
 .خلوف بن لخضر سيدي شعر في الوطنّية الّنزعة
 .تلمسان بلقايد بكر أبي جامعة بلعيد، شافع نصيرة: األستاذة

 :تقديم
 انتباهه تثري يتالر  الظراه ة تلك األمهيرة، يف غاية هي مالحظة يالحظ أن الشّّر  ر  الشّّر   قارىء يفوت ال     

ي  وإباء احل يرة إىل النرزوع وهي أال هو، عنها تغافل وإن حتر  ا االسّّّت ،ار، على والثرورة الضّّّر  احلسر  م هفة فوسن إّنر
 شّّّّّ  ه  يرزمت الرذين الشّّّّّر  اء أب ز ومن. سّّّّّ   كلر  ومن بيت كلر  من مح،ها فتسّّّّّيل التر، رد، ب اكني منها تتفجر 
 بأح ف التراريخ يف مسها دورن الرذي خلوف بن خلض  سيدي الصّراح الولر  مسّتغا؛  أسّ ورة الوطنيرة بالنرزعة الشّر  ر 

 : فيقول ميدحه والسرالم الصرالة عليه املص في للحبيب ك اشق ذهب من
 شرابي العسل عطشت وإذا... نشبع مدحك من جعت إذا

 خلوف نب كان فقد املتك ررة، الكفار هج،ات من وال  وبة واإلسّّّّّالم الوطن عن دفاعا اهلل سّّّّّبيل يف وك،جاهد
 : القائل وهو ال دور  سهام خيشى ال مغوارا فارسا

 بالخوف زجري من ضاجة والناس    العدا  في نضرب انا و مجرد  سيفي
 باأللــوف تنحسب طايحة والخلق راقـدة     الجماجم يميني وعلى خلفي

 امل اب ني ريأم خلوف بن املغ اوير  اإلدريسّّّّير  الشّّّّر ي  عيسّّّّى بن اهلل عبد بن خلضّّّّ  سّّّّيدي الكامل امسه
ادس الق ن مواليد من الظره ة، مبن قة  ال اشّّّ  الق ن وائلأ يف وتويف اهلج ير، الثرامن الق ن أواخ  امليالدير  عشّّّ  السّّّر
اللة من الصّراح الولر  هذا وينحدر سّنة، 211 ناهز ع،  عن ، م2121/م2941 للهج ة   ودي إذ الشّر يفة  السّر
ه الرذي وجهه، اهلل ك م طالب أيب بن علير  اإلمام إىل نسّّبه  .2 متشّّير ا يكن مل هأنر  إالر  قصّّائد  يف مميرزة مبكانة خصّّر

يخ من الترق رب قصّّد تل،سّّان إىل وانتقل  هبدف بومدين ديسّّي باسّّ  امل  وف ال رمحن عبد بن احلقر  عبد حم،د الشّّر
 عليه اهلل صّّّّلرى النر ر  دحم يف كتبها الريت القصّّّّيدة منها كثرية أع،ال له لل بادة، وتك يسّّّّها ال روح وتصّّّّفية التر لر 
يخ قصّّّّيدة 12 حوال جب،ع بيخوشّّّّة حم،د املؤررخ قام وقد ،"الك ام األنبياء تاج يا" عنوان حتت وسّّّّل   عامر  للشّّّّر
 ".خلوف بن لخضر سيدي ديوان" عنوان حتت ال رباط يف م2491

 االسّّّّّّت ،ار ليهاع تكالب الريت اجلزائ يرة الدرولة تاريخ من مميرزة حلقبة هامرا م ج ا خلوف بن شّّّّّ   ي در      
ليبيرة النرزعة ذو األسّّّّبا ر   سّّّّاحة يف وقع ام فيه،ا ي وي قصّّّّيدتني  يف لألحداث الدرقيق الوصّّّّ  خالل من الصّّّّر

 .اإلسبان الغزاة ضدر  شخصيرا خاضها الريت الوغى
 يف طويلة لةرح وهي تارخييرا، مدورنة"  ش شال قصرة"  بّّّّّّّّّّّّّّّ ت  ف ش شال م  كة عن تتحدرث األوىل القصيدة

