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 شكر واعرتاف باجلميل
 

 ، أع وذ  لا هل من  ،ك ، أليه  إا  ي عد  ذاا الدل  اضمن ي  هللامن ال يشكر الناس ال يشكر 

ىل ع ن ع ن   . خراع  ه  ذاا الحح  أادمح   هل ع أال أ ع شكر هللا الديل الق ير اذلي منح ي الصحة أالدزم ا 
 

ىل اذلي اكن هل إن  ال  " محم  الده  اتأرت"أع شكر عد   ،ك ال س تا  ادلكتذر اضمرشف  تذجي  ا 

ع شار ليل اكدميهة الرصهنة ، إق  ذط ي اليامح ، أمن خالل جترعت  ال    السذاا اضمذضذع من خالل ح 

ىل ع ن ( اضماجس تري)لاضمذضذع منا مرحةل  أأاصي  الحح  إي  يف مرحةل ادلكتذراه برلايت  أتذجهي  ، ا 

له  ع رإع لكصحح لىل الصذرة اليت ذذ ليهيا ال  ع    . ام  الشكر أالدرإان لايمجه ن ، إا 
 

ش  ي يف ماكرة اضماجس تري ، أنهب ي اذلي انق  يذسف أغيييسأع شكر شكرا جزيال ال س تا  ادلكتذر 

 ييسأغي  دراس هتا يف مرحةل اضماجس تري ،إا ىل ال س تا  ادلكتذر  هملة اكن  ق  إاتت ي  ائاك ا ىل قصناع  

 . الشكر أالدرإان لايمجه  عآ اي ع تق م 
 

ىل لكهة ال  الشكر ايمجه   ع تق م خبالص ىل قسم ال  ا ىل جامدة قس نطهنة ، أا  داب أاليغة داب أا 

داريني أمسريين –الدرعهة   . لىل احتنانم ذاا الحح  أصاحب  -مسؤألني أع ساتاة أا 
 

كام ع تق م لالشكر أالاحرتام ا ىل جلنة القراءة من اخلرباء أال ساتاة ال جالء اذلين يتذلذن قراءة 

صالح ما إا  صاحب  من ذفذا  ، ألىل نصاحئهم الديلهة الغالهة  . ذاا الحح  أتقيمي  أا 
 

جامدة  (جامدة اضمس هةل)أال يفذت ي ع ن ع تق م لالشكر اجلزي  ا ىل اضمؤسسة اجلامدهة اليت ع مع  هبا 

ل ادي لهاا  لان ا  أوامدة أمسريين ، أزماليئ من ال ساتاة اذلين سد   برإقهتم أنصاحئهم أمسال هتم ا 

 . الحح 
 

إا  ي ع رجذ هللا ع ن يغفر يل التقصري يف حقهم بسبب انشغايل  -الذادلة أالزأجة أال عناء -ع ما ع رسيت

ل اد ذاا الحح  ، إا ىل ذاه ال رسة ع ذ ي ذاا الدل  مع لك حيب  .  ادلاملا 
 

جنازت ي ع ن ع شكر من ع لانذ ي لىل كام ال يفذ   ، أع شكر الشدراء اذلين ع كرمذ ي ذاا الحح   ا 

 . مبقاعيهتم ، ألك من سال  ي من قريب ع أ عده 

 حكيم سليماني                                                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



أ   

                                                                                                       
 :مقدمة
يف مقاومة االستعمار الغريب الذي استهدف األرض العربية، كما  رسالته أدى األديب العريب 

إال  ،م من األدب العريب عامةمهواألدب اجلزائري جزء  ،استهدف اإلنسان العريب يف ذاته ومقوماته
ن ينقب عنه وهو حيتاج إىل أ ، ير النور بعدال حبيس الصحف الوطنية أو خمطوطا،ملأنه ما يز 

 .  كما كان أيام االحتالل،كي ال يبقى عرضة للضياع،ودراسته وتوثيقه، الباحثون من أجل مجعه،
ونتاج التجربة املريرة  ،الطويلوالشعر اجلزائري أيام االستعمار كان ردة فعل ضد االستعمار  

وذاقت ويالت احلربني الكونيتني  ،اليت مرت هبا اجلزائر لردح من الزمن شهدت فيها أفظع احلوادث
وجهاد يف سبيل حترير هذا  ،وكادت تستتبع إىل فرنسا وتدمج فيها لوال مرمحة من اهلل ،األوىل والثانية

 . الوطن وإعالء كلمة احلق فيه
،هذه املأساة  5491ماي  8ما مرت به اجلزائر أثناء نضاهلا الطويل جمازر  ولعل من أفظع 

وإن مل  ،ويف وجدان الكبار واألطفال أيضا ،حية يف ضمري كل جزائريآثارها وذكرياهتا اليت ما تزال 
 . يعيشوا هذه احملنة

السياسية الكثري من النتائج والكتابات على األصعدة  يف اجلزائر 5491ماي  8أفرزت جمازر  
بني واخلندق الفاصل  ،يف تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية فكانت املنعطف احلاسم ،والتارخيية واألدبية

اجملازر تلك لقد تأثر األديب اجلزائري ناثرا كان أم شاعرا بو  ،االستعمار الفرنسي والشعب اجلزائري
 ،نفعل هبا مث يعرب عنها بصدق وحرارةوي ،سيها وأفراحهاحال األمة وقلبها النابض يعيش مآ ألنه لسان

 .  من أدب اجلزائريني يف الشعر خاصةهذه اجلرمية  رأيت أن أهتم بدراسة ما تركتهلذا 
ة الدددددديت نوقشدددددددت بقسدددددددم اللغدددددددمدددددددذكرة املاجسدددددددتري  لقددددددد تناولدددددددت هدددددددذا املوضددددددوع بالدراسدددددددة يف 

صددددددى  ذكرة علدددددىاملددددد لكندددددت ركدددددزت يف تلدددددك ،8008يف جدددددانفي  العربيدددددة وآداهبدددددا يامعدددددة قسدددددنطينة
اجلزائريددددددة ،وذلددددددك لضددددددرورة منهجيددددددة يفرضددددددها  الوطنيددددددة ةيف أدبيددددددات احلركدددددد5491 مدددددداي 8 أحددددددداث
أدب وهدددددو البحددددد  الدددددذي كدددددان يلددددد  موضدددددوع آندددددذا  ،" كدددددة الوطنيدددددةأدب احلر  "يف شدددددعبة البحددددد  
                                                                                                 . يف تلك الفرتة  الوطنية اجلزائرية املقاومةاحلركة و 



ب   

متناوال كل من زاوية أدبية أخرى لكنت عقدت النية على مواصلة الكتابة والبح  يف املوضوع       
مفتوحة من تاريخ على أن تكون الفرتة  ،5491ماي  8ما تطوله يدي من إبداع شعري يف جمازر 

 . القراءة فيه واإلضافة إليه مع إثراء املوضوع وتوسيع جمال  اآنإىل 5491أي منذ  اجملازر
وأساتذيت يف جلنة مناقشة املاجستري أكرب  ،املشرف على وجه اخلصوص ذاتاألسكان تشجيع      
يف هذا املوضوع الذي مل يظفر بعناية الباحثني والدارسني يف حقل الشعر  ح بعلى مواصلة الدافع 
ومل تقدم فيه دراسة أكادميية جادة  ،ن من جزئيات يف أحباث هلا أهداف أخرىما كا إال،اجلزائري

الشعراء اجلزائريني  الكتب من إثارة األسئلة حول نقص تناولاللهم ما ورد يف ثنايا بعض  ،ومتخصصة
صاحل :  ومن هذه الكتابات أشري إىل ما أورده األساتذة ،مباشرة بعد حدوثها 5491ماي  8جملازر 
أصوات من األدب اجلزائري )وعبد اهلل محادي يف كتابه  ،(الشعر اجلزائري احلدي )كتابه   خريف يف
-5880أدب املقاومة الوطنية يف اجلزائر )وعبد امللك مرتاض يف اجلزء األول من كتابه  ،(احلدي 
من خالل وحممد العيد تاورتة  ،(اهلوية بني الثقافة والدميقراطية)وعبد اهلل ركي  يف كتابه  ،(5498

 .  8002شهر سبتمرب  ،51العدد  (السلسلة اجلديدة) مقال منشور يف جملة الثقافة
ماي  8دفعتت تساؤالت هؤالء الباحثني إىل مواصلة التنقيب عن اإلبداعات الشعرية يف جمازر  

 ا عن إلياذة اجلزائر ملفديوكللت مرحلة البح  يمع ثالث وثالثني قصيدة يربو عدد أبياهت ،5491
، وأنا ال أزعم أنت (5491ماي  8ديوان )مما جيعلها تشكل جمتمعة ما ميكن أن نصطلح عليه  ،زكريا

أنت بذلت أقصى اجلهد يف هذا  وإمنا أزعم ،مل لكل ما قيل يف املوضوع من شعرقمت يمع شا
  . السبيل
 في الشعر 5491ماي  8):  إن عنوان األطروحة اليت أتقدم هبا اآن أمام حضراتكم هو     

كيف   ،األسئلة املطروحة ومن بينهاومن خالله أردت أن أجيب عن بعض  ،(الجزائري المعاصر
؟ وكيف انفعلوا هبا؟ وكيف تفاعلوا معها؟ ما هي ردود أفعاهلم 5491ماي  8عاش الشعراء مأساة 

تجاباهتم فورية ؟ وهل كانت اس جتاه النظام االستعماري؟ ما املواقف اليت اختذوها من خالل إبداعاهتم
 وصالنص ملطروحة من طرف الباحثني حول قلةما سر التساؤالت او أم كانت مؤجلة إىل حني؟  ،آنية
يف املوضوع بعد حدوث اجملازر وحىت بعد االستقالل؟ مث ما طبيعة املضامني الشعرية يف  ةالشعري



ت   

يف املوضوع اإلبداع الشعري  ؟ وهل تواصل حبل وقبل الثورة التحريرية ،القصائد املكتوبة بعد اجملازر
هل   ،؟ وكيف أصبح الشاعر ينظر إىل الذكرى بعد أن حتقق التحرير بعد اسرتجاع السيادة الوطنية

   .كانت اإلبداعات الشعرية متشاهبة مكرورة أم أهنا متغرية متطورة؟
من حي  طبيعة الصورة  اإلبداعاتتلمس اخلصائص الفنية من خالل هذه أكما أردت أن    

جتليات  مث  ،ومن حي  البناء العروضي والشكل املوسيقي ،ومن حي  الرمز كوسيلة تعبريية ،الشعرية
الحق مع النص لاا طبيعة هذا االنفتاح؟ وكيف تعامل وم ،اح قصائد ماي على النصوص السابقةانفت

السيما على املستوى  ؟ وهل من ظواهر تستدعي الكشف عنها وإبرازهايهلإ السابق وماذا أضاف
 . ؟اللغوي واألسلويب

 مة مع مجع ماومالءا للطبيعة التارخيية للقضية،وقد اخرتت املنهج التارخيي ملعاجلة املوضوع نظر      
مع تتبع تطور مضامينها عرب ذكريات ماي  ،وترتيبها زمنيا 5491ماي  8قيل من قصائد يف جمازر 
اهر تأثر الشاعر بسابقيه وتأثريه يف الالحقني من الشعراء والوقوف على مظ ،قبل االستقالل وبعده
نتاج تأثر الشعراء  هو يف اجلزائر 5491ماي  8كما رأيت أن شعر   ،وع ذاتهالذين نظموا يف املوض

ت من املنهج أفدلقد و  ،والتارخيي واالجتماعي، سي،وما ترتب عنها يف حميطهم السياهبذه املأساة،
التشكيل المح ن مللكشف ع بالتحليل املستعمل يف هذا املنهجائد الفت يف مواجهة هذه القص

 . النصوص هذه ية يفواهر اللغوية،واألسلوبوالظ ،الفت
 .  حق وفهار مالوقد قسمت األطروحة إىل فصل متهيدي يليه مخسة فصول وخامتة و     
ئر إىل حدوث جمازر الشعري يف اجلزا واإلبداععن احلرا  السياسي، ت يف الفصل التمهيديحتدث    
 . 5491ماي  8
 .عن مضامني القصائد اليت قيلت يف جمازر ماي وكشف الفصل األول 
إىل أمثلة من الصورة الشعرية إىل جانب عرض أمناط من الرموز اليت تعد  الفصل الثاين وتطرق 

 . من األدوات التعبريية اليت استعان هبا الشعراء
وأمثلة من  كيل املوسيقي البحور املعتمدة يف القصائد،املخصص للتش ل االفصل الث وتناول 

وتنوع القوايف يف  ،القافية املوحدةك القافية، نظامب وبعض القضايا املتعلقةاضطراب الوزن، ظاهرة 



ث   

 املتمثلة يف واهرظال كما رصد بعضأمثلة من ضرائر القافية،و  ،اخلوض يف جتربة املربعو  بعض القصائد،
 .  لتصديراو  التقفية،والتصريع،

على روافد  ورصد أمثلة عن انفتاح قصائد ماي هيد لهبالتم ،لتناصبا الفصل الرابع تصخاو  
 ،بني القصائد وتناص شعري داخلي ،والشعر العريب قدميه وحديثه ،ن الكرميمتنوعة ممثلة يف القرآ

 .وتناص مع األمثال العربية
واليت ة الالفتة للنظر،سلوبيواألوية،اللغ إىل بعض التجليات فقد تطرقس الفصل اخلام وأما 

لدوال ومسميات  يمثل تنوع املعجم الشعر  ،شكلت ملمحا ظاهرا كان البد من الوقوف عنده
 وبعض الظواهر الصرفية والنحويةوتوظيف األلفاظ األجنبية، ،واالستقالل واحلريةاالستعمار،والثورة،

 . بية وتعدد االنفعاالت لدى الشعراءوظاهرة اخلطا ،وأساليب التكرار والغرض منه ،املخصوصة
 . وأهنيت خبامتة أمجلت فيها نتائج البح  عرب فصوله 
امللحق األول جيمع القصائد املدروسة :  مبلحقنيطروحة األأنه من الالئق أن أتوج ت ورأي 

وثالثني قصيدة تعادل ديوانا من الشعر، مل  ا ومكمال للبح  ألنه مل شتات ثالثوأحسبه جزءا هام
 . الشعراء أنفسهملدن توثيقها ومجعها من الدواوين والكتب والصحف ومن يكن يسريا علينا 

وأحسب أن أمهية هذا  ،فيه تراجم الشعراء الذين تناولت قصائدهم بالدراسةو وامللحق الثاين  
ني امللحق تكمن يف التعريف ببعض الشعراء املغمورين الذين ال تكاد تذكرهم أقالم الباحثني والدارس

 . والعريب وال يكاد يعرفهم القارئ اجلزائري ،للشعر اجلزائري
ماي  8فقد مجعت فيها النصوص اليت استحضرها الشعراء اجلزائريون يف قصائد أما الفهار       

 ،مث األبيات الشعرية ،من خالل الفصل الرابع اخلاص بالتناص ممثلة يف اآيات القرآنية 5491
  . فاألمثال العربية

فإنه ال يكاد خيلو  ،وإذا كان من التقاليد أن يذكر الباحثون الصعوبات اليت واجهتهم أثناء البح     
 ،حماولة جتاوزهايف حتدي الصعوبات و لبح  متعة اتكمن وإمنا  ،عمل أو إجناز من متاعب ومصاعب
 .تضمحل تلك املعاناة وتتالشىوحني ينتهي الباح  من إجناز عمله 



ج   

ألهنا  ،5491ماي  8ع القصائد اليت قيلت يف جمازر مج ،ذي القيتهولعل من العناء ال 
وكذلك شح  ،وندرة بعض املراجع حبي  التجأت يف كثري من األحيان إىل تصويرها ،موضوع الدراسة

إىل إجراء مقابالت واتصاالت مع  حبي  التجأنا ، املغموريناملعلومات حول بعض الشعراء اجلزائريني
د من ومع وجود هذه الصعاب الشك يوج. أو يوجهونا إىل مظاهناباملعلومات، الشعراء ليمدونابعض 

ملا قدمه إيل من نصح  األستاذ املشرف على البح  وأخص بالذكر والشكر ،يعني على تذليلها
وجلنة  ،طيلة رعاية هذا العمل وما حتلى به من صرب وأناة ،وما أفادين به من جتربة وخربة،وتوجيه

يف إجناز هذه  اليت أمدتت مبالحظات وتوجيهات قيمة ومفيدة استهديت هبا مناقشة املاجستري
كما   ،فإىل هؤالء مجيعا أتوجه بالشكر اجلزيل ،وثلة من الشعراء الذين أكرموين مبقابلتهم ،األطروحة

وال يفوتت أن أتوجه بالشكر إىل  ،أثت على كل من ساعدين يف هذا العمل مهما كان نوع املساعدة
وما ستفيدين به من نقد وتوجيه ال ريب سينري  ،ملناقشة على جتشمها مشقة قراءة البح جلنة ا
 . ويثري جتربيت يف ميدان البح  العلمي ،طريقي

 واهلل الموفق                                                                               
 ليمانيحكيم س                                                                              

 22/3/2159في  العلمة                                                                        
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  : أوال
  :  5491ماي  8ازر مج الحراك السياسي في الجزائر إلى حدوث

 : تمهيد
ثون يف التاريخ  حمطة مهمة ومفصلية يف تاريخ اجلزائر ،وإن أوالها الباح 5491ماي  8       

القسط الوافر من االهتمام والكتابة ،فإن املكتبة الوطنية تفتقر إىل البحوث والكتابات اجلادة اليت 
ال سيما اإلبداع الشعري ،فثامن ماي يذكرنا  تعاجل آثار هذه اجلرمية على مستوى اإلبداع األديب،

ق الشعب  اجلزائري الذي أراد أن يعرب يف بتلك اجلرمية الشنعاء اليت اقرتفها االستعمار الفرنسي يف ح
هذه االنتفاضة الشعبية عن طموحاته الوطنية يف التحرر،فكانت اجملزرة فظيعة من حيث عدد الضحايا 

ومن حيث وسائل القمع واإلبادة مما يؤهلها أن تصنف ضمن اجلرائم املقرتفة ضد  ،(ألف شهيد 91)
دون هذه اجلرمية وفق هذا التصور،وهذا من شأنه أن يغذي اإلنسانية يف التاريخ املعاصر،وينبغي أن ت

الذاكرة الوطنية وحيميها من احملاوالت املتوالية لالستعمار الذي يسعى إىل إعادة صياغة هذه الذاكرة 
على حنو مغلوط من شأنه أن حيقق به غاياته وأهدافه يف اهليمنة والتسلط ،ويربئ نفسه من اجلرائم 

لذا جيدر بنا أن  ثر من ذلك فهو يريد متجيد املاضي االستعماري يف مستعمراته،املنسوبة إليه بل أك
نويل عناية فائقة لدراسة تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ألن املعرفة املوضوعية حلقائق هذا التاريخ 

ي يعرف ودروسه العظيمة هي القاعدة األساسية لبناء الدولة اجلزائرية،وإعادة الثقة جليل االستقالل ك
احلقائق التارخيية وال يتنكر ألجماد أمته،فينكر على اجملاهد جهاده وعلى املناضل نضاله ،وأن حيافظ 
على مقدسات هذا الشعب ورموزه وحيرتم حرمة شهدائه األبرار،شهداء ثورة نوفمرب العظيمة أو 

 ستعمار والظلم،شهداء ماي وكل من سبقهم من الشهداء عرب تاريخ النضال الوطين الطويل ضد اال
هذا النضال الذي تعددت أشكاله ووسائله من فكرية و سياسية وأدبية وعسكرية يستوي يف ذلك 
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ذلك ألن عدوان الفرنسيني مل يكن مييز بني من حيمل السالح وبني "سالح الكلمة بسالح البندقية 
 .(5)"من حيمل الورد وبني عتاة الرجال وبني ربات احلجال

ملقاومة واجههم   با -اجلزائر أرض الفرنسيونن االستعماريو  دخلمنذ أن  -ن الشعب اجلزائريإ     
، كما أهني اجلزائري يف كرامته، الكثريشرد و  الكثرييف هذه الفرتة استشهد و طيلة القرن التاسع عشر، 

كنائس و العدو، أ اختذت ثكنات لعساكر وضرب مقدساته، فقد هدمت املساجد أو مبصادرة أرضه، 
 .(2)الغذاءو خمازن للحبوب و أ

 :دبين الحردبين  -5
أن أهنكه الكفاح فاح السياسي بعد يف مطلع القرن العشرين اجته الشعب اجلزائري إىل الك

 قد ظهرت على ساحة احلركة الوطنية اجتاهات خمتلفة، متثلت يف جتربة األمري خالد بنو املسلح، 
اليت كانت تطالب و خالل احلرب العاملية األوىل،  (5454) األمري عبد القادر اجلزائري اهلامشي بن

قد نادت و اجلزائرية املثقفة ثقافة فرنسية،  مبساواة اجلزائريني باملستوطنني األوربيني، مث تلتها جتربة النخبة
، لكن (5421) فرحات عباسابن جلول و ميثل هذه النخبة و ،اجلزائريني يف فرنسا و بإدماج اجلزائر 

هذه احلركة كانت قد تراجعت عن فكرة اإلدماج بعد احلرب العاملية الثانية، مث جتربة التيار اإلصالحي 
، (5495) علماء اإلصالحو اجلزائريني بزعامة عبد احلميد بن باديس ممثال يف مجعية العلماء املسلمني 

السنة وسرية السلف و العودة إىل املنابع الصافية لإلسالم ممثلة يف الكتاب  ومنهج هذه اجلماعة هو 
نشر اللغة و البدع اليت انتشرت يف أوساط اجلزائريني، و اخلرافات و اجلهل و الثورة على الفساد و الصاحل، 
ن أجل احلفاظ على الكيان العريب اإلسالمي لألمة اجلزائرية، فالتيار االستقاليل ممثال يف العربية م

 مشال إفريقيا نجملامتداد  وهو ( 5491)حزب الشعب اجلزائري بزعامة مصايل احلاج عام 

                                                 
، سلسلة منشورات املركز الوطين للدراسات 2، ج5492-5891أدب املقاومة الوطنية يف اجلزائر  :مرتاض، عبد امللك (1)

 .99م، ص2119، مطبعة دار هومة، اجلزائر، 5491والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 

 :وينظر.121-195،ص5489الثقافة،بريوت،لبنان، ،دار9ط ،9ائر العام،جتاريخ،اجلز :اجلياليل،عبد الرمحان بن حممد: ينظر (2)
 .251،ص2119، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، األولالعرب، اجلزء و قضايا من تاريخ اجلزائر و موضوعات : بوعزيز، حيى
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 ، الذي تشكل جمددا بعد احلرب العاملية الثانية حتت اسم حركة انتصار احلريات الدميقراطية(5429)
  .(5)حتريرهاو إىل استقالل اجلزائر  ويدعو قد كان هذا احلزب يرفض سياسة اإلدماج و ، (5491)

كاتبه، فقد كان أبعد االجتاهات عن الشعب ( عمار أوزقان)أما احلزب الشيوعي الذي كان      
إن احلزب "،لشيوعي الفرنسي وامتداد له اجلزائري املسلم، ضعيف التأثري ألنه يف حقيقته ظل للحزب ا

مل يكن يف وقت من األوقات  -مها عبارة عن شيء واحدو –اجلزائري  والشيوعي، سواء الفرنسي أ
استغالله للطبقة الشغيلة  وهو يزيد عليها بشيء و بالنسبة للجزائر إال مثل بقية األحزاب االستعمارية، 

 .(2)"اجلاهلة جملرد أغراضه احلزبية
 : (5491جوان  ) المؤتمر اإلسالمي - 2

 تنادى أقطاب احلركة الوطنية ميف فرنسا إىل احلك( اليسار)مع وصول حكومة اجلبهة الشعبية 
مع إىل جانب مجعية تجا، حيث 5499جوان  1يف  املؤمتر اإلسالمي مبدينة اجلزائرعقد  إىل اجلزائرية

إىل باريس  املؤمتر رفعو مجعية الطلبة اجلزائريني، و العلماء املسلمني اجلزائريني، النواب واحلزب الشيوعي، 
اإلصالحات االجتماعية  و ية اإلسالمية العربية للجزائريني مجلة من املطالب كاحملافظة على الشخص

توزيع األراضي و ،ميدان العمل  اإلصالحات االقتصادية يفو االهتمام بالصحة و  ،كإجبارية التعليم
الغريب يف األمر أن املؤمتر مل يطالب باالستقالل التام، بل طالب بإحلاق و على صغار الفالحني، 

 .(9)اجلزائر بفرنسا

                                                 
اجلزائر حتمل السالح أو زمن اليقني،دراسة حتليلية يف تاريخ احلركة الوطنية والثورة املسلحة،ترمجة اجلمايل :الشيخ،سليمان:ينظر (1)

خالصة تاريخ اجلزائر، املقاومة والتحرير :عد اهلل،أبو القاسمس:وينظر.98-91،ص2111حممد حافظ،دار القصبة للنشر،اجلزائر،
 .599-519،ص2111،دار الغرب اإلسالمي،بريوت،5،ط5891-5492

، 5491-5499السياسي من خالل مذكرات معاصر، الفرتة الثانية و الكفاح القومي : عقون، عبد الرمحان بن إبراهيمابن ال (2)
 .545م، ص5489اجلزء الثاين، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

، اجلزء الثالث، الطبعة الرابعة، دار الغرب اإلسالمي، 5491-5491احلركة الوطنية اجلزائرية : القاسمو سعد اهلل، أب: ينظر (3)
 .292، 295م، ص5442بريوت، لبنان، 
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متواضعة إال أهنا و جل املطالب اليت محلها الوفد إىل فرنسا كانت اجتماعية  على الرغم من أنو      
جلزائر قد رفض مصايل احلاج إحلاق او فخابت آمال املؤمتر اإلسالمي، . الرفضلة، مث اطقوبلت باملم

 .(5)5499املرفوعة إليها يف خطابه بامللعب البلدي بالعاصمة يف أوت  بفرنسا لكنه بارك املطالب
 : (5499فيفري )البيان الجزائري   - 9

توج لقاء الرئيس األمريكي روزفلت برئيس الوزراء الربيطاين تشرشل بصدور  5495يف أوت 
منحها حريتها يف إدارة شؤوهنا بنفسها، و لشعوب، اصري مميثاق األطلسي الذي تعهد حبرية تقرير 

، هذه 5492نوفمرب  8 لفاء باجلزائر يفمث نزول احل،استقالل الشعوب و تلته احلملة الدعائية للحرية و 
بفرنسا على الرغم من التجارب املريرة اليت و  جعلتهم حيسنون النية باحللفاءو العوامل أغرت اجلزائريني 

ارتفاع مستوى الوعي و يضاف إىل ذلك تقدم احلركة الوطنية اليت شكلت شبه ائتالف وطين، . مروا هبا
إىل توحد احلركة الوطنية حيث حاولت تقريب وجهات النظر  السياسي لدى اجلزائريني، كل هذا أدى

كانت مثرة هذا و موحدة جتمع كل التكتالت السياسية، و تكوين جبهة قوية و بني زعماء احلركة آنذاك، 
جمموعة )عن  5499التقارب صدور بيان الشعب اجلزائري الذي حرره فرحات عباس يف فيفري 

وهو  ،(مجعية الطلبة اجلزائرينيو حزب الشعب، و ،املسلمني اجلزائريني مجعية العلماء و  ،النواب اجلزائريني
بعد أن كانوا يطالبون حبقوق منقوصة  أهنم مستوى الوعي الذي وصل إليه اجلزائريون، إذ يدل على

إهناء سياسة و ،القضاء على االستعمار  ولبيان همنها إحلاق اجلزائر بفرنسا، كان أول مطلب يف او 
كما دعا إىل املشاركة الفورية للمسلمني ،االستعباد و متثل إال شكال من أشكال الرق  اإلحلاق اليت ال

 .(2)اجلزائريني يف حكم بالدهم
 
 

                                                 
 .291-299، اجلزء الثالث، ص5491-5491احلركة الوطنية اجلزائرية : القاسمو سعد اهلل، أب: ينظر  (1)

، 599بكر رحال، مطبعة فضالة احملمدية، املغرب، دون تاريخ،  صو نقله إىل العربية أب ليل االستعمار،: عباس، فرحات: ينظر (2)
511. 

 .215، 211ص ،، اجلزء الثالث5491-5491ركة الوطنية اجلزائرية احل: القاسمو سعد اهلل، أب: ينظرو 
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 : (5499مارس )أحباب البيان والحرية  حركة - 9
الدفاع عن  وكان هدفها األول هو احلرية، و تأسست حركة أحباب البيان  5499يف مارس 

أما و  ،العلماءو  ،الكشافةو  ،الطلبةو  ،حزب الشعبو  ،النخبةو  ،أعضاء من النواب قد ضمتو البيان، 
" احلريةو أصحاب الدميقراطية "حركة أخرى أسس و  ، احلركةيف االخنراط  أىباحلزب الشيوعي فقد 

 .(5) مناصرة لسياسة اإلدماج
 تتضمن العلهو  5491ماي  8الظروف اليت كانت سائدة قبل  مهتلك هي على اإلمجال أ     

يف اجلزائر وخباصة يف الشرق  5491 ماي 8جمزرة حدوث و األسباب اليت أدت إىل انفجار الوضع 
 . اجلزائري

عقد املؤمتر اإلسالمي بعاصمة اجلزائر يف جوان املطالب املرفوعة إىل باريس بعد  تتبخر فلقد     
مطالب اجلزائريني الواردة يف البيان الذي أعده فرحات عباس يف فيفري  تتبخر و .5499
 5494الكيد هلا، كحل حزب الشعب يف و حماصرة األحزاب السياسية ويضاف إىل ذلك .5499

 ااقتصاديزائري سوءا وازدادت أحوال الشعب اجل ،على رأسهم مصايل احلاجو سجن أعضائه و 
 .(2)امعيشيو 

يف إهداء تونس وعمالة قسنطينة إىل إيطاليا ملنعها من التحالف مع أملانيا،   فكرت فرنسا مث إن
هذا رسخ يف و ، (9)االحتفاظ لنفسها بعمالة اجلزائرو يف إهداء عمالة وهران إىل إسبانيا،  كما فكرت

مواردها البشرية آلة و مىت تشاء، و أذهان اجلزائريني أن األرض اجلزائرية ملك ميني فرنسا هتبها ملن تشاء 
 . مشروعاهتاو ن قبل آلة إلدارة مصانعها ختلصها من شر األملان، كما كانت م

                                                 
م، 5441املنعطف احلاسم يف مسار احلركة الوطنية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  5491ماي  8: رخيلة، عامر: ينظر (1)

 .582ص ،ليل االستعمار: اس، فرحاتعب:وينظر.19-15ص

مغيلي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، و يف اجلزائر، ترمجة عيناد ثابت  5491ماي  8: عيناد ثابت، رضوان: ينظر (2)
 .91، 99، ص5489

 .591صليل االستعمار،: عباس، فرحات: ينظر (3)
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كان بداية تصدع سياسي داخلها مما جعل اجلزائريني   5491اهنزام فرنسا أمام أملانيا يف إن  مث    
الرهبة من قوهتا، فسقطت بذلك أسطورة فرنسا االستعمارية اليت ال و يتخلصون من عقدة اخلوف 

رئيس الوزراء و لقاء الرئيس األمريكي روزفلت  هعن تفاؤل اجلزائريني مبا متخضيضاف إىل ذلك .تقهر
، حيث توج بصدور ميثاق األطلسي الذي يتعهد حبرية تقرير 5495طاين تشرشل يف أوت يالرب 
تنامي الوعي السياسي لدى الشعوب و  ،(5)منحها حريتها يف إدارة شؤوهنا بنفسهاو  ،لشعوباصري م

لندن  وكانت رادي"حيث  استقالل الشعوبو املستعمرة بفضل احلملة اإلعالمية الدعائية للحرية 
 .(2)"مبساواة الشعوبو واشنطن تغمر العامل باملناداة حبرية اإلنسان و  وموسكو 

اشتداد عودها من خالل جتارهبا مع االستعمار طيلة القرن و قوة احلركة الوطنية  كل هذا أدى إىل      
ع مؤشر التوتر ا فتر او ،احلريةو تأسيس حركة أحباب البيان و العشرين، ال سيما بعد املؤمتر اإلسالمي 

امتناع املسلمات و تبادل عبارات الشتم، من خالل املستوطنني األوربيني و العداء بني اجلزائريني و 
من أمثلة هذا العداء أن تلميذا من منطقة جباية كتب يف  و جلزائريات عن العمل لدى الفرنسيني، ا

أنا فرنسي، فرنسا ):عوض النموذج املقرتح من طرف املدرس ،(أنا جزائري، اجلزائر وطين):كراسه
عند عندما كان املدرس يتحدث عن حالة العبيد  ،هذا(مثلنا): بعبارة، كما صرح تلميذ آخر (وطين

 .(9)الرومان
قد  (املسلمني واملعمرين)الفجوة بني العنصرين املكونني للمجتمع اجلزائري  ومنه نستنتج أن     

مما حتم على احلركة الوطنية اجلزائرية املتجذرة ،ازدادت سوءا يني قدوأن أوضاع اجلزائر ،ازدادت اتساعا
اللجوء إىل خيارات جديدة وحلول ظرفية متثلت يف اخلروج إىل الشوارع يف وخباصة التيار االستقاليل 

  . 5491ماي  8مظاهرات
 

                                                 
 .8ص م،5484، 5111، عدد جملة اجملاهد، "منعطف حاسم 5491ماي  8: "سنحابومايل، : ينظر (1)

 .599ليل االستعمار، ص: عباس، فرحات (2)

، اجلزائر، واإلشهارمنشورات املؤسسة الوطنية للنشر  مسرية، سي فضيل،، ترمجة 5491ماي  8: قداش، حمفوظ :ينظر (3)
 . 29م، ص2111
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 : ازرالمجو المظاهرات   - 1
نظم حزب الشعب مظاهرات  5491من عام  - العيد العاملي للعمال– يف الفاتح ماي 

وصادف هذا اليوم سقوط عاصمة أملانيا بيد احللفاء األمر : "عرب مدن اجلزائر، يقول الشاذيل مكي
املستعمرين و الذي أعطى املظاهرات طابعا خاصا، محل املتظاهرون فيه الفتات تندد باالستعمار 

الذي تشارك فيه الشعب اجلزائري  -ليوم أسفر هذا او باستقاللنا، و تقرير املصري و تنادي حبرية اجلزائر و 
مخسني و نيف و عن سبعة قتلى  -الرجالو األطفال و من أقصاه إىل أدناه يف مظاهرات ضمت النساء 

القطر، سقط يف شارع العريب بن مهيدي مخسة أمام سينما  اعتقال بضع عشرات يف كاملو جرحيا 
 .(5)"زيار حممد عبد القادرو حفاف، منهم الغزايل بل( أحذية أندري)أمام حمالت و ( الكازينو)

أعدت العدة و ماي كانت اإلدارة االستعمارية قد تأهبت لقمع اجلزائريني  أول منذ مظاهراتو      
د يف توتر األمور استمرار مظاهر االحتفال بانتهاء احلرب يف األيام املوالية من األسبوع مما زاو لذلك، 

كانت احلالة و مكهربا،  وكانت تلك املظاهرات مبثابة إنذار خطري، كان اجلو " ،األول من شهر ماي
رك املسؤولة عن األمن مل حت يةلكن السلطات االستعمار و عظائم األمور، و الثبور، و تنذر بالويل 

 .(2)"ساكنا
، إذ خرج 5491 ماي 8كانت مظاهرات األسبوع األول من ماي متهيدا لتنظيم مظاهرات      

بزوال خطر و  ،عودة السالمو اجلزائريون حيتفلون مثل باقي شعوب العامل بانتهاء احلرب العاملية الثانية 
فألن القمع هناك كان أشد  ،قاملةو خراطة و هذه املظاهرات بسطيف  إن ارتبطتو الفاشية، و النازية 
وات االستعمارية مدعمة باملستوطنني كانت أعنف، لكن مدنا القو املواجهات بني املتظاهرين و ضراوة 

 ،برج بوعريريجو  ،البليدةو ،أخرى من الوطن شهدت هي األخرى تنظيم مسريات مشاهبة كاجلزائر

                                                 
حمرم / ، صفر19، عدد جملة األصالة، "نتائجهاو أسباهبا و حقائقها  5491ماي  8حوادث : "الشاذيل، مكي (1)

 . 85م، ص5418جانفي /هـ5948

 .581ليل االستعمار، ص: عباس، فرحات (2)
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سيدي بلعباس، و  ،تلمسانو  ،مستغامنو ،بوسعادةو الربواقية، و  ،جيجلو ية، جباو  ،ووز  تيزيو  ،عنابةو 
 .(5)ووادي الزنايت،بسكرةو  ،باتنةو  ،العلمةو 

ة أثناء املسريات ممثلة اتضحت مطالب اجلزائريني من خالل الالفتات احملمول 5491ماي  8يف و      
حتيا اجلزائر مستقلة، يسقط االستعمار، أطلقوا سراح مصايل، حييا ميثاق األطلسي، نريد أن )يف 

 . (روسياو فرنسا، إجنلرتا، أمريكا، )لم اجلزائري إىل جانب رايات احللفاء العمحل و ،( نصبح سواسية
 : في سطيف - أ

بوعي، انطلق املوكب من قرب حمطة القطار جبانب يوم السوق األس 5491ماي  8كان اليوم     
سارعت الشرطة للهجوم " ،إىل وسط املدينة ةتوجهامل وكانت الكشافة يف مقدمة املظاهراتاملسجد،

فجأة وقع االنزالق، فأطلق مفتش الشرطة النار على و على املتظاهرين بأياد جمردة فتبادلوا الركالت 
 Café de"دعما للموقف جاءت طلقتا رصاص من مقهى فرنسا و ه قتيال، ادفأر  *()حامل الراية
France " فبادر املفتشون بسلسلة من الطلقات برشاشاهتم، كما كان األوربيون يطلقون النار أيضا

 .(2)"من الشرفات
وكان املتظاهرون حيملون باقة من الزهور :"م سعد اهلل فيقول يف املوضوع بو القاسأأما الدكتور      

وفجأة  ،وتقدمت املظاهرة حنو هدفها حىت وصلت وسط املدينة لوضعها على قرب اجلندي اجملهول
بعدها انقسمت املظاهرة و  ،(9)"أطلقت رصاصة أصابت الطفل حامل العلم فأردته قتيال يف احلني 

الفزع، فكانت الشرطة تطلق النار على املتظاهرين يشاركها يف ذلك و عمت الفوضى و قسمني 
مما جعل املتظاهرين يردون باملثل على   ،الدركو النوافذ يعززها اجليش و املعمرون األوربيون من الشرفات 

                                                 
 .81، 14املنعطف احلاسم يف مسار احلركة الوطنية، ص 5491ماي  8: رخيلة، عامر: ينظر (1)

نوارة مهدي ولد ببلدية األوريسيا بسطيف، عمل عند أحد و ابن أمحد (: 5491ماي  8 -5454 جانفي: )سعال بوزيد(*)
 (.8م، ص2111أفريل / ، مارس2، عدد جملة سيتيفيس: ينظر)اخنرط يف الكشافة اإلسالمية و الفرنسيني برحي القهوة 

م، 2111ن، دار القصبة للنشر، اجلزائر، يآخر و بوادر اجملزرة، ترمجة عزيزي عبد السالم  5491سطيف : جون لويس، بالنش (2)
 .219، 212ص

 . 291، ص، اجلزء الثالث5491-5491ائرية احلركة الوطنية اجلز : القاسمو سعد اهلل، أب (3)



 5491ماي  8لى حدوث مجازر إالشعري في الجزائر  دبدا الحراك السياسي واإل    :   الفصل التمهيدي
 

 01 

فاخلوف الكبري الذي ظل يالزم األوربيني، قد " ،ا لديهم من أسلحة بيضاءأمامهم مب أوريب جيدونه كل
 .(5)"ط يف أعينهم أمهية القتلى اجلزائرينيقجتسد بالفعل، عندئذ تس

 : في قالمة - ب
لقد بدأت العملية و ":ل ابن العقونكما يقو بسطيف   مماثلة ملا جرى طريقةبجرت املظاهرات 

اجتهت إىل قلب املدينة مث إىل نصب و يف مدينة قاملة متاما مثل سطيف فبعدما نظمت املظاهرة املأذونة 
اجلندي اجملهول تعرض أحد رجال الشرطة إىل حامل العلم اجلزائري ليفتكه من يده فامتنع املناضل 

 .(2)"فأطلقت النار
ماي، قدمت  8بسطيف أول شهيد ملظاهرات " سعال بوزيد"كما سقط حامل العلم الوطين و      

ل العمالة آندري عامبعد أن أطلق نائب  "بومعزة احلامدي"وهو قاملة أول شهيد يف هذا اليوم 
 .(9)مث تبعه شرطي  ليقتل بومعزة احلامدي،النار يف السماء ليثبت وجود فرنسا باملكان *()آشياري

الشاب بن مراح مسؤول يف الكشافة اإلسالمية  وهو يسقط يف مسرية البليدة أول شهيد و      
 .(9)(رميون) اجلزائرية بسالح الشرطي

عشرات و تطلق النار ليسقط مخسة عشر شهيدا و الشرطة و يف عنابة حياصر املسرية الدرك و      
 .(1)اجلرحى

                                                 
 .211ص اجملزرة،بوادر  5491سطيف : جون لويس، بالنش (1)

 .929، ص2السياسي من خالل مذكرات معاصر، جو الكفاح القومي : ن بن إبراهيمابن العقون، عبد الرمحا  (2)

ل عمالة قسنطينة على قاملة، ينحدر من بالد الباسك، ترعرع يف بالد القبائل أين تعلم اللغة العربية عامنائب : شياريآ، آندري(*)
لعنف، بارياضي لكنه يتعاطى األفيون، يتميز و هو يف مسابقة حمافظي الشرطة،  5491القبائلية، له إجازة يف احلقوق جنح سنة و 

 .(519،511بوادر اجملزرة، ص 5491سطيف : بالنش ،جون لويس: نظري.)حبيث كان يشتكي منه حىت مرؤوسوه

 . 215،212،ص59امللحق  ،يف اجلزائر، 5491ماي  8: عيناد ثابت، رضوان: ينظر (3)

 .222-221، ص 29، امللحق املرجع نفسه: ينظر (4)

 .549، 541، ص59امللحق املرجع نفسه، ،:ينظر  (5)



 5491ماي  8لى حدوث مجازر إالشعري في الجزائر  دبدا الحراك السياسي واإل    :   الفصل التمهيدي
 

 00 

عمالءهم أذاعوا يف األهايل و لكن املعمرين ،يف وادي الزنايت تقرر عقد مسرية يف التاسعة صباحا و      
أن املقصود من املظاهرة اجلهاد يف سبيل اهلل، فحضر حشد كبري من الناس بل إن منهم من كان 

ولود مهري         منهم اإلمام مو الفؤوس، لكن املنظمني و املذاري و العصي و مسلحا ببنادق الصيد 
أحسنوا تنظيم املظاهرة اليت أجلت إىل و الشيخ عبد الرمحان بن إبراهيم بن العقون أفشلوا املكيدة و 

ألقيت خطب و رحبة املواشي التساعها، : "كان منطلقها كما يقول اإلمام مولود مهريو الثالثة مساء 
اخلطبة اليت ألقيتها أنا  و ان بن العقون فيها منها اخلطبة اليت ألقاها األخ الروحي األستاذ عبد الرمح

 .(5)"كذلك
قد حضرها رئيس البلدية، إال أن القوات االستعمارية  و سلمية، و إن كانت املظاهرات منظمة و      

بأن رئيس البلدية ختلى  (لسرتاد كاربونيل) رون عامل عمالة قسنطينةكانت حاضرة، فقد أوهم املعم
رئيس "آل األمر إىل أن يبعث عامل عمالة قسنطينة بنائبه و " ،انضم إىل املسلمنيو عن محايتهم 

أصبحت و لالستكشاف،  وطائرات ليحضر املظاهرة بنفسه، مع إرسال طابور من اجليش" الدائرة
كأننا ننتظر و اجليش و بالشرطة و صوب و الذين كانوا ينسلون من كل حدب املدينة تتلظى باملتظاهرين 

 .(2)"إعالن حرب
ألعمال انصرف املتظاهرون، إال أنه سرعان ما بدأت او إذا كانت املظاهرات قد انتهت بسالم و      

 .التعسفية من رجال الدرك ضد مجوع الريفيني العائدين إىل ديارهم لتتطور األحداث بعد ذلك
فإن محل العلم  ،ماي 8إذا كانت مظاهرات الفاتح ماي هي الشرارة األوىل اليت أشعلت جمزرة      

ماي عرب  8اهرات ظمالوطين يف اليوم األخري كان مبثابة البنزين الذي أذكى نار اجملزرة، فمن خالل 
، حامل الراية الوطنيةقوبلت بقمع وحشي عنيف ينتهي بقتل  مدن الوطن جند أن املسريات السلمية 

باملدن اجلزائرية   هذا ما حدثو اجلرحى، و سقوط الضحايا و إطالق الرصاص إىل يتطور املوقف  مث
 .عنابة و  ،البليدةو  ،قاملةو  ،سطيفك

                                                 
 .8مواقف، مكتبة رحاب، مطبعة م، ر، اجلزائر، دون تاريخ، صو رجال : رحاب، حممد الصاحل: نقال عن (1)

 .929، ص2السياسي من خالل مذكرات معاصر، جو الكفاح القومي  : ابن العقون، عبد الرمحان بن إبراهيم (2)
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أعطى إذنا  (لسرتاد كاربونيل) قسنطينة ةس بأن عامل عماليف هذا الشأن يذكر فرحات عباو      
بشرط أن يطلق الرصاص على املتظاهرين إن محلوا الراية "،شفويا باملوافقة على املظاهرات 

 .(5)"اجلزائرية
مرة و رنسا ضد ضربات احملور، بذلك دفع اجلزائريون الثمن باهضا مرة حني كانوا جدارا واقيا لفو      

وعد دفعت ضريبته مسبقا، فيوم و حني تنكرت هلم فانتقمت منهم شر انتقام ملا طالبوا حبق مشروع 
ارتباكهم إىل ارتكاب جمزرة جمانية و دعاهم خوفهم ،أن رأى االستعماريون العلم الوطين اجلزائري مرفرفا 

ضرب احلركة الوطنية اليت بدأت تظهر عليها و  ،من أجل إزهاق روح الطموح إىل التحرر يف مهدها
 ،ال سيما ما ورد منها يف بيان الشعب اجلزائري ،العزم على حتقيق املطالب املشروعةو بوادر الوحدة 

توقع االستعمار كثريا من الشر ينال من نفوذه نيال إذا انتهت احلرب، فأضمر كثريا من احلقد "حيث 
احلرية يطل عليها بعد انتهائها، فاختار يوم النصر إلبداء ما بني اإلحن للشعوب اليت تتطلع إىل فجر و 

تتطلع و حذرهم أن متتد أعناقهم و أنذر اجلزائريني بطشه، و ضلوعه من األضغان ففعل فعلته، و حناياه 
 .(2)"السلم إال لألسياد املستعمرينو أبصارهم ملا مل يكن مباحا جناه من مثرات النصر 

منع و  ،صودرت احلرياتو االنتقام من اجلزائريني و االعتقاالت و لقد تواصلت عمليات القمع      
إن االنتقام كان فظيعا فقتل " ،اجلزائريون من اخلروج من ديارهم إال بإذن من السلطة االستعمارية

اعات من املسلمني مبجرد الشك فيهم، ففي الساعة السادسة بعض األوربيني أدى إىل إعدام مج
 بعد أن نوديو فتحت زنازن السجن يف مدينة قاملة،  5491ماي  59النصف من صباح االثنني و 

، هكذا (ستني) 91ليكون العدد ( 55)ل يلزم أيضا أحد عشر سجينا قي( أربعنيو تسعة ) 94على 
وا من صفوف املعتقلني، مث حكم على اجلميع من أخذ هؤالء عفو الظالم، و ت الظلم شاءت قوا

أعدمتهم املليشيا رميا و طرف اللجنة العسكرية اليت تعقد اجتماعاهتا هلذه املهمة بإدارة اجلندرمة 
 .(9)"بالرصاص

                                                 
 .581ليل االستعمار، ص: عباس، فرحات  (1)

 .5، ص5494ماي  4، 14، عجريدة البصائر، "امن مايذكرى ث: "بن عمر، باعزيز  (2)

 .81م، ص5418، 19، ع جملة األصالة، "نتائجهاو أسباهبا و حقائقها  5491ماي  8حوادث : "الشاذيل، مكي (3)
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يف  يفرغ ماو  غينة،ضتعمار تفنن يف أساليب القتل ليكشف عما يف حنايا صدره من إن االس     
يف " بيجو"الليايل تفنن فيها أحفاد و توالت األيام و " ،غل جتاه العزل من اجلزائرينيو مكنوناته من حقد 

زجاجة  مزقوا بطون النساء احلوامل على رهانو التمثيل هبم فأحرقوا أحياء بالعشرات، و قتل اجلزائريني 
يروى أيضا أن السلطات و  [...]ألقوا بالشيوخ ذوي املكانة يف القرية، من أعلى الطائراتو من اخلمر، 

شعبة "قمة  ىتفرغ هبم كما يفرغ الرمل من أعلو الفرنسية خصصت شاحنات لنقل املواطنني مقيدين 
 .(5)"خبراطة" اآلخرة
ما لديها من قوى برية  ية كل إهنا حرب معلنة ضد شعب أعزل حشدت فيها فرنسا االستعمار      

كأهنا حتارب دولة قوية من أعىت الدول، كل ذلك من أجل استعراض العضالت و حبرية، و جوية و 
 : شهد شاهد من أهلهاو املساواة، و قهم إىل احلرية ناكي ال تتطلع أع،إرهاب املسلمني اجلزائريني و 
يف احلقيقة خاليا من اإلنسانية ألنه فاقد للتمييز فكل عريب ال و لقد كان القمع ضاريا ال يرحم، "

يف الريف كان اجلنود و حيمل الساعدة القانونية كان مقتوال بسطيف حيث أعلن القانون العريف، 
قصف الطراد و تلون بكل حرية، يقو يغتصبون النساء و حيرقون و جنود اللفيف ينهبون و السينغاليون 

ملا علم سكان قاملة و مشىت،  99دمرت الطائرات و أرباض خراطة بدون أي فائدة، " دوقي تروان"
بدون حماكمة عشرات و صرعوا رميا بالرصاص و األوربيون بنهب القرى اجملاورة أرسلوا بعثات انتقامية  

 .(2)"من األهايل
سان، أكدوا على أن الغرب ال يعرتف مببدأ الرفق باإلنو ،على وحشيتهم  يونلقد برهن االستعمار      

اشتطاطه يف و اإلجرام و هذا ما تؤكده مبالغته يف القمع و ،النار و ال شريعة يقدسها إال شريعة احلديد و 
األجنبية األخرى على أن القمع كان ال مربر له و اجلزائرية و تشهد الوثائق الفرنسية و ." االنتقامو التقتيل 

( امليليشيا)فة إىل احلرس اخلاص أنه كان مبالغا فيه لدرجة أنه حري املفسرين للحادث، فباإلضاو 

                                                 
 .9، 9، ص5491 ماي 8م، ملحق خاص 2111أفريل /، مارس 2، عجملة سيتيفيس (1)

آخرين، و السيادة الفرنسية، ترمجة املنجي سليم و لشمالية تسري، القوميات اإلسالمية إفريقيا ا: نقال عن شارل أندري، جوليان (2)
 .991م، ص5419/هـ5949التوزيع، اجلزائر، و تونس، الشركة الوطنية للنشر , الدار التونسية للنشر
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املشاة  - اللذين ألفهما املعمرون، حترك اجليش الفرنسي بأصنافه الثالثة( الكومندوز)الصاعقة و 
 .(5)"الدركو إىل جانب الشرطة  - الطريانو البحرية و 

حني و هي حمكمة عسكرية استثنائية، و  ، قاملة ما يسمى حمكمة اخلالص العامكما أنشئ يف     
دون إعطاء املتهم احلق يف و  ،التشاور وتصدر أحكاما باملوت تنفذ دون عرض احلكم على التداول أ

كاف ) ينقلون إىل مكان يسمىو ،الدفاع، مث يكدس احملكوم عليهم يف شاحنتني لألشغال العمومية 
 .(2)امهمإلعد (البومبة
البعض و الطيور، و ترتك فريسة للحيوانات الضارية  وأ،كانت اجلثث إما أن تدفن يف حفر مجاعية و      

 .(9)املواشي من القتلو مل تسلم األموال من النهب و  ،أحرقت يف أفران اجلبس
التقتيل بل راحت تضيق على اجلزائريني حبجة استتاب و مل تكتف اإلدارة االستعمارية بالقمع      

القمع البوليسي ضد و شن محلة من االعتقاالت و  ،ذلك عن طريق سن حالة الطوارئو ،األمن 
 . التابعني للحركات الوطنية باخلصوصو إن احلملة استهدفت اجلزائريني عامة الوطنيني، بل 

 : من النتائج - ت
تبعت اجملزرة محلة من االعتقاالت يف صفوف اجلزائريني الذين ضاقت هبم املعتقالت فوضعوا  

 ماي 59يف و ال عدد املعتقلني، و يف إسطبالت اخليول من دون وجود قوائم تضبط عملية االعتقال 
ألقي : "ت عباسايف هذا يقول فرحو مناضلوه، و مسؤولوه و اعتقل رؤوسه و حل حزب البيان،  5491

على  5491ماي  8علي القبض مع الدكتور سعدان يف قاعة االنتظار يف الوالية العامة باجلزائر 
ر يف هذه املدة انتحو ]...[قد جئنا هننئ ممثل فرنسا على انتصار احللفاءو نصف و الساعة العاشرة 

الراهب الذي   -حتت جناح السر–أطلعين و الكولونيل الذي عني كمندوب للحكومة يف حماكميت، 

                                                 
 .291، ص9، ج5491-5491احلركة الوطنية اجلزائرية : القاسمو سعد اهلل، أب  (1)

 .244بوادر اجملزرة، ص 5491سطيف : جون لويس، بالنش: ينظر  (2)

 .929، ص2السياسي من خالل مذكرات معاصر، جو الكفاح القومي : ان بن إبراهيمابن العقون، عبد الرمح: ينظر (3)
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إن ضمري هذا الضابط مل يسمح له بأن يزيد على اجلرائم اليت : كان مرشدا هلذا الكولونيل فقال يل
 .(5)"احلكم عليهم ففضل االنتحار على اقرتاف جرمية أخرىو شاهدها جرمية متابعة األبرياء 

فيها و كما ننقل شهادة الشيخ خري الدين نائب رئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني آنذاك،      
الشيخ العريب و  ،كما مشلت الرئيس حممد البشري اإلبراهيمي،تصوير لعملية االعتقال اليت مشلته 

محلوه إىل و مهت الشرطة العسكرية منزل الرئيس اإلبراهيمي، دا 5491ماي  4يف فجر و : "التبسي
السجن العسكري بالعاصمة، مث حولوه إىل السجن العسكري بقسنطينة حيث يقيم سجينا كل من 

يف صباح هذا اليوم دامهت الشرطة املدنية املنزل الذي نقيم فيه أنا و الدكتور سعدان، و عباس فرحات 
 .(2)"باجلزائر العاصمة ا إىل سجن احلراشمحلونو التبسي،  الشيخ العريبو 

قد كان مسؤوال بوادي الزنايت يف حزيب أحباب البيان، و نقل عبد الرمحان بن إبراهيم بن العقون و      
لقد كنت شخصيا مع أعضاء اللجنة ننتظر اجتماعا دعانا : "قةمنظما للمظاهرات باملنطو ،الشعبو 

أسرعا يب إىل مركز رجال الدرك حيث أكرمين قائد و شرطيني أتيا للقبض علي بإليه رئيس البلدية، فإذا 
قد وضعوهم و ن املقبوضني الدرك بصفعة طار هبا صوايب مث ساقوين إىل حيث وجدت بعض الطليعة م

 .(9)"سطبالت خيوهلميف أحد ا
. الوطنية الصحافةاالستعمارية التحركات السياسية  وضيقت اخلناق على  كما منعت فرنسا     

هذا يعين و ، 5491 ماي 8متواصل بعد و بشكل منظم و الذي يعنينا من هذا كله أن اجلرمية وقعت و 
إن كانت تقديرات الضحايا و ،فكانت احلصيلة ثقيلة ،تت النية يف اقرتاف هذه اجملازر بيأن فرنسا قد 

ون فإن الرقم الذي احتفظ به اجلزائري،األجنبية و ،إىل اجلهات الفرنسية  الوطنية،ختتلف من اجلهات 
 . شهيد(  91111) أربعون ألفو مخسة  وحفظوه هو 

                                                 
 .545، 541ليل االستعمار، ص: عباس، فرحات  (1)

 .25مذكرات، اجلزء الثاين، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، دون تاريخ، ص :حممدخري الدين،   (2)

 .924، ص2السياسي من خالل مذكرات معاصر، جو الكفاح القومي : ابن العقون، عبد الرمحان بن إبراهيم (3)
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هذه ستكون احلد  5491ماي  8إن معركة : "يخ حممد البشري اإلبراهيمي قائالعلق الش     
بني االستعداد للثورة النتزاع هذه احلقوق املغصوبة طال و الفاصل بني املطالبة باحلقوق السياسية 

 .(5)" الزمان أم قصر

أن قيام الثورة التحريرية مل يكن إال نتيجة من نتائج بكن القول يف ضوء هذا االستشراف  ميو      
 8ال سيما بعد جمازر  ،الوعي الذي انتشر يف صفوف اجلزائريني بعد التجارب املريرة مع االستعمار

 . 5491ماي 
مشروا على ساق و ه رجال احلركة الوطنية كان درسا كبريا استوعب  5491ماي  8حقا إن يوم "     

 .(2)"م5419مل جديد مغاير ملا كانوا عليه، أجنزوه ليل أول نوفمرب اجلد لع
إن االستعمار يف اجلزائر مل يكن بإمكانه أن يتطور بصفة سلمية، فلم يبق للشعب اجلزائري أي      

 . واألديب الدبلوماسيو إىل جانب الكفاح السياسي  خيار آخر إال الكفاح املسلح
 : ثانيا

 ماي 8 ازرمج حدوثإلى  (5491)ن المؤتمر اإلسالميم الجزائر ي فيالشعر  اإلدبدا  
5491 : 

  : موقف الشعراء دبعد المؤتمر اإلسالمي - 5
ئر ،فياض مرهف اإلحساس ملا يصيب اجلزاحممد العيد آل خليفة  ما ينفك شاعر اجلزائر الفحل     

الشعور مبا جييش به صدرها ،فال مير يوم من أيامها وال حدث من أحداثها إال كان له موقف فيه 
ينطق بلساهنا ويعرب عن أحواهلا ،فبعد أن تداعى العلماء والنواب املسلمون واألمة اجلزائرية إىل عقد 

طالب اجلزائريني اليت كانت أرسل املؤمتر وفدا إىل باريس حيمل م، 5499املؤمتر اإلسالمي يف جوان 
هذا الشاعر حممد العيد آل خليفة واقتصادية وثقافية،وقد سجل يف جمملها مطالب دينية واجتماعية 

 :يف هذا الشأن  حيث قال 5499يف شهر جويلية من عام ( يا فرنسا)املوقف يف قصيدة له بعنوان 

                                                 
 .25، ص2مذكرات، ج: خري الدين، حممد: نقال عن (1)

 .18، صالثاينالعرب، اجلزء و قضايا من تاريخ اجلزائر و موضوعات : بوعزيز، حيى (2)
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 يداــــــــــــوأقلي األذى وكفي الوع          ناــــــــــــــــــــــيافرنسا ردي الحقوق علي      
 بيداـــــــــــــــــــر وإن خالنا الطغاة ع        نحن رغم الطغاة في األرض أحرا       

 داــــــــــــــأن يكاد أمرؤ لنا أو يكي      أدبى    ــــــــــــــــــــــنبتغي السلم والهدوء ون      
 داـــيــــــــــــمن حاكم دبغى أو نق أر           ــــــــــــــــــــنث نهم دبأن حسبنا العدل ال      
 (5)السعيداه وهاتي الغد الرضي ـ           ــــــــــــفدعي الماضي الحزين دبما فيـ      

بعد أن قامت يف فرنسا حكومة و اليت عقد فيها املؤمتر اإلسالمي ( 5499) السنة نفسها يفو      
يف و اشرتاكية، و مشكلة من أحزاب اليسار أحسن اجلزائريون فيها الظن  ملا تدعيه من مبادئ دميقراطية 

اوح بني ، منها هذه األبيات اليت ترت فرنساغمرة هذا التأثري جاشت قرحية شاعرنا بقصيدة خياطب هبا 
بعد التذكري باملطالب تتصاعد هلجته للمطالبة بتسديد  واخليبة، فهو األمل إىل جانب التربم و التفاؤل 
 : رد احلقوقو الدين 

 نه دبداـــــــــــــــــــــــنرى م ما ال      ينا    ـــــــــــــــــــــــــال دبد أن تمنح
 حداــــــــــــــــــوسعته اليوم ج          عناك دبراـــــــــــــــــــــــــــفكم وس
 دىـــــــــــــــــــــلعلها سوف تن      لت فقلنا    ـــــــــــــــــــــــــوكم دبخ
 داـــــــــــــــــــــــــــــــلعل للظلم ح      مت فقلنا    ـــــــــــــــــــــــوكم ظل

 داــــــــــــــــــــــنا دبجنبك أسك        د أنا    رب تشهـــــــــــــــــــــــــالح
 وإن جال الخطب نعدى؟      أئن دجا الخطب ندعى    

    (2) دى؟ــــــــــــــعليك دبالنفع أج      رم النفع شعب    ـــــــــــــــــــأيح

ضجر اجلزائريني من مماطلة و  ،عن ضجره فسهن يعرب الشاعر 5491يف الذكرى األوىل للمؤمتر عام و 
 : املطالب قائالو اإلدارة الفرنسية يف تلبية احلقوق 

                                                 
  .249،ص5414،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الديوان: خليفة حممد العيد حممد علي (1)

 .911ص  ،املصدر نفسه (2)
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 ر؟ــــــــيفتكو الـحقـوق و لـب   طاــــــــيـنظـر  فـي الـم ـّتام  ح  
 بر؟ـــــالـحقـوق دبال خ  و لـب   طاــــــــــــــــــحـّتام مـبتـدأ  الـمـــ

 رـــــــــــعـامـل كـالـبشنئـر أن   اـز ـأدبت السياسـة فـي الـج
 رــــــــغأن ن  و   ـغـشّ سـة أن ن    ياــــــــــلـعـل مـن نـظـم  السو 
 رــــــجـذب للـحفن  و س لـنا   ـــــــــــــــــــدسلـعـل مـنهـا أن ي  و 
 (5)طـل كـي يـساورنا الضجر  ـاـــــــــــــــــــملـعـل مـنهـا  أن ن  و 

 
( لعلّ )احلقوق، كما يركز على لفظة و ة املطالب ليعرف غاي( حّتام)يكرر االستفهام فالشاعر  

 . دعهمخو اسة السو اجلزائريني من لعب السياسة اإلشفاق على و ليبدي مشاعر اخلوف 
اليت وافق الربملان الفرنسي على ( البحث جلنة)باخلطاب إىل الشاعر  يتوجه  يف السنة نفسهاو      

فهو يقول يف ، 5499إرساهلا إىل اجلزائر للبحث يف املطالب اليت قدمها وفد املؤمتر اإلسالمي عام 
 (:بعد هذا)قصيدة له بعنوان 

 نونــــــــــــــــــــــــــوفيها تروح وتغدو الظ     لجنة البحث ترنو العيون     إلى              
 ائلونـــــــــــــــــــــــــطوائف واختلف الق       ا الرواة   ـــــــــــــــــــــومنا تفرق فيه              

 شؤونـــوتحصي عليهم جميع ال       اة    ـــــــــتتقصى الرع:قائلفمن               
 ونـــــــــــــسكوال لهم وتبث الرضى        تستميل القلوب   :ومن قائل              

 (2) ان           ستمضي وتمضي عليها السنونـــــــلجنة كاللج:ومن قائل              

الرقود فحرض الشعب على افتكاك حقوقه، فإن شاعر الوعود و إذا كان شاعر اإلصالح قد مّل و    
يرفض سياسة اإلدماج ( نجمة مشال إفريقيالألوىل نشيد االنطالقة الوطنية ا)حزب الشعب آنذاك يف 

يؤمن هبا، فإنه و كما يناهض من ينادي هبذه األفكار ،فرنستهمو يرفض جتنيس املسلمني اجلزائريني و 

                                                 
 .911الديوان ، ص : حممد العيد حممد علي، خليفة  (1)

 .313صاملصدر نفسه،  (2)
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زب مصايل كذلك فعل زعيم احلو االستقالل، و إليه سبيال إىل احلرية  ويدعو يؤمن باجلهاد املقدس 
بلدي بالعاصمة اجلزائرية بعد عودة وفد املؤمتر اإلسالمي من يف امللعب ال احلاج حني خطب يف الناس

 : حيث بارك مطالب املؤمتر لكنه يف املقابل رفض إحلاق اجلزائر بفرنسا، يقول مفدي زكريا،فرنسا 
 ى التجنيسـاـــــــــنـا نـرضــــــــــــــــلـسو   تزاجاـــــــــــــــــفـلسنـا  نـرضى االمـ

 ـسيـيناـــــــــــــرنــــــــــف:  رتـدــــــــــــــال نـو   اجاـــــــــــــاالنـدملـسنا  نـرضى  و 
 يساــــــجهـال تـدنـــــــــــــى الــــــــــــكـف  ـاــــــــــــــــــــــــرضيـنا  دبـاإلسـالم تـاج

 ســـاــــــــــــــــــــــــــــــــــدبـلـيمنـاه كـإـــــــــــــرجـ  اــــــــــــــلـكـل مـن يـبغى  اعوجاج
[.........................  ...........................] 

 هادـــــــــالجو أال فـي سـبيل العال   اـــــأال فـي طـريق  الهدى سعين
 ل  نـادـــــــــــــــيلقي الروعـة في كو   منـاـــــــــدبأفق السمـا نـج ليسطع  

 ـوق الـفؤادــــــــحملناه ذا اليوم ف  علــناـــــــــــــــذاك  اللـوا مـ وا هفه
 : ا يناديـــــفين( جبريل)وها هو   دبـنا ودـــــــــــــــيـح( أحمـد)وهاهو 

 (5)!!!ريـةـــــــــــأال فــي سبيـل الـح  ـــاللـــــــــــــــأال في سبيل االستـق
، مث صدر األمر عام 5491الذي نظمه يف الزنزانة بسجن بربروس عام ( نشيد الشهداء)يف و      

ام أن يرددوه قبل الصعود إىل املقصلة، ميكن أن التحرير إىل احملكوم عليهم باإلعدمن جبهة  5419
لشاعر رائدا يف الدعوة إىل الثورة يف هذا الوقت املبكر الذي ال يزال أهله يؤمنون باحللول نعد ا

من خالل النشيد يصدع الشاعر بلفظي إذ إرسال الوفود، فهذا النشيد يضاف إىل سابقه، و السياسية 
 توى الوعي ــــــــــــــــــــــــــــهذا إمنا يؤكد على مسو ، (ةاحلريو االستقالل )يثين عليهما بلفظي و ( اجلهادو الكفاح )
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أن ال سبيل إىل نيل املطالب إال و الوطين الذي بلغه الشاعر يف هذه املرحلة املتقدمة عن ثورة نوفمرب، 
إرسال الوفود إىل من ال يرعى العهود، يقول مفدي و اجلهاد، بعد أن فشلت الطرق السلمية و بالكفاح 

 : زكريا
 صفي  يا رعوداقو   ـاحــــــاعصـفي يا ري

 ودـــقي يـا قيداحـو   ـراحـــــاثخني يا جو 
 اةــــــــــــــدبـأنـحن قـوم                    
 بــانـــــــــليس فينا ج                   

 ياةـــقـد سئمنا الحـ                   
 الهوانو في الشقا                    

 هادــــــنـمل الـجـ ال  فـاحــــــال نـمـل الك
 فـي سبـيل البالد                    
 نونــــــجـرعـونا الم    أدخـلونا السجـون

 هونــــــــيـ ويـنثني أ  ؤونــــلـيس فيـنا خ
 ...ــواـــــــــــــــــــــــعـــذدبـ  ...ـــدواـــــــــــــــــــــأجـلـ

 ...ـلـبــواـــــــــــــــــاصو   ...قــواــــــــــــــــــــاشـنـو 
 ...دبــواــر ــــــــــــــــــاخو   ...ـرقـــواـــــــــــــــــــاحو 

 !!...نحن ال نــرهب                   
 ادـال نــمل  الـجه  ال نـمل  الـكفـاح
 ...في سبيـل البالد                  

 ـرهـانــــــــــــــكـلنا للـ  الــــــــــــــــــــكلـنـا لـلـعـ
 يروانــــشيـدوا الـق  لىـل األ  س  نـحن ن  

 نحن نفدي الجزائر                  
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 ...اــالدمو دبالنفوس                   
 رـــفاخو شعبنا عش                   
 ـاـــــــــــــــــــــــارفع الـعلمو                   

 ال نـمل الـجهاد   الـكفاحال نـمـل  
 (5)فـي سبيل البالد                  

بن عبد احلميد يتفطن الرئيس  5491 عام ئرينيامجعية العلماء املسلمني اجلز  مؤمتر يفو 
 لن حيققوا املبتغى إال أن اجلزائرينيو املطالب، و باديس إىل دسائس فرنسا اليت لن تليب احلقوق 

 : ابن باديس مل يعرف شاعرا إال يف املواقف اجلادةو التشمري على السواعد، و بالتضحية 
 هــــــــــــــزة عردبيــــــــــــلما فيـك مـن عـ  داــــــــــأشـعب الجزائر  روحي الف

 هــــــــــــى البشريـفكانت سالما عل  اـــــــــــــــــــــــدبنـيت علـى الديـن أركانه
 هـــــــــــــــدبهذي الديار  علـى األدبديـ  دتــــــــــــــم خـلـــــــــــكـو خلدتـم دبهـا 

 هـــــــــــــنيالحقوق الس   حتى تنالواو   فناــــفدوموا  على العهد حتى ال
 هــــــــــــــــــالـنفوس األدبيو يمانكم، إو   واعـدكـمــــــــــــــــا  دبـســـــــــــــــــــــــتنالونهـ
 (2)روحي عليكم ضحيهو دبذاتي   ـمـــــــــــــــهـا أنـا دبيـنكو وا ـــــــــــــتفضح

رّد ابن باديس على الرئيس الفرنسي و ،قد سجل رئيس الوفد املتجه إىل فرنسا فرحات عباس رّدهو      
باستعمال القوة اليت يف  اجلزائري بل لّوح للوفد،حقوقهم و الذي تربّأ من مطالب اجلزائريني ( داالديي)

إن احرتام حقوق : "سفرحات عبا هذا نص ردّ و يد فرنسا ضد اجلزائريني للمحافظة على األمن، 
اإلنسان أكثر أمهية من أي قوة ما، إن السياسة اليت تفسح لآلمال جماال فسيحا، مث ختيب تلك 

ستتحمل و الطالق، و ال تفي بوعودها، إهنا لسياسة ذات عواقب وخيمة، مآهلا الفراق و اآلمال، مث تعد 

                                                 
 .81 -89اللهب املقدس، ص: الشيخ، مفدي زكريا (1)

آثاره، اجلزء الثالث، الطبعة الثانية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، و ابن باديس، حياته : الطاليب، عمار: نقال عن (2)
 .194م، ص5489/هـ5919



 5491ماي  8لى حدوث مجازر إالشعري في الجزائر  دبدا الحراك السياسي واإل    :   الفصل التمهيدي
 

 22 

كان الشيخ عبد احلميد بن باديس و احلكومة الفرنسوية أمام التاريخ مسؤولية هذه السياسة اخلرقاء، 
الوقار، فأجاب داالديي بكلمة وجيزة و جالال، تنريه هالة من العظمة و بة يرمحه اهلل جبانيب، مكسوا ه

مهما و ال يعلى عليه، و  وعلاحلق يو لي العظيم، احلق جبانبنا ال قوة إال باهلل العو ال حول : رماه هبا فقال
 .(5)"كره من كرهو نا أحب من أحب يكن من أمر، فإننا مستمرون يف كفاح

اإلمام عبد احلميد بن  يقتفي الشاعر خطىمحد سحنون أل( إىل الشباب)يف قصيدة بعنوان و      
ويرى ،ي إىل باريساجلزائر ومنهجه يف تأييد وفد الشباب الذي محل مطالب املؤمتر اإلسالمي ،باديس
وفك األغالل اليت  ،قلب النابض باحلياة والقوة من أجل حترير البالد من الظلم االستعماريفيهم ال

 :هنئ الشباب بقولهي وفه ناءت هبا رقاب اجلزائريني،
 ابـــــــأه قد الخير إلى جند!       ابـــــــــــــــليهّنك اليوم ياشب

 ابــــــــــــــــــــيه ال العزم مسدد       !وياـــــــــــــق غدا جند يهنيك
 والمجد يستسهل الصعاب     يهنيك جند لدى المعالي  

 ذابــــفي حبه استعذب الع       !بــــــآماله في الحياة شع
 جد دبالنصابــــــــمن دبغية الم    ظى   ــــــــــــــفجّد ال ينثني ليح

 !بابــــــــــــــــــــــلعز للشا:شعاره       ! (نــــــــــــــــــــأمي)يقوده قائد 
 ذاقت من الظلم كل صاب       ! الدـــــــــــــــــيسعى لتحرير دب

 ابـــــــــــــــــــدبحملها ناءت الرق       حطيمه غلوالـــــــــــــيسعى لت
  (2) ابــــــــــنفديك دبالروح واإله    اب إنا   ـــــــــــــــــــإلى العال ياشب

: القاسم سعد اهلل بشعر البناء قائال ووصفه الدكتور أب( 5491-5499)إن شعر هذه املرحلة      
يبشر مبا يف اجلزائر من طاقات و التسديد، و  بشيء من الصراحة وكما أخذ شعر البناء يواجه العد"

من أجل هذه النظرة إىل و جتعل منها شخصية منوذجية، و ما فيها من خصائص متيزها و ة مذخور 
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تلك كانت إطاللة على الشعر اجلزائري الذي .(5)"القضايا الوطنية، أمسينا هذا الشعر شعر البناء
اليت ما فتئت أن تبخرت بعد أن برهنت فرنسا بأهنا ليست  ،واكب آمال املؤمتر اإلسالمي اجلزائري

اليت انتهت جبرمية إنسانية ،و أهال لتنفيذ مطالب اجلزائريني يف املؤمتر الذي سبق احلرب العاملية الثانية 
يف ستعمار الفرنسي يف حق الشعب اجلزائري الذي كان لفرنسا وحللفائها سندا قويا اقرتفها اال

   .اجلبهات األوىل يف حرهبم ضد احملور
 :ردود أفعال الشعراء دبعد حدوث المجزرة  - 2 

إذا كان الشاعر اجلزائري قد عايش املؤمتر اإلسالمي اجلزائري ،وتفاعل معه قبل احلرب العاملية      
ماي  8د جمزرة بعخباصة و الشعراء يف احلقبة اليت سندرسها، و ماذا عن الشعر ف، وساند مطالبه الثانية

 ؟ كيف تفاعلوا معهو ؟  كيف انفلعوا بهو ؟  ، فكيف عاش الشعراء اجلزائريون احلدث الرهيب5491
؟  بعد اجملزرةما املواقف اليت اختذوها و ؟  جتاه النظام االستعماريو ما هي ردود أفعاهلم جتاه اجملزرة و 
كما ،؟ أسئلة مطروحة للبحث  هل كانت استجابتهم للتعبري فورية آنية، أم كانت مؤجلة إىل حنيو 

من بينهم األديب و جاءوا  بعدها،  والدارسني ممن عاصروا األحداث أو طرحها غرينا من الباحثني 
قد و ( ؟ جلزائر شعراءهل يف ا)بعنوان  5494كوشة الذي نشر مقالة يف جريدة البصائر عام بو محزة 

كثريين و سؤال يكاد اإلنسان جييب عنه بديهيا بأن يف اجلزائر شعراء كثريين : "أجاب عن السؤال بقوله
 : تعمق يف فهمه جييب معي بقول الشاعرو أمعن املسؤول النظر فيه  اجدا، لكن إذ
 على كثير لكن ال أرى أحدا   إني ألفتح عيني حين أفتحها                 
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بعد هجرت الشعر  -عفا اهلل عنها -تلك الطبقة [...]طبقتهو هذا إذا استثنينا حممدا العيد      
السن وأثر الكرب، ناال من لست أدري أتقدم و أصبحت منزوية يف زوايا اخلمول، و انعقاد اليوم 
 .(5)("جنب)يف فمها و استوىل عليها أاليأس  شاعريتها أو

و ، لكنهم هجروا الشعر هلرمهم أيكاد يقر بأن يف اجلزائر شعراءو  األستاذ محزة بوكوشة ،يقارب      
واب إن هذا اجل،5491ماي  8أصاهبم اجلنب فكمت أفواههم عن القريض بعد جمزرة و يأسهم، أ

( جنب)وكلمةمن أفعال املقاربة، والذي ه( يكاد)ذلك ما يوحي به الفعل و خيفي الكثري من التهكم، 
ى اجلزائر أحداث جسام كحادثة مرت عل: "يواصل صاحب املقال مثاملستعملة على سبيل التورية،

مل نر من شعراء اجلزائر اليوم من أذاب قطعة و قبلها، فاهتز هلا العامل  كم من حوادثو سطيف، و قاملة 
حتفظها لألجيال مع أن هذه احلادثة و صورها  وسكب فيها عربات من الشعر جتلو من كبده فيها، 

 : يشباقية عند عامة الشعب عهدا يؤرخ به كعام الفيل عند قر 
 وقد يتناسى المرء غيبة واحد        مضى في سبيل الحق وهو قتيل          

 (2)"ــلـــــــــــــــــــــــوأفجـع شعبا إنه لجلي   ــة     ـــــــــــــدبأم مّ ل  ولكن خطبا قد أ       
لعل هذين البيتني اللذين أوردمها الكاتب يف مقالته دون اإلشارة إىل القائل من نظم محزة بوكوشة      

كاتب مقال أديب و  ان السؤال نفسه جدير بالطرح على محزة بوكوشة الذي عرف شاعر لكو نفسه ،
السيما وقد مجع حبثت،يف حدود ما  5491ماي  8يف جمزرة  قصيدةا مل أعثر له على صحفي، فأنو 

ونشره  ،(من خواطر الصبا والشباب والكهولة واملشيب )كتب والده يف ديوان  ابنه األستاذ سهيل ما
 .تصل إىل مكان ما كتب لعل يدي مل و  ،2152يف 

                                                 
ــــــة واملشــــــيب،ديوان شــــــعر مجعــــــه ونشــــــره األســــــتاذ شــــــنوف مــــــن خــــــواطر الصــــــ :محــــــزة بكوشــــــة شــــــنوف،  (1) با والشــــــباب والكهول

رمضــــان 1 ، اإلثنــــني81،عجريــــدة البصــــائر، "هــــل يف اجلزائــــر شــــعراء؟"وكوشــــة، محــــزة، ب:أو.22،ص2112،اجلزائــــر،5ســــهيل،ط
 .8م، ص5494جويلية  9/هـ5998

، "هل يف اجلزائر شعراء؟"ة، بوكوشة، محز :أو.23ص ،من خواطر الصبا والشباب والكهولة واملشيب :شنوف محزة بكوشة، (2)
 .8م، ص5494جويلية  81،9ع،جريدة البصائر
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وإن مل تكن ،حممد العيد آل خليفة عر كتبوا يف وصف جمازر ماي الشا ومن الشعراء الذين    
،فقد وجدنا يف  يةاألحداث  الوطنملعظم وقد عهدناه شاعرا راصدا  -أثناء اجملزرةو استجابته آنية  أ
حدث كان  مان ما يفيد بأن الشعراء اجلزائريني ذهلوا من وقعة ماي أل( ال أنسى)قصيدته السينية 

  :،وذلك ما تومسناه يف هذا البيتيف وصف اجملازر وعظيما مما أعجز الشعراء عن اخلوض هوالم
 (5)ر أقالم دبه فوق أطراسج  ه    فلم ت  فيالك من خطب تعذر وصف          
لعل الشاعر أراد احلقيقة من وراء هذا القول وهي أن الشعراء اجلزائريني أعرضوا فعال عن وصف      

ازر ،ولعله أراد أن ينقل إىل املتلقي صورة عن تأثره الشديد ملا حدث وعجز الشعراء والكتاب عن اجمل
حممد العيد  ،ومن الذين تناولوا شخصية وشعر اإلحاطة بوصفه مهما كتبوا من املنثور أو من املنظوم

قد كان حممد و : "يف هذه النقطة بالذات يقول عنه ،وهو القاسم سعد اهلل أبو بالدراسةآل خليفة 
املناسبة صدرت األوامر بإغالق املدرسة  هبذهو الدامية،  5491ماي  8العيد يف باتنة عند حوادث 

 .(2)"املهم أن الشاعر ظل حمتفظا بصمته عن قول الشعرو اليت كان يعلم فيها 
وعن الكتابة ،متر على الشعراء أحيانا فرتات خيلدون فيها إىل أنفسهم فينقطعون عن القراء     

لذلك فال غرابة أن جند يف بعض  ،،وحممد العيد شاعر ال يشذ عما ينتاب الشعراء بني احلني واآلخر
، اليت (رعد البشائر)يف قصيدة  ول وإعراضه عن القريض،وهذا ما قرأناهإشارات إىل تربمه من الق شعره

أي بعد حدوث ،5491عام  منيف جريدة البصائر يف عددها الثالث  حممد العيد آل خليفةنشرها 
 :مذابح ماي

 اـــــــــــــــــــــــــــصديقا  دعانا للـقـريض فـأسمع  بـــــــنا القريض فلم نجوا  إذا عف  عف  و 
 اـــــــــــــــــــــــــــــليسجع لـكن ال يـميـل لـيسجع  ةــــــــــــــــــــــمـام عشيـدعـى الح  فيا أسفا  ي  

                                                 
 .929الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي (1)

لثانية، دار املعارف، مصر، دون القاسم، حممد العيد آل خليفة رائد الشعر اجلزائري يف العصر احلديث، الطبعة او سعد اهلل، أب (2)
 .99، 91تاريخ، ص
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 اـــــــــــــــعفيسقط مكسور  الجناح مضعض    هــــــــترى؟ خاف دبعض الصائدين يصيب
 اــــــــــــــــيعد يدري  الهديل المرجعـدبها لم   ةـــــــــــــــــوثمـن  دبعض الزوادبع ل   تاث  أم ال  

 ىــعنرى جلهم قد خاب في جل ما اد  ـناــــــــــــر أنـــــــــــلقد صّدنا عن قـالة الـشع
 اــــــــــــــــــــــا تـمتعــــــــــــلذا قل من دبالشـعر فيـن  ـنةــــــــــــــــــــــما الشعر إال محنة طـي محو 

 (5)اــــــــوزعو ( ادبن الحسين)ت فكر شتّ و   هــــحتف( مرئ القيسال)ما د  ق   فقد جرّ 
م ما حدث يف هذا املقا نذكرو جلب إليهم اهلالك، و قول الشعر كثريا ما جىن على الشعراء إن      

، فالكلمة احلرة قد تعين املوت يف (ن احلسنيأمحد ب) املتنيبو امرئ القيس ألمثلة من الشعراء ك
األدباء اجلزائريني و حسبنا يف هذا املقام أن نسرد أمساء من الشعراء و القاموس االستعماري احلديث، 
عبد الكرمي و  ،العموديحممد األمني و ،التبسيالعريب و  ،حوحوشهداء الكلمة، كأمحد رضا 

 ال يدري هل أصابه اجلنبحممد العيد آل خليفة  فالشاعر.مولود فرعونو ،الربيع بوشامةو ،قونالع
، أم أن زوابع ماي واخلوف مما قد يتعرض له من مضايقات السلطات االستعمارية إذا هو ندد باجملزرة

يف منازلة طاغية ال يؤمن إال  أم أن لغة الشعر واألدب أصبحت غري جمدية،فالذ إىل الصمتأذهلته 
 .  بسياسة احلديد ولغة النريان

قد كان طائرا صادحا بشعره يف كل و مما يثبت أن الشاعر جلأ إىل الصمت يف هذه الفرتة، و      
ثىن و ، ةز طاع، فبعث إليه برسالة نثرية وجيمناسبة، أن رفيقه الشاعر أمحد سحنون تعجب هلذا االنق

ذه فيما يلي شيء من هو عليها بقصيدة من تسعة عشر بيتا وردت مثبتة يف ديوان حممد العيد، 
إىل شاعر اجلزائر إىل البلبل الذي : "5491من جريدة البصائر عام  59الرسالة اليت نشرت يف العدد 

اجملد، إىل و احلرية و اجلزائر تغريدا شجيا ساحرا، إىل الوتر الذي أمسع الدنيا أناشيد البطولة  ومأل ج
العظيم األستاذ حممد صوته، إىل شاعر اجلزائر و الشاعر الذي سكت، إىل الرفيق الذي حجب وجهه 

 : العيد
 ا؟ـــــــــــــــــهـاكار ن  ـــــــــــهى ثمـفحرمت الن    ا؟ـــــــــالحمى ما دهاكو شاعر الضـاد 

                                                 
 .584الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي (1)
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 اـــــــــــــــــــــــــريد يا ملهمي جـعلـت فـداك  ـــــــــــــزار عن التغما الذي أسكت اله  
 ـاـــــــــــــــــــــا شـكـواكـــــــــــــــالم عن أن تـبثن  آلاو زن ـــــــما الذي عاق يا  أخا الح

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفك يومـا مـرددا نـجـواكـ  ـــــــما تنــــــــــــائر الصـدوح فكنت كالط
 ا؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــهجـره أغـراكر فمـن ذا دب  ـــــــــكنت ال تستطيع صبرا عن الشع

 اــــــــــــــــــفـي الهوى ليالكو دبك خـطب   واك إن نـاـــــــــــــــــكان نجواك كان سلـ
 اـــــــــــــــــــــــغلك عن كـل شاغـل  دنيـاك  ـــــــــــــــــــــكان دنياك كلها كيـف لـم تش

 اـــــــــــــــــــــــــلء الـوجود كـان صداكمو ر   ــــــــــقد خلت من صداك أنـدية الشع
 اـــــــــــــــــــــــــــــــيد الظـلـم تستبيح حمـاكـو   اـــــــــــــــــــــــــــعجبا تستبيـح صمـتك يـومـ

 اــــــــــــــــــــــــــر لـم تلـق مـنك  فـكاكة أس    دـــــالضـاد في شو  وتأيطيب السك
 (5)"ا؟ــــــراكك  حتى الجمـاد طاب ك    ـا حـرــــــــــــــــزائـر مـــــــــــــدبالـج فّ ط  أ إذا 

هتا جريدة نربة من اليأس نشر و ،قد أجابه هزار الشعر بقصيدة مطولة فيها نغمة من االنكسار و      
، 5498يف عددها العشرين من عام  -لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني  -" البصائر"
 :(هيجت وجدي)اليت عنواهنا أبيات من القصيدة هذهو 

 ارــــــــــــــــــع  األغيــــــأسـكتتك فواج مـذ    ارــــــــــع األطـيـــــــــــنـاحـت عليك سواجـ
 ـارــــــــــــــــــدق األخـبــــــــــــــــــمتطلعـون ألص  مــــــــــصحاب عنـك فكـلهتساءل األو 

 ذار؟ــــــــــــــع األعــــــــــــــــــلم يقنـعـوا دبقـواط  ـمـــــــــــــــــــاق فـإنهــــــــــــلـرفامن لي دبإقـنا  
 ارـــــــــــــــــــــــــقد ال تـروج  دبمـعرض األفك  ةــــــــــــلم يبق لي في الشعر غير دبضاع

[.................................  .................................] 
 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــاألشعو نـبا عن النـدوات و   راــــــــــــــــــــّلى عن الصبوات عـزمي مددبو 
 ارــــــــــــــــــــــهـا استـهدفت  لألخطفي طيّ   ةــــــــــــــرحـلـ نالخطى ع ئدعدلت  متو 
 دارــــــــــــــــــــــــسلـوى سوى التسليـم لألق  دــــــــــفقـدت فيها المسعفين فلـم أجو 

