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ن أعطوا الوطن جهدهم وحّبهم فتفانوا يف سبيله، وخّلدوه يف فكرهم و هناك أدباء ومبدع    

عن  او عفاداألوضاع بالكلمة والتوجيه بصفتهم رسال للتنوير وجنودا  إصالحهموا يف سأو  ،وإبداعهم

االنتماء احلضاري للوطن، وناضلوا بأقالمهم يف سبيله حيث عّربوا بضرورة التخلص من االستعمار 

  .ونيل االستقالل

 وا كثريا ألمتهملذا كانت رغبتنا عارمة يف أن ندرس شخصية من هؤالء املبدعني الذين أعط     

عمر "وكانوا صوتا متميزا يف فكرنا وأدبنا العريب باجلزائر خبلفيته احلضارية، ووقع اختيارنا على 

، إّ�ا فرصة الخرتاق حياته والتعرف عليه ألنه مل يلق ذلك االهتمام الكبري يف األدب "الربناوي

ين وجدت فيه الّشاعر والّناثر شخصية بالذات هو أختياري هلذه الأّن سبب ا اكم. اجلزائري

ش مرحلة الثورة الذي يهتم بقضايا ا�تمع وما رافقه من حمن وتطلعات كونه عاي) الروائي(

نعرف عليها حبثنا، فهل  ماقاإلشكالية اليت  تز ر بعاجل مبوضوعية وواقعية، وهنا واالستقالل، فهو 

مناضال بالكلمة؟، أمل يكن مذيعا لربامج ثورية تدافع عن  غري الشعر؟، أمل يكن عمر الربناويمن 

  قضيته الثورية؟، وما هي خصائصه الفنية يف ا�ال اإلبداعي؟

للوقوف على اجلوانب الفنية واجلمالية  خطاء اعتمدنا على املنهج الوصفيولتفادي األ     

  .عت الربناوي لكتابة أعمالهولتحقيق األهداف املوجودة وهي الدالالت الكامنة اليت دف

فصل نظري وآخر تطبيقي تسبقهما مقدمة تساعد : وعليه فخطة حبثنا مقسمة إىل فصلني     

  .القارئ على تشكيل تصور عام للموضوع

   :الفصل األول قسمناه إىل مبحثني     

زائر خالل عصره، األول تناولنا فيه الوضع العام يف الوطن العريب، واحلركة واألجواء األدبية يف اجل

  .والعوامل املساعدة له سياسيا وثقافيا واجتماعيا

أهم تفاصيل حياته العلمية والعملية والنضالية، كما بّينا ثقافته وانتماءه  إبرازفقد حاولنا  ،الثاين

  .األديب وإنتاجهالسياسي 
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  :الفصل الثاين فقد قّسمناه هو اآلخر إىل مبحثني    

املبحث األول درسنا فيه الشعر عند الربناوي من خالل أغراضه وأساليبه األدبية، دون أن ننسى  

  .خصائصه الفنية

املبحث الثاين تناولنا أعماله النثرية وتكلمنا فيه عن الفكرة العامة لكل عمل لديه قبل انتقالنا إىل 

  .الفنيات

  .خامتة ضمت جمموع النتائج املتوصل إليها    

الوالدة الثانية : از هذا البحث اعتمدنا على مجلة من املصادر واملراجع نذكر على سبيل املثالوإلجن

لعمر الربناوي، ودراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي لعامر شارف، وكذلك يف 

  .األدب اجلزائر لعمر بن قينة

باحث، ومن مجلة صعاب هذا  وخالل هذه اجلولة مل نسلم من الصعاب اليت تعرتض كل     

البحث قلة املراجع عن حياة عمر الربناوي، إذ أّن اتصايل بابنته سهيلة وصديقه الشاعر عامر 

ين على معرفة جوانب هامة يف حياته اليت كان هلا أثر يف أعماله، فلم يبخال علّي يف اشارف ساعد

  .تقدمي يد املساعدة يف اجناز هذا العمل املتواضع

كانت الدراسة حققت جزءاً من األهداف املسطرة هلا، فالفضل يعود إىل صرامة توجيهات إذا       

عبد الّرمحـان تربماسني الذي تابع مراحل الّدراسة بعناية فكان خري معني، فنتوجه له : الدكتور

  .خبالص العرفان ملا بذله معنا من عمل حىت خيرج هذا العمل كما نرجو له أن يكون

لكل أساتذتنا جبامعة حممد خيضر بسكرة  ال يسعين إّال تقدمي جزيل الشكر ملقامويف هذا ا     

على ما قّدموه لنا من يد العون، رأينا منهم كل طيب ومجيل من ينابيع املعرفة ونثين عليهم مبا هو 

  .أهل له، وما التوفيق إالّ من عند اهللا

  

  



ول   الفصل
ناوي"   "عمرال

  عصره وحياته

  عصره: المبحث األول

 ).م2000- 1920(الوضع العام يف الوطن العريب :أوال                 

  .احلركة األدبية يف اجلزائر قبل وبعد مطلع القرن العشرين:ثانيا                

  .األجواء األدبية:ثالثا                 

 .واالجتماعيةاحلياة السياسية الثقافية : رابعا                

  حيـاته: المبحث الثاني

 .حياته العلمية:أوال                 

  .حياته العملية والنضالية:ثانيا                 

  .أعماله اإلبداعية: ثالثا                 

  .يف ذمة اهللا: رابعا                 
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  عصره: المبحث األول

  :)م2000-م1920(الوضع العام في الوطن العربي : أوال 

مل تكن هناك سياسة مهيمنة يف الوطن العريب ما عدا القوة اليت تعصف بكل ضعيف وهي     

االستعمار صاحب الفكر التسلطي على الشعوب الضعيفة، فغرقت هذه األخرية يف وحل الفقر 

الرضوخ حتت وطء أقدام املستعمر، لكن الشعب اجلزائري مل ييأس إىل أن حقق النصر واجلهل و 

  .املبني

  :الحركة األدبية في الجزائر ما قبل وبعد مطلع القرن العشرين: ثانيا

ال ميكننا اإلدعاء بوجود حركة أدبية يف ذلك الزمن، وإن وجدت فهي بشكل حمتشم سواء يف      

  .و النثريجمال اإلبداع الشعري، أ

فالّشعراء يعّدون على األصابع، باإلضافة إىل عدم وجود وسائل الطبع وصعوبة النشر، وعدم 

الالأمن، لكن ظهرت بعض الطفرات الزمنية ظهر فيها بعض الكتّاب واألدباء، وبرغم  االستقرار و

  :)1(قّلتهم فقد تركوا آثار ال يستهان �ا مثل

  املرآة"كتاب: ، من مؤلفاته)م1840- م1773(محدان بن عثمان خوجة."  

 الّسعي احملمود يف "، شاعر وناثر صاحب كتاب )م1851-م1775(حممد بن العّنايب

  ".نظام اجلنود

 وشاح الكتائب وزينة احملمدي الغالب: "، مؤلف كتاب)م1855(ة تقدور بن رويل" ،

 ".العسكري احملمدي الغالب: "وديوان

  رسائل "، و"واقف يف التصوفامل: "، مؤلف كتاب)م1883- م1807(األمري عبد القادر

  .، وديوان شعري عرب فيه عن فروسيته، وثورته، وحّبه، وطموحه"عبد القادراألمري 

                                           
 .م1995، ديوان املطبوعات اجلامعية، د ط، بن عكنون، اجلزائر، يف األدب اجلزائري احلديثقينة، عمر بن : سريهم، ينظرلالطالع على  1 
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 مث ". العشاق يف احلب واالشتياق" :مؤلف حكاية): مصطفى األمري(راهيم حممد بن إب

  :توالت مؤلفات كل من

  ،م1921م1854(عبد الرمحان الّدسي.(  

  ،م1929- م1869(حممد بن أيب الشنب.(  

  ،م1932- م1886(عمر بن قدور اجلزائري.(  

  ،م1926- م1906(محود رمضان الشاعر ا�دد.(  

  :الثورة، وأحداثها حلظة بلحظة ومنه جاء جيل عايش

  م1904حممد العيد آل خليفة، املولود سنة.  

  م1907الشيخ أمحد سحنون، املولود سنة.  

  م1908املولود سنة  ةمفدي زكرياء، شاعر الثور.  

 إال أنه توجه إىل كتابة التاريخ، وأصبح يلقب بأيب  بلقاسم سعد اهللا، شاعر التجديد

تاريخ اجلزائر : "ة األعمال اليت أعدها وخمتلف الكتب اليت أجنزها  مثلاملؤرخني نظرا لكثاف

  ".الثقايف

  م ببسكرة1931بلقاسم مخّار، املولود سنة. 

  .بدراسته �ذه املذكرة، وهو أديب ، وثائر، ومقاوم وعمر الربناوي الذي سنتفرد

 األجواء األدبية: ثالثا

ر، وبرغم مهجيته وحماربته بكل الوسائل ألفراد ا�تمع املستعم حتت أقدامكان الشعب اجلزائري     

يقول الشعر . يقيم أفراحه وأعراسه يغين يرقص« وجعل هذا األخري يعيش مآٍس وآالم، إالّ أنّه كان 
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، وهذا من خالل ما تبقى لنا من تراثنا و ما حفظناه من أفواه )الّشعر الّشعيب(بلهجته الّدارجة 

روايات تارخيية، وتربوية، وأسطورية، وخرافية، وألغاز شفويّة لبناء أجدادنا من شعر، وقصص، و 

لكن الّشعر املكتوب . )1(»ذكاء الطّفل الّصغري، وتعليمه كيفية احلكي بصفة تشفي الغليل

بالفصحى فربغم وجوده فهو قليل جّدا النعدام الّدراسة بصفة عامة، ومن مث قّلة القرّاء، والكّتاب، 

ن بقّلة وال نشّك أبًدا يف عدم وجود الّشعر، والقصص بالّلغة الفصحى لك. واألدباء بصفة خاصة

  .قليلة جد�ا

باإلضافة إىل فرض املستعمر للغته الفرنسية على ا�تمع اجلزائري حماولة منه طمس الّشخصّية    

اجلزائريّة، وجلعل لغته لغة التواصل اليومي يف احلياة العاّمة، وإبعاد الّشعب اجلزائري عن دينه، ولغة 

سيلة و   ليه ضّمه جلمهورية فرنسا باعتبار الّلغةاملوّحد للّشعب ليسهل ع «؛"القرآن"كتابه املقّدس 

لكن أدباء . )2(»، وخيطًا لربط األّمة مع فرنسا بالّلغة الفرنسية على األقلاالحتاللمن وسائل 

  .للعدو بالكتابة والّنشر اجلزائر تصّدوا

شعراء اجلزائر يف العصر "مسّاه قام األديب حمّمد الّسعيد الزّاهري جبمع تراجم شعراء اجلزائر و     

متّسك اجلزائري املثقف الواعي بلغته،  ىما يدل عل «م، وهو1926، كان هذا عام "احلاضر

  .)3(»وبعربّيته، وبدينه

  حيث خصصت صفحات للشعراء ،م1925يف  ظهور صحافة جزائرية بالّلغة العربية     

كما تنقل الطلبة اجلزائريون إىل كل من . )4(هم وخمتلف إبداعا�موالكتاب اجلزائريني ينشرون أشعار 

صر ، كما تنّقل جامع القرويني باملغرب، وجامع الزيتونة بتونس، دون أن أنسى جامع األزهر مب

بعض من طلبة العلم اجلزائريني إىل بغداد ملواصلة دراستهم يف معاهدها وجامعا�ا، وكذلك بسوريا؛ 

                                           
، حمافظة املهرجان الثقايف احمللي للفنون دراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي نشيد من أجلك يا وطين أمنوذجا: عامر شارف 1

 .7م، ص2013، بسكرة، اجلزائر، 1الثقافات الشعبية لوالية بسكرة، طو 

 .7ص ،املرجع نفسه 2
 .7ص نفسه،املرجع  3

 23م، ص2015، بسكرة ، اجلزائر، 1، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، طااللتزام يف شعر حممد بلقاسم مخار ،عبد ا�يد دقياين: ينظر 4
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بشهادات جامعية، فكان منهم األساتذة  خترجت منها جمموعة كبرية آنذاك من الطلبة اجلزائريني

