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ولد  اأحمد الغوالمي وا�سمه الحقيقي اأحمد بن علي بن بو�ساحة بن حمو بن محمد في بادية جنوب غرب مدينة ميلة �سنة 1920م. من اأ�سرة متوا�سعة تمتهن الفالحة، فن�ساأ ن�ساأة اأبناء 
الريف الجزائري. بداأ تعليمه في مدينة ميلة اأين حفظ القراآن الكريم في ُكتابها على يد ال�سيخ ال�سريف م�سباح وهو اأحد اأقاربه، ثم التحق بحلقات الدرو�س التي كان يلقيها موؤرخ 

مة مبارك الميلي )1889م ـ 1945م(. فاأخذ عنه مبادئ اللغة وعلومها وكذا مبادئ العلوم ال�سرعية كالفقه بالإ�سافة اإلى علم التاريخ. الجزائر العالاّ

�سنة 1934م؛ اأي ببلوغ��ه الرابعة ع�رشة من العمر 
خرج الغواملي من ميلة متجها اإىل مدينة ق�سنطينة 
الت��ي كانت حم�سن العم��ل الإ�سالحي يف اجلزائر 
يف ذل��ك الوق��ت، فالتح��ق بدرو���س الإم��ام عبد 
احلمي��د ب��ن بادي���س )1889م � 1940م( التي كان 
يلقيه��ا يف اجلامع الأخ���رش بق�سنطينة وا�ستمر يف 
مالزمته له طيلة ثالث �سنوات. ومن يتابع ن�ساطه 
فيما بع��د وحتى كتاباته ال�سعري��ة يجد اأثر احلركة 
الإ�سالحية ظاهرا يف ذلك، وهذا مما يدل على تاأثره 
الكب��ر بال�سيخني: امليلي وابن بادي�س اللذين تتلمذ 
عليهما يف �سباه، بعد ذل��ك كان لزاما عليه اإكمال 
امل�سار الدرا�سي ال��ذي كانت تتمته يومها بالن�سبة 
للجزائريني م��ن اأبناء احلركة الإ�سالحية يف تون�س 
ويف جامعها الأعظ��م )= جامع الزيتونة(، فاجته اإىل 
تون�س ليلتحق بهذا اجلام��ع العامر وكان ذلك �سنة 
1937م لإكم��ال درا�ست��ه وتي���رش ل��ه ذلك، حيث 
�سجل يف العام الدرا�س��ي )1938م/1939م( ورقم 
دف��ره )20911(، ويف تون���س اأقام اأحم��د الطالب 
املنت�س��ب اجلدي��د للزيتونة يف وكال��ة رحبة الغنم، 
وا�ستم��ر انت�سابه اإىل الزيتونة حوايل اأربع �سنوات 
حتى �سن��ة 1941م وهي ال�سن��ة التي حت�سل فيها 

على �سهادة التح�سيل من جامع الزيتونة.

في ميدان التعليم
بعد ح�سوله على ال�سهادة عاد اأحمد الغواملي اإىل اجلزائر، 
ومل تتح له فر�سة اإكمال امل�سار الدرا�سي ما بعد ال�سهادة 
الزيتوني��ة ب�سبب ظروف احلرب العاملي��ة الثانية يف ذلك 
الوق��ت. بعد عودت��ه اإىل اجلزائ��ر التحق ب�سل��ك التعليم 
كما ه��و �س��اأن منت�سبي احلرك��ة الإ�سالحي��ة ف�سيخهم 
اب��ن بادي�س كان يق��ول:» اإين �سغل��ت بالتعليم فال �سغل 
يل �س��واه« ، ا�ستغل اأحمد الغوامل��ي بالتعليم يف مدار�س 
جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني، لأنه رف�س التوظيف 
يف املوؤ�س�س��ات النظامية العامة التي كانت ت�رشف عليها 
الإدارة ال�ستعمارية.وملا حت�سلت اجلزائر على ا�ستقاللها 
�سن��ة 1962م انخرط الغوامل��ي يف �سل��ك التعليم العام 
ال��ذي �سار حتت اإ���رشاف اجلزائر امل�ستقل��ة خالل عقدي 
ال�ستيني��ات وال�سبعينيات اأ�ستاذا للغة العربية يف الطور 
املتو�سط، يف مدينة ق�سنطينة. اإىل اأن اأحيل على التقاعد 
�سن��ة 1983م وهو يتاب��ع ال�ساأن التعليم��ي ويدافع عنه 
وي�سيد به ففي حفل تقاعده ارجتل ق�سيدة يف هذا ال�ساأن 