                                                 
 .995الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي: وينظر.54 ،58ص ،الديوان :سحنون، أمحد (1)
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 (5)ـارــــــــــــألوكر لــــــــــــــزمنا  جنـوح الطـي  ـهـــــــــــــــــــــــــجنحت للحـرم الذي فـارقـتو 
يف هذا الشأن يقول الشاعر حممد بن رقطان ردا على سؤال طرحناه عليه حول إعراض الشعراء و      

قد تطول الفرتة إىل السنة، و هناك فرتات الزدهار الشعر، : "عن النظم يف اجملزرة بعد احلوادث مباشرة
 .(2)"كأنه يفقد الشهية إىل القولو جد نزعة القول لدى الشاعر لكنه ال يقول تو 

يف مقال  له  قرأناالشيخ حممد البشري اإلبراهيمي، فقد  ومن الذين كتبوا يف وصف جمزرة ماي      
يشبه إىل حد بعيد ما قرأناه للشاعر حممد  ما نعده أيضا تربيرا 5498عام " البصائر"نشر جبريدة 
على الرغم ،وإعراضهم عن اخلوض يف تصوير ماحدث وتدوينه ،الشعراء و صمت األدباء  العيد حول

: وثىن عليها مبقالة هذا جانب منها ،كان قد خص املوضوع بقصيدةي  ممن أن حممد البشري اإلبراهي
األقوياء،  لم اجلوانب بالظلم، مطرز احلواشي بالدماء املطلولة، مقشعر األرض من بطشيوم مظ"

خرج شهره عن طاعة و ال نور، و ماء بأرواح الشهداء، خلعت مشسه طبيعتها فال حياة السمبتهج 
 .(9)"ال تدوينو غبنت حقيقته عن األقالم، فال تصوير و ال نور، و الربيع، فال مثر 

لقد حاول أن جيد تربيرا لذلك  ،قول األستاذ عبد الرمحان شيبان  ا قرأناه يف هذه القضيةممو      
إن األديب : "ياسياسو نفسيا و الشاعر اجلزائري ماليا و الصمت استمده من واقع اجملتمع اجلزائري 

ال جيد من املال ما يسد به الرمق، فضال عما يشرتي به كتابا يستمد منه و اجلزائري يف بؤس شامل، فه
 وهو مفيدة،  وال جيد من احلالة النفسية ما ميلك معه رشده حىت يسطر كلمة ممتعة أو اإلنتاج، و  الوحي

إنه يعيش حتت ... يعارض نزعة ونزعة أفوق ذلك ال جيد من احلرية ما يعلن به رأيا جريئا خيالف 
 .(9)"اهليئاتو أحكام عرفية فرضتها عليه الشخصيات 

                                                 
 .928الديوان، ص :عليخليفة، حممد العيد حممد   (1)

 . 2111أوت  28مبنزله مبدينة قاملة يوم األحد ( بن رقطان حممد)مع الشاعر  مقابلة  (2)

 .994التوزيع، اجلزائر، دون تاريخ، صو عيون البصائر، اجلزء الثاين، الشركة الوطنية للنشر : بشرياإلبراهيمي، حممد ال (3)

م، 5481حركة الشعر احلر يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : شراد، شلتاغ عبود: نقال عنشيبان،عبد الرمحان، (4)
 .29، 21ص
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يف اجلزائر  تربير سكوت الشعراء ور صاحل خريفالدكت حاول(اجلزائري احلديث الشعر) يف كتابهو      
فسكت : "اإلبراهيمي قائالحممد البشري و  آل خليفة بعد اجملزرة مبا ال خيتلف عن كل من حممد العيد

ن سر هذا السكوت،  كلمة، حىت تساءل بعض األدباء عربالشعر بعد هذه اجملازر سنوات ال حي
اليأس من الشكوى إىل غري و  فداحة اخلطب: لكنه يف نظري هدأة طبيعية يفرضها عامالنو 

 .(5)"راحم
بعد وقوعها ،  بشكل سطحي تناوهلم لألحداثو من الذين خاضوا يف قضية صمت الشعراء و       

قد علل أحد و : "معرض حديثه انتقاده للدكتور خريف، قائال الدكتور أمحد شريف، فقد ورد يف
أعتقد أن التعليل و الصدمة املفاجئة و الدارسني هلذه الظاهرة السلبية بأهنا نتيجة طبيعية هلول املوقف 

عندما يسرتد و فهول الصدمة ال يعقل أن يفرض السكوت سنوات عديدة،  [...]السابق غري مقنع
 .(2)"سطحية للحادث الرهيبو غري أصداء باهتة  الشعراء وعيهم، ال يقدمون

 الذي العامل السياسيسكوت الشعراء بسرد أسباب وعوامل أخرى منها، شريف الدكتور ويربر     
الرقابة املسلطة على الصحافة و التعبري و  القيود االستعمارية املفروضة على حرية التفكري متثل يف

إمهال و بالتايل ضحالة تكوين اجلماهري، و العامل الثقايف يرجعه إىل ضحالة تكوين الشعراء، و الوطنية، 
وا اجلماهري إىل إحساس الشعراء بالذنب ألهنم دفع والدراسات األدبية، أما العامل النفسي فهو النقد 

 .(9)حني وقعت اجملازر العنيفة الذوا بالصمت مرغمنيو النضال 
،وكذلك احلد من حرية التعبري ،والرقابة املسلطة على الصحافة بالتضييق أو باملصادرة واملنع  إن     

من املربرات  تبدو ة يف حق اجلماهري العامل النفسي املتمثل يف إحساس الشعراء بالذنب واملسؤلي
بعيدا عنهما فما عالقة تكوين الشعراء  واملوضوعية، لكن العامل الثقايف يبدو القريبة إىل املنطق 

                                                 
 .252التوزيع، اجلزائر، دون تاريخ، صو ، الشركة الوطنية للنشر احلديث الشعر اجلزائري: خريف، صاحل (1)

األدب العريب، جامعة اجلزائر، و رسالة دكتوراه، معهد اللغة  5419-5421 الشعر الوطين اجلزائري: شريف، أمحد (2)
 .519م، ص5418/5414

 .519، 511، ص املرجع نفسه ينظر (3)
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الدراسة بصمت الشعراء ، فالشاعر اجلزائري كان يتواصل مع و غياب النقد و بالتايل اجلماهري، و 
 . ازر مايه قبل جمانشغاالت شعبو يفصح عن مكنونات نفسه و اجلماهري 

ماده على نص إبداعي مأخوذ من قد عاب الدكتور عبد اهلل محادي على الدكتور خريف اعتو       
يعوز صاحل و : " ية حممد العيد يف وصف اجملزرة يف تربير غياب النص الشعري بعد األحداث، قائالسين

تاج استلهمه من قول استنو هو الشكوى إىل غري راحم، و خريف هذا السكوت إىل فداحة اخلطب 
 :الشاعر حممد العيد آل خليفة الذي قال مبناسبة مرور الذكرى الثالثة على تلك اجملازر

 اســـــــــفلم تجر أقالم  دبه فوق قرط   هـــــــــــــــــــــفيـالك من خـطب تـعذر وصف
 طاســــــــــــــــــــغـير محق ال يدين دبقسو   مـــــــــسئمنا من الشكوى إلى غير راح

لكن املعيار النقدي يف مثل هذه املواقف ال جيب أن يتذرع بالنص اإلبداعي كشهادة على 
 .(5)"الغياب واحلضور أ

  خباصة إذاو األحداث، و شهادة تارخيية ختلد املواقف و أثرا  لكن أال ميكن اعتبار النص اإلبداعي     
 جملريات األحداث الوطنية، متواصالعد ديوانه رصدا يآل خليفة كان صادرا من شاعر كمحمد العيد 

يف  وهو فا ظروف اجلزائر بعد اجملزرة، ر؟ مث يستطرد الدكتور محادي واص عايشها الشاعاليتاملناسبات و 
فاألمر ببساطة أنه : "قاله الدكتور شريف يف شرح العامل السياسي بعد األحداث ذلك يقرتب كثريا مما
األفكار و جند االستعمار الفرنسي يصادر كل شيء، األرواح  5491ماي  8على أعقاب جمازر 

من هنا فقد األدب و رشاشه الناهي، و قضى أن ال يكون يف ساحة املستعمر سوى صوته اآلمر و 
النضالية، فال جريدة و ة املكتسبة اليت كانت مبثابة لسان حال تطلعاته السياسية اجلزائري منابره الرمسي

ال غريها من و ال صوت الشعب و ال الوفاق و ال الدفاع و ال جريدة األمة و البصائر عادت إىل الظهور 
دخول قسري إىل جماهل السرية  و اغتياالت و كما حصل لعناصر احلركة الوطنية من تشريد و الصحف، 
 .(2)"ال بالنسبة لألدبكذلك احل

                                                 
 .291، 299م، ص2115أصوات من األدب اجلزائري احلديث، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، : محادي، عبد اهلل (1)

 .291، صاملرجع نفسه (2)
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من النتائج واالنعكاسات اليت ترتبت بعد جمازر ماي حل التشكيالت السياسية اليت  حقيقة إن    
اعتربهتا فرنسا املسؤول األول عن ما جرى يف اجلزائر ،كما منعت التحركات السياسية وإصدار اجلرائد 

من بني الذين وقعوا و االعتقاالت، و محلة من القمع  تشنو ثقفني ،وامل وطاردت الزعماء السياسيني
أبرز األقالم اجلزائرية آنذاك و ،ضحية االعتقال بعد احلوادث مباشرة هم أهم زعماء احلركة الوطنية 

الشاعر عبد و ،الشيخ العريب التبسيو ،الشيخ حممد خري الدينو ،أمثال الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي
الشاعر الربيع بوشامة، بل إنه ليس من الصدف الغريبة أن يكون و ،العقون هيم بنإبرا الرمحان بن

ال يزال و هو تب ياسني من ضمن املعتقلني أثناء مشاركته يف املظاهرات ببوقاعة، ااألديب اجلزائري ك
 . غريهم كثريونو ،شابا يف السادسة عشر من عمره

املفروض أن الشعر و : "قائال كييبعبد اهلل ر  من الذين طرحوا تساؤالت حول املوضوع الدكتورو      
جتسيدها لألسباب املعروفة إال أننا جند بني أيدينا إنتاجا و أسرع من غريه يف التعبري عن األحداث  

ماي  8يفتش عن النماذج الشعرية اليت تتحدث عن انتفاضة  وهو قليال، األمر الذي يصدم الباحث 
 .(5)"ودةسواء من حيث الكم أم من حيث اجل 5491

جابتهم ألن است،إذا كان الدكتور ركييب يلوم الكبار من الشعراء ممن عاشوا اجملزرة واكتووا بنارهاو      
كتاباهتم نزرة قليلة، فإن الدكتور عبد امللك مرتاض ينتقل باللوم و إىل التعبري عن املوضوع كانت متأخرة 

من شباب الشعراء،  اال نعرف أحد: "إىل الشعراء الشباب بعد االستقالل كما الم الكبار أيضا قائال
شحذ قرحيته ليكتب عنه و شر،  وأر هذا اليوم خبري من فرتة ما بعد االستقالل، صرف مهه إىل ذك

عشرات ن خروا صرعى على مذابح احلرية بمتجد أرواح أولئك الذيو قصيدة تنصفه من التاريخ الغافل 
مل يكد يلتفت من شعراء الشيوخ و لكن ما بالنا نلوم شعراء الشباب، و  [...]اآلالف يف يوم واحد

عراء آخرين شاهدوا ما شاهدوا ما بال شو  *()العقون؟و ا تلك املذحبة إال بوشامة و عاصر  ممنأنفسهم 
؟ أم مل يتفاعلوا مع مصائب الشعب اجلزائري فتجانفوا عن  أخرستهم أهوال املأساة؟ أ واتفصم

                                                 
من مقال . )529م، ص2111التوزيع، اجلزائر، و النشر و الدميقراطية، دار هومة للطباعة و اهلوية بني الثقافة : ركييب، عبد اهلل (1)

 (.م5445ماي  4و 8نشر جبريدة الشعب يف 

 ".نعتذر للقارئ عما قررناهو احلق أن العيد تناول موضوع ثامن ماي يف قصيدة سينية مجيلة، : "تدرك الكاتب قائاليس(*)
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أن  ونرجو لكن فاتنا اإلطالع على ما كتبوا، و آخرون عن هذه املناسبة رمبا كتب و  [...]احلديث عنها
نب االذي وقع بالفعل فيكون التقصري من جانبنا يف اإلطالع ال التقصري من ج ويكون ذلك ه

 .(5)"الشعراء يف القول
  تاورتهحممد العيد  الدكتورأستاذنا االفرتاض الذي طرحه الدكتور عبد امللك مرتاض، يطرحه و      

يف أعمال أدباء اجلزائر؟ حقا إننا ( 5491ماي  8)فأين تكمن حقيقة صدى أحداث : "أيضا قائال
 - ال خمطوطةلعلها ما تز و أعمال أدبية مؤرخة يف أثناء تلك األحداث مباشرة  ومل نعثر على قصائد أ

عل ل وطن مل نصل إليها، مثلما مل يصل إليها النقد قبلنا، أالعلها منشورة يف مو  وأ - ما نأمله وهو 
 .(2)"صعوبة النشرو هذا االفرتاض منا غري صحيح أصال، حلرمان التعبري 

تلك كانت جمموعة من التساؤالت املشروعة اليت طرحها الباحثون حول صمت الشعراء بعيد  
مود الصخر، لالفورية للتعبري عن اجملزرة الفظيعة اليت حركت ج وعدم استجابتهم اآلنية أو األحداث 

اليأس من و املصيبة  لهو و احة اخلطب قد كانت التساؤالت مصحوبة ببعض املربرات من األدباء كفدو 
الدارسون مربرات أخرى حالت دون التعبري عن اجملازر كالتقية و الشكوى، كما تصور الباحثون 

الصحافة اليت فرضتها اإلدارة االستعمارية بعد و مصادرة التعبري و  ،سياسة األحكام العرفية واجلنب، أو 
مستنبطة و هي مربرات مقبولة و بعد سقوط الضحايا، إحساس الشعراء بالذنب جتاه الشعب  واجملزرة، أ

 . من الواقع اجلزائري بعد اجملزرةو من النصوص اإلبداعية أ
الدارسني حول ندرة النصوص الشعرية اليت و لكن إذا حاولنا اإلجابة عن تساؤالت الباحثني      

ضرورة أن الشاعر احنبس مباشرة، فإن عدم العثور على النصوص ال يعين بال اتصور اجملازر بعد وقوعه
تاورته من أن أيدي  العيد الدكتور حممدو  ،هذا ما يؤيده افرتاض كل من الدكتور مرتاضو عن القول، 

 وجدنا شاعرا هو مل تطلع عليها، فبعد تقصينا البحث و الباحثني مل تصل إىل مواطن هذه النصوص أ
كان جداه من رفقاء األمري و )،يف هنالكعبد السالم احلبيب اجلزائري الذي كان يقيم بسوريا إىل أن تو 

                                                 
 .211 -219، اجلزء األول، ص5492-5891أدب املقاومة الوطنية يف اجلزائر : مرتاض، عبد امللك (1)

، سبتمرب 51عدد ، جملة الثقافة، "يف األدب اجلزائري املعاصر( 5491ماي  8)صدى أحداث : "تاورته، حممد العيد (2)
 .41م، ص2111



 5491ماي  8لى حدوث مجازر إالشعري في الجزائر  دبدا الحراك السياسي واإل    :   الفصل التمهيدي
 

 33 

تقع ( أين عبد القادر)قصيدة مطولة عنواهنا ( أذكريين يا جزائر)وجدنا بديوانه ،(عبد القادر إىل سوريا
 5491ماي  8ثر جمازر وجدنا ما يشري إىل أن القصيدة كتبت إو .(5)بيتا( 18)سبعني  و يف مثانية 
 . ألقاها الشاعر يف حفل كبري أقيم يف دمشقو مباشرة، 

 وهو عبد القادر بن حممد بن القاضي نظم قصيدة تعد من بواكري شعره  وكما أن شاعرا آخر ه     
يف ديوانه  ها، وجدنا5499باتنة ديسمرب العشرين من عمره، مؤرخة يف و يف الثانوية يف الواحد 

أهنا من االستجابات احلماسية الفورية املتوثبة توثب  ويبدو ،(2)(بالدي بالدي)، بعنوان (بوابات النور)
الراجح أهنا مل تنشر، ذلك ألننا و ؟  ال مكانت القصيدة نشرت ألسنا ندري إن  و الشباب آنذاك، 

فما )حتت عنوان  5498ماي  8عثرنا على قصيدة أخرى يف الديوان أرخها الشاعر يف قسنطينة 
 لكن الشاعر يشري إىل ،بيتا( 45)تسعني و هي مطولة تقع يف واحد و  ،(9)(غلب الغيم الرياح الثوائر

الوطنيني يف بيت أحد املناضلني يقع حتت قنطرة و مجع غفري من املناضلني  مسرا أما اأنه أنشده
 . بقسنطينةسيدي راشد 

الوطنيني ال يستطيع اجلهر بالقصيدة املناضلني من  وهو إن إنشاد القصيدة سرا يعين أن الشاعر،      
مضمون القصيدة فيه جماهرة بالثورة خصوصا أن ،خوفا من متابعة  اإلدارة االستعمارية  وتقية أ

الدعوة إىل محل السالح؛ إذن فإن الشعر مل ينحبس عن الكتابة إمنا احنبس عن النشر نظرا لألغالل و 
باألخص بعد جمازر ماي و الوطنيني و املبدعني و القيود االستعمارية اليت كانت تفتك باملثقفني و 

5491. 
لتعبري ريادته يف او بالتايل إثبات حضور الشاعر و إىل القارئ يعد تاريخ النشر جواز عبور القصيدة      

العلم أنه قد يدخل مع  –املقياس  ون اعتربنا تأريخ الشاعر للقصيدة هعن املوضوع يف حينه، أما إ
 5491عام ( أين عبد القادر)فإن قصيدة الشاعر عبد السالم احلبيب  -االفتعالو يد فيه عنصر التز 

تليها قصيدة الشاعر عبد القادر بن حممد بن القاضي ،5491 ازر مايتعد الرائدة يف وصف جم
                                                 

 .99 - 24ص م،5489ديوان أذكريين يا جزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : احلبيب، عبد السالم اجلزائري (1)

 .89م، ص5441بوابات النور، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : ابن القاضي، عبد القادر بن حممد (2)

 .88 -81، ص املصدر نفسه (3)
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مث تواترت القصائد بعد ذلك ،(هذا يف حدود ما عثرت عليه أيدينا)، 5499عام ( بالدي بالدي)
وإىل اآلن،ألن تلك اجملزرة تظل تارخيا أبديا لشعب  إىل ما بعد االستقالل 5498مند عام 

 . الدراسةو البحث  موضوع اجلزائر،وهذه القصائد هي
أن  ونظر هالالفصيح، لكن األمر الذي جيب أن نلفت إليه  وهذا على صعيد الشعر الرمسي أ     

يوازيه يف التعبري عن قضايا اجملتمع و يواكبه  وأ،الشعر الشعيب يثبت حضوره لينوب عن الشعر الفصيح
مغنيه عبد احلميد و ، فقد وجدنا شاعر امللحون 5491خباصة يف وصف مذحبة ماي و ،مآسيهو 

نظمت  5491يف سنة و : "يقول (الدر املكنون يف الشعر امللحون)يف كتابه  حياتهترمجة عبابسة يف 
،ولكننا تصفحنا كتابه املذكور (5)"5499سجنت عليها يف باريس سنة و  5491ماي  8قصيدة  

 . فلم نعثر على القصيدة اليت أشار إليها
 : حضور قصيدة شعبية أخرى للشاعر الشعيب بلخري بن فرحات هذا مطلعها ناكما سجل     

 ةـــــــــميك  ما زالت في القلوب م    ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــتع  ف م  ـــــــــــــــــقصـة يوم سطيـ
 ةــــــــــــــــــــتهم في الدلـيل مقديكـيّ   اهـاـــــــــــــــــن شـفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاين قـاويـيم  

 (2)قصة  يوم سطيف مروية      
بثورة نوفمرب   من املرجح أن هذه القصيدة نظمت بعد األحداث مباشرة ألهنا مل تربط األحداثو      

كما ورد يف قصائد شعبية أخرى عثرنا عليها، كما أن التفاصيل الواردة يف القصيدة حول األحداث 
 . أماكنها يؤيد هذا االفرتاضو 
فإنه ال ميكننا أن نتغافل عن  ،إذا كان الشعر الشعيب من الشواهد التعبريية عن هذه املأساةو  

فقد سارت بني اجلماهري " ،ومل يعرف قائلوها، ت بعد اجملازر ولدذكر األناشيد الوطنية الثورية اليت
                                                 

من مقدمة ) 2م، ص5449الدر املكنون يف الشعر امللحون، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، : عبابسة، عبد احلميد (1)
 (.الكتاب

، 11، عدد جملة الثقافة، "5491ماي  8ادث يف ذكرى حو : "السائحي، األخضر عبد القادر: تنظر ضمن مقال (2)
منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري، املؤسسة الوطنية : ابن الشيخ، التلي: ينظر أيضاو .49 ،49م، ص5481ويوني/مايو

 .18 -15م، ص5441للكتاب، 
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هاتفا هبا يف كل حمفل  إالاجلزائرية نصوص مغفلة من اسم ناظمها، مل يتعرف عليها الشعب 
كان أول صرخة   5499إن نشيد من جبالنا طلع صوت األحرار الذي ولد سنة  (...)وطين

 .(5)"ة اخلطبفداحو أصدقها يف جتسيم رد الفعل الذي يتساوى و 
الشاعر إذا كان الدكتور عبد اهلل محادي قد عاب على الدكتور صاحل خريف اعتماده على نص و      

يف تربير صمت الشعراء بعد األحداث، فإننا جنده يوافقه  (القصيدة السينية)  حممد العيد آل خليفة
تنفسا للشعب إثر أناشيد مغفلة من أمساء ناظميها كانت مو ظهور نصوص  الرأي حني أشار إىل 

فكما دخلت النشاطات احلزبية يف السرية، كذلك دخل األدب : "يقول يف هذا الشأن وفه،األحداث
لعل و الذي ظهر يف شكل مناشري تتداول يف األوساط الشعبية حمرضة على ضرورة االنتقام من فرنسا 

 ،احملرضو هذا الصوت الرافض  ةفاحت وه( صوت األحرار ينادينا لالستقالل من جبالنا طلع)نشيد 
القصائد اجملهولة اليت يغلب عليها نرب اإلنشاد احلماسي كنشيد حنن أبناء اجلزائر  تعلى إثره تواتر و 

 .(2)"اجملهول املؤلف بدوره
يف طليعة  5491ماي  8غفل نشيد الكشافة اإلسالمية اليت كانت يف يوم كما ال ميكننا أن ن     

إن هذا  ،(نشيد حيوا الشمال)،فنالوا شرف الشهادة ،كان أشباهلا حيملون الراية الوطنيةو  ،املتظاهرين
كل ذكرى من غرر   ةتردده وسائل اإلعالم الوطنية يف غر النشيد ال يزال الشعب اجلزائري يردده، كما 

 : ثامن ماي
 اب ــــــــــبــــــا شــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الشمـــــــــــــــــــــــحي

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــريقــــــــــــــــــال اإلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيوا الشم
 بابـــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب الوطني يقوموا للح

 ون؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبكي العيون كيف ال تبكي العي
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــماتوا في السجون يا أخوان لي على

                                                 
 .251، صاحلديث الشعر اجلزائري: خريف، صاحل (1)

 .295، 291محادي، عبد اهلل، أصوات من األدب اجلزائري احلديث، ص  (2)
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 ايـــــــــر في أول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي أول ماي الجزائ
 .نــــــــــــــــــــــــــــــان الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت شباعــــــــــــــــــــــــــــض

 زائر في أول أفريلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي أول أفريل الج
 ريرـــــــــــــــــــــــــــــــــــان التحـــــــــــــــــــــــت شبـــــــــــــــــــــــــــــــــــضحّ 
 ياراتـــــــــــــــــــدبالط ةــــــــــــــــــفي قالمارات ـــــــــــــــــــــــدبالطي

 اتــــــــــــــــــــــــدبنو اء ــــــــــــــــــــمة قتلت نســــــــــــــــــــــــفي قال
 فيةيا حزني على السطاــــــــــــــــــــــــــة يطايفيّ على الس  

 ريةــــــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــلى ما ت
 نــــــــــــــــــــــموا يا ناس للعمل قوموا يا ناس للوطو ق

 اصــرصـخافوش من ضرب الا ت  قوموا يا ناس م
 (5)يت  كالميـــــــــــــــيت كالمي يا شباب فضضّ ف  

الشعر اجلزائري املكتوب بالفرنسية أيضا كان حاضرا ليسجل أحداث ماي ممثال يف قصيدة و      
  : كما وجدنا قصيدة لكاتب ياسني هذا مطلعها.(2)"يف يوم الثامن من مايو: "انملالك حداد بعنو 

 ا،ــــــــــــــــــوداعا يا أمي وداعا يجب أن أموت وداع
 ر،ـــــــــــــى القبـــسوف تتبعني إلأعرف دبأن دموعك 
 ي،ــــــــــــــي عينـــــــــــــــــــــــــــمي لضفلن تكوني هناك لتغ

  (9)دـــــــــــــــــــــسقوط جسو لن تسمعي إال طلقة نار، و 

                                                 
(1) Ainad,Tabet redouane:8mai1945 le génocide,Editions anep,Rouiba,2002,P189  
 -94م، ص2111الشقاء يف خطر، ترمجة عبد السالم خيلف، الطبعة األوىل، منشورات االختالف، اجلزائر، : حداد، مالك (2)

94. 

الرحيانة للكتاب، اجلزائر، الكايف يف األدب، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، دار : بن الشيخ، احلسني آث ملوياا: نقال عن (3)
 .244م، ص2119
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يبلغ من العمر ست  وهو الفورية من كاتب ياسني الذي قبض عليه  تلك كانت من االستجابات
قد أخربه السجان بأنه سيعدم و سجن ببوقاعة، ف 5491ماي  8عشرة سنة ملشاركته يف مظاهرات 

 .الدته قصيدة يودع فيها و العند بزوغ الفجر بقصد ختويفه فنظم 
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 :  المستعمرإفالس حضارة  - 5
تاريخ االستعمار الفرنسي باجلزائر حافل باجلرائم والتقتيل واحلرق،فهو شبيي  بتباريخ وابوايفم   

لبي  مبن الاراببن أق يقب   الذين عملوا على وبادة ووفناء اهلنبود احلمر،لبذلف ف ،(أمريكا)العامل اجلديد 
ببب  يوا بب   ضببد شببعج اببرف ل حتفببا  بنهايببن احلر ،فبب  ا 5491مببا   8االسببتعمار الفرنسببي  ر ببن 

حرببا  ديببدة أبباد  مببا يقببدر بمسبن وأربعببب ألبن شببهيد،بعد أق حيببا اجلزائريبوق فرنسببا  ي ،و ببدموا 
 ،النببب اق علبببى اجلزائبببريب،فقتلبببذ و وبببذ وأحر بببذ وأ لقبببذ أنفسبببهم رايإلبببن انقا شبببا مبببن شبببر ا ور

وشببذا مببن أ ببل واشبباق رو  التوببرر   نفببوا اجلزائريب،وايفتيببا   مبباهلم    فسببقاوا وحببدانا وارافببا ،
وداسبببوا علبببى  يببب   فتوبببدال االسبببتعماريوق ببببذلف عبببل النبببرائ  والقبببوانب، احلريبببن بعبببد يفايبببن احلبببر ،

،وعبنق شبذ   رنسبين مبن حريبن ومسباواة وأابوةالنعارا  اجلميلبن البط  ا با نبادوا نيبا حبب  يباة الفبورة الف
يف  الفرنسبيب أو اووربيبب مبن ببين  لبدنم،وأق مبا عبداشم مبن النبعو  ا سبتعمرة النعارا  ال تعين 

ويفبببببا أ بببببل در بببببن مبببببن شبببببعو  العبببببامل االسبببببتعمار    ،فو بببببج أق سكبببببم بسياسبببببن احلديبببببد والنبببببار 
تقريبر مإلب  النعو ،وننبر السب ة بعبد انتهباء نظرشم،عما أق ما عاق يروف ل  أثناء احلر  مبن حريبن 

يعببببين ا سببببتعمرا  اووربيببببن وال اجلزائببببريب بببببن  شببببكل مببببن  احلببببر  شببببو حكببببر علببببى شببببعو  أوربببببا،وال
تو ب  االسبتعمار عفب ا مبن النبر ينبا  مبن نفبو   نبي  و ا انتهبذ احلر ،فنضبمر عفب ا "،حيث اوشكا 

فااتببار يببوة النإلببر  حلريببن ياببل عليهببا بعببد انتهائهببا،مببن احلقببد وااحببن للنببعو  الببط تتالبب  و  ف ببر ا
اببببداء مبببا ببببب حنايبببا  وضبببلوع  مبببن اوضبببااق ففعبببل فعلت ،وأنبببذر اجلزائبببريب بانببب ،وحذرشم أق  تبببد 
 أعنببا هم وتتالبب  أبإلببارشم  ببا مل يكببن مياحببا  نببا  مببن مببرا  النإلببر والسببلم وال ل سببياد ا سببتعمرين

وق ما حبد  بباجلزائر و تنرع ، و ال شريعن وال ما تسن  و وق االستعمار  وة عمياء ال تعر   انونا  ،(5)"
محلبن وببادة تهباشي و من جماار يفوق ما حد  من جماار   البي د العربيبن، ببل شب 5491ما   8  

تاريخ احلديث ال جند ل  مفي  وال ما حبد    ش وشبيما   الو ما حد  من جماار   تاريخ الينرين، 
ا  عظباة فظاعتها فا ذ ما مر ب  النبعج اجلزائبر  مبن أشبو و نايفزاعي اليابانيتب، وق جماار ما  هلوهلا و 

                                                 
 .5،ص5494ما 94،4،ع ريدة اليإلائر،"ن ما  عرال ثام" :باعزيز ابن عمر، (1)
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و تنكيبببل باوبريببباء دوق تفريبببأ   اجلبببن  أو  ،اعتقبببا و  ،سببب نو  ،تقتيبببلو  ،االسبببتعمار مبببن ترويببب   بببوا 
مل سب ة و مل تتورع أماة أ  اا بر، و ،ين   شذا النهر استياحذ عل احلرما  السن،  ففرنسا االستعمار 

 .   مقدمتها شريعن الرفأ باانساقو أ  عر  من اوعرا  الدولين، بل شدمذ النرائ  السماوين 
   5491مبببا   8عببباق عيبببد السببب ة احلييبببج اجلزائبببر  مبببن النبببعراء السبببا ب و  و بببن جمببباار      

 :،يقو  فيهاديواق أن  نظمها وثر اجملاار،وألقاشا   حفل عي  أ يم   دمنأ إليدة يفيذ   ال
 ر؟ــــــــــــــــــــــــــــــعرفناها فتنة للنواظ... أين تلك الرياض يا جنة الخلد

 رـــــــــــــــــــمقاب... أقوت على بنيهاو ... أقفرت من حماتها اليعربيين
[.........................................................] 

 رــــــــــــــأعذريني فما نشيدي إالّ حشرجات األسى بها الصدر زاخ
 رــــــــــــــــــــــالدواث  إلى الطلولو أصبو أرقب الدار هدمتها يد الغدر 

 رـــاكــتلك الدسو المدافع تدوي فوق تلك القرى و كيف أهلوك 
 واطرـــغفلة في الخو ... للنوم طيف في المآقيو بوغتوا ... زلع

 رـــــــــــــفأفاقوا على أزيز رصاص الغدر يردي جموعهم في الدياج
 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــحرائو أطفال روعت و كم عذارى أهانها جند باريس 

  (5)رــــــــــــــــــأباة على المقاصل فاضت منهم الروح في سبيل الجزائو 
لكبن  وتفتبنهم ممبا  رياضبها،  فل الناعر و نب  اجلزائبر    بورة  نبن االبد البط تنسبر النبا رين ،   

ر مث يتنسببن ويعتببذر فاوسببى  بب   ببدر  واحلببزق يعإلبب ا سببتعمر حببو  تلببف الريبباة الفاتنببن و  مقببابر،
يفعل وشو بنرة الارببن بسبوريا،وشذا االعتبذار يبذعرنا باعتبذار أمحبد شبو ي يبوة أق  لي ،لكن ما عسا  

 :دعذ العا من دمنأ مبداف  الفرنسيب ،حيث عتج معتذرا متنسفا
 سالم من صبا بردى أرق        ودمع ال يكفكف يا دمشق       
 ،(2)ء عن وصف يدقومعذرة اليراعة والقوافي         جالل الرز        

                                                 
 .03، 24أ عريين يا  زائر، ص: احلييج، عيد الس ة اجلزائر  (1)

 .91اجلزء الفاين، دار الكتا  العريب، ب و ، ليناق، دوق تاريخ، ص النو يا ،:شو ي،أمحد (2)
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مث يعبببل النببباعر عبببن منبببباعر احلبببزق واوسبببى ،وشبببو ير ببببج دور اجلزائبببريب البببط أحاهلبببا الاببببادروق و    
ق على ديار اوحين بعبد رحبيلهم وال خيفى تنثر الناعر شنا بالنعراء العر  القدامى وشم يقفو  أ   ،
ييكببوق النببااحب ويإلببفوق اوثببار، و ببد لعيببذ نيببا الاييعببن عببل ملعببج ،لكببن الببذين عبباثوا   ديببار عنهببا 

ر اجملببزرة مث يتسبباء  النبباعر تسبباد  ا إلببدوة  ببا بلابب  مببن أايببا اجلزائببريب بالفسبباد شببم االسببتعماريوق،
شبم و تقتيبل العبز  و ا داشبر، و  نيلبن القبرال و  با بداف ، البدور رميبا تبدم  شلب  مبنا تلهن لردين ما حل بن

 .تروي  او فا ووشانن النساء، و نياة، 
 با أ با  اجلزائبر مبن  متوسبراعما تنسن عيد الس ة احلييج تساء  أيها عيد القبادر ببن دمبد و    

الببط ،شببذ  ا ببدق ( وارا ببن و ا ببن، سبباين،)ا ببدق أمسبباء مث عببدد ،اببرا  بعببد مببا عانببذ روضببا نهببرا
وال خيفبى التنباب  ببب النباعرين عيبد  تنهد علبى ج يبن االسبتعمار البذ  أحبا  البديار  لبوال بواعيبا،

عمبببا ينبببهد ، السببب ة احلييج،والنببباعر اببببن القاضبببي   و بببن البببديار ا هدومبببن وتنبببييهها بببباو   
وشببذ   ،نببادقااو مث رمببذ نيببم   احلفببر  ،التبباريخ علببى شببهداء اجلزائببر الببذين أعببدمتهم فرنسببا النبباعر

نببا م دور  احلقيقببن التارخييببن سبب لها عيببد الرمحبباق بببن وبببراشيم بببن العقوق،حيببث عانببذ ميلينببيا العببدو
مث  ،جتمعهببم اببارف ا ببدق وتببنمرشم وفببر انببادقفقفببب و اجلزائببريب مببن أ ببل القببين علببى الن يببن مببن ا 

 :يقو  الناعروتنمر اجملموعن بدفن الط  يلها،  ،(5) تعدمهم اجملموعن تلو اوارال
 راــــــــــــــــــــــــــــــصـار خرابا بعد ما كان ناضو   دىــــــــــــــــــــــــــقد طوته يد الع...فـأين حمـانا؟

 راــــــــــــــــإذا كنت ناك" اطىرّ خ  "ولمى  ق  و   الـــنت جاهك  ن  ا" فط  اس  "فسل حادثات 
 راــــــــــــــــــــــــــــــــتنبئـك  آثـار الطلول حواسو   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجـبك الريـاح السـافيات بـواكي

 راــــــــــــــــــقضوا نحبهـم مستصغرين الدوائ  ىـــــــــــــــــك باأللــــــــــسل صفـحة التاريـخ تنبئو 
 راــــــــــــــــــمن أودع الشعب النبيل الحفائو   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــسل ما جـرى باالحـتالل ألمـتو 

 (2)راــــــــــــــهت هـالال خـالد الـذكر زالّ أض  اــــــــــــــــــــــــــــال رعى اهلل عهده !فرنسـا !فرنسا

                                                 
 .015ص ،2فالسياسي من ا   مذعرا  معا ر،و الكفا  القومي : براشيموينظر ابن العقوق، عيد الرمحاق بن  (1)
 .88بوابا  النور، ص: ابن القاضي، عيد القادر بن دمد ( 2)
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فإلل دمبد بلقاسبم ربار   و بن ف بور االسبتعماريب   مبا  حبب اشبتاوا    لمهبم  عما      
 : وعدوايفم، وجتاواوا عل احلدود، ومل يسلم من شرشم العياد والي د

 ر بـاألرزاءــــــــــــــــــــــأخـنى عليـه الده  وســــــــــــــــــــــــما ذنـب شيـخ ظـهره متق
 ناءــــال يعرف التفكـير  في الشح  اوةــــــــــــــما ذنب طفل كالـمـالك صـف

 اءـــــــــــــــــــفتبسمت كالزهـرة  الفيـحـ  اـــــــــــــــــطفلة ضحك الربـيع بقـلبهـو أ
 ذراءــــــــــــــــــــــــــــلعفافـها  تـزدان كـالعـ  اـــــــــــــحمـى في بيتـهما ذنب غانية ال

 اءـــــــــــــــــــــللحـب  لإلخــالص لألبنـ  ـاــــــــــــــــــــــــــفـؤادهو األم  ماذا أذنبـت و 
 باءــــــــــــــــــالـحصمن النيـران ك بّ ح    مــــــــــــــــــــما ذنبـهم حتـى يفـرق شمله

 اءــــــــــــــــــــالـفحشـو بوسائل التمـثيل   مــــــــــــــــــــــــــصغـيرهو يقتلون  كبيرهـم و 
 داءـــــالناس تزحف في صميم الو   رةـــــــــــــــــــــــــــرميـا بالمـدافع جـهو صلبا 
 اءــــــــــــــغـرقا فـي سيول المو جلدا   صىـــــغما في الخنادق بالحو شنقا 

 يـــــــــــــــــــــــأمـست خـرابا عـبرة للـرائ  اـــــــــــــــــــــــكم قرية كانت تضـج بأهـلـه
 اءــــــــــــــتـكدرت وجه السما الزرقو   تــــــــــــــــحصـوّ و حتى تغيرت البـالد 

 الءـــــــــــــصفرة األشو شـفق الدماء   اـــــــــــــبـدى على تلك الراوبي  لونهو 
 اءــــــــــــــــــغفاألنـوار في إو الشـمس   عــــــــــــما ظل في وهـج األشـعة ساط

 (5)راءــــــــــــــيذري سنابلـه عـلـى الغب  ســــــــــــــــــــالزرع صار إلى هشيـم يابو 
فلقبببد أ لبببأ االسبببتعماريوق نببب اق رشاشبببانم علبببى اجلزائبببريب دوق تفريبببأ   اجلبببن  وال   السبببن      

اابراشيمبي وشذ  احلقائأ عاق  د س لها دمد الين   واو فا  والنساء، حيث  تلوا النيوخ والزمىن،
حببو  جمبباار مببا  مقالببن   الببذعرال الفالفببن تعببد مببن عيببوق نفببر  ننببرنا  ريببدة اليإلببائر الببط عتببج الببذ   

 ل اابراشيمي مسؤوال عن ودارنا، عما اص ا وضوع و  بعد احلر  العا ين الفانين،عاد  و  الظهور 
لعبببل مقالتببب    و منببب  شببباعرا، بقإلبببيدة   البببذعرال الفالفبببن أيهبببا علبببى البببريفم مبببن أنببب  عبببر  نببباثرا أعفبببر 

                                                 
 .92، 95ة، ص5488رابين من امن االح اق، ا ؤسسن الو نين للكتا ، اجلزائر، اجلزائر، ورشا ا  س: رار، دمد بلقاسم (1)



 5491ماي  8 لجزائري في مجازرالشعر امضامين             :                   ولالفصل األ
 

 09 

وحنبين  هبا  بور في من  إلبيدت  البط 5491ما   8جملزرة أ ل تإلويرا و ا وضوع عانذ أعفر شعرين 
 :النساء، يقو  اابراشيمي والزمىن و فتك  باو فا  و ا ستعمر 

ـمـــــــــــــر يـ  هــــــــــــــــــــــــــــل فـي غـفلـــــــــــــــــــواأله  اــــــــــــــــــــــــــــى ف يـكـــــــــــــــــــــــــــــع الح 
 هـــــــــــــــــــــــــــلــــال  وال طـفــــــــــــــــــطـفـ  ـاــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــف عـافيــــــــــــــــم يُعـــــــــــــــــلـ
[................................  .......................... ] 

 رـــــــــــــــــــــــــــا الـعمـــــــــلى شـفــــــــــــــــع  او  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـلـى هــــــــــــــــــلهـف
 ـدرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ للـــصــــــــــــــــفـ خ    او  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غـّــ ـــــــــــــــــــــــــــــــد تـلـــــــــــــــقـ

                      *              * 
 ـع  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى مرض  ـــــــــــــي عـــــــــــــــلهفـ

  * 
 ه  ــــــــــــــــــــــــــــــرت  أُمُّــــــــــد ُعـّفـــــــــــــــــقــ

 ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ مَّـــــــــــــــــإال الشـق  ع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــّب أو أ وضــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــم
                        *             * 
 ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــب مـسـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالشـع

  * 
 راـــــــــد الع ـســـــــــــــــــــــــك اليــــــــــــــفيـ

 (5)سـرىـــــــــــــــــــــــــر والـعُ ــــــــــــــبالـض  ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــحى فـمسـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأضـ
عمببا يتفببأ دمببد بلقاسببم رببار مبب  عيببد السبب ة احلييببج   و ببن  نيلببن القببرال وا داشببر با ببداف     

البببط مل تبببدار تبببورع السبببلاا  االسبببتعمارين   اسبببتعما   بببوا  الاببب اق واليوريبببن حيبببث مل ت،والقناببببل 
  الريبن عباق اجلنبود السبنااليوق و : "شهد شاشد من أشلهاو ا نايت دوق  ييز، و  هدا    نيلن القرال 

" دو ببي تببرواق" إلببن الاببراد و يقتلببوق بكببل حريببن، و ياتإلببيوق النسبباء و حير ببوق و  نببود اللفيببن ينهيببوق و 
 .(2)""منىت" 99دمر  الاائرا  و ارا ن بدوق أ  فائدة،  أرباة

اعتقببل عنببرا  و : "  و ببن احلادثببنو د بببواوا و ن حببو  شببذ  ا نبباشد  ببو  دمببومببن التعليقببا  ا همبب 
شبببج فيهبببا رسبببن أ يمبببذ جمبببزرة  و نكبببل نيبببم شبببر تنكيبببل، و النبببيوخ، والكهبببو  و اوال  مبببن النبببياق 

اربببذ و الإلببيياق، و النسبباء  و الع ببائز و العببدواق، فببيهم النببيوخ و أربعببوق ألببن  زائببر  ضببوايا الظلببم و 
                                                 

 .088، 089، ص2عيوق اليإلائر، ف: اابراشيمي، دمد الين  (1)
 .001وفريقيا النمالين تس ، ص: شار  أندر   ولياق (2)
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انتهكببذ احلرمببا ، حببىت ايببل للنفببوا أق احلببر   ببد انتقلببذ مببن و ا ببزارع، و أتلفببذ احلقببو  و الببديار، 
 .(5)"أوروبا و  اجلزائر

النبببور  يتع بببج مبببن فرنسبببا شبببذا ااإلبببم الع يبببج البببذ  تعبببامى عبببن احلبببأ و النببباعر عيسبببى محبببو      
حيببواق فقببد أ بباة احلببر  و يفبب    بباد أو اسببتيد ببب  الاببرور فلببم يعببد يببرال وال نفسبب  علببى شببذ   اورة، و 

استلج من اجلزائريب عل شيء، بل ون  عبم اوفبوا  عبن و با على اجلزائريب   ما  بعدما تو فذ   أور 
لعل شذ  ااشارة من النباعر تبلر  بمذ بعبن النبعراء عبن القبو  بعبد جمباار و  ا  اولسن، و الناأ 
 : يقو  الناعر مياشرة حيث ما 

 داناـــــــــــــــــما  أن يـو ال يـرى في الحق   بــــــــــم عجـــهـي خصو فـفرنسـا 
 ـوانـاـــــــــــــــــل حـيــــــــــــــــدة بـــــــــــــــآلــة جـامـ  رنـيــــــــــــــــــــدنيا الناس قـد سـخب ـ ف  

 واناــــــــنّصب الخصم لي الـحرب الـع  دمـاـــــــــلي حياة بـعو كـيف تصف
 (2)انـاـــــــــــــــــــــسالل ثم مـاذا بـعـد ما حزّ   يـــــــــدمو قلبي و قد سـبى أرضي 

اودببباء، و بعبد أق انبدلعذ الفبورة التوريريببن،  اسبت ا  هلبا النبعج، عمببا اسبت ا  هلبا ا فقفبوق، و      
النهداء، لذلف فهي تذعر النباعر و و ود الهوايا ال بد هلا من و  وا آسي،من الدماء ولكنها ال ختلو 

دمبببد بلقاسبببم ربببار يفببب   نبببداء البببو ن و  و  راحاتببب  البببط  بببا تنبببدمل، فهبببا شبببو اجلزائبببر  مب ببباار مبببا  
،منبباشد الت ريببج ترتسببم منبباشد  ا ؤ ببن أمبباة نا ريبب  مببن  ديدو اجلهبباد، فتعببود وليبب   عريببا  مببا ، 
 : والتقتيل واالعتداء على اوعراة

 الـتيارـــــــــلب كــــــــــــــــــج مـنه القــــــــــارتـو   تيـــــــــــــــــار حفيظـــــــــــــــــــــــني نـداؤك قـد أثوط
 رارـــــــــــــع األشــــــــــــذكراك يـا وطـني مـ  ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قـاتـــــــــــــأعاد لي ذكـرى زمـو 

 مارــــــــــــــــــــــوم االسـتعـــــــــيـوم الـرزية، يـ  اـــــــــــــــيض بـأرضـنــــــــــــــــــذكراك في اليوم البغ

                                                 
 .5ة، ص5415ما   9/ شب5093ر ج  29، اجلمعن 0 ، عدد ريدة ا نار، "علةو  عرال : "بواواو، دمود (1)
 .93ة، ص5499، 958، ع اجملاشدجملن  ، "5491ما   8حواد  و اجلزائر : "النور ، عيسى محو (2)
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 راريـــــــــشو تحرق من دمي و .. تنمو  ـرةـــــــــــــــازر مــــــــــــــــــــــــــذكراك في شـهر المجـ
 ارـــــــــــــــــــالنـاس غـرقى  حـظها المنهو   كيــــــــــــــــــــرامة تـشتـــــــــــــــلكاو الحق يـلهث، 

 ذارــــــــــــــــاإلنو التخـريب، و بـالفـتك،    ـتديـــــــــــــــــــــــيعو ار ـــــــــــــــــــالويل يـجتاح الديـو 
 ـجارــــــــــــــــــدي فـــــــــــــتنوح بنـتـا فـي يـو   يـدهاـــــــــــــــــــــــــــولو ا ـــــــــــــــــــفاألم تنـدب زوجـهـ

 دارــــــــــــاألكـو تحـت السـوط  ينـكبّ   وب المشيب من األذىـــــــــالشيخ مخضو 
 ارـــــــــــــــفكـأن مـا فـي الصـدر من آج  اـــــــــــــــــــــــــساة بقـومـنــــــــــــــــــــــال رأفـة عـرف الق

 (5)ـارـــــــــــــــــدمو ـل بليـة ــــــــــــــمـأوى لـكــ  نىـــــــــــــــــــــــقـد تقاسمك الضو حتى غـدوت 
، 5491ما   8أرعاق احلرعن اا  حين الذين عاشوا جماار  منو شو أما الناعر أمحد سونوق و      

و باحج اايبج و علبى اعتيبار أنب  شباعر  ،مياشبرة فيف ة في  أق ينظم شعرا   ا وضبوع بعبد اجملباار
أو لعلب  تعبرة  من شعر   و ن اجملباار،و من الاريج أق ديوان  اوو  خيلو  ، لم سيا    فن ا قا 

 يهبم شبذا البديواق  بل شبعر  ال علب ،:"همنا  من  ول    مقدمن البديواقللهياع واحلذ  ،وشذا ما ف
فبب ق بعهببب  ضببباع،وبعن  اببر منببب  حذفتببب  أو وأدتبب  عمبببا يابببد بعببن  يائبببل العبببر  بنببانم ابببو  عبببار 

وضبوع نظمهمبا   ديوان  الفاين و دنا   إلبيدتب   ا و لكن  ،(2)"ا يلوقهم بسيج حياة شؤالء الين
أنب  مل يكبن شبهر سب ة و اوابر مبا حبد    شبذا النبهر مبن ف بائ ، و  د  بور شبو بعد االستق  ، 

فر  بانتهاء احلر  العا يبن الفانيبن، ببل وق احلبر  تو فبذ   أورببا لتنتقبل و  اجلزائبر، فاالسبتعمار عبل و 
فلم يسلم مبن شبر  بيبذ مبن بيبو  الرمحن، و يفيا  اانسانين و   شذا النهر عن يفلين الاياع الوحنين 

من احلقائأ الاريين الفظيعن الط س لها أمحد سونوق أق االسبتعماريب عبانوا  ز بوق بابوق و اجلزائريب، 
 : النساء احلوامل على رشاق ا ا ن من اامر، ليعرفوا ما بنحناء ا رأة  عرا أة أنفى، يقو  الناعر

 المـــــــــــــإذ فيـك حرب ليس فيـك سـ  المـــــــــــــشهـر الفـجائع  ال عليك سـ 
 ـامـــــــــــــــــاألرحو ات ــــــــــتوارت  الرحـمو   راـــــــــقد أصـبح  اإلنسان وحشا كاس

                                                 
 .95ورشا ا  سرابين من امن االح اق، ص: رار، دمد بلقاسم (1)
 .5ص مقدمن الديواق، :سونوق،أمحد (2)
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 !اآلالمو ـت األرزاء  ــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــــتـو   مـــــــــــــــــتظافر األعداء  في عـدوانـهو 
 ــامــــــــــــــــــــــــاثر األيـتـــــــــــــتكو ـل ــــــــــــأرامو   ازةــــــــــــــــــجـنو م ـــــــــــــــــي كـل بـيت مأتفـ

 امـــــــــال  الجنين حمو أعفى  الرضيع   وز ال والــــــــــــــــــــعجو لم ينـج شيـخ أ
 المـــــــــــــــــــــــــيعـيش غـو بنت ستوضع  أ  هاـــــــــــــــــــــــــــتبـقر األم التـي في بطنــ إذ  

 ام؟؟ــــــــــــــــــــــــــــــلألجـنة فـي الحـشـى آثـ  ـدان أم  ـــــرائم فيــــــــــــــــــهـل للرضيع جـ
 (5)ام؟ــــون عـظـــــــــــــــهـم مـتمدنو ذنب   لوق بالــــــــكيـف استـباحوا قتل مخ

وعمبببا أشبببار أمحبببد سبببونوق و  بقبببر بابببوق احلوامبببل للمقبببامرة علبببى مبببا فيهبببا مبببن او نبببن،ف ق أمحبببد     
يقببامروق علبببى و ا يراشنبببوق يهبببين عليهببا بببنق اجلنبببود عببانو الايببج معببال سببب ل شببذ  اجلر بببن ا فزعببن ،و 

 :   ول  عنيفم   رحلن  يد لآلدميبو و ابن الفارين من  ويم اجملزرة، 
 ردــــــــــــــــــيقامرون على الجنين األمو   ـالــــــــــــــــــــــــــــيا للسفاهة يبـقرون حـوام

 (2)ردـــــــــــــــــــــــــــــــــتـفب  و ه أـم لحشابتقا  اربــــــــــــــــــــــــيراهنون على إصـابة هـو 
 5419الببط نظمهببا مفببد  اعريببا عبباة ( وتعالببذ لاببن الكبب ة)ولإلشببارة ف ننببا و ببدنا    إلببيدة      

ا روعبببن   حبببأ النسببباء هلبببذ  االنتهاعبببا  وق،وأمحد الايبببج معبببال شبببييها  بببا  عبببر  أمحبببد سبببونو بببفا 
 :   ول  أياة الفورة اجلزائريا 
 (3)زام ــــــــــــــــك حــــــــــــــــورة      ذبحت أجنتها وفــــــــــــا مبقـــــــــــــال الحامالت بطونه         

شبببعر يإلبببن اجملبببزرة   حينهبببا أو حبببىت    عراشبببا  شببباعر الفبببورة وونببب   بببن الاريبببج أق ال يبببؤثر عبببن   
لكنب   ا ت ددة أياة االحت  ، فالناعر معرو  مبوا ف  الفورين، الط ال يفنيها جتبل االسبتعمار وتنكيلب ،

ووق مل يفإلل أماعنها،يذعر و اجملاار و على عدة نسياق ا ذابح من ا   االيا ة يؤعد  بعد االستق  
( لسب اد عاربونيبل)عمبا خيلبد أمسباء السبفاحب مبن  بادة االسبتعمار   سب ل اا براة مفبل     و فها،

البببذ  مل يكتبببن بالقتبببل "، (شبببيار أنبببدر   )ونائيببب  رئبببي  دائبببرة  ا بببن عامبببل عمالبببن  سبببناينن  نبببذا ، 
                                                 

 .009ة، ص2339الديواق الفاين، الايعن اوو ، مننورا  احلل، اجلزائر، : سونوق، أمحد (1)
 .132ص  ،5488 اجلزائر، ا ؤسسن الو نين للكتا ، أيفاين ااياة،و ال اويح : معال، أمحد الايج (2)
 . 91اللهج ا قدا،ص :النيخ، مفد  اعريا (3)
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أو ر بل حبىت أحبرق اجلفبث الينبرين  وامبرأة ،أو بب عي  و ا  اجلماعي دوق  ييز بب منيو  وبر ء،
 :يقو  مفد  اعريا ،(5)"  أفراق اجل  بقا ن

 ســـــــــضحـايا المذابح في يوم نح  ســـــــــخمو لـم ننـس في أربعين و 
 رســـــــــــــــــــــقمنا نـصفق في غير عو   راراــــــــــــــــــــطربنا مـع الـحلفـاء اغتـ

 درس ـا  أيّ ـــــــــــــــــــا لقـادتنــــــــــدرسـو   ناـــــــــــفكانوا مع الغدر عونا عـلـيـ
 رســـــــــــــــقـالمة للشعب دقات جـو   ـفــــــــــــــــسطيكـانـت مجازرهـم بو 
 ســــــــــــــــأيقظ في العمـق ميـت حو   ـىــا توانـــــــــــــــــــشـعب  سـترادُ هـز ل  و 
 (2)بســــــــــــــد لون  الـدما كـل لـفبدّ   اــــــــــــــــــي الـثنـايار  ــــــــــــعلمـنا آشيـو 

يكتج الناعر عز الدين ميهويب   ا وضوع يإلن   الذعرال السادسن والف ثب جملاار ما  و 
 :وشم يزرعوق ا و  والرعج ،بالتاتار همحيث شيه ثاة االستعماريب ،

 ــــــــــيءـــــــــــــــــــــــــــــــــشــ يلويه فال الشعب خرج

 ـــــــــــاـــــــــــــــــــــبهايـــــــــــــــــــــــــــــ كصبيان الثغر باسم

 ريـــــــــــيج ـوتــــــالمـــــــــــ خلف وأتى الّتتار ،

 ..ــاــــــــــــــــــــــالخطايــــــــــــــــــــ أقــــــــــــــــــــدام يزرع وهنا

 ـعـــــــــــــــــــــودمـــــــــــــــــ خمر من األطفال فسقى

 ـاــــــــــــــــــالعرايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تفري أنيابه ومضت

 ــاــــــــــــــــــــــظُلًمــــــــــــــــــــــــــــــ األرض زُناة كلّ  فأتى

 اــــــــــــــــــــــالّدنايـــــــــــــــــــــــ األرض مستدمُرو تىوأ

 ــــــــــــــــــّراـــــــــــــــــــــشــــــــــ تسكب أعيُنهم خرجوا،

                                                 
جملن ،"احلرو  االستعمارين الفرنسين   اجلزائر،شل شي  رائم حربين عادين؟أة  رائم ضد اانسانين؟:"دمد الإلاحل رمهاق،( 1)

 .101،ص1991أعتوبر،/،سيتمل101،ع الفقافن
 .13االيا ة، ا عهد ال بو  الو ين، اجلزائر، دوق تاريخ، ص: النيخ، مفد  اعريا (2) 
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 (1) ـــــــانقايــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دأي  في الموت يحملون

وعمبببا عبببدد النبببعراء ا بببدق البببط عانبببذ مسبببرحا للمنسببباة،عذلف عبببددشا ميهبببويب، ومل يبببن  أق 
نببا  الببذ  عبباق يتقببدة ا ظبباشرا  حببام  شببذا النببهيد الك باحلببديث،( سببعا  بوايببد)خيببص النببهيد 
 :ما  بساين 8ظاشرا    مليسقط بر اص شر ن العدو عنو  شهيد  ،الراين الو نين

 ـــاـــــــــــــــانتفاًضـــــــــــــــــــــــــــــــــ تنمو خّراطة    فهنا

 ــــــــــــــــــاــــالمنايـــــــــــــــــ تمتصّ  الجرح وسطيف 

 ـــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــجيبــ األرض نساء شّقت قدول

 الشظايــــــــــــــــــــــــــــــــا اــــــــــــــــأب لته الورد، وخدود

 راـــــــــــــــــفج الموت يطوي سّعال    ومضى                         

 ـاـــــــــــــــــــقصايــــ ب يــــــًدا ـــــــــــوىط الّصقر مثلما                         

 ـنـــــــعيـــــــــــــــــــــــــ مليـــــــــــــــون في وجهك مزقوا

 ـاـــــــالفتايـــــــــــــــــــــــ ليـــــــــــــــــــل في كالحلم فغدا

 ـنـــــــــــــــــــــــــسّعـــــــــــــــــــــــــــــال ولك عينيك صلبوا

 .(2)ــــاــــــــــــــالمطايــــــــــــ تستجـــــــــــدي عيناك بقيت

فبب ق الربيبب  بوشببامن عبباق  ببد و ببن أيهببا  ،(سببعا  بوايببد)وعمببا و ببن ميهببويب مإلببرع النببهيد
بعببد أق ق أعدمبب  االسببتعماريو الببذ   (دمببد حنببوا)وشببو ،رع شببهيد  اببر مببن شببهداء مببا  برا ببنمإلبب

ويعرفوا نيا  امبا  وحأ على النعراء والكتا  أق خيلدوا شذ  اومساء، ، تلوا أبناء  أماة عيني و مفلوا ب ، 
 :وشهداء اجلزائر   عل و ذ وحب مفل ختليد شهداء ثورة نوفمل،

 امـــــــــــــــــــــــــــال مـلتو دا ــــــــــــــمحجـب أبـب    هــــــــــــــــــــــــــرح مصابــــــــــــــجو " وزحنّ "مـا يـوم 

                                                 
 ،5485  ما  "النعج"نا الناعر شذ  القإليدة وأالنا بنيفا ننر     ريدة سلم"ناأ الدشر" إليدة:عز الدين ميهويب، (1)

 .لكننا تقإلينا اليوث فلم نعفر عليها ولعلها ننر    مو ن  ار
 .نفس  (2)
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[....................................  ................................] 
 امـــــــدـــــــــق بـين الجنـــــــــــد لـإلعـــاستيو   اــــــــــــــــــوا صاديـــــــــــألقـوه في األغالل  نض

 سوامـــــــــــــــــــــفة لـــــــــــــجزر السبـاع كجي  قــــــــــــــــــــــــــن حالــــــــده مـــــــــــــــــلبو و رمـوا بـه و 
 ـرامـــــــــــــــــــبـال إج -دركا -في لحظة   ـواــــــــــــــــــــــــــــرام  صـرعــــــــــــــــل كـــــــاهلل في أه

 امــــــــــــــــــــيسقون فـي النيران كأس حم  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أبـوهــــــــــــــــــع األوالد ثـتتــابو 
 (5)امــــــــــــــــــذل مـقــو ا  ــــــــــــــتبكي رزيتهـ  ةـــــــــــــــــــــــــــــأضحت دارهم مفجوعو ذهبـوا 

عانبذ الهبوايا  : "واحبد مبن  بادة حبز  النبعج  نبذا ( النبا   مكبي)  شذ  احلادثن يقبو  و      
حنبوا دمبد )لقبد  برع أبنباء السبيد و تعبذييا، و أ بارنيم نكباال و داة أمباة  ويهبم عف ا ما ينفذ فيهم ااع

عنبدما  باء دور   لبج منب  أق و ينظبر، و شو مساعد  ييج برا ن،  رع أبناد  اوربعن أمام  ( واعرا 
 .(2)"، فقاعذ يدا  ور   ، مث أعدةيهتن وياة فرنسا فنىب

ف يفبببا أجنيببذ مبببن النببعراء مبببن نببددوا مبببرائم  وواليببن  ا ببن عمبببا أيفببا عانبببذ ضببوين جملببباار مببا ،
عمببا انتقببد أمحببد سببونوق مدنيببن و  ،ودمببد بببن ر ابباق االسببتعمار   مببا  أمفببا  النبباعر مولببود مهببر ،

أثيبببذ وفببب ا حهبببارة ا سبببتعمر،عما و بببن  فببب ق اببببن ر اببباق ،احلبببرو و القائمبببن علبببى اجملببباار  الابببر 
فلسبببفن و نتقببد حهبببارة الاببر  ،وا السببلو  االسببتعمار    شبببهر مببا  ني مبببن الوحببول و ببانوق الابببا 

أق ينسبوا الوعبود و اهلواق، و أرادوشم أق يناموا على الذ  و الار  حيث يفدروا باجلزائريب   ثامن ما ، 
خمإلبببوص ل سبببياد و التوريبببر البببذ  شبببو تنبببرئج أبإلبببارشم للنإلبببر و جيبببج أال  تبببد أعنبببا هم و التورير، بببب

حهببببارة ا سببببلمب اجلزائببببريب، و  ببببارق النبببباعر بببببب حهببببارة الاببببر   مقإلببببور علببببيهم، مثو ا سببببتعمرين 
حقبببو هم بعببد دفببب  الهبببريين ضبببريين البببدماء باريقبببن متوهبببرة و فبباجلزائريوق تقبببدموا للتعيببب  عبببن ماببباليهم 

أسببلو  سببلمي راق ال عنببن فيبب ، لكببن االسببتعماريب ردوا علببيهم باريقببن متوحنببن ج يببن، بببالعنن و 

                                                 
 ة،5449، اجلزائر، للم اشدا   ناق، مننورا  ا تون الو ين  دة ل  الدعتور  و  ع   الديواق،: ي بوشامن، الرب( 1)

 .9،ص9797 ما  97،7،عاليإلائر  ريدة   القإليدة ننر .18ص
مذعرا  معا ر، السياسي من ا   و الكفا  القومي  :يد الرمحاق بن وبراشيمابن العقوق، ع: نق  عن ، مكيالقو  للنا   (2)
 .004، ص2ف
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أيببن شببعارا  احلريببن وا سبباواة واواببوة؟ وق فرنسببا تكيببل مبكيببالب، و الاببارا ، فببنين حهببارة الاببر ؟ و 
عبز  واوبريباء، النر   حب  ارا شذ  القيم ا ر ولبن مب  الو االستعياد و فهي تإلن ا ور بالدعتاتورين 

يقبو  اببن  لكنهبا تبدوا شبذ  النبعارا    البي د ا سبتعمرة،و شي ترف  النعارا  اجلميلن   بلبدشا، و 
 :ر ااق

 ارهـــــــــــــــــــحى للعمــــــــــور الـضـــــــــــــبعـودة نـ  ىــــــــــــــــــــــــــا تتـغـنــــــــــــــراحــت مـدينتنو 
 ارهـــــــــــــــــــــــــــــــــا في عبــــــــــــــتعلن عـن رأيـهو   رامـــــــــــــــــــــا باحـتـــــــــــــــــطالبهتبدي مو 

 ارهـــــــــــــــــــــــــغو ـف ـــــــا بعنــــــــــــــــــردوا عـليهو   ـريــــــــــــــــــــفلم يقبلوا حسـهـا الحض
 اره؟ــــــــــــــــــــــــــذه المسـتثــــــــــــــــــآالم مـن هـو   راةــــــــــــــــــــــــــة مـن  هـذه المـفتحضار 

 اره؟ـــــــــــــــــــف عليها خســــــــــأرى كـل وص  ـابـــــــــــــــــــــقـانون غو أهجمة وحش 
 ارهــــــــــــــــــــــــــــــــمـت ألي حـضــــــــــــــــهـنا ال ي  ـوهـــــارســــــــــذي مــــــــــألن السلوك ال

 عارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــه مستــــــــــــلـهـا عـندنا  أوج  اـــــــــــرنـســـــــــــــــــــــم أن فــــــــــــــإنـا لنـعلـو 
 (5)ارهـــــــــــــــــــــــــــــتحت الـشعـار تدوس ثمو   ارـــــــــشـعفكم رفعت في الدنـا من 

 ببن ولإلشببارة فبب ق و ببن االسببتعماريب بببالوحول عبباق  ببد أورد  أمحببد سببونوق   سببياق و 
 :مال   إليدت أعماهلم ا نينن،عما سيأ و  شذا الو ن النيخ دمد الين  اابراشيمي   

 تحز في األحشا  ذكراك يا يوم                            
 .(2) إذ أقبل القوم      وحش تال وحشا                       

 عريببا  مببا  بعببد االسببتق   حيببث دمببد اواهببر عيببد القببادر السببائوي مل يفببو  النبباعر و 
النببعراء اجلزائببريب ا ببدق الببط  إلببيدت  الفانيببن يعببدد مفببل أ رانبب  مببنوشببو     اببص ا وضببوع بقإلببيدتب،
واد  )مببببببدق ( وارا ببببببن و ا ببببببن، اين،سبببببب)ويهببببببين و   ،متوسببببببرا عليهبببببباا تاحتهببببببا جمبببببباار مببببببا  

وارا بببن،ويفا عانبببذ  و ا بببن،  لبببف وق منسببباة مبببا  ووق ارتيابببذ بسببباين،،( ن،وسبببعيدةالزنايت،وعزاب

                                                 
  .50ة، ص2331افرا  اليو ، مننورا   ا ن الساد الكتا  اجلزائريب، مايعن ا عار ، اجلزائر، : ابن ر ااق، دمد (1)
 .089، ص2عيوق اليإلائر، ف: اابراشيمي، دمد الين  (2)
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 فببب ق  ثببباة ا سبببتعمرين امتبببد  و  مبببدق أابببرال مبببن البببو ن، وأق القمببب  فيهبببا عببباق ضببباريا، مرعبببز اهلبببزة،
 : ،يقو  السائوي(5) وسقط فيها النهداء منذ الفاتح من ما 

 ـون ـــــــــــــــانهمرت عيـــــــــــــــ" خراطة"كما "          ــطيفــــــســــــــ"الجريح، كمـــــــــــــا" فقالمة"        
 ــون  ـــــــــــــــــــــــــــــــانشقت جفــــ" عزابة"وفي ..         رحيــــــــــــــــسال ج" وادي الزناتي"ومن         
 ــن ـــــــــــــات         تطاول في بوادينـــــــــــا اللعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهلكـــــــــــــــــــــــ" سعيدة"وكانت في         

 ــن ــــــــــأو طعيـــــــــــــــــــــــــ..لجزائـــــــر مستفزوشعـــــــــــــــــــــــــــــــــب         ا..جميع الناس في فرح
 ــن ـــــــــــــــــــــــا         سوى شهر به الجرح الثخيـــــــــــــــــــــفماي الســـــــــــــــلم لم يك في حمانــــ        
 ـــن ــــــــــــــوقب صـــــاعد منـــــــــــــه األنيــــــــــــــــــــ..         اــــــــــــــــــــنفقبر يمأل األحــــــــــــشاء حيـــــــــــــــ        
 ـن ــــــــــــــــــــــمكيــــــــــــــــ..ــا         من الدم شاهد حيــــــــعليهـــــــــــــــــــــــــ..وكم  جثث بال قـــــــــــــبر        

 ـــــوا ــب         يمدون الجسور لمــــــــــــــــــــن أهينــــــــــــــــــهم الشهداء في ركب مـــــــــــــــــهـــــــــــــــي

 (2)ـــــــــــــــن كالب الحقد ليس لـــــها قريــ..         ــــــــــومـــــــــفآالف الضـــــــــحايا كــــــل يــــــــــــــــ        
النببباعرة  يلبببن ف بعبببد االسبببتق   علبببى و بببن منسببباة مبببا ،مل تي بببل النببباعرا  اجلزائريبببا  و 

ق عبل  النباعرة عبن وعباق مبن عفبرة الهبوايا أ النسباء، لبىواالعتبداء ع ايداق و فذ ختريبج البديار،
 :وشيهذ أعداا الهوايا بالتنب اجلر ن باحلإلاد،

 ـــاح ـــــــــــــــومس العذارى هـــــــــــــــالك قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال      ـــار خرابـــــــــــــــــــــا ذليـــــــــأحالوا الديــــ        
 ـــــــــــــــــاح ــــوغم بقاع الهضـــــــــــــــــــاب الصيــــــــــــــــــــــل وشجــــــــــــــــــــو      وهز القلوب عويـــــــــــــــــــ       

 (3) ــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاحوأكداس قوم كتبـــــــــــــــــــل الحصــــــاد      ودون المواسم حــــــــــــــــ        
سيأ ولي  دمد العيبد  وعاق  د و ف   ل النعراء،فقد  ال واووان  والنساء،وأما وشانن العذار 

 :فظائ  ما ل  معرة و ف   نين،   اليفن    إليدت  السي
                                                 

  .90،09ص،رعن الو نينا نعان احلاسم   مسار احل 5491ما   8: رايلن، عامر: ينظر (1)
، دار اهلدال، عب مليلن، اجلزائر، ( زائر اوم )اجلزء اوو   معلقن اجلزائر،:دمد اواهر عيد القادر السائوي، (2)

 .11صة،2338
 .120ص ،2000اجلزائر، موفم للننر، ربي  الزمن العا ن، : يلن عظيمي ايداق، (3)
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 ـــــــــــــــــــــــاسـتهان عـلى أيـدي أراذل أنـكـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــســـــــــوغ يد من البيض  الحسان أوانــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــاســكريم مـن جـمـان وألـمــــــــــــــــــــــــــــل  ب  ـــــــــــــــــعــويسلبن من حلــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــهن مرص

 (5)ــــــــاآلســصون الحواشي طيب العرف كـــــ  وينكبن في عرض لهــــــــــــــــــــــــــــــــن مطهــــــــــــــــــــــــر
 :أورد  عيد الرمحاق بن وبراشيم بن العقوق   شنق االعتداءا  علبى النسباء شبذ  النبهادة ومما

أمبببا النسببباء فقبببد امبببتهن شبببر امتهاق،وانتهكبببذ حرمبببانن انتهاعبببا  بببديرا بنعمبببا  وحبببول االحبببت   "
و اعبببذ   ايفبببن مبببن أ بببل او را ،وأيبببديهن مبببن أ بببل ااوا ،وأيبببديهن مبببن – 5803سبببنن –اوولبببب 

وعمبببا .(2)"ل،وعببباق اجلنبببد يتيببباشى بتلبببف الانبببائم ويتفببباار ببببااحراا علبببى أعبببل عبببدد منهببباأ بببل اا ا
 بعببد االسببتق   مببا  ومل ينظمببوا فيهببا شببعرا وال 8مببن النببعراء اجلزائببريب الببذين عاشببوا جمبباار   سببتار ن

ودمبد النبيوعي، ف ننبا أيهبا نسبتار  مبن النباعر عيبد الرمحباق ببن  ،وأمحد سبونوق ،مفل مفد  اعريا
وببببراشيم ببببن العقبببوق ونببب  مل يكتبببج شبببعرا   مبببا ، فهبببو شببباعر وأديبببج مبببن واد  الزنبببايت، وعببباق مبببن 

ببن عمبار، وع جبا  بيلدت  رفقن  في  واليل  الناعر ا ولود مهبر   5491ما   8منظمي مظاشرا  
ما  وأثناء الفورة، وعلى الريفم من شبذا  8عاق منتميا حلز  النعج، و د نال  االعتقا  بعد حواد  

ف نين مل أعفر ل  على شعر   ا وضوع   حدود وفي   الإلون ولدال بعن أشل  وأ د ائ  بواد  
ولببود مهببر ، خيلببو مببن شببعر   ، والببذ   ببدة لبب  م5483ا ايببوع عبباة ( أ ببوار)الزنببايت، بببل وق ديوانبب  

و بد سبلكذ   عتاببن شبذا البديواق  ريقبن : "ما    حب يقو  الناعر   تقد ب  للبديواق 8حواد  
ومببببببن مث مسيتبببببب   [...]ا سبببببب ل ل حببببببدا   وأ وارشببببببا، ا نسببببببأ للوببببببواد  حسببببببج توارخيهببببببا و روفبببببب 

 .(0)"أ وار"
بنببببكل مسببببهج   اجلببببزء الفبببباين مببببن عتاببببب   5491مببببا   8ووق عبببباق  ببببد عتببببج عببببن حببببواد       
، ف نبب  مل تببرد   الببديواق وال وشببارة عببابرة و  (الكفببا  القببومي والسياسببي مببن ابب   مببذعرا  معا ببر)

                                                 
 .028الديواق، ص: اليفن، دمد العيد دمد علي (1)
 .351ص،2مذعرا  معا ر، فالسياسي من ا   و الكفا  القومي  :ابن العقوق، عيد الرمحاق بن وبراشيم: نق  عن (2)
 .59ة، ص5483التواي ، اجلزائر، و رعن القومين للننر ديواق أ وار، الن: ابن العقوق، عيد الرمحاق بن وبراشيم (3)
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ينبدد فيهبا ببالقم  البذ   اببل بب  اجلنبد  الفرنسببي  5410مذوبن مبا  و لبف    إلبيدة نظمهبا عباة 
 :التونسيثورة النعج 

 اــــــــــــــهـال صحـوت؟  كفاك اليوم إدمان  هــــــــــــــــــــــيا طـاغيا وعظات الدهر تردع
 اـــــــــــــــــــنه نـيراـــــــــــــــــأوالك برا فصغتـم مـن  نــــــــــــــــــباألمس أعلنتها حربـا على وط
 اــــــــوما بغت مثلكم في األرض عدوان  راـــــــــــــــــــواليوم تزعج أختا لم تجئ نكـ

 (5)اـــــــــــــــــــــوتهرق الدمـع والدمـاء وديان  اــــــــــتدوس ويلك باسم العدل حرمتـه
ويا حيذا لو عانذ القإليدة منسبوبن و  أحبدا  مبا ، فمهبمويفا ال خيتلبن عمبا نظمب  النبعراء      

 . اجلزائريوق   ا وضوع، ولعل الناعر أسقط ما  رال   اجلزائر على ما  رال   تون 
 : نكران الجميلو ث العهود كن - 2 

لتقريببر مإلبب  النببعو  ا سببتعمرة بعببد احلببر  ومنهببا  لقببد روف احللفبباء أثنبباء احلببر  العا يببن الفانيببن،     
مببا عباد  ا عرعببن النهائيببن تن لبي علببى  فبر احللفبباء ببا ور حببىت تببداعى "احلريبن   ودارة شببؤويفا، لكبن 

شبيواهم وساسبتهم   عبل مكباق و  و بو  العبودة و  مبا عباق عليب  العبامل  يبل شبذ  احلبر  الفانيببن، 
تعمار، واسببتا   لنببعو  مستهببعفن ااضبذ يفمببار احلببر  منببيهم مبن تقسببيم  و  منببا أ نفببو  واسب

وشي تر و أق يناهلا من التورير ا وعد ب  ما يكافئ تلبف البدماء البط أسبالتها   سباحن البويفى نهبوا 
 .(2)"عن استق   شؤالء او وياء

وأيفم ليسبببببوا أشببببب  لتنفيبببببذ الوعبببببود ،ومقابلبببببن ااحسببببباق ثيبببببذ االسبببببتعماريوق أيفبببببم عبببببذابوق،ألقببببد      
وعرسبوا شبريعن  ،وبرشنوا علبى وفب ا حهبارنم ا زعومبن حبب يفبرروا بباجلزائريب ويفبدروا نيبم بااحساق،

 : الاا ، يقو  عيد الس ة احلييج
 ادرـــــــــــــــــــومن الصعب أن يفي كل غ   ا وفى الظالمون فيها عهودا   م                    
 (3)الكون من يرحم الضعيف المغامر     وما في ... إنما الحق للقوي                    

                                                 
 .18ديواق أ وار، ص: ابن العقوق، عيد الرمحاق بن وبراشيم (1)
 .5ة، ص5415ا  م 59/ شب5093شعياق  8 ثنباا، 511، ع  ريدة اليإلائر،" عرال ثامن ما ":ابن عمر، باعزيز (2)
 .24أ عريين يا  زائر، ص: احلييج، عيد الس ة اجلزائر  (3)
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الظلم واا ال  الذ   ا   اجلزائريوق من مستعمر  يستايث منوالناعر دمد العيد    اليفن      
متو ر ا ناعر،حرة الهعفاء من تذوق  عم النإلر الذ  حيس  احللفاء على أنفسهم،ومنعوا 

خمإلوص ل سياد و التورير الذ  شو لنإلر اذا تنرئج أبإلارشم هلو ، تد أعنا هم  اجلزائريب من أق
       :مقإلور عليهمو ا ستعمرين 

 ـرأس ـــــــــغدا تحت نير الظلم منحني الــــــــــــوب معـــــــــــــذب          ف في الشــــــــــــعـــــــــــــــــيا لضعـــوي
 ـاس ــــــــــــــويشكو بال جدوى إلى غير حســـــة          يضج ويستعدي بغـــــــــــــــــــــير نتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــأس ـــترقرق مفترا وأشرق في الكــــــــــــــــــــــــــــــــه          ــــــــــــــكالرحيـــــــــق أمامــــــــــــــــــــــــ( عهدا)وينشد 
  (5)ــاسي ـــــــه حــــــلـ( األطلسي)فما كان غير       ـــــــــــــة    ولكنه لم يحـــــــــــــــــظ منـــــــــــــــــــــــــــــــه برشفـــــــــ

يببدعو بالويببل متع يببا مببن الربيبب  بوشببامن  و ا عبباق دمببد العيببد    اليفببن يسببتايث للهببعفاء،ف قو      
ااادعبببن والهبب   ا يبببب أق  يببدر  أنبب  مبببن اوحبب ةشببذا النببعج ا سبببت   مببن الرمهببباء بالنببار ،ونببب  

      :ينتظر النعج اجلزائر  الرمحن من االستعمار الذ  ألن الكذ  والد ل
 ـــال ـــــــــــــــــــــــــــدوه القتــــــــــن عــــــــــــــــة مــــــــــرحمـــــــــــــــى          ب مســــــــــــــــــــــتعبد يترجـــــــــــــــــــــــــل شعـــــــوي

 ال ــــــــــــمن دخيل مستعمـــــــــــر دجـــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــارا          ـــــــــويمنى سعـــــــــــــــــــــــادة وازدهــــــــــــــــــ
 (2)حلم خادع وشر الضـــــــــــــــــــــــــــــــــالل ــــــــــذا              ـــــــــــــــــــــــــيا عزيزي يا ابن الجزائــــــــــــر هــــــــــــــ

ال يببرال   فرنسببا دولببن سبب ة العهببود وا واثيأ،بببل شببي عإلببابن مببن اجملببرمب ااببار ب عببن ابببن رمحببوق  و
ااسبباءة و  مببن أحسببن ولببيهم ووي مبب ،فهل شنببا  سببادين أعفببر مببن شببذ   القببانوق ،يببروق عببل اللببذة  

 !السادين؟
 ـــــــان ــــــــوتفجرت في الشرق كالبركـــــــــــــ    في اآلذان          ـــــد ــــــــــــــــــــــــــــــدوت كقصف الرعـــــــــــــــ
 ــــــــــاني ــــــــــــــــعما تكابد من أسى وتعـــــــــــــــا              ــــــــــــن وقعهــــــــــــــــــــــــــــــــــمنها الجزائر ال تسل م
 (3)لذاتهم إيالم ذي اإلحســـــــــــــــــــــــــان     ــــــــــــــة          م عصابـــــــــــــــــــــــــــــــــيرمي بها الشعب الكري

بلقاسبببم ربببار يفيبببذ وفببب ا حهبببارة الابببر ، فقبببد البببذ نفبببوا اعمائببب  مبببن ا بببروءة ودمبببد 
اوح ة أيفروشبا ببو النبعو  ا ستهبعفن و الرمحبن، فلاا با يفباالوا اجلزائبريب و  لونيم من الرأفبن و النهامن، و 

                                                 
  .021الديواق، ص: اليفن، دمد العيد دمد علي (1)
 .12الديواق،ص:بوشامن،الربي  (2)
 .590ص،5483النرعن الو نين للننر والتواي ،اجلزائر،الديواق،:أبو بكر مإلافى ن رمحوق،اب (3)
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ااضبببذ و االسببتق  ، و  ا إلببب ، فانسببا ذ وراءشببم حيببدوشا النبببوق و  احلريببنعسببولن   حريببن تقريببر ا 
 : الن اق، يقو  الناعرو يفمار احلر  و   نج الار  ضد شتلر، فلم جتن من ا اامن وال ا اارة 

 اءـــــــــــــــــــــرأفة الزعمو أيـن الحـنان   ىـــــــــــــــــالنهو الحضارة و أيـن الـمروءة  
 راءـــــــــــــــــــــــاإلغو متصاديـا بـالقـول   والـــــــــــــــــــــالـو أين الذي لـبس المـحبـة 

 راءــــــــــــــــــــــاإلطـو متمسكا بالـغـدر   اـــــــــــــــــــأين الذي وعـد البـالد حـقـوقـه
 اءــــــــــالموت في الهيجو تعانقوا و   رهــــــــــــــفتسابقت أيـدي الشـباب لنـصـ

 اءـــــــــال بغـض بل شوق إلى العلي  ىـــــــــجيوش هتلر في الوغو تطاحنوا و 
 (5)األدواءو ـيران ـــــــــــــــــــــيـرمـون للن  مــــــــــــــــــــــــحـتى إذا مـلـكوا الزمام رأيتـه

فهبم يزعمبوق أيفبم  أشبل مدنيبن  ،النباعر أمحبد سبونوق ينتقبد ا سبتعمرينبعد االستق   و بدنا و      
ختلبن، فنبتاق و حهارة، لكن حر  اابادة البط  ادوشبا ضبد اجلزائبريب تبلشن علبى أيفبم أشبل ج يبن و 

مدنيبن تقبوة علبى و دمب ، و عرضب  و حفب  مالب  و  ،اانسباقسريبر و  ،بب مدنين وس مين تقوة علبى السب ة
 : الدماء، يقو  الناعرو  ،اوعراةو  ،استياحن اوموا و  ،واستعياد النعو ،احلرو  

 ام؟ـــــــــــــهـم متمدنون عظو ذنـب   الــــــــــــــــــكيف استبـاحوا قـتل مخـلوق ب
 د شادها اإلسالمعلى  مدنية ق  رصـــئست إذن فاحهل هذه مدنية؟ ب  

 (2)امــالحروب تقو غير المجازر   ـلىــــــــــــــــست عــــــــــال خير فـي مدنيـة لي
فباجلزائريوق ايفب وا بوعبود  ،اجملباارو من ا   االيا ة يؤعد مفد  اعريا على عبدة نسبياق ا بذابح و      

بعببد احلببر ، فراحببوا يإلببفقوق وحيتفلببوق   العببرا الببذ   عمببائهم بتوريببر النببعو ا  دعايببا و احللفباء، 
أيفببم يفبب  مببدعوين و  االحتفببا  و لكببنهم أيقنببوا بعببد اجملببزرة أق العببرا لببي  بعرسببهم، و أ امبب  احللفبباء، 

 : عين يايج الفر  بب الاادرين اللااة؟ يقو  الناعرو الفر ، و 
 ي يوم نحسضحايا المذابح ف  مســـــــــــــــــخو ن ـــــــــلـم ننـس فـي أربعيو 

                                                 
 .92 ا  سرابين من امن االح اق، صورشا: رار، دمد بلقاسم (1)
 .099الديواق الفاين، ص: سونوق، أمحد (2)
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 رســـــــــــــنصفق في غير عقمنا و   راراــــــــــــــــــــــــــــــــــــطربـنا مـع الحلـفـاء اغـتـ
 (5)درس ا أيّ ـــــــا لـقادتنــــــــدرسـو   اـــــــــــــــــــــــــــفكانـوا مـع الـغدر عونـا عـلين

وأمحد الايج معال يإلن  لبف النإلبر البذ  يدعيب  االسبتعماريوق بننب  نإلبر اائبن،وأق السب ة      
الذ  تانوا ب  ورو وا ل  ما شو وال مظهر عا   ،وادعاء با ل ون  باسم  لف الس ة ا زين أ يمبذ 

لببذ  عبباق فيبب  العببامل حيتفببل بعببودة السبب ة و  ،و  النببهر نفسبب  اجمبباار مببا  ،وأريقببذ دمبباء اوبريبباء
 : ا عمورة ،أ يمذ احلر    اجلزائر

 ودعوا إلى تقتيلنا في المسجد     (   بيعة)ر زائف في ــــــــــــــوا لنصـــــــــــــصل            
 المحشد مجنونة قد عذبوا في      ون ألفا من ضحايا ضربة  ــــــــــــــــــخمس            
  (2) في عيد نصر كافر مستعبد       دام يرقص بهجة ــــــــــــــــــــثم انبرى اإلع            
الببذ  مولببود مهببر  مببا  النبباعر  8مببن أبنبباء بلببدة واد  الزنببايت بواليببن  ا ببن الببط عاشببذ ويبب   و    
   لج العوق من أبنباء النبما  اافريقبي بعبد  حكامهاتداعى  الط،فرنسا  خماا  نهد التاريخ علىي

فاست ا  اجلزائريوق للنداء يقبدموق نفوسبهم ،أق  ا وا  لن االنكسار واهلز ن من  ر  اجليول النااين 
ة اليسبببالن، يفببب  أق فرنسبببا ا نهزمبببن عببباو لقنبببوا او ببباق درسبببا   النببب اعن و  ،رايإلبببن علبببى مبببذبح احلريبببن

العظمى الط فرضذ السبلم علبى دو  ا بور بفهبل  بعد  لف وحدال الدو   والط أ يوذ، 5493
و القاضبين اانذ ميادئ ميفاق ساق فرانسيسكو تنكر  لوعودشا  ،منهم اجلزائريوقو تهويا  اوفار ن 
 علشبا، ليتها اعتفذ بالتنكر واجلوبود، لكنهبا اشبتاذ  و بعد احلر  العا ين الفانين،  بتورير النعو 

نفببذنا بواسببان اجملببزرة الرشييببن، جمببزرة مببا ، و دبببر  مببؤامرة عيبب ة ضببد اجلزائببريب، و اجمببر ، و أرعببد  و 
فرنسببا، فإلببدة اجلنببد  اجلزائببر   سريببراجلزائببريب الببذين جنببوا مببن حببر   حيببث عبباد  اليقيببن اليا يببن مببن

العبببرة و الالبببن متلفبببن، و ن، در بببو البببدار مهدومبببن أو اوة جمنونبببن مبببن الفبببزع، و او   تبببي ، "حبببب و بببد 
 : يقو  الناعر،(0)"الإلاار شائمب   العراءو ا ا  يفيا مقسما، و منتهكا، 

                                                 
 .13االيا ة، ص: مفد  اعريا النيخ، (1)
 .503ال اويح وأيفاين ااياة،ص:معال،أمحد الايج (2)
 .092، ص2عيوق اليإلائر، ف: اابراشيمي، دمد الين  (3)
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مرائمها،ويإلببن فعلتهببا باايانببن الببط  اعببذ ( اسببم رمببز ببب  لفرنسببا)ومولببود جمببدو  يببذعر سببوااق     
 :(رسوق ألفا)معها حيل الو ا  ،وشو يتفأ م  أمحد الايج معال   عدد الهوايا