، "حممد الصاحل خريف"، و"عثمان سعدي: "والصحافيون، واإلداريون، واألدباء والشعراء أمثال

" الذي خنتّص بدراسته،و" عمر الربناوي"، والّشاعر "أبو القاسم سعد الّله"، "حممد ناصر"و

  .)1(ومن حذا حذوهم من الذين رضعوا العربية من أثدائها األصلية يف عقر دارها" لقاسم مخّارب

أما الشعر فقد واكب التطور الذي حدث يف الشرق وتأثر بشعرائه ومدارسه وبرز شعراء     

-م1890" (حممد األمني العمودي" :جميدون ال يقلون أمهية عن شعراء املشرق العريب أمثال

وأمري شعراء اجلزائر  ،)م1977-م1908" (مفدي زكريا"، وشاعر الثورة اجلزائرية )م1957

حتولت القومية والوطنية إىل مهوم «، الذي قد )2( )م1979- م1904" (حممد العيد آل خليفة"

باإلضافة إىل ظهور شعراء اخلمسينات نذكر  .، ونلمس ذلك يف أبياته)3(»ذاتية منذ جاء احلياة

وا بأجمادها وغريهم، فواكبوا الثورة وتغنّ " صاحل خباشة"، و"سعد الّله أبو القاسم: "منهم

  .وانتصارا�ا، وسّجلوا مآثرها بلغة أدبية مقاومة

  

  

  

  

  

  

                                           
 .7، صنشيد من أجلك يا وطين أمنوذجا دراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي، عامر شارف: ينظر 1

 .116ص م،1977، بريوت، 2، املنظمة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم، جاحلركة الوطنية اجلزائرية ،أبو القاسم سعد اهللا: ينظر 2
م، 1993، ديوان املطبوعات اجلامعية، دط، اجلزائر، )ومواقف.. وقضايا.. أعالم(صوت اجلزائر يف الفكر العريب احلديث : ن قينةعمر ب 3

 .348ص
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  واالجتماعيةالحياة السياسية والثقافية : رابعا

  : الحياة السياسية )1

مل �دأ األوضاع السياسية يف اجلزائر، ومل يغمض جفن لفرنسا بعد أن وطئت أقدامها هذه الديار 

 عنوي للشعوب، فكانت األمية قد غرست جذورها عميقافهي �دف إىل إلغاء الوجود املادي وامل

يف أوساط اجلماهري، كما ساد الفقر مجوع الفئات الشعبية، وعمت األمراض بسبب غياب الرعاية 

تتكفل باألهايل وتراعي انشغاال�م  فال توجد سياسة واعية. الصحية، وقلة األدوية وانعدام األطباء

  .ومهومهم

يف ظل  واؤ نشثله مثل كل اجلزائريني الذين هم يف سنه، وخاصة الذين أما عن الربناوي فم    

احلركة الوطنية، وغرفوا من مناهل مجعية العلماء املسلمني، وعاشوا كل األحداث اليت مرت �ا 

فكان كغريه من أبناء وطنه الذين هم يف سنه وعوا واجبهم جتاه وطنهم، . اجلزائر قبل اندالع الثورة

مفر من الّنضال لطرد املستعمر لتبقى اجلزائر حرة مستقلة، فكان وال بد من االنتماء وأدركوا أن ال 

حلزب جبهة التحرير الوطين رائدة النضال والكفاح التحرري والذي امتد هليبه الذي أشعلته ثورة 

  .التحرير إىل العديد من األقطار اإلفريقية، واآلسيوية اليت كانت تناشد احلرية هي األخرى

وبعد انتصار الثورة ونيل اجلزائر الستقالهلا، عايش الربناوي كل األحداث اليت جرت �ا بدًء     

رائد البناء  "هواري بومدين"الذي مل يطل حكمه ، إىل الرئيس الرّاحل  "بن بّلة"من الرئيس 

والتشييد وصاحب املنجزات العديدة على املستوى الوطين والدويل، وناصر الشعوب 

اليت أفرزت مالمح التغري والتحول  "الشاذيل بن جديد"ما عايش مرحلة الرئيس ك.املستضعفة

السياسي آنذاك عندما جاء االنفراج الدميوقراطي السياسي، وانقضى حكم احلزب الواحد الذي مل 

يستطع التواصل مع الطبقات الشعبية، ومل يتمكن من مسايرة املستجدات احلديثة على املستوى 

نفراج أدى إىل اجياد دستور جديد يساير املستجّدات احلديثة، ويضمن احلريات الدويل؛ هذا اال

فانضم الربناوي إىل حزب الّتجمع الوطين الدميوقراطي، وكان الرجل الثاين  « .وتعدد األحزاب
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لرئاسة اجلمهورية أثناء العهدة  "عبد العزيز بوتفليقة"حلملة الّدعاية والتحسيس لرتشيح الّسيد 

 ينل عمر الربناوي ما كان يسعى إليه من منصب، مث كان الرجل الثاين أيضا حلملة األوىل ومل

 أما .الدعاية والتحسيس أثناء العهدة الثانية الذي أحرز على مقعد يف ا�لس الوطين االستشاري

، وا�زم بن فليس يف هذه الّدورة "علي بن فليس"ومحل مشعل ترشيح يف العهدة الثالثة فكان ضده 

  .)1(»زم معه عمر الربناوي، وتقطع العقد الذي يربطه مع الّسيد بوتفليقةوا�

الربناوي كان يطمح لنيل منصب وزاري ومل ال تكون وزارة الثقافة مثال من نصيبه، ولكن جتري     

  . لرياح مبا ال يشتهي عمر ، وبعدها أحيل إىل التقاعدا

ظّل وأمسى الربناوي وطنيا إىل النخاع وتغىن بالوطن ومهوم املواطنني وخّلد امسه برائعة أصبحت     

من أجلك : "تغّىن �ا كل األجيال الذين ولدوا بعد االستقالل وهي ،أنشودة لكل مدارس الوطن

  ".يا وطين

  :ةالحياة الثقافي )2

تبشريية سياسة  وإتباع. إن املشروع االستعماري أحدث جروحا عميقة يف بناء ا�تمع   

، وعمل على حمو اهلوية واللغة وطمس الثقافة اإلسالمي�دف إىل القضاء على دينه ومعتقده 

، وتوجيه ضربات متتالية للغة القرآن فحرم تعليمه من خالل هدم املساجد اإلسالميةالعربية 

فقط  %19ارس وحتويلها إىل كنائس، وبذلك صارت اإلحصائيات تشري إىل أن حوايل واملد

  .من اجلزائريني متعلمني

م، 1931سنة " ابن باديس"وبالرغم من ذلك أقيمت دور للثقافة والتعليم منها معهد    

وبعض املدارس اليت فتحت للطلبة وتولت إدار�ا مجعية العلماء املسلمني، واستفاد بعض 

الب من بعثات علمية إىل الوطن العريب اليت كانت تقوم �ا أيضا اجلمعية، ومن حظه الط

الطالب عمر الربناوي أن يكون واحدا منها يف بعثة ملواصلة دراسته بتونس، وإكمال تعليمه 

                                           
 .9، صدراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي نشيد من أجلك يا وطين أمنوذجا: عامر شارف 1
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و�ذا يكون من احملظوظني من بني جيله الذين فتحت أمامهم أبواب . العايل جبامعة بغداد

                                                                                                                                .الدراسة

  : االجتماعيةالحياة  )3

 أفضل من البهائم يف وقت االستعمار االجتماعية الناحيةمل تكن قيمة اإلنسان اجلزائري من       

، )1(»على نفسه والتعصب والعنصرية واالستحواذ على خريات اجلزائر  باالنغالق«يتصف الذي 

ه يف الواقع أثر سليب أّدى إىل خلق جمتمع ساذج أمي يف أغلبيته، له حنو فالتجهيل املخطط ل

املستعمر شعور مزدوج باإلعجاب والكراهية، اإلعجاب فيما توصل إليه األجنيب من معرفة وما 

حّققه من تقدم وازدهار، أّما الكراهية فناجتة عن اإلحساس بكون ذلك األجنيب يتصف باالنغالق 

وما من شك أن هذا الشعور . اجلزائر والعنصرية واالستحواذ على خرياتب على نفسه والتعص

  .املزدوج هو الذي ساعد على مر األيام على ميالد احلركة الوطنية

وعمر الربناوي واحد من أفراد هذا اجليل الذي ذاق ويل االستعمار، ولكن حلسن حظه حتصل     

ية واجلهل، وبرغم الفقر واملعيشة الّصعبة استطاع على زاد من العلم مّكنه من اخلروج من دائرة األم

  .ناء إىل مصف املتعلمني واملثقفنيأن يرقى بنفسه بعد كد وع

  

  

  

  

  

                                           
 .90م، ص1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دط، اجلزائر، التعليم القومي والشخصية اجلزائرية: رابح تركي 1
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   حياته:المبحث الثاني    

، اسم المع يف مساء األدب والشعر "من أجلك عشنا يا وطين"ر الربناوي صاحب رائعة عم    

يزة يف اإلبداع اجلزائري املعّرب، وذلك لكونه منوذجا واإلعالم اجلزائري، كما ميثل حالة خاصة و مم

  .من النماذج اليت متثل العروبة والوطنية وتسعى لبعثها من جديد

  حياته العلمية : أوال

  .)1(»م حبي سطر امللوك مبدينة بسكرة1935أفريل 18« الربناوي من مواليد     

وبعد والدته بثالثة أشهر وقع الطالق بينهما، فلم  «ابن سي أمحد والرمي اللذان مل ينجبا سواه ،

، أين ترىب الشاعر وعاش صباه، وحفظ )2(»ريكةا من العودة إىل بجتد األم الرمي واجلدة زهرية بد� 

مبدرسة سي  االبتدائيةودرس �ا املرحلة  « ،شيخ الكتّاب القرآن الكرمي على يد سي عبد القادر

عيسى حيياوي حيث اجتاز السنتني األوىل والثانية دفعة واحدة يف سنة واحدة ليجد نفسه بني 

  . )3(»ضا شبال يف الكشافة اإلسالمية اجلزائرية تالميذ السنة الثالثة قبل �اية السنة، وكان أي

يف حنان وعطف اجلدة وبقية العائلة حىت بلغ سن الرابعة عشر، ) عمرية(عاش عمر الربناوي     

وعندما عجزت األم عن التكفل مبصاريف الدراسة حتولت به إىل بسكرة ليلتحق بعائلة الوالد سي 

  .)4(بني والده واملدرسة، ويف الليل يعود إىل حضن الوالدة يف النهار هو. أمحد

م انتقل إىل مدينة قسنطينة أين أمت دراسته مبعهد ابن باديس التابع جلمعية 1952ويف سنة     

  .العلماء املسلمني اليت تبّنته وخّصصت له إعانة مالية شهرية ملواصلة دراسته

نظرا  االمتحاناملعادل لشهادة األهلية، حيث تعّذر عليه إعادة  االمتحانر يف مل يوّفق عم   

الذي عز   )مدير مدرسة الرتبية والتعليم بسكرة" (علي مغريب"لظروف والده املادية لوال أستاذه 

الوالد وأعضاء اجلمعية بدفع أقساط  إقناععليه أن يراه ينقطع عن الدراسة لذلك سعى إىل 

                                           
 .10:30م، 09/11/2015اجلزائر،  سهيلة الربناوي، دار الثقافة، بسكرة،: مقابلة مع ابنته 1

 .32م، ص2007، عاصمة الثقافة العربية، دط، اجلزائر، الوالدة الثانية: عمر الربناوي 2
 .27ص ،املصدر نفسه 3

 .33ص ،املصدر نفسه: ينظر 4
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ت املوافقة بسهولة ملا يتمتع به الشيح من تقدير واحرتام لدى اجلميع، ومن حسن الدراسة، ومت

حظه أقيم االمتحان يف تونس فاجتازه بنجاح والتحق بالدراسة هناك وحقق أمنية وهي أمنية كل 

  . )1(جزائري آنذاك

م، ويف هذه املرة كان من الناجحني 1955عشرين أي سنة هو اآلن يف الشهور األوىل من سن ال  

  .)2( )تعادل البكالوريا(وكان عليه أن يقضي ثالث سنوات ليتحصل على شهادة التحصيل 

شيئا فشيئا صار اهتمامه بالدروس ثانويا كونه منشغل بالثورة ويفكر يف االخنراط فيها لكن النظام 