 :يقول حيث غ با مزغ ان ثر  واألصنام بالبليدة م ورا مشاال اجلزائ  بدايتها كانت املقاومة
 بكاية امرا اليوم ذاك في يحقّ ***  للقتال حطينا شرشال جبل في

 كلرفه أن ب د يهف ومكانته اجلزائ ير، اجليش حالة – ملح،ة احلقيقة يف هي الريت – القصّّّيدة هذ  يف يصّّ 
ل ان ل  املقاتلني، بتجنيد الدرين خري السّّر  لألعداء للترصّّدي الوحدة إىل ودعوهتا املتناح ة والب ون القبائل بني والصّّر



 در ضّّّّ واإلسّّّّالم ال  وبة أرض على دفاعا ال رجل وبسّّّّالة شّّّّجاعة يبنير  ممرا ، كاف ا211 امل  كة هذ  يف قتل وقد ،
 . الكفار اإلسبان جحافل

هرية 1" مزغ ان"  م  كة هي املؤرخني من كثري عنها وتكلر  كتب الريت الثرانية وامل  كة  أحداثها وق ت الريت الشّّر
ّّّّّّّّّّّّّّّّّ تب د الريت مزغ ان بلدة دخول من اإلسّّّّبان الغزاة قوات متكرنت أن ب د م 2119 أوت 11 يوم  عن كل 9 بّ

 إىل نه بي من خلوف بن خلضّّّّّ  وسّّّّّيدي اجملاهدين عودة ذلك وصّّّّّادف ، وعدرة عددا تفورقه  نتيجة مسّّّّّتغا؛
 . مستغا؛

 امدجرج جيشّّّّّّّّّّا وراء  ج ر  الرذي دالكوديت الكونت  قيادة حتت وه ان من األسّّّّّّّّّّبانيرة احل،لة ان لقت
 قبائل من األم  أول طاعة عن اخلارجة األع اب من مجاعات تسنده  جندي  أل  21 قوامه واملدف يرة باألسّلحة

، الشّّّّّر ي  لتأمني ق ب عن الوضّّّّّع ت اقب أرزيو خبليج راسّّّّّيرة ح بيرة وسّّّّّفن ، الغ ب احلير  ال سّّّّّاك  لتزويدو  السّّّّّر
فن ت رتضّّّّها أن قبل ، واملؤن بالذرخرية  اهلزمية فكانت غزاةال سّّّّفن اسّّّّتسّّّّل،ت قصّّّّرية مقاومة وب د ، اجلزائ يرة السّّّّر
اعقة ذلك ونزل اجلزائ يني اجملاهدين وشّّجرع حفرز ممرا والغني،ة  الدرخول قبل اهت م نوي فاّنارت األسّّبان، على كالصّّر

اعة ضّّّّّدر  سّّّّّباقا كانت"  مزغ ان"  ف،  كة .امل  كة يف  بسّّّّّ عة ترقدرموال الترح ك حاولت األسّّّّّبانيرة فالقورات ، السّّّّّر
 أوت 11 يوم دينةامل أبواب إىل ف ال ووصّّّّلت ، اجلزائ يني اجملاهدين وصّّّّول قبل هبا والتر، كز مسّّّّتغا؛، الحتالل
 وتكبرد ورةاجملا املناطق من املت ورعون إليه  انضّّّّّّّ ر  الرذين األهال نظر،ها شّّّّّّّ بيرة مبقاومة فاصّّّّّّّ دمت م 2119
 إىل اجلزائ يني اجملاهدين وصّّول أنر  غري اإلسّّبان لصّّاح تؤول امل  كة كفرة وكادت.  جسّّي،ة بشّّ يرة خسّّائ  ال ر فان
ي  ة بإحكامه  انتهت حاميةر  مواجهة يف ودخوهل  الوغى سّّّّاحة  أحلقواف ، ومداخلها املدينة مشّّّّّارف على السّّّّر
امدة نةاملدي أسّّّوار اقتحام عليه واسّّّتحال الوراء إىل وتقهق  ت اجع الرذي ال دور  صّّّفوف يف فادحة خسّّّائ   . الصّّّر