 ة تعلمــــــــــــــك والخيانـــــــون حبـــــــــــــيرج   ا     ـــــــــما عاد الكرام بأرضن" سوزان"             
 مــــــــــــــك توهــــــــــن فيـــــــــــــــــــبدلتها،واألمـــــــــــــــــــع        د بفواجــــــــأو تذكرين مواع             
 (2)اء ويقصم؟ــــــــــــــــي الضيـــــــــأيالم من يبغ    خمسون ألفا من عشيرتي ذبحوا                 

                                                 
 .50موا ن، صو ر ا  رحا ، دمد الإلاحل، : مهر ، مولود، ضمن عتا  (1)
اوستا  مولود جمدو  مت رف من معهد اللان واود  العريب مامعن  سناينن عاة ) ، "أوشاة و الة" إليدة :جمدو ، مولود (2)

، ينتال اوق أستا ا   التعليم الفانو  مبدينن العلمن، ل  ديواق شعر خماو ، ل  وسهاما  أدبين اص نيا  ريدة الي د، 5489
باجلريدة ا ذعورة وبعد تقإلينا اليوث مل نعفر على  ي   2335ها شذ  القإليدة الط سلمنا وياشا، وأالنا بنن  ننرشا عاةومن

 (. أعداد اجلريدة للعاة ا ذعور 

 رارــــــــــــــــا الـشــــــــــــني فرنسبمـساوي ب    اراـــــــــــــــــــــــــــاشهد جهو يا تاريخ  لن  سـج  
 ارىـــــــــــــــــــــالـنصو ورى ـــــــــــالـ مُ أل  فهم أ    نســـــــــــــــــــال يضـاهيهم  في السفالة ج

 اراــــــــــــــــــــانكـسـو ة ـــــــــــــبعدما ذاقـوا ذل  اراــــــــــــــــالدي انـتصـــــــــــبـو قد حباهم بن
 ارىــــــــــــــوا  أســــــــــــقيد الهوان سيقـب  و   اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوالت عـليهـم الـمزعجو 
 ـاراـــــــــــــــــــــــــل دمـــــــــــــــــــرزايا شـديـدة بو   الالــــــــــــــــــــــــغدت أرضهـم  تعاني احتو 
 اراــــــــــــــــــــالرؤوس احتقو هم منـكسو   اداــــــــــــــــــــــــــــــجنود األلمان عـاثت فـسو 

 اراـــــــــــــــــــــــــمن بني وطـني يشيد الفخـ  ابـــــــــــــــــــــــــفبدا في الميـدان أغـلى شب
 ارىـــــــــــــــال يجا ــــــــــفي البطولة نــوعه  اـــــــــــــــــــــــــفلجيش األلمـان أعطوا دروس

 اراــــــــــــــــــانتـصـو ة ـــــــــــــإذ كسوها  مهاب  يــــانــــــــــــــــــــــــــبهم  حققت فـرنسا األمـو 
 اراــــــــــــــــــــــتتحدى كل الشـعوب الـكبـ  يــــــــاهــــــــــــــا تبـــــــــــبهم أصـبحت فـرنسو 

 ارا؟ــــــــــــــــــــرت إنـكــأنـكو من فرنسا أ  رافـــــــــــــــــــــــذا الجميل كـان اعـتهل به
 (5)اراـــــــــــــــــــزي سـنمـقد جزتنا بمـا جُ   نـــــــــــــــــــــــــلـكـو ه ـــــــــــــليتها اقتصرت عـلي
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الذ  يعد سردا تارخييا جلزائر اومب ، يؤعبد دمبد اواهبر عيبد و ، (معلقن اجلزائر) و  اجلزء اوو  من
و هر  حقيقبببببن فرنسبببببا بعبببببد جمببببباار مبببببا ،أق أ نعبببببن الكبببببذ  وا كبببببر  بببببد سبببببقاذ  القبببببادر السبببببائوي

االستعمارين، وحهارنا ا زيفبن، وشبعارانا الكا ببن، فلبم تكبن الوعبود ببالتورير وال اابار  مبن القبو ، 
 : ااردماء اجملسرعاق ما دتها 

 نـــــــــبدا الدفي.. ر زالقناع المك  (اــــــــــــــــــــفرنس)ا ــــــــــــتمايـز كـل قوم يـ
 (5)ينــــــــــــــم  و زيف .. خداع مـاكر  اــــــــــــــفلم يك زخرف التحرير صدق

لكفببن لإلبباحل احللفبباء بفهببل وترا عبب  بعببد أق ر وببذ ا( شتلببر)والنبباعرة  يلببن ايببداق تإلببور اييببن    
الذين اف نيم عنقهم للورين،ويفرنم وعود فرنسا الكا بن بالتورير،فوشيوا النفوا اجلزائريب تهويا  

 :بس اء دفاعا عن حياضها،لكنهم  وة ال يفر وق   شل من أرضهم
 ها الحلف يعلو سماه النجاحف        ا      ـــــــــــــــــــــــــــــــيكفكف دمع" هتلر"تراجع            
 احــــــــــا البطـــــــــهرعنا تمص دمان   ا           ــــــــــــــــــــــــع الخائضين دفاعــا مـــــــــــــوكن            
 الحــلعدو الصوأخفى انتصار ا      ا        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزجت قوانا وعود فرنس            
 راحــــــــــــــعلى أن يكون إلينا الص      ون        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألفنا الثلوج وطي البط            
           (2) احـــــــــوعن أرضنا نحن قوم شح     س         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنحناك نفسا وكل نفي            

بنح ة اجلزائريب ،واستعلذ على حقو هم،وعا يتهم مب اار ما  ،فهبربذ  و ق فقد عيفذ فرنسا    
ا فببل   التنكببر للعهببود عمببا ضببربذ عببل النببعارا  اجلميلببن الببط  ا ببا تاببىن نيببا الفرنسببيوق بعببد الفببورة 

 .الفرنسين
 : ماي الدماء والدموع واألحزان - 3

  ،و ببد مببا  شببهر مببن بببب شببهور السببنن ،لكببن لكببل أمببن مببن اويبباة والنببهور مسببرا  وأحببزاق 
،ويبذعرنا بعنبرا  5491عاق هلذا النهر مكانن اا ن   نفوا اجلزائريب ،فهو يرتيط مب اار ما  

                                                 
 .99، ص( زائر اوم )معلقن اجلزائر، اجلزء اوو  : السائوي، دمد اواهر عيد القادر (1)
 .121ربي  الزمن العا ن،ص:ايداق، يلن عظيمي (2)
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  بإلبببفا  دملبببن مبعببباين احلبببزق يإلبببفو  اوال  مببن الهبببوايا،لذلف اعتببباد ا ؤرابببوق واليببباحفوق علببى أق
واوسبببى والنبببؤة،ولقد سببباشم ا يبببدعوق    بببن  شبببذ  اوو بببا ،فا و ن النفسبببي يبببوحي و  النببباعر 

لبب   إلببن اا ببن مبب  مببا  مببن بببب شببعراء اجلزائر،فقببد  تببل فيبب  بوشببامن فببالربي  ن والتعي ،الكلمبببااتيببار 
 هبي عليب  بباحلكم بااعبداة ،لبذلف فهبو و  اعتقالب  وتعذيي ،و  –من أبناء ارا بن  –والد  وأ د اد  

 (:ما  النوائج)يإلن شذا النهر  
 وامــــــــــــــــــــــذكرى ستبقى طيلة األع     والردى     النوائب( ماي)لي فيك يا      
  (5)دامــــــــــــــة         وجحيم سجن حف باإلعـــــــــــــــــفقدان خير أب وأكرم صحب     

 :أما دمد بلقاسم رار فيإلف  بنهر اجملاار
 (2)وتحرق من دمي وشراري ..تنمو         رة ــــــــــــــــــــم شهر المجازرذكراك في      

 :إليدت  ا يمينوأمحد سونوق يإلف  بنهر الف ائ    مال   
 (0) إذ فيك حرب ليس فيك سالم     ال عليك سالم      شهر الفجائع     

 :ودمد اواهر عيد القادر السائوي يإلف  بنهر العواد 
 اي ــــــــــــــــــاد مــــــــــــــا عــــــــــــــــكلم     
  واديـــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــشه     
  (9)ذكر الناس يوم حزن بالدي     

ا  بنببيء مببن الف ببر أمببا النبباعر أمحببد الايببج معببال فهببو علببى ابب   النببعراء السببابقب ،يإلببن مبب
 :واالعتزاا

 (1) بيومك أو غد اــــــــــــــــــا شهر عزتنـــــــــي        دا  ــــــــــــــــــــماي أبطال التحرر والفيا 

                                                 
  .59ص الديواق، :الربي بوشامن، (1)
  .01ص ورشا ا  سرابين من امن االح اق، :رار،دمد بلقاسم (2)
  .311الديواق الفاين،ص:أمحد سونوق، (3)
 .00ص،5485 نين للكتا ، اجلزائر،الايعن الفانين، ا ؤسسن الو  الكهو  ا هيان،:السائوي،دمد اواهر عيد القادر (1)
 .501ال اويح وأيفاين ااياة،ص:معال،أمحد الايج (5)
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 لببدموع واوحببزاق،لكننببا و ببن نقببرأ  إلببائد مببا  و ببدنا النببعراء يرباببوق شببذا النببهر بالببدماء وا
،وق الر م ا س ل من الهبوايا و   بر  ( بنهر الدماء والدموع)لذلف  ح أق يإلف  اليعن أيها 

 إل   دا ر م عي   دا،ووق الدماء ا هر بن أ بيوذ اللبوق ا ميبز  سبار  اجلر بن،و  ينقبل اببن العقبوق 
 مكنبببذ  ببباشرة وبإلببفن!محبببرعانببذ البببدماء جتببر  يفزيرة،و بببد  بببياذ اورة بلويفببا او:"شببذ  النبببهادة

 :بقول  رار بلقاسم دمد يإلورشا احلقيقن وشذ  ،(9)"الاائرا  من هلا منا ر أاذ من ا إلورين
  (2)األشالء وصفرة اءـــــــــــــــــــــــالدم شفق          اــــــــــــــلونه الروابي تلك على وبدى

 البط الوحيدة التعي  وسيلن شي ،بل واوسى احلزق مناعر عن تعي  ا  الدماء بعد الدموع وعانذ   
فمببا ا  لببف شببذا النببعج اوعببز  الببذ   النببهر، شببذا   أمببرشم علببى ا الوبببوق الهببعفاء  تلكهببا عبباق

ببببببا   وال مبببببن سببببب   اا ببببباق بعبببببد ،مث  ،وةا نبببببؤ السببببب     اليبببببوة و  بببببرد مبببببن عبببببل أسبببببيا  القبببببوة 
و ا عانذ  إليدة الناعر عيد الس ة احلييج اجلزائر  شي أو  ما عفرنا علي  من شعر وثبر و !؟بالو نو 

أال أق ا سبببتعمرين او ويببباء  بببد سبببنوا ، ف نببب  يإلبببن الفا عبببن حيبببث ر 5491جمببباار مبببا  مياشبببرة عببباة 
فنسبالوا البدماء شفقن،و فتكوا باجلزائريب اوبرياء دومنبا رمحبن أو جتلوا و شريعن الاا    اجلزائر، ، فااوا 

النبعر و فلم  لف الناعر ا ه ر و  سوريا بعيدا عن و ن  حب يفور على ا ظبامل وال البدم   والدموع،
 : واياشا  ائ دماء ضو يرثي نيما حا  أمت  

 رـــما في الكون من يرحم الضعيف المغامو ... إنما الحق للقوي
 رــــــــــــعلى المظالم ثائ... قلبيو على البعد أبكيك ... إيه يا أمتي

 رــــــــــــــــــــــــــــلكني لك ذاك... شردتني يد الظلم بعيدا... أنا النائيو 
 رـــــــــــــــــــــــإليك دمعة شاعشعر يا بالدي و ليس لي منك غير دمع 

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــضمير من كل رجس طاهو ... فؤاد على هواك مقيمو 
 (3)رـــــــــــــــــــــــــــــات فواغـــــــــــــــأبد العمر دامي... تعرفين مداهاو جراح لو 

                                                 
  .015ص ،2فالسياسي من ا   مذعرا  معا ر،و الكفا  القومي : وبراشيمابن العقوق، عيد الرمحاق بن  (1)
 .12ص ورشا ا  سرابين من امن االح اق، :دمد بلقاسم رار، (2)
 .03، 24ر، صأ عريين يا  زائ: احلييج، عيد الس ة اجلزائر  (3)
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فبب ق النبباعر عيببد ،النببعر لرثباء أمتبب  و ن يستسببلم و  الببدم  عباق النبباعر اجلزائببر  بببنرة الاربب  و او      
يراشبا و النبوا ، و اانبوع لليكباء و القادر بن دمد بن القاضي من داال الو ن ينتقد مظاشر االستسب ة 

است ابن محاسين فورين    إليدة شذا  ييعي عردة فعل من شاعر شا   نذا  يست يج و يف  جمدين، 
 : يقو و ، فه5498تعد من بواع  شعر  عاة 

 ـــوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـأهـــــــــــــــــــرمـوه  اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـالدي بـالدي كبـلـوها بـأغ
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أجـــيــــــــــدى كـــــــــــلــ  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفنـاح عـليها الـنائحـون كأو 

 (5)ع؟ـــــــــــــــــــــرب الــمـدافــــــــــــــــــــــكـضـ  عــــــهل يجدي انسكاب المدامو أأبكي؟ 
خيا ج ابن القاضي شعر  ور  التوهين ا تكرر، ( 5498عاة )  الذعرال الفالفن للم اار و      

   بورة معبلة موحيبن بكفبرة البدماء  منظبر اورةو عنين ب  حين نفس  عناعر على و ن الفوا ب  و 
ذ وعنيفببا الببط جبب موع أشلهببم اورة بببدماء الهببوايا ففاضببذ،وامتز ذ بببد و ببد اهببيذ والببدموع،
 :اوماار

 ـرا؟ـــــــــــــــــــــــهـالّ ترى يا شعر تلك المقابو   عا؟ـــــــــــــــــــفـهالّ ترى يا شعر شعبك ضائ
 (2)راــــأمسى فوقها الدمع ماطو ففاضت   اـــــــــــــــــــــــــتخـضبت األرض الـعزيزة بالدم

يعيد الناعر ا عىن نفس     إليدت   السابأ البن القاضي من ال مين،وعلى نسأ التعي     
،ولكن  وال أن  يؤمن بنق امن اليكاء  د و  ،الرائين،فهو على الريفم من أن  ال يستاي  عفكفن دموع  

 :ما يدعو  و  اليكاء تعلأ الناعر بو ن  واوف  علي 
 راــــــــــــــــــــــــــزمان البكا والدمع ما كان زاج      ى    ــــكاء فقد مضأأبكي؟وهل يجدي الب     

 راـــــــــأخاف على شعبي األذى والمخاطـــــــــــــــــــــــا          كيت فإنمـــــــــفيا شعر عذرا إن ب     
 (3)راــــــــــــــــــــعزيز الحر إن كان شاعلوقلب ا         م  ــــــــــدموعي دموع القلب يا شعر ال تل     
 
 

                                                 
 .80بوابا  النور، ص: دمد ابن القاضي، عيد القادر بن (1)
  .88ا إلدر نفس ، ص (2)
 .99ص ، ا إلدر نفس  (3)
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 بالدماء عتج شؤة تاريخ تارخي  النوائج،وق بنهر النهر شذا و ن  د عاق بوشامن والربي 
 :القلو   فوا  على والدموع
  (1)اآلالم ةـــــــــــــــــــــصفح في عـــــــــــــــــــــــــومدام           دم من رــــــــــــــــــــــــــسط المشؤوم تاريخك     

 :فقد ينيت النسياق على احلواد  فيمووشا وال أق جماار ما   عرال مروعن استعإلذ على النسياق  
 (2)ع كالآلليـــــــــــــــاء وأدمـــــــــــــــــــــــــن دمـــــــــــم   رى       ــــــــــــــــــــــــــكيف يطوي الزمان أروع ذك     
  ا لوببأ النببعر  مببن عتببا  دمببد الإلبباحل اجلببابر  و ببدنا  إلببيدة مافلببن مببن شويببن  بباحيها و      

  الببذعرال   يلببذ( مببا  ببباجلزائر 8 عببرال )معنونببن بببب  ،("السببهى) اجلزائببرأفببأ "أشببار   أع شببا بعيببارة 
ال أفظب  منب ، مث و با إلبا  اجللبل البذ  مل تعبر  البي د أاابر النباعر فيها يذعر و ،ااامسن للم زرة 

أة أيفبا مبا تبزا  منهمبرة فياتبذ اليلسبم عنبد  ،البدموعو يتساء  وق عاق اجلزائريبوق  بد  بلوا عبن اليكباء 
أة أق البدموع مبا تبزا  السبب   وشبل  ق لل زائبريب أق يكفكفبوا دمبوعهم ، ،تبذعر اوعبزة مبن النبهداء

 : يستنإلروق ب    و   االستعماريبالوحيد الذ  
 رـــــــــــأخطو ال خـطب قـط أجـل منه   ـه ـــــــــــــإن" ماي"هـل تـذكرون مصـاب 

 در؟ـــــــــــــــــــــأم تـتركـون دمـوعـكـم تتح  داـــــــــهل تمـسكون عـن الـبكـاء تجل
 (3)رـــــــــعون بـه عـند األذى نـستنـص  اـــــــــــير الدمع مـن أسـف لـنلم يبق غ

ا نبهد ا بروع   لبف بكر مإلافى بن رمحوقو أبالناعر يإلن    الذعرال السابعن للم زرةو          
ببل وق النباة  -  داة عما تساق اليهائم و  الذبح اوبرياء من اجلزائريب الذين سيقوا و  ااعو ،للعز  

و  د ال يكوق هلم من  نج وال اا اق القانوق العر  لقهاء حا بن أو  -تساق و  الذبح سو ا رحيما
ر، عمبا امتز بذ دمباء ا نهمبعنيفبا الواببل و هبوايا بر باص ا عتبدين  لج  و ، فقد امتز ذ دمباء ال

يهها الربيببب  ،عمبببا شبب(البببذشج ااببالص) و بببد شببي  البببدموع بالعقيبباقاويتاة،و  ،الهببوايا ببببدموع اورامببل
 : يقو  الناعر ،بوشامن  يل  بالآللئ

 انــــــــــــــن القضبـــــــــــوصغيره حتى م         كبيــــــــــــــــــــــــــره    نـــــــــــــأيجرد الشعب األمي        

                                                 
 .59ص الديواق، :الربي  بوشامن، (1)
 .52ص ،ا إلدر نفس  (2)
، اود  اجلزائر  ا عا ر، الايعن اوو ، دار اجليل، ب و ، ليناق: اجلابر ، دمد  احل: ضمن عتا (: السهى)أفأ اجلزائر  (3)

 .020ب، صم2331



 5491ماي  8 لجزائري في مجازرالشعر امضامين             :                   ولالفصل األ
 

 49 

 انــــــــــــــــــــــالدكو أسـروه بـين الـدرب   نـــــــــــــــــــــــــآم يـسـاق لإلعـدام أعـــــــــــــزلو 
 ــانـــــــــــــــــــــــــتّ ـل ه  ـــــــــــــــوابكـل يـسح ب    اـــــــــــــــفي مشـهد فـيه الرصاص مع الدم

 انــــــــــــــــــــــتـهمـي جـفونهـما  بدمع ق  ـةــــــــــــــــــــــــــــــرب  يـتيـمو ـة ــــــــــــــأرمـل بّ رُ ـل  ف  
 (5)انـــــــــــــــدمـع يسـيل عـلـيه كـالعقي  اـــــــــــــها هنو ول ــــــــــــفهـنا دم مـلء السـه

فكلمببا جتببدد  أحيببذ  ،النسببياقو  النببعراءبببب  وسببو تببؤرق اجلفببوق و وق  عببرال مببا  تفبب  ا وا بب       
 ،  الببذعرال التاسببعن للم بباارفوببب أحبب  النببعراء بببا  ا  سبباعن االنتقبباة و ، أبكببذ العيببوقو  ،اوالة

 ببدوال منهمببا، فمببا ال يببرال و اليكبباء و ر دمببد رببار يتببلة مببن التببنمل ، جنببد النبباع5419أ    مببا  
 با   وسبب منهبا و شبو اانوع،ف ق دمد رار  د استنر  الفورة و من مظاشر الذ   الدموع وال مظهر

االنتقباة للبدماء  جتباوا دمبوع التوسبر واحلبزق و  دمبوع البدماء مبن أ بل و و يدعو فه ،أدىن لذلفو أ
 : اجملد السليجو النر  الاعب  استعادةو ا الولن 
 يـــــــــــــــــــــــــمـا دمت أرزح في صميم شقائ  ـي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكـائو ـمي ــــــــــــيـفيد تـأل مـا ذا

 اءـــــــــــــــــــــــــــــل الـضعفـــــــــــــبالـدمع شـأن تـذل  اــــــــــــــــــــــــون مـكرمــــــــــــــــعبـثا أحـاول أن أكـ
 يــــــــــــــــــــــــــــــــبساعدي سأعيد عـزمي النائو   ورىـــــــــــــــــــــــــــفبغضـتني الـسوداء أنتهك ال

[....................................  ...................................] 
 اء ــــــــــــــــــــــــــــــــالبـغـضـو أر ـــــــــــــة بالـثـــــــــممزوج  اــــــــــــــــــــــــــرى شهرنــــــــــهـان  ذكـأعـيد لألذو 

 ـداءـــــــــــــــــــــــــــــــــــة األعــــــــــــــــغـيه شـراسـتمـا تب  اـــــــــــــــــــــال بـالدنــــــــــــــــفي شهر مـاي يـوم نـ
 اءــــــــــــــــــــة الشـنعـــــــــــــا  للـفعلـــــــــــــلبـكى دمـ  ـالـــــــــــــــــــــــــلـمراءى ل  ـــــــــــــــــتـو من كـل يـوم ل

 (2)اءــــــــــــــــــه الـجـبـنــــــــــــــــــــمتفجر  فـي أوجـ  رــــــــــــــــــــــــــــن ثائــــــــــــــــلـقام فـي كـل المـواطـو 
أسبن ببل شبي و النبور ، حيبث أيفبا مل تعبد دمبوع سسبر و عذلف عانذ دموع الناعر عيسبى محبو      

شبذا استنبرا   ديبد يهبا  و  و ،الياباة و اليابي دموع أماق ختفي هلييبا  باايا عا بفا، سبينيت علبى 
مما يزيبد    يمبن و : "ن اجملاشد شذا التعليأفقد  وج القإليدة ا ننورة   جملتنيؤ دمد رار بالفورة، 

                                                 
 .599، 590الديواق، ص: بكر مإلافىو ابن رمحوق، أب (1)
 .95ص ورشا ا  سرابين من امن االح اق،: رار، دمد بلقاسم (2)



 5491ماي  8 لجزائري في مجازرالشعر امضامين             :                   ولالفصل األ
 

 40 

عنفوانب ، ببل لقبد جتباوا  لببف و شبذ  القإلبيدة الوثائقيبن أق النباعر مل يكتبن فيهبا بنقببل احلبد  ورارتب  
ن ا وشارا   برحين و  ثبورة نبوفمل البط عانبذ ا بردود ااجيبايب الكيب  و  استنرا  ما بعد احلد  م

 : يقو  الناعر ،(5)"5491جملاار الفامن من ما  
 اــــــــــــــــــــــــأمـانو را ـــــجمـــــــب حـاضري تسك  ـى ــــــــــــــــــــــى عـلرّ ــــــــــــــي الـح  ــــــــــــــــهـذه دمـعـت

 اـــــــــــــــــــــــــــل بيانــــــــيسمـع العـقل عـن  العق  بـــــــــــــــــون صـاخـــــــــــــــــــــإن فـي الـدمعة  ك
 (2)اـــــــــــــــي سـنانــــــــرع الـبغـــــــــــلـهب أن شـ  هــــــــــــــــــــــــا تـحـتــــــــــــوم  أمـانــــــــــــــتسـكب اليـ

ويث عانببذ دمبباء الهببوايا الببدموع    إلببائد مببا   يببل االسببتق  ،و تلببف عانببذ  ببورة الببدماء      
بعببد االسببتق   أ ببيح النببعراء ال يإلببفوق لكببن  الفببنر  ببورا، ودمببوع  تببزف بببدموع اوسببى واحلببزق تببارة،

 :منظر الدماء والدموع وال من با  االستذعار ،واستوهار  ورة ا نساة
 اـــــودموع األم دفء للعشاي     ا    ـــــيبني الحزن بيتلوأتى الليل                
 شفاه الناس تجتر الحكاياو      ار   ـــــوأتى الليل ودمع العين ج               
 (3)ودم يمشي حزينا في الزوايا       نهار دمع أوعلى صدر الثرى                

لكبببببببن البببببببدموع عفكفبببببببذ بعبببببببد أق ثبببببببنر اجلزائريبببببببوق للبببببببدماء ا الولبببببببن،وامتز ذ دمببببببباء مبببببببا  ببببببببدماء 
 :،ومإلدرا لل إلج واحلياة   أرة اجلزائربنوفمل،فكانذ سي   ارفا للاااة الاا ي

 د ـــــــأخصبت بعدكم رمال وبيــــــــــــــــــــــــــــــس ضحايــــــــــــا        ـالذاهبون أمــــــــــــــــ أيها 
 ــــــد ـــــــــــــــــــــفهي بعد الدماء شيء جديــــ ــاة عليهـــــــــــا       ـــــــكم فجر الحيــــــــــــــــــــدم

 (4)ـــــــــــــــــــــــــــــيدلم يعد غاصب لدينا وحــــــــــ  ـــــــــــــــــل حتى      جرف الغاصبين كالسيــــ
د تكبببرر شبببذا الو بببن والتإلبببوير    إلبببيدة السبببائوي دمبببد اواهبببر عيبببد القادر،فبببدماء الهبببوايا  و ببب
 :ومإلدرا لل إلج والنماء نذ نارا على اوعداء ونورا لل زائريب،عا

 د ـــــــــــــــــــاء الشهيـــــــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــي 
 اءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دمـــــــــــــــــــــــــــــلس

                                                 
 .93ة، ص5499ما  1/ شب5049ربي  الفاين  50، 958، عدد اجملاشدجملن   (1)
 .ا إلدر نفس ، ا كاق نفس : النور ، عيسى محو (2)
  ."ناأ الدشر" إليدة :ميهويب، عز الدين (3)
 .85ة، ص5485التواي ، اجلزائر، و  راا ، الايعن اوو ، النرعن الو نين للننر و جسا  : السائوي، دمد اواهر (1)
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 وبـــــــخطو أنت نار على العدى 
 ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن

 ىــــــــــــــــــــــر يسعــــــــــــــــــــــــــــإلى الجزائ
 (5)الشعوبو تنم الحياة،و فيه تنم
،يقو  عبز البدين مإلبدر ااهلباة لبديهم،وتباريخ النهبا  البو ين أ يوذ دمباء مبا  حبل النبعراء عما 
 :ميهويب
 اــــــــرا         وتسامت في ربى الخلد يدايــــــــــــــــأنا إن ألهمني التاريخ شع       

 اــــــــــــــــــــــــودواتي األرض واهلل هواي ـــــــــــــــــــــــــي        فألن الدم حبري األزل       
 (2)صرت كالربان في بحر الضحايا      ا   ــــوجراح الشعب مرساتي إذا م       
 باعفببا والة النببعراء اجلزائببريب الببذين عاشببوا أيبباة االحببت  ، 5491 فكمببا عانببذ منسبباة مببا و ق    

 . وسييا   معانانم،فقد  ار  لدال شعراء ما بعد االستق   مإلدرا للف ر واالعتزاا
 : ثورةالردود األفعال والدعوة إلى  - 9

 باانم أق اسبتنفد اجلزائريبوق عبل الابرق السبلمين مبن أ بل سقيبأ مابادهم و   التوبرر ، بعد
وبببذلف أعببد  علببى أيفببا مل تتاببور سببلميا ،علببى ،5491مببا   8 فرنسببا أسببوأ اجلزاء،وعافببننم مب ببزرة
باليكباء  شبل اعتفبوا–وعبن النبعراء سديبدا – اجلزائبريب فمبا ا عبن الريفم من أيفا  ا ذ وي   احلبر ،

أة أيفم جتاواوا النكيبن و   ،وو ن منا ر الدماء وفظائ  ا نساة التنبب،و ترديد معاين الرثاء و العويل، و 
 ؟  است  ء العلة

وق  بببزءا مبببن اا اببببن  بببد رأينبببا  حبببب مبببل النبببعراء نامبببن احلبببزق واليكببباء،ودعوا و  جتببباوا التعيببب       
وق مهمببن النببعراء واودببباء ال تقببن عنببد تببذع  اومببن مبآسببيها، ومنببا رسببالن باليكبباء و  التلببويح بببالفورة،
احلاضببر، مث يببدف  باومببن و  العمببل اجلبباد، عببي تت بباوا حاضببرشا التعببي ، الكاتببج واوديببج أق يقببرأ 

 .  فاق مستقيلين أفهلو وتنالأ  
                                                 

 .83 ا هيان،صالكهو  : السائوي، دمد اواهر عيد القادر (1)
 ."ناأ الدشر" إليدة :ميهويب، عز الدين (2)



 5491ماي  8 لجزائري في مجازرالشعر امضامين             :                   ولالفصل األ
 

 44 

 ماهلبا، وشبم و   انبج و وق النعراء شم لسباق حبا  اومبن، وتر باق أفكارشبا، وا عبل عبن  المهبا      
ين  معبامل و واوحدا ،   لف العقل ا فكر ا دبر   اومن، والقي  الذ  يكنن عن حقائأ اوشياء

ا ستقيل، لقد تعلم اجلزائريوق عموما وشعراء اجلزائر با ن العل والدروا من اب   جترببن و الاريأ  
 ،مببا  ا ؤ ببن، ومببن بببب شببذ  احلقببائأ الببط فقهوشببا، أق االسببتعمار الببذ  يقببوة علببى الظلببم واالسببتيداد

شبببذ  احلقيقببن أدرعهبببا و ااببور، و قيقتببب  الهببعن السبب  ،  ببباشر  القببوة وحو ونبب  اعتسببج أسبببيا  القببوة 
مرفرفبا أمب  اجلزائبر  يوة أق رأال العلبم البو ين و   حرب  ضد ا ور، و اجلزائريوق حب استعاق نيم العد

مببن اجلزائببريب   أق حيققببوا  مبباهلم الببط دفعببوا منهبببا   مسبباندنم للولفبباء مببن ابب   فرنسببا، فبببدعا  
 . ما اوف  و  ارتكا  جمزرة 

وبالتا  فقد أريفم اجلزائريوق على سلو   ار در  لتوقيأ ا االج وا اامح ،وشو ثورة 
 ودر  دفوفن با  ا ر وا زالأ ،وال بد هلا من حسن االستعداد والتنشج الس  ،وشي ايار  عج،

نعو  وق ثورة الس   دائما تسيقها ثورة فكرين أو لنقل ثورة أدبين نيئ النفوا وتنوذ اهلمم   ال
فاود  يفور  يل أق تفور السياسن، وثورة اود  شي الط  هد الاريأ لفورة "،ا ستعيدة لتنتفن وتفور

السياسن، ويفا نيئ  لو  الناا ونفوسهم وعقوهلم، تيان وليهم نظاما  ائما، وسيج وليهم نظما 
سياسين  ار اومر وال سقأ هلم  ماال  تد وليها عقوهلم وتقإلر عنها أيديهم، وليسذ الفورة ال

 (5)"است ابن لفورة العقو  والقلو  والنفوا الط حيدثها اود ، وسدثها م  اود  مؤثرا  أارال
وسيا  الط وشذ  الفكرة يدعمها الناعر النيخ أمحد سونوق   مقدمن ديوان  اوو  حب شر  ا،

 دفعت  و  ننر شعر  ،من احلفاظ على ال ا  وومداد الا   والدارسب   جما  اود  والتاريخ،
أن  عاق يعتل شعرا ل  أجيت  ومنزلت    ف ة حامسن سيقذ ف تنا احلاضرة شذ ،وعاق فيها :"حيث يقو 

 هلا فورة ومهد  هلا فكانذ أساساحاديا    افلن حرعتنا الفكرين واا  حين الط سيقذ ال –حقا –
،ومن مث فالذ  يؤرخ لفورتنا التوريرين ال يسع  وال أق يؤرخ هلذ  الف ة احلامسن الط تكوق   أحنائها 

                                                 
 .150ة، ص1992، دار العلم للم يب، ليناق، 11اإلاة ونقد،  : حسب،     (1)
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اجلزائر   والنعر ،(5)"ال بد لكل ثورة مسلون،أق تسيقها ثورة فكرين –باحلر  –ف ن    نب الفورة،
ف ق التو يذ ا عرو  للفورة ا سلون اوا ة، لن يكوق بذ   "،القاعدة  شذ  يل الفورة مل ينذ عن 

با  بالنسين للنعر، ف ق ما  كن أق يارح  شذا التو يذ من موا ن وباوال ، عاش  النعج تالعا 
 .(2)"واستنرافا من سنب عديدة

ق انعر اجلزائر  عاق مواعيا جملريا  اوحدا  الو نين والتاورا  السياسين   اجلزائر،بل ون  عال
،يقو  دمد العيد  ،و لف بنهادة النعراء الذين عاشوا أياة ا نن واالحت  يساشم    ن  احلد  

 :   اليفن
 (3)ثورة الشعر أنتجت ثورة الشع       ب وعادت عليه باآلالء       

فيمبا و بلنا  - 5491أو  القإلبائد   و بن أحبدا  مبا  ( أيبن عيبد القبادر)وعمبا عانبذ  إلبيدة 
عانببذ الفاسبببن   شبببعر  و (: "أ عببريين يبببا  زائبببر)، فقببد عانبببذ أيهبببا الفاسببن   ديوانببب  -وليبب  حبببىت اوق

 .(9)"تاريخالربا  ا قدا الذ  شد  من  لف الو الو ين، 
فالنبباعر ينببا ي اومبب  عيببد القببادر اجلزائببر   ائببد ا قاومببن الو نيببن ضببد عتبباة ا تلببب اووائببل مببن      

 لعلب  يبنهن اجلزائبر مبن عفرنبا، ويعيبد أق ا  ييعث بيال جماشد    ورة اومب و الفرنسيب، ويتمىن ل
 : استق هلا، يقو  الناعرو وليها جمدشا  

 أيها الراقد المكفن بالنور سجت بي إلى عالك المشاعر
 ...جراح شعبي نفير أيلبي النفير عبد القادر؟.. ذي جراحي

 (1)رــــــــــــــــل الجزائـــــــــقيه يُ أيزف الفخار يوما إلينا بطال سيفُ 

                                                 
 .0،1مقدمن الديواق،ص:سونوق،أمحد (1)
 . 223النعر اجلزائر  احلديث، ص: ار ،  احل  (2)
 .131الديواق،ص:اليفن،دمد العيد دمد علي  (3)
 .58أ عريين يا  زائر، ص: احلييج، عيد الس ة اجلزائر  مقدمن ديواق الناعر:نن،دمد يابن مس (1)
 .05، 03أ عريين يا  زائر، ص:  احلييج، عيد الس ة اجلزائر  (5)
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ومببا داة  ببر  العببر  واحببد وا سببتعمر واحببد، ووق ااتلفببذ الببديار، فبب ق النبباعر خيا ببج العببر       
يناديهم و  النهوة من يففونم، ف  مكاق للم د والعزة وال ل  وياء، ويهيج الناعر مباضبي و  يعا 

عببر  احلاضببر و  االسببتماتن   سريببر أو ببايفم  و لببذين ال يييتببوق علببى الهببيم، ويببدعالعببر  ا سببلمب ا
 اعبببا  و ووال فليه روشبببا، عمبببا حيبببذرشم مبببن مكائبببد ا سبببتعمرين البببذين  سبببموا البببو ن العبببريب شبببيعا 

فببب  سبببييل و  وعبببادة أجمببباد العبببر  اووائبببل وال .يابببروق شبببؤالء بتوريبببر عبببا  ، وشبببؤالء بعبببرل وومبببارة،
 : تلف اوياة دو  بب الناا والدو ، يقو  الناعرو اجلهاد، و فنون أمن عتج عليها القتا  القتا ، 

 ـر؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى من آخــــــــــــــــوة الونـــــــــــــــفـإالم يا هاجـعون أما للنـوم يا إخ
 رــــــــــــــــــــــــــــــــصاغحسبكم عبرة الوعـد فثـوروا  ليس يرضى الهوان إال األ

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــذاكــو فيهم من سـامع أو  هذه األرض كم شكت من بنيها  أ  
 رـــــــــــــــــــــــاستميتوا فداهـا   هكذا العرب في العصور الغوابو أهجروها أ

 في الحاضرو من أنتم... دماومنار الكون ق  .. سادة الورى... كنتمو
 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يقـامـــــــــــعروش بها الدخيـو شيـع قد تحكم الغير فيها 

 ـرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادع للنـواظــــــــــــــــال أراها لوحدة العـرب إال كسـراب مخـ
 رــــــــــــلقد آن في نصرة مجد العرب امتشاق البوات انهضوا... فانهضوا

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا هزابـــــــــــــــــالقتال علينا فانـفروا للوغى أسـو كتب القتل 
 رـــــــــــــــــــــــــــــــــتجاهو م ــــــــــــــــوابعثوا صرخة الجهاد تهز السمع من كل غاش

 (5)رــــــــــــــــــــــــــــــــــــافوم لظــــــــــــــــل يــــــــــاب يا أوربا صهوة الدهر كر علن تذل األ
العقبد الفالبث نظمهبا   ،بباعورة شبعر عيبد السب ة احلييج( أيبن عيبد القبادر)وعمبا عانبذ  إلبيدة      

لعيد القادر ببن دمبد ببن القاضبي مبن ببواع  شبعر ، ( ب د  ب د )من عمر ، عذلف عانذ  إليدة 
و ياببر  منببكلن ببب د  بنببكل مياشببر ال خيلببو فهبب"العنببرين مببن العمببر، ومبب   لببف و  ببا يكمببل الواحببد و 
بسببيج   لببف، أوولكنبب  مبب   [...]ن بببراءة ومببن سببذا ن عفبب ا مببا  يببزاق شببعر احلماسببن أيبباة النببيا مبب

                                                 
 .00، 02، صأ عريين يا  زائر:  احلييج، عيد الس ة اجلزائر  (1)
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 لف نفذ و  لج ا نكلن بيسا ن متناشين، فوضب  و بيع  علبى مو ب  ا نسباة بعبد حبواد  الفبامن مبن 
شبرا ال يبرحم و اليكاء أمباة عبدو شو الفظيعن، وتو ن عند أحد مظاشر السليين الاايفين  5491وماي

 : ، يقو  الناعر(5)"توثجو اندفاع و وال يلب ل   لج، فرسم يفج اا ص عما يرا  شا   
 عـأأبكي؟ وهل يجدي انسكاب المدام      

 ع؟ـــــــــــــكضرب المداف                           
 عــــــــــــــــــــــأأشـكو؟ ومن يرثي لتلك الفواجـ     

 ي؟ـــــــــــــــومن للندا يع                           
 ديــــــــــــــــــــــــــتصعو فـلم يبق إال أن تثـوري      

 دـــــــــألنبل مقص                               
 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفثـامن مـاي يا بـالدي شـاهـ     

 دـــــــــــــــوللشعب رائ                            
 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحوادثـه رغم المـآسـي فـوائـ     

 د؟ـــــــــــــــفهل أنت راق                           
 اــــــــــــــــمغربو لقد حان وقت الزحف شرقا      

   (2)اـــــــــــــــــــتهيأ لتضرب                              
           خيا بببببببج النببببببباعر ( !افمبببببببا يفلبببببببج الابببببببيم الريبببببببا  الفبببببببوائر )   إلبببببببيدت  الفانيبببببببن   ا وضبببببببوع و 

ل   سببييل منا ببرة احلببأ ونبب  عنببد  خملببوق عزيببز ال حيتمببل الببذ ،وشو عببائن مناضبب"،من إلببا ويببا   شببعر 
بببل ونبب  ال يرضببى لنببعر  مب ببرد االسببتعداد .،ووسببعا  ا ستهببعفب احلبباق اهلز ببن بالكائببدين الظببا ب

للنها ،و  نرا  يكاد أق يليس  البز  العسكر ،ويسبتو  لب  عبدة القتبا ،ويزف بب ،ال و ب  وال شياببا   

                                                 
 .22بوابا  النور، ص: ابن القاضي، عيد القادر بن دمد: ديواق الناعرمقدمن : ، علين دمدبا  (1)
 .80، ص بوابا  النور ، ابن القاضي، عيد القادر بن دمد (2)
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و  اجلزائبر  عامبن، وفيب  دعبوة  برحين و أ ،ولعل اااا  يت اوا النعر و  النباعر،(5) "ساحن الويفى
 : اهلواقو و  الكفا  انقا  الي د من الذ  
 راــــــــــــــــــــــــــــــــقد كنت قاهو يسومونها خسفا   ةــــــــــــــــــــــــــــــأترضى بأن تبقى البالد فريس

 (2)راــــــــــــــــــــــــوان المعايــــــــــــــعزم يمحو بحـزم   اــــــــــــــــــــــــــاح مدجـجــــــــــبربـك أقـدم للكف
  القإلبيدة الفانيبن عباق أعفببر و  متومسبا متوثيبا انببدفاعيا، فهبووق عباق النباعر    إلبيدت  اوو      

حكمببن وتببدبرا للمو ببن، وعلببى اعتيببار أنبب  عبباق مببن ا ناضببلب    ببفو  حببز  النببعج ، فقببد رأال 
النباعر  لببف التبدابر واا فببا  ا سببتفولن ببب ر ببا  السياسبن، وتنظيمببا  احلرعببن الو نيبن، فببدعا بببين 

الببو ن وادمتبب ، ونيببذ اا فببا  وتوحيببد الإلببن، والبببد  مبب   لببف علبب  النببعج و  ااابب ص   ديببن 
 ،حسببن ااعببداد العسببكر   وا هببن االسببتعمار عببي ال جتهببن الفببورة الببط سببتورر اهلبب   ا كيببلمببن 
 : الو ن اوس و 

 را؟ــــــــــهل صار ذاك العزم للمجد طائو   ة؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــبني الشعب هـل في قـلبـكم وطني
 راـــــــــــــــــــــــهل في دم األحـرار يزبد زاخو   ص؟ـــــــــــــــــــــبني الشعب هل حب الجزائر خال

 اروا؟ــــــــــــــاألعادي قس وهل سرتم نحو   ىــــــــــــــالخطو بني الشعب هل وحدتم الصف 
 را؟ــــــــــــــــــكان بالـعرض ساخ ولطعن عد  اــــــــــــــــــالقنو بني الشعب هل شحذتم السيـف 

 ـراـــــــــــــــــــــــــــــعدوكم قد بات يقظـان سـاه  ةــــــــــــــــــــــغفـلو ا ــــــــــــــبني الشعب يكفيكم سـباتـ
 ؟ راــــــــــــــــــــــتجيبون الهـالل المـغامـ فهاّل   ـلــــــــــــــــــــالل مـكـبــــــــــــــــــــبني الشعب ناداكـم هـ

 (3)را؟ـــــــــــــــــــــــــباهو أغـراض ليجـلو بمـال   هـــــــــــــــــــــــــــــــبني الشعب هـل ضـحيتم فـي سبيل
ف نبب   ،   ليبب  مببن  ببراء  ببدمن مببا سببكن ااببو و ببا رأال النبباعر أق مببن اجلزائببريب مببن ال يببزا  ي     

فلعبل  عبرال شبهداء مبا   ،حياو  بث رو  النب اعن فبيهم ليت باواوا عتيبن اابو  ،ويبريفيهم   احلريبن
 :الذين انتفهوا ضد الظلم تعيد وليهم الفقن   نفوسهم ،و  عدالن  هيتهم

                                                 
 .54، صبوابا  النور: بن القاضي،عيد القادر بن دمدا مقدمن ديواق الناعر:ابن دمد،علي  (1)
 .81، صبوابا  النور: ابن القاضي، عيد القادر بن دمد (2)
 .89، 88ا إلدر نفس ، ص (3)
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 راـــــــــــــــيغدو ثائن      بقولي وأفعالي لــــــــــــــأشجع من في قلبه الخوف ساك         
 راــمعيدا له تلك القرون الغواب   أرغب في الجوزاء من صار في الدنى            
        (5)وره      وتبعث فيه الروح إن دام فاتراـــــــــــــــــــــعسى هذه الذكرى تقوي شع         

ويت بذوا مبن اجليبا  معا بل لتوريببر ،و   ابر القإلبيدة يتمبىن النباعر أق يسبت يج  ومب  لنببداء اجلهباد 
تنا بببر او ويببباء العببباملب اجملاشبببدين مبببن أ بببل نإلبببرة فاحليببباة ال سبببايب مبببن يرضبببى اهلواق،ولكنهبببا الي د،
ا  ينإلببر  وجيعببل لبب  فمببن ينإلببر ،ووحيبباء اجملببد التليببد ، ، والبببد مببن الببدماء مببن أ ببل فببداء اجلزائببراحلببأ

 :خمر ا، يقو  الناعر
 راــــــــــــــــــــــــــــــــــم يسمع زائـمن الشـامخات الشُّ   داــــــــــــــــــــــــــون للنــــــــــــأال ليـت قـومي يستـجيب

 راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصاخ إلـى األحرار أصبح ظـاف  نــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــالد فـكــــــــــــفهـيا لتحـرير الب
[.....................................  .......................................] 

 (2)!راـــــــــــــــــــــــــرون الغوابــــــــــــــهيا معا نحـي القو   اــــــــــــــــــــــــــر بالدمـــــــــــد الجزائـــــــــــــف  فهـيا مـعا نـ  
اد عتمالوا،ب  نإل ا  واا اقتوعل على ا  ال و  يدعو اجلزائريب الربي  بوشامن    إليدت  ال مينو     
هبللن للنفبوا عن اا اق باوعا يج ا  الت لي، و   مقارعن االستعمار أسلو  الكفا  والنها  على

زائريب و  جتاوا ااو ،عذلف فعل الربي  بوشامن حبب وعما فعل ابن القاضي حب دعا اجلوالعقو ، 
ولكنهببا تكمببن   ورادة النببعو   و التبب  احلربيببن،رأال بببنق القببوة ال تكمببن دائمببا   عفببرة  نببد العببدو 

 :،و هادشا   سييلهاقو ها ا نروعنو وو ايفا،ا ظلومن
 الــــــــــــــــّـــ دوه الـقتـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــمة مــــــــــــــرحـ  ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يـترجــــــــــــــــــمستـعب ويـل شعـب

 الـــــــــــــــر دجـــــــــــــــــــــل مـستعمـــــــــــــــــــــــــمـن دخـي  اراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازدهو ادة ـــــــــــــــــيـمنى سـعــو 
 اللــــــــــــــــــــر الـضــــــــــــــــــــــــــــشـو ادع ــــــــــــــــحلم خـ  ـذاــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــــيا عزيزي يا ابـن الجـزائ

 الــــــــــــــــــــــالنضو ر بالقـوى ــــــــــــــــــــــــعيشك الح  بـــــــــــــــــــــــــــــاطلو الـوهم و عنك الخيال  خل  
 الـــــــــــــد المـختـــــــــــــــــــــــا  بالـجنـــــــــــــــــــــهب جـن  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تو ال تخف سطــوة الظـلوم 

                                                 
 .89، صبوابا  النور: ابن القاضي، عيد القادر بن دمد (1)
 .99ا إلدر نفس ،ص (2)
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 الــــــــــــــــــــــــــــل مـجـــــــــــــــــــــــــــه، بــكـــــــــــــــــــــــــــوآالتــ  ةــــــــــــــــــــــــــرى المنسقــــــــــــــــــــــــرغـم قـواتـه الكـب
 الـــــــــــــــــــح الخيــــــــــــــى كلمـــــــــــــــــــــــهبـوات تـفـن  إال -مـــــــــــــــــــوحـكز ر ـــــــــــــــــوع–ـذا ـــــلـيس ه

 الــــــــــــــمزة أوكــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــسـ -وحدها-  اـــــــــــــــــــــــــيب يـومـــــــــــــوة الدوالـــــــــــــلـم تـكن قـ
 الـــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــأعز  القـوى عـل  ـفســـــــــــــــــــــــق والنـــــــــــــــــــوة الخـالئـــــــــــــــإنـما ق

 اليــــــــــــــا المتعـــــــــــــــــــــي صرحهـــــــــــــــــــومالكـا ف  اــــــــــــــــــــــــــام أساســــــــــــــقهـي روح الشـعوب و 
 الــــــــــــــــــــات الجبــــــــــــــــــــثب -عوضـا -اثبت و   انــــــــــزم واإليـمــــــــــــــــأيها الشعب صحح الع

 (5)ـالـــــــــــــــــــــــــــــق اآلمـــــــــــــــــــــــــاح مسـتوثـــــــــــــــــــوكـف  دــــــــــــــــــــــــــــــــيـات وللكــــــــــــــــــــــــوتيــقـظ للـحادث
و عرشم النببباعر شبببيا  اجلزائبببر و  اليقظبببن وتبببر  التكاسبببل واامبببو ، ادعببب( السبببهى)و   إلبببيدة      
 هادشم و ال تداء باجملاشدين ا سلمب اووائل الذين سادوا اورة بعدهلم من أ ل ا ،أ دادشمبنجماد 

ودروا و ببببببج ، شا ببببببج اسببببببت  د   سببببببييل وعبببببب ء علمببببببن احلببببببأ، ففببببببي التبببببباريخ عببببببل ل  يببببببا  و 
ط فسو  سب الفر ن ال ،ال يرشيوا ساوة الظا بأو باوعداء،  وا بإلي أق على همحفو  است   ها، 

سكندر الكي ، فبا  عما حد  لإلو  ،ينهزموق فيها، عما حد  لفرعوق بعد أق عتا   اورة وتكل
 :تعا م، يقو  الناعرمأعظم من عل 

 درـــــــــــــــــودعـوا التكاسـل للذي ال يق  واـــــــــــــــــــــــيا فتية الـشعب الكـريم تيقظ
 رواـــــــــلى ملكوا البالد ومصكانوا األُ   مـــــــكيف انحططتم للردى وجـدودك

 درـــــــــــــــــــــمن قبلـهـم فرعـون واإلسكن  ىـــــــــــــــــد مـضـــــــــوتربصوا باألقوياء فقـ
 (2)برــــــــــــــــــــــفاهلل منـهـم ال مـحـالة أكــ  واـــــــــــــــــمهما عتوا في كبرهم، وتعاظم

  البببذعرال السادسببببن  عيبببد الكببببرن العقبببوقعبببذلف تكبببرر  شببببذ  ا عببباين   البببدعوة و  الفببببورة لبببدال و  
 :للم اار
 رواــــــــــــــــــــــــــــــــهـبوا إلـى الـعلياء ال تتأخ  دهــــــــــــــــــــــجنـو رام ـــــــــــن الكـــــــــــــة الوطـــــــــــــــــــيا فتي

 رــــــــــــوق سيظفــــــــــبالـحقو رغم الطغاة   دهــــــــــــــع قـيـــــــــــــــــــب يخـلــــــــــــــــــــجّدوا فـإن الشع
 رواـــــــــفي الكون إن جدودكم ما قص  مــــــــــــــــــــــدكـاجدأوا ـــــــــــــــــــــــفهيا اعملوا كي تخـلـ

 (3)ررـــــــــــــــــــالم راح يـقــــــــــفي شرعة اإلسـ  ـذيــــــــــــــدل الـــــــــون بالعــــــــــــــــــــــملكوا زمام الكـ
                                                 

 .12الديواق، ص: بوشامن، الربي  (1)
 .029اود  اجلزائر  ا عا ر، ص: ، ضمن عتا  اجلابر ، دمد  احل"رما  باجلزائ 8 عرال (: "السهى)أفأ اجلزائر  (2)
 .9، ص5415، 511، ع  ريدة اليإلائر، ..."لكوق ضاق بكل حكم  ائرا: "العقوق، عيد الكرن (3)
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 إلببببيدة عيببببد الكببببرن العقببببوق و ، 5413مببببا   52   ا ننببببورة( السببببهى)وق ا تنمببببل    إلببببيدة      
، ال يكاد يفإلل بب القإليدتب مبن حيبث ا وسبيقى 5415ما   59ا ننورة    ريدة اليإلائر   

، يهبا  و   لبف جتبان    اللفب  وا عبىن (البراء)والقافيبن واحبدة ورويهبا ( الكامل)فكلتاجا من ور ،
 عنبا ببب بيتبب مبن القإلبيدتب، ف ننبا ال نكباد نلمب  فر با وال ننبااا   البنظم و بب النإلب، ويبث لب
 : وليف الت ربنوعنق الناعر واحد،و 

 (5)درــــــــــــال يقـ دعـوا التكاسل للذيو   واــــــــــيا فتـية الـشعب الكـريم تيقظ
 (2)رــــــــــــــبالحقوق سيظفو رغم الطـغاة   دهــــــجدوا فإن الشـعب يخلـع قيـ

 :وق شاذ فت ربن أارالو 
 (3)رواــــــــــــــــــــــــــــــهبـوا إلـى العـلياء ال تتأخ  ده ـــــــــــــــــــــــــــــجنـو يا فتية الوطن الكـرام 

 (9)رواـــــــــلى ملكوا البالد ومصوا األُ كان  مـــــــكيـف انحططتم للردى وجدودك
يبر ح أق السبهى شبو  -  مقابلن لنا مع -عيد القادر السائويووق عاق الناعر دمد اواهر       

                    *()(5493 ،5848)  بن السائح على اعتيار أن  ولد بتون  وما  نياالناعر دمد اللقاين
زائببر، بعببدة النسببياق مببا بقببي االسببتعمار   اجلوشببهداء مببا  عاشببد مببا  ي ربباردمببد بلقاسببم والنبباعر 

 : احلرينما بقي لل زائريب أمل   و 
 اءــــــــــــــم  الدكنـــــــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــقيـد الـحيـاة غمـ  ت علىـــــــــــــاك ما  ظلــــــــــــــــيا يـوم لـن أنسـ

 ـاءــــــــــــــــــــــــع األحيــــــــــــــــمو دــــــــــــــــــــــــــــرنـانـة تـش  ةــــــــــــايا نغـمـــــــــــسأعيش في صوت الضح
 (1)راءـــــــــــــة الحمــــــــــــــــــع الـحريـــــــــــــــــــــــــمـهج م  اــــــــــــــــــــــــــــــــيا ماي لـن ننسـاك مـا دامت لـن

                                                 
 .029اود  اجلزائر  ا عا ر، ص: ، ضمن عتا  اجلابر ، دمد  احل"ما  باجلزائر 8 عرال (: "السهى)أفأ اجلزائر  (1)
 .9، ص5415، 511، ع  ريدة اليإلائر، ..."الكوق ضاق بكل حكم  ائر: "العقوق، عيد الكرن (2)
 .ا إلدر نفس ، ا كاق نفس  (3)
 .029ص ،اود  اجلزائر  ا عا ر: ضمن عتا  اجلابر ، دمد  احل ،"ما  باجلزائر 8 عرال (: "السهى)أفأ اجلزائر  (1)

 .2334ما   28مقابلن م  السائوي، دمد اواهر عيد القادر، بفندق ا  تار مبدينن ساين، اامي  )*(
 .92سرابين من امن االح اق، صورشا ا  : رار، دمد بلقاسم (5)
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و د سيأ و  شذا ا عىن الناعر دمبد العيبد    اليفبن البذ  دعبا النبعج اجلزائبر  و  ا برا  
 :الينا والقنو  ،عما أعد على عدة النسياق الذ  عاق س   الهعفاء العز   نذا  

 اســــــــــــــــــــق اليـــــــــرح خـلاطّ و بدنياك ذرعا   قــــــــــــــــــروع ال تـضـــــــــــــــيا أيها الشعب الـمو 
 (5)ناسيـــــا بالـــــــــــموعدنا العقبى، فما  أنو   اـــــــــــــــــــــــــل بيـننـــــــــــــقل للـذي آذاك ال وص  و 

ين  اابراشيمي شو اوار على عدة النسياق،وق  لف   نظر  يعد عما أعد النيخ دمد ال
من با  الابدر واايانبن لنبهداء مبا ،وعين ينسبى و بد عباق مبن  لبن ا عتقلبب البذين اف نيبم النظباة 

  :من أ ل ضر  احلرعن الو نين؟  االستعمار    الس وق
 ـاالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرح البـــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــل  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ذكـراكـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــيـ
 االـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــث مــــــــــــــــــــــلليبا  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  مسـراكــــــــــــــــــــط وـــــــــــــــل

 درـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـصــــــــــــــــــــــــــــــــــمنبـتهـ  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أحـساكـــــــــــــــــــــــزرع
 (2)رـــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذن غُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنـ  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ننـساكـــــــــــــــــــفكيـ

التإلبميم علبى الفبنر هلبم، والفبنر لبن و وق عدة النسياق يعبين الوفباء، والوفباء لبذعرال النبهداء شب
ق جتربن ما  ا فزعن  علذ الرأ  العاة النبع    اجلزائبر و ،يتنتى وال وسن ااعداد والتوه  للفورة

أ اب  الينا من اادارة االستعمارين ا تعإلين البط ال تبؤمن ينفن أيدي  من عل عمل سياسي، بل ون  
ا  اتهبببوذ أمامببب  الرديبببن و مبببن ببببالفورة يالنببباعر اجلزائبببر    اامسبببينو وال بسياسبببن العإلبببا الاليظبببن، 

و ببد ا  بببذ سبباعن  5419دمببد بلقاسببم رببار   مببا  ا سببلون مببن أ ببل سريببر الببي د، لببذلف جنببد 
مببن اليببنا توببد  بلاببن الواثببأ ببب رادة النببعج   اابب ص بعببد أق مببل الإلببفر، سبباعن انابب ق الفببورة ي

يرسبببم  فهبببوالبببط مل تعبببد جتبببد  نفعبببا مببب  مسبببتعمرين متو بببر  القلبببو ،   وعفكبببن البببدموع ،اليكببباءو 
 : للنعج  ريأ التورير الذ  لن يتوقأ وال باجلهاد وجلج الدماء، يقو  رار

 يــــــــمـا دمت أرزح في صميم شقـائ  ائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماذا يفـيـد تـألـمـي وبـكـ

                                                 
 .029، 028الديواق، ص: دمد العيد دمد علي ،اليفن (1)
 .288، ص2عيوق اليإلائر، ف: د الين اابراشيمي، دم (2)
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 اءـــــــــــــــــــــــــبالدمـع شـأن تـذلل الـضعـف  اـــــــــــــــــــــــــعبثا أحـاول أن أكـون مـكـرمـ
 يــــــــــــــوبساعدي سأعيد عزمـي النـائ  ـورىـــــــــــــفبغضـتني الـسوداء أنتهك ال
 وداءــــــــــــــــــــــــــــــــليقارن الحـمـراء بـالســ  ىــــــــــــــــــــــــوأعـيد للتـاريخ يـوما قـد مض

 يــــــــــــــــــــــــحـتى أراه وقـد  أتـى بشـفائ  ـرــــــــــــــــــــــــب ثـائــــــــــــــــيـومـا سـأذكـره بـقل
 داءــــــــــــــصوت الجهـاد ونغـمة الشهـ  ردداـــــــــــــــــــفـي الدمـاء موهناك أسبـح 

 (5)اءـــــــــــــــــــــــــمـمزوجـة بالثـأر والبــغض  اــــــــــــــــــــــــوأعيد لألذهـان ذكـرى شـهـرن
النبعراء ، وحبل اليبوة البذ  ارتقيب  عمبا ارتقيب  دمبد بلقاسبم ربار وشا  د د ذ الساعن الط استنبرفها      

، يوة القإلاص من فرنسا الظا ن، فقد سقأ احللم حلم الفورة الذ   ا ا راود النعراء بعد والنعج اجلزائر 
ارعببن و  الببذعرال العاشببرة للم ببزرة ييببار  ببب ، وبعببد شببهور مببن انببدالع ثببورة نببوفمل ا ي واجمببزرة مببا ، وتنيببن

ويببزرع فيبب  الفقببن بببالنف ، ونبب  يالببج حقببا مسببلوبا ،النبباعر ثببورة الفببنر، وحيببث النببعج ا ببد  علببى اا ببداة 
ويرفب  للعروببن لبواء بعبد االنتكاسبن، ،وأرضا ماتإلين وثنرا للدماء ا الولن، وبفورت  سيعيد أجماد العبر  الابابرة 

والنبباعر بإلببفاء و دانبب  يتنيببن مبببا  ببد يعيببأ در  النهببا  مببن مببآاق،  ،ايببن االسببتعمارفنببوفمل شببو بدايببن يف
ويكنن برديت  خما ر الاريأ ومزالق ، لكن  يلقي عليها من الهوء ما يساعد على السيارة عليها، للو و  

 : و  الااين ا الوبن واهلد  ا ننود، يقو  رار
 اريـــــــــــــــــــــــــفابطش بخصمك كالهزبر الض  اريـــــــــــــــــــــــذا الـســــــــــــك أيهــــــــــــاألرض أرض"
 ـارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم للـثـــــــــــــــا قـائـــــــــــــــأنـا نـاقم أنـ  اــــــــــــــــــــق  قاصفــــــــــــاهتف بدربـك كالـصواعو 

 ارـــــــــــــــــــــع اإلعصــــــــــــــــــــــعـلى العـداة  زوابو   ــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خـفـاقــــــــــــــــة رايــــــــــــــللـعـروبـأنـا 
 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــا  أول األفـجــــــــــــأنـ..  بـسـواده  اـــــــــــــــــــــــــــــــم غـمـنــــــــــــأنا آخـر اللـيل الـذي  ك

 وارـــــــــــــــــــــاألسو ـوك ــــــــة بالـشـــــــــــــــــــــــمحـفـوف  دتــــــــــــــــإن بو ال تخش الطريق  و .. فاهتف
 ارـــــــــــــــــــــــــــــــــــاألخطو ـاق ـــــــــــشـعـب مـن اآلف  هـــــــون تحـيطـــــــــــــــــــــــفالمـجد كالشـرف المص

 (2)"ارـــــــــــــــــزة الجبـــــــــــــــفـاقـفز لمجـدك  قفـ  هـــــــــــــــــــــــــــــة دونـــــــــــــــالـمنيو .. المـجد فخـركو 
                                                 

 .95ص،  ورشا ا  سرابين من امن االح اق: رار، دمد بلقاسم (1)
 .95، صا إلدر نفس  (2)
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لفبببورة نبببوفمل وف رنبببا، وق اوالة البببط أ بببذ  الاريبببأ اء مبببا  شبببي البببط مهبببد وق  عبببرال شبببهد     
وا نسبباة الببط عاشببوشا واستسببروشا ولبببد  فببيهم رو  االنتقبباة والفببنر ممببن عببذنيم وت عبببج ،ببباجلزائريب 

بنح مهم ومناعرشم، ففار  الدماء لتعيد  ريأ اا ص وجتر  الاا يب وأر اسبهم، وأ بيح يقينبا 
اق النع  لبدال فابن النبيا  علبى ااإلبوص سيسب د العبز الهبائ  واورة السبليين عبن  ريبأ أق الالي

 : ، يقو  رار العمل الفور 
 دارــــــــــــــــــــــــــــــــــور  كاألقـــــــــــــــــــــــتخـضنا فـنثـو   ا دماــــــــــــــــــــــرنـــــــــــي تـفجـــــــــــــا وطنـــــــــــــذكـراك يـ

 دارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  للغـــــــــــــالمـوت للـمحتـو   اــــــــــــــــــــــــــارنــــــــــــــــام  شـعــــــــــــام االنـتـقــــــــــــــاالنتـــق
 (5)ـذارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األقـــــــلـلذود ال لـحمولـ  ـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنـودنو ـوارة ـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــفدمـاؤنـ
شببببعارا   بدايببببن الفببببورة  ببببد  عببببل  االنتقببباة مببببن ا تببببالب الابببدارين وو ا عببباق دمببببد بلقاسببببم ربببار     

التوريرين،ف ق الربي  بوشامن عاق سيأ و  شذا ا عىن،لكن  مل يتو   و  النعج مياشبرة بااابا  ،ببل 
اا ج ما  ودعا  و  االنتقاة،لكن الفنر   تلف الف ة يتالج القوة والاليبن وحسبن ااعبداد النبيء 

ن ما  أق يتهرع وييتهل و  اجليار ا نبتقم ليفبنر ليالج مالذ  افتقد  اجلزائريوق  نذا ،فيعود الناعر 
 :لل زائريب من الظلمن ا ت لين ،ويع ل بعقانيم

 ام؟ـــــــــما سقاك الظلـم أسوأ ج و  أ    مـــــــــــــــــــــــيـا مـاي مـالك واجـما لم تنتق
 امــــــــــــألحكاو يبـرأ من الـحكام    ارعــــــــــــــــــفارفع إلى موالك شـكوى ضـ

 دامــــــــــــــــــللظالـم المستـهتر الـهـ  ةـــــــــــــــــــــــــاسأل يد الجـبار عاجل نقـمـو 
 دامـــــــفمتى  يسـاق الظـلم لإلع  ةـــــــــــــــــــــــيا ماي إنا فـي انـتظار حكـوم

 (2)رامـــــــــــــــــغو م مـجتـاحة بقواصـ  اـــــــــمن رب السـم( الغرب)عجل لهذا 

                                                 
 .92ص ،ورشا ا  سرابين من امن االح اق: رار، دمد بلقاسم (1)
   .83، 14الديواق، ص: بوشامن، الربي  (2)
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،فب ق  5494  بوشامن أ ر  و  التهرع والدعاء،و لف س   ا ظلبومب الهبعفاء عباة ووق عاق الربي
جتبباوا لابن اللببب و  لابن القببوة والفبورة، لاببن  ،5411ار الببذ  نظبم القإلببيدة   مبا  دمبد بلقاسببم رب

 :الواثأ بنفس  ،ا ؤمن بالنإلر،الند ا تود  وعدائ  
 فالدهر في الدوران كالمنشار              عيــــــــــــــــــــــــساير واقأأنا لن ألين بأن        

 النا              حتى بكى التاريخ في األسفارــــــــــــــــــــــــــــــــــأسنانه كم مزقت أوص       
 تدوي بها من مهجتي أشعاري         ستثور من يومي الكئيب عواصفي             
 ارـــــــــــــــــــتار بالبتـــــــــــــــاقة                وأصارع البــــــــــــــــــــــــــــــــوغدا سأرفع رايتي خف       
   (5)متنكرا كاللص في األسحار                ثالةــــــــــــأنا ما خلقت ألن أعيش ح       

  التعياببن النفسببين بببدعوة النببعج و   مهمببتهم أدوا أيبباة االحببت   ،وبعببد نكيببن مببا  شبعراء اجلزائببر قو
أعبادوا و  النبعج اجلزائبر  ثقتب  مبا عنيذ اامو  والتقاع ،وجتاوا مرحلن النعور بالينا وااحيبا  ،

،فتكللذ تلبببف ا سببباعي بفبببورة وبتببباريخ أسببب ف  ليت ببباوا عقبببدة اابببو  مبببن القبببوة االسبببتعمارين،بنفسببب  
 .نوفمل الط دحر  الظا ب وحققذ االستق  

 : الوطن بعد االستقالل بناءذكرى ماي و  – 1
السياسين، ووعداد النعج للفورة النفسين و ن   التعيا بدورشم وا امبعدما رأينا أق شعراء اجلزائر 

 ؟بعد   ء االستعمارالناعر اجلزائر  و  الفورة نظرة من أ ل افتكا  االستق  ، فكين أ يح 
 ؟فقطاورة  يقتإلر علىالتورير  أق فعلشل و 

ويراو  بب الدعاء  ،يتقلج بب اومل واومل اار ما جم بعداجلزائر  الناعر  لقد عاق
و  الفورة عسييل و  و و ورا جينح و  التهديد والوعيد، و  عف  من القإلائد عاق يدع والر اء،
، لكن حلقا  النها  والكفا  وثورة نوفمل لذعرال ما ،بعد االستق   ييقى وفيا و شا شو التورير، 

فورة متوا لن بعد االستق  ، ومهموق الفورة ينتقل من سرير اورة و  احلفاظ على مكتسيا  ال
 و ا":    رعي و  شذا يقو  الدعتور عيد ا... واالشتماة باجلوانج اال تماعين واال تإلادين والفقافين

                                                 
 .90ورشا ا  سرابين من امن االح اق، ص: دمد بلقاسمرار،  (1)
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 د رعزوا على اجلانج السياسي   مفهومهم للورين واالستق  ، وعلوا عن تعانهم  النعراءعاق 
رنم نتم مبوتواشا للورين  وشو هم وليها ونهاهلم   سييلها، ف يفم بعد سقيقها أ يوذ نظ

 .(5)"اال تماعي و   انج ا توال السياسي، بل أيها اشتموا با توال اال تإلاد 
أعفر  عانوا يودين  االستعمار و ا وا  عم االستيداد واهلواق والعأياة ولعل النعراء الذين عاشوا 

أعفر الناا حر ا على شذ   عانواعما   ،النعراء حيا للو ن وفهما  عىن احلرين واالستق  
ورأوا ما  دة اجلزائريوق من تهويا   يلن احلقين االستعمارين  ،عاشوا ا آسي ا كتسيا  بعدما
ق الذ  دعا بعد ومن شؤالء الناعر أمحد سونو  ،وأثناء ثورة نوفمل ،5491وسديدا   ما  

عما حث اجلزائر  على واختذت  منه ا هلا،،رمست  الفورة االستق   و  عدة اال را  عن ااط الذ 
تابعا و وال يكوق ومعن أ،واحلفاظ على دين ، وأق يستقل بن إليت  وعيان  ،التولي مبكارة اوا ق 

العمر  يل ا و  فيعمر  بإلاحل أبدا، وياتنم لينتف ، ويعمل لدنيا  عنن  يعيش  لا  ، وأق يعيش
 :اوعما ، يقو  الناعر

 دــــــــــــــــــــــعرفــت نهــجك فــالزمه وال تح  دــــــــــــن لقــــــــــــــــــيا ابن الــجزائر يا ابن الثائري
 دــــــــخلود الــذي يبقى إلى األبمجد الــ  ــاــــــــــــــــــــــــــــالق إنهمـــــــــــــتحـل بالـديـن واألخــ

 ــدـــــــــــــــــــــــــــــر وال خــلـــــــــــكـببـغـاء بـال فك  ــةــــــــــــــــــــــــعمّ ـاس إ  ـــــــــدا في النـــــــــــوال تكـن أبـ
 دـــــــــــــــــــــع كالزبــــــــــــــيـبـيد إال عـديــم النفـ  الد و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــما ينفـع النـاس يبـقـى ال يبــي

 دـــــــــــــــــد الصمـــــــفـإنما أنـت ظـــل الواح  دفــــــــــــــــــــــــــعش كـي تفيـد وال تـعش بـال ه
 ا غدـــــــــوق لدنيـــــــــــــــأنـــا مخــل: تـقلوال   اــــــــــــــــــت بهـــــــــــــهـلم فاعـمل لدنـيا قد خلـقـ
 دـــــــــــــما قد بذلـت وإن فرطــت لــم تج  دـــــــــــد تــجـــــــــــــــــإزرع لتحـصد وابـذل ما يفي

 دــــــــــا على أحــــــــــــــــــوال تـكن عـــالة يــوم  لـــــــــــــــال عمـــــــــــــــــما دمـت حيـا فال تـــقعد ب
 (2)دــــــــــود إلى أمـــــــــــــــــفـإنما أنت مـــوجــ  اــــــــــــوت منطلقــــــــــــــــبادر من اآلن قـــبل المـ

                                                 
 .41ة، ص5449النعر   امن احلرين، ديواق ا ايوعا  اجلامعين، اجلزائر، : رعي ، عيد ا  (1)
 .098الديواق الفاين، ص: سونوق، أمحد  (2)
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ينيت ، فقد شاء ل  القدر أق  ا حد  من جماار   ما    س    اليفن وعما تنمل دمد العيد
عقج " العيد واابراشيمي"رشا عل من سولعل أبعاد عدة النسياق الط است"يعيش فرحن االستق   

استق   " دمد العيد"نيا  الط حىي" مي د التورير"ا  إليدة ما   دعذ ني 8أحدا  
د بالكفا  الذ  حقأ السيادة والتورير مث وا ل ثورة التعم  و هى بتعريج حيث أشا،(5)"اجلزائر

اجلزائر، وعمل على استتيا  اومن، و ن  لل زائر منلا بب منابر الدو    شيان اومم ا تودة، 
لفورة واستمر النها ، يقو  دمد من أ لها  امذ ا أشاد نيا الناعر للوفاظ عليها ون وتلف  يم 

 :  اليفن العيد  
 الد لتعمراــــــــــــــــــــــــــــــشعبية رعت الب  ة عربيةــــــــــــــــــــــــبشرى لنا بحكوم

 ار ــــــــــــــــا أكبـــــــــــــــــمثلى لثورتنا وفتح  ر غايةــــــــــــقد كان تحرير الجزائ
 وراــــــــــــالد مطــــــــــــــــــام حكما للبوأق  داــــــــــــــــــنظاما للرشاد ممه أبدى

 راــــــــــــا مستنكــــــــــــــــمستقبحا تغريبه  ر كلهاـــــــــــوقضى بتعريب الجزائ
 راـــــــــفاستأمنت شعبا وعزت عسك  اـــــــــسوت حكومته مشاكل أمنه
 (2)راــــر منبـــــــــــبين المناب وبنت لها  ةــــــــــــجمعية األمم اصطفتها دول

وشل ،و  أ  مدال و لذ اجلزائر   ميداق التعريج مف ،لكن السؤا  الذ  جيدر  رح  اوق   
 سققذ أماين الناعر وما ا سيكوق مو ف  لو شاء ل  القدر أق يعيش و  اوق ؟  

يؤعد على معاين الوفاء للنهداء، شهداء ما  وبعدشم شهداء  فهودمد اواهر السائوي أما    
يقو   ،اجلزائر النعج  يتمت  مناشا   ننف  ا اجلزائر  ،الط أاشر  بعد االستق   ثورة نوفمل

 :الناعر
 هـــــــــلم تضع في التراب أي ضحي  اــــــــــــأيها الذاهبون أمس ضحاي

 ة حيهــــــــــــــــــــفي قلوب تعي الكرام  اـــــــــيزال كاألمس حي ذكركم ال

                                                 
 .259النعر اجلزائر  احلديث، ص: ار ،  احل  (1)
 .999، 990الديواق، ص: اليفن، دمد العيد دمد علي  (2)



 5491ماي  8 لجزائري في مجازرالشعر امضامين             :                   ولالفصل األ
 

 44 

 هــــــــــــــــــقد رعى العهد للدماء الزكي  نـــــــــــــــوالثرى الطاهر الزكي أمي
 (5)هـــــــــــــار جنيـــــــــــــــــــفإذا روضه ثم  ادــــــــــــورة وجهــــــــــــــأزهرت فيه ث

 احيو من النعراء الذين أ( 5498)ما    والناعر دمد بن ر ااق من مواليد ما بعد جماار 
 عرال ما  عيقين اجلزائريب، الذين يلتقوق مبا  من عل سنن وعلهم عزة على العمل جملاراة اومم 

 : نييد  يم  من نيا شهداء اوم ، يقو  الناعرالعظيمن وبناء يفهن و نين وت
 مــــــــــمن الزمان نجاري أعظم األم  رجـــــــــــــــــــــــسنلتقي معه في كل منع

 دمـــــــــيبلى الزمان وال تبلى من الق  اـــــــــونبتني في ربى التوحيد نهضتن
 (2)مـــــــــنعيد أروع ما شدناه من قي  رةـــــــــا عباقـــــــــــــإنا انطلقنا مع الدني

ينياي أق نفرق بب اوثار اودبين الظرفين،واوعما  اابداعين الط "ويرال دمد بن ر ااق بنن  ،
ااالدة الط يستوحيها الفناق من تلف ا نار  تتفاعل م  ا ناسيا  على مستوال القيم وا فل 

ووق عاق الناعر دمد العيد    اليفن يعد من .(0)"واو داء الط تعودنا أق نسميها مناسيا 
اشا بقإليدة ، وبقي وفيا هلذ  الذعرال حب حي5491النعراء اووائل الذين عتيوا   أحدا  ما  

 5491وار عتج   جماار ما  او بعد االستق  ، ف ق أمحد الايج معال ش( مي د التورير)
هم   العمل السياسي ر أق يعيش بعد االستق  ، بل وأس، وشاء  ل  او دا5410 إليدة عاة 

 8ذعرال شهداء أق ييقى وفيا ل يفرييا من شاعر وجماشد و ين و  بناء الدولن اجلزائرين ا ستقلن، ولي 
   عرال )الد  عرال ما  بقإليدة ثانين بعنواق وبعدشا شهداء نوفمل، ويث  ،5491ما  

، ومن با  الوفاء للنهداء ف ق الناعر يو   الكف  من النإلح 5481نظمها عاة ( النهداء
 ،عبويدعوشم و  الوحدة ونيذ الفر ن، وحيذرشم من الاام،لل زائريب عي حيافظوا على االستق   

 :ومن  ئا  اوم  الذين ال يزالوق حينوق و  ديار اجلزائر، بل وو  ديار العر   يعا، يقو  الناعر

                                                 
 .82، 85ص ،جسا  و راا ،: السائوي، دمد اواهر  (1)
 .08ص ،5483،مايعن اليعث ، سناينن،اجلزائر،5 اوضواء ااالدة،: بن ر ااق، دمد (2)
 .9مقدمن ديواق اوضواء ااالدة،ص:دمد ابن ر ااق، (3)

 دد؟ــــــــــــــــــــللصف بعد المشرب المتع  ودةــــــــــــــــــــيا أيها األحياء هل من ع
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ومن  هن ثانين يتو   الناعر باااا  و  العر  يدعوشم و  الوحدة والقهاء على أسيا      
ق يكونوا فت ارنيم م  االستعمار لقنتهم أ،التنتذ والفر ن، عي يكونوا  دارا  ليا ضد اوعداء 

دوما أ وياء مرشويب اجلانج، وأما الهعن واالستكانن والت لن فهي تام  فيهم اوعداء والاامعب، 
و ورفن تارييها وفرنستها، ف ق معال ش، د نادال بتعريج اجلزائر     اليفن وو ا عاق دمد العيد

ار الط ت بص بنا من اوار يؤعد على شذ  ا عاين الو نين والقومين، وعما حذر الناعر من اواا
 د وعنين بالناعر ،ني  أيها و  ا  ا ر الط  د تنتى من داال الو ن و  أشكا  متعددة،ااارف 

وبالعر   يعا منذ الفمانينيا  من القرق ا اضي، وما جير  ، ستنر  اوحدا  الط سيأ باجلزائرا
 :ل حيث يقو  بالو ن العريب اليوة ا  شاشد على تنيؤا  أمحد الايج معا

 ديـــــــــــــــــــــــــــي مبتــــــــــــفغزا معاقلهم صب  واـــــــــــــــــن تفرقـــــــــــيا أيها العرب الذي
 (القنفذ)ل ــــــــــــــفيه الضعيف يداس مث  مـــــــــــــــة عالـــــــــــــــما أخذتم أبجدي أو

 دـــــــــــــــــــــــــــــــئن لملحـــــــــــــوبالدنا ال تطم  وىـــــــس والهـــــــــــــــفتراثنا يأبى التفرن
 دـــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــومخطط يرمي لما بع  ةــــــــــــة مدروســـــــــــــــــــإن التفرنس نكب

 ن اليدـــــــــــــــــــــمنه المقاتل، فاغتدى ره  اــــــــــــت لنــــــــــــــإن العدو، إذا بدا بان
 ...دــــــــر وأحمــــــــــــــــــومبرنسا مثل الزبي  اـــــدو معممــــــــــــــــــــــــلكن إذا كان الع

 (المثرد)ت ـــــــــوالخنجر المسموم تح  هـــــــــــــــكيف السبيل إلى اكتناه ميول
                                                 

 .130ال اويح وأيفاين ااياة، ص: معال، أمحد الايج  (1)

 د؟ــــــــــــــــــــــــــد وموحـــــــــــــــــــاحمنا لنهج و   ةــــــــــــــــن أوبـــــــــيا أيها األحياء هل م
 د؟ـــــــــوالعرب في خطر فهل من منج  حـــــــــفالدين في غبن فهل من ناص

 ...تودد در طيَّ ـــــــــــــــــيخفون ناب الغ  اــــــــــــــــــا ودمائنــــــــــــــوالطامعون بنفطن
 تدــــــــــــــــــة معــــــــــــــــوجزاؤها نصل وطعن  ـــــــــــر تكرمــــــــــاونعاجنا تعطي الكثيـــ

 ...ددـــــــــــل ممــــــــــــــــــوكالبهم تعنى بك  اـــــــــــن لحينـــــــــــــــــــــفذئابهم دوما تح
 (5)ودـــــــــــــــــــبيض بقلب أس وجسومهم  ضـــــــــــــل أبيــــــــــــــأيديهمو سود بنص
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 دـــــــــــــــــــــف اليــــــــــــــــذودوا بعلم قبل سي  اــــــــــــــــــــــاة الدار قبل دمارههبوا حم
 دـــــي خير موحـــــــــــــــــــــــــــــــــــولساننا العرب  اــــــــن لشبابنــــــــــــــــفالدين خير محص

 دــــــــــــــــــــــــــفي كل شكل ال بشكل أوح  مــــــــــفإنهواحموا العرين من العداة 
 دـــــــــــــــــــب المتعبـــــــــــــــــــالراه زيّ ذا ب   أو  ةــــــــــــــــــــــة مرموقـــــــــــــــهذا يجيء بهيئ

 (5)دـــــــــــــــــــــــد أو معبــــــــــــــال يطمئن لعاب  رـــــــــوهناك من أضحى كشيء أحم
   ا عبتق  و ا بوا  عبم، 5491مبا   8أحبدا   واشبعا ميفب ة أيفب ومن النعراء البذين     

وال أننبا نسبتار  تبنار النباعر دمبد النبيوعي ،الفبور ، و النها   مأياة الفورة التوريرين بسيج ننا ه
، فقبد ال جنبد 5481ر ما  لدي  و  ف ة متنارة  دا، و  لوال مناسين وحياء الذعرال عباة  دال جماا 

ال يكباد يب من بامسب   با حيمبل مبن  عريبا  و ال يكاد يذعر مبا  لبوال نبوفمل، و ل  مفل شذ  ا ساجن، فه
 ،لنإلبببرينتنبببي با  (!..لبببوال نبببوفمل) ق،فهبببو    إلبببيدةسمبببل وليببب  احلز و ،مؤ بببن سبببز   نفببب  النببباعر 

لكبن شبتاق مبا ببب مو بن معبال وأفكبار   ،ويفت ر بفورة اليناء الط ااضبها النبعج بعبد ثبورة التوريبر
وبب أفكار دمبد النبيوعي البذ   ،واستنعار ا  ا ر الط تتهدد اجلزائر والعر  ،  بعد الردين والنظر

 :ييدو أعفر مي  و  الف ر حب يقو  
 مــــــــــــرف العلــــــــــــورغم أنف العدا قد رف  اــــــــــــــــــــــائرنرى جز ـــــــــوعمت الفرحة الكب

 مـــــــــــــف ملتئــــــــــــــــد والصــــــــــــــــالرأي متح  رهـــــــــــــــــدا يبني جزائـــــــــــــــــوراح شعب الف
 أمــــــــــــــــــــــــــالل ال وال ســـــــــــــــــــــــال يعتريه م  دهــــــــــــــــــــر رائـــــــــــــة التحريــــــــــــــتقوده جبه

 مـــــــــــب ومغتنــــــــــــــفي كل صقع يرى كس  دة ــــــــــــهذي المشاريع في الميدان شاه
 ال تبتسمــــــــــــــــــــــــــر واآلمـــــــــــــــــبقطرنا الح  اج زاحفةـــــــــــــــــق واإلنتـــــــــــــــــــمسيرة الخل

 (2)مـــــــــتسمو بنا الضاد واإلسالم والشي  رب ـنا عـــــــــــــــاي أنــــــــــــــفاشهد لنا شهر م

                                                 
 .130ال اويح وأيفاين ااياة، ص: معال، أمحد الايج  (1)
 .49ص ،5441مننورا  ا تون الو ين للم اشد،اجلزائر،الديواق،: النيوعي، دمد  (2)
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فاوشم من ثورة اليناء والتنييد، مواعين وق النعر اجلزائر  الذ  واعج ثورة التورير،وا ل
،لذلف ف ق شعراء اجلزائر،ال سيما عي ال تكوق عرضن للهياع  تف   الفورة احلفاظ على مكاسيها

  وثورة ودن  ا ريرة أياة االحت   ،وشهدوا جماار ما ،منهم الذين عاشوا مآسي الو ن اجلزائر 
وشاء هلم  ،ومنهم من محل الس     و   العدو من اف ب  ا تل   ا عتق  ، ومنهم نوفمل،

القدر أق ينهدوا االستق  ،ويفرحوا الفرحن الكلال،عاق يعز عليهم أق جتهن شذ  ا كاسج 
ا  ا ر حذروا من  ،لذلف فقد دعوا و  موا لن العمل من أ ل بناء و ن  و  موحد ،عماالو نين 

 .الط ت بص نيذا الو ن من الداال ومن ااارف
 : لشهداءوفاء لماي وال تخليد - 6

  تاريخ اجلزائر و راعها م  االستعمار أياة يفرر تستعإلي على النسياق،ويفا عتيذ ول دة 
االدة،ويناذ منها الدروا النهداء ،لذلف حأ هلذا الو ن أق يعتز ويفت ر نيذ  الإلفوا  ا

 اما عما  تفل  ويكرموا   عل  عرال و  عل حب، ،ولنهداء ما  أق خيلدوا ،وحأ  ا  ،والعل
على   وبفورة نوفمل وشهدائها ،ومن حأ او يا  ا ت حقن بعد االستق   أق تال  ،بذعرال نوفمل
يل محاين الو ن واس  عوا وأق تتعر  على س  اوباا  الذين ضووا   سي تاريخ او داد،

وشذ  الفكرة دعا وليها النيخ دمد الين   ،عي ال تنيذ   لتها با اضي ،وال تتنكر وجماد ،يادت س
لف   ... يا يوة": ما  ثامن حب اا ج (ما  8 عرال )اابراشيمي منذ أمد بعيد   مقالت 

امن ما  سنن شاذ، فننذ يوة الف ننفوسنا السمن الط ال   وى، والذعرال الط ال تنسى، فكن من أي
وعفى، وعل ما لف علينا من دين أق  يي  عرا ، وعل ما علينا لف من وا ج أق ندوق تارخيف   

 .(5)"الاروا لا   سو  النسياق من النفوا
 ،ا يدعب والنعراءد أيها بن  ة وعما ختلد اوحدا  والو ائ  بن  ة ا ؤراب ،ف يفا ختل

وشادة بالنهداء الذين اس اإلوا نفوسهم   سييل (" السهى)أفأ اجلزائر "ورد    إليدة  حيث
من   سييل  ،و باعوا أنفسهم ويفم ، فننعم عليهم باجلنن ؟و د الدشم ا ،وعين ال خيلدوق الو ن، 

                                                 
 .088، ص2عيوق اليإلائر، ف: اابراشيمي، دمد الين   (1)
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وفياء الذين وا لوا در  النها  أ ل من ختلن بعدشم، فنالوا حسن الفناء والدعاء من اجلزائريب او
 : والكفا ، يقو  الناعر

 برــــــــــــــــــــــــزاكي العبير كأنما هو عن  مــــــــــــــدم لهـــــــــــــــــــــقوم سقوا أوطانهم ب
 رـــــــــعرض وأن المجد فيها الجوه  تـــــــــــاة وإن حلــــــــــــــــــلما رأوا أن الحي

 رــــــــــــــــــهذا الوجود لجاحد ال يشع  ات وخّلفواـــــــــوهبوا النفوس إلى المم
 رـــــــــهم في الجنان حياتهم ال تنك  اـــــــــــــــــــــــــن وإنّمـــــــــــــــــــال تحسبوهم ميتي

 رـــــــــــه وال يتحســــــــــــال خوف يلحق  مـــــــــــف بعدهـــــــــــــمستبشرين بمن تخل
 رــــــــــــّـــ لل ومكبـــــــــــــــبجميعكم، ومه  فــــــــــــــي هاتـــــــــــــــــيا معشر الشهداء إن