عليكم بالدراسة ألن اجلزائر املستقلة يف حاجة إليكم يف «: ة جبهة التحرير قالتقال أي قياد

  )3(». مجيع امليادين

  اتذتهأس  

.                             )4(»عبد الرمحان شيبان، مبارك امليلي، الشيخ النعيمي«: نذكر من بعض أساتذته يف اجلزائر      

، السيد حسن زمريل، وعبد )رئيس جامعة الدول العربية سابقا(الشاذيل لقلييب : ويف تونس  

ؤرخ املشهور الذي أثر فيه وشجعه العزيز العقريب املذيع التونسي املعروف، وعثمان الكعاك امل

ذاك لكنها بدون معىن وال رابط بني  بحر أوبكلمات موزونة يف هذا ال «ملا رآه يقرض الشعر

  :الكلمات إال الوزن، فهو مثال يدندن هكذا

  .)5(»وأشرب كلما الحت ديار          تطقطق ليس جلمعها جدار

، )القاموس املتحرك(عبد الرزاق حمي الدين، ومصطفى جواد : ومن أهم أساتذته يف العراق   

وجواد علي، وعبد الستار اجلواري الذي توىل وزارة الرتبية مرتني، وسليم النعيمي، وعبد العزيز 

  .)6( نازك املالئكة: الدوري عميد لكلية الرتبية، باإلضافة إىل الشاعرة

                                           
 .12ص: الوالدة الثانية ،عمر الربناوي: ينظر 1
 .55ص ،املصدر نفسه: ينظر 2
 .95ص ،املصدر نفسه 3

 .13، صوذجادراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي نشيد من أجلك يا وطين أمن: عامر شارف 4
 .107، صالوالدة الثانية: عمر الربناوي 5

 .185ص ، الوالدة الثانية: عمر الربناوي: ينظر 6
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  :حتصيله العلمي والفين 

الفن يدغدغه تقدم  وإحساسموهوب  إىل جانب الدراسة العلمية واألدبية، وألن الرجل فنان   

 حيث حتصل على دبلوم التمثيل من مدرسة التمثيل العريب «إىل مدرسة الفنون بتونس 

 .)1( »ودبلوم املوسيقى من معهد الرشيدية

م لطلب العلم ومواصلة التعليم 1959فسه واحدا من بعثة اجلبهة إىل بغداد سنة مث وجد عمر ن

اجلامعي بكلية الرتبية اجلامعية ببغداد املختصة يف ختريج أساتذة التعليم الثانوي الذي أثبت مكانته 

  .يف االطالع على ألوان الشعر والشعراء، وحتصل على ليسانس يف األدب العريب

  يةحياته العمل: ثانيا

لقد قام عمر الربناوي بأعمال متعددة من بينها األعمال الصحافية املكتوبة واملسموعة إىل    

جانب ذلك عمل أستاذ بعدة ثانويات بالعاصمة، وكان له أعمال أخرى حيث صرّح قائال يف 

  :إذاعة الزيبان

. فصحىم، وجنحت يف عدة مسرحيات بالعامية وال1957عملت يف اإلذاعة كممثل يف عام «  

وقد انتقلت إىل بغداد مدة أربع سنوات وكنت أقوم يف كل عام بأربع أعمال مسرحية وأخرجها 

وأستعني بالطلبة الذين كانوا معي يف مناسبات وطنية ثورية، مث اشتغلت يف اجلزائر بعد االستقالل 

كان عملي يف   ، ولكنواالتصاليف اإلذاعة مدة سنة، مث ذهبت إىل التعليم، مث إىل وزارة الثقافة 

  )2( ».اإلذاعة متعامل حر

 :ممثال ومذيعا )1

: الربامج م قّدم1957عمل يف اإلذاعة التونسية كممثل لعدة أيام ومذيع ملدة سنتني ابتداًء من   

  . اب، والكلمات املتقاطعةمهسات، قراءات أدبية يومية، سؤال وجو 

                                           
 .13، صدراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي نشيد من أجلك يا وطين أمنوذجا: عامر شارف 1
 .م21/02/2004حصة خاصة لقاء مع الشاعر، إذاعة الزيبان، بسكرة، : عمر الربناوي 2

 



 18الفصل األول                                              عصره و حياته                  |

  

تنشيط وتقدمي نشرات األخبار يف اإلذاعة الرئيسية أو يف اإلذاعتني املوجهتني «باإلضافة إىل 

  .)1(»للمشرق واملغرب العربيني

دنيا : كانت له عدة برامج منها« م، حيث1963كما عمل يف اإلذاعة والتلفزة اجلزائرية سنة 

  .منّا السؤال ومنك اجلواببرنامج ، و )2(»الفن، لقاء مع فنان، حلظة من فضلك، من التاريخ

  :صحفيا  )2

ك مقاالت فكرية وفنية وأدبية، كان له عمود أسبوعي يف جريدة الشعب وجريدة ا�اهد، كذل    

  .)3(باإلضافة إىل مقاالت جريدة األحرار

  :أستاذا  )3

عدة ثانويات عند عودته إىل الوطن دخل سلك التعليم وشغل منصب أستاذ للغة العربية يف     

  .م، بعدها أستاذ يف املعهد الوطين الرتبوي 1965بالعاصمة سنة 

  :مسؤوال )4

  :لقد تقلد الربناوي العديد من املناصب منها   

  أمني" بلقاسم مخار"م اليت كان يديرها الشاعر 1981إىل  1972من " ألوان"رئاسة حترير جملة 

مة مسؤول الشؤون الثقافية يف احتاد الكتاب وباشر مه. عام إحتاد الكتاب اجلزائريني األسبق

م ووالية 1982م، بعدها شغل منصب مدير الثقافة بوالية مسيلة سنة 1976اجلزائريني سنة 

إىل  1997م، مث مسؤول العالقات العامة إلحتاد الكتاب اجلزائريني من 1984بسكرة سنة 

  .م1998

السياسي إذ مت تعيينه عضوا يف ا�لس  ووجد الشاعر عمر الربناوي نفسه منغمسا يف امليدان  

الوطين االنتقايل الذي توىل تدبري شؤون األمة والشعب خالل املرحلة االنتقالية اليت دامت ثالث 

وتوىل .م2001 إىل 1997جوان 17سنوات، وانتهت بانتخاب جملس شعيب وطين جديد يف 

                                           
 .146، صالوالدة الثانية: عمر الربناوي 1

 .10، ص1م، ع2009، بسكرة، اجلزائر، جريدة املنار، "صاحب من أجلك يا وطين يف ذمة اهللا: "قويدر بوزيان 2
 .15، صدراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي نشيد من أجلك يا وطين أمنوذجا ،عامر شارف: ينظر 3
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م رئيس فريق احتاد 1998سنة بوالية قسنطينة، و " عبد احلميد بن باديس"أيضا رئاسة مؤسسة 

بسكرة لكرة السلة، باإلضافة إىل أنه عضو ومؤسس احتاد الكتاب اجلزائريني، وعضو اهليئة 

  .)1(وعضو جلنة احلفالت لبلدية بسكرة. التنفيذية لإلحتاد مرتني منتخبا

  :مشاركا ورئيس وفود )5

رئيس الوفد « لقد شارك يف عدة أسابيع ثقافية ومهرجانات شعرية يف الدول العربية فقد كان       

الثقايف بسكرة إىل تونس مرتني ووفد اجلزائر إىل الصحراء الغربية، كذلك رئيس األسابيع الثقافية 

رجانات األدبية يف تونس، ليبيا، وشارك يف امله. يف كل من السعودية، البحرين، قطر، اليمن

  .)2(»العراق، املغرب، موسكو، وسراييفو

  حياته النضالية: الثثا

ضمن اخلاليا النضالية " عبد اهللا الركييب:" ستاذ محل عمر لواء النضال وهو بتونس مع األ      

  .جلبهة التحرير الوطين وذلك بالدعاية والتحسيس

« ، كما اندمج يف )3(»جتماعية حلدود اجلزائركان ضمن الوفود املصاحبة للمساعدات اال«حيث 

بالثورة من أي جهة  جلنة الدعاية واإلعالم اليت يتمثل عملها يف مجع األخبار اليت هلا صلة 

كانت ونشر أخبارها وسط اإلخوة التونسيني والتقّيد بتعليمات النظام وبيع جريدة املقاومة اليت 

  .)4(»حتولت إىل جريدة ا�اهد النّاطق الّرمسي باسم الثورة اجلزائرية 

يزة يف احلياة النضالية جلبهة واللجنة تعتمد كثريا على كل عضو فيها وخاصة الذين هلم مواقع مم

  .التحرير

من خالل مسامهته اإلذاعية اليت تتحدث عن الّثورة وا�اهدين « وواصل نضاله أيضا يف بغداد    

ومواقفهم البطولية، إىل جانب هذا االسهام اإلذاعي كان عمر ضيفا دائما على التلفزيون مع 

                                           
 .299م، ص2007، 2، ط)anep(، مؤسسة وطنية لإلشهار أناشيد الوطن ،األمني بشيشي: ينظر 1

 .17، صدراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي نشيد من أجلك يا وطين أمنوذجا: عامر شارف 2
 .120، صالوالدة الثانية: عمر الربناوي 3

 .145ص ، املصدر نفسه 4
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بعا هذه املسامهات اإلذاعية والتلفزيونية كانت بعض الطلبة للتحاور معهم عن الثورة املظفرة، ط

  .)1(»تتم باإلتّفاق مع رئيس وأعضاء البعثة الدبلوماسية للثورة 

يف جبهة التحرير حيث يتلقى تعليماته من البعثة السياسية  إن الربناوي كان مندجما اندماجا كليا

 .ستقاللللجبهة يف بغداد، فال حزب يعلو فوق جبهة التحرير وال أيديولوجية عدا احلرية واال

  .الّدؤوب بقلمه وفكره شارك يف بناء الوطن بعمله الوطين

  بداعـاتهإ: رابعا

بدأ حماوالته الشعرية األوىل عندما كان يف تونس ومن مث بدأت عطاءاته وإبداعاته الشعرية،     

وقد  عرب اإلذاعة الوطنية؛حيث نشر قصائده يف جريدة الشعب، وجريدة ا�اهد وأحيانا يذيعها 

مع العلم أن الربناوي يبدع يف . تنتظر الطبع وأخرى" من أجلك يا وطين" مجع بعضها يف ديوان

  .الشعر الفصيح ويف الشعر الشعيب أيضا

 :األوبريات الغنائية )1

  :تنقسم بني الفصحى والدارجة من أمهها

  .)*(تلحني الفنان عبد الوهاب الدكايل: املسرية الكربى -

 .تلحني الفنان عبد الوهاب سليم: ميني الرجال -

 .(**)ني األستاذ تيسري عقلةتلح: أنا اجلزائر -

 .شريف قرطيب األستاذتلحني : ماذا تريد أمنا العظيمة؟ -

 .نوبلي فاضل األستاذتلحني : احلب الكبري -

 .تلحني األستاذ معطي بشري: عودة الذاكرة -

 .تلحني معطي بشري: املواطن -

 .مسرحية غنائية من تلحني حممد بوليفة: رحلة حب -

                                           
  .195ص ،، الوالدة الثانية: عمر الربناوي 1

)*(
الغنائي و التلحني فنان مغريب مشهور على املستوى العاملي ، ملحن و مغين ، أرسله والده إىل اسبانيا للدراسة فرتكها مث انزاح اىل الفن

 .  