، صفوف تشتت أوت 19 يوم صّبيحة ويف  البحارة يهاف شارك الريت امل  كة رحى ودارت اخلناق عليها وضاق ال دور
 طاردوه  نياملقاوم أنر  غري خم ج، عن باحثني الف ار سّّّوى اإلسّّّبان من كان ف،ا ، سّّّفنه  ت كوا أن ب د اجملاهدون

 11 يف امل  كة هاءانت ب د إالر  عليه التر  رف يت ر  ومل األقدام، داسّّّّّّّّته الرذي دالكوديت الكونت فُقِتل   مزغ ان، إىل
ا .21111 واألسّّّّّ ى القتلى عدد بلغ أن ب د مارتن دون ابنه أُسِّّّّّ    ك،ا ، م2119 أوت  كان الريت امل  كة فإّنر

 قصّّّيدة ألي ت يف أبدع وقد اإلسّّبان، ضّّّدر  ال ث،انيرة القيادة مع شّّارك إذ ، أب اهلا أحد خلوف بن خلضّّ  سّّيدي
 متنورعة بيتا 49 الحو  القصّّّّّيدة هذ  تبلغ. الكربى بدر بغزوة شّّّّّبرهها الريت امل  كة هذ  مغام ات بدقرة فيها يذك 
 :بقوله يفتتحها االست ،ار، على والثرورة الوطنيرة بال روح تفوح والقافيرة، ال روير 

 معلومـــة  مزغران  غزوة***    اليوم جيت ثم من فارس يا
 3موشومة لشلو ا اجناب رايت***     الملجـوم رّيض عجالنا يا

 4معـلومـة مزغــران قّصة***   اليـوم طراد عن سايلني يا
ا فيذك  دقيقا  وصفا امل  كة أحداث وص  يف يسرتسل ثر   : قائال الدرين وخري النرص ا ر  بني كانت أّنر

 الدين وخير 5النصراني بين***   القّصة ذا كيف سايلني يا



 متهّدين جاوا قوي بجيش***   االقصى برهم في اجتمعوا
 الدين اعداء المناء في صبحوا***   محترسة الروم سفون ترى

يخ ج لت الريت هي بال  ض األرض ورب  الوطن، وحبر  الوطنيرة النرزعة إنر   يف شّّّّّاركي خلضّّّّّ  سّّّّّيدي الشّّّّّر
 سّّيدي وكان وسّّر ،املت باألبيض اآلن يسّّ،رى الرذي البح  ال روم  حب  ميا  يف اإلسّّبان ضّّدر  ال ث،انيرة اجليوش ح ب
 . بال روم إلسبانا ين ت كان مثل،ا حب ه  البح  أنر  الترس،ية ناحية من يسل  لل روم حماربته ورغ  زمانه يف خلض 

 : يقول إذ أوضاعه إليه آلت ما على وحزنه وطنه، على غريته" مزغ ان" قصيدة يف وتتجلرى
 وافطيمة الحسنين سيد يا***       المفهوم علي يا راسك أرفع

 ظالما  الكــفار تسبيها***    اليوم راها كيف بالدنا شوف
 افكان  لواد زيدور  من***     6 ااّلشطنا بالصوت باحوا ما

 لمزغران  بالحركة  زادوا***         لهنا وتوجهوا سيق قطعوا
 السلطان يبشر بالتعريف***          ودنا اسبق فارس اركب
 انتما   غاولوا  فرساني يا***        الروم جات يقول البارح

ينيرة بالنرزعة الوطنيرة النرزعة ومتتزج  بني م  كة واإلسبان اجلزائ يني بني امل  كة ي ترب إذ خلض ، سيدي ش   يف الدر
 : الكف  على لإلسالم انتصار هو اجلزائ يني فانتصار وبالترال والكف   اإلسالم

 مهدومة الكفر بيت تمسي***     القّيوم الواحــد اهلل  بإذن
 محّمد و  بكر  ابو  فيهم و***    للسلطان اسويد شيوخ جاوا

 محـّمد  دين  إالّ   دين  ال***     تليان ال أمــير يا له قالوا
 مجدوب مشى الخيبة في حّقق***     الّناس شاف لن الكافر طل