 رـــــــــــــــــــة تتفطــــــــــــــــــمن مهجة ملتاع  ةـــــــــــــــراب تحيــــــــــــــــــــيا نائمين على الت
 (5)رـــــــــــــــــــفي قلبه نار األسى تتسع  رــــــــــــا من شاعـــــــــــــــــــوتقبلوا حسن الثن

وسعيهم من ،ال ينكر  هادشم لذين وعيد الكرن العقوق يعتل شهداء ما  من اجملاشدين ا
فكتيوا فقد أالإلوا لدينهم ولنعيهم ،ونالوا شر  النهادة  يود االستعمار  ليا للورين،  أ ل فف

يقو   ،سكنوا القلو  عما سيسكنوق اجلناقو أمساءشم   س ل ااالدين ول دمائهم الزعين، 
 :الناعر

 أرـــــــــــــــــــــوالثابتون على العواصف تج  مــــــــشعبهلم و ــــــــــــــــــــــــدينهلالمخلصون 
 رــــــــــــــــــنعم الدماء، بها الشعوب تطه  م بحبر من دمــــــــــــــــــــــــــكتبوا صحائفه

 (2)رـــــــــوطموحهم للمجد صبح مسف  مـــــــــسكنوا القلوب بصدقهم ونضاله
،يؤعد أق و ائ  ما  ال تل  أ واء اجلزائر،و عرال ما  االدة   النفوا (وبراشيم)والناعر 
 :،وما الدت  يد الدشر لن  وو  أيد  الينر دشروالعقو  أبد ال

 ال يسري يجول بأجواء الجزائر       وقائعك الهوجاء ما انفك نقعها

                                                 
 .029، 020اود  اجلزائر  ا عا ر، ص: اجلابر ، دمد  احل: ، ضمن عتا (السهى)أفأ اجلزائر   (5)
 .9، ص5415، 511، ع ريدة اليإلائر، "لكوق ضاق بكل حكم  ائرا: "العقوق، عيد الكرن  (2)
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 (5) وقائعك الهوجاء ما انفك ذكرها      يدور بفكري خلدته يد الدهر
وعما أعد النعراء على عدة النسياق ،ف ق أمحد أبو عدو يؤعد شو اوار عن  ريأ 

وال سييل و  نسياق شذ    روعن،االستفهاما  ا تتالين بنق ال سييل و  السلو بعد منساة ما  ا
احلادثن الط أبكذ العيوق ،وأر ذ اجلفوق،بل وق علمن حادثن  ا رة عن التعي  عن ا نساة 

 :،فيستعين عنها الناعر بكلمن الكارثن الط أ عر  اجلزائريب
 مأساة ماي فيبكي القلب والحدق   كيف السلو وقد باتت تروعني     

 ا األرقـــــــــــنكراء يرفض من تذكاره      حادثة  كيف السبيل إلى نسيان 
 (2)رقــــقد عمنا من لظاها الذعر والف      كيف السبيل إلى نسيان كارثة   

ندالع ثورة  ييل ا 5419،   ما  5491د بنهداء ما ودمد بلقاسم رار يني 
بعد أق ضربوا أمفلن للياولن   موا هن  عسابقي  من النعراءعما يعد ما  بعدة النسياق    ،رالتوري

لذلف ،  ،حيدوشم النوق و  احلرين،لكن فرنسا يفدر  نيم ف اانم  زاء سنمار اجليول اهلتلرين
ا و  نفوا اجلزائريب  يعهم  ا ا عاق شنا  استعمار، و ا ،  نف  الناعر االدا سيعيش ما  

 : اشرأبذ أعناق اجلزائريب و  احلرين، يقو  رار
 اءـــــــــال بغض بل شوق إلى العلي  ىـــــــــوتطاحنوا وجيوش هتلر في الوغ

 ران واألدواءــــــــــــــــــــــــــــــــيرمون للني  ام رأيتهمــــــــــــــــــــــــــــحتى إذا ملكوا الزم
 اءــــــــــــــــــــــقيد الحياة غمائم الدكن  ت على ــــــــــــــــــــا ظليا يوم لن أنساك م

 اءـــــــــــــــــــع األحيـــــــــــرنانة تشدو م  ةــــــــــسأعيش في صوت الضحايا نغم
 (3)اءر ـــــــــــــــمهج مع الحرية الحم  اــــــــــت لنــــــــــــــيا ماي لن ننساك مادام

،فهل نسي وشهداء ما  أياة االحت   بعدة النسياق  ،و ا عاق النعراء  د وعدوا ما و 
 النعراء شذ  الذعرال ا ظلمن بعد   ء االستعمار؟

                                                 
 .3،ص1952،1،ع ريدة ا نار.."!أثامن ما :"وبراشيم (1)
 .3،ص1953،12،ع ريدة ا نار،."عين السلو؟:"أمحد،أبو عدو (2)
 .92ورشا ا  سرابين من امن االح اق، ص: رار، دمد بلقاسم  (3)
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الذين اس اإلوا  النهداء مهاد (من وحي الفامن ما )   إليدت   أمحد سونوق لقد أشاد
ومل تنالهم أموا  يستفمرويفا وال جتارة يرعويفا، وال أوالد حيولوق بينهم وبب  ،نفوسهم   سييل احلرين

اجلهاد   سييل ا  والو ن، فتسا اوا باوال    و ذ  إل  ياليوق العيش الكرن، والتورر 
 :  ساد   اجلنن،فتوقأ حلمهم باالستق  ،وسقأ هلم الود اوروا  واوللو ن

 د؟ــــــــــون بعد اهلل من أحــــــــــــــــــــــفهل يخاف  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هلل خالصــــــــــــباعوا  نفوسه
 دــــــــــال والولـــــــــــــــــــلم يثنهم عنه حب الم  دوا ــــــــــــقد جاهدوا في سبيل اهلل مذ وج

 (5)دـــــــــــــــة البلـــــــــــــــــــولم يريدوا سوى حري  واـــــــــــــوع فقط قتلـــــــــــــــخمسون ألفا بأسب
خيا ج شهداء ما  الذين عاق هلم الفهل   تعييد ( دمد اواهر ) والسائوي الكي  

شهداء نوفمل، وحب امتز ذ دماء شؤالء بدماء شؤالء تاهر  أرة اجلزائر من   ريأ النهادة أماة
وشم أحياء    لو  ثورين  ،فهم أحياء عند رنيم يرا وق،لنهداءل وعتج االودأر اا االستعمار، 

تعي مكانن النهيد، وتدر  عرامت ، عما تدر  مكانن يوة ثامن ما  الذ  حقأ السيادة واجملد 
على مر العإلور، يقو  والتم يد النهداء أ در بالتوين وأحأ بالتكرن والتنرين لل زائريب، ف

 : الناعر
 لوب الوفيهـــــــــــــــــــــــتتغنى به الق           ميل ــــــــوإذا يومكم نشيد ج      
 يهــــــــــــــــــلتحيي الفداء واألريح          ام  ــــــــــتتالقى عليه في كل ع      
 (4)والثبات العجيب في الوطنيه          وتناجي شموخكم وعالكم        

  

ومل  –من أمفا  مفد  اعريا  –ووق عنا  د استاربنا من بعن النعراء الذين شهدوا جماار ما    
 5491حت  ،ف ق شاعر الفورة مل ين  عاةاال نعفر هلم على شعر   حب و وع ا نساة أو أياة

ىت ووق عاق اليوة  سا،ومىت  ،ح ،فهاشي الذعرال تستو ف  أماة شذ  ا ان التارخيين ااالدةوضوايا 

                                                 
 .091الديواق الفاين، ص: سونوق، أمحد  (1)
 .92جسا  و راا ،ص:اهر دمد او السائوي، (2)
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أما االستعمار فنيام  علها  سا ،بل دشر  عل  يوة " !عانذ أياة االستعمار   اجلزائر أياة سعد؟
 :يقو  الناعر ،(5)"   مستمر

 (2)ضحايا المذابح في يوم نحس       ولم ننس في أربعين وخمس  
وعل شهداء ما  ذعرال فيتاىن النعراء ب ،ال  عل سننميعود   بن ر ااق يقرر أق ما  ودمد     

    مبياوالن حأ ل  يا  أق   دشم وتنيدو فماتوا   سييلها،  ينشهداء اجلزائر الذين عنقوا احلر 
 : عل  ق  من أرة الو ن، يقو  ابن ر ااق

 راء في وطنيــــــــــــــــــــــــضحية الحرية الحم  واـــــــــوجاء مايو يغني كل من ذهب
 (3)دنـــــــــوالممن البطوالت في األرياف   ةــــــــــــــــوعاد يروي لنا ذكرى وأمثل

   إليدة من واحد  5485عاة ومن النعراء اجلزائريب الذين التفتوا و  الذعرال والدوشا 
 :وشذا مال  القإليدة ورسب بيتا ،الناعر عز الدين ميهويب،

  (9)مايا نطق الدهر فكان الشعر نايا      وأتى التاريخ يحيي اليوم
فيستوهرشا الناعر النا     الفالفن  فهاشي سذ وث ثوق سنن  ر على الذعرال، 

وأ يا  شهداء  ،"سعا  بوايد"و ين النهيد  ف تسم أماة نا ر   ين ما ، والعنرين  نذا ،
 :وعنن  يراشم رديا العب ،فينفأ عليهم وي حم ما ،

 لم يزل طيف الرؤى يحمل مايا   ت        ـــــــــــــــــــــرت ثالثون وســـم فهنا
 ضاياــــــــبرعما قد كان باألمس غ       رح ينمو    ـــفعلى تل سطيف الج

 ..اــــــــــــــــــــــــمن دم أصبح قرآنا وآي    صيدا        ـــــــــــــــــــــوهنا أنشد سعال ق
 شايا ــــوتداعى الشهدا فوق الح      ألرض اصطكت عظام      رددته ا

 (1) ذاياـــــــــمن عطر الش..بدم أحمر  مان وحب          ــــــــــــنسجوا مقطع إي

                                                 
 .084،ص2عيوق اليإلائر،ف:ين اابراشيمي، دمد ال  (1)
 .50االيا ة،ص:مفد  اعريا النيخ، (2)
 .01اوضواء ااالدة، ص: بن ر ااق، دمدا  (0)
 ".ناأ الدشر" إليدة:عز الدين ميهويب، (1)
 .نفس  (5)
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بقإليدة ( سعا  بوايد) ما  بساين 8بل وق الناعر يعود في ص أو  شهيد   مظاشرا  
 :،ليكل شذا النهيد    اعرة او يا  عل السنب(ى اند سعا عل) أارال   ث ثب بيتا عنوايفا

 ذاكرهـــــــــــــــــــاني         لكل العنادل والــــــــــلسعال أفتح باب األغ
 احرهـــــــــــــــــــــفي         وأنثر أنوارها الســوأحمل شمس الحياة بك

 رهـــــــــــــــــــــــــــــحة ساهفتفتح أكمامها األرض فجرا         عيونا مفت
 رهـــــــــويرحل في روحه الطاه     شهيدا يعانق صمت الضلوع    

 رهــــــــــــــــــالي         وفي مقلتيه رؤى عابــــــعلى شفتيه انكسار اللي
 رهــــــــــــــــوتسكنه الجذوة الثائ ــــــــاء        ـــــــــيطوقه عاصف من دم

 حثا         عن األرض في لحظة فاترهــــتجوب خطاه الشوارع ب
 رهــــــــــــــــــــيلوك مواجعه الحائ ــــــــا        ـــــــفتلقاه كل الجموع حزين

 ادرهـــــــــــــــــــــــــبراكين ثورته اله  ـــــــي       ــــــــــوترتج أشواقه حين تأت
 (5)رهـــــــال في الذاكويكبر سعّ   ـــــــــا       ــــــــــــــور يوموتكبر مقبرة الن

بقإليدة ماولن من  5410الد الناعر اجملاشد أمحد الايج معال  عرال ما  عاة  وعما 
ر،ويتوقأ االستق  ،وييقى معال وفيا لذعرال شهداء ستن وسيعب بيتا،فهاشي السنوا   

  )  ماولن ثانين عنوايفا  ليم د شهداء اجملزرة   الذعرال اوربعب –عما يعود ما  –،فيعود ما 
اجلزائريب للنهداء والدعاء  ،يؤعد فيها على وفاء"(5481- 5491"ما   8.. عرال النهداء

 :هلم،والنوق واحلنب و  لقائهم
 جدـــــــــــــــــــــــــــــــــــهلل من متعبد مته      عدت وعاد فيك تضرع     يا ماي

 جدـــــــــمن راكعين وخاشعين وس   هذي األكف إلى السما مرفوعة      
 لف األلى         سبقوا المواكب للسها والفرقدــــــــــإننا خ:والكل يهتف

 تديـــــــلتقى        شهدائنا شأن الوفي المقـــــــمــــــــــــــأرواحنا كانت تحن ل
                                                 

 .582، 585،ص2339اجلزائر، ثالن، مننورا  ،5  منا  الرو ، :عز الدين ميهويب، (1)
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 ؤددــــــلكن وقد حم القضاء فأسرعوا        من دوننا نحو العلى والس
 ديـــــائب        أنا على درب الشهادة نهتــــــــــــــــــــــــــإنا نعاهد كل حر غ

 شهدمستلهمين الرشد من مست   ونعاهد الوطن الحبيب مجددا      
   (5) !دـــــــــإلى اللقاء،إلى غ:وق         للسابقينــــــــــــونقول في قلب براه تش

وبنهداء ما  الذين الدشم بقإلائد  ،مث خيص الناعر نفس  ب بداء لواعج التعلأ مبا 
الوفاء ،ف ق الناعر   فل راععا ااشعا   موعد  سكج فيها مناعر احلج والوفاء، ومن با 

 :منا يا شهر ما  وباتنن ،الذعرال اوربعينين لنهداء ما  ليتلو شعر    أشر  ا قاما  مبدينط  ا ن
 هدــــــــــــــــــــفلعلها تنسي لواعج مس    ذكرى هوى     يا ماي دعنا نستعد

 ..فردـــــــــــــــــة         وتغزل بالجمع ال بالمــــــــــــــــــــــــبيني وبينك قصة معروف
 تبعدــــــــــــــفي العمق،أول نازح مس     مذ حل يومك كنت أول مثخن    

 جهدـــمرة         كالدمع كالدم كالتراب المــــــوتلوت فيك قصائدي مح
 عمدـــــــــوسكبت فيك مشاعري مشبوبة        وقتلت نفسي فيك دون ت

 (2)عا         عند المقام اليوم حسب الموعدــــــــــــــثم ها أنا يا ماي أمثل راك
يعدد  2335الط نظمها عاة  (أوشاة و الة) والناعر النا  مولود جمدو     إليدت  

الين  اابراشيمي عما أنا  النيخ دمد ضوايا ما  الذين  ووا دومنا  نج وال عنقهم للورين، و 
  الاروا على الكتا  والنعراء ال سيما الذين شهدوا اجملزرة عي ال مسؤولين تدوين تاريخ ما  

لناعر مولود  لتها أ يا  شعراء االستق   حيث أعد ااشذ  الفكرة تن،ف ق يكوق عرضن للنسياق 
 هرشم، عما ينهد ينهد على نقائهم و ليظل يكتج   الاروا س تاريخ شهداء ما بنق جمدو  

 : يقو  الناعر،ويفدرشاعلى ايث فرنسا االستعمارين 
 مـــــــــــــــــــاء ويقصـــــــــــــــأيالم من يبغي الضي  واـــــــــــــــــرتي ذبحــــــــا من عشيـــــــــــــــــخمسون ألف

                                                 
 .132،135ال اويح وأيفاين ااياة،ص:معال،أمحد الايج  (1)
 .139ا إلدر نفس ،ص (2)
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 (5)مـــــــــــــويخط خبثك في العروق ويوش  مـــــــــــــــروس نقاؤهـــــــــــــــــــــــسيظل يكتب في الط
والنيا  منهم على  –وشذا ما جييج على تسادال  الياحفب الذين يلوموق النعراء اجلزائريب    

ر عيد ،حيث يقو  الدعتو على أيفم مل يلتفتوا و  شذ  الذعرال،ومل   دوا شهداء ما   –ااإلوص 
ال نعر  أحدا من شيا  النعراء، من ف ة ما بعد االستق  ،  ر  ج  و   عر :"ا لف مرتاة

و  د أروا  ،شذا اليوة ب  أو شر، وشوذ  رحيت  ليكتج عن   إليدة تنإلف  من التاريخ الاافل 
عنهم ،وال أولاف الذين اروا  رعى على مذابح احلرين بعنرا  اوال    يوة واحد،وال من يداف  

ورمبا عتج  اروق :"ولكن  يستدر  فيقو  ،(2)"حىت من يرق حلاهلم،أو ينفأ عليهم بالرمحن واحلناق
 عن شذ  ا ناسين ،ولكن فاتنا اال  ع على ما عتيوا،ونر و أق يكوق  لف شو الذ  و   بالفعل

و ق فلم يكن  ،(0)"تقإل  من  انج النعراء   القو فيكوق التقإل  من  انينا   اال  ع،ال ال
ختليد ما  و  يد شهداء اجملزرة حكرا على النعراء الذين شهدوا ا نساة فوسج،بل وق من شعراء 

،و يلن  م  تارخيهم أمفا  دمد بن ر ااق اجلزائر الذين ولدوا بعد اجملزرة يتوارثوق الفكرة،ويتوا لوق
ومولود جمدو ،وشذا ما يعين أق جماار ما  تيقى االدة   نفوا ،عظيمي،وعز الدين ميهويب

 .  عل  عرال اجلزائريب،ومإلدرا اهلاة النعراء
 : النزوع إلى العروبة واإلسالم - 7

سكرين أو توسعين فوسج، بل شي محلن احلملن الط و هتها فرنسا و  اجلزائر ع مل تكن           
 لييين،  ويتها محلن تين ين استهدفذ اورة واانساق والدين، وعملذ على ننر النإلرانين 

علينا أق خنلص شذا النعج و رر  من  ر ن ، وعلينا أق : " (9)وتوسيعها، يقو  الكاردينا  الفي ر 

                                                 
 ".أوشاة و الة" إليدة :جمدو ، مولود  (1)
 .090،ص5،ف(5482-5803)أد  ا قاومن الو نين   اجلزائر:مرتاة،عيد ا لف (2)
 .091ا ر   نفس ،ص (3)
عاردينا  فرنسي رئي  أسا فن اجلزائر، أس   عين اوباء (: Charles Lavigerie( )5421-5842)شار  الفي ر    (1)
 Larousse de: وينظر(.984ا ن د   االع ة، ص: )، هلا معاشد   التعليم   وفريقيا والنرق، ينظر5888يين ال

Poche, Librairie larousse, Paris, 1979, P499).) 
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شج عليها أ دادشم، ف ق وا ج فرنسا  نعىن على او ل باو فا  لننناهم على ميادئ يف  الط
 . (5)"تعليمهم ااجنيل أو  ردشم و  أ ا ي الإلوراء بعيدين عن العامل ا توهر

 ا  من تاريخ احت هلا لل زائر، وال أيفا مل تستا  أق ووق أفلوذ فرنسا بعن الف   ا   ف    
تقتل  من نفوا اجلزائريب حيهم لعروبتهم واس مهم، وشعورشم باالنتماء و  أمن العروبن وااس ة، 
شذا النعور ا تن ل منذ  روق من الزمن، والذ  حإلنهم ضد االندماف والذوباق   شذا الكياق 

تلن   مقومات  وثقافت  عل االات   عن اومن اجلزائرين، الط عمل االستعمار  الدايل الذ  خي
    فيها على احلفاظ على مقومانا، ومن شؤالء النيخ الرئي  عيد احلميد ابن بادي  ااعلماء 

 :  ائ  5409الذ   اشر ب س ة اجلزائر، وعروبتها عاة 
 ب ـــــــــــــالعروبة ينتسوإلى    لم       ـــــــــشعب الجزائر مس           
 أو قال مات فقد كذب   من قال حال عن أصله                   
  (2)ا له          رام المحال من الطلبـــــــــــــــــــــــــأو رام إدماج           

وين اجلزائرين ا ولودة من رحم العروبن وااس ة، علمن  ادة   مو ن لقد أفإلح النيخ الرئي  عن اهل
اجلد، وابن بادي  ال يكوق شاعرا وال   ا وا ن اجلادة، نيذا الننيد أارا ابن بادي  عل ناعأ، 
ورد على عل ا اوال  الط تس    اجتا   تل النعج اجلزائر  بت ريد  من شويت  العربين ااس مين، 

ااان الفاضح االعتقاد بنق النعج اجلزائر  عاق بعيدا عن "س   أو دجم    فرنسا، ف ن  من أو م
... و  أ  ان ...حىت  امذ الفورة ا يارعن، الط أر عت  و  حظ نا، بعد أق عاد يارق ..رعج العروبن 

اق بعيدا عن موعج بنق النعر ع:  ور االندماف والذوباق   عياق فرنسا، وأعفر من شذا اان الظن
 . (0)"العروبن أيها

                                                 
 . 94، ص5480ا دال و  اود  اجلزائر  احلديث، النرعن الو نين للننر والتواي ، اجلزائر، : ار   احل: نق  عن  (1)
 . 195، ص0ابن بادي ، حيات  و ثار ، ف: الاال ، عمار  (2)
، 2334دراسا    النعر العريب اجلزائر  احلديث، دار الكتا  العريب للاياعن والننر والتواي ، اجلزائر، : رعي  عيد ا   (3)

 . 48ص
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لقد ااتار اوم  عيد القادر أق تكوق الناة شي ا نفى، بل الناة شي ا    وا و ن،وشاء القدر     
أق  و  شنالف ويدفن   دمنأ، وعاق من امرة من شا ر م  اوم  أ داد الناعر عيد الس ة 
احلييج، شاعر  زائر  ولد بسوريا وما  نيا، ولكن   يل شذا و ا  شاعر عريب مسلم جتر    عرو   

ن ل  من دماء عربين، و لي  مفعم وج العر  والعروبن، ووق تعدد  او اار وتياعد  الديار، ومل يك
 : حلم وال ردين علم العروبن مرفرفا فوق الربوع العربين

 علم العروبة في ربوعك زاهر    ال رأت عيوني إال           (...بردى)            
 زائر ــــــــــــــــــــــــر              وشآم وتونس والجــــــــــأنا سيان في فؤادي مص            
  (1)امرــــــبهوى العرب والعروبة ع اني             ـــــــقلب تضج فيه األملي             

وحلم التورير ورف  الراين يكوق بعد   ء االستعمار اووريب من الي د العربين، عما أ لى         
ن فلساب، فما أحوف اجلزائريب والعر  عامن   عهد ا نن و  من يعرفهم الدين اويويب الإلليييب م

الذين رفعوا للعروبن وااس ة لواء أ عنذ ل  اوعا م،  !بتارخيهم الزاشر، وس  أباال  و ادت  ااالدين
ئر  وبنوا للدولن ااس مين عزا يااو  السماء، وفتووا هلا فتوا أ ر  ب  القيا ر، وق النعج اجلزا

يتنر  حج العروبن،وحج اللان العربين وااس ة وكم االنتماء، ووكم الدين ااس مي، ووعيار 
أق النعراء اجلزائريب عانوا ال يفإللوق بب الدعوة الو نين ا تومسن " ادت  وأباال  وعظمائ ، واحلقيقن 

ة، عما عانوا ال يفإللوق بب لكياق  زائر  وبب الدعوة و  تعميأ  لن شذا الو ن بالعروبن وااس 
 .(2)"مفهوة العروبن ومفهوة ااس ة

لذلف فهم يدرعوق أق تارخيهم  تد و  أ دادشم العر ، وأيفم امتداد للوهارة العربين    
ذ الدولن ااس مين،ومقدسا  الدين ااس مين،وأق دينهم وثقافتهم يفرضاق عليهم اجلهاد مىت تعرض

 : ااس مي ل نتها  من  ر  أعداء ااس ة
 انهضوا لقد آن في نصرة العرب امتشاق البواتر ...فانهضوا              

                                                 
 . 02، 05أ عريين يا  زائر، ص: احلييج، عيد الس ة اجلزائر   (1)
 . 99اود  اجلزائر  ا عا ر، ص: اجلابر ، دمد  احل  (2)
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 ر ـــــــــــــــكتب القتل والقتال علينا فانفروا للوغى أسودا هزاب             
 ز السمع من كل غاشم وتجاهر وابعثوا صرخة الجهاد ته             

 (5)افرــــــــــــــلن تذل األعراب يا أوربا صهوة الدهر كل يوم لظ             
، ف ق فرنسا االستعمارين  ا ذ وي   احلر  العا ين ( هوة الدشر عل يوة لظافر)وو ا عانذ    
ن، يوة أق دال او اق العا من باري ، وأليسوشا ثو  الذلن وا سكنن، ومل ينزع شذا اجلليا  الفاني

عنها وال بفهل اجلنود اجلزائريب والعر ،وتهويانم وبسالتهم   الدفاع عن حياة فرنسا، فمن 
فورة على حرروا فرنسا أ در على سرير و نهم اجلزائر من فرنسا، ويفم  يلوا على احلرين، وعلى ال
 : الظلم واهلواق، اإلو ا و ا تعلأ اومر بلاتهم وبدينهم،يقو  عيد القادر بن دمد بن القاضي

 أصاخ إلى األحرار أصبح ظافرا    ن      ـــــــــــــــكل مــــــــفهيا لتحرير البالد ف          
 را ــــــــا كان ثائدم العرب حر طالم     دم العرب ال يرضى هوانا وال أذى             
 (2)!شدوا المآزرا: يناديكم اإلسالم     تناديكم الفصحى العزيزة والحمى              

وق :"و  شر  تإلور ابن القاضي لاييعن الع  ن بب العر  واجلزائريب يقو  اوستا  علي بن دمد   
اعر يتود  عن العر  عما لو عاق يتود  عن اجلزائريب وحدشم،و يتود  عن اجلزائريب عما الن

و  سياق احلديث عن تعلأ النعراء اجلزائريب بالعروبن .(0)" لو عاق يتود  عن العر  علهم
ف يفم وكم التعلأ ال يفإللوق بب ا نرق العريب، وا ار  العريب من حيث االنتماء  وااس ة،

شذا : "والعقيدة، بل ويفم يكنوق عل ااعيار واا    للمنرق العريب، وينتظروق من  مد يد العوق
ر ولي  هلم من أمل   وحياء اجلزائ ،(تاريخ وفكر ورو )شو النرق   مفهوة اودباء اجلزائريب 

 . (9)"اجلرحين وال ب 

                                                 
 . 00أ عريين يا  زائر، ص: احلييج عيد الس ة اجلزائر   (1)
 . 88بوابا  النور، ص: ابن القاضي، عيد القادر بن دمد  (2)
 .88بوابا  النور، ص: مقدمن ديواق ابن القاضي، عيد القادر بن دمد:ابن دمد،علي  (3)
 . 89، ص5482-5491الاربن واحلنب   النعر اجلزائر  احلديث : بو رورة، عمر  (1)
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أما مإلر سديدا فمكانتها عظيمن   نفوا اجلزائريب، بل   نفوا العر   ا ين، فهي أرة     
لعوق ا اد  الكنانن، وشي حإلن متب من حإلوق العروبن وااس ة، ولاا ا أمد  اجلزائر با

–أما أرة الكنانن فلها    لو  اجلزائريب مكانن اا ن، لقد عانوا : "وا عنو ، يقو  الدعتور رعي 
 . (1)"يعلقوق عليها اومل   الدفاع عن العروبن، واحلفاظ على عرامتها -ومااالوا
عما أق النعراء اجلزائريب ال ينسوق  هين فلساب الط شي دنن العر  وا سلمب  يعا، وعما      

ف ن  حين أيها و  ماضي او داد  ويعد  اليد اليمىن للو ن العريب، حين الناعر اجلزائر  و  ا نرق،
س ة، شذ  ا عاين  يعا، وأجمادشم التليدة أياة االد بن الوليد، و ارق بن اياد ويف جا من عظماء اا

 (: ولج)يقو  فيها دمد بلقاسم رار وشو بنرة الناة 
 ارـــــــــل        وابن الكنانة حافظ للجــــــــــــــأرض العروبة للجزائر موئ
 ار ــــــــــــــــفواحة األزه..ه        عمالقةـــــــــــــــــــــــوشبابنا سيعيد عزة أرض

 بشار ـــــــونصيره، وطليعة است       رق الشقيق سالحه  ويكون للش
 فاضرب بنا يا شرق كالقهار      قد طوق الفضل الجميل رقابنا   

 بح        جيش الفتوح، وقبلة األنظار ـــــــوابسط أليدينا يديك لنص
 ار ـــــــارق        عهد الجهاد مكلال بالغــــــونعيد عهد ابن الوليد وط

 بوتة         كالليث تزأر داخل األغوار ــــــــــعزيمة مك..فلسطينفي 
 ار ــــــــع كما        يتفجر البركان بعد حصـــــــــــــوالمغرب العربي مندل

  (2)ارــــــــــــــــإننا        إن لم تؤازرنا بال أنصــــــــــــــــــيا شرق مد لنا يديك ف
ووق عاق رار عال ف ة  ويلن من حيات    ا نرق العريب،وتعلأ ب  شذا التعلأ، ف ن  من  انج     

ودين عي ة للمار  العريب الذ  جتمع   ارافيا واحدة، عما  ووشائج أاوة،  ار تند  حيا   وين،
 : ابتلى مبستعمر واحد

                                                 
 . 538دراسا    النعر العريب اجلزائر  احلديث، ص : رعي ، عيد ا   (1)
 . 92ورشا ا  سرابين من امن االح اق، ص: رار، دمد بلقاسم  (2)
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 وارـــــــــــــــــــــــــــهام العروبة مشرق األن     وما وطني سوى تاج على          ..ني وط          
 ا                أملي وفي عصف الممات دثاري ــــــــــالمغرب العربي في عمر الرض          
 ناري ــــــــــــــــــــــأرض الجزائر مربعي وم     شعلتي           ..تونس..مراكش الحمراء          
  (5)ارــــــــــــــــــــــــــنا                 سيل األخوة والمحبة جــــــــــأين الفواصل والحدود و بين          

من  ،ومإل  من  ، لذلف فنكين  فنعو  مناقن ا ار  العريب  عها تاريخ من  ،وعدو    
ونيذا التفاعل م  "شي نكين ا ار  العريب،بل نكين الو ن العريب برمت ،  5491ما  8اجلزائر   

اوحدا  الو نين والتعي  عن  الة و را  النعج اجلزائر  تناذ أحدا  الفامن ما  مازال يت اوا 
 . (2)"احلدود الو نين و تد و  ردين عربين متكاملن

وو ا عاق شذا التعلأ بالعروبن وااس ة ييدو  ييعيا أياة ا نن، أياة االستعمار، ويث دعا      
ق شذا النعور بقي حيا النعراء و  التعاوق وتوحيد القوال العربين من أ ل ضر  العدو ا ن  ، ف 

 : نابها   نفوا النعراء اجلزائريب بعد أق سقأ حلم االستق  
 ية ــــــــالنا          يا ضحايا الجزائر العربـــــــيومكم يوم مجدنا وع           
 .(3)وعليكم مدى القرون تحية   فعليكم مدى القرون سالم                  

فمومد اواهر السائوي، حييي شهداء اجلزائر   دنن ما ، ويرال فيهم شهداء العروبن ويفم      
 .جتر    عرو هم دماء العروبن، وأيفم بتهويانم ومنا  نعوا جمدا لل زائر والعر   ا ين

                                                 
 . 90ورشا ا  سرابين من امن االح اق، ص: رار، دمد بلقاسم  (1)
 . 53ورشا ا  سرابين من امن االح اق، ص: ابن النيخ، التلي، مقدمن ديواق رار، دمد بلقاسم  (2)
 . 82جسا  و راا ، ص: رالسائوي، دمد اواه  (3)
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 : الصورة الشعرية - 1  
 : تمهيد

 مكانة مهمة يف التفكري النقدي القدمي واحلديث، التصوير الفين يف ميدان الشعرشغل 
إن "،فالصورة الشعرية أداة رئيسية وركيزة أساسية يف القصيدة باعتبار اللغة الشعرية لغة إحيائية تصويرية

حني يربط بني األشياء  والشاعر املصور،كاتالتصوير يف األدب نتيجة لتعاون كل احلواس وكل املل
وات عدة أد ن فالصورة الشعرية هي نتاج لتعاضدإذ ،(1)"يثري العواطف األخالقية واملعاين الفكرية 

خالل القصيدة، جتتمع يف ذلك اللغة والكلمات والعواطف تشكل جمتمعة جتربة الشاعر من 
ار نظام من العالقات اللغوية تتجدد به طاقاهتا إذ هي الرسم بالكلمات اليت تتشكل يف إط"الواقع،و 

وخيلق هبا عامله  اإلبداعية،ويعرب هبا الشاعر عن املعاين العميقة يف نفسه ويفلسف هبا موقفه من الواقع،
ويقرب هبا ،خالل توظيفه لطاقات اللغة اجملازية،وما حتمله من إمكانات داللية وإيقاعية اجلديد،من

جلى تت،باعدة ليجمع بني الفكر والشعور يف وحدة عاطفية يف حلظة من الزمنبني عناصر األشياء املت
الصورة "إذن ،كما أن الصورة تبني عن أصالة الشاعر وأصالة فنه،(2)"فيها أحالم الشاعر وطموحاته

األديب الذي  ،عنصر عمدة ال خيلو منه العمل األديب وطابع أصيل يف أي إبداع شعري، وهي وعاء
 (3)".ه وأحاسيسهينقل به مشاعر 

الصورة "، والبد من تآزر جمموعة من العناصر وتفاعلها لتشكيل الصورة ونقل رؤية الشاعر
وهي استدعاء لأللفاظ والعبارات واحلقيقة واخليال  ،هي وسيلة األديب لتكوين رؤيته ونقلها لآلخرين

مفعم بالعواطف والشاعر كائن إنساين (4)".واملوسيقى مع مزج ذلك بعاطفة الشاعر ووجدانه
وهو حبكم االنتماء إىل أمته وارتباطه هبا يرصد ما جيري ،واألحاسيس،اجتماعي يعيش بني أبناء وطنه

                                                 
 .9صم،1893لصورة األدبية، الطبعة الثالثة، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ا: ناصف، مصطفى (1)
 .30،ص2003،مكتبة اآلداب،مصر،1ي،طالصورة الشعرية عند األعمى التطيل:الشناوي،علي الغريب حممد (2) 
الطبعة األوىل، الشركة العربية للنشر والتوزيع،  -نقد و  المث -ة الفنية يف الشعر العريب الصور : الغنيم، إبراهيم بن عبد الرمحان (3) 

 .  19م، ص 1881/هـ  1411القاهرة، 
 . 100م، ص2000الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، : الزرزموين، إبراهيم أمني (4)
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ويتأثر به مث يرتمجه شعرا،فهو يشارك بين وطنه احلياة مبتناقضاهتا،بكدرها وصفوها،بشقائها  ،فيها
إذا صور نفسه ينبغي  معناه أنه وإمنا،وليس معىن ذلك أن األديب ينبغي أن ال يصور نفسه"،ورخائها

فهو ال حيلق بعيدا عنه بل ميتزج به حبيث تصبح نفسه صورة ألفراده،  ،صور من خالهلا جمتمعه
 هه أحاسيسه الذاتية وأحاسيس جمتمعويصبح وحدة حية من وحداته، وبذلك تلتئم يف تصويره لنفس

الشاعر الفردية مع ذات اجملتمع، لكن  فالتجربة الشعرية إذن عملية متتزج فيها ذات (1)".املوضوعية
فالصورة متثل إعادة " املقدرة الفنية على نقل تلك التجربة بصدق، الشاعر املبدع هو الذي أويت

وإذا كانت  (2)".صياغة، أو تشكيل خيايل للواقع مبا تضفيه أو تستحدثه من عالقات وإشارات ورموز
فإنه ال ميكن  ،بالشاعر تؤثر بشكل مباشر يف ذاته طةالعوامل واألحداث السياسية واالجتماعية احملي

مصادر اإلهلام اليت تؤثر يف بناء فهذه املصادر جمتمعة تعد من ،املصادر العلمية واملعرفية إغفال دور
صوروا املأساة  وكيففكيف صور الشعراء اجلزائريون ماي ؟ وألن الشعر محال صور،،صوره

 واألحداث؟
  :ث أساة واألحداصورة الم - أ

 أفعال املستعمرين تنكرينسم حداثوتصوير األ،ةأساماي بوصف امل اهتم الشعراء يف قصائد
اليت  القصائد من يف عينات واألحداث ةأسال هاهنا رصد صورة املوسنحاو  ،نيقفدين ومشمند

يعدون من الشعراء  كما أن أصحاب هذه القصائد  ،اقرتاف اجملازر السنوات األوىل بعدنظمت يف 
 .بشيء من التفصيل وبطريقة مؤثرة  واهتموا بتصويرها شهدوا املأساة،ئريني املعروفني الذين اجلزا
 :يقول عبد السالم احلبيب اجلزائري  - 

 ر ــــــــــــــــــــول الدواثللى الطبو إصر هدمتها يد الغدر            وأأرقب الدا     
 تلك القرى وتلك الدساكر كيف أهلوك والمدافع تدوي            فوق      

                                                 
 .  188م، ص 1891القاهرة، مصر، ،املعارفيف النقد األديب، الطبعة السادسة، دار : ضيف، شوقي (1)
علم البيان بني القدماء واحملدثني دراسة نظرية وتطبيقية، الطبعة األوىل، دار الوفاء لدينا الطباعة : يوسف، حسين عبد اجلليل (2)

 . 8، ص2002والنشر، اإلسكندرية، مصر، 
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 ر ـــــــي وغفلة في الخواطفي المآق           ف ــــــــــــــــل بوغتوا وللنوم طيز  ع       
 ر ـــــــــردي جموعهم في الدياجي  در ـــــــــــــــــــــــز رصاص الغــــــــــــــــفأفاقوا على أزي     
 ر ــــــــــــــــــــــــــعت وحرائو  ال ر  ــــــــــــــــــــــــــا جند باريس وأطفـــــــــــــــــــــــأهانه كم عذارى      

 (1) جزائرــــــــــــروح في سبيل الـــــــــــــمنهم ال        اصل فاضت وأباة على المق      
له زيارة اجلزائر  تسنريا وبقي هبا إىل وفاته، ومل تعبد السالم احلبيب الشاعر اجلزائري ولد بسو 

لكنه ، 1811إىل اجلزائر عام  القادر األمري عبد مبناسبة إعادة رفات االستقاللإال مرة واحدة بعد 
وكيف صورها وهو بديار  ؟الشاعر أنباء جمزرة مايهذا فكيف تلقى  ،األصليشاعر متعلق بوطنه 

 .؟ الغربة
يف قصيدة هي من  يب إىل رؤية وطنهالصا، لقد وصف الشاعر اجملزرة بعني املرتقب من بعيد

فاستحضر صورة األطالل ، فارتسمت يف خميلته صورة الديار املهدومة، بواكري شعره يف مرحلة الشباب
 ملا حدث لذا نراه يتساءل تساؤل اجلاهل، لية يف الشعر اجلاهليلمن املقدمات الط (سةار الد)الدواثر 

فرتاءت له ، (العظيمة قراهم)دساكرهم لفرنسية دورهم و املشفق على اجلزائريني الذين دكت املدافع ا
فلم يفيقوا إال ، ة وهم نائمون غافلون عما يتهددهمأخذوا على حني غر صورة العزل من املدنيني وقد 

 (كم)ستعمل او  ،(ظلمات الليل)الدياجر على دوي املدافع وأزيز الرصاص يأيت على مجوعهم يف 
واألطفال والنساء  ،املهانات ىية لإلبانة عن العدد الكبري من العذار اخلربية الدالة على الكثرة العدد

 .والضحايا الذين فاضت أرواحهم على املقاصل ،املروعني
ر اجلاهلي من خالل تقليدية تراثية ينزع فيها الشاعر إىل القدمي من الشعهنا الصورة  تبدو

  م يصفوهنا ويبكون أهلها املرحتلني عنهاقف فيها الشعراء على الديار والرسو املقدمات الطللية اليت ي
،ويف هذا الشأن يقول الدكتور حممد مبقروئه من الشعر القدمي يف لغته تأثر الشاعر كما أهنا تنبئ عن

ومما ميكن مالحظته من مظاهر القدمي يف هذه اجملموعة،تلكم :"بن مسينة يف تقدميه لديوان الشاعر 
وما إىل ذلك مما ،لنربة،وجهارة اللفظة،وتفخيم العبارة،ورنني النغماملقومات اخلطابية املتمثلة يف قوة ا

                                                 
 . 30أذكريين يا جزائر، ص: احلبيب، عبد السالم اجلزائري (1)
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يتطلبه املوضوع احلماسي املعاجل،ويقتضيه املوقف الذي وجد الشاعر فيه نفسه،وهو يعتلي املنابر 
ماي  9وجتدر اإلشارة إىل أن الشاعر ألقى هذه القصيدة إثر جمزرة  ،(1)"على اجلماهري لينشد أشعاره 

 .ا يف حفل كبري أقيم يف دمشق،وألقاه1841
 :بن القاضي  ويقول عبد القادر بن حممد -
 را؟ـــــــــــــــــــــــــــــر تلك المقابـشع ال ترى ياـــوه  ا   ـــــــــــك ضائعــــــــــــــــــــــــر شعبـشع اـرى يــــال تـفه
 را   ـــــــــــــــــــــففاضت وأمسى فوقها الدمع ماط  ا   ـــــــــــــــدمــزة بالــــــــــــــــــــــزيـــت األرض العـبضـتخ
  را ــــــــــــــــناض انــــــــــما ك دـــــــــــرابا بعـــار خـوص  دى   ـــــــــــــه يد العـــــــــــــــــد طوتـــا ؟ قـانـن حمـفأي

 را ـــــــــــــت ناكـــــــــــــــإذا كن" اطىوخر  " ىمــل  وقـ    ال       ــــــكنت جاه  ان  " ف  ط  اس  "ادثات ــفسل ح
 را ـــــــــــــــــــــــول حواســـلـار الطـــــــــــــــــــــوتنبئك آث  اـــــــــــــــــــات بواكيــــافيــاح الســـــــــــــــــــــتجبك الري

 (2)ار ــــــن الدوائــــــــــــــنحبهم مستصغري واقض  ك باأللى ـــــــــــخ تنبئـــــــــــــــــــفحة التاريــوسل ص
يلوذ به ن حممد بن القاضي مل جيد الشاعر إال شعره ب هذا املقطع من قصيدة عبد القادر يف

لشعره  هذه الفصيلة من املالمح التجسيدية يرمسها الشاعر"،ويناجيه مشخصا إياه على أنه يرى ويعقل
فيحضه على رؤية الشعب الضائع واملقابر  ،(3)"يف ذكرى احلوادث الرهيبة 1849يف شهر ماي 
بدماء ضبة ، مث يصف األرض املخوالشفقة ، وهي صورة مثرية لألسىقرب هبا اجلزائريوناجلماعية اليت 

أيب هاننا صورة من صور الشاعر التونسي ذا الوصف من شأنه أن يستحضر يف أذوه ،الشهداء
 :القاسم الشايب يف قصيدته إىل الطغاة

 ى حصدت             رؤوس الورى وزهور األملـتأمل هنالك أن
 (4)ع حتى ثملــبالدم قلب التراب             وأشربته الدم تيورو    

                                                 
 .20أذكريين يا جزائر،ص:مقدمة ديوان احلبيب،عبد السالم اجلزائري :حممد ابن مسينة، (1)
 .  91بوابات النور، ص:  ابن القاضي، عبد القادر بن حممد (2)
 .20بوابات النور،ص:مقدمة ديوان ابن القاضي،عبد القادر بن حممد علي، ابن حممد ، (3)
 .  220ص ،1888 بريوت، ،دار صادر،1ط أغاين احلياة،: ، أبو القاسمالشايب (4)
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إذ أن األرض تروت من الدماء يف بيت الشايب  ،لكن صورة ابن القاضي تبدو أبلغ وأمجل
ة مث يوظف الشاعر جمموعة من األساليب الطلبي ،من الدماء لدى ابن القاضيبينما فاضت األرض 
رة إىل اوحتول من حالة النض،فاحلمى قد طوته يد العدى، ها بأجوبةفويرد ،واألمر،عن طريق االستفهام

أمساء  ل مستحضراعلى أهنا تسمع وتعق (نوائب الدهر) مث يسأل الشاعر احلادثات ،حالة اخلراب
، وهذا النسق التعبريي وخراطة ،قاملة و ، كانت مسرحا لألحداث واجملزرة مثل سطيفاألماكن اليت
بعد سقوطها  ندلسر املسلمني باألوهو يبكي حواض،دي الشاعر األندلسية أيب البقاء الرنيذكرنا مبرثي

 :يف أيدي اإلسبان 
 ان  ــــــــــــــــــي  ج  ن ــــــــــــــل أيـاطبة بــــن شـوأي   ة  ـــــــــــــــــــــــمرسشأن  ما بلنسية  فاسأل 

 (1)ناـــــــــما فيها له شــمن عالم قد س    م  ـــــــــــــــــــــــكـــوم فـوأين قرطبة دار العل
من الطلول احلواسر آثار و ،(احلاملة للرتاب)السافيات  ويف جواب الطلب تشخيص للرياح

نطق الشاعر عناصر تلقد اس، واآلثار تنبئ وهي حواسر، ةجتيب باكي فالرياح ،ورة االستعاريةباب الص
وصورة الطلول احلواسر تذكرنا بصورة الطلول ، وجعلها تشارك اجلزائريني أحزاهنم ودموعهم،الطبيعة

من خالل وصف  والصورتان كلتامها فيهما حماكاة لشعر القدامى، اثر لدى عبد السالم احلبيبو الد
فصفحة التاريخ ، مث يستعمل الشاعر صورة استعارية أخرى ،بعد رحيل أهلها يارالد وبقايا،األطالل

، خصوا النفوسرت اسالدوائر و  فتنبئنا عن الضحايا الذين استصغروا، تسأل فتجيب مثل الرياح واآلثار
 .أن يشهد التاريخ على اجملزرة وعلى من اقرتفوها أرادفالشاعر 

 :آل خليفة  ويقول حممد العيد -
 الســــــــــــــــــــــــوه بإفــــــــــــــــــــــــلهم ورمت ما روج    م   ـــــــــــــــــــــــكذبت كل مزع( ماي)فظائع 
 اق ألرماس ــــــــــــــــــــــــــــــاء تســـــــــــــــيــسفا وأحـوع  ة    ـــــــــــــــــــــــــــنكاي ىلــكان تخـن السـديار م

 اس    ـــــــــــــــــــــــــيــــد بمقـــــــــــــــــــــــــر التحـكـواع مـبأن  ة    ـــــــــــــــــــون ذلـــــــــــــــــامــان يسـب وشبـوشي

                                                 
 ،1819 بريوت، دار صادر، ،4جملد حتقيق إحسان عباس، ،فح الطيب من غصن األندلس الرطيبن :أمحد بن حممد املقري، (1)

 .492ص



 التصوير الفني                                                                        :ينالفصل الثا
  
 

 011 

   اس ــــــــــــــــر أحبــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــهـــوها أنـقلــتـومع  ا    ـــــــــاؤهمعت سجنـــــــــــــــر أجـوأحباس ش
 راس  ـــــــــــــــس حــــــــــــــــا لصوص في مالبـهــليـع  دة        ـــــــــــــــــــــراء مبيــــــــــــــــــي العـتقالت فـومع

  كاس ــــــــــــــــــــذل أنادي أر ــــــــــــــــــــــان على أيـهـت  ان أوانس ـــــــــــــــــــض الحسـوغيد من البي
 اس ــــــــــــــــمــان وألـــــــــــــــــــــــــــمن جـم مـل كريـكـب  ع ـــــــــــــــرصلهن م يـــــــــــــــــن حل  ـويسلبن م

 (1)اآلســـــــــرف كمصون الحواشي طيب الع  ر   ــــــــــــــــهرض لهن مطـــــــــــــي عــبن فــوينك
 ،ألهنم سيقوا إىل قبورهم أحياء أهلهاالديار اخلالية من  صفو صور حممد العيد فظائع ماي ف

 ،ق اجلزائريون إىل السجون واألحباسكما سي،  والشباب من الذل واإلهانة ،والزمىن،الشيوخ ومل يسلم
ومل تسلم ، كأهنم اللصوص  حراس أو،أقيمت هلم حمتشدات يف العراء حيرسها لصوص امتألتوحني 

 .أعراضهن الطيبة اليت شبهها باآلس وانتهاك،بسلب أمالكهن االعتداءالنساء من 
ما ستعمل من األلفاظ والعبارات حيث اسى الشاعر يف إشاعة جو من احلزن واأللقد وفق 

           شر ، أحباس شر، مكر، أرماس، يسامون ذلة، عسفا، نكاية ختلى)يناسب هذا املقام 
من اجلزائريات تعرضت له النساء  كما أثار فينا مشاعر التأسف ملا ،(لصوص، مبيدة، العراء، أحباس
تشي حبرص اجلزائريات وأعراضهن مستعمال يف ذلك ألفاظا ،أحلقت هبن األذى يف ممتلكاهتنإهانة 

مجان وأملاس،عرض مطهر،مصون ،حلي مرصع،غيد،بيض،حسان)على عفتهن وزينتهن 
ومن جهة أخرى اختار للمستعمرين الذين اقرتفوا اجلرائم من األلفاظ  ،(ب العرف كاآلسطي،احلواشي

وإن  . (أنكاس،صوص، أراذلل)وما يوحي بالدناءة والضعة  ،والصفات ما يثري فينا االمشئزاز والسخط
تغري اإلحساس وتلونه بني األلفاظ األوىل واألخرية حال "مربوك بن غالب يرى بأن  كان األستاذ

فتتتابع ،وينتشر فيها ون انسياب احلالة الشعورية ذات اللون املوحد الذي يتغلغل يف مجيع الصور،د
تتابعا متماسكا،وترتبط كل صورة باليت تليها ارتباطا عضويا حيا حبيث يصعب فيه فصل صورة عن 

 يلها،تشك وانتقل الشاعر يف  وانفصلت حينما تغري مسارها الشعوري، لقد تفككت الصور،.األخرى
إىل ألفاظ أخرى توحي بالرتف والرخاء،وهو ما  ورسم معامل املأساة من ألفاظ توحي باألسى واحلزن
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أن قصيدة حممد ،كما يذهب الدكتور صاحل خريف إىل (1) "مع اجلو الذي تتنفس فيه القصيدة يتناىف
قصيدة يف  (مد العيدحم)ـ ول:"العيد كرد فعل على جمازر ماي،مل تكن يف مستواها الدامي الرهيب قائال

الذكرى الثالثة إن تكن سجلت أول صدى شعري هلذه األحداث،فإهنا من غري شك دون مستواها 
 ،(2)"ويبدو أن الشاعر استمدها من إنسانيته،ومل يستمدها من وحشية املستعمر الدامي الرهيب،

 9صدى شعري جملازر  وجتب اإلشارة ههنا إىل أن قصيدة حممد العيد آل خليفة السينية مل تعد أول
ماي على اعتبار أننا عثرنا على قصائد سابقة هلا ممثلة يف ما كتبه الشاعران عبد السالم احلبيب،وعبد 

  .القادر بن حممد
 :الربيع بوشامة  ويقول -

 ـوام ــــــــــــــــــمن أق كم فجعت  (ماي)يـا  وام ـــــــــــــــــمن شهر مــدى األع حت  ب  قـ  
 امي ــــــــــــماع صخر من أذاك الطـوان    ة ــــــــــــولك في الجزائر صبيـهشابت ل  

 ام ـــــــــــــــــــفـي الكون حتى مهجة األيـ  ــة ــــــل رحيـمـــــــــــاد كــــــــــــــــوتفطرت أكب
 ة اآلالم ــــــــــــي صـفحع فـــــــــــــــــومـدامـ  من دم  ؤوم ســطرـــــــــــــــتاريخك المش

  امر ــــــــــــجر اإلـــــــــــــــبوطة فـي دفـتـــمض  ــة ــــــــــــــة أبديــــــــــــــــــوغدا صحائف خزي
مــــــــــــــــن ينتــــــــــــــــل                 بق ـــــــــــــــن مطـــــــــــــتسفيه ولعـــــــــــــتتلى ب  هي أبدا على الظال 

 رامـــــــــزائر في سواء ضـــــــــــــــبابن الج        رموا  قديك السالم لــــــــــــــإن أعلنوا ف
 هيامــــــــــــجاته بـــــــــــــــــشربوا مهـــــــــــــــــــوت                   اته ـــــــــــواله وحيــــــــــــــــبوا أمــــــــــــــــــــــوتناه

            ى حرروا  ــتـيجاء حـــــــــــــــبوه للهـــــــــــــــطل
 

 (3)جزوه بنت حسامـف فاحه،ـــــــــــبك 

 
                                                 

،رسالة ماجستري خمطوطة،قسم اللغة العربية وآداهبا بكلية الصورة الشعرية عند حممد العيد آل خليفة :مربوك ابن غالب، (1)
 .222،ص1811األدب،جامعة القاهرة،

 .212الشعر اجلزائري احلديث،ص: احلص خريف، (2)
 . 19الديوان، ص: بوشامة، الربيع  (3)
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جتربة خاصة مع ماي،  فقد كان للشاعر ،نظم الربيع بوشامة ثالث قصائد يف وصف جمازر ماي
صورة  وقد آثرنا الوقوف عند أحبته، كما تعرض للسجن والتعذيب،حيث فقد فيه والده وأصدقاءه و 

واليت بلغت من الطول  ،...(عجبا لوجهك كيف عاد حلاله)اليت عنواهنا  يمية قصيدته امليف ماي 
وجدنا مالحمها متغرية تتشكل يف كل مرة لولو تقصينا صورة ماي عرب القصيدة  واحدا ومخسني بيتا،

لكن لطول وتأمال يف موقف الشاعر من هذا الشهر، وقفة متأنية، ومثري يستدعي،بوجه جديد
  .ألنه يصف املأساة بدايةالاخرتنا منها هذا املقطع من  القصيدة

احلقيقة إمنا وهو يف ،(قبحت من شهر) يستهل الشاعر القصيدة بالدعاء على ماي بالقبح
على أنه  مشخصا إياه اديهشهر الفجائع، مث ين ألنه جعل من هذا الشهريدعو على االستعمار،

كم )،الدالة على الكثرة( كم اخلربية)باستعمال  األقوام الذين فجعهم معددا(يا ماي)،يسمع ويعقل
،إن كان يريد هبم اجلزائريني،فهم (أقوام)،ولكن الشاعر يؤاخذ على استعمال كلمة (فجعت من أقوام

ألن فرنسا ،الذين نكبوا يف ماي وبشعب واحد،ولعله أراد جتاوز اجلزائريني إىل غريهم من الشع
 (1) .أيضا ارتكبت بعد انتهاء احلرب جمازر يف حق السوريني

جلمود  الذي ذوبوأذاه الطامي فابيضت شعورهم،شيب الصبية،الذي  ماي هول مث يصف
تارخيه  كانف مهجة األيام،حىت وتفطرت له األكباد  ،فصار مائعا سائال يرق حلال اجلزائريني،الصخر
وغدا صحائف خزي  ،خط يف صفحة اآلالم ،دامعاملو  اءدمالمن  سطروم شبيه باملشؤ 

االستعماريني،وتلعنهم أبد  ،تقرأها األجيال فتسفه أحالم الظلمةضبطت يف دفرت اإلجرامخلدت،و 
ورموا هبم يف  ألهنم أعلنوا السالم يف هذا الشهر،ويف الشهر نفسه أعلنوا احلرب على اجلزائريني، الدهر،
،لقد أحسن الشاعر التصوير حني اصطنع هبيام هممهجم وحياهتم،وتشربوا أمواهلفتناهبوا .اجلحيم
،ذلك أن الذي يفيد معىن املشاركة يف فعل النهب،والتدرج يف حدوثه شيئا فشيئا،(تناهبوا)الفعل

بل جتاوزهتا إىل األرواح ،عمليات النهب قد استمرت أليام عديدة،ومل تقتصر على األموال
ا ،وحتسيها شيئ(الدماء)الذي يدل على جترع املهجات ( تشربوا)كما اصطنع الشاعر الفعل .واألنفس

                                                 
 .Ainad,Tabet redouane:8mai1945 le génocide,op,cit,p131: ينظر (1)
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واهليام  ،(هبيام)وزاد الشاعر أن وصف فعل التشرب بعبارة  ونكاية يف اجلزائريني، ومتتعا، تلذذا، فشيئا،
 ماء املهرقة،فإن هذا الوصف يوحي بكثرة الد ويف كلتا احلالني، ،هو العطش الشديد،أو احلب الشديد

كأهنم من مصاصي الدماء  ،وليشفوا غليلهم وتلذذهم بشرب دماء اجلزائريني وشراهة اجملرمني،
الغادر  تبعث على االمشئزاز من االستعمارو  ،أساةاملمبرارة توحي  قبيحة منفرة،البشرية،وهي صورة 

 .الناكر للجميل
  : بن رمحونأبو بكر مصطفى ويقول  -

 ان  ــــــــــــــــــــى من القضبــــــــــــــــــيره حتـــوصغ       رهــــــــــــــــــــــــــــن كبيـــــــــــــــــعب األميـرد الشـجـأي
 ان     ـــــــــــــدرب والدكـــــــــــــــــــــــــروه بين الــأس  ن     ــــــــــــــــــــزل آمــــام أعدــــــــــــــــــــــــاق لإلعــويس

ــ  ـتل ه  ـــــــــــــــــــــــــــــوابــب   ح  ـل يســك  ا     ـــــاص مع الدمـــــــــــــــــــــفي مشهد فيه الرص    ان  ــــــــــــــــــــــ
 ان   ـــــــــــــا بدمع قــــــــــــــــــــــــــونهمــمي جفــهـت  ة        ــــــــــــــــــــــــــــــــمــتيـة ورب يــــــــــــــــــــــــــــفلرب أرمل

 ان   ـــــــــــــــــه كالعقيــليــل عـــــــــــــــــــــــع يسيـدم  ا  ـــــــــــــــول وهاهنــــــــــــــــــــــا دم ملء السهـنــهـف
 زان  ـــــــــــــى وجهنم األحـــــــــــــــــــــسقر األس  ا  ـــــــــــــــالح وهاهنـــــــــــــــــــــــــــــــير للسـنا سعــوه
 (1)انــــــــــقضت وأم راتــــــــــــــــــا مســوهن  ا    ـــــــــــــــــــــــعيمهـــقت لنـلس حو ــــــــــــــــــــــا نفـوهن

شتبه فيه أن يكون سالحا حىت العصي اليت تتخذ للتوكؤ ي يف ماي جرد اجلزائريون من كل ما
هم بعد فحتو اجلزائريون إىل  فسيق، إبادية، ت محلة انتقاميةوشن،كما أعلنت حالة الطوارئ،  عليها

 ،يل فقد كان فظيعا اختلط فيه الرصاص بدماء الضحاياأما مشهد التقت، حماكمات أو دون حماكمة
 ،انيةكما اهنمرت جفون األيامى واليتامى بدموع ق،  (املنهمر)هلتان افشبه الرصاص والدماء بالوابل 

 يانع أهليهم اليت شبهها الشاعر بالعقبل إن دماء الضحايا امتزجت بدمو ، وكأهنا اختذت لون الدماء
وس والنف، جهنم واألحزانسى سقر فالسالح سعري، واأل ،إن املشهد مروع ،(الذهب اخلالص)

فشبه احلسي  ،الشاعر بالتشبيهات استعانلقد ، ضت املسرات واألماينوق، ت كالطري للنعيمحلق
وكون أطراف التشبيه  ،(جهنم األحزان، سقر األسى)والعقلي بالعقلي، (انيكالعق عمد)باحلسي 
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وأحزان أكرب من أن تدركه  اجلزائريني من أسى أصابعقلية ال تدرك باحلواس يثبت أن مبلغ ما 
 .احلواس

 ، يسيل، هتمي، هتان، وابل، حيس)ظ ما يفيد الغزارة واالهنمار فالاأل كما حشد الشاعر من
 تأثر خيفى وال، (جهنم، سقر، سعري، سالح، رصاص) سو ومن املفردات ما يفزع النف ،(الدمع، الدم

، هنا)املكانية الظرفية على شارة الدالة استعمل الشاعر أمساء اإلكما  .بلفظ القرآن الكرمي الشاعر
تنبه املتلقي أن ه اليت من شأهنا تبط بعضها هباء التنبير كما ا،  واحلركة االضطرابها معىن وفي( هاهنا

 . ومرة أخرى برفع الصوت ،ه مرة باإلشارةري ثتو 
 : مخار حممد بلقاسم يقولو  -

 الء   ـــــــــــــــــــتلك مزاجر الجهــوموا فــق  اء      ــــــــــــــو الشراهة كالوبـــروا نحـقوموا انظ
 ر باألرزاء ــــــــــــــــــــــــــــه الدهـليــنى عـأخ  وس      ــــــــــــــــقـمت هر ــــــــــــــــــهـخ ظـــب شيـما ذن

   اء   ــــــــــــــرف التفكير في الشحنـال يع  اوة      ـــــــــفـــالك صــــــــــــــــمـل كالـب طفـا ذنـم
 اء    ــــــــــــــــرة الفيحــــــــــــــالزهـمت كـفتبس  ا         ــــــــــــــــبهـع بقلــــــــــــــــيـالرب حكض لةـأو طف

 ذراء    ــــــــــــــــــزدان كالعـــــــــــــــــــــا تـافهـعفـل  ا ـــــــــــــــــــــــهـــمى في بيتـنية الحاـب غـذن اـم
 اء   ـــــــــــــــــــألبنـص لالــــــــــــــحب لإلخـلل  ا   ـــــــــــــــــــــــؤادهـت وفــــــــــــــــــــــبـاذا أذنـم مواأل

    باء ـــــــــــــــــــــــصــنيران كالحــمن ال ب  ح    م     ــــــــــــرق  شملهـــــــــــــــــــتى يفــم حـبهـا ذنـم
 اء ـــــــــــــــــــــــــحشــثيل والفــبوسائل التم  م ــــــــــــــغيرهـم وصـــــــــــــــــــــــــــــــرهـلون كبيـيقت  و 

 داء ــــــــــــوالناس تزحف في صميم ال  رة ــــــــــــــــــــــع جهـــــــــــــــــــــمدافــصلبا ورميا بال
 اء ـــــــــــــــــــي سيول المــرقا فــجلدا وغ  ى ـــــــــــــــــي الخنادق بالحصـفما ـقا وغـشن

 ي ــــــــــــــــرة للرائــــــــــــــبــا عـأمست خراب  ا ــــــــــــــلهـــأهـب جـــــــــــــــــــــانت تضـة كـكم قري
 اء ـــــــــــــــــــا الزرقــدرت وجه السمـوتك  ت ــــــــــــــــحو  ـالد وصــــــــــــــــــيرت البـغـى تـحت
  الءـــــــــــــــــــــاألش ماء وصفرةدـق الشف  ا ـــــــــــــــــي لونهــــــــــــــروابــــك الــلى تلـع داـوب
 اء ـــــــــــــــــــــــفــوار في إغـنس واألـالشم  ع ـــــــــــــــــــــــــعة ساطــــج األشـهي و ـظل ف ما
 (1)راءـــــــــــــــــــــــله على الغبـيذري سناب  س ـــــــــــــابـــم يــــــــــــــــــشيـار إلى هـزرع صـوال

                                                 
 .  42، 41إرهاصات سرابية من زمن االحرتاق، ص: مخار، حممد بلقاسم(1)
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ففي القيام ، (قوموا انظروا)يردفه بالنظر مث  ،باألمر املتكرر بالقيامرسم الصورة الشاعر  يستهل
حبيث استحالت تلك الشراهة  ،لستعداد للنظر إىل اجملزرة الفظيعة اليت تنبئ عن شراهة للتقتيتأهب وا

 شبهها الشاعر بالوباء املنتشر، ذلك أن جمزرة ماي كانت محلة انتقامية إبادية، يأيت على اجلميع وباء
 . أصقاع اجلزائر يف

ية نذنب غا ما، نب طفلةذ ما، ما ذنب شيخ)ر باستفهامات متكررة مث يردف الشاعر األم
ستفهامات اإلنكارية غرضها نفي الذنب عن إن هذه اال، (ذنبهم ما، واألم ما ذا أذنبت ،احلمى

 .فقتلوا ومثل هبم، هم النريان دون استثناءستهدفتومع ذلك فقد ا، اجلزائريني وتربئتهم
طفلة )، (فاوةطفل كاملالك ص)الشاعر جمموعة من الصور اجلزئية ممثلة يف التشبيه  اعتمد

ية احلمى نغا ) التشبيهمث ، (طفلة ضحك الربيع بقلبها)املكنية  واالستعارة ،(تبسمت كالزهرة الفيحاء
وإذا كان تشبيه الطفلة بالزهرة الفيحاء فيه مجال املنظر  ،(حب من النريان كاحلصباء)، (تزدان كالعذراء

على حرص النساء اجلزائريات على عفتهن ؤكد  تشبيه الغانية بالعذراء ما ييف فإن، األريجومجال 
 .وهذا التصوير هو من نظري ما قرأناه ووقفنا عنده يف سينية حممد العيد آل خليفة ، وطهرهن وزينتهن

 شيوخا، وزمىن،، يف السن أو اجلنس التقتيل مجيع اجلزائريني دون التفريقإن العدو استهدف ب
ويف هذا التشبيه إحياء بكثرة ، اءبصان شبهه باحلحيث فرق مشلهم حبب من النري ، ونساء، وأطفاال
ويف ذلك داللة ، الفعل عنيبتضعيف ( لونيقت  )كما استعمل الفعل ،  وبالتايل كثرة الضحايا ،الرصاص

صطنعها  شرح طرق وأساليب التقتيل اليت امث عمد الشاعر إىل، على الكثرة يف فعل التقتيل
غما يف ، شنقا، باملدافع رميا، صلبا)فعل التقتيل على ر الدالة ا املصادوظفوتفننوا فيها م االستعماريون

 . (غرقا يف سيول املاء، جلدا، اخلنادق باحلصى
        االستعمارها دالة على كثرة عدد القرى اآلمنة الىت دكاخلربية ال (كم)استعمل مث 

          فالبالد  ،طبيعةيعة والظومزج الشاعر بني اجملزرة الف، اد أهلها فأمست خراباوأب ،بنريانه
 ،رة الدماء، والروايب امتزجت ألواهنا من محوالسماء متكدرة ،(جافة يابسة ال تنبت شيئا) مصوحة

 واألنوار، آفلةالشمس  فأشعة، اجلزائرينيوحتزن ملا أصاب  وكأين بالطبيعة تأسى، وصفرة األشالء
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ولعل الشاعر يكون يف تصويره لتجهم ، والزرع هشيم يابس تذروه الرياح قبل موعد حصاده، غافية
يوم " :فاستوحى من قوله يف وصف ذلك اليوم، مقالة اإلبراهيمي يف املوضوع الطبيعة يف ماي قد قرأ
تهج مب، بطش األقوياء من مقشعر األرض، ولةلمطرز احلواشي بالدماء املط، مظلم اجلوانب بالظلم
وخرج شهره عن طاعة الربيع فال ، نور الياة و طبيعتها فال ح خلعت مشسه، السماء بأرواح الشهداء

 (1) ."نور مثر وال
كما أن هذا التصوير ذاته ألفيناه يف قصيدة سابقة يف املوضوع حني قال الشاعر يصف ذلك 

  : اليوم
 ر  ـــــــــــــــــــــثــعره يتـــــــــــــــــان بذكـــــــــــــــزمـراح ال  ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــب لـــــــــــــــــلـــقكل في   لهوم ي
 ور  ــــــــــــــــــــنــتـه يـــــــــــــــب ورـــــــــــــــــــدو، وال نـتب  ه  ـــــــــــــــــــــــس بــــــــــــــــــــــــمـــن األيام ال شـوم مــي
 در  ــــــــــــــــــــر أكـــــــــــــــت أغبـــل أنـب، تبلجـم  اظري  ـــــــــــــــــاء لنـــــــــــــــــــك الضيـفيما وم ــي اـي
 ر  ــــــــــم تستــــــــــــــــــئماـف الغــكسوفة خلـم  ة  ــــــــــــــــــك ضئيلــــــــــــــــيــس فـا للشمـوم مـي يا
 ر  ــــــــــــلوها وال هي تسفــسحب تجـال ال  ا  ــــــــــــــــــــهـــل إال أنـــــــــــــــــــــــــــــالم الليـظ زعتـن

 (2)رواـــــــــــــــــقببل وأ  ــهر قـذا الشـبه الو ـتق    ى  ـــــــــــــوب الحداد على األلــفهل ارتدت ث
يكون الشاعرين من ولعل كال ، فتأثر هبامخار يكون قد قرأ هذه القصيدة حممد بلقاسم فلعل 

 ،وقد تكون وحدة االنطباع والشعور، منها فاقتبس ،(ماي  9ذكرى )اإلبراهيمي  مقالة اطلع علىقد 
 .ووحدة املوضوع أدت إىل هذا التصوير املتشابه لدى الكتاب والشعراء 

 : التشبيهظاهرة  - ب
وعند  –يف اللغة التمثيل التشبيه "و ،التشبيه من الصور البالغية الالفتة للنظر يف قصائد ماي 

وليس معىن ذلك أن القصائد اليت (3)."مشاركة أمر ألمر يف معىن بأدوات معلومة  –علماء البيان 

                                                 
 . 318، ص2عيون البصائر، ج: اإلبراهيمي، حممد البشري (1)
 . 323األدب اجلزائري املعاصر، ص : ، ضمن كتاب اجلابري، حممد صاحل(السهى)أفق اجلزائر  (2)
 .201،200صم،2002العربية، اآلفاق دار، 1ط،اهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعجو :السيد أمحد،اهلامشي (3)
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، لكننا الحظنا ولوع الشعراء األخرى وصفت جمازر ماي قد خلت من توظيف الصور البالغية القدمية
ص املنهج العريب احملافظ الذي ينظر بالتشبيه فتنة قدمية تلخ الفتنة" ذلك ألن ،بالتشبيه كان مهيمنا

 (1)."إىل الشعر القدمي يف روعة وإجالل
 :فمن أمثلة التشبيه قول عبد السالم احلبيب يصف حال العرب من الفرقة والتشتت

 (2)اقتنا األعادي كما تساق األباعرنا يد الشقاق فسمزقت
جهوهنم حبسب أهوائهم ويسوقوهنم مثلما تساق كم فيهم األعداء يو فحال العرب وقد حت

من قيمة انتقاص  ذا التشبيهه مأخوذ من البيئة العربية الصحراوية، ويف( األباعر)األباعر، واملشبه به 
ام من منزلة البشر إىل منزلة احليوانات، ضخامة يف األجس الشاعر حيث نقلهم ،هموسخرية منالعرب 

 . واضوبالدة يف العقول رجاء أن ينتف
 : ويف املعىن ذاته يصف الشاعر العرب بقوله

 دخيل يقامرال شيع قد تحكم الغير فيها وعروش بها           
 (3)ال أراها لوحدة العرب إال كسراب مخادع للنواظر           

            تأمل الشاعر حال العرب فرآهم شيعا وعروشا متفرقني يقامر هبم الدخيل 
للنواظر، وهذه الصورة   توحد العرب أبدا بالسراب اخلادعهذه الفرقة اليت ال ، فشبه(االستعمار)

وا أعماهلم كسراب بقيعة حيسبه والذين كفر : "صف أعمال الكافرينو  يفمستوحاة من قوله تعاىل 
 .(4)"جاءه مل جيده شيئا إذا مآن ماء حىتالظ

العهد الذي يف وصف خليفة آل يقول حممد العيد  البيتني الثامن والتاسع من السينيةويف 
د إذا ما آزرهتم يف حرهبم ض ،لشعوب املستعمرةقطعه احللفاء على أنفسهم مبنح حرية تقرير املصري ل

 :حملوردول ا
                                                 

 .31الصورة األدبية، ص: ناصف، مصطفى  (1)
 .32أذكريين يا جزائر، ص: احلبيب، عبد السالم اجلزائري  (2)
 .33ص ،املصدر نفسه (3)
 .38سورة النور، اآلية   (4)
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 اســــــــــــــرق في الكـــــــــــــــــرقرق مفترا وأشـت  هـــــــــامـق أمــالرحيـك هداـع نشدـــوي
 (1)يـــــــــله حاس( األطلسي)فما كان غير   ةـــــــــــــــبرشفه ــــحظ منــم يـه لـكنـول

ربط بينهما بأداة التشبيه و ، قراق املشرق يف الكأسذلك العهد بالرحيق الر  الشاعرشبه 
 فنعموا بتذوق حالوة النصرعلى أنفسهم  وذلك الشراب احلل احللفاء حبسوالكن  ،(الكاف)

يعود ثانية إىل صورة العهد  ،ن يصف حممد العيد أحداث مايوبعد أ وحرموا غريهم منه،، وحدهم
 : يف البيت السابع والعشرين قائال

 (2)يعة     وما عهدهم إال مداد بقرطاسق  وعدهم إال سراب ب   وما    
، واستغىن مث شبه العهد مبداد بقرطاس ،أي فالة( مجع قاع) شبه الوعد بسراب بقيعةحبيث 

به مستعمال أسلوب القصر عن طريق النفي واالستثناء، وهذا من شأنه أن التشبيه ووجه الش عن أداة
أوجز، وال خيفى متشاهبني، فيكون التشبيه أبلغ و  وجيعلهما شيئا واحدا ال شيئني ،يقرب طريف التشبيه

ما فعل قبله عبد ك ،أن حممد العيد يستوحي من سورة النور أيضا يف تشبيه الوعد بسراب بقيعة
 .السالم احلبيب

يف وصف ذلك العهد يف البيتني الثامن والتاسع من القصيدة يرتكه الشاعر شرع بعد أن  
 لينتقل إىل تصوير أحداث ماي، مث يعود إىل صورة العهد من جديد يف البيت السابع والعشرين،

ولعل ذلك يفسره افتقار القصيدة إىل الوحدة ، مرتابطةوال متنامية  غريصور حممد العيد هذه فبدت 
على وحدة البيت واستقالله مبعناه عما يسبقه أو يليه من تعتمد العضوية، حيث إن القصيدة ما تزال 

فقد ظل بناؤها ، متسك الشعراء الشديد بالبنية التقليدية للقصيدة العربية"ذلك يعود إىل األبيات، و 
 .(3)"عندهم يف األغلب األعم مبنيا على وحدة البيت 

 :إىل اجلهاد السرتجاع أجمادهم الغابرة يقول عبد السالم احلبيب ويف دعوة العرب املسلمني
                                                 

 . 321،321 الديوان، ص :مد عليخليفة، حممد العيد حم  (1)
 .322، صاملصدر نفسه  (2)
،اجمللد األول،طبعة خاصة،عامل  1821-1821اجتاهاته وخصائصه الفنية  ،احلديثي زائر الشعر اجل: حممد ،ناصر (3)

 .181،ص2013املعرفة،اجلزائر،
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 (1)را       فانفروا للوغى أسودا هزابكتب القتل والقتال علين
كتب عليكم القتال : "وظف الشاعر ألفاظا قرآنية يف وجوب اجلهاد مستوحاة من قوله تعاىل

 رلنافرين للوغى باألسود اهلزاببه اوش .(2)"وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم
إذا أرادوا أن كانوا مى  اوهذه من الصور القدمية املتوارثة، إذ أن الشعراء العرب القد ،(الغالظ األشداء)

، يقروا الشدة والبأس للرجل شبهوه باألسد، وهذه الصورة الرتاثية وجدناها مكررة يف جل قصائد ماي
 :1841 ماي  9باب الذين قادوا مظاهرات يقول عبد الكرمي العقون يف وصف الش إذ

 زأرـــــــــــأشبال غاب في الكريهة ته         لـــــهز للكفاح تخاـــنشء تج    
 (3)األسد تحمي غيلها وتزمجرو د حمت آجامها بشجاعة         ــأس   

 لفظ النشء كان قد وظفه عبد احلميد بن باديس حني أناط هبم الرجاء واألمل يف حترير
 : الوطن قائال
 (4)اح قد اقتربــــــــــــــــــــــبـــوبك الص     ا    ـــــــــــــــــــــت رجاؤنـــــــــــــشء أنـيا ن  

شبه ابن العقون النشء املتجهز للكفاح بأشبال غاب تزأر، فاملشبه به يبدو أكثر مالءمة 
لك النشء يف بدايات الشباب وعنفوانه، كما وثب، وكذتللمشبه، إذ أن األشبال تكون قوية سريعة ال

أكثر ما تكون األسود شراسة إذا تعلق األمر حبماية افحني الوطنيني أيضا باألسود، و شبه أولئك املك
تزأر، )، وقد وفق الشاعر يف اختيار األفعال الدالة على الصوت الشديد املخيف (آجامها وغيلها)

واالستمرار ألهنا وردت بصيغة املضارع،  كما وظف الفعل إضافة إىل داللتها على الدوام ( تزجمر
مرتني، األوىل بصيغة املاضي والثانية بصيغة املضارع، ففعل احلماية حدث يف املاضي كما ( محى)

 .حيدث يف الزمن احلاضر واملستقبل
 : ويف موضع آخر من القصيدة يكرر الشاعر الصورة على املنوال نفسه قائال

                                                 
 .33أذكريين يا جزائر، ص: احلبيب، عبد السالم اجلزائري  (1)
 .211ية  سورة املائدة، من اآل  (2)
 .2، ص1811، 111، عجريدة البصائر، ..."الكون ضاق بكل حكم جائر: "العقون، عبد الكرمي (3)
 .271ص ،3جابن باديس حياته وآثاره،: الطاليب، عمار: نقال عن (4)
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 (1)رـــــــــــــــة ال تفتـــــــــــــــــالمـظكل ي األسد التي       في رد  أنتم غدا أشبال ذ
 : ويف الذكرى العاشرة للمجزرة، أي بعد شهور من اندالع ثورة التحرير يقول حممد بلقاسم مخار

 (2)فابطش بخصمك كالهزبر الضاري  اري     ـــــــــــــهذا السي  ألرض أرضك أ  ا
بني التقرير  هنا وت قوية وحادة تتواءم مع زمن اندالع الثورة، تنوع األسلوبيف البيت نربة ص

وينادي ذلك الساري الذي هو يف  ،يقرر الشاعر بأن األرض أرض اجلزائريني حيث، والنداء واألمر
الذي ينتظر تباشري معركته يف سبيل اخلالص كاملدجل  ضلشعب اجلزائري الذي خااحقيقة األمر 
 .ويشبهه يف بطشه باهلزبر الضاري ،(االستعمار)إىل الفتك خبصمه  الصبح، ويدعوه

حبيث مل يعد هنالك جمال لالستكانة  ،حقاق احلقوقإن الشاعر يؤمن بالعنف الثوري إل
 . تهاالذي قد جيهض الثورة وهي يف بدايوالرتدد واخلوف 

اليت نظمها  (ماي من وحي الثامن)كما ألفينا هذه الصورة املتوارثة يف قصيدة أمحد سحنون 
 :بعد االستقالل يف قوله 

 (3) شعب الشجاعة واإلقدام كاألسد الجزائر شعب الصبر والجلد   شعب 
لتفكري يف فهم ل جماال له يرتكيثري املتلقي وال فقد بدا التشبيه يف أقرب صورة وأوفاها، مما ال 

إن سبب زهدي يف تقدمي :"هويف هذا الشأن يقول الشاعر يف وصف شعر ، الصورة أو إعادة بنائها
 ،(4)"من صور وأخيلةديواين إىل القراء هو أنين ال أرضى عن شعري ألنين ال أراه معربا عما أشعر به 

 ،مشبه، واألسد مشبه بهفالشعب  حيث استوىف الشاعر أركان التشبيه األربعة يف صورة بسيطة،
 .وجه شبهأوالشجاعة واإلقدام والصرب واجللد  ،والكاف أداة
 
 

                                                 
 .2، ص1811، 111، عجريدة البصائر، ..."الكون ضاق بكل حكم جائر: "العقون، عبد الكرمي (1)
 .21إرهاصات سرابية من زمن االحرتاق، ص: قاسممخار، حممد بل (2)
 .341الديوان الثاين، ص: سحنون، أمحد (3)
 .1، 1، صالديوانمقدمة : سحنون، أمحد (4)
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 :الشاعر والطير صورة التشبيه بين  - ت
يف مكنوناهتم من الشكوى والشوق  ما دأب الشعراء على مناجاة الطيور وحماورهتا يبثوهنا

 : واحلزن، وحسبنا أن نستذكر أبا فراس احلمداين وهو يناجي احلمامة النائحة أيام أسره بالقسطنطينية
 يـــــــــــــــــن بحالــــــــــــــــــــــل تشعريـرتا هاا جـــأي  ةـــــــــمامـد ناحت بقربي حــول وقـأق

 (1)يـــــــــوم تعالــــــــــــــــــاسمك الهمــــتعالي أق  اـــــــــف الدهر بيننــارتا ما أنصــأيا ج
فإن شاعرنا عبد السالم احلبيب ضاق بأسر أوسع ، إن ضاق أبو فراس بأسره بالقسطنطينية

 :فهو خياطب بالده احلبيبة قائال ، مبجزرة ماي وقد ابتلي، اجلزائرالغربة والبعد عن الوطن سر هو أ
 (2)أنا طير حرمت من دوحك الوارف والماء والربى واألزاهر

الوارف ومائه ينعم بدوح وطنه  ذلك الطري مأسور يف سوريا حرم أنشبه الشاعر نفسه بالطري، لكن   
، شاعر بالطري إمنا هو توق إىل الطريان إىل الوطن دومنا جواز سفر أو حدوداهره، وتشبه الورباه وأز 

 .بعد أن شردته يد الظلم من الديار فحوته الشام
، ولعل ذلك الشاعر كان بعيدا هو (السهى" )أفق اجلزائر"هذه الصورة يف قصيدة  نالفيأكما  

 : اآلخر عن موطنه، فهفا إليه هفو الطري متحسرا
 رــــــــــــــــــــم تنظـــــــــــــــهم حسرى إليكـــفوســفن  م ـــــــــــــــن شعرائكـغر مـال ذكرونــل تـه
 (3)رــــــــم تستخبـــــــــــــــــــأى عنكـــوت بمنـوه  مـــــــــير فوق ربوعكــــد حلقت كالطـق

تنظر وتستخرب عن بعد،  ،لوطنشبه الشاعر نفوس الشعراء احلسرى بالطري احمللقة فوق ربوع ا
أو شردهتم،  وعلى صغاره فقتلتهم ،آمثة على وكره فهدمته الذي عدت يدوما أشبه الشاعر بالطري 

 .فحلق حول الوكر عاجزا متأملا

                                                 
 .121ص،2003،دار الكتب العلمية،لبنان،1شرح وتقدمي عباس عبد الساتر،طالديوان،: احلمداين، أبو فراس  (1)
 .30ريين يا جزائر، صأذك: احلبيب، عبد السالم اجلزائري  (2)
 .323األدب اجلزائري املعاصر، ص: ، ضمن كتاب اجلابري، حممد صاحل(السهى)أفق اجلزائر   (3)
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وحريهتم أمام طاغية متجرب هدم  ،إن هذه الصورة توحي بعجز الشعراء اجلزائريني بعد اجملزرة
إلعراض عن التنديد نفس، وقد بلغ اخلوف ببعض الشعراء إىل حد اواستباح األموال واأل ،الديار

 .غفال أمسائهم مما كتبوا، كما فعل شاعرنا هذا أثناء فرتات التنكيل والرعب واملتابعةباجملزرة، أو إ
 الدالية وبعد االستقالل ألفينا صورة من هذا القبيل لدى أمحد الطيب معاش يف قصيدته 

 : للمجازر مبناسبة الذكرى األربعني
 دـــــــــكالطير يضرب في الفضاء األبع  اـــــــــــــــــــد محلقـــــعيـاضي البــفا إلى المــــوه
 (1)دــــــــــــيف والعرين المنجــى سطــوإل  اـــــــــــــــــــــــــــمـــتلهـــة مســــــــــــــــــــراطـا إلى خـورن

ومسارح  ،وسطيف ، هفا حملقا يف الفضاء البعيد، يرنو إىل خراطةشبه الشاعر نفسه بالطري
اجلرمية، إن صورة معاش تكاد تكون نسخة طبق األصل للصورة السابقة، لوال أن الشاعر السابق  

يف حني صارت اجملزرة ومسارحها مصدر اعتزاز وإهلام ، كانت نفسه تطلب متحسرة أخبار اجملزرة
 . ء اجلزائر بعد االستقاللللشاعر معاش ولغريه من شعرا

 : السمعية صورةال - ث
كثريا ما اعتمد الشعراء يف صورهم على املدركات بالبصر، لكن حاسة السمع ال تقل أمهية  

ماي اآلذان وتسامع هبا العامل دانيه وقاصيه يف اإلدراك إذا تعلق األمر باألصوات، لقد قرعت جمازر 
بو بكر مصطفى بن حاولت تقزمي اجملزرة وحماصرهتا، يقول أ على الرغم من أن اجلهات االستعمارية

 :ته رمحون يف مطلع قصيد
 (2)دوت كقصف الرعد في اآلذان     وتفجرت في الشرق كالبركان     

شبه الشاعر حمنة ماي مرة بقصف الرعد ومرة بالربكان، وقد كان املشبه به يف احلالتني من 
املشكلة  الطبيعة القوية املدوية، وإذا ما أحصينا الكلماتاحملسوسات املدركة بالسمع من أصوات 

دالة على أصوات تقرع اآلذان وجدنا مخس مفردات من سبع  -ىل احلروفبغض النظر إ - للبيت

                                                 
 .101الرتاويح وأغاين اخليام، ص: معاش، أمحد الطيب (1)
 .143الديوان، ص: أبو بكر مصطفى: ابن رمحون  (2)
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، وهذا مطلع من شأنه أن يثري القارئ ويهز (دوت، قصف، الرعد، تفجرت، الربكان)وهتز النفوس 
 . وتفجر الربكان،قعها كدوي الرعدمسعه ونفسه، ألن حمنة ماي ضجة كربى و 

 : ميهويبعز الدين وشبيه هبذه الصورة قول 
 .(1)نطق الدهر فكان الشعب رعدا     ما لهذا الشعب ال يخشى المنايا

 :يقول الشاعر مصورا ثامن ماي( كيف السلو؟)ويف قصيدة 
 دقـــــــــرى مروعة دمعي بها غـــذك ا    أعدت لنمن ماي امن اليوم ـيا ث  
 (2)لقـ  أو مثل صاعقة في صوتها ص  تا اهلل قد كنت مثل الريح عاصـفة      

، (الصوت الشديد) شبه الشاعر ثامن ماي بالريح العاصفة، كما شبهه بالصاعقة ذات الصلق
تعرض له  هول مامع أيضا، ومها تنبئان عن والصاعقة الصلقة من املدركات بالس ،فالريح العاصفة
ومثل  ،ي، وإذا كانت تلك صورة ماي قبل الثورة حيث كان كقصف الرعد وكالربكاناجلزائريون يف ما

جلزائري والصاعقة، فإنه بعد اندالع ثورة التحرير تنقلب الصورة، فيصبح اجلزائري أو الشعب ا ،الريح
 :1811مخار عام حممد بلقاسم عصار، يقول واإل ،والزوبعة ،هو الصاعقة
  أرــــــــــــــــــــللثم ـــــــــــــــــــا قائـاقم أنــا نـأن  اــــــــــــــــــــــف بدربك كالصواعق قاصفـواهت
 (3)ارـــــــاإلعصى العداة زوابع ـوعل  ة ـــــــــــــــــــــــاقة خفــــــــــــــــــــــراية ــــــــــــــــــــعروبللأنا 

، فاقةوراية خ، به به فكان صواعق قاصفةعدد املشوت ،صار املخاطب من اجلزائريني مشبه 
وزوابع اإلعصار، لقد حان القصاص والثأر بعد أن عرف الشعب طريقه إىل اخلالص، فلم تعد جتدي 
لغة السياسة وحدها، بل البد معها من لغة السالح والرصاص، وقد اصطنع الشاعر يف املشبه به 

رة واالنتشار، كما حشد لعناصر الصورة مفردات من ، ليدل على الكث(وزوابع ،صواعق)صيغ اجلمع 
يقف يف مقدمة "وانفعال الشاعر وتفاعله معها، إذ  ،األصوات القوية الشديدة املوحية بعنفوان الثورة