(**) 
جزائري من أصل سوري
 .
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 .من أداء محيدة خيضرمنولوج : أنا فنان -

بلقاسم مخّار، سليمان جوادي، وعز الّدين : باالشرتاك مع ثالث شعراء: ملحمة اجلزائر -

  .ميهويب

 :مسلسالت ومسرحيات )2

  : من أبرزها

 ).حلقات 6(إخراج حممد حويذق : مسلسل العرس -

 ).حلقة 15(إخراج علي بن سرية : مسلسل حملاجيات -

 .اع يف وزارة اإلتصال والثقافة ألسباب جمهولةض: مسلسل حاب يويل مري -

 ).حلقة 15(مسلسل جمالس األنس  -

 ).حلقتني(مسلسل سي حممد موش وحدو -

 ).حلقات 7(إخراج مصطفى بديع : مسلسل ولد النايلية -

 .مسرحية الشركة العاملية للزواج والطالق -

 .)1(مسرحية غنائية بابا ماما نوفمرب -

 :أعماله املطبوعة )3

ال تتجاوز أربعة كتب مطبوعة وهي ضئيلة بالنسبة حلياته األدبية، إّال أنه وجد ضالته يف     

 : عمال املطبوعةإخراجها عرب اإلذاعة والتلفزيون ومن هذه األ

 .رواية صدرت عن منشورات إحتاد الكتاب اجلزائريني: بني الوزارة والسجن« -

 .ديوان شعر صدر عن منشورات وزارة ا�اهدين: من أجلك يا وطين-

كتاب يؤرخ ملرحلة الصراع يف اجلزائر خالل التسعينات : حوارات يف الثقافة والسياسة مع جحش-

  .بأسلوب فكاهي ساخر

 

                                           
 .21:10م، www.sabilnet.com/vb/archive ،30/01/2016.: من أجلك عشنا يا وطين 1
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 .)1(»رواية بأسلوب الرتمجة الّذاتية للكاتب: الدة الثانيةالو -

 : تكرمياته )4

 ".من أجلك عشنا يا وطين"شاعرا لرائعته " الشاذيل بن جديد"كرمه رئيس اجلمهورية  -

 .كرمه إحتاد الكتاب العرب إذاعيا وصحافيا وإعالميا -

بعد عودته من العالج من فرنسا " ساعد قوجيل"، و"مانع صاحل"كرمه وايل والية بسكرة  -

  )2( .لسلطات احمللية للواليةحبضور مجع من مثقفني وفنانني، وا

  في ذمة اهللا:خامسا

سنة بعد صراع مرير مع  74انتقل الشاعر، واألستاذ الصحفي إىل جوار ربه عن عمر يناهز ال    

حباله الصوتية مبستشفى عني النعجة العسكري بالعاصمة، وكان ذلك يوم املرض الذي أتى على أ

بعد التدهور املفاجئ حلالته الصحية، وكان يتأهب لالنتقال إىل فرنسا . م2009فيفري  24

  )3( .للعالج، لكن ال رّد لقضاء اهللا وقدره

م مبدينة بسكرة، وحضر مراسم الدفن 2009فيفري  25شيعت جنازته مساء يوم األربعاء    

مبقربة البخاري مجع غفري من أصدقائه من عامل الثقافة والفن واالعالم، واملسؤولني يتقّدمهم 

يد رئيس وزير الصحة والسكان واصالح املستشفيات ممثال عن الس" السعيد بركات: " الدكتور

يف كلمته املرجتلة أّن الفقيد سيبقى رمزا للوطين الفذ الذي ال يقبل املساس  عرباجلمهورية، والذي 

الذي ألقى الكلمة التأبينية فقد " رابح محدي " الثورة ومبادئ الشهداء األبرار، أما الشاعر مبقي

ليت متأل مساءنا وقلوبنا بنور قال إّن رحيل الربناوي خسارة كربى للثقافة الوطنية، وإّن أناشيده ا

  .الوفاء واحللم بصباحات تعد بالكثري لن متوت، ولن متحى من الذاكرة اجلماعية لألمة

                                           
، وهو صديق لعمر الربناوي عايشه لفرتة من الزمن وكان يزوره 11:20م، 05/05/2016مع الشاعر عامر شارف، يف جامعة بسكرة، : مقابلة 1

 .يف دار الثقافة بسكرة وكثريا ما تنقل معه إىل امللتقيات اليت ينظمها إحتاد الكتاب

 .17، صدراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي نشيد من أجلك يا وطين أمنوذجا ،عامر شارف: ينظر 2
 . 10:30م، 09/11/2015سهيلة الربناوي، دار الثقافة، بسكرة، اجلزائر، : مقابلة مع ابنته 3
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، أّن عمر الربناوي سيبقى أحد أكرب الوجوه "خليدة تومي" وأكدت وزيرة الثقافة اجلزائرية    

هل الرّاحل أنه بقي خملصا هلذا الوطن الثقافية واألدبية يف اجلزائر، وذكرت الوزيرة يف برقية تعزية أل

  .باإلبداع الشعري الصادق الذي مّيز خمتلف أعماله اخلالدة

كما لفتت خليدة تومي إىل أن الربناوي ترك وراءه إرثا إبداعيا عظيما ما جيعله حيا يف الذاكرة و     

  .)1(األفئدة، ألنه ترك بصماته منقوشة من ذهب على سجل الكبار يف اجلزائر

" عمر الربناوي : "ومسي مركز البحث العلمي والتقين للمناطق اجلافة جبامعة حممد خيضر ب«  

  )2(.»باملناسبة" عبد العزيز بوتفليقة"دّشنه رئيس اجلمهورية  عندمام 2009فيفري  28يوم 

أب لسبعة أبناء؛ أب لسبعة أبناء أربعة أوالد وثالث  «األديب السياسي عمر الربناوي    

    .تغمده اهللا برمحته الواسعة  .)3(»بنات

 

                                           
 .21:00م، www.djelfa.info/vb/showthread ، 30/01/2016 صاحب النشيد الوطين من أجلك يا وطين، :رينظ 1

 .18، صدراسة بنيوية سيميائية أسلوبية يف شعر عمر الربناوي نشيد من أجلك يا وطين أمنوذجا: عامر شارف 2
 .10:30م، 09/11/2015سهيلة الربناوي، دار الثقافة، بسكرة، اجلزائر، : ع ابنتهمقابلة م 3
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 المبحث األول: أعماله األدبية اإلبداعية في الشعر
 أوال: موضوعاته الشعرية

يف أمجل صوره وأنقى عباراته، وأنبل مقاصده هو توهج يسحر األحاسيس واألفكار إن الشعر    
ويستحوذ على جمامع القلب باإلمتاع، كما حييل النفس على فضاءات متجددة. وقصائد عمر 

ديوان مساه: "من أجلك يا وطين" تيمنا برائعته اليت تغنينا هبا، فأصبحت  الربناوي اليت مجعها يف
نشيدا جزائريا على مدي السنني ترتاقص عباراته اجلميلة على كل األلسن، وترتدد مقاطعه املوسيقية 
على كل األمساع، جلها يندرج يف إطار الشعر الوطين الثوري لكنه ليس الغرض الوحيد الذي عربر 

 رته ووطنيته بل سخرر أغراض متعددة منها:فيه عن ثو 
 قصائد وطنية ثورية: (1

انفلق صبح الشعر العريب الوطين مع بداية العصر احلديث، وربا وكثر حىت طغى على غريه من  » 
، ورافق هذا الشعر جوالت املقاومة حيث صور آالم املواطنني وآماهلم (1)« األغراض الشعرية

جنده ميتزج ببعض شعر اهلجاء، وال تكاد جتد شاعرا من أهل هذا  ونظرهتم إىل املستعمرين، ولذا
، العصر إالر وله من هذا الفن نصيب مثل إمام النهضة اجلزائرية " عبد احلميد ابن باديس"

ملا   القصائد أثناء الثورة اجلزائرية "ومفدي زكرياء"، وعمر الربناوي من الذين نظموا هذا النوع من
الشعر، وعرب عن الثورة وأمسع صوهتا عاليا يف اخلارج من خالل القصائد  كان طالبا باملشرق قرض

 الكثرية اليت قاهلا مثل قصيدة: " عندما يفقد ثوري ثقته يف الثروار "
 تتصارع فوق اهلام سحب  »             

 يدمدم فيها الرعد وال متطر                
 والورد املزهر يكرب دون عبري                

 والشجر اجملدب يورق لكن .. ال يثمر                
 وبني السحب ... الرعد .. الربق .. الورد                

                                           
لوالية  حممد قماري: "الوطنية ودورها يف ظهور الشعر اجلزائري"، جمموعة حماضرات وقصائد امللتقى الوطين الثاين للشعر الفصيح، مديرية الثقافة 1

 .152م، ص0212مارس  8، 7، 6الوادي، اجلزائر، 
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 (1) «الشجر اجملدب .. نرفع قوس قزح ...                
 وقصيدة " صرخات أوراسية ":

 أوراس مالك يف غضب  أوراس مالك مكتئب ؟           »             
 تكوى بنريان تشب ؟           مايل أراك معذبـا                
 ال روح يف اجلسم تدب           مايل أراك كأمنـا                

 .(2)«الدرمع منك قد انسكب           لوال احلياء لقلت إنر                 
ئري ونفي التحلل يف هذه القصائد تؤكد انه طار بأجنحة الوطنية مؤكدا يف شعره على هوية اجلزا

 هوية الغازي االستعماري.
كذلك تغىن بربيع االستقالل ونشر احلرية باإلضافة إىل قصائد ضد اإلرهاب اليت ال نستطيع     

 فصلها عن القصائد الوطنية الثورية كقصيدة "جمانني سفك الدرمـاء ":
 عليافال ترتك الدرهر يقسو    إهلي ... إليك مددت يديا »             
 وضيعت يف الغنب عمرا شقيا   فقد ذقت مرر احلياة مــرارا                

 نيت شرر اإلساءات كيـا   وكم من عذاب جترعت عا                
 (3)«فهل تستجيب وحتنو علينا؟   وما عدت يا رب أقوى عليها                

 وقصيدة " إخوة األفراح واحملن ":
 يا إخوة يف الدين والوطن   في من الدرماء واملآسييك »             
 فالشعب يف آماله طعن   يكفي من الضياع واملخازي                

 والقلب من أفعالنا غنب   والصرب من أهوالنا تالشى                 
 (4).«يا إخوة األفراح واحملن          يا إخوة األحالم زاهيات                

                                           
 .66، صمن أجلك يا وطينعمر الربناوي:  1
 .55ص ،املصدر نفسه 2
 .121ص ،املصدر نفسه 3

 .111ص، املصدر نفسه 4
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طن العريب إضافة إىل أحداث وطنه ودعوته إىل حماربة و قصائد قومية أممية خاصة بالو     
االستعمار، فهو مل يتوقف إىل هذا احلد بل تعدى إىل األمة العربية املضطهدة قائال يف قصيدة " 

 أشعلوها ":
 أشعلوها ليس يف الصرب بقية  »                

 اليعروبية أشعلوها من دمانا                   
 تلك اسرائيل عار البشرية                    
 .اسحقوها أو لنا الذرل سجية                   

م صبيحة العدوان على مصر 1167جوان  5نشرت جبريدة الشعب يوم اإلثنني  هذه القصيدة
 (1) «واألردن، وسوريا.