مما جاء فيها:
اإىل العلم يا قومي ف�سدوا دعائما

بغر عل��وم ل ت�س��د الدعائ���م
فما ظامل الع���رفان اإل كم����ارد

�سرجمه جنم من احلق راج��م
ق�سنطين��ة تيهي بت��اج مر�س���ع

من العلم والعرفان ثغرك با�سم
مبدر�س��ة التعليم ع�رشك زاه��ر

وفكرك يقظ��ان وبال�ك ناع���م

الغوالمي والصحافة
 الف�س��اء ال�سحفي املتاح يف ذلك الوق��ت هو ال�سحافة 
املكتوبة والتي انخرط فيها اأحمد الغواملي يف فجر �سبابه 
يف مطل��ع الأربعينيات؛ اإذ بداأ ين�رش يف اجلرائد التون�سية 
حينم��ا كان طالب��ا يف تون���س وبع��د ذلك، وم��ن اجلرائد 
التون�سي��ة التي كانت تن���رش اأ�سعاره: جري��دة الأ�سبوع، 
جري��دة ال�رشيح، جريدة البيان، وملا عاد اإىل اجلزائر تعامل 
مع ال�سحافة الإ�سالحي��ة ون�رش يف جريدة ال�سعلة التي 
اأ�س�سه��ا الأدي��ب ال�سه��ر اأحم��د ر�سا حوح��و، وجريدة 

الب�سائر ل�سان حال جمعية العلماء امل�سلمني اجلزائريني.
يف عه��د ال�ستقالل برز اأحمد الغواملي كقلم اإعالمي من 
خ��الل انخراطه يف الكتاب��ة ال�سحفية يف جريدة الن�رش، 
بع��د تعريبها عام 1972م. والتي اأتاحت له كتابة مقالت 
علمي��ة وثقافي��ة بع�سها �س��ار معتم��دا يف الدرا�سات 
النقدية لدى املهتمني بالنق��د الأدبي. خا�سة مقالته عن 
ال�سعر احلر التي عنونها ب�:» ر�سحات على ال�سعر احلايف 
اخل��ايل م��ن الأوزان والق��وايف«. بعدها انت��دب الغواملي 
للتن�سي��ط الثقايف يف مديرية الربي��ة بولية ق�سنطينة، 

حتى اإحالته على املعا�س �سنة 1983م.
وقد احتفت ب��ه هذه اجلريدة باأن اأج��رت معه حوارا مهما 
يف عدده��ا ال�سادر يف 07 اأكتوب��ر 1991م كان  بعنوان: 
�سي��اب اجلزائر عائد على �سفينة ال�سعر. واأح�سب اأن ذلك 
اآخر عهد له باجلريدة وبالعمل ال�سحفي. وبقي بق�سنطينة 

اإىل اأن تويف ودفن بها  يوم 06 دي�سمرب �سنة 1996م.

آثـــاره
خالل ه��ذا امل�سار ت��رك لنا اأحم��د الغواملي اأعم��ال اأدبية 

وفكرية تتمثل اأ�سا�سا يف:
1ـ ديــوان �سعــري، يت�سّم��ن 111 ق�سي��دة، يتنازعه��ا 
الإط��اران العمودي واحلر، ويف هذا املج��ال ال�سعري قال 
عن��ه الأدي��ب اجلزائ��ري وا�سيني الأع��رج باأن��ه اأحد اأهم 
الأ�س��وات ال�سعري��ة، كما اعتربه رائدا م��ن رواد ال�سعر 
احل��ر. يت��وزع اإنتاجه ال�سع��ري على النمط��ني العمودي 
ا؛ حي��ث بلغ عدد  واحل��ر وذل��ك بن�سبت��ني متفاوتتني ج��دًّ
الق�سائد العمودي��ة 109 ق�سائد مقابل ق�سيدتني اثنتني 
حّرتني، اإحداهما بعنوان: اأنني و رجيع ، وهي ق�سيدة نالت 
حظ��ا وافرا من اهتمامات النقاد، من الذين خ�سوها بذلك 
وا�سيني لعرج ففي درا�سة له بعنوان: ال�سعر العربي يف 
الرب��ع الأخر من القرن الع�رشي، ق��ال باأن هذه الق�سيدة 
قيمته��ا تاريخية اأكرث مما هي فنية مم��ا يدل على ت�سخره 
مللكته ال�سعرية خلدمة الوطن وق�سايا الإ�سالح عموما. 
وه��ذه الن�سب تعك���س- بو�سوح- ما ���رّشح به ال�ساعر 
حني اأعلن يف اإح��دى مقالته ميله اإىل ال�سكل الأول؛ اأي 
ال�سعر العمودي. وهذا ما جعل الدكتور يو�سف وغلي�سي 
يف مقال له ي�سفه بالكال�سيكي املتجدد واحلداثي املرتد.
 وه��ذا الديوان �س��در يف طبعة مزدوج��ة اللغة )الأ�سل 
العرب��ي مع الرجم��ة الفرن�سية( يحمل عنوان��ًا فرن�سيًا: 
)ق�سائ��د من اجلزائ��ر( ن�رشت��ه دار pub lisud بباري�س 
ع��ام 1999م. يت�س��كل ه��ذا الديوان م��ن ق�سائد كتبت 
يف ف��رات زمنية خمتلفة يف اجلزائ��ر وتون�س ومتتد على 
م�سرة اأربع��ة عقود من الزمن بداأه��ا يف �سبابه بتون�س 