                                                 
 ".قصيدة نطق الدهر:"عز الدين ميهويب، (1)
 . 3، ص42،1813ع، جريدة املنار، "كيف السلو؟: "عدو أمحد، أبو (2)
 .21إرهاصات سرابية من زمن االحرتاق، ص: مخار، حممد بلقاسم  (3)
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األلفاظ  - الذي قاله يف سوريا -القاسم مخار فهو يستبعد من شعره الشعراء املنفعلني حممد أبو 
ت ألنه يتعامل مع باجلزالة والتماسك، ويركز على املوسيقى والصو  املهموسة، ويقرب كل ما له صلة

 .(1)" االستعماروطن يعاين من نري
تعاضد العرب لردع االستعمار، فإذا كانت مخار إميانه بالقومية العربية وب ويالحظ يف شعر

، والعدو واحد، فإن املغرب العريب واحد ،راية من راياهتا اخلفاقةو  ،جلزائر سالحا من أسلحة العروبةا
 : ويضرب بيد واحدة، يقول مخار ،لذا وجب أن يوحد الصفوف

 (2)لبركان بعد حصارا يتفجر      مغرب العربي مندلع كما  وال      
تفجر الربكان بعد حصار طويل ليقذف حبممه اندالع الثورة يف املغرب العريب بقد شبه ف

يف اجلزائر ليست نكبة وطنية، ذهب  1841عام  فمجازر الثامن ماي"وجه األعداء،  وحيمومه يف
ضحيتها مخسة وأربعون ألف شهيد من الضحايا األبرياء، وإمنا هي نكبة املغرب العريب كله وما املغرب 

 .(3)"العريب إال امتداد لوجود عريب إسالمي ماضيا وحاضرا ومستقبال
 : يةتاآل رية ميكننا تسجيل املالحظاتحول الصورة الشع تحليلوبعد هذا ال

ينتظم يف جمموعة من خالل ما رصدنا من صور، فإن الصورة عادة ما تكون جزئية وبعضها  -
 .اجملزرة األحداث وآثار صف تأبيات 

وكان ركن املشبه فيه يرتاوح بني  ،جنح الشعراء إىل استعمال التشبيه كصورة بالغية قدمية -
 وظف الشعراءمن احملسوسات، وإن  أما ركن املشبه به فقد كان يف الغالب ،احلسي واملعنوي
وجه الشبه فيها حاضرا، وكأن الشعراء   النسبة العالية من التشبيهات كان فإن ،التشبيه البليغ

كانوا حيرصون على التوضيح وذكر العالئق بني طريف التشبيه أكثر من حرصهم على اإلجياز، 
  (.افالك)وأكثر ما تكون  ،فإهنا عادة ما تذكر ،أما أداة التشبيه

                                                 
ة، اجلزائر، دون تاريخ، ن، منشورات جامعة بات1812-1841الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائري احلديث : بوقرورة، عمر (1)

 .223ص
 .22ت سرابية من زمن االحرتاق، صإرهاصا: مخار، حممد بلقاسم  (2)
 .10ص إرهاصات سرابية من زمن االحرتاق ،:مخار،حممد بلقاسم مقدمة ديوان:ابن الشيخ، التلي  (3)
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والتشبيه  ،يالحظ على التشبيهات أن جلها تقليدي مكرور من الرتاث كالتشبيه باألسد -
 .بالطري

الربكان، و  ،الرعدقصف ك،  الصوتية املسموعة كما ألفينا بعض صور التشبيه باحملسوسات -
 .اإلعصار زوابعو  ،والصاعقة ،العاصفةح والري

 :زـــالرم - 2
 :تمهيد

 نية اليت يستعني هبا الشعراء يف نقـل أفكـارهم والتعبـري عـن عـواطفهم،يعد الرمز من األدوات الف
حبيــث تتحــرر  هبــا عــن اللغــة التقريريــة املباشــرة،والعــدول ، الطاقــات اإلحيائيــة للغــةفهــو يقــوم علــى تفجــري 

، وتشـــحن مبعـــاين جديـــدة مينحهـــا إياهـــا الســـياق الشـــعري، الكلمـــات مـــن معانيهـــا القاموســـية اجلامـــدة
تكتســب الكلمــة علــى قلــم "، حبيــثورية للمبــدع ممــا يثــري الدهشــة واالنفعــال لــدى املتلقــي واحلالــة الشــع

 –مــن مث  –فتفقــد ، فتصــبح قــادرة علــى اإلحيـاء باحلــاالت املعنويــة التجريديــة، الشـاعر أبعادهــا اجلديــدة
 ،ة الشـعرطريقـة التصـرف يف اللغـة مقيـاس جـوهري يف لغـف ،(1)"حمدوديتها يف آداء املعـاين املتفـق عليهـا 

فحيـــث  يـــد باللغـــة عـــن طريقتهـــا العاديـــة يف التعبـــري والداللـــة ونضـــيف إىل طاقتهـــا خصـــائص اإلثـــارة "
فـــإذا كانـــت لغـــة الشـــعر ال تعتمـــد الدقـــة وحمدوديـــة  ،(2)"واملفاجـــأة والدهشـــة، يكـــون مـــا نكتبـــه شـــعرا 

اء الفرديـــة،  أو مـــا الـــدالالت يف األلفـــاظ،  وجتـــنح إىل اســـتخدام الرمـــوز الـــيت تشـــي بانفعـــاالت الشـــعر 
كتســبها تكــن لتمل اإلنســانية الفرديــة و هــذه العواطــف ف تشــرتك فيــه األمــة مــن معــان وعواطــف إنســانية،

الشعراء يستطيعون أن مينحوا  الكلمات اخلام دالالت رامزة، "ذلك ألن  ،خارج النص الشعري لفظةال
ه وثرائهــا، فباإلضــافة إىل منهــل وميتــاز الرمــز بتعــدد مصــادر .(3)"بعــد أن يضــعوها يف ســياق شــعري خــاص

تعـد مـن الروافـد اخلصـبة ...والـرتاث والتـاريخ فإن األسـطورة والـدين، مفردات اللغة اليت يبدع هبا الشاعر

                                                 
 .142،ص2007التصوير الفين يف شعر حممود حسن إمساعيل،منشأة املعارف،اإلسكندرية، :مصطفى السعدين، (1)
 . 113، 112م، ص1828عريب، الطبعة الثالثة، دار العودة، بريوت، لبنان، مقدمة للشعر ال: أدونيس، علي أمحد سعيد( 2)
 .118،ص حركة الشعر احلر يف اجلزائر: دشراد، شلتاغ عبو  (3)
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فما نصيبه يف  -على اخلصوص  - وإذا كان الرمز مالزما للشعر ،همرموز اليت قد يستقي منها الشعراء 
 ؟ ؟ وما مدى تنوعها طبيعة الرموز احلاضرة فيها ؟ وما1841ماي  9القصائد اليت وصفت جمازر 

  :الرمز اللغوي - أ
وبــاألخص أيــام  –يعــد الرمــز اللغــوي مــن أبســط أشــكال الرمــز وأكثرهــا حضــورا يف الشــعر اجلزائــري    

، يـة للصـوريقـرتب مـن االسـتعماالت البالغالشعراء اجلزائـريني  وتوظيف الرمز اللغوي لدى –االحتالل 
كما أن الرمز إذا مـا تـد    ، ا ترتقي إىل الرمزفإهن ، املضمر إىل الظاهرت وجتاوزت مسإذا فإن الكناية "

ومـادام الواقـع املـادي جامثـا  ، ة مازال الواقـع يفـرض ماهيتـه عليهـافإنه يستحيل إىل كناي ، ىقعوفشل وأ
باالســـتعمال وز الرمـــرتبط كمـــا تـــ(1)."فـــإن الشـــاعر حيتضـــنه يف رمزيتـــه وينزلـــه يف ضـــمريه ، ا هنـــاكورابضـــ

فهــي نــوع مــن اجملــاز الــذي ال خيــرج عــن اســتعمال الكلمــة يف غــري مــا وضــعت لــه "، اجملــازي للكلمــات
 ،(2)"دون التصـريح بـاملعىن املباشـر الـذي يتبـادر إىل الـذهن ألول وهلـة ، بقصد اإلحياء باملعىن والرمز له

لعبـد القـادر بـن حممـد بـن ( اح الثـوائرافما غلب الغيم الريـ)قصيدة  من أمثلة هذا االستعمال للرموز يفو 
 :القاضي
 ومن أودع الشعب النبيل الحفائرا     تي    ــــــــــــوسل ما جرى باالحتالل ألم       
 راـــــــأضلت هالال خالد الذكر زاه       دها  ــــــــــال رعى اهلل عه!فرنسا!فرنسا       
 وائراــــــــــــفما غلب الغيم الرياح الث          أال يا هالل العرب ال تخش غيمها       
 (3)را ـــــــــــــــسيصبح ذرات ويسقط عاب يفنا         ــــــــــــــــــــــــوما غيمها إال سحابة ص       

 وهو إن كان يف االصطالح اللغوي داال على مرحلـة مـن مراحـل تشـكل مرتني،( اهلالل)تكررت لفظة 
بـــل إن  فإنـــه يف الســـياق الشـــعري صـــار رمـــزا للمســـلمني والعـــرب، داياتـــه إىل أن يصـــري بـــدرا،القمـــر يف ب

                                                 
  .13، 12ص م،1891اجلزء اخلامس، الطبعة الثانية،دار الكتاب اللبناين،بريوت،لبنان، يف النقد واألدب، : احلاوي، إيليا( 1)
 .343،ص 2008،دار الكتاب العريب للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،1الشعر الديين اجلزائري احلديث،ج:ركييب،عبد اهلل (2)
 .13بوابات النور،ص،:ابن القاضي،عبد القادر بن حممد (3)
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 ،و الرايــة اجلزائريــة بــدورها رمــز مــن رمــوز الســيادة الوطنيــة، صــورة اهلــالل قــد تكــون رمــزا للرايــة اجلزائريــة
 :حيث تقرتن صورة اهلالل بصورة النجم

 (1)ر للشعب ناحراسالم على ذاك الهالل ونجمه    أال يستحي من صا
والغـيم كظـاهرة طبيعيـة عـادة مـا تكـون مبشـرة بالغيـث ، ثـالث مـرات( غيم)كما تكررت كلمة 

ألن ، ولكـن اللفظـة ههنــا انتقلـت مـن هـذا االعتقـاد املتعــارف عليـه إىل املعـىن املرمـوز إليــه، واخلـري النـافع
كلمــة   قابــل يوظــف الشــاعروبامل، هــو غــيم االســتعمار، ل هــو غــيم صــيفيبــ، الغــيم مل يعــد غــيم شــتاء

 .كلفظ رامز للثورة ( الرياح)
فــإن حممــد بلقاســم مخــار ، وللثــورة بالريــاح، قــد رمــز لالســتعمار بــالغيموإذا كــان ابــن القاضــي 

فهـو ، ولكن ببدائل أخرى مـن ألفـاظ قـاموس الطبيعـة املفعـم باإلحيـاءات، ويرمز هلا، يوحي هبذه املعاين
ــــــورة ب ــــــع اإلعصــــــار)يرمــــــز للث ــــــل)ويرمــــــز لالســــــتعمار ب، (زواب ــــــة ،  (اللي كمــــــا يرمــــــز إىل مطمــــــح احلري

 (:األفجار)ب
 وعلى العداة زوابع اإلعصار    ة     ــــــــــــــــــــــــــــأنا للعروبة راية خفاق

 (2)ارــــــــــأنا أول األفج..بسواده       أنا آخر الليل الذي كم غمنا  
حممــد بلقاســم ال يســتخدم "أنإىل ه لــديوان مخــار يف تقدميــويــذهب األســتاذ التلــي بــن الشــيخ 
 .(3)"أو على األقل ميكن أن يفسر تفسريات خمتلفة، الرمز الذي قد يستعصي فهمه على القارئ

فـــإن الصـــليب رمـــز للمســـيحيني أو ، لفظـــا رامـــزا للمســـلمني –كمـــا رأينـــا   –وإذا كـــان اهلـــالل 
لــذلك يستحضــر ، وصــلبه -معليــه الســال –وفعــل الصــلب يــذكرنا مبســعى قتــل النــيب عيســى ، النصــارى

والتمثيــل بــالقتلى الــيت اقرتفهــا ، القتــل حممــد بلقاســم مخــار فعــل الصــلب يف ســياق احلــديث عــن جــرائم
 :يف حق اجلزائريني يف شهر ماي االستعماريون الصليبيون

 اءـــــــــــــــــــبوسائل التمثيل والفحش   ويقتلون كبيرهم وصغيرهم   
                                                 

 .11،صبوابات النور:ابن القاضي،عبد القادر بن حممد  (1)
 .71صإرهاصات سرابية من زمن االحرتاق،: مخار، حممد بلقاسم (2)
 .11صإرهاصات سرابية من زمن االحرتاق،: مخار، حممد بلقاسمابن الشيخ،التلي،مقدمة ديوان  (3)
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 (1)والناس تزحف في صميم الداءالمدافع جهرة      صلبا ورميا ب
ســـعال )مصـــرع الشــهيد الكشـــاف كمــا وظـــف عــز الـــدين ميهــويب فعـــل الصــلب حـــني وصــف 

 :حامل الراية الوطنية يف مظاهرات ماي بسطيف( بوزيد
 (2)بقيت عيناك تستجدي المطاياصلبوا عينيك سعال ولكن    

اسـتعماهلا لـدى الشـعراء  لكـن شـيوع، هـا املعجميـةتعـين شـيئا إال معاني نتكـ هذه الكلمات ملف
 .الكلمات اخلام تكتسب دالالت رامزة يف السياق الشعري ني جعل هذهاجلزائري

 : المـرموز األع - ب
، وصـنع الرمـز لـدى الشـعراء، داعبـيعد قاموس األعالم إىل جانب القـاموس اللغـوي مـن مصـادر اإل    

فقـد  ا،هـيز امن اليسـر والوضـوح يف مغ ةقريبة مألوف ة اليت تبدواللغوي زو الرم وشعراء اجلزائر كما استعملوا
، واألماكن اليت حتمل دالالت خاصة أو إقليمية ،كأمساء األشخاص،  أمناطا أخرى من الرموز وااستعمل

حيـــث ميـــنح الشـــاعر بعـــض األعـــالم "، علـــى مســـتوى التـــاريخ العـــاملي أو اإلنســـاينأعالمـــا معـــروفني  أو
نــاه يف وهــذا مــا ألفي ،(3)"مينحهــا إحيــاء خاصــا ، اقييف ســ هاديثــة داللــة جديــدة أو يضــعة أو احلالقدميــ

مـن عنـوان القصـيدة يشـرف رمـز األمـري عبـد القـادر  ؛لعبـد السـالم احلبيـب (أيـن عبـد القـادر؟) قصيدة 
  ، اأو بعبــارة منهــ ، نــوا قصــائدهم بشــطر مــن القصــيدةالشــعراء اجلزائريــون أن يعنو  اعتــاداجلزائــري، فقــد 

 : حبيث استهل القصيدة على هذا النحو ، كما فعل عبد السالم احلبيب
 ( ر؟ـــــــــــــــــــــــيا جزائ...موسى وطارق) أين ، وع الزواهرأين دنياك والرب     
 ...ادر؟ـــــــــــبد القــــــــــــــــأين ع.. .ك باألمسقأين أعالم رفرفت فوق أفا     
  (4)وأين المفاخر؟.. .وأين الرجال.. .ياموطن العز.. .مانأين ذاك الز      

                                                 
 .41صإرهاصات سرابية من زمن االحرتاق،: مخار، حممد بلقاسم (1)
 ".نطق الدهر"قصيدة :الدين عز ميهويب، (2)
 .110حركة الشعر احلر يف اجلزائر، ص : شراد، شلتاغ عبود (3)
 . 28أذكريين يا جزائر، ص: ب، عبد السالم اجلزائرياحلبي( 4)
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ر الشــاعر علــى حــال ســيتح؛(أيــن؟)بظــرف املكــان  مــن التســاؤالت واالســتفهامات احلــريىجمموعــة     
قلـــب الطـــرف ميينـــا ومشـــاال مســـتنجدا مســـتغيثا مبوســـى وطـــارق وبعبـــد جلزائـــر واجلزائـــريني بعـــد اجملـــزرة، يا

مــال أن جيــد يف الرجــال أمثــال األبطــال آ ، لعــزة واجملــد واملفــاخرازمــن  ، متأســفا علــى زمــن وىل ، القــادر
فموســى بــن نصــري فــاتح مشــال إفريقيــا وحامــل  املـذكورين الــذين أصــبحوا رمــوزا جملــد عــريب إســالمي تليــد،

ا محل عـزا مهوكال، بن نصري موسى ةإمر وطارق بن زياد فاتح األندلس حتت  ، تعاليم اإلسالم إىل أهله
علـى عهـد اخلليفـة  اإلسـالميةا عـاد بعـز عظـيم إىل دمشـق عاصـمة اخلالفـة مهـوكال ، بالد املفتوحةإىل ال
وأما عبد القادر فقد صار رمزا لألمري اجملاهد الذي أقـام دولـة املقاومـة  ،(1)ن عبد امللكب الوليد األموي

لح واملهادنــة ض الصــصــفوف وجــيش اجليــوش ورد املظــامل وفــر الفوحــد  ،بايعتــه القبائــل أنبــاجلزائر بعــد 
والشــاعر يتمــىن أن يبعــث يف اجلزائــر  ، فخلــد امســه يف نفــوس اجلزائــريني ، االهتــاعلــى قــادة فرنســا وجينر 

 :  ذ اجلزائر من كبوهتارة هذا األمري الرمز عله ينققائد بطل يف صو 
 ر ـــــــــــــــــبالنور سجت بي إلى عالك المشاع أيها الراقد المكفن

 ...ي النفير عبد القادر ؟براح شعبي نفير أيلج.. .ذي جراحي
   .(2)رــــــــــــــــــــــل الجزائــــــــــــــــــــــقيه ي  يزف الفخار يوما إلينا بطال سيف  أ        

الـــذين خلـــدهم التـــاريخ فحفظـــت  صـــفحات تـــاريخ العـــرب واملســـلمني تزخـــر برمـــوز األبطـــالو 
 : ةنقت احملهم الشعراء و اجاون ،هم النفوسأمساء
 رـــــــــــحواس( لشارلمان)على العرش ورسل ( والرشيد)أين بغداد       
 ر ـــــــراية العرب في فلسطين ساه يالمظفر يعل( وصالح الدين)      
   .(3) رـــــــــــــــــــــــــــــــأين أين الحمـراء يا عهد مدريـد وتاريخ بالمـآثر زاخ      

                                                 
 .114و111و314م، ص1892، دار املشرق، بريوت، لبنان، 28املنجد يف األعالم، الطبعة : ينظر (1)
 .  31، 30أذكريين يا جزائر، ص: احلبيب، عبد السالم اجلزائري( 2)
 .  32، صاملصدر نفسه (3)
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رمـــوزا  ، هـــاهو ينـــاجيوعبـــد القـــادر ،طـــارقو ، الشـــاعر القـــادة األبطـــال موســـىفبعـــد أن نـــاجي 
إىل جانـب بغـداد عاصـمة اخلالفـة  آخرين من األبطال فيستحضـر اسـم اخلليفـة العباسـي هـارون الرشـيد

حيـث أقامـت األمـن والسـالم يف  ،العـريب اإلسـالمي العباسية رمز احلضارة والقوة واإلشـعاع عـرب التـاريخ
  ،وأبــــاطرهتملــــوكهم عــــن هلــــا مذوأ ،ونفســــاملها البيزنطيــــ ،يف مشــــال إفريقيــــاو  ،ويف فــــارس ،يبالعــــر املشــــرق 

لـذي هـزم كما يستحضر الشاعر اسم صـالح الـدين األيـويب ا،  ربمرباطور الغإكشارملان ملك الفرنج و 
بنــا الشــاعر إىل أجــواء  كمــا يعــود  ،بينييوحررهــا مــن قيــد الصــل ،املقــدس اإلفــرنج يف حطــني، وفــتح بيــت

وائــع ا ر فــاحتني هنــاك أيــن نشــروا العلــم وبنــو ال يــد وغرناطــة مستحضــرا أجمــاديطــوف بنــا مبدر األنــدلس، ف
 يوبقــ ،اإلســالمي دينالــومساحــة  هــمعلم فأغــدقوا علــى الغــرب بنــور ، ائع العمــرانوشــيدوا بــد ،البنيــان
 .عهم الطويل يف فن اهلندسة واملعمارر احلمراء بغرناطة يشهد بعبقريتهم وبباقص

فيستحضــر اســم  ،اجلهــاد وعهــد الفتوحــات يتــوق إىل عهــد أيضــاو م مخــار فهــاســحممــد بلق أمــا
وهـازم الـروم يف أجنـادين بفلسـطني ويف  ،خالد بن الوليد قائد اجليوش اإلسالمية يف فتوح فارس والشـام

فعــل قبلــه الشــاعر عبــد  مثلمــا كمــا اســتعاد مخــار اســم الفــاتح طــارق بــن زيــاد أيضــا  ، الريمــوك بــاألردن
 : السالم احلبيب

 ار   ــــــــــــــرق كالقهـش ا ياــاضرب بنــف  ا   ــــــــــــــــــــل الجميل رقابنـــوق الفضــقد ط
 ارــــــــــــــــلة األنظــتوح وقبــيش الفــج  ح   ــــــــــبصـــك لنــــــــــديـــبسط أليدينا يوا

 (1)رـاـــــــــــــهد الجهاد مكلال بالغــــع  ارق ــــــــــــوط دــــــــــوليــن الـباونعيد عهد 
م دور إجيـايب وكـان هلـ ،لمون رمـوزا للجهـاد ونشـر اإلسـالموإذا كان هؤالء األبطال والقادة املسـ

 بـل إن، علـى اإلنسـانية يبسـل استحضروا أمسـاء أخـرى كـان هلـا دورفإن الشعراء قد  ، يف تاريخ البشرية
خصيات من كان رمزا للتجرب والطغيـان يف األرض حبيـث بلـغ بـه الغـرور إىل ادعـاء الربوبيـة الش من هذه

                                                 
 .22ية من زمن االحرتاق، صإرهاصات سراب: مخار، حممد بلقاسم (1)
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ا ا مكانتهــا وشــهرهتا ســلبا أو إجيابــوأكثــر مــا تــرد الرمــوز الرتاثيــة عبــارة عــن شخصــيات هلــ"، يف األرض
".(2)  

 : يقول الشاعر خماطبا اجلزائريني، واإلسكندر ،فمن أمثلة هذه الشخصيات فرعون
 در ــــــــــكنـرعون واإلســن قبلهم فـم  ـىــــــــــــــــــاألقويــاء فقد مضــصوا بوترب

 (1)رــــــــــــمحالــة أكبـ نهم الـاهلل مـف  وا  ـــــــــوتعاظم ، وا في كبرهممهما عت
 ، الفرنســي بفرعــون االســتعماروكــأين بالشــاعر يشــبه  ، ففرعــون رمــز مفعــم بكثــري مــن الــدالالت

كالمهــا مل و ، فكالمهــا اكتســب القــوة فعتــا يف األرض وجتــرب ، ومــا أكثــر العالئــق الــيت تــربط بــني الطــرفني
خاطــب فرعــون بــاليت هــي  - عليــه الســالم -وعلــى الــرغم مــن أن موســى  ، يــؤمن بــاحلق وآمــن بالباطــل

ل راح بـ ، كـربر على العناد والإال أن فرعون أىب إال أن يص، سحرته بعصاه بوحي من اهلل ذوب ،أحسن
الفرنســي الــذي  االســتعماروكــذلك فعــل  -عليــه الســالم  -تبــاع موســى ينكــل بأتباعــه مــن الســحرة وبأ

فقـــدموا ، ووعـــد اجلزائـــريني حقـــوقهم ، وتفـــرعن ، يف مجيـــع مســـتعمراتهو ا يف اجلزائـــر فعتـــ ،اكتســـب القـــوة
تباعـــه مـــن أذنـــاب أ، بـــل نكـــل حـــىت بونكـــل بـــاجلزائريني ،لكنـــه نكـــث عهـــده ، ا للحريـــةنـــنفوســـهم قربا
وأتلـف  ،وأحـرق دورهـم ،فقـتلهم ،حملـوركما نكل بأهايل من كانوا له سندا يف احلرب ضد ا،  االستعمار

ــــون يف نظــــره، واســــتباح أعراضــــهم ،لــــتهمغ لكــــن الشــــاعر متــــيقن كــــل اليقــــني أن ، ألهنــــم مجيعــــا جزائري
 .ال يؤمن باحلق حىت يدركه الغرق كما حدث لفرعون االستعمار

 ، وســفك الــدماء  ،لطان وتوســع يف األرضكندر الــذي امتلــك القــوة وامللـك والســوكـذلك اإلســ
 . فكانت احلمى كفيلة بانتهائه كما انتهى كل األقوياء

هـذا ، (امليميـة)يف قصـيدة الربيـع بوشـامة ،)*((حنـوز)الشهداء ورد ذكر اسم الشـهيد  أمساءومن 
والشــاعر جيعــل مــن هــذا الشــهيد رمــزا خالــدا  ،بــه امثلــو  أنالشــهيد الــذي قتلــه الفرنســيون خبراطــة بعــد 

 :هض مهم اجلزائريني يف كل حنييستنو ، ح يف وجه الظاملنيييص

                                                 
 .331م، ص1892/هـ1402ة، اجلزائر، شعر الثورة عند مفدي زكريا،  دار البعث،  قسنطين: حيي ،صاحل الشيخ (2)
 .324األدب اجلزائري املعاصر، ص : ، ضمن كتاب اجلابري،  حممد صاحل(السهى)أفق اجلزائر  (1)
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  ـامــــــــــــــــتلم   دا و الــــــــــــب أبـــمحجـب  ه ــــــــــــابـرح مصـــــــــــوج "وزحن  "مو ما ي
 الم   ــــــــــــــارض األحــــــــــــعــه كوياـطـأن ي  دى   ـــول المـــان أو طـلن يقدر الحدث

 (1)امــح مثل الهصيـيوحي الشذى وي  ــد ــــــــــــالــــز خـــــــــــال بد أن يبقى كرم
 وقدموا نفوسهم رخيصة ،ضاف إىل قوافل الشهداء واألبطال الذين حتدوا فرنسافهذا الشهيد ي

قتفـي نوهـذا الرمـز يـدعونا إىل أن  ، ئـم للشـباب والكهـولفالشـهيد رمـز دا" ،يف سبيل الشهادة والـوطن
وملثـل وقـيم جيسـمها  وهذه الفكرة تصـوير حلقيقـة ، لى من روحهونتابع طريقه فليست أرواحنا أغ ، أثره

سـعال "الرمـزالشـهيد عز الـدين ميهـويب اسـم  استحضر الشاعركذلك   (2)."الشهيد يف كل عصر وحني
بسـطيف يف  1841مـاي  9وأول شـهيد يسـقط يف مظـاهرات ، طنيـةالكشاف حامل الراية الو " بوزيد
 :قوله 

 اــــــــمثلما الصقر طوى بيدا قصاي     ال يطوي الموت فجرا     ومضى سع  
 اــــــــــــــين           فغدا كالحلم في ليل الفتايـــــون عـــــــــــــمزقوا وجهك في ملي

 (3)طاياــبقيت عيناك تستجدي الم ــــــــــــن          ــــــينيك سعال ولكـــــــصلبوا ع
إىل جانب األعالم من الشهداء اجلزائريني الذين وجب استحضـار أمسـائهم يف كـل وقـت وحـني ألهنـم و 

ــــو بكــــر مصــــطفى بــــن رمحــــون اســــم، مفخــــرة للــــوطن ولألجيــــال ــــل اســــم ، (علــــي)يستحضــــر أب وباملقاب
  (: جاكوب)

 وان؟ ــــــــــطير والحيـتل الـــتـم لقر ـغ  ا ــــــــــــل شعب بعض مـون لقتــهل تغضب
 (4)ان؟ـــــسـن إحــم "جاكوب"تولونه   ـا   ــــــــــــبعض مـ"ـاــــــــــعلي"أو تمنحون به 

                                                                                                                                                         
وعندما جاء دوره طلب منه أن يهتف حبياة  ،أبناؤه األربعة أمامه وهو ينظرمساعد طبيب خبراطة صرع ( حنوز حممد واعراب)  )*(

الكفاح القومي : ابن العقون، عبد الرمحان بن إبراهيم: املكي،نقال عن،الشاذيل .)مث أعدم،فقطعت يداه ورجاله،فرنسا فأىب
 (.338،ص2والسياسي من خالل مذكرات معاصر، ج

 .19الديوان، ص: بوشامة، الربيع  (1)
 .19ص ،1822تونس،/،الدار العربية للكتاب،ليبيا3طقضايا عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر،: ركييب، عبد اهلل (2) 
 ."قصيدة نطق الدهر":ميهويب،عز الدين (3)
 .144الديوان، ص: ابن رمحون، أبو بكر مصطفى (4)
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، والقـرائن الـيت تصـحب الرمـز، ال ميكن فهـم الرمـز وتأويلـه إال باالعتمـاد علـى السـياق الشـعري
شـيئا مـن اإلحسـان الـذي ( علـي)ويطلـب مـنهم أن يقـدموا إىل ، لالسـتعماريني فالشاعر يوجه اخلطاب

علـي بـن  الصـحايب عليا هنا هو أقرب تأويل يقفز إىل ذهن املتلقي أن ولعل ،(جاكوب)أغدقوا به على
  وصـــهره علـــى ابنتـــه فاطمـــة،، وابـــن عمـــه –صـــلى اهلل عليـــه وســـلم  –ربيـــب النـــيب حممـــد ، أيب طالـــب

 ،وصـراعها ضـد ديـن الكفـر، اإلسـالميةبتـاريخ الشـعوب و  ،باإلسـالم وبـالعربيـرتبط وبالتايل فهو اسم 
ويف ، ق علــيهمومل يشــف ،وقــد أســاء إلــيهم االســتعمارفيكــون بــذلك امســا رامــزا إىل املســلمني اجلزائــريني 

التفسـري األقـرب هلـذا و ، سم جاكوب الذي أواله املستعمرون شيئا من اإلحسانا وظف الشاعراملقابل 
وإخوتـه هـم  ــ علـيهم السـالم يعقـوب بـن إسـحاق ووالـد يوسفـالنـيب هـو ( Jacob)جـاكوب لـم أن الع

فرنســا  يعقــوب هــو رمــز لليهــود الــذين اســتقدمتهم اســمفوبالتــايل ، إلــيهم أســباط إســرائيل الــذين تنســب
فكــانوا مــن ضــمن التشــكيلة ، طانية بــاجلزائريمســتوطنني لتأســيس دولــة اســت مــن اســتقدمت مــن بــنيمــن 
حبـتهم بالرعايـة  كمـاعلى أهنم مواطنون أوربيـون  فرنسا تهم عاملو  جتماعية يف اجلزائر أيام االحتالل،اال

قرأنـا لألديـب  ويف هـذا الشـأن، الـذين مل ينـالوا إال القمـع واحلرمـان أهـل الـدار واإلحسان علـى حسـاب
متعــون بكــل احلقــوق واليهــود اليــوم يف اجلزائــر يت": 1833حممــد الســعيد الزاهــري مــن مقــال نشــره عــام 

 .(1)" السياسية اليت يتمتع هبا الفرنسيس واليت حرم منها العرب أهايل البالد
ومــن ذلــك أمســاء األهنــار ، فإهنــا تســتمد أيضــا مــن الطبيعــة، تســتمد الرمــوز مــن التــاريخمــا وك 

فـإذا  ، أوربـامن األهنار املعروفة يف فرنسا ويف  )**( (Seine)والسني ، )*( (Rhône)الرون فنهرا ، مثال

                                                 
،دار الغرب 1833أفريل  3،24،عدد وية احملمديةجريدة السنة النب،"بني العرب واليهود : "حممد السعيد  ،الزاهري  (1)
 .4ص،2003سالمي،بريوت،لبنان،اإل
، ،  يصب يف املتوسط غريب مرسيليا، صاحل للمالحةهنراألكم،  من أغزر   912نسا، هنر يف سويسرا وفر (: Rhône)الرون  )*( 
 (.221ص  ،املنجد يف األعالم)
املنجد يف األعالم، )م، يصب يف املانش،مالحة ناشطة بني باريس واملانش،ك  221يف مشال فرنسا  هنر: (Seine)السان  (**) 

 (.323ص
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يقول ، الرموز الطبيعية لفرنسا من( والسان، الرون)فإن ، مثال رمزا ملصر أو السودان( النيل)اعتربنا هنر 
 :ابن رمحون يف السياق نفسه

 ـانــــــــــــــــــة ولســـــــــــنكم بأشرف ملـــم  هـــــــــقوقـام حــسـن المناكر أن تـوم
 "    انــــــــــــــــــــالس"أو" ون  الر  "ال ــــمما حي  ة    ـــــــــــطعـة قـــــــــيــه الزكــد تربتــوتع

 (1)انــــــواج والحيتـــــــــــــجنس واألمــوال  ـا  ـــــــــــــنـل بينـــاإليمان يفصــواهلل ب
حيـــث  اضـــي اجلزائـــريني،قـــدر مـــن أر  عملـــت فرنســـا منـــذ احـــتالل اجلزائـــر علـــى االســـتيالء علـــى أكـــرب   
فاستولت بـذلك علـى كـل مـا كـان ، اعتربت الدولة الفرنسية نفسها هي وريثة الدولة اجلزائرية العثمانية"

ميكـن ال اجلزائـر و  ،ئـر إىل اجلزاهنـر السـني أو ،يعقل أن ميتد هنر الـرون ولكن ال، (2)"ملكا للدولة الغاربة
ألن امتــداد البحـر األبــيض ، ذلـك انرفضــوالطبيعـة يافيـا اجلغر ف ،و الســنيتكـون قطعـة حماذيــة للـرون أأن 

 ،ثانيةالهة اجلوأوربا من ، من جهةهو فاصل بني إفريقيا وآسيا  بل، وفرنسا ،املتوسط فاصل بني اجلزائر
، إدمـاج الرتبـة اجلزائريـة يف فرنسـا يـرفض وفهـ، ني وفرنسـتهماجلزائـري إدمـاجيسـتبعد سياسـة كمـا الشاعر  و 
 . غة واألرض مقابل احلقوق املنقوصةلدين والاملساومة على الو 

يف  ةاملمثلــ ةز الطبيعيــو اســتعمال الرمــ، ومــن الرمــوز الطبيعيــة املســتعملة أيضــا إضــافة إىل أمســاء األهنــار   
 : مخارحممد بلقاسم حاضرا يف قصيدة  (األطلس)رمز فقد كان ، أمساء اجلبال املشهورة

 ـاري ـــــــــــــــي عصف الممات دثــلي وفــأم  ا ــــــــــــــــــر الرضـــــــمــي عــربي فـالمغرب الع
 اري     ــــــــــــي ومنــــربعــر مـــــــــــــــــأرض الجزائ  ي   ـــــــــــــــلتـعــش..تونس..راكش الحمراءــم
 ار   ـــــــــــــــــــــبة جــــحــمــوة والــــــــــــــخيل األس  ـا   ـــــــــننــدود وبيـــــــــــــــــــن الفواصل والحـيأ

 (3)ارــــــــي األنهـحر في الصحراء فــفي الب  عـــــــــــــر رائـــــــــــــــمتـد ســـفي األطلس الم

                                                 
 .144الديوان، ص: ابن رمحون، أبو بكر مصطفى (1)
 .22،ص1812-1930خالصة تاريخ اجلزائر،املقاومة والتحرير :سعد اهلل،أبو القاسم (2)
 .23إرهاصات سرابية من زمن االحرتاق، ص: مخار، حممد بلقاسم( 3)
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رجـع تالقـوة الـيت يكتسـبها الرمـز إمنـا  ذلـك ألن" ،لقد مهد الشاعر هلذا الرمز مبا يساعد على فهمـه    
بــني  وتــرابط العــرى ،ى وحــدة املغــرب العــريبفالشــاعر أراد أن يؤكــد علــ ،(4)"إىل كونــه نابعــا مــن الســياق

وأهـم مـن ذلـك ، وجد يف اجلغرافيا عامال من عوامل الروعة والسحر واجلمالو  ، اجلزائر وتونس واملغرب
يـــث امتـــداد البحـــر أيضـــا مـــن ح وتوحـــد املنطقـــة جغرافيـــا ،فهـــي دليـــل طبيعـــي إهلـــي يؤكـــد علـــى متاســـك

ومــن حيــث امتــداد سلســلة جبــال األطلــس العظــيم مــن جنــوب غــريب املغــرب إىل ، الصــحراء واألهنــارو 
شــــاء األقــــدار أن تبتلــــى دول املغــــرب العــــريب باســــتعمار واحــــد هــــو االســــتعمار وت، مشـــال شــــرقي تــــونس

 .أجل التحرر فيكون هذا البالء سببا داعيا إىل توحدها وجتميع قواها يف النضال من ،الفرنسي
 : رمز كلي - ت
كـذلك يشـيع يف ،  كما تلتحم مكونات القصيدة وصورها اجلزئية لتخلق ما يسمى بالصورة الكليـة     

وهـذا  ،أو مـا يصـطلح عليـه الـبعض تسـمية القنـاع ،ميدان الرمز نوع من الرموز يطلق عليـه الرمـز الكلـي
، (1)"كبــريا كمــا هــي احلــال يف الصــورة  واحــداحبيــث تغــدو القصــيدة رمــزا "، الرمــز ينــتظم القصــيدة كلهــا

لــدى الشــاعر أمحــد الطيــب  (جبــال األطلــس وجبــال األلــب)وهــذا مــا تومسنــاه مــن خــالل توظيــف رمــز 
مث انـتظم  ،(مـاي بـني دالل األلـب وجـالل األطلـس9ذكـرى )من خالل عنوان القصيدة الرامز ، معاش

وهـذا الـنمط يعـد مـن أجـود  ، األلـب و األطلـس هذا الرمز مجيـع القصـيدة الـيت كانـت مبثابـة حتـاور بـني
اال أكثـر األمنـاط إيغـكمـا أنـه مـن  ،وأكثرها داللة على مقدرة الشاعر وبراعته الفنية ، وأمجل أنواع الرمز

ان القصــيدة ملــا أدرك القــارئ أن الشــاعر يف عنــو ( مــاي 9ذكــرى )إىل معــاش فلــوال إشــارة، يف الغمــوض
فإنـه يف مـا القصـيدة  عنـوان،لشـاعر وإن ذكـر جبـال األلـب يف الكمـا أن ا يتحدث عن هذا املوضوع،

  :يبدأ بوصفها مباشرة
 ـار  ـــــــــــــــــــــــــه األدهــــــــــــــــــــــتأل  ـــا مـــــــــــــــــنو لهــيع  اريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــال الــهات في الجممتأل  
 وار      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب األطــــفيها قل د  ج  ـ  م يــل  ع    ـــــــــــــــــــــــزمان لوامـــي الـــــــــــــــها فالح د  د  ج  

                                                 
 .191الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم، ص: الزرزموين، إبراهيم أمني (4)
 .122،ص م2001دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر،  تطور البناء الفين يف القصيدة العربية،:ابن سالمة،الربعي (1)
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 ـارــــــــة النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــات بهـــــــــــــــــــــمتبرج  ا ــــــــــــــــــــــــــــــرات خدهـاعــأنف صــشمخت ب
 ارــــــــــــــــعت بنضــــــــــــــــو بهام رصـــــــــــــــتزه  تلت         ــشقت على السحب الستائر واع

 ها المتواريــــــــــــــماء برأســـــــــــــــوإلى الس  زالة راحة                   ـــــــــــــــــــــمت تمد إلى الغــــــــــــوس
 (2)يشه الجرارــــــــبح العدو بجــــــــــــــــــــــــش  وحها                 ـــــــــــــلء سفــــــــــــــــــــفكأنها والغاب م

 
فنســب إليهــا مــن لــوازم اإلنســان ، جلــأ الشــاعر إىل تشــخيص جبــال األلــب بشــموخها وعظمتهــا

تزهـو هبـام رصـعت ، متربجـات، صـاعرات خـدها، مشخـت بـأنف)جيعلها ملكة مـن امللكـات العظـام  ما
و جبيشــه وكأهنــا شــبح العــد ،مث تــراءت لــه صــورة األلــب ،(برأســها املتــواري، متــد إىل الغزالــة راحــة، بنضـار
اليت أرسلت محلـة  لنقل أهنا رمز لفرنسا االستعمارية أو،رمز ألوربا االستعمارية )*( أللبفجبال ا اجلرار،

، تعـد رمـزا للشـمال اإلفريقـي )**(وباملقابـل فـإن جبـال األطلـس، عسكرية الحتالل اجلزائـر ومشـال إفريقيـا
لكنهــا كانــت تستعصــي علــى الغــزاة ، أو رمـزا للجزائــر اجملاهــدة الــيت طاملــا تعرضــت للغــزو مـن وراء البحــر

 :شخيص جبال األطلس متحدثا بلساهناتوكذلك جلأ الشاعر إىل ، وتردهم على أدبارهم بعد كل غزو
 ـار   ــــــــــــــــــــن قهــــــــوس مرؤوس الش  ـا للـــم  ا ــــــــــــــــمالهـــــــز شـريقيا ورمـــا رأس إفــأن

   اري     ـــــــــــــين شبلي في الحمى أو جـوأه  ى     ـــــــــــمـــس الحياتي إذا د  ـــا العــإني أن
        ـــــداريفـاء جــــــــــــــــــــــوالص يس  سلم أ  فال    هــــــــــــالم وفيئـــــي الســـسالم فــوأنا الم

 (3)عاريـــــــــــــسمو شـــــــــــــــوالعز دأبي وال  بيــــــــــــــــــــــوالبأس من قدم خالق ذوائ

                                                 
 .13الرتاويح وأغاين اخليام، ص: أمحد الطيب،معاش (2)

، قممها (م4107)،أعلى قممها مون بالن يف فرنسا (كم1000)أوربا بطول أكرب سلسلة جبال يف :(Alpes)األلب)*(
 (.31املنجد يف األعالم، ص: ينظر)تغطيها الثلوج، هبا مراكز سياحية عاملية ورياضات شتوية أمهها بسويسرا وفرنسا، 

ي سوس على األطلسي يف ، متتد مصب واد(كم2200)جمموعة سالسل جبلية يف إفريقيا الشمالية طوهلا (:Atlas)األطلس)**(
جنوب غريب املغرب إىل مشال شرقي تونس،تشكل فاصال بني سواحل املتوسط والصحراء، أعلى قممها طبقال باملغرب 

 (.22املنجد يف األعالم،ص: ينظر)، (م4132)
 .14الرتاويح وأغاين اخليام، ص: أمحد الطيب،معاش (3) 
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وتسـاعد يف  ب لتتولد رموز جزئية من رحم هذا الرمـز الكلـي،ويستمر احلوار بني األطلس واألل
  :خياطب الشاعر األلب بلسان األطلس ،حبيث ميتزج الطبيعي باإلنساين ،بنائه

 جا                        ـــــــــــــــــــــــــــــــيا أبيض القمم الغدافي الح
 ا ـــــــــــــد في السمشوار  ــــــال هام  ـشامخ ال اـي

 ات واألدوارــــــــــــــــــــق الشرفـــيا شاه 
 ار   ــــــــــــليف فخـح اـك يــــفســرفقا بن

 ار      ــــــــــــد األنصاقــظى فــو يحـــــــفـبالع  ا     ـــــــــــــــــــمــوك إنــفــــــــــــع( أنطوانيت مار  )يا 
 (1)ارـــــــــــــــــثـــلى بعـبتـوظ ت  ـــــــلوال حظ  ا  ـــــــــالل وبيننــــــــــــك في الجـرق بينـما الف

مشـــوخ يف ، ملكـــة فرنســـا( مـــاري أنطوانيـــت)أللـــب للشـــاعر هـــذه املـــرة يف صـــورة تـــراءت جبـــال ا
ألن هذه امللكـة زوجـة امللـك لـويس السـادس عشـر عاصـرت الثـورة الفرنسـية  ،وظالمية يف العقل اهلامة،

احلريـة )الـيت انـدلعت مـن أجـل القضـاء علـى النظـام امللكـي وحتقيـق الدميقراطيـة ومبـادئ ( 1298)ام ع
يف  اإلعــدامفكــان مصــريمها  ،، لكــن مــاري أنطوانيــت وقفــت وزوجهــا يف وجــه الثــورة(واإلخــاء واملســاواة

شخصـية ف فرنسا يف اجلزائر مـن خـالل قـراءة التـاريخ الفرنسـي، مستقبلإن الشاعر يستشرف ، 1283
ألهنـا هـي األخـرى وقفـت يف   ،لفرنسـا االسـتعمارية املتسـلطة املتصـلبة ماري أنطوانيت تأخذ بعدا رمزيا

واقرتفـت جمـازر مـاي حماولـة منهـا قمـع إرادة ، وجه مظاهرات الشعب اجلزائري بعد احلرب العاملية الثانية
نســـا االســـتعمارية ســـيكون والريـــب أن مـــآل فر ، وقتـــل طموحـــه إىل االنعتـــاق ،هـــذا الشـــعب يف التحـــرر

 .شبيها مبآل ماري أنطوانيت وزوجها
اســتعار هلــم الشــاعر رمــز ، يف مــايوهــم يقرتفــون املــذابح وإلظهــار مهجيــة األوربيــني والفرنســيني 

مكتسحة العـامل  أواسط آسياانطلقت من اليت  تلك القبائل املغولية !فما أشبه هؤالء بالتاتار، (التاتار)
وكــأن التاتــار يعــودون يف القــرن العشــرين بــزي جديــد وآلــة ، وتنشــر الرعــب، ق املــدنوحتــر ، تقتــل األبريــاء
 :ولكن بنفس األفعال والصفات، حربية حديثة
 ار     ـــــــــــــدى الزمـــان بــريشه المعطأو    ـا   ـــــــــأصلع فـــي الشــمال مجرب لكن  

 ار       ــــــــــــــــــــــــــما شـــيدوه بـه مـــن األوك  م       ـــــــــكنسوره أنــسى الطــموح قلـوبه
                                                 

 .14ص الرتاويح وأغاين اخليام،: أمحد الطيب،معاش (1)
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 (    التاتار)مــلء األثير تصيح فــي   ـداؤه    ـــــــــــــــــرفع العقيرة وانــبرت أصـــ
 (2)ارـــــــــــــــــــفأنا وأنتـم طــعمــة األغيـ  ـدا ــــــــــــــــــــــــويلكم إذا دام الــعــــ يويل

حبيـث شـبه عمليـات اإلبـادة ، فإن لفظ التاتار وظفه أمحـد سـحنون يف سـياق التشـبيه ولإلشارة
 :والذبح اليت اقرتفتها فرنسا يف ماي بصنيع التاتار

 ام؟ــــــــــــرة       ويذبحون كأنهم أغنــــــــــــــــــــأيباد أبناء الجزائر جه
 (1)صنع التتار ولم يتم مرام   ذاك الذي رامت فرنسا مثلما    

 :كما تكرر رمز التاتار لدى عز الدين ميهويب وبنفس اإلحياءات
 يء         باسم الثغر كصبيان بهاياــــــــخرج الشعب فال يلويه ش

     (2)وهنا يزرع أقدام الخطايا  تار خلف الموت يجري       وأتى الت
ميكـن أن تسـتمد أيضـا  ،ةظـاهر الطبيعـلواقـع ومـن موالصورة الرمزية كمـا تسـتمد مـن عينـات ا" 

،  فقد استمد الشعراء املعاصرون صـورهم مـن الـرتاث العـريب ، من املوروث الثقايف لإلنسانية بصفة عامة
 و يف إطــار الرمــوز اجلزئيــة الــيت زخــرت هبــا قصــيدة معــاش، (3)"كمــا اســتمدوها مــن الــديانات الســماوية

عليــه  –شخصــية النــيب عيســى  ستحضــر الشــاعرا، (األطلــس  اي بــني دالل األلــب وجــاللمــ9ذكــرى)
 : -السالم 

 ار    ــــــــــــــــــــم ذوي أنظــلهــان كـك لو  زة  ـــــــــــــــــرر عـــا يبـــئك مـنش في عد  
  رار     ــــــأخو األح (عيسى)ا رنا ــم  ـد  ق    ا      ــــمثل م ىن  ــــعلق الم  ــإلى الخ وـترن
 رار    ــــــــــــــــضإا غدر وال ــير مــن غـم  ا   ـــــــــــلهــا كــــــــطفــرحمة وعــوم ارفق

 ار ــــــــــــــن عبيد النــالال مــى ضـأده  ـرةــــــــــن شك من تديـــي جل نشئــف

                                                 
 .املصدر نفسه، املكان نفسه (2)
 .344الديوان الثاين،ص :أمحد سحنون، (1)
 ".نطق الدهر"قصيدة: ميهويب، عز الدين (2)
 .  124بن سالمة، الربعي، تطور البناء الفين يف القصيدة العربية، صا (3)
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 (4)ـارــــإنك جل وفيـي خـوالدين ف  ه ـــــــــــــقوق دعي  ـــن عـــراء مـعيسى ب
فهـو  –عليه السـالم –وكذلك حال عيسى ، األنبياء دعاة حمبة وسالم وحاملو رسالة حترير اإلنسان   
املســـيحيني ه مـــن ؤ أدعيـــاو  ،وســـعوا إىل قتلـــه وصـــلبه لكـــن قومـــه غـــدروا بـــه، هلـــذه املعـــاين الســـامية، رمـــز

الواقـع يرتكبـون اجملـازر ويقتلـون لكـنهم يف  يدعون بـأهنم جـاءوا مـن أجـل حتريـر الشـعوب،ني االستعماري
 .بريء منهم ودينه ينكر عليهم أفعاهلم املشينة –عليه السالم  –فعيسى ، الشعوب
كمـــا عـــاد عبـــد الســـالم احلبيـــب إىل تـــاريخ اجلزائـــر احلـــديث ليستحضـــر شخصـــية األمـــري عبـــد و 

معـاش يعـود إىل تـاريخ  فـإن، القادر كرمز من رموز املقاومة اجلزائرية يف صراعها مع االسـتعمار الفرنسـي
 اجلزائـــر القـــدمي مـــا قبـــل املـــيالد ليستحضـــر رمـــزا مـــن رمـــوز املقاومـــة يف اجلزائـــر أيـــام االحـــتالل الرومـــاين،

 :(يوغرطه)وهو
        وار ـــــــــــــــــــــــــــــــــم كـســفي قلة لـكنه  ــي        ــــــــــــــف بهــــالتــــــــــــــــــــهلل أشبال تحـ

 ار     ـــــــورمـوا عـلى ساحي شنار الع  هـم     ـــد طوقــوا عـنقي بـعقد سماحق
 (1)انوا موئـل األبـرارــــــــــــــــبالخلق ص  ـنا  ـــــــــــــــإلــى أيـام( يوغرطا)من عهــد 

وتبـوأ علـى ، ان يف عـدة مواقـعوهـزم الرومـ ،وثـار علـى االسـتبداد الرومـاين ،هذا القائـد الـذي وحـد الرببـر
، والشـاعر إذ يستحضـر هـذا الرمـز مـن رمـوز املقاومـة ،(2)قبـل املـيالد 112سـنة ( قسـنطينة)عرش سريتا

إمنا يريد من اجلزائريني أن يصارعوا االستعمار الفرنسي احلديث كما صارع يوغرطه االسـتعمار الرومـاين 
 .قدميا

أكثـر  (الل األطلـساي بـني دالل األلـب وجـم9ذكرى )معاشقصيدة أمحد الطيب لقد كانت 
ز يعـد مـن األدوات الفنيـة إن الرمـ، بقيـة القصـائد الـيت وصـفت جمـازر مـايبالقصائد ثراء بالرموز مقارنـة 

وليس للقارئ أن يقـاد بيـده إىل مـوطن فكـرة الشـاعر " ،التقريرية واخلطابيةو ذ الشعر من املباشرة اليت تنق
 .(3)"رة اليت يتضمنها حقل القصيدة الضبايبالدقيقة، بل عليه أن جيد الفك

                                                 
 .11الرتاويح وأغاين اخليام، ص :أمحد الطيب ،معاش (4)
 .11ص ،الرتاويح وأغاين اخليام :أمحد الطيب ،معاش (1)
 .21،20،ص1تاريخ اجلزائر العام،ج:ينظر،اجلياليل،عبد الرمحان بن حممد (2)
باريس،  -املذاهب األدبية الكربى يف فرنسا، ترمجة فريد أنطونيوس، الطبعة الثالثة، منشورات عويدات، بريوت:فان تيغيم، فيليب( 3)

 .290م، ص1893
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اسـتدعاها السـياق  ،إمنـا جـاءت عفويـة دون تكلـفجمـازر مـاي  ولالشعر اجلزائـري حـإن الرموز يف     
كما أهنا تنوعت بني الرموز اللغويـة ورمـوز األعـالم ،  ضمن احلديث عن هذه القضية وما حييط هبا العام
مـنهم  ،أو التـاريخ العـاملي، أو التاريخ اإلسـالمي ،اريخ اجلزائرالذين كانت هلم شهرة يف ت( األشخاص)

مـن كـان هلـم دور  األعـالم ومـن ،كاألنبياء والقـادة والشـهداء،  من كان هلم دور إجيايب يف تاريخ البشرية
 . واألهنار املعروفة ،كما وظف الشعراء الرموز الطبيعية اجلغرافية كأمساء اجلبال ،سليب
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 :الوزن  - 1
 : يدـتمه

ش يف إىل العامل الفذ اخلليل بن أمحد الفراهيدي الذي عا وأوزان الشعر، نشأة علم العروضد و تع     
 ، هتدى إىل أنه خيضع لنظام موسيقي معنياف، الشعر العريب القدمي حيث قرأ، القرن الثاين اهلجري

عين أن الشاعر العريب القدمي كان ينظم وهذا ي، فوضع التفعيالت واألوزان اليت مسيت حبور الشعر
وإمنا هداه إىل ذلك حسه املوسيقي املرهف عن طريق ، الشعر دومنا معرفة هبذه البحور والتفعيالت

فكما ، اليت متيز الشعر عن الكالم املنثور فاملوسيقى تعد من العناصر املهمة، اإلنشاد والسماع
فاألناشيد ، ك يستمتع السامع مبوسيقى الكلمة املوزونةكذل،  يستمتع اإلنسان باملوسيقى اجلميلة كفن

وتدفع باألمة إىل ساحات ، حب الوطن والتضحية يف سبيلهس القومية والوطنية مثال تزرع يف النفو 
فالشعر يف صياغته الفنية يتكون من عدة ، إن العالقة بني املوسيقى والشعر عالقة عضوية"، اجلهاد

سحر هذا  وحني تفقد القصيدة، تكسب القصيدة نغما آسرا مؤثراتفعيالت متثل وحدات موسيقية 
 .(1) "فالشعر نغم وإنشاد، الذي يشد املتلقي إىل مساع الشعر الفين الدقيق ينقطع ذلك اخليط، النغم

، املتجلية يف الشعر بشكل واضحالسمات اجلمالية  من –إىل جانب الصورة  –لذلك تعد املوسيقى 
وحني كانت موسيقى ، يشرتكان يف أن املادة املكونة هلما معا هي األصوات ىوكل من الشعر واملوسيق

واتصال الشعر باملشاعر اإلنسانية تعد ، فإن األوزان والقوايف، الشعر من أهم العناصر املؤثرة يف املتلقي
 .من املقومات األساسية اليت متيز لغة الشعر عما عداه من نظم أو نثر

 : 1491 ماي 8 صائدق في السائدة بحورال -أ 
 أضع أن رأيت واجلديد القدمي بني وموقعه 1491 ماي 8 قصائد يف املوسيقي التشكيل لتفحص   

أين ) بدءا بقصيدة)، منذ تاريخ وقوع اجملازر املوضوع يف قيلت اليت القصائد حيصي توضيحيا جدوال
عت عليها يدي قصيدة وق رإىل آخ، 1491عام  (عبد السالم احلبيب اجلزائري)للشاعر ( عبد القادر

وقد رتبت ، 7002عام  (مجيلة عظيمي زيدان)للشاعرة ( نزيف الربيع)قصيدة وهي ، بعد االستقالل

                                                 
 .11، ص1443مكتبة اخلاجني، القاهرة، ،  3موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطور،  ط: عبد الدامي،  صابر  (1)
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 وعدد، قصيدته وعنوان، الشاعر اسم ذكر مع ترتيبا تارخييا(33)والثالثني هذه القصائد الثالث 
، إلشارة إىل هيئته إن كان ساكناوا، الذي بنيت عليه القصيدة الروي حرف مث، البحر واسم، أبياهتا

 :أو متنوعا، وإن كان واحدا، ونوع حركته، أو متحركا
 عدد القصيدة عنوان الشاعر

 األبيات
 الروي البحر

 الساكنة الراء اخلفيف 28 القادر عبد أين اجلزائري احلبيب السالم عبد-1
 مطلق متنوع الطويل 4 بالدي بالدي القاضي حممدبن القادربن عبد-7
 الرياح الغيم غلب فما القاضي بن حممد بن القادر عبد-3

 الثوائرا
 املفتوحة الراء الطويل 41

  املكسورة السني الطويل 37 أنسى ال خليفة آل العيد حممد-9
 ساكن/متنوع الرجز وءجمز  77 ماي 8 ذكرى اإلبراهيمي البشري حممد-1

 ومطلق
 كيف لوجهك عجبا بوشامة الربيع-1

 حلاله عاد
 املكسورة امليم الكامل 11

 والدماء الدمع على سر بوشامة الربيع-2
 الغوايل

 املكسورة الالم اخلفيف 11

 املفتوحة النون املتقارب 14 ماي برغمك بوشامة الربيع-8
 املضمومة الراء  الكامل 72 باجلزائر ماي 8 ذكرى (السهى) اجلزائر أفق-4

 محك بكل ضاق الكون العقون الكرمي عبد-10
 جائر

 املضمومة الراء  الكامل 71

 سنة ماي 8 يوم حادثة رمحون بن مصطفى بكرو أب-11
1491 

 املكسورة النون الكامل 13

 املكسورة الراء الطويل 18 ماي أثامن إبراهيم-17
 املضمومة القاف البسيط 10 السلو؟ كيف عدو وأب أمحد-13
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 دالل بني ماي 8 ذكرى معاش الطيب أمحد-19
 األطلس جاللو  األلب

 املكسورة الراء  الكامل 28

 املكسورة اهلمزة الكامل 31 ماي ذكرى مخار بلقاسم حممد-11
 ماي 8 وحوادث اجلزائر النوري محو عيسى-11

1491 
 املفتوحة النون الرمل 38

 املكسورة الراء  الكامل 11 الوطن دعاء مخار بقاسم حممد-12
 املضمومة امليم الكامل 18 ماي 8 الفجائع شهر سحنون أمحد-18
 املكسورة الدال البسيط 79 ماي الثامن وحي من سحنون أمحد-14
 املفتوحة الراء الكامل  17 التحرير ميالد خليفة آل العيد حممد-70
 أمس الذاهبون أيها السائحي األخضر حممد-71

 ضحايا
 مطلق متنوع اخلفيف 70

 القادر عبد األخضر حممد-77
 السائحي

 مطلق متنوع اخلفيف 78 ماي ذكريات
 وساكن

 مطلق متنوع املتقارب 70 اإللياذة من زكريا مفدي-73
 مطلق متنوع البسيط 17 مايو رقطان بن حممد-79
 املفتوحة الياء الرمل 11 الدهر نطق ميهويب الدين عز-71
-1491 ماي 8 معاش الطيب أمحد-71

1481 
 املكسورة الدال الكامل 110

 املفتوحة الراء املتقارب 12 احلضارة عار انرقط بن حممد-72
 املضمومة امليم البسيط 72 ..نوفمرب لوال الشبوكي حممد-78
 يف تارخيية قصيدة مهري مولود-74

 ماي 8 حوادث
1491 

 املفتوحة الراء اخلفيف 11

 املضمومة امليم الكامل 11 وآالم أوهام جمدوب مولود-30
 القادر عبد األخضر حممد-31
 ئحيالسا

 ةاملضموم النون الوافر 12 1491 ماي 8 جمازر
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 مطلق متنوع املتقارب 30 سعال زند على ميهويب الدين عز-37
 وساكن

 املضمومة احلاء املتقارب 71 الربيع نزيف زيدان عظيمي مجيلة-33

 نمتفاعل) الكامل حبر أن يتبني، قصيدة وثالثني اثالث فيه مجعت الذي اجلدول خالل نم
 عددب وقياسا، ثلثال أي قصيدة( 11)ةعشر  إحدى فيه نظمت حيث، األوىل لرتبةا لحيت( 1×

 بيتا وتسعني وستة ومائة ألف جمموع من بيتا( 941) وتسعني وواحد أربعمائة فيه نظم فقد، األبيات
 قصائد خبمس( 7 × فاعالتن مستفعلن فاعالتن) اخلفيف يليه، (%91، 05) بنسبة (1141)
 × مفاعلني فعولن) الطويل مث، (بيتا 117) قصائد خبمس( 8× فعولن) تقاربامل مث، (بيتا 797)

، (بيتا23)قصائد بأربع( 9×فاعلن مستفعلن) البسيط وكذلك، (بيتا110) قصائد بأربع( 9
 من كل يف واحدة قصيدة ونظمت، (بيتا 84) بقصيدتني(7 × فاعالتن مستفعلن فاعالتن)فالرمل
 يف( 7 × فعولن مفاعلنت مفاعلنت) الوافرو ، (بيتا 77)يف( 7 × مستفعلن مستفعلن) الرجز جمزوء

هذا البحر مساه اخلليل هبذا االسم ألن فيه ثالثني حركة "، ومن مواصفات حبر الكامل أن؛(بيتا 12)
 الطويل بعد الثانية الرتبة حيتالن البسيط وحبر الكامل حبر كان وإذا، (1)"مل جتتمع يف غريه من الشعر

 صار احلديث عصرال يف هنإ حيث ،األوىل الرتبة حيتل أصبح حديثا حبر الكامل فإن ،ماءالقد شعر يف
 .(7)الشعراء ببو حم

 واحملدثني القدامى الشعراء من كبريا إقباال نال وقد، الصافية البحور من اعيسب رحب فالكامل
 كانت وقد، (3)"الشعر أنواع من نوع لكل يصلح ألنه، كامال بتسميته أحسن قد اخلليل أن واحلق"

 1413 يف نشرت رائية األوىل، الكامل من كلتامها املوضوع يف قصيدتان معاش الطيب ألمحد
 : مطلعها

                                                 
 .82ص  ،موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطور:عبد الدامي، صابر (1)
 .708و 141ص ، 1411، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 3ط، الشعر موسيقى: إبراهيم، أنيس: ينظر  (7)
 ، م1441/هـ1911 ، سوريا ، حلب ، اجلامعية بوعاتواملط الكتب مديرية ، العريب الشعر موسيقى: حممود، فاخوري  (3)

 .41ص
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 : مطلعها ماي جملازر األربعني الذكرى مبناسبة 1481 عام نظمها دالية والثانية
 (7)المسجد ابـبب مهـمالح واكتب  ودـاألس ايـم بيوم هيدـالش ي  ـح

 لمسجديب   بباو حمه    مالوكتب  ألسوديي    مادبيوم   ششهي حيي
/0/0//0      ///0//0    /0/0//0  /0/0//0   ///0//0   /0/0//0 

 فاعلنمت       متفاعلن    فاعلنمت     فاعلنمت      متفاعلن       فاعلنمت  
 التاسعة الذكرى يف مهزية األوىل، الكامل حبر من قصيدتني املوضوع يف مخار كتب كما

 : مطلعها مجازرلل
 (3)ائيــشق صميم في أرزح مادمت  ائيـــــــــــــــوبك يـ  تألم يفيد اذاـم

 شقائيم  صميزحفي   مادمتأر  وبكائي    يـتأللمد   يفيماذا
/0/0//0  ///0//0   ///0/0  /0/0//0  ///0//0    ///0/0 

 عل  متفا    متفاعلن   فاعلنمت    متفاعل    متفاعلن   فاعلنمت  
 التحريرية الثورة اندالع بعد أي، للمجازر العاشرة الذكرى يف نظمها رائية الثانية والقصيدة

 : مطلعها
 (9)ض اريال كالهزبر بخصمك فابطش  اريـــــــــــــــــــــــــالس   اأي هـذ أرضك األرض

                                                 
 .13ص ، اخليام وأغاين الرتاويح: الطيب أمحد ، معاش  (1)
 .101ص ، نفسه املصدر  (2)
 .91ص ، االحرتاق زمن من سرابية إرهاصات: بلقاسم حممد ، مخار  (3)
 .21ص ، املصدر نفسه (4)

 (1)األدهـار  متأله لها يـعـنـو  الــعـاري الجمـال في مـتألهات
 أدهــاري متأللـهل  يـعـنولها  للعاري    تنفلجما  مـتأللـهـا

///0//0      /0/0//0   /0/0/0   /0/0//0    ///0//0  /0/0/0 
 فاعل  مت     متفاعلن   فاعلـنمت    فاعل  مـت     ـفاعلنمت      متـفاعلن
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 يرضضار   كلهزبمك  بخصفبطش  اريــــــــــــسسذ    أييهاضك   أرأألرض
/0/0//0  ///0//0    /0/0/0  /0/0//0    ///0//0    /0/0/0 

 فاعل  مت     متفاعلن      فاعلنمت    فاعل  ت  م      فاعلنمت   فاعلنمت  
 من بينها تاما تطابقا دجن ما -الكامل حبر من مجيعها اليت - األبيات هذه بني قارنن ول

 الكامل تفعيلة جند إننا بل، والعلل ،تالزحافا دخول بسبب تغريت اليت واألوتاد ،األسباب حيث
 مخار رائية ويف معاش رائية يف معا والضرب، العروض مستوى على مألوف غري تغيري حلقها( لنمتفاع)

 ما تسكني عم التفعيلة آخر يف اجملموع الوتد ساكن حذف) القطع علة فيها اجتمع حبيث، أيضا
 تساوي اليت( متفاعل) فأصبحت، (التفعيلة من املتحرك الثاين تسكني) ضماراإل زحاف مع، (قبله

، البحور تتشابه قد كما،  والنغمات التفعيالت وختتلف ،القصائد يف البحور تتشابه فقد، (مفعولن)
 الشاعر صورة لوجدنا اهلمزية مخار قصيدة مطلع تأملنا وفل، والشعورية النفسية املواقف وختتلف
 تطلعنا وول، تقريبا شهور بستة التحريرية الثورة اندالع قبيل هانظم وقد، الشقي   الباكي املتأمل املنكسر

 دبع الشاعر نظمها وقد، (الكامل) نفسه البحر ومن ،ذاته املوضوع يف الرائية الثانية قصيدته مطلع إىل
 بقدرات املؤمن بنفسه الواثق القوي الشاعر صورة نتوسم فإننا، أشهر بستة التحرير ثورة اندالع

 فإنه ما غرض يف قصيدته ينظم عندما الشاعر إن"، بعدوه والفتك خبصمه البطش يف ائرالث ياجلزائر 
 وكذلك، واحد والبحر تتعدد األغراض إن بل وإيقاع موسيقى من عنه ينتج وما البحر إىل يلتفت ال

 .(1)"واحد والغرض البحور تتعدد
، (1491 ماي 8 رجماز  ذكرى) واحد موضوع يف مجيعها كتبت أيدينا بني اليت فالقصائد

، والطويل، والبسيط، واملتقارب، واخلفيف، الكامل بني تراوحت متعددة وحبور ،خمتلفة فرتات يف ولكن
 من األوىل، املوضوع يف قصيدتني خليفة آل العيد حملمد وجدنا إننا بل، الرجز وجمزوء، والرمل، والوافر
، البسيط من والثانية، الكامل من وىلاأل، سحنون ألمحد وقصيدتني، الكامل من والثانية ،الطويل

وقصيدتني ، الوافر من والثانية ،اخلفيف من األوىل، السائحي القادر عبد األخضر حملمد وقصيدتني

                                                 
 .770ص ، م1444 ، مصر ، اجلامعية املعرفة دار ، اخلليل علمي يف التسهيل: سليمان أمحد ، ياقوت (1)
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 ال تاملوضوعا تشابه أن يعين وهذا، والثانية من املتقارب، لعز الدين ميهويب األوىل من الرمل
، تقريبا واحد موضوع يف كلها لتقي اليت علقاتامل نذكر أن ويكفي"، خاصا وزنا بالضرورة يستدعي

 .(1)"والكامل والوافر واخلفيف والبسيط الطويل من نظمت أهنا ونذكر
ماي  8اليت مجعناها يف موضوع  (ث والثالثنيالالث)واملالحظة اليت نسجلها أن مجيع القصائد  

ي جتربة من التجارب ومل تظهر فيها أ، نظمت بطريقة تقليدية أي بنظام الصدر والعجز 1491
 نازك مع العراق يف بواكريه ظهرتالذي  مما يصطلح عليه بالشعر احلر أو شعر التفعيلة اجلديدة
 هذه فإن، العربية شعراء من حذوهم حذا ومن البيايت الوهاب وعبد ،السياب شاكر وبدر ،املالئكة
 احلركة هذه إىل سباقا انك من حول خالف على اتياخلمسين يف إال اجلزائر يف تعرف مل التجربة

 يف املالئكة نازك قلم ومنها ،األقالم وتناولته املشرق يف ظهر الذي اخلالف ذلك يشبه (7)التجديدية
 .(3)(املعاصر الشعر قضايا) كتاهبا

، األبيات  أواخر يف املوحدة والقافية، والعجز، الصدر نظام عن ختلى وإن اجلديد الشعر هذا
 العام وواجل الشاعر خلجات يناسب مبا تنوعت اليت والقافية، التفعيلة نظام من كلية يتحرر مل أنه إال

، متأخرة قصيدةال شكل يف اجلديد النموذج هلذا اجلزائريني الشعراء استجابة كانت لقدو ، للقصيدة
 فيه باحثا 1492 سنة منذ اجلزائري الشعر أتابع كنت: "اهلل سعدأبو القاسم  يقول الشأن هذا ويف
 كل أمامه يركع صنما سوى أجد مل لكنين، احلديث الذوق تواكب وتشكيالت جديدة فحاتن عن

 من اتيالعشرين يف عال جريئا صوتا أن من الرغم علىهذا ، (9)"واحدة وصالة واحد بنغم الشعراء
 رمضان اجلزائري الشاعر صوت هو، القصيدة شكل يف سيما ال التجديد إىل ويدع املاضي القرن
 وال للوزن دخل ال، النفس تقذفه لطيف وخيال الروح مركزه كهربائي تيار الشعر: "الق حني محود

                                                 
 .122ص ، الشعر موسيقى: إبراهيم ، أنيس  (1)
 .20، 14ص ، اجلزائر يف احلديث الشعر حركة: عبود شلتاغ ، شراد: ينظر  (2)
 .34-31ص ، 1412 بغداد،  النهضة،  مكتبة ، منشورات3، طاملعاصر الشعر قضايا: نازك ، املالئكة: ينظر  (3)
 .10ص ، احلديث اجلزائري األدب يف دراسات: القاسم وأب ، اهلل سعد  (4)
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،  املعىن يف ال الرتكيب يف اجلميل الذوق اقتضاها لفظية حتسينات أهنما أمرمها وغاية، ماهيته يف للقافية
 .(1)"نوالسيال التالشي من وصيانة حفظا وإمنا ملوحة وال عذوبة اجلميل اإلناء يزيده ال كاملاء

 العربية الشعرية الساحة يف بل، فحسب اجلزائر يف ال مبكرا يعد، القصيدة شكل عن الكالم هذا إن
،  القصيدة شكل يف التجديد إىل الداعني أوائل من كان( 1474-1401) محود فرمضان، عموما

 قصيدته يف القصيدة قوايف يف التنويع خالل من التجديد جتربة خوض إىل أيضا الداعني من كان كما
فإذا كان الشعراء ، القدمي النظام أي، والعجز الصدر نظام عن خيرج مل لكنه، (7)(األمة على دمعة)

فهذا يثبت أن القصيدة اخلليلية الىت أدت دورها عرب ، اجلزائريون قد ارتبطوا بالقوالب الرتاثية القدمية
القيام بدورها احلضاري يف التعبري وقادرة على العطاء و ، العصور ما تزال قائمة كشكل فين موسيقي

  .عن معاناة اإلنسان العريب ومهومه
 : اضطراب الوزنظاهرة  –ب 

وعروض ما ، وصرف، على الرغم من حرص شعرائنا على احرتام قواعد اللغة العربية من حنو       
ية املتمثلة يف إال أننا الحظنا بعض األمثلة اليت ال ختلو من العيوب العروض، وجدوا إال ذلك سبيال

إلعادة النظر ، ولعل مرد ذلك أن الشاعر قد ال يعود إىل قصيدته باملراجعة والتنقيح، اضطراب الوزن
ومن أمثلة ، أو الغفلة عنها أثناء النظم، يف بنائها الفين واستدراك ما فاته من جتاوز القواعد العروضية

 : احلبيب اجلزائري هذا االضطراب يف الوزن ما قرأناه يف قصيدة عبد السالم
  (3)المفاخر؟وأين ... الرجالوأين ... أين ذاك الزمان يا موطن العز              

والتفعيلة الثانية من العجز مضطربة ، (7×فاعالتن مستفعلن فاعالتن )البيت من حبر اخلفيف        
جز الستقام الوزن يف الع( أين الثانية)قبل ( الواو)ولو حذف الشاعر حرف ، (0///0)//الوزن 

 . ولعل هذا االضطراب نتج عن خطإ يف الطبع، (مَتفعلن=  0//0)//

                                                 
عامل  ، خاصة طبعة ، 7جملد، وآثاره حياته محود رمضان الشعر اجلزائري احلديث، :حممد ، ناصر: عن نقال،  محود رمضان (1)

 . 14ص ، 7013، اجلزائر ، املعرفة للنشر والتوزيع
 .81 ، 89ص  ،نفسه املرجع: ينظر (2)
 . 74أذكريين يا جزائر،  ص: احلبيب،  عبد السالم اجلزائري  (3)
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 : ومن األمثلة أيضا قول الشاعر يف القصيدة نفسها
 (1)فحوتك الشام بين ذراعيها       كدأب الشام من كل ثائر

 . حبيث ال يكاد يستقيم وزن البيت إال يف التفعيلة األوىل واألخرية
 : وقوله أيضا

 (2)يا بالدي وأنت آهتي الحر ى إذا ما تجاذبتني الخواطر
 ( 0/0)//حبيث وقع اضطراب يف عروض البيت من اخلفيف 

جنده يف مقدمة الدكتور ، ولعل تفسري هذه االضطرابات يف الوزن يف قصيدة عبد السالم احلبيب     
أين عبد )الد أول قصيدة هبا وأما عن عمر اجملموعة الزمين فإن مي: "حممد بن مسينة لديوان الشاعر

وكانت ، اليت صور فيها تلك املأساة، م1491يرجع إىل حوادث الثامن من شهر ماي ( القادر
وكل عمل فين يف ، فالقصيدة إذن هي الباكورة األوىل يف ديوان الشاعر، (3)"الفاحتة يف شعره الوطين

يف مقدمة الديوان أيضا حبيث أن  والسبب الثاين أيضا جنده، بدايته قد ال خيلو من هذه اهلنات
وهي الفرتة اليت شرع فيها مبراجعة ، 1480وكانت وفاته يف ماي ، 1424الشاعر باغته املرض عام 

وهكذا انتقل الشاعر إىل رمحة اهلل وترك قضية طبع ديوانه قصة مل تكتمل "، ديوانه من أجل طبعه
على تلك الصورة اليت –مي األمانات إىل أهلها أقدمه لك تقد -أيها القارئ الكرمي–وها أنا ذا )...( 

 . (9)"-وافاين عليها نفسها
 : ومن أمثلة االضطراب يف الوزن ما قرأناه يف قصيدة الشاعر مولود مهري

 (1)فنعيد استقاللنا باستحقاق        ال يضاهي مكانة واعتبارا
 (. 0/0/0/0)/وقد وقع اضطراب يف عروض البيت ، البيت من حبر اخلفيف أيضا

                                                 
 . 31أذكريين يا جزائر،  ص: احلبيب،  عبد السالم اجلزائري  (1)
 . 37املصدر نفسه،  ص  (2)
 . 18أذكريين يا جزائر،  ص: ابن الشيخ،  التلي،  مقدمة ديوان احلبيب،  عبد السالم اجلزائري  (3)
 . 17صدر نفسه،  صامل  (4)
 . 19رجال ومواقف،  ص: مهري،  مولود،  ضمن كتاب رحاب،  حممد الصاحل  (5)
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 : ومالمحها ةـالقافي - 2
وألن ، أو علم القافية لشدة الرتابط بني العلمني، العروض إال متبوعا بلفظ القافية يذكر علم ال   

،     وإكمال البناء املوسيقي للقصيدة، القافية شريكة األوزان والبحور يف صنع املوسيقى الشعرية
 من نوعا وجدت فإن، بالشعور واالتصال والقافية الوزن امه الشعر يف توافرمها جيب اللذان فالشرطان"

 الثاين وجد وإذا، شعر ال فنظم الثاين دون األول الشرط وجد إذا أما، شعرا كان جيمعهما األدب
البيت كما يطلق على احلرف  يفعلى آخر كلمة  قافيةال ويطلق مصطلح، (1)"شعري فنثر األول دون

لكن التعريف املهيمن لدى علماء ، ه القصيدة أو ما يسمى بالروياألخري من البيت والذي تبىن علي
العروض هو تعريف اخلليل بن أمحد الذي رأى أن القافية تتحدد من الساكنني اللذين يف آخر البيت 

لذلك فقد تكون ، (7) وما بينهما من احلروف املتحركة مع املتحرك الذي قبل الساكن األول منهما
 من أقل تكون وقد ،كلمة -بالنظر إىل احلروف املكونة هلا  املكرور الصويت هذا املقطع –القافية 

 مبوضوع متصلة معان ذات اجليد الشعر يف كلماهتا" احلسنة ما كانت لقافيةوا، منها أكثر وأ كلمة
، أجله من اجمللوبة هي تكون بل، القافية أجل من جملوب البيت أن القارئ يشعر ال حبيث، القصيدة

   .(3)" عليها مبنيا البيت معىن يكون بل، البيت لتتمة هبا يؤتى أن يينبغ وال
 الصدر نظام وأ، البحر نظام احرتمت قد ماي جمازر وصفت اليت القصائد كانت وإذا

 الذي التجديد مالمح بعض فيها ظهرت أهنا أم أيضا موحدة كانت هل القوايف؟ عن فماذا، والعجز
 ؟ اجلانب هذا يف احلديثة العربية القصيدة شهدته

 : الموحدة القافية - أ
 عشر، قوافيها موحدة منها( 71) نوعشرو  ست وردت ،قصيدة( 33) وثالثني ثالث جمموع من

 واحدة والمية، (1)واحدة وسينية، (7)وداليتان، نونية( 9) وأربع، ميمية( 9) وأربع، رائية( 10)

                                                 
  .80ص ، م1412/هـ1382 ، لبنان ، بريوت ، العريب الكتاب دار ، الرابعة الطبعة ، األديب النقد: أمحد ، أمني  (1)
ص ، 7002، القاهرة، ار غريب للطباعة والنشر والتوزيعد، 9ط، موسيقى الشعر بني االتباع واالبتداع:شعبان، صالح:ينظر (2)

721 .  
   .914ص، 1487، دار العودة، بريوت، 1ط ، احلديث األديب النقد: غنيمي حممد ، هالل (3)
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( 1) وواحدة، يائية(1) وواحدة، زيةمه(1) وواحدة، (القاف إىل نسبة)، (1)قافية وواحدة، (1)
 الروي حروف فإن، ماي جمازر وصفت اليت القصائد مجيع يف حاضرة القوايف كانت وإذا، حائية

 ما مع يتفق وهذا، والدال، فالنون، امليم حرف يليه، شيوعا أكثر كان الراء حرف لكن، تتنوع
 : أقسام أربعة شيوعها ةنسب إىل بالنظر الروي حروف أن من أنيس إبراهيم إليه يذهب
 . (والدال، والباء، والنون، وامليم، والالم، كالراء) االستعمال شائعة حروف -
 . (والكاف، والقاف، السني) ومنها ،الشيوع متوسطة وحروف -
 .(1)كالشني نادرة وحروف ؛(والطاء، كالضاد) الشيوع قليلة وحروف -

 وأ والفتح والضم الكسر بني ختتلف كتهوحر ، أخرى إىل قصيدة من خيتلف الروي حرف أن وطاملا
، ائدصالق موسيقى يثري هذا فإن، أيضا وختتلف تتنوع قد قبله اليت احلروف أن كما،  التسكني
 يشبه ذلك يف واألمر، الشعر مبوضوع القوايف حروف بطتر  قاعدة من ليس" فإذن، تنوعا أكثر وجيعلها

 .(7)"القصائد مبوضوعات البحور عالقة
 جديدة جتارب فيها ظهرت فإنه، حدةاملو  القافية نظام اعتمدت درسناها اليت قصائدال كانت وإن

 . القوايف يف التنويع إىل نزعت
 : القوافي تنويع - ب

 على املزدوجات يف فكتبوا، القوايف يف التنويع إىل فلجأوا املألوفة األوزان برتابة الشعراء أحس
 يالئم مبا قوافيها تنوعت اليت األندلسية اتاملوشح ظهرت كما،  مثال العتاهية وأب فعل ما غرار

 القافية نظام على للتمرد حماولة ووه، (3)املرسل بالشعر يسمى ما ظهر وحديثا، والغناء التلحني
 فتكون آخر إىل بيت من القوايف يف التنويع إىل يلجأ لكنه، الوزن على فيه الشاعر حيافظ إذ املوحدة
 .(9)للشاعر يرتاءى ما حبسب متغرية متجددة القافية

 شعره بواكري من تعد قصيدة القاضي بن حممد بن القادر عبد نظم 1491 ماي 8 جمازر ويف
 : فيها يقول 1491 ديسمرب يف ماي جمازر بعد

                                                 
 .798ص ، الشعر موسيقى: إبراهيم ، أنيس: ينظر  (1)
 .920 ص ، احلديث األديب النقد: غنيمي حممد ، هالل  (7)
 .781 ، 780 ص ، الشعر موسيقى: إبراهيم  ،أنيس: ينظر  (3)
 ، اجلزائر ، اجلامعية املطبوعات ديوان ، مدارسه الكربى معامله ، تطوره ، احلديث األدب تاريخ: ينفح حامد ، داود: ينظر  (9)

 .193 ، 197ص ، م1483
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 والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأه اوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر   اللــــــــــــــــــــــــبأغ اـــــــــــــــــــكبلوه بالدي بالدي
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــأجي لــــــــــــــك دىـــــــــــــــــــــــــــــل  الــــــــــــــــــكأطف ونـــــــــــــــــــــــــالنائح عليها وناح

 ؟دافــــــــــــــــــــــــــــــــالم ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكض  عـــــــــالمدام انسكاب يجدي وهل أأبكي؟
 (1) ؟يــــــــــــيع داـــــــــــــــــــــــللن نـــــــــــــــــــــــــــــوم  عــــــــــــالفواج لكــــــــــــــــــلت يرثي ومن أأشكو؟

 فقسم، الوزن هلذا التقليدية املوسيقية البنية جتاوز الشاعر لكن، الطويل حبر من القصيدة
 إىل تقلص وقد الثاين الشطر يأيت مث، تفعيالت أربع األول شطره يف تتجمع جديدا تقسيما البيت

 يف القافية تتغري مث، أشطر أربعة كل بني موحدة قافية اعتماد مع هذا، تفعيلتني إىل أي النصف
 ذلك ووه"، باملربع الشبيهة الصورة هذه تتكرر وهكذا، العني إىل الالم من املوالية األربعة األشطر

 الشاعر ويراعي، أشطر أربعة منها قسم كل يتضمن أقسام إىل قصيدته الشاعر فيه يقسم الذي الشعر
 الشاعر ديوان مقدمة يف حممد بن علي يقول التجربة هذه وعن، (7)"للقافية ما نظاما األشطر هذه يف

 ما يشبه وما، املوشحات بني الطريق منتصف يف احملاولة فجاءت: "القاضي بن حممد بن ادرالق عبد
 لنا تكشف أهنا حيث من هامة داللة ذات املقطوعة وهذه، الوجوه بعض يف احلر الشعر اليوم نسميه

 قطعي ال الذي النوع من جتديد ولكنه، بأساليبه واألخذ، التجديد طريق يف للسري الفطري االستعداد
 .(3)"والقافية الوزن: الثابتة القواعد جوهر عن خيرج وال، باملاضي الصلة

 : قائال املوضوع يف اإلبراهيمي البشري حممد الشيخ كتبه ما القاضي ابن بتجربة وشبيه 
 اــــــــــــــــــــــاألحش في ز  ـتح   ومــــي يا راكـــــــــــــــــــــــــــــــــــذك 
 اــــــــــــــــــــــوحش تال وحش  ومـــــــــــــــــــالق لــــــــــــــــــأقب إذ   

                       *                   * 
 ك  ـــــــــــــــــمثل على شمس  رق  ـــــــــــتش لم ومـــــــــــــــــــــي يا

                                                 
 .83ص ، النور بوابات: حممد بن القادر عبد ، القاضي ابن  (1)
 .783ص ، الشعر موسيقى: إبراهيم ، أنيس  (2)
 .73ص ، بوابات النور:حممد بن القادر عبد ، القاضي ابن ديوان مقدمة :علي ، حممد ابن  (3)
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ــ  الض آل  (1) ك  ـــــــمهل ىج  والملت    رق  ـــــــــمغ حىــــــــــــ
 من األخرية التفعيلة سقطت ما ووه، (7 × مستفعلن مستفعلن) الرجز جمزوء من ةقصيدال

 قافية فيها اشرتكت مربعات شكل يف ذه التجربةهحممد البشري اإلبراهيمي  صاغ وقد، وعجزه صدره
، (مغرق، تشرق)، (وحشا، أحشا( )قوم، يوم) الرابع مع والثاين، الثالث الشطر قافية مع األول لشطرا
 قافية يف األربعة األشطر اشرتاك على قامت اليت القاضي ابن لتجربة خالفا وهذا، (مهلك، مثلك)

 . واحدة
 تاختلف فقد، آخر إىل مربع من مث ،الواحد املربع يف القافية حروف يف التنويع إىل وإضافة

 طورا وتقييدها، (وحَشا، أحَشا/  قوم   ،يوم  ) تارة القوايف إطالق بني اإلبراهيمي قصيدة مربعات
 . (مهلك  ، مثلك  /  مغرق  ، تشرق  ) بالتسكني

 هومثال، تهارباعي يف قبله آخر احرف الروي حرف جانب إىل التزم اإلبراهيمي أن يضاأ للنظر الالفتو 
، ثلكم) يف والالم، (مغرق، تشرق) يف والراء، (وحشا، أحشا) يف واحلاء، (قوم، يوم) يف والوا ههنا

 . لإلبراهيمي اللغوية املقدرة عن وينبئ القصيدة موسيقى يثري قد التلوين وهذا، (مهلك
 يف نظمها اليت السائحي القادر عبد األخضر حممد قصيدة يف قرأناه ما اللطيفة التجارب ومن

 : ماي ازرجمل والعشرين الثالثة الذكرى يف 2/1/1418
 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألس اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكري
 ؤاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتذي

 ادـــــــــــــهالت ن رحـــــــــــــــــــــــــــمب دــــــــــــــــــــــــــــــــبنشي
 ايـــــــــــــــــــــــــــم ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــع اــــــــــــــــــــــــــــكلم
 واديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشه

 الديـــــــــــــــــب زنـــــــــــــــــــــــــــح يوم الناس ذكر
 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق نكبة بالدنا عانت يوم

                                                 
 .312ص ، 7ج ، البصائر عيون: البشري حممد ، اإلبراهيمي  (1)
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 المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبالس فرحتي اغتالت التي
 رورـــــــــــــــــــــــــــــــالس إلى يــــــــــــشعب بـــــــــــــــــه

 امــــــــــــــــاللئ بين رالسرو  يطيب هل ولكن
 ازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهق  
 رــــــــــــــــــــــــــــــتبخت المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس اـــــــــــــــــــــــي

 ادر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ والظلم السالم امن أين
 دـــــــــــــــــــــــــالولي ةـــــــــــــــالفرح تــــــــــــــــــــــــــــــــمات
 عاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدم ادتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 (1)ر  ــــــــزائـــــــــــــــــــــــــالج يغشى اــــــــــــدم لــــــــــــــــــب
 منط على شعرية سطور شكل يف وزعت ألهنا التفعيلة شعر من ظاهرها يف القصيدة وتبد