 قصائد سياسية: (0
عندما كانت القبيلة متثل  اإلسالما قبل الشعر العريب بالسياسة منذ عصور م اتصل »   

، فالشعر السياسي هو (2)«الوحدة االجتماعية والسياسية والثقافية اليت يعيش فيها الشاعر
فن رفيع يتناول املوضوعات » الذي يؤيد حزبا من األحزاب أو فكرة سياسية معينة ، فهو إذا

رب عن موقف اجلماعة أو موقف الشاعر . ويع(3)«السياسية بطريقته الفنية التصويرية الشعورية 
 اخلاص ويف هذا املوضوع تناول الربناوي عدة قصائد منها: 

 قصيدة "بين أمحد " اذ يقول:    
 بين أمحد يا دنياي بامسة                 رغم التجهم .. يا شدوا وأحلانا »             
 حىت غدوت هبذا الكون نشوانا أتيت متأل باألحالم عاطفيت                           
 وصرت تزرع يف قلب ويف خلدي         عز األماين وأحلى احلب ألوانا                

                                           
 .168ص ،من أجلك يا وطينعمر الربناوي:  1
 .11م، ص0228 ، بغداد، العراق،1دار دجلة طالشعر السياسي األندلسي يف عصر ملوك الطوائف، حممد شهاب العاين:  2
 .11ص ،املرجع نفسه 3
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 (1)نظرت فبالعينني تأمرين               أطيع أمرك رغم العسر يغشانا إذا                
 وقصيدة " كلمات شاقورية ":   
 من              جلر هذا اخلطب يف قلب الوطنما الذي ختفيه عنا يا ز  »          
 كان هذا الربع يوما جنة                 فيه ينمو احلب و اخللق واحلسن            
 آه ضاع الكل ما بني احملن                 كان حبا كان نبعا لألخا          

 (2).«يف ملء اجلفن دحر األعادي ليس  ا .. يوم كان العز يف       كان عز           
 قصائد املديح:(6

موضوع املديح من املوضوعات الشعرية األصيلة عند العرب » هو فن االحرتام واحملبة،    
على العملية الشعرية يف لسان الضاد، » . رغم التطورات اليت طرأت (3)«وهو من أقدمها 

طور العقلي يف ومن التبديل الذي أصاب صناعة النظم ومفاهيمه ومقاييسه ورغم الت
عصور االزدهار فإنر املدح مل يغب يف يوم من األيام عن مسرح الشعر، بل ظل هو األصل 

 . (4)«وسائر الفنون الشعرية هي الفروع 
ر والشكر هي تشرتك مع غرض املدح يف أن الشاعر يقصد خالف غراض الرثاء وواأل   

ملمدوح يف املديح من األحياء فيها شخص بعينه فيدكر حماسنه ويعدد مآثره، حيث يكون ا
 .(5)ويكون املمدوح يف الرثاء من األموات

. ولقد اعتمد الربناوي يف (6)«اجلزالة والوضوح وشدة التأثري » ولبيان خواصه نذكر    
مدح أرباب املناصب الوزارية العالية والوجهاء والعلماء على هذا الغرض، يعدد فيه مزاياهم 

                                           
 .55ص من أجلك يا وطين،عمر الربناوي:  1
 .111ص، من أجلك يا وطينعمر الربناوي:  2
 .161م، ص1110، بريوت، لبنان، 1دار اجليل، ططبقات الشعراء يف النقد األديب عند العرب، جهاد اجملايل:  3
 .15م، ص1160منشورات دار املشرق اجلديد، بريوت، لبنان،  يب،فن املديح وتطوره يف الشعر العر أمحد أبو حاقة:  4
، قسم األدب العريب أحباث يف اللغة واألدب جملة املخرب"أصناف الشعر يف التصوير النقدي لعبد الكرمي النهشلي"،  ،ينظر: أنيسة بن جاب اهلل 5

 .006م، 0212، 8العريب، جامعة بسكرة، اجلزائر، ع
 .81م، ص1111، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، مصر، ب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبيةاألسلو أمحد الشايب:  6
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م، فقد رثى "األمري عبد القادر" نمناسبة أول احتفال بالذكرى وأعماهلم وكرمهم وبطوالهت
 ئال يف قصيدة"مل يزل يف العرب مليون شهيداً ":لوفاته يف عهد االستقالل قا 15

 يا أمرياً هب بالعزة ثائر                 
 يا عظيما هز أركان اجلبابر                

 يا ابن شعب يف العال واجملد سائر        
 (1).مث هنيئا .. إنر جيش العرب ظافر        

م 1161كما رثى اإلمام " ابن باديس " نمناسبة إحياء أول ذكرى له يف عهد االستقالل سنة 
 قائال:

 باديس هذه مهجيت               ترنو لذكرك يف أدب »        
 من وحي روحك طاهرا            جتين العضات وتنتخب         

 وحتوم خاشعة اجلوى               ختش العثار وجتتنب         
 (2) «.فتهاب .. يرجفها الطلب وتروم نشر خفيها                          

 باإلضافة إىل رثائه " حملمد العيد آل خليفة  " يف قصيدة:" الغربة بني األهل والولد".
نمناسبة الزلزال الذي أصاب مدينة أما يف املدح فقد مدح " الشاذيل بن جديد " يف قصيدة    

 م بعنوان: " اجلزائر تبكي يف العيد "1182أكتوبر  16األصنام وما جاورها يف 
 والشاذيل الفذ كان منوذجا               فذار وكان حلالنا عنوانا         

 (3) .قد كان منه الفعل قبل كالمه            وكذاك يفعل من يفيض حنانا        
 " اليمني زروال" يف قصيدة "ابن اجلزائر" قائال : ومدح

 ياابن اجلزائر ال عدمتك حاميا               للعرض تأنف أن نصري نعاال »     
 (4) «.شعب الشموخ ملن أراد سؤاال أوراس أنت، وأنت حنن على املدى          

                                           
 .158، صمن أجلك يا وطين ،ينظر: عمر الربناوي 1
 .155ص ،املصدر نفسه 2
 .127نفسه، صاملصدر  ينظر: 3
 .17ص ،نفسهاملصدر  4
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موقف رئيس الدولة  م بوحي من1115أكتوبر  07هذه القصيدة متت والدهتا يوم اجلمعة    
م، وخماطبته 1115أكتوبر  00الفرنسية يوم السيد اليمني زروال الرافض ملقابلة رئيس اجلمهورية 

زروال إىل شراك يف أحد ممرات األمم املتحدة باللغة العربية، واملرتجم توىل نقل كالم الرئيس 
يس زروال حيسن الفرنسية قال: وعندما تضايق الرئيس الفرنسي من العربية وهو أنر الرئ بالفرنسية،

ملاذا االستعانة نمرتجم ؟ وملاذا بالعربية ؟ فأجابه الرئيس زروال: خاطبتك يا سيد شرياك بالعربية 
العربية، فكان هذا االعتزاز بإحدى مقومات الشخصية  ألنين أمثل حضارة وشعبا لغته الرمسية هي

 (1) .الوطنية باعثا عن كتابة هذه القصيدة

 هذه القصيدة رثى الرئيس الراحل " هواري بومدين " قائال:ويف نفس 
 ما حيميه من غضب فزاال -ديغول-لى الدخيل فلم جيد        كسر العصي ع»     

 (2).«أعطى لكل الثـائرين هنا املثـاال      وبومدين العمالق رمز حترر                 
وبعضه بدافع الصداقة والتقدير، فصبغه بصبغة  إنر رثاء ومدح الربناوي مرتبط بالوطن والكفاح   

 وطنية وقومية تقديرا ملسؤولياهتم املستقيمة واسهامهم الفعرال يف دفع عجلة الكفاح إىل األمام .
 :قصائد النقد االجتماعي(5

من ذلك يف العصر العباسي، ومنه ما نقرؤه يف شعر  يءهو من األغراض اجلديدة رغم وجود ش   
اجملتمع والدعوة إىل  أحوالشعراء العصر احلديث قد أكثروا من نظم الشعر يف  املعري غري أن

، وإن تصفحنا ديوان شاعرنا جند فيه قصائد تتناول الصراع احلضاري  ما فسد من أوضاعه إصالح
بني احلضارة العربية نمقوماهتا العديدة من لغة ودين واحلضارة الغربية املوجودة يف جمتمعنا، هذه 

السلوكات  اليت قاهلا بعد االستقالل فيها بعض التهكم والسخرية من بعض التصرفات و القصائد
يكون املرء أكلة  االجتماعية، كما تشيع فيها مرارة الواقع االجتماعي املعيش مثل قصيدة  "عندما

 يف مأدبة" قائال:
 آنسايت سيدايت سـاديت »     

                                           
 .16ص ،من أجلك يا وطين ،عمر الربناويينظر:  1
 .17ص ،صدر نفسهامل 2
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 ليس سهال أن يكون املرء يوما                
 أكلة يف مأدبة       

 ليس سهال ..       
 فإذا كان ..                

 أجيبوا: من هو ا آكل ؟       
 (1).« من ؟       

 يف احلكمة: دقصائ(5
املوعظة احلسنة واملثل العائد على من متثل به باخلري وما أشبه  »هذا الغرض حيتوي على     

، أي تعليم الناس أمور صالحهم وذلك من خالل ، ويهدف إىل االصالح واالرشاد(2)«ذلك
املواعظ احلسنة املستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي وكذا العربة املستفادة من االمثال واحلكم، 

 . (3)واليت تصاغ يف قالب شعري يشد هبا انتباه املتلقي
 ومثلها الربناوي بقصيدة "السيد واألقزام" قائال:    

 ومازلت .. وأبقى سيداسيدا .. كنت ..  »    
 وقد اخرتت ذرى العز نكاال يف العدا               

 ما طريق العز سهال أو سبـيال موصدا       
 (4) «.عزة النفس منـال دونه طعم الردى       

 قصائد يف الفلسفة:(6
يرى أنر  هو شعر يرى فساد احلكم واحلكام، ويعترب أبو العالء املعري شاعر فلسفة احلياة فهو    

، وحيكمون السلطة املدنية فاسدة بسبب املكر والرشوة، واحلكام أصحاب فوضى ويتبعون هواهم

                                           
 .76، صمن أجلك يا وطينعمر الربناوي:  1
 .021أنيسة بن جاب اهلل: "أصناف الشعر يف التصوير النقدي لعبد الكرمي النهشلي"، ص 2
 .021ص ،ينظر: املرجع نفسه 3
 .61، صمن أجلك يا وطينعمر الربناوي:  4
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، وتتمثل عند الربناوي يف قصيدتني: "لو سألوين" و "بني (1)الرعية بالظلم وينعمون نماهلا ومثرة تعبها
 األمل ... واألمل" قائال يف هذه األخرية:

 تكاد تزهرألن الثورات  »              
 ألن أبناء العبيد بدؤوا يتعلمون                 

 ألن التاريخ ابتسم للشعوب          
 ألن نوفمرب مل يبق يتيما بني األيام         

 لكل ذلك         
 استعر اجلشع يف بطون املستعمرين         
 (2) «.وتفتحت شهياهتم ألكل الشعوب         

 قصائد وصف الطبيعة:(7
تتطلب حسرا مميزا ودقيقا عند الشاعر، وقدرة على حماكاة  »الوصف من أغراض الشعر اليت    

وكأنه أمام ذلك  (3)«املوصوف من أجل متثيله ورسم صورة مماثلة له يف ذهن السامع حىت حيس
نظري الرسم والتصوير كونه يعتمد على اخليال وصدق التعبري، والعاطفة  ». فهو إذا ءالشي

، فقد وهب اهلل (4)«ية اليت تنشئ الوصف هي اإلعجاب والروعة نما يشهده األديب األساس
صحراء اجلزائر مجاال ساحرا، حيث برع الربناوي يف وصف خنلتها إذ يقول يف قصيدة "أغنية 

 النخلة":
 كربيائي منيعة كجذوعك»             

 ومسوي منافس لفروعك                
 ال عرفت فيك التحدييا خني               

                                           
 .16:62م، mudarras.blogspot.com-www.al. ،11/25/0216 ،األغراض الشعرية ينظر: 1
 .151، صمن أجلك يا وطينعمر الربناوي:  2
 .155، صطبقات الشعراء يف النقد األديب عند العربجهاد اجملايل:  3
 .12، صاألسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبيةأمحد الشايب:  4
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 (1) «.سيد أنت شامخ يف طلوعك               
جند هنا النخلة كائن حي هلا إرادة وشعور كاإلنسان، وال يوجد فرق بني هذه األبيات ولوحة     

 الراسم .
 
صوصية إبداعية وطاقة اخلالصة اليت ننتهي إليها هي أن عمر الربناوي شاعر مميز يتميز خب     

ناحية، وشاعرا بارزا يف شعر النضال والثورة الوطنية من ناحية أخرى، فقد أثرى الفكر  شاعرية من
 اإلنساين بإبداعه املميز.
 ثانيا: الخصائص الفنية

 جند قصائد الربناوي عفوية ال يضع الصورة املبهمة، فهو كالسيكي بكل املقاييس.( 1  
 .شعره صادق ألنه نابع من جتربة شعورية ومعاناة قاسية

العناوين كلها واضحة، ونصوص مغلقة ال تقبل التأويل ما عدا قصيدة "مقطع رباعية ( 0  
 ضائعة".