وا�ستمرت حتى عقد الثمانينيات.
بداأها يف جريدة الب�سائر خالل عقد  �سل�سلة مقالت:  2ـ 
اخلم�سيني��ات، ويف ال�ستقالل اأكم��ل م�سرة الكتابة يف 
جريدة الن�رش خا�سة خالل عقد ال�سبعينيات، واملت�سفح 
ملقالت��ه يجدها مل ت�سذ عن خط الكتابة الإ�سالحية التي 
انت�سب اإىل مدر�ستها يف �سبابه من ذلك مقالته اللغوية 

مثل:
� حول حرف ال�ستفهام جريدة الب�سائر �سنة 1955م

� تنوي��ر التفكر وجتدي��د التعبر هدف��ان لتزويد العربية 
بالإثراء والتطوير.

� ر�سح��ات عل��ى ال�سع��ر احل��ايف اخل��ايل م��ن الأوزان 
والقوايف. جريدة الن�رش

وله يف الكتابة الفل�سفية  مقالن اثنان هما:
��  ما هي الفل�سفة؟.

�� ال�سحيفة البي�ساء.
بالإ�ساف��ة اإىل ه��ذا ل��ه �سل�سل��ة مق��الت ح��ول اأعالم 

الإ�سالح يف اجلزائر من �سيوخه وزمالئه وهي:
� مبارك امليلي وتاآليفه القيمة، مقال يف حلقتني.

� راأي امليلي يف الوحدة العربية.
� ابن بادي�س يف ذكرى رحيله.

� ابن بادي�س ال�سيا�سي املتفائل.
� الب�س��ر الإبراهيمي اأمر البيان العربي بال منازع، مقال 

من خم�س حلقات.
� اأحم��د ر�سا حوحو والأدب ال�ساخر يف اجلزائر، مقال من 

ثالث حلقات.
� الطيب العقبي : كاتبا و�ساعرا و�سحفيا. مقال من ع�رش 

حلقات.

� العرب��ي التب�سي: �سهيد الث��ورة اجلزائرية. مقال من 
�سبع حلقات.

م��ا يالحظ عل��ى اإنتاجه الأدبي اأنه قلي��ل اإذا ما قورن 
ببع���س معا�رشيه وهذا اأمر اأ�سار اإليه الدكتور حممد 
نا���رش حينما حتدث عن قلة الإنتاج عنده فقال: مردها 
حاج��ة اجلزائر الإدارية للمعرب��ني فان�سغلوا بالوظيفة 

على ح�ساب الإبداع.
ورغم ه��ذا احل�سور اله��ادئ ورغم ه��ذه امل�ساهمات 
النوعي��ة وه��ذه ال�سعري��ة الطافح��ة م��ازال اأحم��د 
الغوامل��ي مل يعرف به كم��ا يجب ولذا ق��ال عنه عبد 
الل��ه حمادي:»ال�س��وت ال�سعري املن�س��ي يف ديوان 
ال�سعر اجلزائري«. و قال يو�سف وغلي�سي: »وهو فعال 
كذلك اأو رمّبا اأ�سواأَ حال، ول اأدّل على ذلك من الكتب 
الكبرة يف تاريخ ال�سع��ر اجلزائري، اخلالية من جمّرد 