 والتغين التأمل من بشيء لكن، واآلخر احلني بني القافية توقيع مع وتقصر تطول، احلر الشعر
 وفق السطور هذه توزيع يدعن وول، (مستفعلن، فاعالتن) تفعيلتني على مبنية القصيدة أن ينكشف

 : التايل الشكل على تكون فسوف القوايف عند الوقوف مع الشطرين نظام
 ادـــــــــــــهـالت ن ر حـــــــــــــــــــمب دـــــــــــيــبنش  ؤاديــــف تذيب األسى ذكريات    
 الديـــــــــــــــب زنـح يوم اسـالن ذكر  واديـــــالع شهر ماي عاد كلما    

                                  *       * 
 المــــبالس فرحتي اغتالت التي ـد  قــــــــــالح نكبة بالدنا عانت يوم    
 ام؟ـــــــــاللئ بين السرور يطيب هل  كنـــول السرور إلى شعبي هب    
                        *                 * 

 ادرـــــــــــــغ والظلم المـالس منا أين  رــــــــــــــــتبخت سالم يا النازي قهر    
 رــــــــــــــزائـالج يغشى دما بل عاـأدم  ادتـــــــــوع الوليد الفرحة ماتت    
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 خلفيفا حبر تفعيالت لبناهتا تقليدية موسيقية بنية ذات القصيدة أن يعز و الت هذا بعد تبنيي 
 تنوعت قوافيها حبيث، بيتا( 78) وعشرين مثانية يف تقعوهي ، (7 ×التنفاع مستفعلن فاعالتن)

 األبيات اتفقتكما ،  موحدة قافية يف منها بيتني كل يشرتك األبيات من ثنائيات شكل يف توزعت
 إضافة، والضم والفتح الكسر بني الروي حركة فختالاإىل جانب ، موحدة قافية يف األخرية ةاألربع

 . ومقيدة مطلقة بني القوايف فتنوعت، التسكني إىل
 الذاهبون أيها) بعنوان قصيدة 08/01/1411 يف نظم السائحي األخضر حممد أن إىل نشري كما
 انتقل مث، مومةاملض الدال رويها قافية األوىل األبيات يف التزم بيتا عشرين من تتكون (1)(ضحايا أمس

 وردت وكذلك .تأنيثال تاء عن منقلبة سكت هاء بعدها الياء قافية إىل األخرية ةالعشر  األبيات يف
 موحدة قافية يف تشرتك أبيات ةربعأ مقطوعة كل يف مقطوعات ثالث يف رقطان البن( مايو) قصيدة

 الدين عز للشاعر (3)(عالس زند على) قصيدة يف القوايف تنوعت كما،  (7)(فامليم، فالنون، الباء)
 التنويع إىل باللجوء املوحدة القافية نظام كسر الشعراء حماولة من الرغم وعلى، الدالو  الراء بني ميهويب

 الشعر من جتربة أي على ماي 8 جمازر حول مجعناها اليت القصائد يف نعثر مل أننا إال، أحيانا فيها
ء اجلزائريني املعاصرين يف غري هذا املوضوع ال ريب لكن من يبحث يف دواوين وقصائد الشعرا، احلر

  . جانب شكل القصيدة اخلليلية القائم على نظام الصدر والعجز إىل جيد جتارب جديدة
 : ةـالقافي ضرائر - ت

 وبعض، الكلمات من سطرا حجمه يتجاوز ال الشعري البيت فإن الشعر حبور طالت مهما
 يضطر، معدودة كلمات حجمها يتجاوز ال حبيث مشطورة وأ، ءةو جمز و أ ،قصرية حبور يف نظم الشعر
 وهو ، برمتها القصيدة يف بل، البيت يف مقطع أهم عد   رمبا صويت مبقطع خيتتم أن الشاعر بعدها
 حروفها أهم يعد الذي الروي حرف وهو القصيدة إليه تنسب موحد حرف القافية يف أن كما،  القافية

 الروي لكن، كسر وأ، فتح وأ، ضم من حركته يناسب مبا مد ه عند خباصة موسيقية أمهية من له ملا
                                                 

 .87 ، 81ص ، وصرخات مهسات :األخضر حممد ، السائحي  (1)
 .31 ، 31ص ، اخلالدة األضواء: حممد ، رقطان بن (2)
 .119-114ص، الروح منايف: الدين عز ، ميهويب  (3)
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 املالئمة اللفظة اختيار على مرغما مرة كل يف هنفس جيد إذ ،الشاعر على التضييق من يزيد قد املوحد
 لديه ما الشاعر ويستنفد القصيدة تطول حني أخرى قةمش ذلك إىل يضاف، املوحدة القافية ملوسيقى

 كان وملا، القصيدة قوايف يف بعينها ألفاظ تكرار إىل واآلخر احلني بني يلجأ فتجده ،القوايف رصيد من
، احلذف وأ، بالزيادة النظم يف التصرف إىل الشعراء اضطر والعنت املشقة من الصورة هذه على األمر

 وقد، والتأخري بالتقدمي اجلملة عناصر يف التصرف ألنفسهم رخصوا كما،  األلفاظ أبنية يف التغيري وأ
 بالضرائر يسمى ما يف فوقعوا، موسيقية لضرورة يكون قد كما ،ومجالية بالغية ألغراض ذلك يكون

 يف وقوعه جيوز ال مما الشعر يف وقع ما الشعرية الضرورة"و، لرخصبا اعليه اصطلح ما وأ، الشعرية
 .(1)"الشعر يف اجملال يقلض األمر هذا جواز على يعـاجلم اطأتو  وقد النثر

، لإلطالق القوايف يف يزاد ما" مثل للشعر مالزما أصبح ما اجلوازات وأ الضرورات هذه ومن
 وإطالق، (7)"اجلر حالة يف وياء ،النصب حالة يف وألف ،الرفع حالة يف ووا بزيادة ذلك ويكون
 حروف طريق عن الصوت ومد التغين على يقوم شعرال ألن مألوفا ويبد الروي حركة يناسب مبا القافية

 ذلك يف فيكون املقيدة القوايف يف يسكن قد الروي أن كما،  اخلصوص على األبيات أواخر يف املد
 عبد قصيدة يف حدث كما ،جير وأ ،ينصب وأ، يرفع أن حقه ما بتسكني النحوية للقاعدة جتاوز

 فقام ،الساكن الراء بروي الشاعر فيها التزم اليت، (3)(أين عبد القادر ) اجلزائري احلبيب السالم
 أين)... يف بالكسرة اجملرور إليه املضاف وتسكني، (جزائر   يا)... يف الضم على املبين ىاملناد بتسكني

؟ عبد ؟ أين)... يف بالضمة بتدأ املؤخر املرفوعامل وتسكني، (القادر   املنصوب النعت وتسكني( املفاخر 
؟ الضعيف يرحم من)... يف بالفتحة  تطويع إىل فليجأ ،اللغوية القاعدة الشاعر يتجاوز وقد، (املغامر 

 وأ القافية ضرائر يسمى ما يف فيقع، احلركة املوحد والروي القافية موسيقى استقامة أجل من اللفظة

                                                 
 ، الرشيد دار ، لبنان ، بريوت ، اإلميان مؤسسة ، األوىل الطبعة ، الشعر وفنون والقافية العروض يف املفصل: عدنان ، حقي  (1)

 .77ص ، م1482/هـ1902 ، بريوت/ دمشق
 ، للكتاب العامة املصرية اهليئة ، األول اجلزء ، وعروضية فنية دراسة ، العريب الشعر موسيقى: اجلليل عبد حسين ، يوسف  (2)

 .794ص ، م1424
 .33-74ص ، أذكريين يا جزائر:عبد السالم اجلزائري  ، احلبيب (3)
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وقد رصدنا منها هذه ، ماي 8 جمازر وصفت اليت القصائد قراءة أثناءاستوقفتنا  اليت القافية ضرورات
 :األمثلة 

 خليفة آل العيد حممد قصيدة من ومثاله، بالياء وإشباعه الرفع حالة يف نقوصامل االسم تنوين إمهال -
 : قوله

 آسي هــــــــــــــــالـم هــــــــــــــــجرح ماي وثامن  حساسيإ أهدئ وأ وجدي أأكتم -    
 (1)يـــــــــقاس مؤلم وقعها سوء بأحداث  اــــــــــــــــــــــــدافق ثر برأه اـرجون ما إذا -

 التعريف (أل) من اجمرد كان إذا، قبلها ما مكسور الزمة ياء آخره معرب اسم صفاملنقو  
 اليت (آسي) القافية فلفظة، (7)قبلها ما وينون وكتابة لفظا ياؤه حتذف واجلر ،الرفع حاليت يف واإلضافة

، الياء وحذف السني بتنوين( آس  ) هكذا تكتب احملذوفة الياء على املقدرة بالضمة مرفوعا خربا وقعت
 ليالئم بالياء( السني) الروي حرف ومد به يصح الوزن أن من الرغم على التنوين أمهل الشاعر لكن

 القافية كلمة يف يقال نفسه والشيء، الروي حرف بعد مد بياء املنتهية والقصيدة القافية موسيقى
 . اليت وقعت خربا مرفوعا (قاسي)

 : آل خليفة العيد حممد لقو  ومنه املنقوص االسم نصب إمهال -
 (3)يـــــــحاس له األطلسي غير كان فما  ةــــــــــــبرشف منه ظـيح لم ولكنه   

 ذلك يف لكن، (حاسيا) الظاهرة بالفتحة تنصب أن وحقها، كان خرب( حاسي) ةلفظ وقعت
 .النحوية القاعدة حساب على املوسيقية ضرورةال الشاعر فرجح القافية مبوسيقى إخالل

 : أيضا العيد حممد قصيدة من وأمثلتها، مد ألف القطع مهزة إبدال-
 اســوالب عنفال سوى منهم مرهما له  دــــــــــنج فلم يدمي ووه الليالي تمر -    

 راســــال منحني الظلم نير تحت اغد  ذبـــــــــمع الشعوب في لضعيف اوي -
 اســـــــــــــــــــالك في وأشرق مفترا ترقرق  هـــــــــــــــــــــــــأمام كالرحيق عهدا وينشد -

                                                 
 .371ص ، الديوان: علي حممد العيد حممد ، خليفة  (1)
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 (1)اســـــالي خلق حر  واط   ذرعا بدنياك  قـــــــــــتض ال المروع الشعب أيها ويا -
 طلبا مد بألف عنها استعاض الشاعر لكن، قطع مهزة( اليأس، الكأس، الرأس، البأس) يف اهلمزة

 فضل الشاعر لكن، معا هبما يستقيم الوزن أن من الرغم على، عالقط من أحسن فاملد، املوسيقى حلالوة
 ميمية من مد ألف القطع مهزة إبدالن أمثلة وم .القصيدة مجيع يف كما الروي قبل (7)الردف ألف التزام
 : قوله بوشامة الربيع

 (3)امـــــــــــــــلتم   وال أبدا حجبم  ب    هـــــــــــــــمصاب وجرح" وزحن  " يوم ما
يف  العيد حممد فعل ما مثل الردف ألف التزام الشاعر فضل قدو ، (ملتئم) أصلها( ملتام) فكلمة
 :من قوله (ثار) كلمة يف معاش الطيب أمحد لدى الضرورة هذه وردت وكذلك، األمثلة األخرية

 (9)ارــــــلث زحفن ناــــــــــــــــــبرك أطواد  هـــــــــــــــكأن ادــــــــــــــوالعت يعجز العد      
 : قوله بوشامة الربيع المية يف ومنه، مد ياء القطع مهزة إبدال -

 (1)يـــــــــــكالآلل وأدمع دماء من  رىــــــــــذك أورع الزمان يطوي كيف
 

 حلرف موافقا رويا قبلها الالم ليبقى ياء اهلمزة فخف والشاعر، قطع هبمزة منتهمجع ( الآللئ) كلمة     
 قصيدة يف ناهاــــــــــيألف نفسها والضرورة؛ وصل حرف اهلمزة عن املبدلة الياء وتصري، القصيدة يف املوحد الروي

 :من قوله  (الشاين) ةلفظ يف رمحون ابن
 (1)يـــــــــالشان الحقود ظلم على إال  نـــــــــــــــــــــلي المصائب كل في والصبر

 :يف قوله  معاش الطيب محدأ لدى الضرورة هذه وردت كما

                                                 
 .372و 371ص ، الديوان: علي حممد العيد حممد ، خليفة  (1)
 يقع( هلا جمانسة غري حركة بعد الياء ، الواو) اللنيو أ( هلا جمانسة حركة بعد ، الياء ، الواو ، األلف) املد أحرف أحد وه الردف  (2)

 ، والتوزيع والطباعة للنشر اجليل دار ، إميل يعقوب إشراف ، والقافية العروض علم: راجي ، األمسر.)مباشرة به ويقرتن الروي قبل
 (.192ص ، م7001/هـ1971 ، بريوت

 .18ص ، الديوان: الربيع ، بوشامة  (3)
 .19ص ، اخليام وأغاين الرتاويح: الطيب أمحد ، معاش  (4)
 .17ص ، الديوان: الربيع ، بوشامة  (5)
 .193ص ، الديوان: مصطفى بكرو أب ، رمحون ابن  (6)
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 (1)باريـــــال اإلله في العقيدة حي  نــمتدي به زيـــــــــــــــــــيج الجزا خير   
 . احلسىن اهلل أمساء من هنا وهي القطع هبمزة( البارئ) أصلها( الباري) فلفظة

 : قوله بوشامة الربيع نونية من وأمثلته، (املمدود قصر)وأ املمدود االسم مهزة حذف -
 اــــــــــــــــــــــــــنـاله وكل سـوأن وحب  دـــــــــسعي وحظ مني  ب   فجئت -    

 اــــــــــــــنـالث حق أوليك كنت وإن  اليـــــــــاللي روح أسائل وإني -
 اــــــالفن جييز  قبل من كان وقد  وداــــــــــسع أتاح يوم رب أال -
 (7)اــــــــــــــنـوالع النوى يدير وحينا  اـــــــــــــــوأنس نعيما يتيح زمانا -

 فحذ وقد، مد ألف قبلها هبمزة تنتهي ممدودة كلمات( والعناء، والفناء، والثناء، اهلناء)
 .النونية القصيدة قافية يناسب روي حرف فيها النون لتصبح مساءاأل هذه أواخر يف اهلمزة الشاعر

 : السائحي القادر عبد األخضر حممد يدةقص يف ألفيناه احلذف هذا ومثل
 الضرب تمل ال ثورة النصر إنما

 (3)اــــــــــــــــــــــــــــــلوان السالم يرى حيث
، إليه مضافا الواقعة اجلماعة ونون، املنصوب به املفعول من مكونة( لواءنا) أصلها( لوانا) فكلمة    

 حبر من( فعالتن) تفعيلةال له لتستقيم فحذفها، الوزن له استقام ملا اهلمزة على الشاعر أبقى وول
 . اخلفيف

 من مواضع ثالثة يف سحنون أمحد ىلد الظاهرة هذه تكررت حيث، اجملزوم املضارع آخر حتريك -
 : الدالية

 ردــــــــــــــي ولم يصدر مساءتهم يرد  نــــــــفم اإلله زرع مـه والمسلمون -
 دـــــــــتح وال فالزمه نهجك عرفت  لقد الثائرين ابن يا الجزائر ابن يا -

                                                 
 .11ص ، اخليام وأغاين الرتاويح: الطيب أمحد ، معاش  (1)
 .110ص ، الديوان: الربيع ، بوشامة  (2)
 .83ص ، املضيئة الكهوف: القادر عبد األخضر حممد ، يالسائح  (3)
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 (1)تجد لم فرطت وإن بذلت قد ما  تجد يدـيف ما وابذل لتحصد ازرع -
 يف امللتزم الروي حلرف مواءمة( جتد، حتد، يرد) يف الدال حتريك إىل ههنا الشاعر اضطر

 يرد) الفعلني ألن ،خرهاآ على الظاهر بالسكون جتزم أن حقها األفعال وهذه، بالكسر القصيدة
 أظهر الشاعر أن وول، (الناهية ال) اجلزم بأداة مسبوق( حتد) والفعل، (مل) اجلزم ةبأدا مسبوقان( وجتد

 وملا، للكسرة املناسبة بالياء الروي حرف مد على القائمة القصيدة موسيقى الختلفت السكون
 . (فعلن=  جتدي)، (فعلن=  ديحت)، (فعلن=يردي) البسيط حبر من( فعلن) الضرب له استقامت

 : ميهويبعز الدين  قول اجملزوم املضارع آخر حتريك أمثلة ومن  
 رــــــتزه ولم بصدري تنامت         ةــــــــــآي مهجتي في وجئتك 
 (2)تشعر لم ومازلت..سقطت         ولكن قلت الجزائر لتحيا 

مواءمة (  تشعر مل، مل تزهر)ضارع اجملزوم حبيث حرك الشاعر حرف الروي الراء يف آخر الفعل امل
 .حلرف الروي يف بقية األبيات 

 : معاش الطيب أمحد دالية يف املرفوع رج -
 (3)السيد الغرام في زالمبر   افأن  خالئق هواك في نافستني إن   
 الروي حركة لتناسب اللفظة جر الشاعر لكن، (أنا) للمبتدأ ثانيا خربا( السيد) كلمة وقعت

 قبلها جمرور السم( السيد) كلمة جملاورة التصرف هذا يتبني القارئ يكاد ال حبيث، املكسورة دالال
 . (الغرام  )

 : مهري مولود قصيدة من موضعني يف وعفاملر  نصب -
 (9)سنمارا زيج   بما تناجز  قد  ولكن عليه اقتصرت يتهال    

                                                 
 .391 ، 391ص ، الثاين الديوان: أمحد ، سحنون  (1)
 .161، 151ح، صمنايف الرو :عز الدين ، ميهويب (2)
 .109ص ، اخليام وأغاين الرتاويح: الطيب أمحد ، معاش  (3)
 .13ص ، قفوموا رجال: الصاحل حممد ، رحاب كتاب ضمن: مولود ، مهري  (4)
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 كلمة يف الفتح على يبىن أن وحقه للمجهول املبين املاضي الفعل آخر تسكني إىل فباإلضافة
 يرفع أن وحقه، (سنمارا) الفاعل نائب نصب الشاعر فإن، (سنمارا) كلمة سبقت اليت( جزي)

 حركة اختالف"ووه، اإلصراف يف يقع ال ولكي، باأللف املفتوحة الراء حرف ليطلق وهذا، بالضم
  (1) ".القافية عيوب من عيب وهو، أخرى جهة من الكسرو أ الضم وبني ،جهة من الفتح بني الروي

 مواضع يف أيضا اجملرور نصب فقد املرفوع نصب إىل مهري مولود اضطر وكما اجملرور؛ نصب -
 : القصيدة من أخرى

 الكبارا الشعوب كل تتحدى  باهيـت اـرنسـف تبحـأص همـوب
 ياراـــــــــــــــالخ وقومي ملتنا ضد  لـيـــــــأص داءـع ـنع ـبرعـت يك
 (2)راراـــــــــــــاألح الصنادد وجميع  شهداءـال ادةـــالس اهلل ارحمـف

 قبلها جمرور السم تابعا نعتا وقعت ألهنا جتر أن وحقها، القافية ملوسيقى مراعاة( الكبارا) لفظة نصبت
 قبلها جمرور السم تابعا نعتا أيضا وقعت ألهنا جتر أن وحقها، (اخليارا) لفظة ونصبت، (الشعوب)
 .(الصنادد) قبلها جمرور السم تابع نعت أهنا على جتر أن وحقها، (األحرارا) لفظة ونصبت، (قومي)

 : التقفية والتصريع -ث 
ألن ذلك مما يفاجئ املتلقي ويشد انتباهه ، يعتين الشعراء منذ القدمي بتزيني مطالع قصائدهم     

وبه ، فإنه أول ما يقرع السمع، داء شعرهوينبغي للشاعر أن جيود ابت، فإن الشعر قفل أوله مفتاحه"
فأما التقفية فهي موافقة ، أي أنه بصدد كالم موزون ال منثور، (3)"يستدل على ما عنده من أول وهلة

وتتم ، وحرف الروي، يف الوزن( آخر تفعيلة يف العجز)للضرب ، (آخر تفعيلة يف الصدر)العروض 
وأما التصريع فهو موافقة العروض للضرب يف ، (9)و نقصهذه املوافقة دون تغيري يف العروض بزيادة أ

                                                 
 ، بريوت ، العلمية الكتب دار ، األوىل الطبعة ، الشعر وفنون والقافية العروض علم يف املفصل املعجم: بديع إميل ، يعقوب  (1)

 .313ص ، م1441/هـ1911 ، لبنان
 .19 ، 13ص ، ومواقف رجال: الصاحل حممد ، رحاب كتاب ضمن: مولود ، مهري  (2)
،  حققه  وفصله وعلق على حواشيه حممد 5ط،  1العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،  ج: سنابن رشيق،  أبو علي احل  (3)

 . 712، صم1191/هـ1411حمي الدين عبد احلميد،  دار اجليل للنشر والتوزيع والطباعة،  لبنان،  
 . 700املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر،  ص: يعقوب،  إميل بديع: ينظر  (4)
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مطالع  وقد وردت جل. (1)وتتم هذه املوافقة بتغيري يف العروض بزيادة أو نقص، وحرف الروي، الوزن
 : فمن أمثلة التقفية قول عبد السالم احلبيب، مصرعةأو ، إما مقفاة 1491قصائد ماي 

؟)أين           أين دنياك والربوع الزواهر   -             (2)(موسى وطارق يا جزائر 
وهو بيت مقفى ألن عروضه وافقت ، (7×فاعالتن مستفعلن فاعالتن)البيت من حبر اخلفيف        

حبيث وردت العروض صحيحة ، وحرف الروي دون تغيري يف العروض زيادة أو نقصا، ضربه يف الوزن
جاز لنفسه تسكني املتحرك يف آخر الصدر ولإلشارة فإن الشاعر أ، وكذلك الضرب، (فاعالتن)

 (. جزائر  ، زواهر  )وآخر العجز من أجل سالمة الوزن العروضي 
  (3)أي  شعر وأي  لحن تعيد          أيها الشاعر اتئد ما تريد ؟ -          

وكلتامها ، وهو بيت مقفى ألن عروضه وافقت ضربه وزنا ورويا، البيت من حبر اخلفيف أيضا    
وهذا من ، (تريد/تعيد)هنالك جناس ناقص بني الفعلني ، وإضافة إىل التقفية، (فاعالتن)حة صحي

 . شأنه تزيني املطلع وترك وقع حسن يف األذن
 (9)سالم على من ينصرون الشعائرا       سالم على من يحفظون العشائرا -

وافقت ضربه وزنا ورويا وهو بيت مقفى ألن عروضه ، (9×فعولن مفاعيلن)البيت من حبر الطويل     
والقبض هو حذف احلرف ، (مفاعلن)ألن للطويل عروض واحدة مقبوضة ، دون زيادة أو نقص

بل ، (العشائرا/الشعائرا)وإضافة إىل التقفية هناك جناس ناقص بني ، (1)اخلامس الساكن من التفعيلة
 . إن الصدر يكاد يكون نفسه العجز من حيث توافق الكلمات تكرارا ووزنا

 : ومن أمثلة التصريع
  (6)كم فجعت من أقوام( ماي)قبحت من شهر مدى األعوام            يا           

                                                 
 . 149،  143املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر،  ص: يعقوب،  إميل بديع :ينظر  (1)
 . 74اذكريين يا جزائر،  ص: احلبيب،  عبد السالم اجلزائري  (2)
 . 81مهسات وصرخات،  ص: السائحي،  حممد األخضر عبد القادر  (3)
 . 81بوابات النور،  ص :ابن القاضي،  عبد القادر بن حممد  (4)
 . 38،  32علم العروض والقافية،  ص: األمسر،  راجي  (5)
 . 18الديوان،  ص: بوشامة،  الربيع  (6)



 يالموسيقالتشكيل                                                :                   ثالثال الفصل
 

 431 

وهو بيت مصر ع ألن عروضه وافقت ضربه يف الوزن ، (1×متفاعلن)البيت من حبر الكامل     
فهناك ، عوإضافة إىل التصري، (0/0/0: /مت فاعل  )لكن بنقص يف العروض على غري العادة ، والروي

 (. أقوام/ أعوام)جناس ناقص بني كلميت 
 (1)شهر الفجائع ال عليك سالم         إذ فيك حرب ليس فيك سالم           

لكن بنقص يف ، وهو مصرع ألن عروضه وافقت ضربه يف الوزن والروي، البيت من الكامل أيضا   
 . وسالم األمن، سالم التحية( سالم/مسال)إضافة إىل اجلناس التام يف ، (0/0= ///متفاعل  )العروض 

 :(  الصدر على العجز رد ) التصدير - ج
 البديعية احملسنات من وهو، رد العجز على الصدر يسمى كما،  البالغة وجوه من وجه هو 

، البيت من بعض يف أخرى ومرة ،البيت آخر يف مرة، الشعري البيت يف ما لفظ ترديد على يقوم
 ويسهل، بعض على بعضه فيدل، صدوره على الكالم أعجاز يرد أن هو:"هبقول رشيق ابن ويعرفه

، أهبة فيه يكون الذي البيت ويكسب، الصنعة وتقتضيها كذلك كان إذا، الشعر قوايف استخراج
قاسم مشرتك بني البالغة وموسيقى  إذن فالتصدير .(7)"وطالوة مائية فيزيده، وديباجة رونقا ويكسوه

 اللفظ مرتبة إىل بالنظر –وهو، البيت من متعددة مواطن يف القافية لفظ تكرار على يقوم ألنه الشعر
 : أقسام – املكرور

 : القاضي بن ل عبد القادر بن حممدكقو ،  فيه لفظ أول البيت يف لفظ آخر يوافق فقد -
 (3)يغادرا أال الصوت بذاك وعهدي       ابتيــــــــــصب رغم شعر يا تغادرني  

 : اجملزرة بعد املعتقالت وصف يف خليفة آل يدالع حممد وقول
 (9)اســـــــــــأحب رـــــــــــــــش أنها ومعتقلوها       سجناؤها أجمعت شر وأحباس  
 : إبراهيم الشاعر كقول أو
 (1)شعري يا طعتاس   ما األحشاء عن حفرو          األسى من تذوب أحشائي شعر أيا 

                                                 
 .399الديوان الثاين،  ص:سحنون،  أمحد  (1)
 .3،  ص2العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،  ج: ابن رشيق،  أبو علي احلسن (2)
 .96بوابات النور،  ص: در بن حممدابن القاضي،  عبد القا  (3)
 .326الديوان،  ص: خليفة،  حممد العيد حممد علي (4)
 .3م،  ص1152،  4،  عجريدة املنار،  "أثامن ماي"إبراهيم   (5)
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 يهجره الشعر ألن يتحسر فالشاعر، (يغادرا ال، تغادرين) بقةاملطا على دل األول البيت ففي
 شر، شر أحباس) الثاين البيت ويف. القول إىل وحاجته صبابته من الرغم على منه هترب والكلمات

 حبيث، اجملزرة بعد املعتقلون فيها حشد اليت والسجون األحباس فظاعة على الشاعر به أكد، (أحباس
 عله شعره الشاعر به يناجي الثالث البيت ويف. واهلوان الذل من حال يف بعض فوق بعضهم تراكم

 . الفجيعة آالم أحشائه عن خيفف
 : أمثلته ومن صدره من لفظ آخر البيت من لفظ آخر فيه يوافق ما التصدير ومن 
 (1)صبرـــــال سوى للهموم دواء فليس          فاصبري الشجية نفسي يا األمر مضى  
 (2)ـالمــــســــ فيك ليس حرب فيك إذ             المــــــــــــــــــــــــــــــــس عليك ال جائعالف شهر  
 هـــي  ــــــــــضح أي األرض في تضع لم          حاياـــــــــــــــــض ســـــــــــــــــــــــــأم الذاهبون أيها  
ــ  ـــيــــــــــــــح الكرامة تعي قلوب في           ـياـــــح ســــــــــــــــكاألمـ زالـــــــــــــي ال ذكركم    (3)هـــــ
 مداواة يف وقيمته الصرب معاين على الشاعر به يؤكد( الصرب، فاصربي) األول البيت ففي 

 على فدل، القصيدة مطلع يف التصدير وقع الثاين البيت ويف. ماي وقائع بعد الشجية النفوس
 إمنا وهو، الفجائع شهر من سلبيا موقفا الشاعر وقف حبيث، (سالم، سالم)جلناس وا، صريعالت

 على احلرب فيه أعلن املستعمر ألن التحية سالم عليه يلقي فال، االستعمار مع القطيعة يقصد
 . الثانية احلرب من االنتهاء بعد له يروج كان الذي السالم فذهب اجلزائريني

 : أمثلته ومن، فيه ما بعض البيت من لفظ خرآ فيه يوافق ما التصدير ومن
 (9)راــــناص يسعفه الرحمان ينصر ومن           ـــقـــقــــــــمح مبين نصر لنا يكون  
 (1)ـودـــــأس لبــــــــــــــبق بيض وجسومهم           ضــــــــــــأبيـــ بنصل سود   أيديهمو  

                                                 
 .3ص ، م1152،  4،  عجريدة املنار،  "أثامن ماي"إبراهيم  (1)
 .344الديوان الثاين، ص :أمحد سحنون،  (2)
 . 91مهسات وصرخات، ص:األخضر حممد السائحي،  (3)
 .99بوابات النور، ص :عبد القادر بن حممد ابن القاضي،  (4)
 .513ص الرتاويح وأغاين اخليام،  :أمحد الطيب معاش،  (5)
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 رــــــــــــــــــــذاك أنــــا ما اليوم تذكرون أو           عرـــوأش أحس بما تشعرون هل  
 (1)رو  ـــــــــــتــنــــــــــــــي هــــــــــــــب ورـــــــــــن وال تبدو          ــهــــــــــــبـــ شمس ال األيام من يوم  
 (2)درس أي   اــــــــــــادتــــنــــــــــلق اـــــــــــــــــودرس          اــــلينــــــــع عونا الغدر مع فكانوا  
 (3)وسيد ادــــــــــــــجهــــــــــــال لسيدة بشرى          اــــــــــهــــــــنزفــ األربعين عام جئناك  
 (9)احر ــــــــــــــج فنحن اـــــــــــــــوجرح حديدا          افــــــــخــــــــــن فلسنا فرنسا تعالي  

 ختريا الشاعر يتخريها كلمات ترديد طريق عن موسيقيا مجاال النص يهب أن التصدير شأن ومن
 خاص موسيقي إيقاع إحداث إىل - الشعرية الصورة بناء يف دورها انبجب - لتؤدي خاصا موسيقيا

 . البيت يف
 

                                                 
 .323ص األدب اجلزائري املعاصر،  :حممد صاحل ضمن كتاب اجلابري،  ، (السهى)أفق اجلزائر (1)
 .51ص ، اإللياذة :مفدي زكريا الشيخ،  (2)
 .511ص الرتاويح وأغاين اخليام،  :أمحد الطيب معاش،  (3)
 .129ص ربيع الزمن العاصف،  :مجيلة عظيمي زيدان،  (4)
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 : تمهيد 
 أدبية، تتقاح  م  أدبية كانت أم غريتوح على نصوص سابقة أو معاصرة له،الشعري عامل مف النص   

 ولقد،التقليدأو والتجديد، اجلمال،و عن مدى األصالة  ينتج نصا شعريا جديدا يبنيف جتربة الشاعر،
لفة  خمت اهتمت البقاغة والنقد العربيني القدميني بدراسة هذه الظاهرة حتت عناوين

 - ومن خقال النقد الغريب -حديثا  تكما ظهر ... واملعارضة والسرحة، حتباس،والتضمني،كاال
، (Transtextualité) النصوص وعرب، (Dialogisme)احلوارية :مصطلحات خمتلفة مثل

قابلها يف النقد العريب احلديث مصطلحات أخرى  وت...  (Paragrammatisme)  والتصحيفية
هلذه وإن تعددت املصطلحات والتسميات .  (1) ي، وهجرة النص، والتفاعل النصيكالتداخل النص

الظاهرة إال أهنا مجيعا تلتقي يف نقطة واحدة وهي مظاهر التأثري والتأثر بني النصوص، ولعل مصطل  
حضار النص احلاضر للنصوص التناص أضحى املصطل  املهيمن على أوجه تعالق النصوص، واست

و عبارة بأن كل نص ه، )*((اجوليا كريستيف)ى الناحدة الفرنسية ذات األصل البلغاري حيث تر الغائبة،
وحد ميزت . (2)"حتباسات، وكل نص هو تشرب وحتويل لنصوص أخرىعن لوحة فسيفسائية من اال

 :  جوليا كريستيفا بني ثقاثة أمناط من املمارسات التناصية
 .النص املرجعي مقلوبا ىنفيا كلية، ومعالنفي الكلي وفيه يكون املقط  الدخيل من -أ 

ميكن للمبدع أن مين   افظ املبدع على املعىن املنطقي للمقطعني، كماالنفي املتوازي وفيه حي -ب 
 .حتباس معىن جديدا للنص املرجعيمن خقال اال

 . (3)ى نفي جزء واحد من النص املرجعيالنفي اجلزئي، يقوم عل - ت

                                                 
، عدد جملة الثقافة، "أثر االستققال يف مجاليات التخاطب الشعري املعاصر، مجاليات التناص منوذجا"وغليسي، يوسف،: ينظر  (1)

 . 110،139م، ص1991كتوبر، أ، سبتمرب، 101
 .ناحدة فرنسية من أصل بلغاري)*(
،اهليئة املصرية 1اءة نقدية لنموذج معاصر،طاخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية،حر :نققا عن الغذامي،عبد اهلل حممد  (2) 

  .323،ص1991العامة للكتاب،القاهرة،مصر،
علم النص، ترمجة فريد الزاهي، مراجعة عبد اجلليل ناظم، الطبعة األوىل، دار توبقال للنشر، الدار : جوليا، كريستيفا: ينظر  (3)

 . 19،11م، ص1991البيضاء، املغرب، 
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 : النصوص الغائبة يف عقاحتها بالنص احلاضر تتخذ ثقاث طرائقنيس بأن حراءة حممد ب ويرى 
 . وهو إعادة كتابة النص الغائب بشكل جامد ال حياة فيه االجرتار -أ 

ويعيد كتابته بطريقة إبداعية، فهو ال جيمده كما لغائب،االذي يقر بأمهية النص  االمتصاص -ب 
 . ا بدل أن ميوتياحلاضر وحيال ينقده حبيث يستمر النص الغائب متدفقا يف النص 

نقدية علمية للنص الغائب، ال تقوم على تقديس النص الغائب، إمنا  حراءةاحلوار وهو  - ت
 (1).تعمل على تغيريه وإعادة كتابته بطريقة جديدة

فسيفساء من نصوص أخرى :" ويلخصه يف حولهمفتاح فإنه يستخلص مقومات التناص،حممد  أما
 . لفةأدجمت فيه بتقنيات خمت

 .ريها منسجمة م  فضاء بنائه، وم  مقاصدهيصبتممتص هلا جيعلها من عندياته و  -
 .(2)"و هبدف تعضيدهابقصد مناحضة خصائصها وداللتها، أ حمول هلا بتمطيطها أو تكثيفها -

مجيعها من فرضية مؤداها أن املبدع يتناص م   تنطلق حول التناص وتصنيفاته املختلفة إن هذه اآلراء
يكون حد حرأها أو مسعها فهو يستحضرها أثناء العملية اإلبداعية ألنه ويتأثر هبا غائبة،الالنصوص 

مة يف الكشف عن امله وحصافة عقله تعد من العواملت خمتلفة، مث إن ثقافة املتلقي،ويوظفها بكيفيا
بني هذه النصوص الغائبة من خقال النصوص اليت يقرأها مث يقوم بتأويلها للكشف عن طبيعة التعالق 

ونظرية التناص احلديثة يشرتكان يف أمر فين واحد، كقا من الشعرية العربية القدمية،  إن" ،النصوص
يتمثل يف أن تداخل النصوص وترابطها يشكل مسة فنية مرتبطة بكل كقام كيفما كان نوعه أو جنسه، 

جهه أو أسئلته ويبقى الفرق بينهما يف احلكم على هذه السمة كل حسب سياحه املعريف الذي يو 
 (3)."األدبية اليت تؤرحه

                                                 
الطبعة الثانية، دار التنوير للطباعة والنشر،  –مقاربة بنيوية تكوينية  –اهرة الشعر املعاصر يف املغرب ظ: بنيس، حممد: ينظر  (1)

 . 213م، ص1911بريوت، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، 
العريب، الدار البيضاء، ، الطبعة الثالثة، املركز الثقايف (اسرتاتيجية التناص)حتليل اخلطاب الشعري : مفتاح، حممد  (2)

 . 121م، ص1992 لبنان،بريوت،/املغرب
لشرق، املغرب، إفريقيا ا –دراسة نظرية وتطبيقية  –التناص يف اخلطاب النقدي والبقاغي : عبد القادر،بقشي  (3)

 . 19م،ص2001
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، فهذه اجلهود خرآنؤرخ هلذه الظاهرة أو نتعصب لفكر دون  أنوليس يعنينا يف هذا الفصل  
، مما نعده أيضا وجها االجتاهربية والغربية على حد سواء يف هذا يعها تصب يف إسهام الثقافتني العمج

 ،والتفاعل بني هذه الثقافاتظاهر احلوار،والتواصل،م ومظهرا منالثقافات العاملية، التقاءمن وجوه 
وحد حاولنا الكشف عن . النص الشعري على غريه من النصوص انفتاحوانفتاحها على بعضها 
 ،وعلى النصوص املعاصرة هلاعلى النصوص السابقة، يف اجلزائر 1911ماي  1جتليات انفتاح حصائد 

الشعراء إىل هذه املراج ،وكيفية  التجاءرفة سر ومع ،هر انفتاح هذه القصائد على بعضهاومظا
الغائبة املستحضرة ممثلة يف ىل النصوص وحد ارتأينا تقسيم الفصل بالنظر إوما أضافوه إليها، توظيفها،

 ،(مبا يف ذلك التناص الداخلي بني القصائد )  القدمي واحلديثريب عمث الشعر ال ،ن الكرميالقرآ
 .  فاألمثال العربية

 : ن الكريمناص مع القرآالت - 5
وعلى الرغم من حتديه  ،اينيوالب لغوين الكرمي وجوه إعجاز متعددة لعل أمهها اإلعجاز الللقرآ 

ملعشر اإلنس ومعشر اجلن على أن يأتوا مبثله، إال أن العرب أهل البقاغة والفصاحة، أعجبوا جبمال 
واهر كلمه ولفظه، ولقد كان كقامهم جبفراحوا ينهلون من معني معانيه، ويزينون   القرآيناألسلوب 

 ضرها الشعراء اجلزائريون عامة، كما كان له أثر وحضور جليالكرمي من أهم الروافد اليت استح نالقرآ
 .1911ماي  1قصائد اليت وصفت جمازر ال لدى الشعراء الذين أبدعوا

 :اجلزائري يقول عبد السقام احلبيب 
 (5)انفروا للوغى أسودا هزابرتب القتل والقتال علينا        فك  

ين يف الدعوة إىل اجلهاد، حيث ورد ارا واضحا ومقصودا أكثر من نص حرآيستحضر الشاعر استحض
ٌر   ":يف سورة البقرة حوله تعاىل ك ِتَب َعَلْيك ْم اْلِقَتال  َوه َو ك ْرٌه َلك ْم َوَعسى َأْن َتْكَره وا َشْيئًا َوه َو َخي ْ

 (2)." ِحبُّوا َشْيئاً َوه َو َشرٌّ َلك ْم َواللَّه  يَ ْعَلم  َوأَنْ ت ْم ال تَ ْعَلم ونَ َلك ْم َوَعَسى َأْن ت  

                                                 
 . 33أذكريين يا جزائر، ص: احلبيب، عبد السقام اجلزائري  (1)
 . 213ية ، اآلسورة البقرة  (2)
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الفاعل بعد  عن (عليكم) شبه اجلملة خروأ ،وعطف عليه لفظ القتال ،القتل أضاف الشاعر لفظ    
اخلطاب ذلك أن  ،(علينا)م  تغيري ضمري اخلطاب إىل نون مجاعة املتكلمني أن كانت متقدمة عليه،

ألنه على الرغم من  ،ين موجه إىل مجاعة املؤمنني، يف حني استعمل الشاعر نون مجاعة املتكلمنيالقرآ
هم من أجل فرض القتال يف حق نيرى نفسه واحدا من مجاعة املؤمنني اجلزائريني الذي ااغرتابه بسوري

لتأكيد ( فانفروا) رآينالق اللفظأما يف عجز البيت فإن الشاعر يوظف  الذود عن الوطن وحياضه،
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا خ ذ وا  :"منها حوله تعاىل ،نيةحرآ آيةوهذا اللفظ ورد يف أكثر من  ،فرض اجلهاد

انِفر وا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهد وا بَِأْمَواِلك ْم  :"وحوله (1)"ِحْذرَك ْم فَانِفر وا ث  َباٍت َأْو انِفر وا َجِميعًا 
ٌر َلك ْم ِإْن ك نت ْم تَ ْعَلم وَن َوأَن لقد تعامل الشاعر م  النص تعامقا ،(2)"ف ِسك ْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َذِلك ْم َخي ْ

 . إىل اجلهاد من حيث اللفظ واملعىن الذي ال خيرج عن معىن التذكري بالدعوة سكونيا
 :  لى ما آلت إليه اجلزائر بعد اجملزرةمتأسفا ع ويف حوله

 (3)لرياض يا جنة الخلد       عرفناها فتنة للنواظرأين تلك ا
ٌر َأْم َجنَّة  اْلخ ْلِد الَِّتي و ِعَد اْلم ت َّق وَن َكاَنْت َله ْم َجَزاءً  :" يستحضر الشاعر حوله تعاىل  ق ْل َأَذِلَك َخي ْ

 .(1)"ئ والً َوَمِصيراً َله ْم ِفيَها َما َيَشاء وَن َخاِلِديَن َكاَن َعَلى رَبَِّك َوْعداً َمسْ 
ستفهام، نة بني اجلنة والسعري عن طريق االن يف سياق املقار يف القرآ( جنة اخللد)وردت عبارة     
تراءت اجلزائر للشاعر املغرتب عن  يثح، (يا جنة اخللد) امللفوظ الشعري يف سياق النداءت يف دوور 

فكانت ( 1933)ستققال عام د االيتسن له رؤية اجلزائر إال بعموطنه وكأهنا جنة اخللد، فالشاعر مل 
  . صورة الوطن احلبيب يف خميلته شبيهة بصورة اجلنة اإلهلية اليت وعد املتقون

يقول عبد السقام احلبيب يف كثر من حصيدة،حيث موظفا يف أ( السراب)ما وجدنا لفظ ك 
 : فرحة العرب وانقسامهم

                                                 
 . 11ية سورة النساء، اآل  (1)
 . 11ية سورة التوبة، اآل  (2)
 . 29ذكريين يا جزائر، صأ: احلبيب، عبد السقام اجلزائري  (3)
 . 11،13سورة الفرحان، اآليتان،   (4)
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 ي الحاضر من أنتمو ف... ومنار الكون قدما...سادة الورى ...كنتمو 
 ر                       ها وعروش بها الدخيل يقام                         ير فيم الغَ                  قد تحك يعٌ شِ 

 (1)ر                      راب مخادع للنواظ                        رب إال كس                 ال أراها لوحدة الع
 : ستققاليفة يف وصف ذلك الوعد الكاذب بااللخ آلويقول حممد العيد 

 واس              تبارى عليها األقوياء بأق     ة        رمى إلى شر غايأرى كرة ت    
 (2)وما عهدهم إلى مداد بقرطاس         يعةٍ قِ إال سراب بِ  هموما وعد  

 

 : يف املقام نفسه ويقول مفدي زكريا
 ا          سراب الضياع فباءت بنحس        منق أقال             وكانت تالح  
 (3)ا          مع الوهم بين صراخ وهمس         ابنح أحز            وكانت تكاف  
َوالَِّذيَن َكَفر وا َأْعَمال ه ْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة  :" يف األبيات حييلنا إىل النص القرآين( السراب)لفظ    

ًء َحتَّى ِإَذا َجاَءه  َلْم َيِجْده  َشْيئًا َوَوَجَد اللََّه ِعْنَده  فَ َوفَّاه  ِحَسابَه  َواللَّه  َسرِيع  َيْحَسب ه  الظَّْمآن  َما
 (1)."اْلِحَساِب 

هنا ال تنفعهم بالسراب يف الفقاة، شعاع يرى لباطلة من حيث إيصف اهلل تعاىل أعمال الكفار ا   
ه الظمآن ماء، فإذا احرتب منه مل جيده شيئا،  اجلاري، يظن شدة احلر، يشبه املاءفيها وسط النهار من 

لى املصاحل وحد تشتتوا شيعا ومجاعات تتنافس عيرى عبد السقام احلبيب حال العرب،كذلك 
فما أشبهها الكاذبة، إن الفرحة ال تصن  وحدة،ستعمار ومينيهم باألماين الشخصية يقامر هبم اال

رأى مفدي زكريا أن األحزاب اجلزائرية طاملا سعت يف حتقيق كذلك   ! بالسراب الذي خيدع األبصار
خرها بيان الشعب اجلزائري شكاوى والعرائض والبيانات، ولعل آاملطالب الوطنية املشروعة عن طريق ال

                                                 
 . 33ذكريين يا جزائر، ص أ: احلبيب، عبد السقام اجلزائري  (1)
 . 321يوان، صالد: خليفة، حممد العيد حممد علي  (2)
 .  10اإللياذة، ص: مفدي زكريا الشيخ،  (3)
 . 39سورة النور، اآلية   (4)
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وحبله املؤمتر اإلسقامي، لكن تلك املساعي السلمية كانت سرابا وحبرا من الضياع انتهى ببحر من 
 .  1911ماي  1ازر الدماء والدموع يف جم

سراب )ه ن الكرمي يستويف صورة املشبه بيف األخذ من القرآ أما حممد العيد آل خليفة فهو 
يه وحد تصرف الشاعر يف أداة التشب ،وهي األرض املنبسطة أو الفقاة ، والقيعة مج  حاع،(بقيعة

( الوعد، والسراب)يه نه أن يقرب بني طريف التشبالواردة يف النص القرآين، وهذا من شأ( الكاف)
زرت فرنسا االستعمارية يف حرهبا ضد احملور، ب بتحرير الشعوب املستعمرة اليت آذلك الوعد الكاذ

والشعب اجلزائري واحد من هذه الشعوب اليت زجت بأبنائها يف اجلبهات األوىل للقتال والذود عن 
ايا الذين تطلعت أعناحهم إىل حياض فرنسا، فجزي الشعب اجلزائري خبيبة األمل ومبجزرة من الضح

 .  النصر و التحرير بعد انتهاء احلرب
 : ين، يقول الشاعرعلى أكثر من نص حرآ حييلناحصيدة ابن القاضي مطل  و  

 ار      ائسالم على من يحفظون العش ر                سالم على من ينصرون الشعائ  
 اى من يكنزون المفاخر حى علرْ ومَ      سالم على من جاهدوا في سبيلها    
 (5)م       ومن في سبيل اهلل عافوا الجواهرا      سالم على من يرشدون نفوسه  

 :" إىل حوله تعاىل يف شأن من يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل( يكنزون)حتيلنا لفظة 
الرُّْهَباِن لََيْأك ل وَن َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوَيص دُّوَن َعْن يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ِإنَّ َكِثيرًا ِمْن اأَلْحَباِر وَ 

أَلِيٍم يَ ْوَم  َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن َيْكِنز وَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوال ي نِفق ونَ َها ِفي َسِبيِل اللَِّه فَ َبشِّْره ْم ِبَعَذابٍ 
َها ِفي نَاِر َجَهنََّم  فَ ت ْكَوى ِبَها ِجَباه ه ْم َوج ن وب  ه ْم َوظ ه ور ه ْم َهَذا َما َكنَ ْزت ْم ألَنف ِسك ْم ي ْحَمى َعَلي ْ

 (2)."َفذ وق وا َما ك نت ْم َتْكِنز وَن 
وتعريض بامليسورين اجلزائريني الذين يكنزون وإشادة مبن ينصرون الدين والوطن، يف األبيات حتية

 سبيل اهلل بتزكيتها وصرفها يف وجوه اخلري، وما أحوج وال ينفقوهنا يف ،األموال والذهب والفضة

                                                 
 . 11بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (1)
 . 31،31يتان، سورة التوبة، اآل  (2)
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ماي  1وما أشد حاجة القضية الوطنية بعد جمزرة !ريني آنذاك إىل زكاة هذه الكنوزإخواهنم اجلزائ
فيذكرهم الشاعر بأن األحرى هبم كنز املفاخر بنصرة  !إىل مد يد العون وصرف األموال 1911

اجلواهر اليت يكون مجعها وأن يعافوا بأمواهلم يف سبيلها، جياهدوا الدين وتعضيد القضية الوطنية، وأن
 . فتكوى هبا أجسامهم جزاء حبسها عن إخواهنمببا يف تسليط العذاب عليهم،ومنعها س

 : كما حييلنا آخر بيت يف القصيدة أيضا إىل النص القرآين، يقول الشاعر
 !را           نحي القرون الغوابوهيا معا     الجزائر بالدما       دفْ فهيا معا ن َ   

 (5)!ق          ومن ينصر الرحمن يسعفه ناصرا   يكون لنا نصر مبين محق  
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمن وا ِإْن تَنص ر وا اللََّه يَنص رْك ْم  :" يف البيت األخري تناص م  حوله تعاىل 

 (2) ." ْعساً َله ْم َوَأَضلَّ َأْعَماَله مْ َوالَِّذيَن َكَفر وا فَ ت َ َوي  ثَبِّْت َأْقَداَمك ْم 
وطمأنة للجزائريني بأن اهلل ينصر املؤمنني الصادحني يف البيتني دعوة إىل القتال واجلهاد،يف  

اهلل عز ستحضر الشاعر يف هذا الصدد حول اهلل ونصرة دينه ضد ملة الكفر،وحد ااجلهاد يف سبيل 
 -صلى اهلل عليه وسلم –طهاد الذي تعرض له حممد ضوجل الذي يعود بذاكرتنا إىل ذلك اال

حممدا وأتباعه يف بداية الدعوة، كذلك ينصر  -عز وجل -فكما نصر اهلل كفار مكة،حبل  وأنصاره من 
هلل والدين ستعماريني نصرة وجهادهم ضد الكفار اال،م دعاة حقماي ألهن 1اهلل اجلزائريني بعد نكبة 

 . ني األوائل يف سبيل نشر الدين اإلسقاميشبيه متاما جبهاد املسلموالوطن 
شهادة من املبدع حتيلنا إىل فتكون تلك الغائب من خقال نصه، ىل النصوحد يشري املبدع إ 

 : وهذا ما وجدناه يف حول ابن القاضي ،النص الغائب
 ؟را                  ألجل بالد أشبعتنا المناك       ا رً هاجَ م   البيت الحرامفمالي أرى   
  (3)آمرا" باريس"ره         وما قال ربي شطر     وجهك شط لِّ لقد قال ربي وَ   

                                                 
 . 11بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (1)
 . 1، 1يتان، سورة حممد، اآل  (2)
 . 11بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (3)
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َقْد نَ َرى تَ َقلَُّب  :" (ص)يف البيتني تناص مكشوف حييلنا فيه الشاعر إىل حوله تعاىل خماطبا نبيه    
َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِّ َوْجَهَك شَ  ْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْيث  َما ك نت ْم َوْجِهَك ِفي السََّماِء فَ َلن  َولِّيَ نََّك ِقب ْ

ه  ِبَغاِفٍل َعمَّا فَ َولُّوا و ج وَهك ْم َشْطَره  َوِإنَّ الَِّذيَن أ وت وا اْلِكَتاَب لَيَ ْعَلم وَن أَنَّه  اْلَحقُّ ِمْن رَبِِّهْم َوَما اللَّ 
لِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوِإنَّه  لَْلَحقُّ َوِمْن َحْيث  َخَرْجَت فَ وَ  :"أو حوله تعاىل ،(1)"يَ ْعَمل وَن 

 . (2)"ِمْن رَبَِّك َوَما اللَّه  ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمل وَن 
لقد حال )ين قرينة دالة على أن القول إهلي حرآمسبوحة ب( ول وجهك شطره)وظف الشاعر عبارة    
يف ( املسجد احلرام) وهو  البيت األول، احلرام يفضمري عائد على البيت ( شطره)، واهلاء يف (ريب
ومنهج العمل الرؤى، اختقافحتاد حني رأى ماي إىل اال 1زائريني بعد جمزرة اجل ، فالشاعر يدعواآلية

على الرغم مما احرتفته من  االستعماريةبني األحزاب واألعقام الذين ال يزال بعضهم يثق بفرنسا 
يف فرنسا،  واالندماجوالوعود باإلصقاحات، وحىت اإلحلاق  نتخاباتباالفهم ال يزالون يؤمنون ،سمآ

ويدعوهم إىل  ،اجلزائريني إىل أن يوحدوا جهودهم ومساعيهم يف حترير الوطنلذلك يدعو الشاعر 
ىل املسجد احلرام حبلة خمالفة النصارى وعدم طاعتهم، متاما كما وحد اهلل عز وجل حبلة املسلمني إ

  .  -سقام عليه ال -إبراهيم 
وهذا ما وجدناه يف حول حممد  االحتباسن على سبيل يضمن الشاعر عبارة بنصها من القرآوحد    

 :  خليفة آلالعيد 
 (3)إيجاس عوا من رعية محض خدعة        فأوجس منهم خيفة أي  د  ارأى ما 

                                                 
 . 111سورة البقرة، اآلية   (1)
 . 119سورة البقرة، اآلية   (2)
 . 323الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي  (3)



 5491ماي  8مصادر التناص وجمالياته في قصائد                                :الرابعالفصل 
 

 061 

ِإْذ َدَخل وا َعَلْيِه فَ َقال وا َسالماً قَاَل  َهْل أَتَاَك َحِديث  َضْيِف ِإبْ َراِهيَم اْلم ْكَرِمينَ  ": ويقول تعاىل     
ه ْم َسالٌم قَ ْوٌم م نَكر وَن فَ َراَغ ِإَلى َأْهِلِه َفَجاَء ِبِعْجٍل َسِميٍن فَ َقرَّبَه  ِإلَْيِهْم قَاَل َأال تَْأك ل وَن فََأوْ  َجَس ِمن ْ

 .(5)" ِخيَفًة قَال وا ال َتَخْف َوَبشَّر وه  ِبغ الٍم َعِليمٍ 
َوَلَقْد َجاَءْت ر س ل َنا ِإبْ َراِهيَم  :" ن، يقول تعاىلالتعبريي يف مواطن أخرى من القرآ النسق د هذاكما ور 

ْيِه بِاْلب ْشَرى قَال وا َسالمًا قَاَل َسالٌم َفَما لَِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيٍذ فَ َلمَّا رََأى أَْيِديَ ه ْم ال َتِصل  ِإلَ 
 .(2)"ه ْم ِخيَفًة قَال وا ال َتَخْف ِإنَّا أ ْرِسْلَنا ِإَلى قَ ْوِم ل وٍط َنِكَره ْم َوَأْوَجَس ِمن ْ 

، لكن الشاعر أضاف إليها (فأوجس منهم خيفة) ين يف لت اجلملة املقتبسة من النص القرآمتث 
، وتسمى (أي إجياس)وهو مصدر من الفعل أوجس متبوعة باملضاف إليه،( أي  )تأكيدا عن طريق 

 . ، وحد أفادت هنا كمال اإلجياس واخلوفبالكمالية( أي  )
الذين جاءوا حيملون إليه  –عليه السقام  –حديث عن رسل اهلل ضيوف إبراهيم  اآلياتيف  

لكنه كان يضمر يف نفسه خوفا  ،فاستقبلهم وأكرمهم –عليهما السقام  –البشرى بإسحاق ويعقوب 
أما يف النص الشعري فإن املوجس رى، منهم، حني رأى أيديهم ال متتد إىل ما حرب إليهم من الق

تأتيه بالنصر  ودف  إىل حرب كان ينتظر أنرر به،خوفا هو الشعب اجلزائري الضعيف الذي غ
بل وحابلت فرنسا عهودها وتنكرت للجزائريني، لكنها عادت عليه بالوبال، حيث نكثتوالتحرير،

 . إحساهنم مبجزرة ماي الرهيبة املروعة
ومثاله حول الشاعر يف  ،املعىن القرآين فيعيد صياغته بطريقة شعرية وحد يعمد الشاعر إىل 

 : شهداء جمزرة ماي
 هم في الجنان حياتهم ال تنكر               ا         ن وإنم         ال تحسبوهم ميتي  
 (3)ر              ال خوف يلحقه وال يتحس  مستبشرين بمن تخلف بعدهم            

                                                 
 . 21، 21، 23، 21،21سورة الذاريات، اآليات   (1)
 . 10،39سورة هود، اآليتان   (2)
 . 323األدب اجلزائري املعاصر، ص: ، ضمن كتاب اجلابري، حممد صاحل"ماي باجلزائر 1ذكرى (:"السهى)أفق اجلزائر   (3)
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َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن ق ِتل وا ِفي َسِبيِل اللَِّه َأْمَواتًا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد رَبِِّهْم  :" د يقول تعاىلويف شهداء أح
ْم َأالَّ ي  ْرزَق وَن َفرِِحيَن ِبَما آتَاه ْم اللَّه  ِمْن َفْضِلِه َوَيْسَتْبِشر وَن بِالَِّذيَن َلْم يَ ْلَحق وا ِبِهْم ِمْن َخْلِفهِ 

أرواحهم يف اجلنان " أحد " مفاد النص القرآين أن شهداء  ،(1)"َعَلْيِهْم َوال ه ْم َيْحَزن وَن  َخْوفٌ 
ومل ميوتوا يف شرين مبن جاهدوا معهم من إخواهنم،فرحني بنعمة اهلل عليهم واخللود يف اجلنة، مستب

 بأن ال خوفاجلهاد، مبا سيكونون عليه بعد املوت إن استشهدوا، فهم لذلك فرحون مستبشرون 
وال هم حيزنون على مفارحة الدنيا، وكذلك حال شهداء ماي ما أشبههم بشهداء عليهم يف اآلخرة،

ىن، وميكننا مقابلة املعاين البيتان نسخ لآليتني القرآنيتني  م  تغيري بعض اللفظ مبا يرادفه يف املع !أحد
وال  -مواتا نب الذين حتلوا يف سبيل اهلل أحتسوال )  : نية باملعاين الواردة يف البيتني لندرك ذلكالقرآ

فرحني مبا ) ، (ر ن حياهتم ال تنكا هم يف اجلناوإمن -بل أحياء عند رهبم يرزحون ) ، (حتسبوهم ميتني
 ،( مستبشرين مبن ختلف بعدهم -تاهم اهلل من فضله ويستبشرون بالذين مل يلحقوا هبم من خلفهم آ
 . (  خوف يلحقه وال يتحسرال - أال خوف عليهم وال هم حيزنون) 

 : ابن رمحون أبو بكر مصطفى ويقول
 (2)يا مصلحا يجزى على إحسانه        بأشد ما يجزى األثيم الجاني

بَانِ َهْل َجَزاء  اإِلْحَساِن ِإالَّ  :"ويقول تعاىل حلب الشاعر املعىن ،(3)" اإِلْحَسان  فَِبَأيِّ آالِء رَبِّك َما ت َكذِّ
ألن فرنسا يف نظر  ،اليت مفادها أن ال جزاء لإلحسان بالطاعة إال إحسان بالنعيم الوارد يف اآلية

الشاعر حد حلبت هذه القاعدة، حبيث حابلت إحسان اجلزائريني بوحوفهم جنبها يف حرهبا ضد دول 
 . فصار احملسن املعوان يف نظرها أثيما جانيامبجزرة ماي الرهيبة، ،احملور باإلساءة

 :  ون أيضايقول ابن رمحو    
 (9)في اللمعان ي  ر  الظلم ليس وهو في ظلماته           كالكوكب الد    

                                                 
 . 110،139سورة آل عمران، اآليتان  (1)
 . 111الديوان، ص: بو بكر مصطفىأابن رمحون،   (2)
 . 31، 30سورة الرمحان، اآليتان   (3)
 . 111ديوان، صال: بو بكر مصطفىأابن رمحون،   (4)
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انتفى الثاين، كذلك يستحيل أن يكون ظلم االستعمار  االظقام والنور ضدان إن وجد الواحد منهم
 الكوكب)ويدرأ ظقاميتهم، يف البيت لفظان يدف  الظلم من حلوب االستعماريني،وظقاميته كوكبا دريا 

اللَّه  ن ور  السََّمَواِت  :" صفة وموصوف يستحضران يف ذهن املتلقي حوله تعاىل يف وصف نوره( الدري
وَقد  َواأَلْرِض َمَثل  ن ورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباح  ِفي ز َجاَجٍة الزَُّجاَجة  َكأَن ََّها َكوَْكٌب د رِّيٌّ ي  

يْ ت ونٍِة ال َشْرِقيٍَّة َوال َغْربِيٍَّة َيَكاد  زَيْ ت  َها ي ِضيء  َوَلْو َلْم َتْمَسْسه  نَاٌر ن وٌر َعَلى ن وٍر ِمْن َشَجَرٍة م َبارََكٍة زَ 
 .(1)"يَ ْهِدي اللَّه  لِن ورِِه َمْن َيَشاء  َوَيْضِرب  اللَّه  اأَلْمثَاَل لِلنَّاِس َواللَّه  ِبك لِّ َشْيٍء َعِليٌم 

 : شيقول أمحد الطيب معاو   
 (2)أنف صاعرات خدها        متبرجات بهجة النظارت بِ خَ م  شَ   
هلا وصفا مقتبسا  واستعار ،االستعماريةأو لنقل رمز أوروبا فرنسا، يصف الشاعر جبال األلب رمز   

 ِإنَّ  َوال ت َصعِّْر َخدََّك لِلنَّاِس َوال َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرحاً  " :بنهمن القرآن الكرمي يف وعظ لقمان ال
لة على التكرب جاءت يف أسلوب ، استعار الشاعر عبارة دا(3)" اللََّه ال ي ِحبُّ ك لَّ م ْخَتاٍل َفخ ورٍ 

الوصف  ، يف حني استعملها الشاعر يف أسلوب(وال تصعر خدك)ألن املقام مقام وعظ وتوجيه هني،
َواْلَقَواِعد  ِمْن  :" عاىل، يف حوله ت(متربجات)من سورة النور لفظ  ، كما استعار(صاعرات خدها)

َر م َتبَ رَِّجاٍت ِبزِ  يَنٍة َوَأْن النَِّساِء الالَِّتي ال يَ ْرج وَن ِنَكاحًا فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ ج نَاٌح َأْن َيَضْعَن ثَِيابَ ه نَّ َغي ْ
ٌر َله نَّ َواللَّه  َسِميٌع َعِليٌم  ج عن القواعد من النساء فالسياق القرآين ينفي صفة الترب ،(1)"َيْستَ ْعِفْفَن َخي ْ

، (غري)حبذف لفظ ( متربجات)، بينما أثبت الشاعر الوصف جلبال األلب (غري متربجات)بلفظ غري 
وأسقطها الشاعر على جبال ن الكرمي استعريت من القرآ( اعرات، متربجاتص)فهذه الصفات 

ب يف حقيقتها رمز يسقط صفات االستعماريني على الطبيعة ألن األلوهو بوجه آخر إمنا ،األلب
 . لقاستعماريني أنفسهم

                                                 
 . 31سورة النور، اآلية   (1)
 . 13الرتاوي  وأغاين اخليام، ص: محد الطيبأمعاش،   (2)
 . 11سورة لقمان، اآلية   (3)
 . 30سورة النور، اآلية   (4)
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 : وأمحد سحنون يتوجه بالنص  والتوجيه للجزائريني بعد االستققال حائقا
 د            يبيد إال عديم النفع كالزب            د وال          ما ينفع الناس يبقى ال يبي  
 (1)احد الصمدالو  ل  عش كي تفيد وال تعش بال هدف           فإنما أنت ظِ   

ق ْل َمْن َربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِض  :" املوض  األول فقوله تعاىل أمان الكرمي، يف البيتني احتباس من القرآ
ى ي اأَلْعمَ ق ْل اللَّه  ق ْل َأفَاتََّخْذت ْم ِمْن د ونِِه َأْولَِياَء ال َيْمِلك وَن ألَنف ِسِهْم نَ ْفعًا َوال َضر ًا ق ْل َهْل َيْسَتوِ 
ْلق  َعَلْيِهْم َواْلَبِصير  َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُّل َمات  َوالنُّور  َأْم َجَعل وا لِلَِّه ش رََكاَء َخَلق وا َكَخْلِقِه فَ َتَشابََه اْلخَ 

ٌة ِبَقَدرَِها فَاْحَتَمَل أَنَزَل ِمْن السََّماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِديَ ق ْل اللَّه  َخاِلق  ك لِّ َشْيٍء َوه َو اْلَواِحد  اْلَقهَّار  
 َيْضِرب  اللَّه  السَّْيل  زََبدًا رَابِيًا َوِممَّا ي وِقد وَن َعَلْيِه ِفي النَّاِر ابِْتَغاَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع زََبٌد ِمثْ ل ه  َكَذِلكَ 

اَس فَ َيْمك ث  ِفي اأَلْرِض َكَذِلَك َيْضِرب  اْلَحقَّ َواْلَباِطَل فََأمَّا الزََّبد  فَ َيْذَهب  ج َفاًء َوَأمَّا َما يَنَفع  النَّ 
من حذر )السيل من زبد  الباطل، فكان الباطل مثل ما يعلو، ضرب اهلل مثقا للحق و (2)"اللَّه  اأَلْمثَالَ 

أذيبت، أما احلق فمثله كمثل املاء أو خالص  انتفاع إذأو ما يعلو املعادن املتخذة للزينة أو لقا،(وحنوه
ابت باق ال أما احلق فث ،د يعلو الباطل على احلق حينا لكنه يضمحل وينمحق وإن عقافق.  املعادن

ما ما ينف  الناس وهو احلق فيبقى وال وأ ،و الباطل مثل الزبد يزول ويرمىهيزول، فما يضر الناس و 
صياغة  ، أعاد سحنون( يمكث يف األرضفأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينف  الناس ف ) ،يزول
ا يقابله يف املعىن أخري م  تغيري يف اللفظ القرآين مبالتعبري واملعىن القرآين معتمدا فيه التقدمي والت هذا
وال يبيد إال عدمي النف    )، (وأما ما ينف  الناس فيمكث يف األرض -ما ينف  الناس يبقى ال يبيد )

الذي يتوجه فيه الشاعر  واي، وهذا البيت جاء متهيدا للبيت امل( فأما الزبد فيذهب جفاء -كالزبد 
ألنه خليفة اهلل مقا نافعا يف وطنه بعد االستققال،باخلطاب إىل اجلزائري الذي ينتظر منه أن يكون عا

احتباس من موض  آخر من ( الثاين)ففي هذا البيت  ،لنافعةيف األرض يعمرها باألعمال الصاحلة ا

                                                 
 . 313الديوان الثاين، ص: محدأسحنون،   (1)
 . 11، 13يتان سورة الرعد، اآل  (2)
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فإمنا أنت ظل )ه حول الشاعر لويقاب ،(1)"َحٌد الل ه  الصََّمد  ق ْل ه َو اللَّه  أَ  :"الكرمي حوله تعاىل نالقرآ
 . (الواحد الصمد

ن الكرمي حيث يف حصيدته يف جمازر ماي من القرآ ومولود مهري شاعر وادي الزنايت وإمامها ينهل
 : يقول

 (2)ردى الورى ويصلون نارامكانا      فيه ت  " بومبا كاف  "فلقد حار   
الية حاملة كان العدو حيمل إليه املناضلني واملثقفني اجلزائريني يف شاحنات تل بو  (كاف بومبا)  

عبارة مقتبسة ( ويصلون نارا)يعدمون مجاعيا، فهم بذلك يصلون نار رشاشات العدو،  أينعسكرية 
َلى نَارًا َذاَت َلَهٍب تَ بَّْت َيَدا أَِبي َلَهٍب َوَتبَّ َما َأْغَنى َعْنه  َمال ه  َوَما َكَسَب َسَيصْ  ": من سورة املسد

يف حق أيب هلب الذي جاهر  ، ففي السياق القرآين حيل هذالكن شتان بني الفعل يف احلالتني ،(3)"
ما يف السياق جزاء كفره، أ( سيصلى نارا)يف حقه فنزل  ،بالكفر وناهض الدين اإلسقامي

شات العدو دون وجه حق، فإن املناضلني والوطنيني اجلزائريني هم الذين يصلون نار رشاالشعري،
 : يقول الشاعر أيضا( الفساد يف األرض)لكن ظلما وعدوانا وفسادا يف األرض، ويف هذا املعىن 

 ادا          وهم منكسو الرؤوس احتقارا         وجنود األلمان عاثت فس - 
 ارا                 وغدت دارهم يبابا قف      دوا                           وأهالي خراطة قد أبي - 

                  (1)ارا                             وأبادوا ديارهم والعق   حيث عاث العدو فيهم فسادا       
ن الكرمي يف أسلوب النهي عن الفساد يف نسق تعبريي ورد يف القرآ( عاثت فسادا، وعاث فسادا)   

َوِإْذ اْسَتْسَقى م وَسى ِلَقْوِمِه فَ ق ْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك  ": سرائيله تعاىل يف شأن بين إاألرض يف حول
اللَِّه َوال  اْلَحَجَر فَانَفَجَرْت ِمْنه  اثْ َنَتا َعْشَرَة َعْينًا َقْد َعِلَم ك لُّ أ نَاٍس َمْشَربَ ه ْم ك ل وا َواْشَرب وا ِمْن ِرْزقِ 

                                                 
 .  2، 1سورة اإلخقاص، اآليتان   (1)
 . 13رجال ومواحف، ص: رحاب، حممد الصاحل  ضمن كتاب:مهري،مولود  (2)
 . 3، 2، 1سورة املسد، اآليات   (3)
 . 13رجال ومواحف، ص: رحاب، حممد الصاحلضمن كتاب : مهري،مولود   (4)
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َواذْك ر وا ِإْذ َجَعَلك ْم خ َلَفاَء ِمْن  :"وم صاحل يقول تعاىلحويف مثود  ،(1)"تَ ْعثَ ْوا ِفي اأَلْرِض م ْفِسِديَن 
الَء بَ ْعِد َعاٍد َوبَ وََّأك ْم ِفي اأَلْرِض تَ تَِّخذ وَن ِمْن س ه وِلَها ق ص ورًا َوتَ ْنِحت وَن اْلِجَباَل ب  ي وتًا فَاذْك ر وا آ

َويَا قَ ْوِم َأْوف وا اْلِمْكَياَل  ": حوم شعيب ويف مدين ،(2)"اللَِّه َوال تَ ْعثَ ْوا ِفي اأَلْرِض م ْفِسِديَن 
ورد النص  ،(3)"َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َوال تَ ْبَخس وا النَّاَس َأْشَياَءه ْم َوال تَ ْعثَ ْوا ِفي اأَلْرِض م ْفِسِديَن 

حيث عاث العدو )،(وجنود األملان عاثت فسادا)املستحضر يف األبيات يف أسلوب اإلخبار مرتني 
الفرنسية باريس يف إشارة إىل أن أملانيا سرعان ما دخلت العاصمة  األوىل، يف العبارة (م فسادافيه

إىل جانب  االنتصاروعاثت فيها فسادا بالتقتيل والتدمري، لكن بعد ذلك رجحت كفة  احلرب الثانية،
نيا دروسا يف البطولة، ولقنوا أملا ،وا يف القتالندين من اجلزائريني الذين استماتإعانة اجملفرنسا بفضل 

 .فكانت عاحبة األملان بعد اإلفساد يف األرض اهلزمية واخلسران
 األخرى حد عاثت فسادا يف اجلزائر،فهي  -يف العبارة الثانية  - واجلزائريني فرنسا واحلال نفسه م     

لثانية أحامت حربا وبعد انتهاء احلرب ا ،وغريها من املدن والقرى اجلزائرية وحاملة، وسطيف، يف خراطة،
فكانت عاحبتها بعد ...تقاف للغلة وتدمري للدور وإاجلزائر، حرب إبادة وتقتيل مجاعي،يف أخرى 

لوطنية يف مهدها، زادهتا ألهنا بإحامة جمزرة ماي لقم  احلركة ا ،اإلفساد يف أرض اجلزائر اهلزمية واخلسران
حرروا وطنهم كما حرروا فروا لثورة نوفمرب،ئريني الذين حضيف نفوس اجلزا االنتقامت نار حوة وأذك

فالشعوب اليت . ملانيا متاماكما حدث ألنسا باهلزمية واخلسران،فرنسا من شر األملان، ومنيت فر 
 وهذه احلقيقة يدركها الشاعر متامهلا اهلزمية والوبال، ب القوة فتتجرب وتفسد يف األرض مآتكتس

ذي خيربنا بقصص وتاريخ الشعوب الظاملة اليت طغت ال القرآيناإلدراك من خقال استقراء النص 
الذين  إسرائيلهلا الذل واخلسران، ففي سورة البقرة حديث عن بين مآفكان  ،واستكربت يف األرض
ولكنهم ظلموا مبكرهم وعصياهنم وسعيهم يف تقتيل وأسبغ عليهم من نعمه، ،اصطفاهم اهلل بأنبيائه

َوِإْذ ق  ْلت ْم يَا م وَسى َلْن  :" بإفسادهم يف األرض، حال تعاىل هلم الذلة واملسكنةفكان مآ ،نبياءاأل
                                                 

 . 30سورة البقرة، اآلية   (1)
 . 11سورة األعراف، اآلية   (2)
 . 11سورة هود، اآلية   (3)
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وِمَها َنْصِبَر َعَلى طََعاٍم َواِحٍد فَادْع  لََنا رَبََّك ي ْخِرْج لََنا ِممَّا ت  ْنِبت  اأَلْرض  ِمْن بَ ْقِلَها َوِقثَّائَِها َوف  
ٌر اْهِبط وا ِمْصرًا فَِإنَّ َلك ْم َما َسأَْلت ْم َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْسَتْبِدل وَن الَِّذي ه   َو َأْدَنى بِالَِّذي ه َو َخي ْ

لَّة  َواْلَمْسَكَنة  َوبَاء وا ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّه َذِلَك بِأَن َّه ْم َكان وا َيْكف ر وَن ِبآيَ  اِت اللَِّه َوض رَِبْت َعَلْيِهْم الذِّ
يف سورة األعراف حديث عن و  ،(1)"ْلَحقِّ َذِلَك ِبَما َعَصْوا وََكان وا يَ ْعَتد وَن َويَ ْقت  ل وَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر ا

وعاثوا يف األرض مفسدين، فذاحوا وبال طغياهنم وا يف األرض،وكذبوا الرسل والرساالت،أحوام عت
 وحوماستأصل اهلل شأفتهم وحط  دابرهم، ( عاد) دوحوم هو  ،وعصياهنم، فقوم نوح أغرحوا بالطوفان

فَ َعَقر وا النَّاَقَة َوَعتَ ْوا َعْن َأْمِر رَبِِّهْم َوقَال وا يَا َصاِلح  اْئِتَنا ِبَما َتِعد نَا  ": أخذهتم الرجفة (مثود)صاحل 
، وكذلك حدث لقوم (2)"ِإْن ك نَت ِمْن اْلم ْرَسِليَن فََأَخَذتْ ه ْم الرَّْجَفة  فََأْصَبح وا ِفي َدارِِهْم َجاِثِميَن 

َوقَاَل اْلَمأل الَِّذيَن َكَفر وا ِمْن قَ ْوِمِه لَِئْن ات َّبَ ْعت ْم ش َعْيبًا ِإنَّك ْم ِإذًا َلَخاِسر وَن  " : (ينمد)شعيب 
ب  فََأَخَذتْ ه ْم الرَّْجَفة  فََأْصَبح وا ِفي َدارِِهْم َجاِثِميَن الَِّذيَن َكذَّب وا ش َعْيبًا َكَأْن َلْم يَ ْغنَ ْوا ِفيَها ا وا لَِّذيَن َكذَّ

َنا ش َعْيبًا َوالَِّذيَن آَمن وا َمَعه   ": ويف سورة هود ،(3)"ش َعْيبًا َكان وا ه ْم اْلَخاِسرِيَن  َوَلمَّا َجاَء َأْمر نَا َنجَّي ْ
ا ِفيَها َأال ِبَرْحَمٍة ِمنَّا َوَأَخَذْت الَِّذيَن ظََلم وا الصَّْيَحة  فََأْصَبح وا ِفي ِديَارِِهْم َجاِثِميَن َكَأْن َلْم يَ ْغنَ وْ 

 .(1)"ب  ْعداً ِلَمْدَيَن َكَما بَِعَدْت َثم ود  
لتقرير حقيقة صارت حتمية تارخيية يف حق   القرآينإذن فالنص الشعري ينطلق من النص     

ألرض وعاحبته، وكذلك فالسياق القرآين يقرن بني الفساد يف ا ،الشعوب املتجربة املفسدة يف األرض
الفرنسيني واألوربيني بأن حقت عليهم اهلزمية واالنكسار أمام  االستعمارينيومن بعدهم حدث لألملان،

 . الشعوب املستعمرةإرادة 
 
 

                                                 
 . 31سورة البقرة، اآلية   (1)
 . 11، 11سورة األعراف، اآليتان   (2)
 . 92، 91، 90سورة األعراف، اآليات   (3)
 . 91، 91سورة هود، اآليتان   (1)
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 :التناص مع الشعر العربي - 2
 :تمهيد

ان شعراءنا حد تأثروا وإذا ك من أدوات اإلبداع ومناهله، الشعر العريب حدميه وحديثه واحد 
الشعر العريب ىل فإهنم تلمسوا الوسيلة إ ،متناوهلم وكان يف ن الكرمي ذلك الكتاب الذي حفظوه،بالقرآ

 -فقط -الفرنسي مل يقم  االستعمار أن " جل ختصيب شعرهم على الرغم منالقدمي واحلديث من أ
بتكبيل هذا الوطن بأغقاله الطاغية تكبيقا جغرافيا ماديا يستهدف حصر الفرد اجلزائري ضمن دائرة 

عزال ( سائر األحطار العربية)ل أن يعزل اجلزائر عن مكمقاهتا القومية حاو  - أيضا -ضيقة مغلقة بل 
 ،هر تلك العزلة الثقافيةوكان من مظا .روحيا متمثقا يف النفي الثقايف الذي فرضه علينا بشىت أشكاله

نغقاق الذي طب  اخلطاب الشعري اجلزائري وحتئذ، وجعله يقتات من نفسه ومن واحعه ومما ذلك اال
ت فيها وسنعرض جمموعة من مناذج التداخل النصي اليت تعالق ،(1)"ؤثرات تراثية حدميةتيسر من م

ر العريب وفقا للمراج  اليت ترتبط هبا هذه القصائد على النحو ، م  الشع1911ماي  1حصائد 
تناص م  الشعر العريب القدمي، وتناص م  الشعر العريب احلديث، مث تناص داخلي يف ما بني : التاي
 . ئد مايحصا

 : التناص مع الشعر العربي القديم - أ
 : يقول عبد السقام احلبيب اجلزائري يف فرحة العرب

 ر                 عرش هوى وصرح تداعى        وقلوب تنافرت وأواص بَّ ر    
 (2)ر                       فافترقنا أقاربا وعشائ          ا        ا البغي فين           هوحدود أقام  

ذكى ة وانقسامها وتشتتها شيعا وعشائر، وزاد االستعمار أن أيتحسر الشاعر على حال األمة العربي
 :ثناء حراءة هذين البيتني حول الشاعرنار هذه الفرحة والشتات، نستحضر أ

 (3)مثل الزجاجة كسرها ال يجبر        ا            ن القلوب إذا تنافر ودهإ  

                                                 
، عدد جملة الثقافة ،"أثر االستققال يف مجاليات التخاطب الشعري املعاصر، مجاليات التناص منوذجا:"وغليسي، يوسف  (1)

 . 131، ص1991كتوبر أ/، سبتمرب101
 . 32ذكريين يا جزائر، صأ: احلبيب، عبد السقام اجلزائري  (2)
 . 220ص يف املعاين والبيان والبدي ، جواهر البقاغة :محد السيد أاهلامشي، : نققا عن  (3)
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لغائب ، لكن الشاعر يتعامل م  النص ا(وحلوب تنافرت)لة على هذا التداخل عبارة والقرينة الدا
ر تنافر حلوب إذ ال يضيف إليه جديدا بل يقف عند توظيف العبارة واستحضارها لتقريبطريقة جامدة،

ن نص البيت املستحضر يتعاىل على النص احلاضر كونه يقوم على مماثلة مجيلة العرب وفرحتهم، بل إ
 تنجرب كسور ريق التشبيه، فحال القلوب املتنافرة يشبه حال الزجاجة املنكسرة، فكما العن ط

 . بعد التنافر واأللفة كذلك يتعذر عودة القلوب إىل ما كانت عليه من األنس واملودةالزجاجة،
 : بن القاضيعبد القادر بن حممد  ويقول

 درا؟او                        الدموع ب ومالي أرى تلك    فغرد معي يا شعر مالك صامتا؟       
 (5) را             ي            ونفسي هوان إن دعوت الجبائ        أغرك مني أن مالي ومهجت 

 : القيس يف املعلقة ويقول امرؤ
 وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي       دلل         أفاطم مهال بعض هذا الت 
 (2)ل                      وأنك مهما تأمري القلب يفع     ي                       ن حبك قاتلأغرك مني أ 

غري أن كاف ،(أغرك مين)البيتني استهقال واحد ففي حتيلنا إىل معلقة امرئ القيس،( ركأغ)حرينة    
وردت كاف  شعره، يف حني وه كونه خياطب مذكراطاب وردت مفتوحة لدى ابن القاضي،اخل

، اليت تأكدت يقينا من (فاطمة)ألنه خياطب مؤنثا هو حمبوبته  ،القيس لدى امرئاخلطاب مكسورة 
احملبوبة اليت  هذه حيث صار عبدا منصاعا ألوامرا واستحواذها على مشاعره وحلبه ،تعلق الشاعر هب

راحت تتثاحل وتتدلل، فيطلب منها أن ترتفق وتتلطف إن أرادت حطيعته ومفارحته، فليكن هجرا 
 :  ، فهو خله وصاحبه(3)حني خياطب ابن القاضي شعره، كما عهدناه يف جل حصائده مجيقا، يف

 رب            سالم على الشعر الذي كان صاحبا         يزيل عن األصحاب نائبة الك 
 (9)فراح يسيل الدمع من شدة الخطب                           ا     وم نائي                   فقد ظل عني الي 

                                                 
 .11بوابات النور،ص:ابن القاضي،عبد القادر بن حممد  (1)
 . 31م، ص2001 الديوان، دار صادر، بريوت،: امرؤ القيس (2)
 . بوابات النور:ابن القاضي،عبد القادر بن حممد  :ينظر  (3)
 . 211، صاملصدر نفسه  (4)
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فالشعر أنيس الشاعر حني الوحشة والسرور، يرتجم عنه مجي  خلجات حلبه كيفما كان شعوره،    
وطورا يهجره وجيافيه فيلوذ تارة يصايف الشاعر،ويسعده بالقرب منه، ،لكنه كمحبوبة امرئ القيس

 1بالصمت، والشعر إنسان كائن مرهف اإلحساس يذرف الدموع حزنا على الشهداء ضحايا جمزرة 
أحيانا أخرى صاحب وطبيب يف وحت واحد، ينشد عنده البلسم املخفف آلالم "والشعر ،ماي

ه عر، فتخرساض، كتلك اليت تصيب الشاجروحه، ولكنه طبيب إنسان يكون هو أيضا عرضة لألمر 
بل إننا نرى الشعر حبيبا للشاعر، وهو لذلك فيه الكثري من صفات احلبيب، جيفو من غري  [...]