 حلوارية يف كثري من قصائده.( ا6  
كثرة  "القوللة" ونقصد هبا كثرة الفعل "قال" أو "قيل" أو "قلت" أو"نقول"، فعمر ( 5  

 أكلة يف مأدبة ":استخدمها كثريا يف ديوانه ،كقصيدة " عندما يكون املرء 
 قلت: حتي أمـيت »            
 قلت: هذي راييت               

 .(2)«قلت: حنن اجلند حنن األسد               
 ن يكون صباح جديد آمن ومستقر للجزائريني.أاملقصود هنا هو التأمل ب   

ما يف قصيدته " من عيد ...، ك وحدة ، يا أمال ، يا مناداة غري العاقل مثل األلفاظ: يا( 5 
 األحق باحلياة " قائال:

                                           
 .61ناوي: من أجلك يا وطين، صعمر الرب  1

 .78ص ،املصدر نفسه 2
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 يا وحدة .. عشاقها يف ربعنا كثر »            
 يا وحدة .. أنت لنا املالذ واملصري              
 يا وحدة .. يا مطمح الرجال              

 (1) «.يا وحدة .. ال تشرتى باملال              
 خار هبا.هنا هو ينادي على اجلزائر واالفت    
 خلو شعره من الكلمات املعجمية الصعبة اإلدراك.( 6
شعره العمودي حمافظ على اإليقاع، والوزن والقافية والروي. أما التفعيلة فلم حيافظ إال على ( 7

 . 2//2تفعيلة "فاعلن"  /
 مظهر عام لالنسجام والتوافق يتجسد يف كافة مظاهر احلياة والفنون يف »فاإليقاع هو  -     

 . (2)«الطبيعة واألدب والرسم والعمارة 
وهو صورة  »مسات الشعر الرئيسية، ووظيفته حتقيق تأثري مجايل ونفسي ممتع، أما الوزن من  -     

الكالم الذي نسميه شعرا، الصورة بغريها ال يكون الكالم شعرا، وهو خاص بالشعر فال شعر بال 
 .(3)«وزن وبه يتميز اخلطأ من الصواب 

واملتدارك مسي بذلك ألن اخلليل مل يذكره  »استخدامه للبحر املتدارك بنسبة كبرية،  -     
وحتاشاه بالرغم من وجوده ضمن دائرة املتفق عليه، ويسمى أيضا باملخرتع واحملدث واخلبيب 

 واجزاءه مثانية هي:
 (4)«. فاعلنفاعلن  فاعلن  فاعلن  فاعلن               فاعلن  فاعلن  فاعلن              

 كل القوايف متحركة أي الروي مشبع.-     
 
 

                                           
 .122: صعمر الربناوي: من أجلك يا وطين 1

 .18م، ص0212، عمان، األردن، 1، دار دجلة، طالبنية اإليقاعية يف شعر اجلواهريمقداد حممد شكر قاسم:  2
 .86م، ص0226، القاهرة، مصر، 1ر الفجر للنشر والتوزيع، ط، داالبنية اإليقاعية للقصيدة املعاصرة يف اجلزائرعبد الرمحان تربماسني:  3
 .50ص ،املرجع نفسه 4
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 التكرار:( 8  
   له أمهية كبرية يف دراسة النص الشعري وعلى وجه اخلصوص اجلانب اإليقاعي منه، ألن التكرار

بشىت أنواعه حيدث نوعا خاصا من اإليقاع، تستلزمه العبارة ألغراض فنية ونفسية واجتماعية »
ظيفتان اإلقناع واإلمتاع، ومستوياته ثالثة هي : تكرار احلرف، وتكرار الكلمات، ، وله و (1)«ودينية

 وتكرار اجلمل، ومنثل ذلك بقصيدة "يا راعي األغنام":
 يا راعي األغنام »            
 أصيح يف الشوارع العريضة الطوال               

 يا راعي األغنام              
 ئه أهلث من ورا              
 أواصل اللهثات والصراخ              
 يا راعي األغنام               

 (2) «يا راعي االغنام.              
 التناص: ( 1 

هلا تأثري بالغ يف التشكيل اجلمايل على النص  »من أبرز الظواهر الفنية يف شعره حيث     
النص املقتبس هبدف توظيفه وإعادة فتح حوار مع  »، فالتناص باملفهوم احلديث هو(3)«األديب

هو ديين، أسطوري، تارخيي، من الرتاث الشعري، وما هو من  ، وله عدة أنواع منها: ما(4)«انتاجه 
 احلكايات الشعبية.

، فهو ليس (5)«حبكم أنه مادة راسخة يف الذاكرة لعامة املسلمني  »ونذكر التناص القرآين    
اللفظي الذي يتميز هبما  االقتصاد فة إىل الغىن األسلويب وحباجة إىل الشرح والتفصيل باإلضا

 اخلطاب القرآين الذي ورد يف قصيدة "احلب الكبري":
                                           

 .150مقداد حممد شكر قاسم: البنية اإليقاعية يف شعر اجلواهري، ص 1
 .87، صمن أجلك يا وطينعمر الربناوي:  2
 .05م، ص0216، عمان، األردن، 1، دار حامد للنشر والتوزيع، طالتناص يف الشعر العريب املعاصرظاهر حممد الزواهرة:  3
 .62م، ص0221، عمان، األردن، 1، دار كنوز املعرفة، طالتناص يف الشعر العريب احلديث الربغوثي منوذجاحصة البادي:  4
 .51ص ،املرجع نفسه 5
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 وقال خلريات أرضي: أمطري »             
 (1) «فكان السحاب .. وكان املطر.               

ۡرُض  ﴿ىل:يف القرآن الكرمي يف قوله تعاهذا تناص مع قصة سيدنا نوح الواردة     
َ
أ  بۡلَِع ٱَوقِيَل َيَٰٓ

ۡقلِِع وَِغيَض 
َ
ۡمرُ ٱَوُقِِضَ  لَۡمآءُ ٱَمآَءِك َوَيََٰسَمآُء أ

َ
َوقِيَل ُبۡعٗدا ل ِۡلَقۡوِم  ۡۡلُودِي ِ  ٱلََعَ  ۡسَتَوۡت ٱوَ  ۡۡل

َٰلِِميَ ٱ                                                                                                                                      (2) .﴾ ٤٤ لظ 
حيث جند يف اآلية الكرمية أنر اهلل عز وجل بعد هالك قوم نوح الظامل، أمر من األرض أن     

تشرب ماءها والسماء أن توقف أمطارها فاستجابت األرض والسماء ورست السفينة احلاملة عباد 
ة جديدة آمنة، أما شاعرنا فيقصد من أبياته أن متطر األرض خبرياهتا بعد اهلل الصاحلني لبداية حيا

أن عانت ويالت االستعمار هي وشعبها، فحدثت االستجابة فأمطرت السماء وعاش بذلك 
 حياة آمنة بعد االستقالل.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .65، صمن أجلك يا وطينعمر الربناوي:  1
 .55سورة هود: اآلية  2
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 في النثر اإلبداعية المبحث الثاني: أعماله األدبية
عن املشاعر وما يدور يف الذهن، من أفكار وخواطر، ومشاعر، يعرف النثر على أنه تعبري    

وانفعاالت، وال يتقيد بوزن أو قافية، ومن أنواعه الرواية وهي فن سرد األحداث، تضم الكثري من 
الشخصيات حيث ختتلف انفعاالهتا وصفاهتا، وهي أحسن وأمجل فنون األدب النثري الحتوائها 

تشويق يف األمور واملواضيع والقضايا املختلفة سواء أكانت أخالقية على قواعد فنية كثرية تتميز بال
مسؤولية املواطن اجتاه  إلثبات. واهلدف من بعضها هو إصالح وتعزيز احلس الوطين اجتماعيةأو 

 وطنه.
الربناوي بعد االستقالل أخذ يتأمل أوضاع الواقع اجلزائري ألن الوطن عنده ليس جمرد منطقة  و   

 عاطفة واحساس وجداين فهو يسعى إىل حتقيق أهداف بواسطة وسائل فنية.جغرافية بل 
 تقديم األعمالأوال: 
 :!! بني الوزارة .. والسجن  (1

أوت  16هذه الرواية كتبها عمر الربناوي يف السنوات األوىل من االستقالل وأهنى كتابتها يف    
صدرت يف كتاب عن احتاد ا م ، ولكن أكثر من ظرف جعلها تنام يف أدراج الشاعر بعده1176

م ، وقبل ذلك نشرها يف حلقات يف جريدة " املساء" اجلزائرية يف 0220الكتاب اجلزائريني سنة 
 منتصف الثمانينات وأثارت يف حينه جدال كبريا يف الوسط األديب .

فهي رواية تعكس واقعا ومرحلة من مراحل التاريخ الوطين للجزائر هي مرحلة التأسيس ورمز    
رشوة للحصول على بيت هو من  إلعطاءلذلك بالبيت الذي اغتصب من سي الطالب، فاضطر 

أمالك أحد الفرنسيني الذين غادروا. لكنها ختتلف عن روايات السبعينات. إذ مل تصفق للنظام بل 
وضعت األصبع على اجلرح متاما وهو بداية الفساد يف مؤسسات الدولة. ووضعت اللوم على 

نه هو من يقود اجملتمع فإذا أخطأ جرر اجملتمع معه وهذه الفكرة مل تكن واردة يف املثقف حبكم أ
 السبعينات كون هناك حاجز عايل يفصل مثقف عن جمتمعه.
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فهذا العمل يقرتح السجن للرراشي واملرتشي واإلنسان الفاسد الذي يشغل غري مكانه لكنه توقف 
مفتوحة تربطنا مباشرة بالواقع اجلزائري احلايل الذي ل األديب هناية معند حدود االقرتاح. ينتهي الع

 يشهد أكثر من اهنيار على أكثر من صعيد .
 :حوارات يف الثقافة والسياسة مع جحش (0

هذا العمل صدر حديثا بدعم من وزارة الثقافة يف اطار الصندوق الوطين لرتقية الفنون واآلداب     
املذكرات اليت سجل فيها الربناوي أدق  م . هناك من صنفه يف خانة0228وتطويرها سنة 

نظر خمتلفة  وجهاتتفاصيل حياته على مجيع األصعدة، ووصفوه بالعمل احلضاري الذي يقدم 
والسياسية  االقتصاديةتقرتب اكثر من احلقيقة الفعلية ، فقد غاص يف خمتلف القضايا الوطنية 

م ، وأهناها بقصيدة حتتوي على 0220-م 1188يف الفرتة املمتدة بني  االجتماعية والثقافية و
مئة بيت تفضح كل ما تعرض له "ابن الزيبان" من هتميش يف آخر أيامه . فالعمل إذن مذكرة 

مثل وسيلة فنية كان يشخصية استعرض من خالهلا أحداث وحقائق استعان فيها اجلحش الذي س
ى غرار توفيق احلكيم ، وهو نمثابة انسان فقد بعض من يوظفها أشهر الكتاب يف القدمي عل

تفاصيل انسانيته ، أو حيوان فاق بين آدم يف حسن التفكري وميثل الوسيلة املثلى حلمل معاناة 
 وآمال وطموحات الكاتب .