ذكر ا�سمه.
ولكنن��ي اأح�سب يف املدة الأخرة بداأ الهتمام به واأهم 
ما ي��دل على ذلك اعتن��اء الدكتور عب��د الله حمادي 
بتحقي��ق ديوان��ه، كما اأجن��زت حوله ر�سال��ة جامعية  
بجامع��ة ق�سنطينة بعن��وان:       » املتخيل ال�سعري 

عند اأحمد الغواملي«.
وقد ت��وج هذا الر�سي��د ال�سعري بتك��رمي خا�س من 
ولية ق�سنطينة �سن��ة 1970م اإذ نال جائزة عن ق�سيدته 
»مدينة فوق ط��ود �سامخ«، فيها اإ�س��ادة مبدينة ق�سنطينة 
الت��ي احت�سنت��ه متعلم��ا ومعلم��ا و�سار بع��د ذلك من 
�ساكنيه��ا اإىل اأن مات ودفن فيها ي��وم 06 دي�سمرب �سنة 

1996م.
مناذج من �سعره الإ�سالحي:

العم��ل الإ�سالح��ي يف اجلزائ��ر ارتب��ط بثالثة جمالت 
اأ�سا�سي��ة: الإ�سالم والعربي��ة واجلزائر وهي الثالثية التي 
حمله��ا �سعار جمعية العلماء الت��ي انت�سب اإليها الغواملي 
وحترك حت��ت مظلته الإ�سالحية ومبا ان��ه �سوت �سعري 
فقد �سخر �سع��ره خلدمة هذه الف�س��اءات  ففي ق�سيدته 

» يا �سعر« يقول:
يا �سعر خ�س جلجا طما وعبابا

واك�سف عن اأدب ال�سمال نقابا
واهزز رواك���د اأنف�س ك�سالن��ة

ولهى تذوق من الدخيل عذابا
 ف��كان �سعره على ارتباط به��ذه الثالثية، فللجزائر غنى 
الغواملي كثرا من ذلك ق�سائ��ده: اأبطال اجلزائر، نوفمرب، 
وح��دة الوطن، هنيئا بال�ستقالل ه��ذا نهاره، ومنها اأي�سا 
ق�سيدت��ه الرائع��ة بالدي كوث��ر الثوار الت��ي غنى فيها 

للثورة اجلزائرية قائال:
ب�الدي ك�وثُر الث�وار ُب�س�������������رى 

لن�ا ب�الك�وثر الث�ورّي ب�س������������رى
فاإن تُك ّجن���ُة ال�دن�ي�ا ب�������������الدي  

ف�م�ن اإرٍم لع�اٍد �سن���������������ُت ذكرا
ول تعج�ْب خل����������������ارقٍة ب�سعٍب   

  اإذا اأ�سب�اب�ه�ا ت�����زداد جه��������������را
ول ت�نِف اخل�وارَق ع�ن ب�����������الٍد  

  اإذا ربحْت ح�ي�اًة بع���������������د اأخرى
َتفّجَر م�ن م�ن�ابعه�ا َم�س���������������يٌل  

  م�ن الأنه�ار حتى ع�اد بح��������������را
اأغار ع�لى النُّذول ال�ب�ي�ِس َهْج������ًا   

  ف�م�ا اأبقى له���������������م م��ّداً وَج��ْزرا
يح�ا�رشه�م ب�غاب�������������اٍت و�ُسعٍب   

ا   وب�الأري�اف وال�ب�ل������������دان َح�رشْ
ب�الدي ي�ا ب��الدي اأن�ِت ن�������������وٌر   

  ون�اٌر تت�رك ال�دخ�الَء ج�م�������������را
ن�ِت �سعب�������������ًا    بث�ورتِك الفت�ّيِة �سُ

 ع�ري�ق�ًا ف�ي ع���������������روبته ُوّح�را

ن�س�ي�ُمِك اأنع��َس الأرواَح ط�يب������������ًا 
َق الأرج�����������������اَء ِعطرا ك َعبَّ وج�وُّ

ويف املج��ال الدين��ي الجتماعي جنده يقف عن��د م�ساألة 
التعلي��م وطلب العلم وه��ي امل�ساألة الت��ي تعني ال�سباب 
بالدرج��ة الأوىل فكتب ق�سائد يف ذلك ه��ي: يا �سباب، 
ل حتفل بغ��ر العلم زادا، مع الركيز عل��ى ق�سية تعليم 
امل��راأة فكتب: بنت املغ��ارب، بنت اجلزائ��ر، اهتم الغواملي 
بق�سية املراأة �ساأنه يف ذلك �ساأن غره من امل�سلحني مثل 
اب��ن بادي�س وحممد ال�سال��ح خب�سا�س وغرهما فقال يف 