 (1)."سرتحامواالستعطاف املغلوب على أمره ال ميلك إال االن احملب ه شأسبب ظاهر، والشاعر إزاء
إن حب يكتنفه حب مادي جسدي، ف هو حب روحي ،فاطمةل حب امرئ القيس إذا افرتضنا أن

ابن القاضي حب روحي يسمو عن كل العواطف الوضيعة إىل مشاعر نبيلة تتعلق حبب الوطن 
 .واجلهاد يف سبيله باملال والنفس

 : ويقول ابن القاضي أيضا خياطب اجلزائريني
 وهل سرتم نحو األعادي قساورا؟          بني الشعب هل وحدتم الصف والخطى 
 را       ا          لطعن عدو كان بالعرض ساخ    قنبني الشعب هل شحذتم السيف وال 
 (2)را              عدوكم قد بات يقظان ساه          ة         ا وغفل              بني الشعب يكفيكم سبات 

وهو حيذر حبيلته من كيد ملك الفرس، وفيها ضار لقصيدة لقيط بن يعمر اإليادي،يف األبيات استح
 : يقول

 وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا            ةٍ                َ ينِ هْ لَ ي ب            ا ف                اكم نياممالي أر  
 ا               ان قد نقعيضحي فوادي له ري        ن                 م حس        فاشفوا غليلي برأي منك 
 ا                عنَ ة كَ                غم إذا يقال له افرجْ      ا             نعكتات م               ن ب             وال تكونوا كم 
  (3)ا                  رعبل والشِّ النِّ  يِّ سِ وجددوا للقِ           م                      لوا سيوفكصونوا جيادكم واجْ  

                                                 
 . 19، صبوابات النور: د القادر بن حممدابن القاضي، عبمقدمة ديوان :ابن حممد، علي   (1)
 . 13ابن القاضي، عبد القادر بن حممد، بوابات النور، ص  (2)
 .  11، 11 م، ص1911مؤسسة الرسالة، لبنان، / الديوان، حتقيق وتقدمي عبد املعني خان، دار األمانة: لقيط عمر،يابن   (3)
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عظيما ليسحقهم، فهو ينهاهم  يف حصيدة لقيط حتذير لقومه من كيد كسرى الذي مج  هلم جيشا   
ويدعوهم إىل  ،نه أن يلهيهم عن احلرب من أمور الدنيايف الرتف وكل ما من شأ واالنغماسعن الغفلة 

 . مل الصفوف وحتضري العدة حلرب امللك الفارسي
واجهة بعد جمازر ماي إىل توحيد الصف مل وكذلك يدعو ابن القاضي بين الشعب اجلزائري 

نرى تقاطعا بني القصيدتني يف الفكرة . عدة احلرب، كما حيذرهم من الغفلةاألعداء وحتضري 
حتاد وإعداد العدة للحرب ودعوة إىل االيرا من األعداء،ن حتذالنصني كليهما حيمقا نإواملضمون إذ 
رب ينص  لقيط حومه بصيانة اجلياد،وجلي عن الغفلة، فعلى مستوى التحضري للح واالنصراف
ىل شحذ السيف اضي هو اآلخر يدعو اجلزائريني إبل والشرع لألحواس، وابن القوجتديد النالسيوف،

على الرغم من أن وسائل القتال واحلروب حد  ،والقنا لطعان األعداء على طريقة لقيط الشاعر اجلاهلي
وأن من األسلحة احلديثة ما مل يكن موجودا يف اجلاهلية، وأن اإلعداد للحرب حديثا  ،تطورت

وعلى مستوى التحذير من الغفلة يعجب لقيط . ة جديدة إىل جانب األسلحة القدميةيتطلب أسلح
لك ينادي ابن يم وهم يرون نذر احلرب ساطعة، وكذإىل الرتف والنع وانصرافهم ،حومه من غفلة

 . ألن أعداءهم يقظون ال ينامون ،يصرفهم عن السبات والغفلةالقاضي اجلزائريني ل
اصا الفتا للنظر على مستوى املوسيقى بني حوايف سينية مفدي زكريا، جدنا تنو  آخرومن جانب    

مثان من حوافيها العشر ن سينية مفدي زكريا تتقاط  ، إذ إ(1)وسينية البحرتي يف وصف إيوان كسرى
، عرس، "مكرورة مرتني"حنس ) لفاظ القافية ممثلة يف أ ٪10سينية البحرتي أي ما يعادل  حوايف م 

ولعل احلالة النفسية ملفدي زكريا من الضيق واحلزن وهو يتذكر ،(2)(بس، خرسدرس، جرس، حس، ل
وهو يقف على أطقال إيوان كسرى لة النفسية للبحرتي،ضحايا مذاب  ماي شبيهة إىل حد ما باحلا

 . (سينيةال)مما جعله يستحضر حوايف 
 

                                                 
 . 191-190م، ص1913وت للطباعة والنشر، الديوان، اجمللد األول، دار بري : ينظر، البحرتي  (1)
 . 10اإللياذة، ص: ينظر، الشيخ، مفدي زكريا  (2)
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 : التناص مع الشعر العربي الحديث - ب
 : يقول حممد األخضر السائحي

 د      ا            أخصبت بعدكم رمال وبي          الذاهبون أمس ضحاي يهاأ  
 جديد شيءفهي بعد الدماء                   ا           كم فجر الحياة عليهدم  
 (5)لم يعد غاصب لدينا وحيد    جرف الغاصبين كالسيل حتى          

 : ويقول أبو القاسم الشايب
 ل          رؤوس الورى وزهور األم      دت                   حص تأمل هنالك أنى  
 ل                وأشربته الدمع حتى ثم      راب                 بالدم قلب الت يتَ ورو    
 (2)ل      ويأكلك العاصف المشتع        ا       سيجرفك السيل سيل الدم  
جقاء املستعمرين  وال غرابة أن جند السائحي يف وصف روح الشايب حاضرة يف الشعر اجلزائري،   

بفضل الثورة يستحضر من شعر الشايب يف التنبؤ بزوال االستعمار، فالسائحي يستعمل أسلوب 
ألنه نظم القصيدة بعد االستققال، لذا جنده يستعمل الفعل املاضي  ،اإلخبار عن حقيقة وحعت

دمكم )والتقدير ،(دمكم)فعل اجلرف مسند إىل ورة، و الدال على حتقيق الفعل بفضل الث( جرف)
 فقد نظم والكاف أداة تشبيه، أما الشايب ، فالدم مشبه،والسيل مشبه به،(رف الغاصبني كالسيلج

سيجرفك السيل )لذلك فهو يستعمل أسلوب اخلطاب املوجه إىل الطاغية  القصيدة إبان االحتقال،
ا على الشعب التونسي فإن الشاعر يعدد مظامل ، وحني كان االستعمار ال يزال جامث(سيل الدما

مث يصدر يف شأنه حكما مستعمقا الفعل عليه فيها الئحة املظامل، يتلو ويقيم حمكمة ،الظامل املستبد
وكاف اخلطاب دالة  ،وهو يفيد حتقق الفعل يف املستقبل،(سيجرفك)ارع املسبوق حبرف السني املض

يه الدماء إىل السيل، وهذا من شأنه أن يقرب بني طريف ف ، أضيفتالدماءعلى الظامل، والسيل سيل 
كان الشايب حد   اذوإفيكون التشبيه أبلغ هاهنا من تشبيه السائحي،  بل جيعلهما شيئا واحدا، ،التشبيه

                                                 
 . 11سات وصرخات، صمه: السائحي، حممد األخضر  (1)
 . 220أغاين احلياة، ص: بو القاسمأالشايب،   (2)
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اف املظامل والطغيان يف وهي أن احرت ، نتيجة تؤول إليها تلك املقدماتانطلق من مقدمات ليصل إىل
خلسران، فإنه بذلك يستشرف املستقبل من خقال احلاضر أما السائحي، فقا له الوبال وااألرض مآ

 . يعدو أن يكون ساردا حلقيقة وحعت فعقا على سبيل االستذكار واالفتخار
الشعر اجلزائري يف ماي م   1ومن أمثلة تقاح  القصيدة اجلزائرية اليت تصف جمازر  

زرة ألفينا هذه األبيات للشاعر اجلزائري اللقاين أي م  شعر ما حبل اجملالقرن املاضي، العشرينيات من
 : "إىل الشعب اجلزائري" بن الساي  من حصيدة عنواهنا

 ا        ضنا سيد ليبلينبمرب ة            عثى            رفقا بأغنام مقطعيا دهر   
 (5)يا دهر رفقا بأقوام مصابينا   يا دهر مالك ال ترثي لحالتنا           
يا دهر رفقا بأغنام مقطعة، يا دهر مالك ال )ر نداء االسرتحام لدى الشاعر خماطبا الدهر تكر  

 . (ترثي حلالتنا، يا دهر رفقا بأحوام مصابينا
 : ويقول الشاعر يف النص القاحق

 (2)ا          هذي الجزائر بالكرامة أجدر          يا دهر رفقا بالجزائر إنم  
، إن (يا دهر رفقا)إىل الدهر يتكرر بالصورة نفسها لدى الشاعرين  فنداء االسرتحام املوجه 
وشكواهم من الدهر إمنا هي نتيجة سلسلة النكبات اليت أصابت ربة االسرتحام لدى شعراء اجلزائر،ن

وما جمازر ماي إال الدماء يف اجلزائر مل تتوحف أبدا،ستعمارية، ألن محامات اجلزائريني طيلة احلقبة اال
 .  ليت أفاضت الكأسالقطرة ا

 : "بقادي"يقول الشاعر املهجري نعمة احلاج يف حصيدته و 
  (3)ه      لشر سالح يحمل المرء مرغما                     أنبكي؟ وما يجدي البكاء، وإن    

 : "بقادي بقادي" بن القاضي يف حصيدتهعبد القادر بن حممد ويقول الشاعر اجلزائري 

                                                 
م، 1923شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر، اجلزء األول، الطبعة األوىل، املطبعة التونسية، تونس، : الزاهري، حممد اهلادي  (1)

 . 39، 31ص
 . 321ائري املعاصر، صاألدب اجلز : ، ضمن كتاب اجلابري، حممد صاحل(السهى)أفق اجلزائر   (2)
 . 321م، ص 1910حصة األدب املهجري، الطبعة الثالثة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، : ضمن كتاب، خفاجي، عبد املنعم  (3)
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 (5)ع؟                                  رب المداف                كاب المدامع      كضأأبكي وهل يجدي انس  
فالشاعر السوري يتحدث عن نكبة القصيدتني، ما يلفت نظر املتلقي ذلك التطابق بني عنواين   

ا، ماي، واملستعمر واحد وهو فرنس 1وابن القاضي يتحدث عن بقاده اجلزائر بعد نكبة  ،بقاده سوريا
 آخرلتقاء ف إىل االلتقاء يف العنوان ايضا،(بقادي)وعنوان حصيدة ابن القاضي فيه تكرار للفظ 

يتداخل فيه البيتان لفظا ومعىن، فكل من الشاعرين يقرر أن البكاء صار سقاحا ال ينف  م  
وتكاد تكون عبارة ابن القاضي نسجا مطابقا على نول ستعمر، فهو سقاح الضعيف املستسلم،امل

، أسند الفعل يف النص السابق إىل ضمري اجلم  املتكلم، يف (أأبكي)يقابلها ( أنبكي)،نعمة العاج
وهل )ها ليقاب( وما جيدي البكاء) ؛والعبارة القاحق إىل ضمري املفرد املتكلم حني أسند يف النص

نفسه  وهذا النسق التعبريي(. ما جيدي= هل جيدي؟)واملعادلة واحدة ( جيدي انسكاب املدام ؟
 : ألفيناه لدى ابن القاضي أيضا يف حصيدته الثانية

 (2)أأبكي وهل يجدي البكاء فقد مضى       زمان البكاء والدمع ما كان زاجرا
-أأبكي؟ وهل جيدي البكاء )حبيث تقرتب حصيدته هاهنا من النص الغائب إىل حد التطابق تقريبا 

 . (أنبكي وما جيدي البكاء
تقاط  بني ابن القاضي ونعمة احلاج، ميكننا أن نسجل أيضا تقاطعا بني باإلضافة إىل هذا ال 

عندما " ،وهذا ما يصطل  عليه بالتفاعل النصي الذايت ،بييت ابن القاضي نفسه على هذا املستوى
 (3)."تدخل نصوص الكاتب الواحد يف تفاعل م  بعضها

مث يف حصيديت ابن  ،السوريوعلى مستوى هذه العبارة نفسها يف حصيدة نعمة احلاج الشاعر  
 : القاضي وجدنا أن حممد بلقاسم مخار يتناص م  الشاعرين يف حوله

 (9)ماذا يفيد تألمي وبكائي          ما دمت أرزح في صميم شقائي  

                                                 
 . 13بوابات النور، ص : ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (1)
 . 11، صاملصدر نفسه  (2)
، اجلزء الثاين، (حتليل اخلطاب الشعري والسردي)طاب، دراسة يف النقد العريب احلديث األسلوبية وحتليل اخل: السد، نور الدين  (3)

 . 112، ص(د ت)دار هومة للطباعة والنشر والتوزي ، اجلزائر، 
 . 11إرهاصات سرابية من زمن االحرتاق، ص : مخار، حممد بلقاسم  (4)
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وفهموا طبيعته عمار،مرارة االستومرد هذا التواشج اللغوي والدالي أن الشعراء الذين ذاحوا  
ن البكاء إىل و البكاء، فالبكاء سقاح من ال سقاح له، لذلك ألفيناهم يتجاوز  جدوى من أيقنوا أن ال

 . وهو اختاذ أسباب القوة واجلهاد يف سبيل اهلل ملواجهة الطغاة طرح بديل آخر بعده،
ا إىل احلديث حصيدة مخار يقودن تقاطعهما م  مثا التقاط  بني حصيديت ابن القاضي،إن هذ 

 . 1911ماي  1د اليت كتبت يف جمازر بني القصائ عن تناص داخلي
 : قصائدالتناص داخلي بين  - ت
، وهذا التداخل حدث 1911ماي  1الحظنا تعالقا وتداخقا بني القصائد اليت وصفت جمازر    

بفعل وحوع الشعراء حتت مؤثر نفسي واحد، ونتيجة وحدة الفكرة واملوضوع الذي كتبوا فيه، 
، وحد حيدث ذلك ماي السنوية 1ابة لدى الشعراء يف ذكريات وباألخص حني تتقارب أزمنة الكت

ومظاهر هذا التداخل واضحة يف املنت الشعري " ،أو دون وعي وحصد،وحصد لتقاء عن وعياال
أم كان بغري وعي نتيجة الوحوع حتت إحساس نفسي سواء أمت ذلك عن وعي، ،اجلزائري املعاصر

 .(1)"بينهم ساعة النظممتشابه أو التعبري عن رؤى وأفكار متقاربة 
 :  يقول حممد العيد آل خليفة   
 ه آسي                        وثامن ماي جرحه مال         أأكتم وجدي أو أهدئ إحساسي      -5
 الس   إلسوهم في جماح لم يميلوا    اده                             وأرقب ممن أحدثوه ضم -2
 (2)له مرهما منهم سوى العنف والباس      د           فلم نجتمر الليالي وهو يدمي  -3

 : يف النص القاحقإبراهيم ويقول الشاعر 
 ر                      وثامن ماي جرحه فاض كالنه          أأكتم وجدي أو أهدئ مهجتي      -5
 (3)ري                         بْ يهدئ آالم القلوب وال م            أثامن ماي ما بذا الكون مسعف     -2

                                                 
  . 211،ص (دت) ،اصر،دار هومة،اجلزائرالتناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املع: ،مجالمباركي (1)
 . 321الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي  (2)
 . 3، ص1912، 1، ع جريدة املنار، ! .."أثامن ماي:"براهيمإ  (3)
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ا حزين ال يستطي  كتمان ن الشاعرين كليهمإ إذ،دالليالقاحق م  النص السابق يلتقي النص ا   
كما ال يعسر . املداوي ، ومل جيد الطبيبن جرح ثامن ماي جرح غائر دام ال يكاد يندمللوعته، أل

على املستوى املعجمي بني البيت األول يف  املتمرس أن يدرك ذلك التطابق شبه التامغري  على القارئ
، مما جيعلنا جنزم أن الشاعر الثاين حد حرأ سينية آل خليفة مد العيداألول حملبيت الالنص القاحق م  

بيت حممد العيد بالقلم  لورسم هذا البيت على منوا،العيد واستحضرها أثناء نظمه حممد
فاض  )و  ،(يإحساس)بلفظة ( مهجيت)ال لفظة م  استبد ،(الطويل)ومن البحر نفسه واملسطرة،
 . (سيماله آ)بعبارة ( كالنهر

 :  يقول الشاعر يف وصف ثامن مايو   
 رو                             ور به يتن            وال ن تبدو                 ه          ام ال شمس ب                    يوم من األي 
 در                      متبلج بل أنت أغبر أك    ري           اء لناظ                   يا يوم ما فيك الضي 
 ر          مكسوفة خلف الغمائم تست    ة                            يا يوم ما للشمس فيك ضئيل 
 ب تجلوها وال هي تسفرال السح                 ا          ل إال أنه                    نزعت ظالم اللي 
 (1)روا              قتلوا بهذا الشهر قبل وأقب         لى فهل ارتدت ثوب الحداد على األ   

 : يف املقام نفسه ويقول حممد بلقاسم مخار
 رة للرائي                    ا عب            أمست خراب   ا                         ج بأهله              كم قرية كانت تض 
 اء                     وتكدرت وجه السما الزرق     ت                  حالد وصو                حتى تغيرت الب 
 الء          رة األش           شفق الدماء وصف      ا                ي لونه          وبدى على تلك الرواب 
 (2)اء              وار في إغف              الشمس واألن     ع                      ما ظل في وهج األشعة ساط 

م وطبيعته حزينة حمفوفة بدماء الشهداء، يو مظلمة اجلوانب، اجلزائر شعراءصورة ثامن ماي لدى    
بالظلم الذي وح  على  واختفت أنوارها، وكأهنا أحستأغرب أكدر غابت مشسه عن العيون،

بست ثوب احلداد، هذه الصورة فلفحزنت حلزهنم وتأملت من اجملازر،وأست لضحايا ماي، اجلزائريني،
                                                 

 . 323، ضمن كتاب اجلابري، حممد صاحل، األدب اجلزائري املعاصر، ص(السهى)أفق اجلزائر   (1)
 . 12رهاصات سرابية من زمن االحرتاق، صإ: مخار، حممد بلقاسم  (2)
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وجتدر اإلشارة ههنا إىل أن اإلبراهيمي كان . ة ألفيناها مكرورة يف النصني متداخلة لفظا ومعىنالقامت
وله وهذا ح ،بنثر هو أحرب إىل الشعرحد خلد ذكرى ماي مبقالة مطولة وصف فيها هذا اليوم املظلم 

يوم مظلم اجلوانب بالظلم، مطرز احلواشي بالدماء املطلولة، مقشعر األرض من " : يف مستهل املقالة
بطش األحوياء مبتهج السماء بأرواح الشهداء، خلعت مشسه طبيعتها فقا حياة وال نور، وخرج شهره 

 .(1)" ينعن طاعة الربي  فقا مثر وال نور، وغبنت حقيقته عن األحقام فقا تصوير وال تدو 
وهي من النصوص الرائدة ن حد اطلعا على مقالة اإلبراهيمي،إن الشاعرين يكوناويف تقديري  

نثري اجلميل، هذا الوصف ال فاستحضرا ،ذكرى الثالثة ملأساة ماياليت نشرت جبريدة البصائر يف ال
 . وأعادا صياغته شعرا

بادة ضد اجلزائريني ين شاركوا يف حرب اإلالذ االحتقالومن الغرائب اليت سجلها الشعراء أن جنود    
حامهن فيبقرون النساء احلوامل ليعرفوا ما بأر  ،على زجاجة من اخلمركانوا يرتاهنون ،1911يف ماي 

 : وهذه احلقيقة ألفيناها يف بيتني، واحد ألمحد سحنون ،إناثا أم ذكرانا
 (2)غالمو يعيش ستوضع أ نتٌ تي في بطنها          بِ بقر األم الإذ ت    

 : والثاين ألمحد الطيب معاش
 (3)ويقامرون على الجنين األمرد          يا للسفاهة يبقرون حوامال  

ذلك ، واعيا ومقصودايف الفكرة واملعىن حد يكون وليد الواحعة التارخيية أكثر منه تناصا  االلتقاءهذا 
 . (نتبقر، ويبقرو )ألن التداخل اللغوي مل يتم إال على مستوى اللفظ 

حيث وجدنا تكرارا وإحلاحا على عدم وتتقاط  يف فكرة واحدة،وحد تتناص جمموعة من القصائد،   
 : آل خليفة نسيان جمازر ماي يف جمموعة من القصائد، يقول حممد العيد

 سخلق اليا رحْ رعا واط  ويا أيها الشعب المروع ال تضق        بدنياك ذ 
 (9)وموعدنا العقبى فما أنا بالناسي            ا ذاك ال وصل بيننوقل للذي آ 
 
 

                                                 
 . 339، ص2عيون البصائر، ج: براهيمي، حممد البشرياإل  (1)
 . 311الديوان الثاين، ص: محدأسحنون،   (2)
 . 102الرتاوي  وأغاين اخليام، ص: محد الطيبأمعاش،   (3)
 . 321الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي  (4)



 5491ماي  8مصادر التناص وجمالياته في قصائد                                :الرابعالفصل 
 

 011 

 : اإلبراهيمي حممد البشري ويقول
 نبتها الصدرمزرعت أحساكا          
 (5)ردْ فكيف ننساكا          إنا إذن غ   

 : ويقول أمحد أبو عدو
 ا األرق      كيف السبيل إلى نسيان حادثة            نكراء يرفض من تذكاره        

 (2)قد عمنا من لظاها الذعر والفرق     ة          بيل إلى نسيان كارثكيف الس 
 : ويقول حممد بلقاسم مخار

 ي            حائر ا ب                 ذكراك تنمو دائم   ي               فيا يوم لن ينساك قلبي إن  
 اء              م الدكن              قيد الحياة غمائ      يا يوم لن أنساك ما ظلت على       
 (3)راء              ة الحم                 هج مع الحريم          يا ماي لن ننساك ما دامت لنا     

 : آل خليفة ستققال يقول حممد العيدوبعد اال
 (1)را              حتى جبهنا الغاصب المتجب      ه                مايو ال وال مأسات ننس لم 
 : زكريا يقول مفديو 
 (1)س              ضحايا المذابح في يوم نح        ننس في أربعين وخمس      ولم 

 : ويقول حممد الشبوكي
 يا مايو يا أيها الشهر الذي انهمرت         فيك الدماء وعمت أرضنا الظلم 
 (6)واأللم ذكراك تفعمها األشجان         ا          إن ننس نحن فلن ننسى فواجعن 

                                                 
 . 331، ص2عيون البصائر، ج: د البشرياإلبراهيمي، حمم  (1)
 . 3، ص1913، 12، ع جريدة املنار، "كيف السلو؟:"أبو عدو، أمحد  (2)
 . 12إرهاصات سرابية من زمن االحرتاق، ص: مخار، حممد بلقاسم  (3)
 . 113الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي  (4)
 . 10اإللياذة، ص: الشيخ، مفدي زكريا  (5)
 . 93الديوان، ص: لشبوكي، حممدا  (6)
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آخر عبارة يف ( فما أنا بالناسي)عنوان حصيدة حممد العيد، ( ال أنسى)البداية م  العنوان  
تتكرر يف حصائد ماي  ةوخيتم به، ليصري بعد ذلك شبه الزمر بعدم النسيان،القصيدة، يبدأ الشاع

ساك،كيف السبيل كيف ننلناسي،ما أنا باال أنسى،)التطابق اللفظي أحيانا لفظا وداللة إىل درجة 
، وإن تراوح حرف النفي بني (لن ننسى، ننسمللن ننساك،إىل نسيان،لن ينساك حليب،لن أنساك،

ستفهام ههنا إمنا هو نفي أيضا ألن أسلوب اال،(كيف)ستفهام فإن استعمال أداة اال ،(، ولنوماال،)
 . حقيقته إىل حقيقة أخرى جمازية بقاغية وهي النفي عنخيرج 

فاحتفوا أثره يف  ،(ال أنسى) آل خليفة أن يكون هؤالء الشعراء حرأوا حصيدة حممد العيد ليس بعيدا   
 1ذكرى )مقالة حممد البشري اإلبراهيمي  وليس مستبعدا أن يكونوا حد حرأواالتأكيد على عدم النسيان،

نفوسنا لك يف ...!يايوم:" حني حال خماطبا ثامن ماياليت أكد فيها على عدم النسيان أيضا  (ماي
فأنت يوم الثامن ماي وكفى،وكل  والذكرى اليت ال تنسى فكن من أية سنة شئت،السمة اليت ال متحي

من دين أن حنيي ذكراك،وكل ما علينا لك من واجب أن ندون تارخيك يف الطروس لئقا ما لك علينا 
رة دون العباوهذه ح  التقاط  على مستوى هذا املعىن،ورمبا و  ،(1)"ميسحه النسيان من النفوس 

مره، وهو يعين الوفاء لشهداء نذاك كان سقاح الضعيف املغلوب على أذلك ألن عدم النسيان آحصد،
فإنه من باب بل االستققال، أما بعد االستققال،يقتضي الثأر لدمائهم املطلولة هذا حوالوفاء هلم ماي،

ا أحداثا يف تارخينا لما استعدنفك"الوفاء أيضا إحياء ذكرى شهداء ماي وتذكرهم يف هذا اليوم األغر،
لقيم إنسانية،متثل  يات ميثل خيانة إنسانيةالتضح أنفسنا أكثر، وإن نسيان مثل هذه نشعر أننا حنصن

والوفاء للشهداء مجيعا يقتضي مواصلة ثورة البناء بعد ثورة  ،(2)"أساسا منطلقات لإلنسان احلر
ولكنها املتعاحبة اليت مل تعش اجملزرة،ا لألجيال التحرير، وأخذ العربة من املاضي لتكون دافعا حوي

وبفضل ختليد الذكرى كلما عاودنا شهر ماي من   نفسيا ووجدانيا بفضل عدم النسيان،تتفاعل معها 
  . عام كل

                                                 
 .312،ص2عيون البصائر، ج:اإلبراهيمي،حممد البشري (1)
 . 21/01/2011باملكتبة الوطنية باجلزائر العاصمة يف  عز الدينميهويب، من مقابلة م  الشاعر   (2)



 5491ماي  8مصادر التناص وجمالياته في قصائد                                :الرابعالفصل 
 

 011 

 : التناص مع األمثال العربية - 3
فإهنم  ونصوص شعرية تراثية وحديثة، رآنية،املبدعون الشعراء إىل نصوص ح وكما استند 
 املثل صار ولذلك،ستندوا إىل روافد تراثية نثرية متثلت يف األمثال اليت هي جمهولة املؤلف بطبيعتهاا

إذ به تتم بقاغة اإلجياز، فصاح بلفظ يسري عن معىن كبري،وصوتا للشعب يلجأ إليه لإل ملكا لألمة،
 : ويف مايلي رصد ألمثلة من تناص حصائد ماي م  األمثال العربية

 : عيد آل خليفةيقول حممد ال
 أخماسي الجميع بأسداسيطرف في األرض باحثا       وأضرب وقفت أجيل ال

 (1)اس            شراء وبيعا في الورى كل نخ                   يله        جإذا بي أرى فيها الضعيف ي  
 (2)"ضرب أخماسا ألسداس:" ويقول املثل

ه أن الرجل إذا أراد سفرا بعيدا عود إبله أن تشرب اخلمس والسدس من أظماء اإلبل، واألصل في   
واملعىن أظهر أمخاسا ألجل أسداس، أي  أخذت يف السري صربت عن املاء، مخسا مث سدسا، حىت إذا

فالشاعر يظهر املساملة .  رحى إبله من اخلمس إىل السدس، ويضرب املثل ملن يظهر شيئا ويريد غريه
ن االستعمار ال يفهم إال لغة السقاح بعد أن أحام جمزرة ماي، ولكنه يدرك أ ،لقاستعمار ومهادنته

فسياسة املهادنة والنضال السياسي من أجل حتقيق املطالب اليت انتهجتها حركة اإلصقاح طريقة مل 
وا مجي  السبل السلمية للمطالبة باحلقوق م  املستعمر وبذلك يكون اجلزائريون حد استنفد جمدية،تعد 

 .  ألنه دأب على سفك الدماء ونكث العهود ،يرتق فكره حنو السلم والسقام املتغطرس الذي مل
 :  ويقول حممد العيد أيضا

 حتى جبهنا الغاصب المتكبرا   ه          مأسات المايو ال و  لم ننس  
 (ىرَ أطرق كَ )قلنا له  هر ا         في كبْ      لما ازدرى بحقوقنا متصلب  
 (3)را          لغة بها جو السالح تعك         وتحولت لغة التخاطب بيننا  

                                                 
 . 323الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي  (1)
دار القلم ،1جحتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد،جمم  األمثال، : د بن أمحد بن إبراهيمأمحد بن حمم امليداين، أبو الفضل  (2)

 . 111ص ،(دت)بريوت،لبنان،
 . 111الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي  (3)
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 أطرق كرا" و "أطرق كرا إنك لن ترى" : ويقال" رىالنعامة في الق   كرا إن    أطرقْ " : ويقول املثل
 . (1)"لك حلبْ ي  
أن املثل يضرب من الصفحة املستحضر يف البيت بني حوسني وورد يف اهلامش  وض  املثل 

تحضار لة الواردة يف الديوان تسهل على املتلقي كشف عملية التناص واسلتوبيخ املتكرب، فهذه اإلحا
أطرق كرا ) الطيور يقال له وهو نوع منلنص الغائب، فالكرا مرخم الكروان،أو الذكر من الكروان،ا

ل لألمحق فيلقى عليه ثوب فيصاد، يضرب املثإذا مس  هذا الكقام لبد يف األرض،ف ،(ترى إنك لن
ولكن  ،، أحسن الشاعر توظيف املثل واستعارة معناه من املورد إىل املضرب(2)دقنيه الباطل فيصمت

دون حتوير يف لفظه، فاملستعمر رغم إظهاره القوة ومبالغته يف استعمال العنف يف حربه اإلبادية يف 
 وللعاملمة اجملزرة أظهر للجزائريني خاصة،ماي إال أنه عرب بذلك عن محقه وحلة عقله، ذلك أنه بإحا

ومل  ،مث ينكث عهده ويقابلهم مبجزرة رهيبةستققال،، يكذب على اجلزائريني يعدهم باالأمج  أنه أرعن
يض  يف احلسبان بأنه بإحامة تلك املذاب  حماولة منه لضرب احلركة الوطنية اجلزائرية، إمنا زادها حوة 

التحضري لثورة نوفمرب  أمرهم علىوحفر خندحا فاصقا بينه وبني اجلزائريني الذين حزموا  ،وتوحدا
 . ليحرروا أنفسهم من شره

 :إبراهيم  ويقول الشاعر
 (3)ه وال تجن الرحيق من المررْ ذَ لم يثمر من السعي طيبا         فَ إذا المرء   

 .(1)"إنك ال تجني من الشوك العنب:" ويقول املثل
شاعر هنا استعمال ومفاده أنك ال جتد عند ذي املنبت السوء مجيقا، أجاد الم،املثل ألكث 
بالرحيق، فمن الشوك ( العنب)وباملر،( الشوك)ل واستعارة معناه لتبليغ الرسالة،وحد استبدل كلمة املث

                                                 
 . 132، 131، ص1جمم  األمثال، ج: امليداين، أبو الفضل  (1)
 . املرج  نفسه،املكان نفسه:ينظر  (2)
 . 3، ص1912، 1، عجريدة املنار، !.."أثامن ماي:"هيمإبرا  (3)
 . 12، ص1جمم  األمثال، ج: بو الفضلأامليداين،   (4)
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جنين مر اجلراح، ومن الرحيق جنين حلو العسل، فاجلزائريون حبوا فرنسا مجيقا بإعانتها يف حرهبا ضد 
 .لتاي فقد جنوا بدل الرحيق مرا بانتهاء احلربوبا ،احملور، ولكن سعيهم مل يثمر طيبا يف املنبت السوء

 : ويقول حممد الشبوكي عن اجلزائريني   
 (1)موق وال أرض وال غنَ واأللمان ليس لهم        في الحرب ن  ( تشيالدُّ )قد قاتلوا  

 .(2)"ال ناقتي في هذا وال جملي:" ويقول املثل
وهاجت  ،ليببن مرة البكري كليبا التغل جساس يقال أن أصل املثل للحارث بن عباد حني حت   

هلما، ويضرب املثل عند التربي من الظلم رث اعتز وكان احلا،(بكر و تغلب)احلرب بني الفريقني 
 .  واإلساءة

فإن اجلزائريني أححموا يف  ،إذا كان احلارث بن عباد حد اعتزل احلرب يف بدايتها بني بكر وتغلب   
وا األملان يف احلرب الثانية، وليس هلم من مصلحة إال وعد  ل حاتحرب ال ناحة هلم فيها وال مجل حني

كاذب، فأجندوا فرنسا االستعمارية حني استنجدت هبم وما كانت غنيمتهم بعد النصر إال أن جازهتم 
ستحضر ن الشاعر حني اوال غنم، إار النصر نوق،وال أرض،فلم يكن هلم من مث ،فرنسا مبجزرة ماي

اليت ( األرض)وأضاف إىل السياق لفظ  ،بالغنم( اجلمل)واستبدل لفظ ،(نوق)نص املثل مج  الناحة 
حترر إال بثورة نوفمرب اليت اندلعت شرارهتا لكنها مل ،العاملية الثانية بتحريرها بعد احلربوعد اجلزائريون 
 . 1911األوىل يف ماي 

 : ويقول مولود مهري
 أو أنكرت إنكارامن فرنسا           هل بهذا الجميل كان اعتراف  
 (3)ن           قد جزتنا بما جزي سنمارا              ليتها اقتصرت عليه ولك  

                                                 
 . 93الديوان، ص: الشبوكي، حممد  (1)
 . 220، ص2جمم  األمثال، ج: امليداين، أبو الفضل  (2)
 . 13رجال ومواحف، ص: ضمن كتاب رحاب، حممد الصاحل: مهري، مولود  (3)
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ل رومي بىن اخلورنق الذي بظهر مار، وهو رجأي جزائي جزاء سن" ،(1)"جزاء سنمار:" ويقول املثل
ذلك لئقا يبين  وفة للنعمان بن امرئ القيس، فلما فرغ منه ألقاه من أعقاه فخر ميتا، وإمنا فعلالك

 .(2)"مثله لغريه، فضربت العرب به املثل ملن جيزي اإلحسان باإلساءة
ثل ليعقد مشاهبة بني حصة سنمار م  النعمان، وحصة اجلزائريني م  املاستحضر الشاعر  

فرنسا، فسنمار حدم إحسانا للملك بأن شيد له حصرا منيفا، وحسدا وأنانية من عند نفسه حام امللك 
وملا انتصرت ،ن يف حرهبا ضد أملانياوكذلك فرنسا فقد ناصرها الفرنسيو  .ال يبين مثله لغريه بقتله كي

خصت النصر لنفسها وحرمت اجلزائريني مثاره، بل جازهتم بالتقتيل من أجل تكريس سياستها 
ويف توظيف املثل إظهار للسخط على فرنسا  !االستعمارية، فما أشبه حال اجلزائريني حبال سنمار

 . ستنكار لصنيعها السيئوا
يف حول عبد  تومسنا حضوره جمموعة من النصوص كهذا املثل الذي  وحد ميتد تأثري املثل عرب 

 : اجلزائري السقام احلبيب
 (3)ما وفى الظالمون فيها عهودا      ومن الصعب أن يفي كل غادر  

 : وحول عيسى محو النوري
 ا            ر على الحر مصانيطلب اإلنجاز للوعد الذي       عده الح  
 (9)ا                     سلب العزة بغيا وامتهان         ائس       وعد تحرير لشعب ي  

 : وحول مجيلة عظيمي
 الح    ومنك الوعود تالها الس     على كل حرف وفاء بوعد     - 
 (1)ح         ولم تأخذ الوعد منا الريا   على كل حرف وفاء بوعد       - 

                                                 
 . 119، ص1جمم  األمثال، ج: مليداين، أبو الفضلا  (1)
 . 130، 119، صاملرج  نفسه  (2)
 . 29ذكريين يا جزائر، صأ: احلبيب، عبد السقام اجلزائري  (3)
 . 10، ص1911، 113، ع ة اجملاهدجمل  ،"11ماي  1حوادث و اجلزائر :"النوري، عيسى محو  (4)
 . 121، 121صف، صربي  الزمن العا: زيدان، مجيلة عظيمي  (5)
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 .(1)"ر ما وعدأنجز ح" : ل املثلقو وي
تواتر استحضار املثل لدى أكثر من شاعر، لكن الشاعرة مجيلة عظيمي وظفته بطريقة طريفة  
املوض  األول   ففي ،ني من القصيدة، اختلف سياحهما كما اختلف الغرض البقاغي من توظيفهبيت يف

وبعد أن ققاهلم بعد أن تض  احلرب أوزارها، استفرنسا، اليت وعدت اجلزائرينيكان غرضه التعريض ب
أما فرنسا فقد نكثت ،ألن احلر إذا وعد وىف ،يف حرهبا ضد احملور، لكنها مل تكن حرة آزروها
احلرية، املساواة، ) ات فأثبتت أهنا ليست من الشعوب احلرة على الرغم من أهنا رفعت شعار العهود،
افها جمزرة ماي ضد اجلزائريني تكون حد ضربت تلك ، وطاملا روجت هلا، لكنها باحرت (األخوة

وأثبتت للجزائريني وللعامل أمج  بأهنا عدوة للحرية واملساواة واألخوة، وأهنا ما رفعت تلك  ،الشعارات
 . الشعارات إال للخداع والتغرير

ئري فقد وظفت الشاعرة املثل بغرض االفتخار بالشعب اجلزاأما يف املوض  الثاين من القصيدة، 
من شر الذي أثبت أنه شعب حر مرتني، مرة حني آزر الفرنسيني يف حرهبم ضد احملور لتحريرهم 

مارية فأجنز وعده ، ومرة ثانية حني عاهد ضحايا شهداء ماي بأن يثأر هلم من فرنسا االستعالنازيني
 . وحرر اجلزائربأن أخذ بثأرهم،فأجلى االستعماريني،

 

                                                 
 .  332، ص2جمم  األمثال، ج: امليداين، أبو الفضل  (1)
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 :يالمعجم الشعر  – 1
 : تمهيد

ومع ذلك فإن لكل شاعر زاده اللغوي  ينهل منه الشعراء،معني مشرتك  يعجم الشعر امل  
وقد يتقاطع املعجم الشعري جملموعة أو جيل من الشعراء املتعاصرين حبكم  الذي يشكل شاعريته،

 اهاهن، وحنن اموضوعنا هذ يكتبون يف قضية واحدة كما هو احلال يف أو ،أهنم يعيشون مهوما مشرتكة
ي املستعمل يف قصائد جمازر ماي، وسيكون تركيزنا على من املعجم الشعر  شيءنريد الوقوف على 

احلرية الثورة و و  االستعمارألفاظ كثر ترديدها وتداوهلا يف هذه القصائد ممثلة يف مسميات كل من 
اعر اجلزائري يف القصائد موضوع سها على الشهرية اليت فرضت نفاجلو ستقالل، هذه الكلمات واال

كما سنعرض طائفة من األلفاظ األجنبية اليت وظفها الشعراء يف .5491ماي  8جمازر  حبثنا حول
  .هذه القصائد

 : دوال االستعمار - أ
ا واضح يف الشعر اجلزائري دوال االستعمار، ألن هذ من الدوال اليت كانت حاضرة بشكل 

أبو الدكتور  على مشاعره، ويف هذا الشأن يرى اجدان الشاعر ضاغطاألخري كان دائما حاضرا يف و 
كانوا خيتبؤون وراء الكلمات وال يصرخون مبا يودون،وكذلك  :"القاسم سعد اهلل أن الشعراء اجلزائريني

،ومع ذلك (5)"كثرت يف شعرهم العبارات احملتملة واملبهمة،ومن ذلك إطالق األسر على االستعمار
اليت تصف جمازر ماي وجدنا حممد العيد آل خليفة يف قصيدته السينية يوظف لفظ فإنه يف القصائد 

على الرغم من أنه من شعراء حركة اإلصالح اليت كثريا ما وصفت سياستها  -مرتني( املستعمرين)
 : -باللني واملهادنة مع املستعمر

 (2)الحكم طالت ال تضاء بِنبراسمن     ة ن  ج  وينعى على المستعمرين د   

                                                 
 .91دراسات يف األدب اجلزائري احلديث،ص:سعد اهلل،أبو القاسم (1)
 . 623الديوان، ص: د العيد حممد عليخليفة، حمم (2)
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 ،ووصف حكم املستعمرين بالظالمية لقد وظف الشاعر اسم الفاعل املشتق من لفظ االستعمار
فاالستفهام  ،مث النهي ،بالنداء متبوعا باألمر املستعمرين يتوجه الشاعر إىلاملوضع الثاين  ويف ،(دجنة)

 : قائالس وكم األفواه وخنق األنفا،وقتل النفوس ،س ارج،ويقرن معىن االستعمار باأل التعجيب
  اســـــــــــموا وجه الحياة بأرجسِ وال ت       وا   ــــــــــــــــــفيا أيها المستعمرون تنزه 

 (5)اســــــــــــومن كم أفواه ومن خنق أنف   ألم يكفكم ما مر من قتل أنفس     
، وحييطه (مستعمر)و الشاعر الشهيد الربيع بوشامة هو اآلخر يوظف يف قصيدته الالمية لفظ  

 :مبجموعة املفردات الدالة عليه وعلى صفاته السلبية
 الــــــــــــة من عدوه القتـــــــــــــــــــــــرحم  ويل شعب مستعبد يترجى         
 (2)الـــــــــــــــل مستعمر دجــــــــــمن دخي ـــــــــــــارا         ى سعادة وازدهن  م  وي   

الذي ال خالص يوظف لفظ االستعمار فهو الطيب معاش يف قصيدته الالمية أمحد أما الشاعر 
 : (واالستشهاد) أي القتال  ،للجزائريني منه إال باملوت

 (3)ارــــــــفي الموت إحياء الموات وفي الشقا        إنقاذ أشبال من استعم                 
وال خيفى على  ،مجع ذئب( أذؤب)إىل كلمةيف آخر بيت من القصيدة يكرر لفظ االستعمار مضافا و 

 : القارئ ما توحي به هذه الكلمة من معاين املكر والوحشية
 (4)ب استعمارترك البالد ألذؤ    هى     ـــــــــق والنــــــــــــــــــــــــــترك التدين والتخل  

سيما بعد مذابح ال - لاالحتالهذا اللفظ أيام  استعمالإن الشاعر اجلزائري مل يكن خيشى       
وجدناه ( شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر)بل إننا بعد التقصي والبحث يف كتاب الزاهري  -ماي

إننا مل نكن )بعنوان  يف قصيدة له -يف العشرينيات من القرن املاضي -يستعمل هذا اللفظ أيضا 
 : اب مرة يف مطلع القصيدة كانت من خمتارات ما مجع يف آخر اجلزء األول من هذا الكت  ،(وحوشا

                                                 
 . 623ص ،الديوان: خليفة، حممد العيد حممد علي (1)
 . 12الديوان، ص: بوشامة، الربيع  (2)
 . 19الرتاويح وأغاين اخليام، ص: د الطيبأمحمعاش،   (3)
 . 13، ص املصدر نفسه  (4)
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 (1)ارــــاري؟            أصبحت ضيعة لالستعمــــــــــــأين أرضي وجنتي ودي      
 ( :مستعمر)ومرة أخرى يف آخر بيت من القصيدة مستعمال اسم الفاعل 

 ارـــــــثم عاب غشاوة األبص    قل لمن أسدل الستار علينا           
 (2)؟      مثلت من وراء ذاك الستار لكم لمستعمر البالد فصو 

ستعمال هذا ائريني كانوا كثريا ما يتحاشون اأن الشعراء اجلز ب ريف يرىصاحل خوإذا كان الدكتور     
فال خمرج من اللف والدوران يف جتسيد حمنة اجلزائر " ،ستعمارإىل مسميات أخرى لال فيلجأون ،اللفظ

املتهم الطاغية، إن التلميح والتعريض هنا عني البالغة بينما  وال مهرب من بنيات الطريق يف مطاردهتم
و ( الدهر)إن يثري التصريح متاعب جديدة، الشعب يف غىن عنها بتخبطه يف تركة ملتاعب سابقة، 

الشعراء  فإن  ،(6)("املستعمر)ال حتمل وراءها إال مسمى واحدا وهو ( القدر)و( احلياة)و ( الزمن)
قصورا عن التعبري عن آثام املستعمرين ( املستعمر)أو( االستعمار)ن يف لفظ اجلزائريني كانوا يرو 

، بل وجرائمهم، حيث إن االستعمار جتاوز معىن احتالل دولة ألراضي دولة أخرى واستعباد شعبها
ف التشريد واالعتقال والتقتيل اجلماعي، و ما شئت من أنواع االستبداد واإلجرام اليت تتجاوز إنه اقرت 
اف الدولية والشرائع السماوية، لذلك جتاوز الشاعر اجلزائري هذا اللفظ إىل غريه من مسميات األعر 

أو بعد االستقالل، وهذه املسميات والدوال هي يف جمملها دالة  ،االستعمار سواء أثناء االحتالل
 .على أفعال املستعمرين أو صفاهتم الدنيئة 

راذل، أنكاس، وحش، دجال، قوم سرقوا، لصوص، أ)فمن املسميات ما يوحي باالحتقار  
أفاعي، عايت، متكرب، جبناء، لؤماء، أحالس، عميل، ذئاب، كالب، فلول مشردة، شراذم، رعاديد 

، ومنها ما يفيد الظلم (احلروب، أألم الورى والنصارى، شرار، أشرار، زناة األرض، مستدمرو األرض
، ظالمة، غزاة، غازي، مغري، غاصب، غاشم، طواغيت، طاغي، طغاة، ظلم، ظامل، ظلوم)واالعتداء 

غشام، هدام، مستبد، قتال، عصابة، بغي، باغني، أهل البغي، الباغي، جائر، ذوي اجلور، متجرب، 
                                                 

 . 544ص،5جشعراء اجلزائر يف العصر احلاضر،: الزاهري، حممد اهلادي  (1)
 . 222ص  ،املرجع نفسه (2)
 . 264، ص(د ت)شعر املقاومة اجلزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : خريف، صاحل  (3)
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، ومنها (الغدر، الغدار، املنافق، احملتال، الفجار)، ومنها ما يدل على الغدر والنفاق (معتدي، قساة
عدو، األعادي، العداة، اخلصم، اخلصوم، الشانئ، احلقود، العدى، ال)ما يدل على العداوة والبغض 

حقيقة األمر  إن الشعراء توسعوا يف دالالت االستعمار عن طريق بدائل لفظية هي يف(. الدخيل
مسميات أخرى لالستعمار، حتمل مجيعا دالالت سلبية، عمقت املعىن وشرحت جرائم االستعمار 

 .وجتربه  وآثامه ودلت على ظلمه وظالميته، وبغيه
                                                                                     : دوال الثورة - ب
أقدام االستعماريني اجلزائر  لقد كانت نفوس اجلزائريني األحرار حتدثهم بالقتال منذ أن وطئت    

فالشعر " ، 5419رفوها قبل الفاتح من نوفمرب ،والشعراء اجلزائريون عاشوا الثورة وتطلعوا إليها واستش
تسجيل رائع للثورة، وهي ال تزال جنينا إىل أن تولد وهي حني خترج موفورة القوة إىل احلياة، يكون 
الشعر هو أول من يستقبلها ويهش هلا ويقيم هلا األفراح، أمل يشارك الشعر نفسه يف وضع بذرهتا ويف 

يدعون إىل الثورة ولكن حتت مسميات  منذ ما قبل جمازر ماي كانوا وشعراء اجلزائر ،(5)!"تعهدها ؟
فما هي مسميات الثورة يف قصائد جمازر ،(اجلهاد)ديين هو  آخر، ولفظ (والكفاح ،املوت)بديلة مثل 

 ؟ االحتاللماي، وهل جاهر الشعراء هبذا اللفظ أيام 
واسم ( وا، تثوري، نثور، ستثورثور )الشعراء مشتقات من لفظ الثورة مثل األفعال  استعمللقد  

 : ، يقول عبد السالم احلبيب يف الدعوة إىل الثورة(ثائر)الفاعل 
 (2)حسبكم عبرة الوعد فثوروا       ليس يرضى الهوان إال األصاغر  

 : انتفاضة اجلزائريني يف ماي يف وصف( الثورة)ابن رمحون وظف كلمة والشاعر أبوبكر مصطفى 
 وانـــــــة وهـــــــــــــل مذلـــــــــــــأهال لك  ه      ـــــد حقوترونه إن قام ينش  
 (3)انــــــــــــــــــغضبا لفقد الخبر والكت        مــــــــــآثامهوتعد ثورته على   

 

                                                 
 . 43م، ص5481، دار احلداثة، بريوت، 2الشعر يف إطار العصر الثوري، ط: إمساعيل، عز الدين  (1)
 . 62 يا جزائر، صذكريينأ: احلبيب، عبد السالم اجلزائري  (2)
 . 599الديوان، ص: ابن رمحون، أبو بكر مصطفى  (3)
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دوال أخرى مثل ( اجلهاد املوت، الكفاح،)أما بقية الشعراء فهم يستعملون إىل جانب دوال      
، اللظى)ما يدور يف فلك الثورة مثل أو ،(، حربانتقام، غضبة، ثأر، منية، ، قتل، قتالرينضال، نف)

املعارك  جو السالح، جيشنا الصامد، اجملاهدين، الرصاص،صوت  اللهيب، اللهب، النار، اجلمر،
 هل وحدمت البواتر، استميتوا، امتشاق)تكين عنها مثل عنها بعبارات  ستعاضوااكما ( الردى والبطولة،

؟ مىت  ضحيتم، نفدي، نبني عن مرهفات وأتراس، مالك مل تنتقم الصف،هل شحذمت السيف والقنا،
لو كان يف يده احلسام لسله، تربصوا باألقوياء، منوت أو منيت ذوي اجلور، ؟،  يساق الظلم لإلعدام

ات ال تقل قوة ر فهذه األلفاظ والعبا ،(أبطش خبصمك، أنا ناقم، زوابع اإلعصار، أصارع البتار بالبتار
يف حض الشعب على القتال، وباألخص ما قيل تزامنا مع اندالع ثورة ( الثورة)مفردة وال عنفوانا عن 

 :يف مطلع قصيدته الرائية 5411نوفمرب إذ يقول مخار يف ذكرى جمازر ماي عام 
 فابطش بخصمك كالهزبر الضاري      اري      ـــــــــــــــهذا السي  األرض أرضك أ   
 ارــــــــــــــــــللثم ــــــــــــــــا قائأنم ــــــــــــواهتف بدربك كالصواعق قاصفا             أنا ناق 
 (1)ارــــــــــــــــــــــالعداة زوابع اإلعصوعلى      ة        ـــــــــــــــــخفاق ة ــــــــــــراي  ةللعروب  أنا 
 

 : وخيتم القصيدة قائال
 ا من مهجتي أشعاريــــــــــــــتدوي به       ثور من يومي الكئيب عواصفي    تس 
 ارــــــــــــــــــــار بالبتــــــــــــــارع البتـــــــــــــــــــوأص  ـــــــــــــــــــــــــــــة         خفاقوغدا سأرفع رايتي  
 (2)حارــــــــــــــــــــــــــمتنكرا كاللص في األس     الة      ــــــــــأنا ما خلقت ألن أعيش حث 

ويف سياق احلديث ،عما قبله االستقاللوكذلك مل خيتلف القاموس املستعمل يف مسميات الثورة بعد 
 الحظنا استخدام لفظ احلرية أفعاهلم على جمازر ماي عن األلفاظ اليت وظفها الشعراء يف إطار ردود 

 . اد معنامهوما يفي واالستقالل
 

                                                 
 . 35إرهاصات سرابية من زمن االحرتاق، ص: مخار، حممد بلقاسم  (1)
 . 36، صاملصدر نفسه  (2)
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 : دوال الحرية واالستقالل - ت
إن الشعب الذي ذاق مرارة االستعمار واالستبداد ،وحدثته نفسه بالثورة على الظلم  

والواقع أن األدباء "كان يف مجيع األحوال واألزمنة تواقا إىل احلرية واالستقالل ،  واالستعباد،إمنا
رية لدى الشعب اجلزائري وتطلعه إىل االنعتاق والشعراء كرسوا نصوصا كثرية لتصوير نوازع احل

والتحرر،وبالتايل صوروا مفهومهم هلذه القيمة اإلنسانية العليا اليت احتفت هبا اآلداب اإلنسانية على 
،فاحلرية ، (5)"بالرمز تارة وبالتصريح تارة أخرىمر العصور،بل إهنم حتدثوا عنها قبل قيام الثورة 

والثورة رد فعل ضد االستعمار،وهذه املعاين الثالث جتتمع يف قول حممد واالستقالل نتيجة للثورة، 
 :العيد آل خليفة الذي نادى باحلرية واالستقالل قبل ثورة نوفمرب

 األسر طال بكم فطال عناؤكـــــــــــــــــــم       فكوا القيود وحطموا األغالال  
 (2)استقـــــــــــــــــــــــالالوالشعب ضج من المظالم فانشدوا       حرية تحميه و  
يف  بل إن من الشعراء اجلزائريني من نادى باحلرية واالستقالل منذ ما قبل احلرب العاملية الثانية 

كإبراهيم أيب اليقظان صاحب النضال ،وذلك ليس بغريب من رجل  العشرينيات من القرن العشرين
 (:مدارج اخلالص) ه األبيات من قصيدة بعنوان،حيث قرأنا له هذ(6)الصحفي الطويل ضد االستعمار

  أي شعب نال ما نال إذا         لم يقدم سلفا تلك الهدايا
 (4)ه        وهو لم يطلع لها تلك الثناياــــــــــــــب نال حريتــــــــــــــــــشعأي 

 :ويف موضع آخر من القصيدة يربط بني اجلهاد واالستقالل 
 اـــــــــــمن       نومه وافته أصناف التحاي فلكم شعب ضعيف هب  
 (5)اـــــــــمستميتا نال أنواع العطاي        هــــــــــــــــــفإذا جاهد في استقالل  
وكانت الفرصة إلظهار ذلك "،5423وقد نادى باالستقالل أيضا منظمة جنم مشال إفريقيا عام    

وكان النجم من بني اهليئات  5423سنة ( بلجيكا)سلهي انعقاد مؤمتر معاد لالستعمار يف بروك

                                                 
 .36الشعر يف زمن احلرية،ص:ركييب،عبد اهلل  (1)
 .664الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي  (2)
،طبعة 5تاريخ الصحافة العربية اجلزائرية،املقالة الصحفية اجلزائرية،جملد:ناصر،حممد:املعلومات يف املوضوع،ينظر ملزيد من (3)

 .ومابعدها 555،ص2256خاصة،عامل املعرفة للنشر والتوزيع،اجلزائر،
 . 558ص ،5جشعراء اجلزائر يف العصر احلاضر،: الزاهري، حممد اهلاديأبو اليقظان،إبراهيم،ضمن كتاب   (4)
  .554صاملرجع نفسه،   (5)
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املناداة باستقالل اجلزائر أمام :املشاركة يف هذا املؤمتر،وقد فاجأ مصايل اجلميع بتضمني مطالبه
( استقالل)سنة تأسيس حزب الشعب تراجع احلزب عن كلمة  5463ولكن عام  ،(5)"املؤمترين

على نفس مبادئ النجم اليت  حزب الشعب اجلزائريسار "،(التحرر التحرير أو)واستبدهلا بكلمة
التحرر ألسباب كما قيل  عدا استبدال كلمة االستقالل بكلمة التحرير أو ،5466صاغها سنة 

( االستقالل)،وحنن نسوق هذا الكالم عن السياسة ألنه يبدو أن استعمال كلمة  (2)"تكتيكية
( التحرر التحرير أو احلرية أو)ال ألفاظكمطلب وما يرتتب عنها من عواقب كان أخطر من استعم

،لذلك فإن الشعراء اجلزائريني كانوا كثريا ما يتحاشون استعمال هذه الكلمة وما عداها من الكلمات
استعارات  ويستعيضون عنها بكلمات أخرى،السيما بعد حدوث جمازر ماي،حيث وظفوا كنايات أو

العيش احلر، التحرير، احلق، احلقوق، النصر،  العيش احملرر،)واحلرية مثل ،تلمح إىل االستقالل
السعادة، املىن، العلى والعلياء،احلياة الطليقة، اجملد، خلع القيد، الغادة احلمراء، الراية اخلفاقة، عزة 

الربيع بوشامة الشاعر الشهيد يصرح بلفظ االستقالل كمطلب تريده األمة  ألفينا لكننا( .األرض
 : ية يف جمازر ماياجلزائرية يف قصيدته الالم

 اللــــــــــــــــــــــز          نريد الحياة في استقــــــــــــة والعــــــــــــة الكرامــــــــــــــــــــإننا أم 
 (3) جميعا،باسم الهدى والكمال     يا       ــــونقاضي الخصوم للحق والدن

  : اهلمزية قصيدته يف آخر (احلرية احلمراء )حممد بلقاسم مخار يوظف لفظ و
 (4)مراءـــــــــــــــهج مع الحرية الحم          ا  ــــــــيا ماي لن ننساك ما دامت لن 

عتق النفس، الفكاك من )مسميات أخرى مثل  االستقاللكما وجدنا يف قصائد جمازر ماي بعد 
إىل جانب ذكر ( لفرحة الكربىااألغالل، املصري، الصباح السعيد، الصباح اجلديد، الفرحة الوليد، 

 . احلرية واالستقالل باللفظ

                                                 
 .551ص،5432-5862خالصة تاريخ اجلزائر، املقاومة والتحرير :سعد اهلل،أبو القاسم (1)
 .554املرجع نفسه،ص (2)
 . 12الديوان، ص: بوشامة، الربيع  (6)
 . 92إرهاصات سرابية من زمن االحرتاق، ص: مخار، حممد بلقاسم  (9)
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تلك ألفاظ مفتاحية تكررت يف قصائد ماي، وهي عينة من األلفاظ والدالالت اليت تؤكد  
 .قوق شعبهم يف التحرر واالستقاللعلى رد فعل الشعراء ومقاومتهم لالستعمار، وإمياهنم حب

 : استعمال األلفاظ األجنبية - ث   
، بسبب االحتكاك مع األجنيب وثقافته ىل لغة احلديث اليوميكما تتسرب األلفاظ األجنبية إ          

عثرنا على بعض الكلمات األجنبية اليت  فقد جند هذه الظاهرة يف إبداعات الكتاب والشعراء، حيث
هذه  ، وعادة ما توضعبالكثرة املخلة يف وصف جمازر ماي،لكنها ليست اجلزائريون وظفها الشعراء

 : األلفاظ بني مزدوجتني أو قوسني، ومن ذلك قول ابن رمحون
 ؟ (1)من إحسان" جاكوب"أو تمنحون به عليا بعض ما         تولونه              

دون أن خيتل الوزن، ( Jacobجاكوب )بدال من ( يعقوب)كان بإمكان الشاعر أن يضع كلمة       
وهم من ضمن الدخالء الذين استوطنوا باجلزائر أيام االحتالل لكنه أراد أن يرمز هبذا اللفظ لليهود، 

 : فرتك اللفظة على صورهتا األجنبية، وقوله يف موضع آخر
 .(2)"جرمان"وترون إثمهم انتصارا فاتكم         أن تكسبوه على بني               

فرنسي يف بداية احلرب إىل األملان الذين أذلوا اجليش ال(  Germanyجرمان)فهو يلمح ببين       
،وهذه اللفظة تطلق على (Dutch/ الدتشي)كما استعمل حممد الشبوكي لفظ . العاملية الثانية

 : األملان،كما تطلق على اهلولنديني
 (3)واأللمان ليس لهم       في الحرب نوق وال أرض وال غنم( الدتشي)قد قاتلوا                

 (: كاف بومبا)مل لفظ أما الشاعر مولود مهري فيستع  
  (4)مكانا         فيه تردى الورى ويصلون نارا" كاف بومبا"فلقد حار                

                                                 
 . 599الديوان، ص: مصطفىابن رمحون، أبو بكر   (1)
 . املصدر نفسه، املكان نفسه  (2)
 . 46الديوان، ص: الشبوكي، حممد  (3)
 . 56رجال ومواقف، ص: مهري، مولود، ضمن كتاب رحاب، حممد الصاحل  (4)
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/ بومبا)وهو لفظ عامي يطلق على املرتفع احلجري و( كاف)مكونة من ( كاف بومبا)و   
Bombe )عدو حيمل هو مكان مرتفع بقاملة كان ال( كاف بومبا)وهي كلمة أجنبية تعين القنبلة، و

إليه املواطنني بعد التعذيب ويعدمهم هنالك، وقد أشار عبد الرمحن بن ابراهيم بن العقون إىل هذه 
املعمرين يف قاملة، وعلى رأسهم ( الكولون)إن : "يف قوله 5491ماي  8احلقيقة التارخيية من حوادث 

اضلني واملثقفني والعلماء، كانوا خيتارون الضحايا من املن( نائب العامل)رئيس الدائرة " آشياري"
فيفتشون عنهم يف املقاهي ويف البيوت، وحىت يف املستشفيات مث يعبئوهنم باملئات يف الشاحنات 

 . (5)"حيث يعدمون مجاعيا برصاص الرشاشات( كاف البومبة)العسكرية ويذهبون هبم إىل 
 : سائحيويف إطار توظيف الكلمات األجنبية يقول حممد األخضر عبد القادر ال   

  (2)عن مدن دعاها         السالم فأقبلت نشوى تزين؟( الكولون)سلوا           
، ويريد هبا املستعمر أو باألحرى املستوطنني، ألهنم كانت (Colon/ الكولون)وظف الشاعر لفظ 

 . هلم اليد الطوىل يف جمازر ماي
 : نحويةتراكيب و  صرفية، صيغ - 2   

من البناء الصريف،والنحوي،والتصويري،واملوسيقي يف صياغة الكلمة واجلملة  ويتفاعل كليتعاون،     
 مشتقاهتاللغة العربية تتميز بثراء يف الشعر، إذ ال ميكن فصل هذه األبنية عن بعضها البعض، وا

الصرفية تغري معها  غريت الصيغةومن حيث معاين هذه األوزان،فكلما ت الصرفية من حيث األوزان،
وهو اسم مشتق من مصدر الفعل املبين "الصرفية العربية،  سم الفاعل واحد من الصيغعىن، واامل

على قصد التجدد واحلدوث، ويكون من  -أو قام به–للمعلوم للداللة على من وقع منه الفعل 
ومن غري الثالثي على وزن مضارعه بإبدال حرف املضارعة ميما  [...]الثالثي على وزن فاِعل 

 . (6)"قبل آخره مضمونة وكسر ما

                                                 
 . 626، ص2الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر، ح: ابن العقون، عبد الرمحان بن ابراهيم  (1)
 . 99، ص5معلقة اجلزائر، ج: السائحي، حممد األخضر عبد القادر  (2)
 .652القواعد األساسية للغة العربية، ص: اهلامشي، أمحد السيد  (3)
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ولوع الشاعر  (5) !(فما غلب الغيم الرياح الثوائرا)لقد لفت انتباهنا وحنن نقرأ قصيدة ابن القاضي     
( 45)باستعمال صيغة اسم الفاعل كلمة أخرية يف أبيات القصيدة اليت تتكون من واحد وتسعني 

ن اسم الفاعل من الثالثي يف وعلى أ" مرة ،( 16)بيتا، حبيث تكررت هذه الصيغة ثالثا ومخسني 
اللغة العربية يكون متماثال أبدا يف بنائه، وإن اختلف احلرف األخري منه، فيكون متاثله نفسه هو 

فقد استعمل الشاعر هذه الصيغة من الفعل الثالثي ثالثا وأربعني مرة  ،(2)"ضربا من اإليقاع الداخلي
، (مرتني)، طاهرا، بائرا، صابرا، هاجرا، شاعرا (مرتني)سائرا، جاهرا، حائرا، قاهرا، غادرا ( )96)

، زاخرا، ساخرا، ساهرا، باهرا، سائرا (مرتني)ساحرا، ماطرا، ناضرا، ناكرا، زاهرا، عابرا، عاكرا، طائرا 
، فاترا، داحرا، كافرا، ناحرا، زاجرا، (مرتني)، جائرا، آمرا، هامرا، غائرا، خائرا، ماخرا، ثائرا (مرتني)

فاعال )،وبالرموز العروضية تكتب هكذا (فاعال)وهذه الصيغ مجيعا على وزن (. ا، ناصرازائرا، ظافر 
، فباإلضافة إىل أن اسم الفاعل يناسب األزمنة الثالثة لداللته على التجدد واحلدوث،فإن (2//2=/

من أفعال هذه البنية تعادل موسيقيا مقطع القافية متاما، أما صيغ أمساء الفاعلني املتبقية فهي مشتقة 
رباعية، وإذ كانت أوزان الفعل الرباعي خمتلفة، وبالتايل ختتلف أبنية اسم الفاعل باختالف أوزان 

املتبقية من أفعال رباعية ( 52)األفعال، فإن ابن القاضي اختار أن تكون أمساء الفاعلني العشرة 
، (مرتني)مسايرا )احدة أيضا ،وبالتايل فإن أمساء الفاعلني تكون بصيغة و (فاَعلَ )متوافقة يف الوزن 
، وهذه األمساء إذا ما حذفنا منها (، مناكرا، متاجرا، خمامرا(مرتني)، مغامرا (مرتني)مظاهرا، مناصرا 

، وبالتايل فهي مساوية متاما لصيغة اسم (فاعال)املبدلة عن حرف املضارعة صارت على وزن ( امليم)
، وعلى اعتبار أن قصيدة (2//2)/ايف جاهزة أيضا الفاعل من الفعل الثالثي، ومن مث فهي تشكل قو 

 : ابن القاضي من حبر الطويل
  (6)راـــــــــــــما               خلقت عزيزا للحقوق مظاهــــــــــــــــــــوال تخش كيد الضالمين فإن     

 ـــــللـ  حقوق مظاهرا خلقت عزيزنــــ       والتــــــــخ شكيدظظا لمــــين  فإنــــنمـــــا        
//2/2 //2/2/2  //2// /2//2                  //2//  /2/2/2 //2//  /2//2      

مظاهرا / مفاعلن= مسايرا )فإن أمساء الفاعلني من الرباعي تشكل أضرب األبيات اليت وردت فيها   
 ...(. مفاعلن = مناصرا / مفاعلن= 

                                                 
 .88-81بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (1)
 . 962، ص5، ج(5432-5862)أدب املقاومة الوطنية يف اجلزائر : مرتاض، عبد امللك  (2)
 . 81بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (3)
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يف القصيدة –، فإنه لفت انتباهنا هنا البناء النحويا من جانب ، أمهذا من ناحية البناء الصريف    
أن الشاعر أهنى األبيات بنهايات متشاهبة أيضا من حيث الرتكيب النحوي للجملة املتكونة  -ذاهتا

مع امسها وخربها، وقد تكررت هذه الظاهرة اثنتني وثالثني ( كان وأخواهتا)من أحد األفعال الناقصة 
كان )بيتا، ( 45)يزيد عن ثلث عدد أبيات القصيدة البالغ عددها واحد وتسعني مرة، أي ما ( 62)

ذاك اجملد للعدم سائرا، وللمخلصني اهلل كان مسايرا، وشعبك صار اليوم وحيك حائرا، وقد كنت 
قاهرا، فما كان حلن الروح والقلب غادرا، بل كان يا شعر طاهرا، وإن كان ذاك العيش مرا وبائرا، 

را، ظل قليب بالفجيعة شاعرا، وإن كان ذاك الشخص بالعلم ساحرا، وما كان غري الشعب مازال صاب
جندا مناصرا، وأمسى فوقها الدمع ماطرا، وصار خرابا بعد ما كان ناضرا، إذا كنت ناكرا، وهل صار 
ذاك العزم للمجد طائرا، كان بالعرض ساخرا، بات يقظان ساهرا، يضحي مناكرا، من كان غادرا، 

كان جائرا، يصبح طاهرا، إن بات خائرا، ظل يف حبر اخليانات ماخرا، أصبح اليوم داحرا، كان    ومن
كافرا، كان للشعب ناحرا، كان ليثا مغامرا، كان جيدي اجلزائرا، ما كان زاجرا، إن كان شاعرا، أصبح 

الناقص  مجلة من هذه اجلمل استعمل فيها الفعل( 22)،ولإلشارة فإن عشرين (ظافرا، كان ثائرا
، (صار، مازال، ظل، أمسى، بات، يضحي، يصبح، أصبح)، واستعمل يف غريها األفعال، (كان)

اليت تفيد التحول، ( صار)وعادة ما تفيد هذه األفعال اتصاف املخرب عنه باخلرب يف زمن معني،ماعدا 
ل أخرى تشبهها ولإلشارة فإن هذه الرتاكيب النحوية املتشاهبة قد سبقتها يف بعض األبيات أيضا مج

 (. كان)عادة ما يكون الفعل الناقص فيها 
 : كقول الشاعر

 ا         إذا سأل الرحمن من كان غادرا؟ـــــــفما قولكم يوما أمام إلهن
  (1)ومن كان شريرا جبانا منافقا؟       ومن كان جبارا؟ ومن كان جائرا؟

                                                 
 . 83بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (1)
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أن الصياغة "ن الرتابة نتيجة التكرار،إال وإذا كان هذا من شأنه أن يوقع القصيدة يف شيء م      
تظهر لنا وقد تطابق فيها التنظيم النحوي مع الوزن الشعري، وتآلف جانبا النسج حبيث خيفى أثر كل 

 . (5)"منهما يف اآلخر
ماي  8ذكرى )ويف سياق احلديث عن النسج النحوي املتشابه وجدنا يف قصيدة السهى       

هبة يف أواخر األبيات،ولكن جبمل فعلية مضارعية، وذلك يف ستة عشر هنايات متشا (2)(باجلزائر
تنظر، تستخرب، تتحدر، نستنصر، ال حيصر، يتعثر، )، (23)بيتا من أصل سبعة وعشرين ( 53)

، واملعروف عن (يتنور، ُتسرَت، تسفر، ال يشعر، ال تُنَكر، ال يتحسر، تتفطر، تتسعر، يكفر، ال يقدر
على التجدد واالستمرار، وله معينات جتعله داال على احلال أو االستقبال، كما املضارع أنه فعل دال 

، وانتهاء القصيدة باجلمل الفعلية ذات الفعل املضارع يالئم وصف (6)قد يتقلب معناه إىل املاضي
، ووصف ما جرى من متغريات جعلت مشاعر احلزن واألسى يف نفس 5491ماي  8أحداث 

ومهجهم أبدا متجددة مستمرة عرب السنوات والذكريات اليت تعيد  وقلوهبم، ،الشاعر،ونفوس اجلزائريني
نفوسهم حسرى تنظر، هوت مبنأى عنكم تستخرب، دموعكم تتحدر، )رسم معامل املأساة أمام أعيننا،

طاف بنا أسى ال حيصر، راح الزمان بذكره يتعثر، من مهجة ملتاعة تتفطر، يف قلبه نار األسى 
هذه األفعال املضارعة من اخلماسي والسداسي أضربا لألبيات على اعتبار أن  ،كما كانت(تتسعر

/ مْتفاعلن=نستنصر/ متفاعلن=تتحدر/ مْتفاعلن= ،تستخرب( 3×متفاعلن )القصيدة من حبر الكامل 
، وحني كانت األفعال املضارعة مأخوذة من الثالثي أضيفت قبلها أداة النفي ...(متفاعلن = يتعثر

ال / مْتفاعلن= ال حيصر )لتكتمل الضرب على هذا النحو ( 2)/اوي سببا خفيفا وهي تس( ال)
إن كل ما جيري على سطح اجلملة "، (مْتفاعلن= ال يقدر/ مْتفاعلن= ال تنكر/ مْتفاعلن= يشعر

                                                 
 . 46، ص5442، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 5اجلملة يف الشعر العريب، ط: عبد اللطيف، حممد محاسة  (1)
 . 629، 626األدب اجلزائري املعاصر، ص : مد صاحل، ضمن كتاب اجلابري، حم(السهى)أفق اجلزائر   (2)
 . 22-58القواعد األساسية للغة العربية، ص : اهلامشي، أمحد السيد: ينظر  (3)
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املنطوقة يف الشعر ويف غريه يقبع حتته البناء النحوي الذي يوجه ويربط ويؤدي إىل التفاعل ويفسر، 
 . (1)"يف الشعر مع هذا البناء النحوي البناء العروضي ويتفاعل معهويتعاون 

ومل تكن هذه الظاهرة مقصورة على هذه القصيدة فحسب، بل وجدناها أيضا يف قصيدة      
بيتا منها ( 22)لعبد الكرمي العقون اليت ينتهي اثنان وعشرون  (2)(الكون ضاق بكل حكم جائر)

ال يُنكر، )بيتا اليت تتكون منها القصيدة،( 23)أصل ستة وعشرين جبمل فعلية ذات فعل مضارع من 
تتنور، جتأر، ُتطّهر، يُعذر، ال يتغري، يتحرروا، تزأر، تزجمر، ال تتأخروا، سيظفر، يقرر، تُنشر، يكرب، ال 

 (. تفرت، يبهر، تفخر، تذكر، ال يتهور، مل تتبصروا، يتحدر، ُيسطر
من حبر الكامل،وبنفس ( السهى)ة نسجت على منوال قصيدة والالفت للنظر أيضا أن القصيد     

 . ، وكأهنا من قصائد املعارضات(الراء)الروي 
،اليت تنتمي إىل حبر (أوهام وآالم)والظاهرة نفسها ألفيناها يف قصيدة الشاعر مولود جمدوب     

ارعية عددها ،فهي األخرى تنتهي أبياهتا جبمل فعلية مض(امليم)الكامل مع اختالف حرف الروي 
تتأمل، يظلم، يتجهم، )بيتا ( 51)مجلة  من القصيدة املتكونة من مخسة عشرة ( 56)ثالث عشرة 

، وكأين هبذه (تُعلم، يُقصم، يوشم، سأحكم، ال أسلم، أقسم، ستعظم، أبصم، يُفهم، ال حتلموا
ويا يقتفى يف أواخر القصائد الثالث يف جمازر ماي قد اختذت من اجلملة الفعلية املضارعية تركيبا حن

 . األبيات إىل جانب املقطع الصويت املتمثل يف القافية
إذا كانت القصائد الثالث اليت حتدثنا عنها انتهت معظم أبياهتا بأفعال مضارعة متحركة اآلخر،       

 ،(3)فإن من الشعراء من يلجأ إىل تسكني أواخر القوايف طلبا للسالمة،ومتلصا من الوقوع يف اإلقواء
ألن الشاعر جيد نفسه ملزما بأن يوافق بني حركات قوافيه يف حالة الرفع،أو النصب،أو اجلر، وبالتايل 

                                                 
 . 51، 59اجلملة يف الشعر العريب، ص: عبد اللطيف، حممد محاسة  (1)
 . 3، ص5415، 511، عجريدة البصائر، "الكون ضاق بكل حكم جائر"العقون، عبد الكرمي،   (2)
موسيقى الشعر العريب بني :عبد الدامي،صابر)، "أن خيتلف إعراب القوايف فتكون قافية مرفوعة مثال، وأخرى خمفوضة"اإلقواء   (3)

 (. 585الثبات والتطور،ص
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 -بالطبع-يشتد أمام الشاعر جمال االستبدال ِضيقا عندما يصل إىل الكلمة األخرية يف البيت، وهي "
 . (5)"منها الكلمة اليت تكون القافية أو تكون جزءا من القافية، أو تكون القافية جزءا

فاجلانب النحوي له دور كبري يف صنع موسيقى القافية على اخلصوص، والربيع بوشامة يف      
بيتا،جلأ إىل اصطناع كلمات ساكنة ( 54)اليت تقع يف تسعة عشر  (2)(برغمك ماي)قصيدته 

ورهتا بتغري موقعها األواخر بطبيعتها، ممثلة يف األمساء املقصورة املنتهية بألف الزمة، حبيث ال تتغري ص
اإلعرايب يف حاالت الرفع، والنصب،واجلر،كما اضطر يف بعض احلاالت إىل قصر املمدود كي تتالءم 

، "ثالث مرات"، الغىن "مرتني"، اجلىن، السنا "مرتني"املىن )موسيقاه مع قوايف القصيدة،وال تنبو عنها،
لقد أحسن الشاعر اختيار هذه األمساء املعربة (. رنااهلنا، الثنا، الدىن، الفنا، العنا، القنا، اجملتىن، ال

فقد  -إن جاز التعبري -حبركات مقدرة على أواخرها مما يتيح له مساحة واسعة من احلرية النحوية 
( السىن)، ووقعت كلمة (وأسعد فيك بطيب املىن)جمرورة باإلضافة يف  -مثال-( مىن)وقعت كلمة 

 (. عذابا تشيع السىن كؤوسا)...منصوبة على املفعولية يف 
حبيث كان الشاعر ذكيا يف ( نطق الدهر)ومن هذا القبيل ما قرأناه يف قصيدة عز الدين ميهويب     

انتقاء أمساء لنهايات أبياته ال تتغري بنيتها بتغري موقعها اإلعرايب، وهي منتهية بياء بعدها ألف مد، 
كان بعد ألف تكسريه حرفان،أو ثالثة   كل مجع"وهذه األمساء هي من صيغ منتهى اجلموع، وهو 

مجع  " ، وهو(َفعاىَل )، وقد اعتمد الشاعر من هذه الصيغ ما مجع على وزن (6)"أحرف ثانيها ساكن
، "فُعالة"،أو "ِفعالة"،أو "َفعالة"، أو وزن "هدايا-هدية"، حنو "فعلية"كل اسم معتل الالم على وزن 

، أو االسم املعتل العني "نقايا-(خيار الشيء)نُقاية "، و"هراوى-وهراوة"جدايا، -(غزال)َجداية "حنو 
يف ( َفعاىل)، وحني أحصينا صيغ اجلمع على وزن (9)"زوايا-زاوية: "، حنو"فاعلة"والالم على وزن 

                                                 
 . 46اجلملة يف الشعر العريب، ص: عبد اللطيف، حممد محاسة  (1)
 . 512الديوان، ص : بوشامة الربيع  (2)
، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 5املعجم املفصل يف علم الصرف، مراجعة يعقوب، إميل بديع، ط: ر، راجياألمس  (3)

 . 241، ص5446
 . 243املرجع نفسه، ص  (4)
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امسا ( 91)بيتا، وجدناها مخسة وأربعني ( 15)أواخر أبيات القصيدة البالغ عددها واحدا ومخسني
، سرايا، منايا، هبايا، خطايا، عرايا، دنايا، "مرتني"، خفايا، برايا"مرتني"ارزاي:)باحتساب املكرور منها

اخلدا )، خدايا (مجع ركية وهي البئر ذات املاء)، ركايا "مرتني"، ثنايا، صبايا"مرتني"نقايا، مطايا
، "مرتني"، باليا، مرايا، منايا، شظايا"ثالث مرات"، ضحايا(دود خيرج من روث الدابة: الواحدة خداة

مجع )قصايا، فتايا، سخايا، بغايا، حنايا، عشايا، حكايا، زوايا، بكايا، بقايا، هدايا، غضايا، حشايا 
، وقد كانت (، عطايا، وصايا، حتايا(رفيع الشأن: مجع سنية)، شذايا، سنايا (الفراش احملشو: حشية

مة ألواخر األبيات، تالئم هذه الياءات املمدودة يف أواخر األمساء،وكأهنا ياءات نداء واستغاثة مالز 
رفع الصوت مبا يناسب البكاء، وإظهار األمل من جراء تذكر ضحايا جمزرة ماي، إىل جانب أن هذه 
األمساء أعطت حرية للشاعر،ألهنا وردت يف حالة الرفع،والنصب،واجلر،دومنا حاجة إىل تغيري 

مرفوعة على ( شظايا)مة أواخرها،ألهنا تعرب حبركات مقدرة على احلرف األخري،حيث وقعت كل
ما هلذا :)منصوبة على املفعولية يف( منايا)، ووقعت كلمة (وخدود الورد أبلتها الشظايا:)الفاعلية يف

أحرقوا الدنيا وأحالم :)، جمرورة باإلضافة، يف(الصبايا)، وجاءت كلمة (الشعب ال خيشى املنايا؟
 (. الصبايا

 : هأساليب التكرار وأغراض - 3
  : تمهيد

 ،يكرر الشاعر كلمةن الظواهر التعبريية الشائعة يف الشعر العريب قدميه وحديثه التكرار، فقد م 
وعادة ما يكون التكرار بغرض  ،حرفا، وقد يكرر الزمة يلتزمها بني مقطوعاته الشعرية أو عبارة، أو

يريد التعبري عنها إن الفكرة عندما تفرض نفسها على الشاعر، و " ،التأكيد على املعىن أو إحلاح الفكرة
وحيس بأنه مل يعطها حقها، فالبد من عملية تفريغ للفكرة اليت تفرض ،تظل حاضرة وتلح عليه 

 (5)."فكرةالنفسها، كما قد يبدو ذلك تكرارا، لكنه يعرب يف كل مرة عن جزء من 

                                                 
 . بن رقطان، حممدامن حوار مع الشاعر   (5)
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 سقطت وهو يبكي مدن األندلس اليت ،ما قرأناه يف نونية أيب البقاء الرندي التكرارمن أمثلة و  
 : يف أيدي اإلسبان

 ان؟ــــــــــــــــــــــي  وأين شاطبة أم أين ج          ية   ــرسأن م  ــــــــــنسية ما شل  فاسأل بـ   
 م            من عالم قد سما فيها له شان؟ـــــــــفك ؟ وأين قرطبة دار العلوم 
 (1)آلنــــــــفياض وم ونهرها العذب   ؟         هز  نـ   مص وما تحويه منوأين حِ  

،  أيدي املسلمنيإظهارا للحزن على املدن  اليت  ضاعت من بني االستفهامية( نأي)كرر الشاعر      
ال على سبيل التكرار اللفظي ،املدن على سبيل التعداد  هذه هذا إىل جانب تكرار عدد من أمساء

 . املفقودة تعميقا حلسرة الشاعر على هذه املدن( بلنسية، مرسية، شاطبة، جيان، قرطبة، محص)
جمازر ماي مها  نتباهنا هنا يف قصائدا اويف هذا الصدد نريد الرتكيز على نوعني من التكرار لفت 

 .عينها وتكرار العبارة تكرار الكلمة ب
 : تكرار الكلمة - أ
وحنن نقرأ  ،األندلسيالرندي الشاعر أيب البقاء من بكائية السابقة األبيات  استحضرنا لقد 

وهو يرثي حلال اجلزائر بعد نكبة ماي، إذ يستهل  ،قصيدة الشاعر اجلزائري عبد السالم احلبيب
 : قائال القصيدة على منوال أبيات أيب البقاء الرندي

 (زائر؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموسى وطارق يا ج)ن ـن دنياك والربوع الزواهر أيـــــــــــــــــأي
 ...ادر؟ـــــــــــــــــــأين عبد الق...ن أعالم رفرفت فوق آفاقك باألمس ــــــــــــــــأي
 وأين المفاخر؟...وأين الرجال ... يا موطن العز ...ن ذاك الزمان ـــــــــــــــأي
 (2)ر؟ــــــــــــــــــــــــــــعرفناها فتنة للنواظ...يا جنة الخلد ... ن تلك الرياض ـــــــــــــــأي
وهذا من  ،يف بداية كل بيت من األبيات،أبيات  ةمثاين مرات يف أربع االستفهامية( أين)تكررت     

والتحسر واإلشفاق ملا حدث  ،شأنه إظهار احلزن والتأسف على أجماد العرب املسلمني وأجماد اجلزائر

                                                 
 . 983،ص9ج، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: قري، أمحد بن حممدامل  (1)
 . 24ذكريين يا جزائر، صأ: بيب، عبد السالم اجلزائرياحل  (2)
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وعبد القادر، وذهب العز  وطارق، سى،األبطال أمثال مو  افتقدتباجلزائر بعد نكبة ماي، حني 
فيه رثاء  ء يف مطلع القصيدة ألنوالرجال واملفاخر، فهذا تكرار مستحسن على الرغم من أنه جا

 .بعد نكبة ماي  تفجع حلال اجلزائرو 
بن ملا أصاب اجلزائر هذه األبيات لعبد القادر بن حممد  والتفجع وليس بعيدا عن جو التكرار 

 : القاضي
 ت ناكراــــــــإذا كن" اطىر  خ  "لمى ووق       ال ــكنت جاه  ن  ا" ف  طِ اس  "حادثات  ل  س  ف   
 را    ــــــــــــــــــــــالطلول حواس آثاروتنبئك      ا  ــــــات بواكيـــــــــــــــاح السافيـــــــــــــــــتجبك الري 
 راـــــقضوا نحبهم مستصغرين الدوائ     ى  ــــــــــــــــــــــــوسل صفحة التاريخ تنبئك باألل 

  الحفائراالنبيل ومن أودع الشعب       تي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــألمل الباالحتا جرى وسل م
  (1)راــــــــــت هالال خالد الذكر زاهل  أض       ا ــــــــــــــــــ عهدهال رعى اهلل !فرنسا ! فرنسا
ن املنكوبة املدأمساء  كما عدد ،ثالث مرات يف بداية األبيات( سل)فعل األمر كرر الشاعر 

كرر كلمة فرنسا مرتني شهد التاريخ على مذابح ماي، كما  وي ليشهدها( سطيف، قاملة، خراطة)
 .  االستعماريةفرنسا ضد  وإقامة أدلة إدانة ،ويف هذا حتسر على املدن املنكوبة ،متتاليتني

( سلوا)صيغة اجلمع لكن ب،د تكرارا مشاهبا لفعل األمر لنج( سل)عل األمر وال نبتعد عن ف 
 : (5491ماي  8جمازر )يف قصيدة حممد األخضر عبد القادر السائحي 

 ين؟زِ فأقبلت نشوى ت  ...ا        السالم ــــــــــــعن مدن دعاه( الكولون)وا ل  س   
 ن؟ـــــــــــالشهيد بها قمي" بوراس"و   سلوها     ...ى لالثك( الكشافة) سلوا  
 ونـــــــــــنهمرت عيا" اطةخر  "كما   "       ــــــــــــــفسطي"كما الجريح  " فقالمة" 
 ونـــــــــــــــــــانشقت عي"ابةعز  "وفي    ..     يــــسال جرح"وادي الزناتي"ومن  

 (2)نـــــــــــــــــــــــــطاول في بوادينا اللعيت  ـــــــــــــــــات       مهلك" سعيدة"وكانت في         

                                                 
 . 83بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (1)
 . 99، 96، ص5معلقة اجلزائر، ج: السائحي، حممد األخضر عبد القادر  (2)
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مار عامة وجرائم عن جرائم االستع سؤال ،يف بداية البيت األول والثاين( سلوا)تكرر فعل األمر 
قاملة، )املدن اجلرحية  وىل يف مذابح ماي، كما تكرر تعدادألهنم كانت هلم اليد الطاملستوطنني خاصة،

إىل  امتدت، تعميقا للحزن، ذلك ألن مذابح ماي قد (يت، عزابة، سعيدةسطيف، خراطة، وادي الزنا
والالفت  ،األوىل اليت كانت مركز املذابح واجملازر ومل تقتصر على املدن الثالث ،ئريةجل املدن اجلزا

 معلقة نتمقطوعة من جممل مثان و أربعني تشكل مثنيت عشرة تكرر يف ا (سلوا)ظر أن فعل األمر للن
 .( ٪21)، أي ما يعادل الربع للسائحياجلزائر 

على الشاعر حني قال ( يوم)أحلت كلمة  (ماي باجلزائر 8ذكرى ) ويف قصيدة أخرى بعنوان 
 : يصف يوم ثامن ماي

 أسف وطاف بنا أسى ال يحصر   ا     ــــــــــــــــعمن" ماي"مهما أتانا يوم  
 رــــــــــــــــره يتعثــــــــــــــــراح الزمان بذك    ة    ـــــــــــــــــــــيوم له في كل قلب لوع 
 ورــــــــــــــــــــــــــور به يتنـــــــــــــه        تبدو وال نـــــــــــــــيوم من األيام ال شمس ب 
 درـــــــــــــــــمتبلج، بل أنت أغبر أك     ري   ــــــيوم ما فيك الضياء لناظيا 
 (1)رـــــــــمكسوفة خلف الغمائم تست     ما للشمس فيك ضئيلة    يا يوم 

 ،وأربع مرات يف بداية كل بيت ،(يوم ماي) مخس مرات، مرة يف وسط البيت (يوم)تكررت كلمة    
بل هو ئر،فهو يوم لوعة اجلزا،ثامن ماي أشهر من أن يعرف، فيوم (يا)منها مرتان مقرونة حبرف النداء 

رتدت ثوب احلداد حزنا على شهداء اجملزرة، فهو يوم أغر يف تاريخ اجلزائر مع عة اليت ايوم لوعة الطبي
أو يوم اخلامس من  ،يوم اندالع ثورة التحرير،ال يقل أمهية عن يوم الفاتح من نوفمرب ،املستعمر
من ، كما أن هذا اليوم هو صميم املوضوع الذي يوم االستقالل واسرتجاع السيادة الوطنية ،جويلية

 . أجله نظمت القصيدة
وهذا  ،(دعاء الوطن)مخار يف قصيدته الرائية حممد بلقاسم على ( ذكرى)أحلت كلمة  وقد 

 : ثورة نوفمرب يف عامها األول اندالعبديهي مبناسبة الذكرى العاشرة جملازر ماي اليت تزامنت مع 

                                                 
 . 626األدب اجلزائري املعاصر، ص: ، ضمن كتاب اجلابري، حممد صاحل(السهى)أفق اجلزائر   (1)
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 ارـــــــــــــــج منه القلب كالتيـــــــــــــــــي         وارتـــــــتوطني نداؤك قد أثار حفيظ 
 رارـــــــــــــــــذكراك يا وطني مع األشم          ــــــــــــــــــوأعاد لي ذكرى زمان قات 
 ارـــــــــــــــــــــــيوم الرزية، يوم االستعم  ذكراك في اليوم البغيض بأرضنا         
 (1)وتحرق من دمي وشراري...تنمو       رة   ــــــــــذكراك في شهر المجازر م 

 . أيضا العبارة فقد كرروا ،وكما كرر الشعراء الكلمة
 : تكرار العبارة - ب
مرثية مالك بن أو تكرار أسلوب ما، فحني قرأنا  ،ارة بعينهاعبقد يلجأ الشعراء إىل تكرار  

ء قيلولته، وجدناه يؤبن أثنالسعته أفعى كانت قد اندست يف خفه بعد أن ،نفسه الريب التميمي ل
 : نفسه ويعدد مناقبه قائال

 رت       سريعا إلى الهيجا إلى من دعانياــــــــــــــافا إذا الخيل أدبفقد كنت عط   
 اـــوعن شتم إبن العم والجار واني     رى  ـــقد كنت محمودا لدى الزاد والقِ و  
 (2)با لسانيااألعداء، عض   ثقيال على   وقد كنت صبارا على القرن في الوغى    

طريق التأكيد على بنفسه عن  االفتخاروقد أراد من وراء هذا التكرار  ،(قد كنت)عبارة  كرر الشاعر
 . وعفةخصاله من شجاعة،وكرم،

ومثال ذلك ما نشره حممد  ،نياجلزائري اءالشعر  كما وجدنا هذه الظاهرة متواترة لدى بعض 
 : ينادي اجلزائريني( اء اجلزائر يف العصر احلاضرشعر )اللقاين بن السايح يف كتاب 

 ادـــــــــــــــــداد؟         لقد ركبوا للعلم صهوة منطــــــــوع ألجبني وطني هل من نز  
 ادـــــــــــــــــستغار على األوطان غيرة آ         ة؟ــــــــبني وطني هل من نفوس شريف 
 وادــــــــــــــــــــتقوم أمام الضيم وقفة أط ـــــرة؟        ــــــــبني وطني هل من عقول كبي 
 ادـــــــغدوا في سماء العز كعبة قص   ــــــــــــــة؟      بني وطني هل من شيوخ أجل 

                                                 
 . 35رهاصات سرابية من زمن االحرتاق، صإ: مخار، حممد بلقاسم  (1)
 . 232م، ص5489مجهرة أشعار العرب، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، : بو زيد حممد بن أيب اخلطابأالقرشي،   (2)
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 !!ادــــــبهة حسأناط بها األعداء ش   ا       ـــــــــــون عن حوض الشريعة كلمب  يذ 
 ادــــــــــــــــــــــيحرك أرواحا بمقولة الض       ؟   بني وطني هل من خطيب مدرب 
 (1)تعمق من بحر السياسة في وادي    بني وطني هل من حكيم مجرب؟       