 حياته املهنية . فالربناوي واحد من القالئل الذين نقلوا بأمانة ما حدث يف
 الوالدة الثانية: (6

م، وهي 0227هذه الرواية عن وزارة الثقافة نمناسبة اجلزائر عاصمة الثقافة العربية سنة صدرت    
عبارة عن سرية ذاتية المست أدق التفاصيل يف حياته اليومية بدأها نما ينبغي البداية به، بدأ 

مشاهد حرمان وفقر أيام االحتالل  ومشاهد؛بذكريات الطفولة وما كان حييط هبا من أحداث 
 سي فهي اليت طبعت ماضيه يف سنوات السبعينات كما صور تصوير واقعي حلياته وحياة الفرن

وطلبة يف تونس والعراق واجلزائر قبل وخالل ثورة التحرير  مواطنني،شرائح من اجملتمع اجلزائري، 
 وفرتة االستقالل وما بعد االستقالل أي حياته املهنية أيضا .
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 ثانيا: الخصائص الفنية
 ن:بنية املكا (1

الروائية، فإذا كانت هذه األخرية نقال لألحداث وتصوير يلعب املكان دورا مهما يف األعمال    
حلاالت ووضعيات تتعلق بشخصيات معينة يف زمان ما فإنه من الضرورة أن نتساءل: أين تدور 

 وملاذا اختار الكاتب هذا املكان أو الفضاء دون غريه ؟  األحداث؟
نائيا يساهم يف تشييد الرواية وهو ضرورة لكشف ومعرفة خصائص هذا يعد املكان عنصرا ب   

فالفضاء جمرد وعاء حيتوي األحداث الرروائية وال عربة له إالر » الفن وما مييزه من رواية إىل أخرى، 
بكونه حامال لتلك االحداث وال أمهية له على صعيد الكتابة الروائية خارج الرموز اليت يوصف هبا 

ها ]...[، عندما تقوم الرواية بتصوير املكان فهي ال تستطيع أن تتحاشى البعد أو يدل علي
اإلنساين ألن مقولة املكان تبقى متعذررة بدون حضور اإلنسان الذي مينح هلذا املكان زمانه 

وهذا يعين أن حضور املكان باختالفاته املمكنة ليس جغرافية فقط ولكنه معىن  ،وحدوده
 كنشاط إنساين »  يظهر يف النص كشيء معزول ومنفرد، بل إنه يظهر ، كما ال( 1)«اجتماعي

مرتبط بالسرلوك البشري حيمل عواطف ومشاعر، ومواقف، ومهوم وانفعاالت الذين يسكنوه، إنره 
 .(2)«حيمل أسرارهم الصغرية والكبرية ؛ ما هو معلن وما هو خمتف، إنره تاريخ اإلنسان 

مل يتصل بزمان، أي أنر هذين العنصرين كالمها يكمل اآلخر، وقد واملكان يفقد قيمته إذا ما    
اتضح أثناء قراءتنا أنر األماكن حممرلة بدالالت تؤدي وظائف خمتلفة رتبت حسب الثنائيات 

 الضدية .
 " !! " بني الوزارة .. والسرجن :املكان يف  

ملبدأ الترضاد: البيت مقابل  ماكن لإلقامة وأخرى لالنتقام، ومن أمكنة اإلقامة اخلاضعةأهناك    
السجن، والفيال مقابل شقة، واألمر نفسه مع البلدة واملدينة )العاصمة(، املكتب مقابل املقهى، 

                                           
 .86دراسة سوسيو ثقافية، إفريقيا الشرق، دط، دت، ص يري االجتماعيالرواية املغربية والتغحممد الدغمومي:  1
 .111م، ص0212، أربد، األردن، 1دراسة يف روايات جنيب الكيالين، عامل الكتاب احلديث، ط بنية اخلطاب الروائيبيلة: حالشريف  2
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إهنا ثنائيات تتشعرب ويصعب حصرها مجيعا، لذلك اخرتنا البارزة يف الرواية ضمن إطار ثنائية 
 األماكن املفتوحة(.)أماكن اإلقامة وأماكن االنتقال( أو )األماكن املغلقة و 

  :األماكن املغلقة                                                                                                               
وقبل »لوزارة: وهي مكان سياسي حيمل مالمح السيادة الوطنية ويقول الربناوي يف هذا املعىن: ا -

جيب أن اكون يف الوزارة قبل »، وكذلك يقول: (1) ...«الكبري يف الوزارة  أن أرشرح هلذا املنصب
 .   (2)«امليعاد بنصف ساعة ألراجع امللفات

  سلطة الدرولة ىلفالوزارة هنا ملمح السريادة واالنتماء اليت تفرض علينا الوالء واالمتثال إ  
فرد احلرية الترامة واملتعة ويقول حيث متنح لل باالتساعالفيال: هي من أماكن الرراحة تتميز  -

هلذا  املتعة اليت تغمرين باهلدوء يف منزيل تعود إىل اهلندسة املعمارية احلديثة» الربناوي يف الرواية: 
 املنزل، فهو ذو طابقني يترسع األرضي ألربع غرف، مع احلمام واملغسلة واملطبخ وكل 

، أي أهنا حتمل فكرة الرقي (3) ..«هذه الغرف يفصلها عن الشرارع الفرعي بضعة أمتار.
 احلضاري وهذا داللة على السمو والرفعة .

السجن: هو مكان ذل وهوان، وعبودية، فكلمة سجن تعين سلب احلرية، وتعطيل احلركة وهو  - 
وعقوبة هؤالء تبدأ » خاضع إىل سلطة الدولة ويف حديث الربناوي عن السرجن واصفا يقول: 

هذا يعين سلطة الفرد  .(4)«القتل أو السجن املؤبد مع األشغال الشاقة بالسجن سنوات وتنتهي ب
 يف السجن معدومة وهو مكان ال يكتفي جبغرافيته وهندسيته، بل هو رمز للكبت والقهر.

الشقة: مكان مغلق األكثر أمنا ألي إنسان، وميثل جانب اهلدوء والعطف واحلنان والراحة  -
 .(5)«ت غدا يف الشقة اجلديدة سأبي» والدفء ذكره الكاتب يف: 

                                           
 .01م، ص0220، اجلزائر، 1، منشورات احتاد الكتاب اجلزائريني، ط!! بني الوزارة .. والسجن عمر الربناوي: 1
 18ص ،املصدر نفسه 2
 .16ص، املصدر نفسه 3
 .61ص ،نفسهاملصدر  4
 .101ص ،املصدر نفسه 5
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حنن جلوس يف » املقهى: وهو مكان ذو ملكية مجاعية حيمل داللة اإلنتماء والقومية يف قوله:  -
 .(1)«املقهى ... 
  :األماكن املفتوحة 

املدينة: هي تلك الرقعة اجلامعة لكل شيء والعامرة بكل شيء، فهي رمز التحضر والتعلم   - 
من مدينة اجلزائر العاصمة كلها عمارات شاهقة  » اتب عن ذلك يف قوله: والتنوع حيث يعرب الك

، أي أن املدينة من أماكن االنتقال الراقية ويعيش فيها (2) ...«وقصور زاهية، وطرقات معبدة 
 االنسان نوع من الرتف والرقي.

وس اجلميلة، ورمز القرية: وهي الفضاء املفتوح الذي ميثل رمز القيم واألصالة، اليت تضعها النف -
الصفاء والبساطة واالمل واحلياة، وهذا ما يظهر جليا يف روايتنا أثناء وصفه حلظة اللقاء مع ابن 

. هنا (3)«نقلين يف حلظات إىل تصور بلدة بريكة وأهلها الذين يعيشون عيشة أهل البادية» خالته: 
 يستعيد ذكرياته بنوع من احلنني إىل وطنه الصغري.

 رات يف الثقافة والسياسة مع جحش""حوااملكان يف:  
 :األماكن املغلقة 

قصر الصنوبر: هو مكان مينح الفرد احلماية واألمان، والسلطة فيه خاضعة للدولة ويبدو أنره من  -
يسكن يف نادي الصنوبر قرب قصر الصنوبر.. وينتقل يف سيارة » األماكن الرراقية حيث يقول:

 .(4) «من الشاليه يف قصر الصنوبر...فخمة يقودها سائق ماهر.. ينتقل 
فندق السرفري: هو مكان للراحة والفندق ال يسكنه عامة الناس بل هو خاص بالقادة كونه  -

فعندما كنار نسكن يف فندق السرفري أول » حيمل طابعا حضاريا وعمرانيا راقيا، ويربز ذلك يف قوله:
 .(5) «يستطيعون مبارحة الفندق...مرة كان عدد من أعضاء اجمللس الوطين االنتقايل ال 

                                           
 .121ص ،!! بني الوزارة .. والسجن عمر الربناوي: 1
 .60ص ،املصدر نفسه 2
 .62ص ،املصدر نفسه 3
 .15م، ص0228، اجلزائر، 1، ط، وزارة الثقافةحوارات يف الثقافة والسياسة مع جحش ،عمر الربناوي 4
 .81ص ،املصدر نفسه 5
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املستشفى: هو مطلب للرراحة واالستشفاء يرمز للتضامن والتعاطف وتبادل الزيارات للتنفيس  -
يف باريس كانت املفاجأة..فقد » عن كرب املكروبني، وها هي الرواية جتسد ذلك يف قول: 

 .(1)«استدعتين جلنة طبية ملناقشة حاليت الصحية
  حة: األماكن املفتو 

 األماكن اليت كان هلا حضور يف هذه الرواية هي:
 الشاطئ: هو مكان مفتوح على العامل اخلارجي الذي يوحي بالتحرر من خالل وصفه: -
 .(2) «هذا الشاطئ بالذات من شواطئ اجلزائر املمتدة على أكثر من ألف كيلومرت...» 
من اخلوف وهي مكان لأللفة الغابة: مكان متسع يؤدي إىل راحة النفس كما حتمل نوع  -

 .(3) «اللقاء هذه املرة كان يف غابة بوشاوي...» اجلماعية، وجاء يف الرواية : 
 ومعظم هذه األماكن كان اختيارها مؤسس خلدمة أحداث الرواية وكانت أغلبها واقعية .   

 : بنية الزمان (0
فة منذ القدمي حيث بدا مفهوم الزمن من املفاهيم األساسية اليت لفتت انتباه الفالس     

حىت أضحى من العسري ضبطه وقياسه بدقة بارتباطه نمفاهيم  بضبابيته وهالميته الواضحة
املاضي قد انتهى، واحلاضر مير، » جتريدية كونية فيعرفه القديس أوغستني يف كتابه االعرتافات:

املاضي الذي  واملستقبل ال يوجد بعد، وهكذا يتالشى الزمن ويفر من قبضة املفهوم، فهو
انتهى ومل يعد له وجود واحلاضر يف حلظته املارة غري ثابتة وال مستقرة واملستقبل الذي مل يأت 

متنوعة من ، ولقد نظر النقاد إىل الرواية بوصفها فنا يضم أشكاال (4)«بعد، فأين ذلك الضبط

                                           
 .086ص، حوارات يف الثقافة والسياسة مع جحشعمر الربناوي:  1
 .25نفسه، صاملصدر  2
 .05ص نفسه،املصدر  3
ية، قسم األدب العريب، سعاد طويل: البنية السردية يف روايات حممد ساري الورم، مذكرة املاجيستري، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماع 4

 .15م، ص0227-0226جامعة حممد خيضر بسكرة، 
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اخلية )داخل : زمن الكتابة، زمن القراءة، وأزمنة دية )خارج النص(األزمنة: أزمنة خارج
 . (1)النص(: الفرتة التارخيية، تزامن األحداث وتتابع الفصول

وللزمن أمهية يف بناء الرواية، فهو يعمق االحساس باحلدث وبالشخصيات لدى املتلقي، ولقد ميزه 
الباحثون بني زمنني: زمن القصة )زمن احلكي(، وزمن السرد )زمن املروي(. وما ميكن مالحظته  

لالنتباه يف روايات الربناوي أن الزمن اخلارجي )زمن القص(: هو عموما حامل كظاهرة الفتة 
 التجربة االنسانية املصاغة يف اخلطاب الروائي، وهو أكثر موضوعية وارتباطا بالطبيعة.

 " !! ن"بني الوزارة .. والسج :الزمن يف 
يوم من أيام شهر سبتمرب صباح » اختار الكاتب الفرتة الزمنية بعد االستقالل وحددها بقوله:    

، هذه الفرتة متثل السنوات األوىل السرتجاع (2) «سنة ألف وتسعمائة وستة وستني عندما خرج...
السيادة الوطنية وهي الفرتة اليت احتواها اخلطاب الروائي، فمرة متتد بني األحداث مدة زمنية يصور 

نية تشري إىل زمن حمذوف. وقد لنا فيها الكاتب بطله بشئ من التفصيل ومرة يف خالصات زم
ن حرييت وتعجيب م» خدجية فيقول:  وردت يف اسرتجاع صورة األم من خالل صورة العجوز عميت

، هنا حياول أن يعود بنا إىل الوراء وحيدثنا عن (3) «الزمن عرب أربعني سنة خلت من عمري...
 أحداث وقعت فنجد نوع من احلنني إىل املاضي.

، هو هنا حيكي (4)«جاءت الطامة الكربى..ووقع ما كنت أخاف أن يقع  »واالستباق يف:    
 الزمن احلاضر الذي كان يتوقع حضوره، أي املعركة والصراع مع احلياة .