 معــمومة القنت ومزامير***      النوم حارمين الكفار باتوا
 معـدومة جناح  به  ضاقت***    يهوم غير سلطان بال جيش

 مذمومة الكـــفار واعمار***    مرحوم مشى مّنا المّيت
اع  اعتقاد يف ي ين األجن ر  االحتالل كان لقد  اإلسّّالم أنر  ذلك األوىل، بالدررجة لإلسّّالم غزوا الشّّر  ر  الشّّر

 ومن الوطن، إىل ت،اءاالن جم رد وليس ، اجلزائ ير  اإلنسّّّان هويرة حيدرد الرذي املقياس هو الشّّّر بيرة ال ربقات مفهوم يف
 الفك ة انتك آخ  وبت بري النرضّّّّّال، من األمسى اهلدف هو اإلسّّّّّالم عن والدرفاع اهلل، سّّّّّبيل يف اجلهاد كان هنا

ينيرة ال قيدة من مزجيا الوطنيرة  عدمو  لل ث،انيني، ع،وما واجلزائ يني خلضّّّ  سّّّيدي تقبرل أنر  ك،ا.7الوطنيرة وال روح الدر
ا جانبه   إىل ووقوفه  بل ك،سّت ، ين إليه  نظ هت   مثل كفارا ليسواو  مسل،ني األت اك ألنر  الدرين بسّبب كان إّنر

 : ماإلسال رموز من باشا حسن وابنه ب ب وس الدرين خري خلض  سيدي رأى لذلك والف نسيرني، اإلسبان
 عيسى سيدنا عبدوا اللي***      والرهـبان القّساسين واين



 منجوسة قوم من يتمّثل***      الرحمـان ربّنا روح  حشاه
 ظلمة على ظالم زاد االّ ***    القوم ذاك فرسان من هو من

 األّمة بساير  الدين خير***     يقوم لن اإلســالم ترّجاه
 8الرحمة وسيلة الدين خير***     القوم اخيار من ناسه يرحم

 فةعاط من شّّّ    يسّّّت،در  ، رسّّّالة وحامل سّّّالح ورفيق نضّّّال، شّّّاع  خلوف بن خلضّّّ  سّّّيدي كان لقد
 لكيان وهدما درين،لل غزوا االسّّت ،ارير  الغزو أهداف يف رأى ، شّّفافا قوميرا ضّّ،ريا جواحنه بني وحي،ل قورية، دينيرة

 ظ ن وراء من الشّّّّّارع  هذا يهدف مل.مسّّّّّل  ع يبر  غري يكون أن ي فض الرذي الوطن هذا يف ، املسّّّّّل  اإلنسّّّّّان
ا ، اجلا  أو الشره ة كسّب إىل الشّر    استهدف ، است ،ارير  غزو مأساة تصوي  إىل ش    وراء من يهدف كان وإّنر

 كان وقد .ودمار وشّّّّّّّّّقاء ورعب خوف إىل أمنه  وحورل والفق  البؤس إىل مواطنيه حياة وع رض وثقافته، دينه
ي  صّّّاحب  احلياة يف رسّّّالته أدرى فقد ، القادر عبد واألمري والبارودي احل،دا  ف اس وأيب املتن  مثل والقل  السّّّر
 شّّّ    فجاء ،   الشّّّر  نظ  هبا ميارس كان الريت ال روح بنفس والنرزال القتال ميارس فكان شّّّ   ، جانب إىل بسّّّالحه
 الفارغة  واملبالغات ال رنانة األلفاظ وراء واجل ي التركل  عن ب يدا ، اجملاهد وإصّّّّّّّّ ار ، الثرائ  إلحسّّّّّّّّاس م ابقا
 . البالد ت يشها كانت الريت القاسية الظر وف بواقع م تب ا

اع  هذا عاش لقد  مل اركا أحداث فصّّّّّا  ، بالد  يف ج ت الريت األحداث مع وتفاعل وطنه، قضّّّّّايا الشّّّّّر
ارية  على واحملافظة يرةالوطن ال روح لزرع ف رالة وسّّّيلة شّّّ    فكان ، للح،اس وإذكاء وال ظة لل ربة ونشّّّيدا شّّّ  ا الضّّّر
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