ق�سية تعليم املراأة 
ترك���وك خامل��ة ورهن ت��وهم

فجنوا عليك بواهم وتري�ك
تركوك يف حالة اجلهالة اأع�رشا

تتخبطني تخب�ط املاأف���وك
ح�سبوك زهرة لهوهم وجمونهم

يا و يحهم من ظنهم خذلوك
وعن ثقته يف اأ�سالة املراأة اجلزائرية و�سمودها قال:

عبثا يحاول �سانئ متمرد
يرغو ويزيد يف احتدام �سكوك

تبت ي��دا متفرجن اأو جاحد
اأو زارع التفتي���ن والتاأفي����ك

من جه��ة اأخرى �سكلت اللغة العربية ق�سية من الق�سايا 
التي ان�سغ��ل بها اخلطاب الإ�سالح��ي عموما وكان 
اأحم��د الغوامل��ي اأحد الذي��ن �سجل��وا ح�سورهم يف 
معاجل��ة هذا املو�س��وع بق�سائد عدي��دة مثل: نا�رش 
ال�ساد واجلزائر، اأع��د لل�ساد بهجتها ومثل ق�سيدة : 

لغة ال�ساد اأُّم كل �سعود.  التي يقول فيها:
َح�يِّ ي�ا �سع�ُر م�وكَب الع�رف���������اِن

حَتّيه ب�اجَلن�ان قب�ل الل�س��������������اِن
ح�يِّ رو�س�ًا ب�ال�م�نجزات اأري�س��ًا

وارَف الظّل ب�ا�سَق الأف�ن���������������ان
ح�يِّ ج�مع�ًا بروح��ه ع�رب�ي������������ًا

وطن�ّيًا حمّقق�����ًا لالأم�ان�����������������ي
َم الل�����������حِن �َسْه���داً   وح�م�ا�س�ًا ُمنغَّ

ذائب����ًا ف�ي الق�ل�������������وب والآذان
ي�ن�تق�ي ط�ال�ُب اجلزائِر م������������نه  

ُدرَر اللف�ِظ لل�مع�ان�ي ال�ِح�س����������ان
ح�يِّ �سم�س�ًا باأفق »�س�رت������ا« جَتّلْت

وجن�وم�ًا وّهاجَة الل�مع����������������ان
اإن »�س�رت�ا« م�ن�ارُة الع�ل�ِم ِقْدم������ًا  

و�سع�اع�اُت دولِة الق������������������راآن
ق�د حت�����������������ّلْت »بّجايٌة« بُحاله

و»ِتل�ْم�س�اُن« ف�ي بن��������ي »زّيان«
وبعب�د الرح�م�ِن ت�اهت »ت�ي�ه���رُت«  

م�ن »بن�ي ُر�ست�ٍم« ع�لى ال�ب�ل�����دان
ف�اقتب�ْس م�ن م�ن�اره خ�����������َر هدٍي

وارِو م�ن ِوْرده �سدى الظ����������ماآن
وان�ت�سْق م�ن �َسذاته فه�������������ي َبْرٌد  

و�سالٌم ع�لى ح�م���اة ال�ب�ي�������������ان
وا�سكِب الن�وَر ف�ي حن�اي�ا �سل�����وٍع

وق�ل������وب حث�يثِة اخل�فق����������������ان
لقد كان ال�سجل ال�سعري لأحمد الغواملي نوعيا ي�ستوقف 
الق��ارئ املتذوق جلمال العربي��ة، وي�ستوقف املوؤرخ الذي 
يجد فيه مادة تاريخية كم��ا ي�ستوقف املفكر امل�سلح من 
الذين ان�سغلوا بالإ�سالح الديني من جيله ومن كل جيل،  
وبالت��ايل يعد من جمددي اخلط��اب ال�سعري يف التاريخ 
املعا���رش وهذا ال��ذي جعل ال�سي��خ مب��ارك امليلي يقول 
عن��ه:« فقد �سعر �سعراوؤنا بحياة جدي��دة فنف�سوا اأيديهم 
م��ن ذلك الأدب الب��ايل امل�سوه بلغة التاألي��ف ونفذوا اإىل 
الأدب الغ���س وا�ستم��دوا منه �سعوره��م الرقيق الطاهر 
وعلى اأمثال ه��وؤلء ال�سباب نعلق اآمالنا يف جتديد الأدب 

اجلزائري ورفع م�ستواه«.
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