 ة وسياسية مع جحش "" حوارات ثقافي :الزمن يف 
ن ال توجد أي إشارة زمنية أو تارخيية مباشرة لتحديد الزمن الذي تدور فيه األحداث )الزم   

-م1182اخلارجي(، لذا سنحددها بالفرتة اليت خصصها الربناوي يف رواية أحداثه واليت متتد بني 
 م ، حيث كانت هذه الفرتة حتفل بأحداث مميزة غريت وجه اجلزائر عدة مرات .0220

                                           
 .06م، ص1185ينظر: سيزا أمحد قاسم، بناء الرواية ) دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ (، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  1
 .25، ص!! عمر الربناوي: بني الوزارة .. والسجن 2
 .00ص ،نفسهاملصدر  3
 .177ص ،املصدر نفسه 4
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أما زمن سرد هذه األحداث مبهم أيضا ألهنا وردت يف شكل حوارات أو ذكريات جاء هبا    
اسرتجاعات  نا مفصلة، وأحيانا أخرى جمتمعة يف شكل خالصات زمنية، فمعضمها الربناوي أحيا

هناية عهدة اجمللس » مجيعا لطول املدة اليت اختارها الكاتب مثل: إحصاؤهاللماضي وال ميكننا 
. وخبصوص االستباقات فهي ال توجد ألن الربناوي (1)«م 1115ماي  18الوطين االنتقايل يف 

 اثنني.رة عن املاضي لكون الرواية واقعية يف شكل حوار بني راد أن يعطينا صو أ
 نالحظ أنر دراسة الزمن ليست سهلة فهو مثل الزئبق إذا ذهب فال يعود.   
إنر تقنييت الزمان واملكان تلعبان دورا أساسيا يف عملية السرد الروائي ولكنهما حتتاجان إىل    

 الشخصيات لتؤدي وظيفة أثناء السرد.
 :الشخصية (6

حظيت الشخصية باهتمام الدراسات النقدية احلديثة باعتبارها عنصرا حموريا يف كل سرد،    
ومكونا فاعال ومتفاعال ضمن حيز اخلطاب، حبيث ال ميكن تصور رواية دون شخصيات، ومع 
ذلك يواجه البحث يف موضوع الشخصيات صعوبات معرفية متعددة حيث ختتلف املقاربات 

 م الشخصية .والنظريات حول مفهو 
ومن الدراسات اليت استهدفت هذا العنصر احلكائي وحتديد وظائفه يف العمل السردي ما قام    

الذي حمور دراسته على التحليل الوظيفي وفق منوذج أصلي حتاكيه  ،به الروسي "فالدميري بروب"
ظائف على مجيع احلكايات، وقد حصر هذه الوظائف يف إحدى وثالثني وظيفة، وقام بتوزيع الو 

 الشخصيات وقسمها إىل سبعة شخصيات.
ويف األخري ميكننا أن نقول أن هذه الوظائف عندما وزعها بروب إىل سبعة شخصيات أساسية    

، ويعد مكون الشخصية يف جمال احلكي األديب من املكونات (2)اعتربها غرمياس نمثابة عوامل

                                           
 .002عمر الربناوي: حوارات غي الثقافة والسياسة مع جحش، ص 1
 .05م، ص1116، 0، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، طبنية النص السردي من منظور النقد األديب، ينظر: محيد حلميدان 2
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إنه ليس مثة قصة واحدة يف العامل من غري » األساسية اليت يقوم عليها فعل احلكي يقول بارت:
 ، فالشخوص هم أهم ما يف الرواية ألهنم الفاعلون أي أهنم يصنعون احلدث.(1)«شخصيات 
 " !! " بني الوزارة .. والسجن :الشخصية يف 

شخصية املوظف )الشخصية الرئيسية(: يف هذه الرواية هو ذلك املوظف البسيط، ومواصفاته  -
تذكر أين وضعت يف ملفي اخلاص أين أأنا » كولوجية هو مثقف من خالل: من الناحية السي

إنين » ، أما املواصفات االجتماعية: إنسان له مهنة يف الوزارة ويقول:(2) «أحسن الفرنسية...
 .(3)«بدون فخر سأصري نصف وزير

 هذه الشخصية طموحة وتسعى إىل العمل ولديها روح وطنية.   
 شخص بسيط أمي وبدوي لكنه اجتماعي وحمبوب. شخصية ابن خالته: هو -
 شخصية مليكة: شابة عاطفية وهي على قدر من اجلمال مثقفة وتعمل سكرترية بالوزارة. -

هذه الشخصيات كان هلا دور فعال يف بناء الرواية  وحتريك األحداث، كوهنا نامية وإجيابية    
نستطيع أن نقول هنا أن احلبكة قد ليست سلبية، ألهنا تغري جمرى األحداث بدقة وتسلسل، 

 اعتمدت على الشخصيات وما نشأ منها من أفعال.
 رات يف الثقافة والسياسة مع جحش"" حوا :يف الشخصية 

شخصية البطل: هو إطار سامي يف الدولة وعضو يف اجمللس الوطين االنتقايل، مثقف وشاعر  -
 ثله "عمر الربناوي" .وسياسي، له قدرة على التنظيم والتعليق، البطل هنا مي

شخصية اجلحش: هو شخصية مساعدة وفعالة يف الوقت نفسه يف تشكيل األحداث داخل  -
تعجبت من هذا » نسان مثل يف قوله:إالرواية، لكن رمست مالحمها بشكل حيوان على هيئة 
 .(4) «اجلحش الذي تبدو عليه رشاقة غري عادية، فهو ميشي...

                                           
 .65م، ص0220، 0، مركز اإلمناء احلضاري، ط، ترمجة منذر عياشمدخل إىل التحليل البنيوي إىل القصروالن بارت:  1
 .151، ص!! بني الوزارة .. والسجنعمر الربناوي:  2
 .161ص ،املصدر نفسه 3
 .26، صحوارات يف الثقافة والسياسة مع جحشعمر الربناوي :  4
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ه وحدة الشعب وحميطه اخلارجي وشخصية اإلنسان وخصائصه الوطنية تناول الربناوي يف روايت   
 فهو يرسم شخصية متكاملة، وهي شخصية وطنية حبتة.

 لغة األديب الروائية:  (5
لكل كاتب أسلوبه اخلاص يف التعبري، مما جيعله يتميز عن غريه من الكتراب، ففي اجملال األديب 

هي التفكري، وهي اخليال، إذ ال يعقل أن يفكر املرء  فاللغة» بفرعيه الشعري والنثري ميتاز بلغة 
 .(1)«خارج إطار اللغة، فهو ال يفكر إذن إال بواسطتها 

فاللغة عند الربناوي هي اليت تتيح له اجملال يف التعبري عن أفكاره ، ويبلغ ما يف نفسه ويعرب عن    
فهمها أي سهلة  عواطفه ويكشف عما يف قلبه، جنده يكتب بلغة ال يصعب على القارئ

 وبسيطة.
 أما يف توظيفه للغة العربية كان مستخدما خمتلف مستويات الكالم الفصيح والعامي.   
 

                                           
 .16م، ص1181، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، دط، حبث يف تقنيات السرد يف نظرية الروايةلك مرتاض: عبد امل 1



 

  خاتمة
 



 48                                   خاتمة                                                |
 

بعد معايشتنا حلياة عمر الربناوي ومسايرته من خالل أعماله األدبية الشعرية والنثرية طيلة هذه    

الفرتة املخصصة إلجناز هذه املذكرة توصلنا إىل بعض النتائج اليت نرى فيها بعض اجلهد الذي قمنا 

يف حبث  ةإال أنه يفتح كوة جديدة لالستزاد ،وإن كان ليس بالوجه الذي نأمل فيه لضيق الوقت به

  :أعمال هذا الرجل الشاعر واملناضل، ولذلك خلصنا إىل

  نرى أنه يلتقي مع األديب املعاصر الذي يلتزم بقضايا ا�تمع وما رافقه من حمن

 .وتطلعات، فهو يعاجل مبوضوعية وواقعية

 دانه بنبض الوجدان العريب القومي، وتوهجت كلماته حبرارة االنتماء عرب ارتبط وج

 .مسريته الشعرية والنثرية احلافلة

  يتمتع خبصوصية إبداعية وطاقة شاعرية من ناحية، وشاعرا بارزا يف شعر الوطن والنضال

 .من ناحية أخرى

 قيقية للواقع، فمن حتليلنا ألشعاره يتضح لنا أن شعره أتى عن صدق فين وعن رؤية ح

  . فالشعر عنده خدمة ا�تمع والوطن

وإذا انتقلنا إىل الدراسة الفنية فإننا نغوص يف اخلواص الشعرية للربناوي حيث جند الشعر العمودي 

  .واحلر حيضران عنده من بداياته الشعرية، وقصائده عفوية ال يضع الصورة املبهمة

 قافية والروي، أما خبصوص البنية الشكلية شعره العمودي حمافظ على اإليقاع والوزن وال

نالحظ احلوارية يف كثري من قصائده، باإلضافة إىل التكرار والتناص اللذان يضفيان 

  .على األسلوب مجاال

  يف أعماله الروائية جسد ذلك احلب الوطين والشعور النبيل بالروح الوطنية، وإثارة

  .نتقاليةالنقاش حول فرتة العشرية السوداء واملرحلة اال

الرواية عنده تبحث عن الذات اإلنسانية والقدرة على احتوائها مهوم اإلنسان ماضيا وحاضرا 

  .ومستقبال
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أما يف الدراسة الفنية للرواية فإن تقنييت الزمان واملكان تلعبان دورا أساسيا يف عملية السرد الروائي، 

ألن األبعاد اجلمالية يف النص تنتج  ولكنهما حتتاجان إىل الشخصيات لتؤدي وظيفة أثناء السرد،

من خالل الرؤية والتعبري عن املشاعر الصادرة من هاته الشخصيات، فالربناوي هنا يكشف عن 

  .الداللة املعمقة وحتديد اجلماليات، أما لغة تعبريه كانت سهلة وبسيطة بعيدة عن اإل�ام

وط العريضة املطروحة يف هذه الدراسة نأمل يف األخري أن نكون قد حققنا املبتغى يف ذكر اخلط   

  .املتواضعة من خالل شخصية املبدع عمر الربناوي
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  :ملخص المذكرة
 فصلين تسبقهما مقدمة. هذه الدراسة "عمر البرناوي مبدعا"، وقد تم تقسيمها إلىتناولت       

لقد أفضت طبيعة هذا الموضوع أن نتناول في البداية عصر الشاعر وحياته، ثم الولوج في الفصل الثاني إلى أعماله    
والخصائص الفنية، وانتقلنا إلى نثره من خالل األدبية اإلبداعية، واستعرضنا فيه شعره من خالل األغراض الشعرية 

البنيات السردية للروايتين "بين الوزارة .. والسجن"، و "حوارات في الثقافة والسياسة مع جحش" وقوفا عند المكان 
 والزمن والشخصيات، لننهي هذا العمل بجملة من النتائج تضمنتها خاتمة البحث وأهم ما جاء فيها:

 رناوي في أدبه ماعليه من رسالة جهادية نضالية كما كان الشأن لبعض أقرانه أيام الثورة أدى الشاعر عمر الب
 التحريرية وما بعدها.

  في شعره شذرات فنية تنبئ بقوته الشاعرية لدى الشاعر وإن لم ترق فنيا إلى مستوى الشعراء المبدعين
 أمثال: المتنبي، والشابي، ومفدي زكرياء.

  الثورة الجزائرية بمختلف أنواعها قبل وبعد االستقالل.في شعره تجسيد لمراحل 
 .البرناوي كغيره من شعراء الجزائر الذين تأثروا بالنضال القومي والوطني 

  
    Sammary of the memory :  

   This study dealt « Omar El Barnaoui Creative » which has been divided in 
two chapters preceded by an introduction . 
    the nature of this reaserch it made us in the beginning to address the poet’s 
era and his own life . Then access in the second chapter to his literary creativity 
works , and we reviewed his poetry through poetry purpses and artistic 
characteristics and we moved to his prose through the narrative structutes of the 
two novels : « Between the ministry and preson » and « Dialogues in the culture 
and politic with donkey » . Standing at the place,time and personals to finish 
this work with a group of results which inclouded the search conclusion and 
the most important thing which came in it :  

 The poet Omar el Barnaoui brought a struggle message as did some his 
peers , days of the libration revolution and after that. 

 In his poetry we found a technical and an artistic features , showing his 
strength poetic .And if that hasn’t lived up to the level of the other 
creators poets like : El Motanabbi ,El Chbbi and Moufdi Zakaria. 

 In his poetry also embadied stages of the Algerian revolution with its 
various kinds after and befor the independence. 

  The poet El Barnaoui is like the other of algerian poets whose have been 
affected by the national and the nationalist struggle. 

 