ست مرات يف بداية ( ،هل منبين وطين ) االستفهامصيغة ب نداء متبوعةالكرر الشاعر صيغة     
داء عليهم كي يفيقوا من قومه، فأحل على الناألبيات، حني رأى اجلهل واخلمول متفشيا بني بين 

ن وجدنا صحافة والسياسة، لذلك فال غرابة أهم إىل األخذ بأسباب العلم والدين والنومهم، ودعا
بن عبد القادر بن حممد إذ يقول  ،بتكرارها مثل هذا اإلحلاح على العبارة وحنن نقرأ قصائد ماي

 :  القاضي مقتفيا أثر ابن السائح
 ك العزم للمجد طائرا؟ة؟          وهل صار ذاـــــــــــــــــم وطنيـــــــــقلبكعب هل في بني الش 
 را؟ـــــــــوهل في دم األحرار يزبد زاخ      ص؟    ــــــــــــبني الشعب هل حب الجزائر خال 
 اورا؟ــــوهل سرتم نحو األعادي قس        بني الشعب هل وحدتم الصف والخطى؟   
 را؟ـــــــــــــلطعن عدو كان بالعرض ساخ         ا ـــــــني الشعب هل شحذتم السيف والقنب 
 اهراـــــــــــــــــــــــان سة          عدوكم قد بات يقظـــــــــــوغفل اـــــــــــــــبني الشعب يكفيكم سبات 
 را؟ـــــــــــــــــــفهال تجيبون الهالل المغام   ـل       ـــــــــالل مكبـــــــــــــــــــــبني الشعب ناداكم ه 
 (2)را؟ــــــــــــــــــــــــــبمال وأعراض ليجلو باه      ه؟     ــــــــــــــبني الشعب هل ضحيتم في سبيل 

 باستعمالبعده  االستفهامكما تكرر أسلوب  ،(بين الشعب)سبع مرات  اهنهتكرر أسلوب النداء    
به يصر على إيقاظ قوم هم  مثاين مرات، أحل الشاعر على النداء وكأين( هل) االستفهامرف ح

ورأوا أن ال   ،بدورهم أصروا على النوم، ألن بعض اجلزائريني بعد جمزرة ماي الرهيبة أصاهبم الذهول
ويعيد يهم األمل،أن يبث ف ة منهاولحم  ،مث كرر االستفهام ،احلربية االستعمارية اآللةقبل هلم مبواجهة 

واألخذ بأسباب القوة من جتاوز احملنة إىل اإلعداد للثورة،و  ،االستفاقةإليهم الثقة بالنفس من أجل 

                                                 
 . 93، 91، ص5ر احلاضر، جشعراء اجلزائر يف العص: الزاهري، حممد اهلاديابن السايح، حممد اللقاين ضمن كتاب   (1)
 . 83، 83بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (2)
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ألن مهمة الشاعر بعث القوة يف النفوس ودفع األمة من  ،أجل حترير الوطن، وهذا تكرار مستحسن
 . أجل العمل والتغيري

 : ويف موضع آخر من القصيدة يقول ابن القاضي 
 وادراــــــختار الحتوف الغب ذرة        من العز الــــــــــــن في القلفوا حسرة لو كا 
 راـــــــــــومن لألهالي أصبح اليوم داح       ه ـــــــــــإذا كان ال يسطو  على من أهان 
 راــــــــــدهرا أباة قياص اعلى من قضو  ــــــــــــــــــرة       ا وغيــــــــــــــإذا كان ال يهتز حزن 
 راــــــالحناج وقد بلغ القلب الجريح     ــــــــــــــــــــــة   صيحإذا كان ال يشتد غيظا ل 
 أسالوا على األرض الدماء الهوامرا      لصوت اليتامى واأليامى وصوت من   
 راـــــــــــــلدين داء مخامويضمر باسم ا    ا     ـــــــــــــــإذا كان يسعى في شقاق منافق 
 راـــــــــــــــــــــــــــيهدمه تهديم من كان كاف    ــــــــــــــــــه     وه بعزمـــــــــــإذا كان ما يبني أخ 
 (1)راـــــــــــــإليهم ولإلخوان يندي الخناج    ي     ـــــــــــــإذا كان يحمي الكافرين وينتم 

والقاعدة األولية يف التكرار أن اللفظ املكرر " ،ست مرات( إذا كان)الشرط  أسلوب كرر الشاعر   
وبالتايل  ، (2)"ينبغي أن يكون وثيق االرتباط باملعىن العام، وإال كان لفظية متكلفة، ال سبيل إىل قبوهلا

 . ميكن االستغناء عنها دون اختالل املعىن
بوابات )قصائد ابن القاضي يف ديوان  زما ملعظممسة تكاد تكون طابعا مالإن ظاهرة التكرار  

 . (النور
ما )ويف القصيدة اهلمزية حملمد بلقاسم مخار الحظنا هذه الظاهرة إذ تكررت اجلملة االستفهامية

 (:ماذا أذنبت)أربع مرات ويف املرة اخلامسة بلفظ( ذنب؟
 هر باألرزاءدليه الــــــــــــــــأخنى ع       قوس   ـــــــــــما ذنب شيخ ظهره مت

 ال يعرف التفكير في الشحناء         ما ذنب طفل كالمالك صفاوة 

                                                 
 . 88بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (1)
 . 265قضايا الشعر املعاصر، ص: املالئكة، نازك  (2)
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 فتبسمت كالزهرة الفيحاء      ها  ــــأو طفلة ضحك الربيع بقلب
 ذراءــــــــلعفافها تزدان كالع    ما ذنب غانية الحمى في بيتها    

  (1)للحب لإلخالص لألبناءؤادها        ــــــــــــــــم ماذا أذنبت وفواأل
،وقد أحل الشاعر على تكرار ( ال ذنب)خرج أسلوب االستفهام عن حقيقة االستفهام ليفيد النفي    

هذه اجلملة االستفهامية للتأكيد على براءة اجلزائريني الذين تعرضوا ملذابح ماي دون اقرتاف أي ذنب 
،لكن االستعمار أعمى استهدفت نريانه  (واألمهاتالشيوخ،واألطفال،والنساء،)وخيصص يف ذلك ،

اجلميع ألهنم جزائريون يف نظره ،وبالتايل تسقط مجيع االعتبارات مبا يف ذلك عامل السن 
  :ومن أمثلة التكرار أن يلجأ الشاعر إىل إعادة صدر البيت.واجلنس

 سوف بها يدري - ال ريب -نا        وكل امرئ مصائرنا كالشمس بادية الس          
 (2)ورـــــــــــــــنا        نموت جميعا أو نميت ذوي الجمصائرنا كالشمس بادية الس   

ورد هذا التكرار يف آخر القصيدة وكأنه النتيجة والدرس الذي وجب على اجلزائريني استخالصه      
 .بعد املذابح ،وهو التأكيد على أن ال سبيل إىل اخلالص من االستعمار إال اجلهاد والتضحية

تراجعت حبيث عثرنا على  االستقاللظاهرة التكرار يف قصائد ذكريات ماي بعد  أنوالالفت للنظر 
قد جاءت على أبناء هذا القرن فرتة من الزمن عدوا خالهلا التكرار يف " ،ة على الرغم من أنهأمثلة قليل

 .(6)"بعض صوره، لونا من ألوان التجديد يف الشعر
 :ت قول الشاعر مولود مهريفمن أمثلة تكرار صدر البي 

 إن قلبي قد أضعفته هموم             حيث قالمة باتت تعاني الدمارا
 (4)إن قلبي قد أضعفته هموم             حيث قاسى بنو سطيف البوارا

                                                 
 .95إرهاصات سرابية من زمن االحرتاق،ص: مخار، حممد بلقاسم (1)
  .3م،  ص1552،  4،  عجريدة املنار،  "أثامن ماي"براهيم إ  (2)
 .262قضايا الشعر املعاصر، ص: املالئكة، نازك (3)
 .56رجال ومواقف،ص:رحاب،حممد الصاحل:مهري،مولود،ضمن كتاب (4)
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وأهل ،( قاملة)حبيث أكد الشاعر على إظهار األمل الذي أصابه من جراء ما تعرض له أهل بلدته      
،ومرة ثالثة حبرف (إن)مت التأكيد هنا مرة بالتكرار ،ومرة أخرى حبرف التوكيد والنصب ،وقد ( سطيف)

 : نورد ما قرأناه يف قصيدة الشاعرة مجيلة عظيمي كما.الذي سبق الفعل املاضي،(قد)التحقيق
 م جد         ومات الترجي وفات المزاحالي فرنسا لقد ح  تع   
 (1)حديدا وجرحا فنحن جراحتعالي فرنسا فلسنا نخاف            

 . بغرض التحدي( تعايل فرنسا)حبيث كررت الشاعرة عبارة 
 :االنفعاالتوتعدد  الخطابي األسلوب - 4
اخلطبة فن القول بغية اإلقناع والتأثري،ولكنها جنس نثري وال ميكن أن تكون شعرا ، يلتقي  

تأثري كما خياطب فيهم النفوس لل،إقناعهم هبدف  فيها اخلطيب جبمهور السامعني فيخاطب عقوهلم
البسملة،وإلقاء  أوعة من املواصفات كالبدء باحلمدلة،والنص اخلطايب يتوافر على جممو ،هممشاعر  يف
 ،واالختتام بالدعاء،واحلقيقة أن الشعرواستعمال األساليب اإلنشائية املختلفة لتحية على السامعني،ا

هذه اخلطابية السافرة،بل إن من األدباء والنقاد وقع يف مثل اجلزائري وباألخص أيام االحتالل،
والشعر من :"يساوي بني الشعر واخلطابة يف الغاية ،حيث يقول محزة بوكوشةمنن والشعراء اجلزائريني 

 ،(2)"حيث هو شعر صنو اخلطابة يف حتريك الشعور،وإثارة العواطف،وإيقاظ اهلمم،وتوجيه الشعوب
ولعل من خصائص التعبري ان له نصيب يف قصائد جمازر ماي،ك اخلطايب إن هذا امللمح التعبريي

بصفة خاصة يف هذه االفتتاحيات  وتتجلى هذه الظاهرة"،يدة بالتحية والسالم اخلطايب أن تبدأ القص
اليت تبدأ بالتحية اإلسالمية عادة يف القصائد اليت تنظم لتلقى يف االحتفاالت اجلماهريية ألن الشاعر 

عبد يقول  ويف هذا الشأن ،(6) "إليه اعتباره اجلمهور الذي سيلتقي به،ويستمع يضع يف ،واحلالة هذه

                                                 
 . 528ربيع الزمن العاصف، ص: زيدان، مجيلة عظيمي  (1)

 .83ص،كهولة واملشيبمن خواطر الصبا والشباب وال:بكوشة شنوف،محزة (2)
  .358،353،ص5،جملد 5431-5421الشعر اجلزائري احلديث،اجتاهاته وخصائصه الفنية : ،حممدناصر (3)
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اليت ألقاها أمام مجع غفري من الوطنيني يف بيت أحد  القاضي يف مطلع القصيدة القادر بن حممد بن
 :املناضلني حتت قنطرة سيدي راشد بقسنطينة

 راـــــــــــــمن يحفظون العشائ سالم علىــــــــــر       سالم على من ينصرون الشعائ 
 راـــــــــــومرحى على من يكنزون المفاخ  يلها      سالم عل من جاهدوا في سب 
 م        ومن في سبيل الدين عافوا الجواهراـــــسالم على من يرشدون نفوسه 
 (1)راـــــــــــــــاألوامن ـــــــــــــــــة        وكل ضالل طائعيـــــــسالم على من حاربوا كل بدع 

أو السالم، وابن القاضي استهل القصيدة تستهل اخلطبة بالبسملة،أو احلمدلة،عادة ما       
فهو  الم مخس مرات دومنا حاجة إىل ذلك،بالسالم، لكن الذي يؤاخذ عليه الشاعر تكرار لفظ الس

ر السالم مخس مرات يف بداية ن اخلطيب قد يعاب عليه أن يكر حىت إ ،تكرار ممجوج يف غري موضعه
والشاعر أمحد سحنون كان ينوي بدوره أن يلقي السالم على ماي  لوال أنه تراجع بعد أن .اخلطبة

 : ال شهر السالم تراءى له بأنه شهر الفجائع واحلرب
 (2)شهر الفجائع ال عليك سالم    إذ فيك حرب ليس فيك سالم             

ا األخضر قصيدته خماطب حممد حيث أهنى السائحي،ية دة بالسالم والتحذا أن ختتم القصيهب شبيهو  
 : هقولالشهداء ب

 زائر العربي هـــــــــيا ضحايا الج           النا ــــــــــــــــوع يومكم يوم مجدنا 
 (3)هــ  وعليكم مدى القرون تحي         الم   ــــــــفعليكم مدى القرون س 
ا ليس بغريب من  وهذ ،الدينية على غرار خواتيم اخلطب يدته بالدعاءوقد خيتم الشاعر قص 

داء بالرمحة والرضوان وبأعلى درجات الذي ختم قصيدته بالدعاء للشه مولود مهري شاعر إمام هو
 : اجلنان

 راراـــــــــــــــــــد األحوجميع الصناد       داء    ــــــحم اهلل السادة الشهفار  
                                                 

 .81بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (1)
 .699الديوان الثاين،ص: سحنون، أمحد (2)
 . 82مهسات وصرخات، ص: السائحي، حممد األخضر  (3)
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 اراــــــولكل الشعوب صارت من      اني    ــــــاألم يالدبفبهم حققت   
 اراــــــــــــــــــــــكي ينالوا سيادة وفخ        من سناه فازوا بخير المبادي      
 اراـــــــــــمن بهم نلنا رفعة وافتخ      ي     ــــــــــوبتاج الرضوان توج إاله  
 كي نعيد العال ونحيي ازدهارا       ات     ر ـــــــــفلقد باعوا أنفسا طاه  
 (1)أعطهم في الجنان أعلى قرارا       ليهم     ـــتفضل ع  الجزاوبخير   

جتعل لغة الشاعر  واليت ،ومن مظاهر اخلطابية اعتماد األساليب التقريرية املباشرة اليت ال إحياء فيها
اه لدى عبد القادر بن حممد بن القاضي حني وهذا ما وجدن ،أو لغة احلديث اليوميأقرب إىل النثر،

 :خاطب اجلزائريني قائال 
 راــــــــــــــــــــــإلى الذل والعار المؤبد سائ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    د رأيتـأوجه قولي للذي ق 
 راـــــــــــــــــيصبح طاه ذي قد زل  لعل ال  ع   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نافـأذكر والتذكير الش 
 راـــــــــــقظ فيه الحزم إن بات خائوأو ا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأنبه من يقضي الليالي نائم 
 راــومن ظل في بحر الخيانات ماخ  ه   ــــــــــــــــــــــــاحذر من يرضى الهوان لشعب 
 راــــــــــــــــــــــــــــــــــثائ بقولي وأفعالي ليغدو    ن ــــــــــــكأشجع من في قلبه الخوف سا  
 (2)راـــــــــــــــــــــــمعيدا له تلك القرون الغواب  نى  أرغب في الجوزاء من صار في الد   
لرتهيب إن عبارات ابن القاضي يف بدايات األبيات تنبئ بأنه يقوم بدور الوعظ واإلرشاد، وا        

ضافة إىل أن هذه األفعال إ ،(أوجه، أذكر، أنبه، أوقظ، أحذر، أشجع، أرغب)والتحذير، والرتغيب 
الشاعر اجلزائري يف حتول  ومن مث"مما يضفي عليها شيئا من الرتابة، (لأفعّ )ة واحدة جاءت بصيغ

ن الواعظ يف تقديره لنفسه،وتقدير النقاد له من حوله إىل خطيب ال جيب أن خيتلف يف مهمته ع
  .(6)"اخلطيب يف احملفل املسجد أو

 وكثرة النداء، فمحمد العيد آل خليفة ة التنويع يف األساليب اإلنشائية،ومن أساليب اخلطاب    
                                                 

 . 59رجال ومواقف، ص: رحاب، حممد الصاحل ضمن كتاب: ي، مولود مهر  (1)
 .83بوابات النور، ص: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد  (2)
 .414،ص1،جملد 1595-1525الشعر اجلزائري احلديث،اجتاهاته وخصائصه الفنية  :ناصر، حممد (3)
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فرتة بعد نكبة ماي،  يتساءل مبديا حريته واندهاشه ملا حدث للجزائريني أمام قوي  ن صمتبعد أ
إىل رفع صوته باالستغاثة  الشاعر يلجأ لذلكم يبوح هبا، متسلط ال يرحم، فهل يكتم انفعاالته أ

 : وينوء به ظهره عساه خيفف شيئا من الغضب الذي ميتلئ به صدره
 ه        ويؤذى بال ذنب على أعين الناســـــــــــــــــــــلجريح ظل ينكأ جرح فيا  
 (1)سغدا تحت نير الظلم منحني الرا     لضعيف في الشعوب معذب   ويا  

إن الشاعر تعرض هلزة عنيفة بعد اجملزرة، وإن وقع الصدمة كان قويا، واملوقف كان يستدعي       
وهو  ،(جريح وضعيف)، واملستغاث له (يا)مستعمال حرف االستغاثة يستغيث  الشاعر ف الصراخ،

بالصمت  ذفمحمد العيد ال اجلزائري أو الشعب اجلزائري، وال خيفى أن املستغاث منه هو االستعمار،
الدفينة كان املوقف أقرب إىل  لكنه أسر آالمه وأوجاعه، وحني عرب عن أحاسيسه بعد اجملزرة،فرتة 

فاملرحلة إذن كانت تدفع الشاعر إىل أن يرفع صوته ليكون جهريا، مثريا للحماسة، موقظا " االنفجار،
 .(2)"للهمم

انتقل من تلقي الفعل إىل رد  ية،البكاء واالستغاثة مل تعد جمد وحني رأى الشاعر أن هلجة 
الفعل،حبيث غدت األبيات يف آخر القصيدة مزجيا من األساليب اإلنشائية الطلبية املتنوعة بني 

 :واالستفهام،واألمر،والنهي،النداء
 وال تسموا وجه الحياة بأرجاس ــــــــــــــــــــوا           فيا أيها المستعمرون تنزه 
 ومن كم أفواه ومن خنق أنفاس   ن قتل أنفس          يكفكم ما مر م ألم 
 اس ـــــــــــــفتلك قناة ال تلين لجس ــــــــــا            وال تطمعوا أن تستلينوا قلوبن 
 سبدنياك ذرعا واط رح  خلق اليا      ويا أيها الشعب المروع ال تضق        
 (3)وموعدنا العقبى فما أنا بالناسي   ــــــا          وقل للذي آذاك ال وصل بينن 

                                                 
 . 621الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي  (1)
 . 33، صربية يف الشعر اجلزائري املعاصرقضايا ع: يب، عبد اهللركي  (2)
 . 623الديوان، ص: خليفة، حممد العيد حممد علي  (3)
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، وتبعه بفعل (يا أيها املستعمرون)صرخ الشاعر يف وجه املستعمرين عن طريق أسلوب النداء       
ال )، مث النهي (أمل يكفكم؟)، وبعده االستفهام اإلنكاري (ال تطمعوا)، وأردفه بالنهي (تنزهوا)األمر 
اطرح، )، مث األمر (ال تضق)، وبعده النهي (يا أيها الشعب)ريني ، مث توجه بالنداء إىل اجلزائ(تطمعوا

حتمل  طابيةإن هذه األساليب اإلنشائية اخل(.ما أنا بالناسي)، (ال وصل بيننا)، إىل جانب النفي (قل
الكثري من التقريع للمستعمرين والتنديد بأفعاهلم، كما حتمل الكثري من التحريض واإلثارة للشعب 

 .ر مع املستعمر وخياطبه بلغة خمتلفةوجب عليه أن يقطع حبل احلوا اجلزائري الذي
كيف )غدت قصيدة حيث ،ورمبا كانت القصيدة برمتها سلسلة من األساليب اإلنشائية    

من أول حرف يف عنواهنا إىل آخر حرف من )ألمحد أبو عدو من كافها إىل قافها أعين  (5) (السلو؟
اخلطابية املعربة عن االنفعاالت احلادة اليت انتابت الشاعر حني وقع  مفعمة باألساليب( بيتها األخري

حشد الشاعر يف  لقدضحية ميزقها األرق والقلق، والذعر والفرق ملا أصاب اجلزائريني يف ماي، 
يا ثامن )قصيدته املكونة من عشر أبيات ما أتيح له من صيغ خطابية يف هذه القصيدة ممثلة يف النداء 

كيف السلو،كيف )، واالستفهام املتكرر(تا اهلل قد كنت مثل ريح عاصفة)، والقسم (ياليوم من ما
، والرتحم والتوجع (السبيل إىل نسيان حادثة،كيف السبيل إىل نسيان كارثة،ما ذنبهم عند أهل البغي

ري اليت تفيد التكث" كم اخلربية"، وتكرار (ال حتسبوا أن نار الشعب خامدة)، والنهي (ويح اجلزائر)
 (.كم من منازل يف ماي هبا خربت،وكم أفاضل يف ماي هبا زهقوا)

يف "لقد تنوعت األساليب اخلطابية يف النماذج اليت أوردناها من قصائد الثامن ماي يف اجلزائر ألنه   
مثل هذه القضية تعلو النربة اخلطابية يف القصائد الشعرية، وقد تعلو حىت يف النثر، ألن وقع احلرب 

، وهذا ما يفسر الطابع ]...[ألن املشاعر تكون مستعدة للثورة فوس يكون شديدا، و على الن
 .(2)"االنفعايل احلاد، والغضب اجلارف يف قصائد الشعراء يف هذه الفرتة

                                                 
 . 6م، ص5416، 92، عجريدة املنار، "كيف السلو؟:"محدأأبو عدو،   (1)
 .33قضايا عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر، ص: ركييب، عبد اهلل  (2)
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وواضح أن اصطناع هذا "،ولعل فعل األمر يعد من أهم األساليب اخلطابية اليت استعان هبا الشعراء   
،وهذا األسلوب (5)"باث على االتصال املباشر مبتلقيه وكأنه حاضر معهالفعل اخلطايب يظاهر ال

 :يف قول الشاعر عيسى محو النوري خماطبا املستعمر اخلطايب يتجلى بوضوح
 ا ـــــــــــيقظات الغد لن تلقى سوان   لى      ـــــــــــــــــــــــرى عـــــــــفاحذر البادرة الكب 
 اناــــــــــــــــــــــا بدمواصبغ اآلفاق طر  ـــــــــــــــــــــــا         زق مهجــــــــــــــــــــانفث السم وم 
 اـــأن يسام الخسف ذال والهوان       اءه  ـــــــــب ســـــــــــــــوالتمس إسكات شع 
 (2) اــــــــــــــــــــلقى جبانجاهرا إنك ال ت     ه    ــــــــــــــــــــــــــــواقتل الشعب وحاول محق 
 ،(احذر، انفث، مزق، اصبغ، التمس، اقتل، حاول) املتمثلة يف توالت جمموعة من أفعال األمر       

 . بغرض التهديد، والوعيد، والتحديواليت استعملها الشاعر 
 

                                                 
 .938،ص5ج ،5432-5862 أدب املقاومة الوطنية يف اجلزائر :لكعبد امل مرتاض، (1)
 . 92،ص5439، 353، عاجملاهد جملة، "91ماي 8اجلزائر وحوادث "النوري، عيسى محو،  (2)
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 : خاتمةال 
بعد خيبة آمال اجلزائريني يف حتقيق املطالب املرفوعة إىل باريس يف املؤمتر اإلسالمي مبدينة  

، وارتفاع مستوى الوعي السياسي عند اجلزائريني من خالل جتارهبم املريرة مع 6391اجلزائر يف جوان 
مثرته إصدار بيان الشعب النظام االستعماري، توحدت احلركة الوطنية يف شكل ائتالف وطين كانت 

، إذ كان أول مطلب فيه هو القضاء على االستعمار، وإهناء سياسة إحلاق 6399اجلزائري يف فيفري 
 . املسلمني اجلزائريني بفرنسا

لكن تصلب فرنسا ومماطلتها يف تلبية مطالب اجلزائريني، وحماصرة األحزاب السياسية  
 8األوروبيني أدى إىل اندالع مظاهرات ائريني واملستوطنني وزعمائها، وارتفاع مؤشر العداء بني اجلز 

بالسالم املوعود، هذه احلرب العاملية الثانية وفرحة شعوب العامل  مبناسبة انتهاء 6391ماي 
عيد العمال، لكن اإلدارة  6391املظاهرات اليت بدت بوادرها يف حقيقة األمر منذ أول ماي 

وأعدت العدة  ،لقمع اجلزائريني والقضاء على احلركة الوطنيةاالستعمارية هتيأت منذ ذلك احلني 
 . لذلك

اإلبادية من أجل  6391مبثابة البنزين الذي أذكى نار جمازر ماي  إن محل الراية الوطنية كان -6   
 .روح الطموح إىل التحرر يف مهدها ضرب احلركة الوطنية وإزهاق

بينه وبني اجلزائريني، كما كان  الفرنسي الستعمارإن جمازر ماي كانت خندقا فاصال حفره ا - 2   
ألن مأساة ماي كانت املنعطف احلاسم يف تاريخ احلركة الوطنية  ،هذا اخلندق أيضا مقربة لالستعمار

أن ال خيار للشعب اجلزائري يف التحرر إال خبوض حرب حتريرية مسلحة إىل جانب باليت آمنت يقينا 
 . الكفاح السياسي

ل هذه الظروف التاريخية كان الشاعر اجلزائري دوما يواكب االنشااالت الوطنية من خال - 9   
 . ويعرب عن تطلعات الشعب اجلزائري يف ظروف الضعف كما يف ظروف القوة ،والسياسية

ماي، ن الباحثني طرحوا جمموعة منن التساؤالت حول صمت الشعراء اجلزائريني بعد جمازر إ - 9   
وقلة النصوص املكتوبة يف  ،والتنديد هبا ما حدث من فظائع ورية لوصفوعدم استجابتهم الف

واليأس من  ،وهول اجملزرة ،وكانت هذه التساؤالت مصحوبة ببعض املربرات كفداحة اخلطباملوضوع،
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إحساس الشعراء  ة، ومصادرة التعبري والصحافة، أوالشكوى ورمبا اجلنب، أو سياسة األحكام العرفي
من  اط بعضهاستنبقد تكون مقبولة وميكن ا وهذه مربرات ب بعد سقوط الضحايا،جتاه الشعبالذنب 

أو من الواقع اجلزائري بعد جمازر ماي،  لكن عدم العثور على النصوص الشعرية  ،النصوص اإلبداعية
إىل  حىت اآلن ن أيدي الباحثني مل تصلبل لعله يعين أ ،ورة احنباس الشعراء عن القولال يعين بالضر 

ذكريين أ)بعد تقصينا البحث وجدنا بديوان  ومثال ذلك أنناعليها،  واطلعومل ي النصوص،ن هذه مواط
ووجدنا ما  ،(أين عبد القادر؟)للشاعر اجلزائري عبد السالم احلبيب قصيدة مطولة عنواهنا ( يا جزائر

يف  وألقيت يف حفل كبري أقيم ،مباشرة 6391ماي  8يشري إىل أن القصيدة كتبت إثر جمازر 
بالدي )عنواهنا  حممد بن القاضي نظم قصيدة يف املوضوعبن دمشق، كما أن الشاعر عبد القادر 

من االستجابات الفورية ويبدو أهنا  ،بباتنة 6391تعد من بواكري شعره مؤرخة يف ديسمرب  ، (بالدي
فما غلب )ا عنواهن يف املوضوع ذاته قصيدة مطولةبتبعها أكما ،يف شهر ماي جتاه ما حدثاحلماسية 

لكنه يشري إىل أنه أنشد القصيدة سرا أمام  ،بقسنطينة 6398ماي  8مؤرخة يف ( يم الرياح الثوائرالا
من كل  مث تواترت القصائد يف املوضوع كلما استجدت ذكريات ماي ،مجع من املواطنني واملناضلني

                        .سنة
يف بداية األمر عن الكتابة إمنا احنبس عن النشر نظرا  مل ينحبساجلزائري فالشاعر إذن  - 1    

وعلى الوطنيني واملثقفني واملبدعني بشكل خاص إثر  ،للقيود االستعمارية املسلطة على اجلزائريني عامة
، لكن بعد ذلك وجدنا الشاعر اجلزائري يكتب وينشر السيما بعد عودة جريدة 6391جمازر ماي 

وقد كلل البحث عن شعر جمازر ماي  ،ويف ذكريات ماي من كل سنة ،روظهور جريدة املنا ،البصائر
إلياذة اجلزائر ملفدي زكريا مما جيعلها  قصيدة يربو عدد أبياهتا عن( 99)بالعثور على ثالث وثالثني 

كانت هذه القصائد موضوع  ،"6391ماي  8ديوان "تشكل جمتمعة ما ميكن أن نصطلح عليه 
خلو الساحة الشعرية والنقدية من دراسة أكادميية جادة  الحظتحبيث  ،الدراسة يف هذه األطروحة

شاعرا من خرية شعراء اجلزائر (  29)وعشرون  ةكتب هذه القصائد ثالث ،وجديدة يف هذا املوضوع
وجل هؤالء الشعراء هم من  ،منهم من عاش زمن اجملازر ومنهم من ولد بعدها ،شيوخها وشباهبا
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ويكون  ،متناول هم يكاد يكون مامورا غري متداول أومن بعضالو ،ائريركائز ودعامات الشعر اجلز 
 .ومجع آثارهم الشعرية ودراستها  هؤالء األعالم يف الشعر اجلزائري،يف إبراز الفضل 

    وجبت اإلشارة إىل أن الشعر الشعيب قد يثبت حضوره لينوب عن الشعر الرمسي الفصيح  - 1   
وقد أشرنا إىل بعض هذا الشعر يف الفصل  ،عن قضايا اجملتمع ومآسيه أو يوازيه ويواكبه يف التعبري

 .التمهيدي
نقل الشعراء  تبدو القيمة التاريخية يف مضامني القصائد اليت وصفت جمازر ماي حبيث - 7    

وسلب  لة،لاوحرق اواعتقاالت،وختريب، ل،وإبادة،ن تقتيم ،اجملازرومفصلة عن شهادات حية،
أيقن من خالهلا اجلزائريون  هذه اجلرائم مل،بطون احلوا وبقروانتهاك احلرمات، ت،األموال واملمتلكا

 ،واملبدعون خاصة بإفالس احلضارة الفرنسية الاربية بعد أن كانت تعد اجلزائريني بالتحرير عامة،
 ونحيسن اجلزائريني الشعراء ولقد كان بعض ،فجازهتم مبجازر رهيبة حني تطلعت أعناقهم إىل احلرية

واملطالبة باإلصالحات خصوصا بعد املؤمتر اإلسالمي  ويؤمنون بسياسة الشكاوى، ،الظن بفرنسا
 . بالتظاهر السلمي أن ما أخذ بالقوة ال يسرتد  واقنبعد جمازر ماي أي ملكنه، (6391)
لذلك أكد الشعراء على عدم النسيان، وعدم النسيان ولد فيهم روح االنتقام والثأر السرتداد  

وحتريض اجلزائريني على الثورة عن طريق  ،فاجتهت القصيدة إىل التعبئة السياسية ونشر الوعي ،قاحلقو 
وتقديسهم لقيمة اجلهاد مع االستعانة باهلل وبالدعاء ووحدة  ،تذكريهم بأجماد املسلمني األوائل

 . الشعوب العربية يف مواجهة مصريها
لدى الشعراء من التحرير  نتقل مضمون الثورةا ،قاللاالست تربز القيمة الوطنية يف أنه بعدو  - 8    

 ،اء واحلفاظ على مكتسبات ثورة نوفمرب، واالهتمام باجلوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافيةإىل البن
والكيد هلا  من حماوالت تفتيت وحدهتا الوطنية، جلزائرجانب آخر حذر الشعراء مما حياك ضد ا ومن

بل إىل أرض  من أعداء األمس الذين ال يزالون حينون إىل أرض اجلزائر، ،من الداخل ومن اخلارج
  .عر اجلزائري استشعر واستشرف حاضر العرب منذ أمد بعيدوكأين بالشا ،العرب مجيعا

ظل و  ،اهتم الشعراء بوصف آثار املأساة وخباصة يف القصائد قريبة العهد من تاريخ حدوثها – 3    
تأثرا ( السيما التشبيه)شعري يف جممله معتمدا على األساليب البيانية عنصر التصوير يف العمل ال
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كما شاعت   ،نييوكأهنا أطالل اجلاهل كانت أطالل الديار بعد جمازر ماي،ف ،بالرتاث الشعري القدمي
 ،ألفينا بعض صور التشبيه باحملسوسات الصوتية املسموعةوالتشبيه بالطري، و شبيه باألسد،صورة الت

وإن كان ركن املشبه يرتاوح بني احلسي  ،والزوابع ،والصواعق والريح، الربكان،و  ،قصف الرعدك
يف جل  كان من احملسوسات، وعادة ما يذكر وجه الشبه واملعنوي فإن ركن املشبه به يف الاالب  

 . هوذكر العالئق بني طريف التشبي لشعراء كانوا حيرصون على التوضيح،وكأن ا ،التشبيهات
تراوح بني و  ،يف قصائد ماياحلاضرة ئل التعبريية جانب الصورة كان الرمز من الوسا إىل - 61    

الالت واألماكن اليت حتمل د ،أواجملاز، ورموز األعالم كأمساء األشخاص،الرمز اللاوي من قبيل الكناية
لمني وأمساء كأمساء القادة واألبطال املس ،التاريخية املعروفني بشهرهتم أو األعالم ،خاصة أو إقليمية

 . وأمساء جارافية كاجلبال واألهنار ية،وأمساء املدن التاريخ ،الشهداء
يف توظيف الرموز اجلزئية كوسائل  ومنوذجا فنيا مجيال ،رمزا كلياالقصيدة مجيعا  شكلوقد ت - 66  

 . فنية حتمل الكثري من الدالالت واملشاعر يف قالب وصفي حواري
ى، ظلت النظرة إىل اإلبداع الشعري مرتبطة باملقياس التقليدي وعلى مستوى املوسيق - 62    

وكانت هذه النظرة تتماشى مع وظيفة الشعر اجلماهريية ف على أن الشعر كالم موزون مقفى،املعرو 
اليت تقوم على اإللقاء والتأثري يف اجلمهور عن طريق التنايم املوسيقي القائم على البحر والقافية 

 .  املطردة
سجلنا حضور حبر الكامل بنسبة عالية يف قصائد ماي إال أن وحدة املوضوع ال تفرض  - 69    

بل إن الشعراء نظموا أيضا يف اخلفيف واملتقارب والطويل والبسيط والرمل  ،وحدة البحر بالضرورة
كما ،والوافر وجمزوء الرجز، ومن الشعراء من نظم قصيدتني يف املوضوع نفسه ومن حبرين خمتلفني

يف  بنيت القصائد بعضو  ،ريق التنويع يف القوايفنا بعض التجارب اليت تنزع إىل التجديد عن طوجد
 ( .أربعة أشطر)شكل مربعات 

وزع قصيدته يف شكل سطور  اء منعر من الشومن التجارب اللطيفة اليت حيسن ذكرها أن  
وإن تنوعت  ز،وأعجاوجدناها ذات صدور لكننا بعد توزيع القصيدة  ،شعرية على منط الشعر احلر
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ولعل ذلك مرده إىل أن الشاعر قد ال يعود  كما عثرنا على أمثلة من ظاهرة اضطراب الوزن،. قوافيها
 .وتنقيحها الستدراك ما فاته من أثناء النظم إىل مراجعة قصيدته،

ى أن وإذا كانت قصائد ماي قد ارتبطت بالقوالب املوسيقية الرتاثية، فهذا إمنا يربهن عل - 69    
القصيدة اخلليلية اليت أدت دورها يف املاضي ما تزال قادرة على العطاء والقيام بدورها احلضاري يف 

الباحث يف دواوين الشعراء اجلزائريني  لكن ،ة اإلنسان العريب ومهومهعن معانا - كشكل فين -التعبري 
 .املعاصرين الشك جيد جتارب جديدة إىل جانب شكل القصيدة اخلليلية

كما سجلنا بعض االضطرابات يف الوزن،ولعل ذلك مرده أن الشاعر قد ال يعود إىل قصيدته      
  . باملراجعة والتنقيح الستدراك مافاته من هذه اهلنات

وملا كان الروي املوحد قد يزيد من التضييق على الشاعر يف اختيار اللفظة املالئمة  - 61    
وجتاوز تطويع القوايف،التنويع يف القافية،وأحيانا إىل عراء إىل رصدنا جلوء بعض الش ،ملوسيقى القافية

اهتموا جبمال كما  .ليقعوا يف ما يسمى ضرائر القافيةالقواعد اللاوية يف سبيل استقامة املوسيقى 
 ،أو رد العجز على الصدر ألغراض بالغية التصدير، واستعملوا ،والتصريع املطلع عن طريق التقفية،

 . غناء موسيقى األبيات عن طريق تكرار أصوات القافية يف مواطن متنوعة من البيتفأسهم هذا يف إ
ات يآت حيث كان ،د ماي على أكثر من رافدقصائ حويف فصل التناص سجلنا انفتا  - 61    
من الشعر  شيءكما انفتحت القصائد على   ،ن الكرمي من النصوص املستحضرة بشكل جليالقرآ

هذه النصوص اليت كانت زادا لاويا وفكريا عضد  ،وبعض من األمثال العربية ،العريب القدمي واحلديث
افته إىل وأيقظ ذاكرة املتلقي الستحضار النصوص الاائبة والكشف عما أض ،جتربة الشعراء اجلزائريني

نا تناصا داخليا بني قصائد ماي حدث بفعل وقوع الشعراء حتت مؤثر كما وجد  ،النصوص احلاضرة
وا قصائد السابقني يف املوضوع ولعل بعض الالحقني قرأ ،وضوع نفسهوكتابتهم يف امل ،نفسي واحد

 . ماي تتواىل وال تنقطع أبدا 8خاصة وأن ذكريات  فاستحضروها أثناء النظم
لة على داالملفردات با ثراء املعجم الشعري اخلاصاوية اليت لفتت انتباهنا لومن الظواهر ال - 67    

فاحلديث عن احلرية  ،الحظنا ارتباطا واضحا بني هذه املعاينو  ،احلرية واالستقاللو  ،الثورةاالستعمار و 
والحظنا أحيانا تسرب ،كما يقتضي ذكر سالبها وهو االستعمار  ،يقتضي ذكر سبيلها وهو الثورة
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واستعمال صيغ صرفية ،وتراكيب حنوية خمصوصة يف  إىل قاموس الشعراء،بعض األلفاظ األجنبية 
السيما يف قصائد ما  -و تكرار العبارة  ،تكرار الكلمة ،كما شاعت أساليب التكراربيات،أواخر األ

كانت و  ،فيكررها فكرةالأو أن الشاعر يلح على  ألن الفكرة تلح على الشاعر، -قاللقبل االست
 تفهام،واالس ، والدعاء،واالستااثة صائد اليت أثقلتها أساليب النداء،حاضرة يف القمسة الروح اخلطابية 

 كان أقرب إىل االنفعال والذاتية،  ألن الشاعر اجلزائري بعد مأساة ماي حتديدا، والنهي واألمر،
 . والصراخ أحيانا

وأحسبه جزءا هاما ومكمال  ،امللحق الشعري:  مبلحقني ت األطروحةوأخريا فقد توج - 68    
واليت مل يكن يسريا  ،اة مايالقصائد املكتوبة يف مأس ثالثا وثالثني من للبحث مجعت فيه شتات

وهي تشكل  ،ومن لدن الشعراء أنفسهم والصحف، والكتب، وتوثيقها من الدواوين، علينا مجعها،
 (. 6391ماي  8ديوان )جمتمعة ما ميكن أن نصطلح عليه 

وأحسب أن أمهية هذا  ،وفيه تراجم الشعراء الذين تناولت قصائدهم بالدراسة ،وامللحق الثاين 
من يف التعريف ببعض الشعراء املامورين الذين ال تكاد تشري إليهم أقالم الدارسني امللحق تك

 ه  ل  ب    وال يكاد يعرفهم القارئ اجلزائري، ،الشعراء واألعالم عاجمأو م ثني يف الشعر اجلزائري،والباح
 . القارئ العريب
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   حقالمال :أوال
 : تمهيد

امللحق األول يضم جمموعة القصائد اليت : رأيت أنه من األمهية مبكان أن أتوج األطروحة مبلحقني   

مصحوبة باهلوامش التوضيحية كما وردت مرتبة ترتيبا تارخييا، 5491ماي  8قيلت يف وصف جمازر 
ازائريني أصحا  القصائد املدروةة يف األطروحة وامللحق الثاين فيه تراجم الشعراء اجليف الدواوين،

 .مرتبني ترتيبا ألفبائيا 
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   الملحق الشعري  -أ

اليت قام هبا الفرنسيون يف اجلازائر وقتلوا فيها ما ينوف عن اخلمسة  5491ماي  8كتبت إثر جمازرة 
 .واألربعني ألف شهيد وألقاها الشاعر يف حفل كبري أقيم يف دمشق

 أين عبد القادر                                         
 (ر؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا جازائ...موةى وطارق)الازواهر أينأين دنياك والربوع 

 ..ادر؟ـــــــــــــــــــد القـــــــأين عب...باألمس آفاقكأين أعالم رفرفت فوق 
 ر؟ـــــــــــــــــــــوأين املفاخ...الوأين الرج...أين ذاك الازمان يا موطن العاز

 ر؟ـــــــــــــــــــــــــة للنواظــــــا فتنــــــــــعرفناه...يا جنة اخللد...أين تلك الرياض
 رـــــــــــــــــــــــــــــــمقاب...اـــــــــــــــــوأقوت على بنيه...أقفرت من محاهتا اليعربيني

 ادرـــــــــــــــــــــــــــــــعهودا ومن الصعب أن يفي كل غالظاملون فيها  ما وىف
 رــــــــــــــــــــــــــــــــوما يف الكون من يرحم الضعيف املغام...إمنا احلق للقوي

 رــــــــــــــــــــــــامل ثائــــــــــــــــعلى املظ...على البعد أبكيك وقليب...إيه يا أميت
 رـــــــــــــــــــــــــــــــي لك ذاكــــــــــــــــلكن...شردتين يد الظلم بعيدا...وأنا النائي 

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليس يل منك غري دمع وشعر يا بالدي إليك دمعة شاع
                                                 *** 

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رجس طاهــــــــــــكوضمري من  ...وفؤاد على هواك مقيم
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فواغــــــــــــــــــأبد العمر دامي...وجراح لو تعرفني مداها 

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواألزاه والرىبأنا طري حرمت من دوحك الوارف واملاء 
 رـــــــــــــــــــــــــــــفما نشيدي إال حشرجات األةى هبا الصدر زاخ عذريينأ

 رــــــــــــــــــــــــــــــــول الدواثـــــــــــــــيد الغدر وأصبو إىل الطلأرقب الدار هدمتها 
  رــــــــــــــــــــــــكيف أهلوك واملدافع تدوي فوق تلك القرى وتلك الدةاك

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأفاقوا على أزياز رصاص الغدر يردى مجوعهم يف الدياجــ
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغفلة يف اخلواط...قيبوغتوا وللنوم طيف يف املآ...عازل
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 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وحرائـــــال روعـــــــــكم عذارى أهاهنا جند باريس وأطف
 رــــــــــــــــازائـــــــــــــــــل اجلـــــــــــــــــمنهم الروح يف ةبيوأباة على املقاصل فاضت 

 رــــــــــــــــــــــــال وال هان للطواغيت صاغمل يلن شعبنا على اخلطب يوما 
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الازواهــــــــــــول الشمس والنجخسئوا إن للجازائر جمدا طا

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واملواخــــــر قائــــــــــما لباريس مثله جمد باريس على العه
                                                   *** 

 رــــــــــــــــــوالذكرى أهاجت جوارحي واملشاع( قاةيون)بسفحيا ضرحيا 
 رــــــــــــــــــــــــــــــــد يف السرائـــــــــــــــأبد الدهر خال( أمري)يف ثراك الطهور يثوى 

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه احلناجـــــــــــــــــــد تداولتــــــــــــــدعوة اهلل يف صالة العذارى ونشي
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــة ثائــــــــــــــــار للكرامــــــــــــــــــشهر السيف للوغى مل تدنسه يد الع
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  املخاطـــــــــــــــــــــــــــــــوميامني حوله مستميتني تنادوا إىل رك

 رــــــــــــــــــــــــــــا وعساكــــــــــــــــــــــــــــــــادوا كتائبـــــــــــــــــــــــــــمازقوا بالسيوف كل مغري وأب
 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفحة من نضال شعب أيب ةطرهتا الدماء أمسى مفاخ

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك املشاعأيها الراقد املكفن بالنور ةجت يب إىل ع
 ...ادر؟ــــــــــــــــــــــــر عبد القــــجراح شعيب نفري أيليب النفي...ذي جراحي

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اجلازائـــــــــــــــــــــــــــــــه يقيـــــــــــــــــأيازف الفخار يوما إلينا بطال ةيف
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العباقــــــــــــــــــــــــــــــمفرد الرج ويايا جني العال ويا غنوة اجملد 

 ر ـــــــائــــــــحامال مشعل النور وةارت على هداك البص بالعبءقمت 
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الدوائــــــــــــــــــلى بنيـــــــــــــــــــإمنا عقك الازمان ووىل مث دارت ع

                                                    *** 
 ر ـــــــــــــــل ثائــــــــن كـــــــــام مــــــــــــــــــــــــــــكدأ  الش  ذراعيهافحوتك الشام بني 

 ر ــــــــــــــــــــــــيا عرين األماجيد ويا موئل األنوف املهاج(... مروان)بنت 
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر أن يفاخـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــتيال رعاه اإلله إذ يتناةى  مبآ
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 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحنن يا أخت يف اجلراح ةواء وكالنا على جراحه صاب

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوللحقد أجيج يستثري املشاع (1) يعصف الثأر يف الصدور
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــما ارتضينا األذى وال أرهبتنا ةورة اخلسف من ظلوم جائ

 ر ــــــــــــــــــالك املتواتـــــــــــــــــــرى نضــــــــــــــــــــــشق أثارت يب ذكنكأة اجلرح يا دم
 ر ـــــــــــــــــــــــــوأدمعا ومقاب... على السمع ضحايا( ميسلون)مل يازل حلن 

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بفاجــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوكأن اإلله قدر يف اللوح لريميك ك
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رعى اهلل ةرياي فما زال يومه يف اخلواط( ةرياي)يوم 

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعإن طواه الردى فتلك مآةيه على الدهر الهبات املس
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ما رواه النجيع من كل ثائهل على الغوطة الطهورة ش

                                                                 ر ــــــــــــــــــــــك زاهـــــــــــــــــــــــال رأت عيوين إال علم العر  يف ربوع(...بردى)
                                                *** 

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس واجلازائــــــــــــــــــــــــــم وتآـــــــــــــــــــــــــأنا ةيان يف فؤادي مصر وش
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عامـــــــــــوى العر  والعروبيل قلب تضج فيه األماين هب

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذبتين اخلواطـــــــــــــــــــإذا ما جت ت آهيت احلرىيا بالدي وأن
 ر  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك صاغــــــوهفت يب جوارحي لازمان هلل اجملد  يف ركاب

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــملوكها والقياص...وليك خضوعا وتبارت ممالك األرض ت
  رواةـــــــــــــــــــــــــــــــــــح( لشارملان)على العرش ورةل ( والرشيد)أين بغداد 

 ر ـــــــــــــــــــــــــــاملظفر  يعلي راية العر  يف فلسطني ةاه( وصالح الدين)
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآثر زاخـــــــــــــــــــــــــــــــعهد مدريد وتاريخ باملأين أين احلمراء يا 

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مناصــــــــــاء وجمد يعريب له اخلصيـــــــــــــــــــت السمـــــــــعازة طال
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أواخـــــــــــــــــــــــــــــــــن يف العبذاك يا أميت زمان ووىل فإذا حن

                                                 
نفس ما حدث يف اجلازائر  5491مارية أنه حدث يف دمشق يف نفس الشهر والتاريخ يف عام من عجائب املصادفات االةتع  (1)

ماي يف  94ماي يف اجلازائر و  8أما التاريخ فكان ...من مذابح وحشية على يد الفرنسيني ولكن ضحايا اجلازائر كانت أكثر بكثري
 .ةورية
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 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــل ناهـــــــــــــــــعلى القيود بأيدينا ولسع السياط من ك أفقناقد 
 ر ـــــــــــــــــــــــــــاق األباعـــــــادي كما تســــــــــــــــــــــمازقتنا يد الشقاق فساقتنا األع

 ر ـــــــــــــــيا مدامعي واةتجييب لنداء األةى وصوت املشاع...فاظفري 
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالشعر يا فؤادي حسرات على موطن وشعب خائ وأنفث

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغشغلته األحالم عن جمده الثاوي فأقعى على هوانه صا
 ر ـــــــــم ناخــــــــــــــــــــــــــل عظــــــــــــــــــــــــــــــبك...األنانيات احلقودة ما أشكوه داء

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــرت وأواصـــــــــــــــــــــــــر  عرش هوى وصرح تداعى وقلو  تناف
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعشائـــــــــــــــــا أقاربـــــــــــــــــــــا فافرتقنـــــــــــــــــها البغي فيند أقاموحدو 

 ؟ رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخن ـــــــــــــــفإىل م يا هاجعون أما للنوم يا إخوة الوىن م
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسبكم عربة الوعد فثوروا ليس يرضى اهلوان إال األصاغ

 ر ــــــــــــــــــــــهذه األرض كم شكت من بينها أو فيهم من ةامع أو ذاك
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــهجروها أو اةتميتوا فداها هكذا العر  يف العصور الغوابأ

 من أنتمو يف احلاضر  ..ومنار الكون قدما.. ادة الورىة...كنتمو 
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيع قد حتكم الغري فيها وعروش هبا الدخيل يقام

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادع للنواظــــــــــــــــــال أراها لوحدة العر  إال كسرا  خم
 ر ــــــــــــــن يف نصرة جمد العر  امتشاق البواتاهنضوا لقد آ... فاهنضوا 

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا هازابـــــــــــــــــــــــــــكتب القتل والقتال علينا فانفروا للوغى أة
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــم وجتاهـــــــــــل غاشــــــــــهاد هتاز السمع من كوابعثوا صرخة اجل

 (1)رــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لظافـــــــــــــــــــل يـــــــلن تذل األعرا  يا أوربا صهوة الدهر ك

5491. 
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 (1)بالدي بالدي 
 وال ـــــــــــــــــــــــوها بأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمل              الـــــــــــوها بأغــــــــــــــــــــبلــالدي كــالدي بــب       
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــيل أجــــــــــــدى كــــــــــــــــــلـال              ــــــــــــــــــــــــــــــــــوناح عليها النائحون كأطف       
 ع؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  املدافـــــــــــــــــــــــكضـــع               أأبكي؟ وهل جيدي انسكا  املدام       
 ي؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا يعــــــــــــــــــــــــــومن للن ع            ـــــــــــــــــــــأأشكو؟ ومن يرثي لتلك الفواج       
 د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مقصـــــــــــــــــــــــألنب دي            ـــــــعــــــــثوري وتصـــــإال أن ت فلم يبق       
 د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رائـــــــــــــــــــــــــــــــوللشعـاهد             ــــــــــــــــــــــــــــــش الديــــــــــــــفثامن ماي يا ب       
 د؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل أنت راقــــــــــــــــــــــــــــف ـــــــــــد            ـــــــــــــــــةي فوائآــــــــــــــــــــــــــــحوادثه رغم امل       
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ لتضربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتي  ــــــــا           ـــلقد حان وقت الازحف شرقا ومغرب       

 (2).................وال ترتددـــجد             ــــــــــــــــــــــــــــــــوكن واثقا واهنض بإثر الته       
                                                        

 م5491باتنة ديسمرب 
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 (1)!الرياح الثوائرا فما غلب الغيم
 را ــــــــــــــــــــمن حيفظون العشائ ةالم على ائر          ـــــــــــــــــــةالم على من ينصرون الشع

 را ـــــــــــــومرحى على من يكنازون املفاخ  ا          ــــهــــةالم على من جاهدوا يف ةبيل
 را ـــــــــم            ومن يف ةبيل الدين عافوا اجلواهـــــــهــــــــةالم على من يرشدون نفوة

 را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة            وكل ضالل طائعني األوامــــــــــــــــــــةالم على من حاربوا كل بدع
 را ـــــــــــــــــــــــــات اجلازائــــــــــــــــى            وأحييتم بالصاحلـــــــــــــــــــــــــبنيتم صروحا للشهامة واحلج

 را ـــــــــــــــــــــــكان ذاك اجملد للعدم ةائوقد  دا            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خملــــــدا طريفـــــــوشيدمت جم
 را  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوللمخلصني اهلل كان مساي        ى    ـــــــــومثلتم اإلخالص والصدق والنه

                           *    *               * 
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمباركة واذكر نساء حرائ  ة          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العاملني حتيح أيا شعر

  راـــــــــــــــــــــــــــــــلنا تلك األغاين جاه وهات     ين       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــما دهاك هجرتبربك غرد 
 را ــــــــــــــــــــــــــــــــخلقت عازيازا للحقوق مظاه  ا          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال ختش كيد الظاملني فإمن

 را ـــــــــــــــــــــوشعبك صار اليوم وحيك حائ       ـــــــــة     ــــــــــــــــــــــــبالدك أضحت للباليا فريس
 را ــــــــــــــــــــــــــأذاقوه ظلما يف الليايل املخاط       ا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرماه العدى بالنائبات وطامل

 را ـــــــــــــــــــيسوموهنا خسفا وقد كنت قاه     سة        ـــــــــــــــــــــــــــــن تبقى البالد فريأترضى بأ
 را ــــــــــــــــــــــــــــوان املعايــــــــــــــــــــــــــحبازم وعازم ميح  ا           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبربك أقدم للكفاح مدجج

 ادرا ـــــــــــــفما كان حلن الروح والقلب غ     ا        ـــــــــــــــــــــــــــــــــوال تستجب للخائنني منافق
  !راــــــــــــوال مغرضا بل كان يا شعر طاه       ا      ـــــــــــــــــــوما كان حب املخلصني مدنس
 وادرا؟ ــــــــــــــــــــــــومايل أرى تلك الدموع ب       ا؟      ـــــــــــــــــــــــفغرد معي يا شعر مالك صامت

 را ــــــــــــــونفسي هوان إن دعوت اجلبائ     ي         ــــــــــــــــــايل ومهجتــــــــــــــــــــأغرك مين أن م
 را ـــــــــــــــــــــــــــــألجل فلوس أو ألجل مناب     م         ــــــــــــــون عهودهــــــــــــــــــــفما أنا ممن ينكث

                                                 
بيت قصيدة من حبر الطويل نظمتها ألصف وضعية اجلازائر و ما حل هبا من شدائد وأهوال ومن تضار  األحازا  وأنشدهتا يف   (1)

أحد املناضلني أمام مجع غفري من الوطنيني وكان ذلك ةرا بأحد املنازل حتت قنطرة ةيدي راشد كعهدنا يف كل اجتماع من 
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 را ــــــــــــــــــــــــــوإن كان ذاك العيش مرا وبائ         رر     ـــــــــــــــــــــــــــيش حمـــــــــــــــــــــ بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــىتولكنين أرض
 را ــــــــابــــــــــفمثلي على املكروه مازال ص          ي من األذى    ــــــــــــــــــا أالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال أشتكي مم

 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــوال تبتعد يوما عن القلب هاج     ت     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإين ثابــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأن إذن وافرح ف
 ادرا ـغــــــــــــــــوعهدي بذاك الصوت أن ال ي      ي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــم صبابتــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغادرين يا شعر رغ
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقد ظل قليب بالفجيعة شاع       ة   ــــــــــــــــــــــــــــد يل بنغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــأناشدك الرمحان ج

 را؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنبيل فمايل ال أراك مسام      ذ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدنيا رفيق مه حبيبك يف
 را ــــــــوإن كان ذاك الشخص بالعلم ةاح       ا   ـــــــــــــــــــا خمنثــــــــــــــــــــــفال تصطحب شخصا جبان         
 را ــــــــــــــــشعب يبكي املفاخألغراضهم، وال        ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح حيلــــــــــــــــــــــــم أصبفإن العل حذار         
 را ـــــــــــــــــــــوما كان غري الشعب جندا مناص           دهـــــــــــــــــــــــــــب جنــــــــــــــــــــــرا حنن للشعيقولون غد 
  را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال تأمنن الظواهةوى قوهل       م    فما احلب إال خالص يـــــــــــــــــــــــا شعر عنده         

             *               *                  * 
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهال ترى يا شعر تلك املقاب      ا    ــــــــــــــــــــــــــــــــك ضائعـــــــــــــــــفهال ترى يا شعر شعب         
 را ـــــــــــــــــــــفوقها الدمع ماط ففاضت وأمسى       ا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة بالدمــــــــــــــــــــــختضبت األرض العازي         
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصار خرابا بعد ما كان ناض       دى   ـــــــــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــقد طوته ي..فأين محانا؟         
 را ــــــــــــــــــــــــخراطى إذا كنت ناك"و"قلمى"و         اهال  ــــن كنت جا" اةطف"فسل حادثات          
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثار الطلول حواةوتنبئك آ       يا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبواك اتـــــــــــــــــــــــجتبك الرياح السافي         
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقضوا حنبهم مستصغرين الدوائ        ى   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوةل صفحة التاريخ تنبئك باألل         
 را ــــــــــــــــــــــــــــــــــومن أودع الشعب النبيل احلفائ       ي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةل ما جرى باالحتالل ألمت         
 را   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت هالال خالد الذكر زاهأض         ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رعى اهلل عهده !فرنسا!فرنسا         
 را  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الثوائـــــــــــــفما غلب الغيم الري       ا   ــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــ يا هالل العر  ال ختش غيمأال         
 را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةيصبح ذرات ويسقط عاب    ا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوما غيمها إال ةحابة صيفن         
 را ــــــــــــلشعب قضى شطرا من العيش عاك       ا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويظهر بعد احلازن وجهك بامس         

             *               *                  * 
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  را؟ـــــــــــــــــــوهل صار ذاك العازم للمجد طائ       ة؟  ـــــــــــــــــــــــــبين الشعب هل يف قلبكم وطني         
 را؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهل يف دم األحرار يازبد زاخ      ص؟   ـــــــبين الشعب هل حب اجلازائر خال         
 اورا؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــوهل ةرمت حنو األعادي قس       بين الشعب هل وحدمت الصف واخلطى           
 را؟ـــــــــــــــــــــــــــــــلطعن عدو كان بالعرض ةاخ        ا ـحذمت السيف والقنبين الشعب هل ش         
 را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدوكم قد بات يقظان ةاه       ــــــة  ـــــــــــــــــبين الشعب يكفيكم ةباتا وغفل         
 را؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهال جتيبون اهلالل املغام        ــــــــــــــــــــــــــــل  مكب بين الشعب ناداكم هالل         
 را؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبال وأغراض ليجلو باه       ـه؟   ـــــــــــــبين الشعب هل ضحيتم يف ةبيل         

*               *                  * 
 را؟ ــــــــــــــــــــــــــــض ةائــــــــــــــــــــوبينكم هذا التباغ       ــــــــــــم؟   ــــــــــــــــــــفمايل أرى هذا التقاطع بينك         
 را؟ ــــــــــــــــــــــحي مناكــأمن يرضع الثديني يض    وة     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويف الدين أنتم واجلازائر إخ         
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقد ةرمت ةريا ينايف الشعائ    ا     ــــــــــــــــــــــــــــالم شعبنــــــــــــــــــأيا أيها األعالم أع 
 ادرا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأل الرمحن من كان غ اإذ  ا       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمام إهلنـــــــفما قولكم يوم 
 را؟ ــــــائــــــــــــــــــــكان جبارا؟ ومن كان جومن     ا؟      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا جبانا منافقـــــــــومن كان شري 
 را؟ ــــــــــــــــــــــــــــــومن ذا ةعى باملكرمات متاج     الده؟    ــــــــــــــــــــــــراض دون بـــــــــــــثر األغومن آ 
 را؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالرنان باع املشاع وباألصفر      ه؟   ــــــــــــــــــار من دون جنســـــــومن آثر الكف 
 را؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألجل بالد أشبعتنا املناك      را   ـــــــــــــــــــــــرام مهاجـــــــــــفمايل أرى البيت احل 
 را؟ ـــــــــــــــــــــــــــــآم" باريس"وما قال ريب شطر     ره     ــــــــــــــــــــــــــــــك شطــــلقد قال ريب ول وجه 
 را؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلينا ولكن لن تنالوا املفاخ      م    ـــــــــــــــــــــــــنا فجرتــــــــــــوأوصى بأن ترعوا ذوي 
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن جتدوا إال األذى واملعاي     ا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعندنــــــــحوا عند اإللولن تفل 
 را؟ ــــــاحلمى والشعائصان   إذا قال من       ا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام رةولنـــــــــوما قولكم يوما أم 
 را؟ ــــومن ذا  قلبا إن رأى الدمع هام         س؟ ـــــــــومن كفكف الدمع السخني لبائ 
 را؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن أثلج الصدر املروع غائ         ة؟ ــــــــــــــــــــــــــــــومن رق للمسكني لطفا ورمح 
 را؟ ـــــــــفمن صان اليتامى مناص...يتامى          :اءــاعت األرض والسمعلت ضجة فارت 
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 را؟ ــــــــــفمن صان األيامى احلرائ...أيامى      :      ـرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورددت األرجاء يف الليل زف         
                            *                  ** 

 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار املؤبد ةائــــــــــــإىل الذل والع     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه      ه قويل للذي قد رأيتـــــــــــــــــــــــأوج         
 را  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعل الذي قد زل يصبح طاه       ــــع    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ال شك نافــــــــــأذكر والتذك 
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيه احلازم إن بات خائ قظوأو       ــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنبه من يقضي الليايل نائم 
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــومن ظل يف حبر اخليانات ماخ    ه       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن يرضى اهلوان لشعب أحذر 
 را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو ثائــــــــــــــــبقويل وأفعايل ليغ     ن      ـــــــــــــــــــــــأشجع من يف قلبه اخلوف ةاك 
 را بـــــــــــــــــــرون الغو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعيدا له تلك الق          دىن ـــــــــــــأرغب يف اجلوزاء من صار يف ال 
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام فاتوتبعث فيه الروح إن د     وره      ــــــــــــــــــــــــــعسى هذه الذكرى تقوي شع 
 وادرا ــــــــــوف الغــــــــــــــــــــــــمن العاز الختار احلت     ب ذرة      ـــــــــــــــــــــــحسرة لو كان يف القل فوا  
 را ــــــــــــــــــــــــوم داحــــــــــــــألهايل أصبح اليومن ل     ه      ــــــــــــــــــــــــإذا كان ال يسطو على من أهان 
 را ــــــــــــــــــــــاة قياصـــــــــــــــعلى من قضوا دهرا أب  رة         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وغيـــــــــــــإذا كان ال يهتاز حازن         
 را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد بلغ القلب اجلريح احلناج      ة    ــــــــــــــــــــــــــــــا لصيحإذا  كان ال يشتد غيظ         
 را ـــــــــــــــــــــــــــأةالوا على األرض الدماء اهلوام    ن       ــــــلصوت اليتامى واأليامى وصوت م         
 را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويضمر باةم الدين داء خمام     ا    ـــــــــــــــــــــــــــــاق منافقإذا  كان يسعى يف شق 
 را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهدمه هتدمي من كان كاف    ه      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعازمإذا كان ما يبين أخوه ب 
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإليهم ولإلخوان يندي اخلناج    مي      ـــــــــــــــــــــــــــــــــإذا كان حيمي الكافرين وينت         
 را ــــــــــــــــــــــأال يستحي من كان للشعب ناح       ه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك اهلالل وجنمةالم على ذا 
 را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالم على من كان ليثا مغام     ى     ــــــمـــــةالم على اإلةالم والضاد واحل 
 را  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالم إذن إن كان جيدي اجلازائ     رزء     ـــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــةالم على شعب يتي 
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماال كبارا زواهوودعت آ       ة    ــــــــــــــــــــــــــل فضيلـــــــــــــــةالم فقد ودعت ك         
 را ــــــــــــــــــــــــــــــــــزمان البكا والدمع ما كان زاج   كي؟ وهل جيدي البكاء فقد مضى        أبأ 
 را ـــخاطــــــــــــــــــــأخاف على شعيب األذى وامل      ما     ـــــــــــــــــــــــــــــــــفيا شعر عذرا إن بكيت فإن         
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  !راـــــــــــــــــوقلب العازياز احلر إن كان شاع         م   ـــــــــــــقلب يا شعر ال تلالوع دموعي دم         
 را ـــــــــــــــــــــــــمن الشاخمات الشم يسمع زائ       ندا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأال ليت قومي يستجيبون لل         
 را ــــــــــــــــــــــــــــــأصاخ إىل األحرار أصبح ظاف     ن       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــبالد فكفهيا لتحرير ال         
 را ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم العر  حر طاملا كان ثائ    ا وال أذى        ـــــــــــــــــــدم العر  ال يرضى هوان         
  !زراآــــــــــــــــــــــــــشدوا امل: يناديكم اإلةالم   مى         ــــــــــــــــــــــــتناديكم الفصحى العازيازة واحل         
  !راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقرون الغواب وهيا معا حني         ا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازائر بالدمــــــــــفهيا معا نفد اجل         

 (1) !راـــــــــــــــــق             ومن ينصر الرمحن يسعفه ناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصر مبني حمقـــــــــــيكون لنا ن         
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 ال أنسى 
 ي ـــــــــــــجرحه ما له آة( ثامن ماي)و   ــاةي            ـــــــــــــــــــــــــدي أو أهدئ إحســــــــــــأأكتم وج

 الس ـــــــــــــــــــوهم يف مجاح مل مييلوا إلة  ـاده             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدثوه ضمــــــــــــــــــــــــــــــــوأرقب ممن أح
 اس ـــله مرمها منهم ةوى العنف والب ـــــــــــد              ــــــــــــــــــلم جنــــــــــي فـــــــــــــــــــمتر الليايل وهو يدم

 اةي ـــــــــــــــــــبأحداث ةوء وقعها مؤمل ق   ـــا            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأه ثر دافقـــــــــــــــــــــــــــــإذا ما رجونا ب
 اس ــــــــــويؤذي بال ذنب على أعني الن    ـــــــه           ـــــــــــــــــأ جرحـــــــــــــــــــــــــــل ينكـــــــــــــــــــــفيا جلريح ظ

 س راـــــــــــــغدا حتت نري الظلم منحين ال   ـذ             ـــــــــــــــــــــــــــــعو  معــــــــــــويا لضعيف يف الش
 اس ـويشكو بال جدوى إىل غري حس       ـــــــــة        ــــــــــــــــــــــــــــــــــري نتيجـــــــــــــــــــــيضج ويستعدي بغ

 أس ــــــــــــــــــــــــــــــــترقرق مفرتا وأشرق يف الك          ه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أمامـــــــــكالرحي( عهدا)وينشد 
 اةي ـــه حـل( األطلسي)فما كان غري     ــــــة            ـــــــــــــــــــه برشفـــــــــــــــــــــــــــــــظ منـــــــــــــــــولكنه مل حي

 راس ــــــــــــــمن احلكم طالت ال تضاء بنب       ــــــــة         ــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــوينعي على املستعمرين دج
 اس ــــــــــــة أي إجيــــــــــــــــــفأوجس منهم خيف    ـــــة            ـــــــــــــرأى ما ادعوا من رعيه حمض خدع

 الس ـــــــــــــــــــــــــوه بإفــــــــــــــــهلم ورمت ما روج             م   ــــــــــــــــــــــل مازعـــــــــــــكذبت ك( ماي)ظائع ف
 اس ــــــــــــــاق ألرمـــــــــــــــــــوعسفا وأحياء تس     ة           ــــــــــــــــــــــــــــــى نكايــــــــــــــــــديار من السكان ختل
 اس ــــــــــــــــــــــــــد مبقيـــــــــــــــــــــبأنواع مكر ال حت     ة           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــــــوشيب وشبان يسام

 اس ــــــــــــــــــــــــــر أحبـــــــــــــــــــــــومعتقلوها أهنا ش    ـــــا            ـــــــــــــــــــــــــــــاؤهـــــــــوأحباس شر أمجعت ةجن
 راس ــــــــــــــــــــــعليها لصوص يف مالبس ح    دة            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء مبيــــــــــــــــــومعتقالت يف الع

 اس ــــــــــــــــــــــدي أراذل أنكــــــــــــــهتان على أي  ــس             ــــــــــــــــــــــــان أوانـــــــــــمن البيض احلسوغيد 
 اس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وأملـــــــــــبكل كرمي من مج      ع          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويسلنب من حلي هلن مرص
  س مصون احلواشي طيب العرف كاآلـر               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوينكنب يف عرض هلن مطه

 راس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأط فلم جتر أقالم به فوق    ــه            ــــــــــــــــــــــــــــــــــعذر وصفن خطب تفيا لك م
 راس ــــــــــــــــــــــــــــــإذا مل ننب عن مرهفات وأت  ا              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال خري يف عد املظامل وحده

 اس ـــــــــــــــــــــــــن بقسطــــــــــــــــق ال يديوغري حمـم                ـــــــــــــــــــةئمنا من الشكوى إىل غري راح
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 ي ـــــــــــــــــــــــــثا                وأضر  أمخاةي اجلميع بأةداةــوقفت أجيل الطرف يف األرض باح
 اس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى كل خنشراء وبيعا يف ال     ــــــــــــه           ــــــــــــــــــــــإذا يب أرى فيها الضعيف جييل

 اس ـــــــــت بعد إينــــــــــــــــعلى أهلها واةتوحشـــــــــة                أرى األرض زادت ظلمة فوق ظلم
 واس ــــــــــــــــــــــــــــــــاء بأقـــــــــــــــــــــعليها األقوي تبارى      ــــــــــــة           ــــــــــــــــــــــــــــــر غايـــــــأرى كرة ترمى إىل ش

 اس ـــــــــــــــــــــــداد بقرطــــــــــــــــوما عهدهم إال مــــــــــــة                  ـــــــــــــــــــــــــــــــوما وعدهم إال ةرا  بقيع
 اس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال تسموا وجه احلياة بأرج         ـــــــــــــــــوا         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيا أيها املستعمرون تنازه

 اس ـــــــــــــــــــــــــــــومن كم أفواه ومن خنق أنف             ـــــس      فــــــــــــــــأمل يكفكم ما مر من قتل أن
 اس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جلســـــــــــــــفتلك قناة ال تلي       ـــــــــــــــــــــــنا            لوبــــــــــــــوال تطمعوا أن تستلينوا ق

 اس ـــــــــــــــــــــــــــــــح خلق اليبدنياك ذرعا واطر          ــــــــــــق          ضــــــــــــــويا أيها الشعب املروع ال ت

  (1)اةيــــــــــــا أنا بالنــــــــــــــــــــــوموعدنا العقىب فم  ـــــــــــــــنا                 نـــــــــــــــذاك ال وصل بيوقل للذي آ
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 ماي  8ذكرى 
  اـــــــــــــــحتاز يف األحش  وم             ــــــــــــــــــــــــــذكراك يا ي                       
 ا ـــــــوحش تال وحشوم               ـــــــــــــــــــــــــإذ أقبل الق                       

*** 
 مشس على مثلك  رق              ـــــــــــــيا يوم مل تش 

ك  ـــــــــوامللتجى مهل     ق          آل الضحى مغر                          
*** 

 ا ـــــــــــــال تأتلي حوم   وم            ــــــــــــــــــــــكراك يا يذ 
 ا ــــــــــــــــــــــــــفتطرد النوم     ي النوم          ــــــــــــــــتعتاد ف                       

*** 
 ة ــــواألهل يف غفل     ى فيكا          ـــــــــريع احلم                        

 ة ــــــــــا               طفال وال طفلـــــــــــمل يعف عافيك                       
*** 

 رهطا من الشمس    ه            ـــــــفيك اعرتت مل    
 س ـــــــــــــــــــــــأحيتهم أم               هـــــــــــــــــــوا أمــــــــــــــــفقتل                      

*** 
 ر ــــــــــــــــجازوه بالكس       را        ـــــــةاقت هلم نص

 ر ــــــــفبات يف األة    كمن فدى األةرى                                    
*** 

 ر ــــــــــعلى شفا العم    او          ــــــى هــــــــهلفي عل                        
 در ــــــــــــــــــــــــفخر للص    او          ــــــــــــــه غــــــــــــــــــقد تل                         

*** 
 ه ــــــــــــــــــقد عفرت أم      هلفي على مرضع                                
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 ه ـــــــــــــــــــــإال الشقا أم   ع          ـــما خب أو أوض                        
*** 

 را ــــــــــــه              فيك اليد العســــــــــــــــــــالشعب مست    
 رى ــــــبالضر والعس  ه            ــــــــــــــأضحى فمست                       

*** 
اال ـــــــــرح البـــــــــــــمل تب ا             ــــــــــــــــــيا يوم ذكراك   

 اال ـــــــــــبالليث ما ص     راكا         ـــلو طاف مس                         
*** 

 در ـــــــــــــــــــــمنبتها الص    ا          ــــــــــزرعت أحساك    

   (1)درـــــــــــــــــــــإنا إذن غ   اكا           ـــــــــــــــفكيف ننس                      
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 : ماي 8في ذكرى فواجع 
 ...عجبا لوجهك كيف عاد لحاله 

 ام و ــــــــــــــكم فجعت من أق( ماي)وام                   يا ــــــــــــــــــــــــــقبحت من شهر مدى األع
 ي ــــــــــــــــــــــمناع صخر من أذاك الطاموا      ة             ـــــــــــــــــــــــــــــشابت هلولك يف اجلازائر صبي

 امـــــــــــــــــــــــــــــــيف الكون حىت مهجة األي        ــة           ـــــــــــــــــــــــــــل رحيمــــــــــــــوتفطرت أكباد ك
 ة اآلالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومدامع يف صفح            ن دم       ــــــــــــــــــــــــــــــوم ةطر مؤ تارخيك املش

ــــــة أبديـــــــــــــوغدا صفائح خازي  رام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجمضبوطة يف دفرت اإل       ة            ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلن ينتهي أبدا على الظ          ق         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مطبـــــــــــــــتتلى بتسفيه ولع

 رام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابن اجلازائر يف ةواء ض              وا     ــــــــــــــــــــإن أعلنوا فيك السالم لقد رم
 ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــاته هبيــــــــــــــــــوا مهجـــــــــــوتشرب      ه             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحياتـــــــــــــــــــوتناهبوا أموال

 ام ـــــــــــــــــــــــبكفاحه، فجازوه بنت حس            رروا        ــــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــطلبوه للهيجاء حت
                                                 *** 

 ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وال ملتــــــــــــــــمبحجب أب          ه         ــــــــــــــــــــــــــــــــــوجرح مصاب" حنوز"ما يوم
 الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــحأن يطوياه كعارض األ       دى            ــــــــــــلن يقدر احلدثان أو طول امل

 م يوحي الشجى ويصيح مثل اهلـــــــــــــــــا    د              ـــــــــــــــــــــــــــاز خالـــــــــــــــــــن يبقى كرمالبد أ
 دام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواةتيق بني اجلند لإلع      ا             ـــــــــــــــــــــــألقوه يف األغالل نضوا صادي

 وام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجازر السباع كجيفة لس        ق           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحال ورموا به وبولده من
 رام ـــــــــال إجـــــــــــــــــــــــــب -دركا–يف حلظة           وا          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلل يف أهل كرام صرع

 ام ـــأس محـــــــــــــــــــــــــيسقون يف النريان ك               م     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أبوهـــــــــــوتتابع األوالد ث
 الم ــــــــــــــــــــــــــــــــيف محى اإلةأرواح خري              ا       ـــــــــــــــــــــــحصن الرجولة يف أعاز صفاهت
 ام ـــــــــوا كعظـــــــــــــــــــــــــــــــــطيب املىن، وميتع           ى         ــــــــــــــــــيف عنفوان العمر، مل يدنوا إل
 ام ــــــــــــــــــــــا وذل مقــــــــــــــــــــــــــــــــــتبكي رزيته      ة              ـــــــــــــــــــذهبوا وأمست دراهم مفجوع

 ام؟ ـــــــــــــــــــــع وفطــــــــــــــــــــــــــــــــــووالئد من رض      ه              ــــــــــــــــــــــــــــن ألم والـــــــــــــــيلة، ملمن للح
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 رام ــــــــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــمكبوتة تذكى أش          ع          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالذوا حبازن قاتل ومدام
                                               *** 

 وام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرى ةتبقى طيلة األع            النوائب والردى        ( ماي)يل فيك يا 
 دام ــــــــــــــوجحيم ةجن حف باإلع          ة         ــــــــــــــــرم صحبــــــــــــــفقدان خري أ ، وأك

 دام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة وصقضيتها يف ع       ر            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف ذمة التاريخ تسعة أشه
 دام ــــــــــــــصنعت خصيصا للفىت املق     دة              ــــــــــــــــــــــــــــــوشربت منها كأس كل شدي

 لى اآلالم ـــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــوجتلد يسط      ة            ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جبــــــــــــــــــقابلتها بشجاع
 ام ــــــــــــــــــــــــــر الغنـــــــــــــــــــأعتاز جهد الظاف               دا   ــــــــــــــــــــــــــــــوخرجت منها حر نفس حمم

 ذام ــــــــــــــــــظلموا الضعاف وشوهوك ب           ا       ـــــــــــــــــــــقد ظلموك حقا مثلم( ماي)يا 
 ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــثيف حرزه، وجنوا أخس أ         ة         ــــــــــــــــــــــــــدوا بنذالــــــــــــداةوا حرامك واعت

 ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمقصودة لسنائك البس          ة        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكسوك ثو  اجملرمني إهان
 ام ـــــــــــــــــــــــــــــــــم غشــــــــــــــــــــــلوال يد من ناق            ى      رءــع والـــــــــــــــــــــــــــما كنت أهال للفجائ

 وام ــــــــــــــــــــــــــة األقــــــــــــــــــــلوال هوى يف دول           ص واألذى       ـــــــــــــــــــــال للنقائـــما كنت أه
 ام ــــــــــــــــــــــــــــــنكراء عاثت يف الذرى واهل          ة        ــــــــــــــــــــــقرنوا امسك احملفوظ باةم جرمي
 وام ــــــــــــــــــــــــــــــــة األعــــــــــــــــــشوهاء تبقى ةب          ة        ــــــــــــــــــــــــورموك من بني الشهور بوصم

 ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح مــــــــــــورماك موتور بسه      ب            ــــــــــــــــــــــــفمثلت مكروها ولست مبذن
 ام ــــــــــــــــوان واألعمـــــــــــــــــــــــــال من اإلخعل      ا            ــــــــــــــــــــــــإذ ظن أنك فاتك شر  الدم

 وة الضرغام ــــــــــــــــــــــــــــمن غري رمحى ةط               الده   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبــــــــــــوةطا على أبنائ
 ام ـــــــــــــك جســــــــــــمن بعد أحداث عرت       ه           ــــــــــــــــــــــــعجبا لوجهك كيف عاد حلال

 الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرتيح هذا الناس من إي     ه             ــــــــــــــــــــــــــــــــــهال غربت عن الازمان وأهل
 الم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبيما مفازع األظ تبدو        أصبحت رماز الفاجعات بذا احلمى          

 رح دام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهما تعد تشرق جب       ة           ــــــــــــــــــــوتروح ذكرى السوء حتمل قرح
 الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر مشحن بك" فماي"    ازن             ـــــــــــــــــــــــــــــــإن كان يف التاريخ، عام حت
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 الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهوت جنوم يف حميط ظ    ـة              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرحت به أجفان كل كرمي
ــــــج أو ما ةقاك الظلم أةوأ            م       ــــــــــــــــــــمل تنتق مالك وامجا( ماي)يا   ام؟ــــــــــــــــــ

                                                *** 
 ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــقد عج باألرواح واألجس                    ـــــــوهـــــــــــــــاء مشــــــــــــهذا حرامك بالدم

 ام ــــــــــــــــــــــــــــشويت وكانت من ألذ طع          ة          ـــــــــــــــــــــــــــــــد رطبـــــــــــــــــــــذان وكبمهج وآ
 ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيربأ من احلكام واألحك               ارع      ــــــــــــفارفع إىل موالك شكوى ض
 دام ـــــــــــــــر اهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللظامل املستهت         ة            ــــــــــــــــــــواةأل يد اجلبار عاجل نقم
 دام ــــــــــــــــــــــفمىت يساق الظلم لإلع           ة          ــــــــــــــــــــــيا ماي إنا يف انتظار حكوم

 ام ــــــــــــــــــــــــــــــألوى به يف حلظة كحط                     رأـــأنت ابن ذي األهوال إن رام ام

  (1)"رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ"ة وبقواصم جمتاح           من ر  السما         ( الغر )عجل هلذا 
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 : ماي 8في ذكرى 
 ..والدماء الغوالي؟ سر على الدمع

 " مهداة إلى صدى النفوس المطلولة والقلوب المسلولة"
 " ماي 8في  أرواح الشهداء"

 ي ــــــــــــــــــــــة املتعالـــــــــــــــدا يف ذميا شهي                  ي       ــــــــــــــــــــــــــــةر على الدمع والدماء الغوال
 ى وروح اجلالل ـــــــــــــــــالرض ك أغاين              دو           ـــــــــــــــــــــــــــوات حتـــــــــــــــــوامتط النور للسم

 ال ـــــــــــري املنـــــــــــــــــــــك السما باملىن وخ                    ال     ــــــــــــــأم –ارج ـــــــــــــــــــــــــــيف املع–ويهنيك 
 ل آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف محى اهلل والبىن وال                        ى ــــــــــــــــــــــلك مثوى األبرار موصول نعم

 ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثر األوصـــــــــــــهنبا مبع                   ران      ـــــــــــــــــــــد والنيـــــــــــــــــوأترك اجلسم للحدي
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج وجبـــــــــــــيف بيوت وأهن                 ا        ــــــــــــــــــــــــــش قوتـــــــــــــال  والوحتبتغيه الك

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ونكـــــــــــــــعليه من شق                  ق       ـــــــــــــــــــــــوع وال تشفـــــــــــــــال تشيعه بالدم
 وال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرضة للردى ولأله                    ك إال     ـــــــــــــم يـــــــود لـــــــــــــــــــــفهو منذ الوج

 ازوال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف لظى، مث ينتهي لل                          اــــــــــــــــيــــــــــــــــوس وحيـــــــــــــــــيرتامى بني النح
                                                  *** 

 ــــــــال ـــــــــــــــــــــــشهابا يف الصخر واألدغـــــــ                     اريت     و ــــــــــــــــــــــــــاة تـــــــــــــــمهدر الدم واحلي
 ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق حمتــــــــــــــمن وجود مناف                      ا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالص للألفو وتسارعت 

 ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اآلمــــــــمستباحا حمط                      ق    ـــــــــــــــــــــغبت قبل األوان مهضوم ح
 ال ــــــــــر الكمـــــــــــــــــــــــــيف ربيع الصبا وفج                 ا         ــــــــــــــــل عبيطـــــــى جسمك النبيو واناز 

 " الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخلي"فيلما مرفوق لوح                     دى      ــــــــــــاز املفـــــــــــوانطوى عمرك العازي
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغليال من صبوة ومج                   ف       ــــــــــــــم تشـــــــــلو مل متتع نفسا وقلبا 
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فعــــــــــوجهاد مواص                    از      ـــــــــــــــــــــــــــــر عازيــــــــــــأو تنعم روحا بنص

 وال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف شبا  منضر األح                   اة      ــــــــــــــــــــــــــحيى مـــــــــــــحرموك املىن ونع
 ال ــــــــــــــــــــــــــــالسعادات حوارف األنس ب                        اين ـــــــــــــــــمستطا  األنفاس حلو اجمل
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 غوايل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءه كالــــــــــــــــفأراقوا دم         ال       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواةتهانوا بقلبك الغض جه
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــاألعازل بالنار والظىب والرج         ك        ــــــــعفــــــــــــــــــــــــــــــعلى ض -محقا–واةتطالوا 
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأى ومسع من صبية وأه            لى مر     ــــــــــــــــــــــــــــع -صربا -للذبح–وابتغوكم 

 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل واملنكرات جهد نك          ف واإلذ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتباروا يف القمع والعس
 ايل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو املغــــــــــــــمن ظلم الع              م     ــــــــــــــــــــــــــــــدون ذنب إال جهادك يف حتريره

 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ووبـــــــــــــــــمن قيود مسموم      ادي             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والتفـــــــــــــــــــــــوتساميك للعل
 الل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طرحيا يف الذل واألغ         را          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليك قضيت حهلف نفسي 

 وال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالذ واألقــــــــــــــــــطعنات الف       ى            ـــــــــــــــــــــــــــــــــا فتسقــــــــــــــــتطلب املاء مستشيط
 ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو تدافع حىت ببعض مق       ا            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل هتاجم بالسيف والنار خصم

 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعند نفس تواقة للمعال        ذرا            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــفتبل الصدى وتبل
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألبط ةــــــــــــــــــــمت موت فقد        ل           ــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــبالق إن تعاجل يف زهرة العمر
 ايلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجروح تدمي طوال اللي         ى          ـــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتركت القلو  جمروحة أن

                                                     ***  
 ى إذالل ــــــــــــــــــــــــــردى علــــــــــــــةاقهم لل    از               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عجـــــــــــــــــدم من للضعفاء هآ

 وال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــس واألمــــــــــــــمستبد بالنف        اغ           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل ط  واعتدى حقهم به
 ال ـــــــــــــــــــــــــــــيف جحيم مضاعف األقف       اء            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق متنــــــــــــــــــورماهم من ح

 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف محاهم باحلرق والتقت       وا            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وعاثـــــــــــم األمباةأخذوهم 
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــة ورجــــــــــــــــــمن نساء وصبي             م       اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواةتباحوا األعراض جهد انتق

 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم أشبـــــــــــــــد مكـــــــــــــــوول            د فذ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسرتا حسرتا على وال
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــيف صخور معلقي األوص         وا          ــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوأل – دراكا –صرعوا كلهم 

 ال ـــــــــــــــــــــــــهم ضحايا البهتان واألدغ          و         ــــــــــــــــــــوا وخلــــــــــــــــــــــــــــــــقدموهم للموت صف
 وال ــــــمن ضعاف، يف الشكل واأله                   ــــــــــــــمـلى حشاهــــــــــــــــــوالبكاء املفجوع يص

 ال ــــــــــــــــــال إمهــــــــــــــم بــــــــــــــــفجعونا فيك       رام            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقدكم من ك -واهلل-عاز
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 الل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز واإلجـــــــــــــــــجلدير بالع         داء          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اعتـــــــــــــرا يهــــــــــــــــــــن دما حإ
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى منـــــــــــــــويغدو أةا ألغ             ى مفرق الدهر     ـــــعل -تاجا–ةوف يعلو 
 ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبني عويل النساء واألطف         كمو          ـــــــــــــــــــــــــــــدار يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــلن متيت األق
 ال ـــــــــــــــــــــــــــــــفاجعات تذيب صم اجلب   رات                ـــــــــــــــــــــــــــاهتم نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتعاىل صيح

  يل آلـــــــــــــــــــــــــــــع كالـــــــــــــــــمن دماء وأدم            رى       ـــــــــــــان أروع ذكــــــــــــــــــــــكيف يطوي الازم
 ال ـــــــــــــــــــــــــــــــى األجيــــــــــــــــــــــعربا حية إل            ؤدي       ـــــــــــــــــــر رمازا يــــــــــــةوف تبقى يف الده

 ال؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام الفعـــــــــــــــلرجال غر ك          ال         ـــــــــــــــــــــىب اغتيـــــــــــــليت شعري يدرون عق
 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السيـــــــــــــــــــــــودماء زكي         ات           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حرمــــــــــــــــواعتداء نكر عل

 ال ـــــــــــــــــــــال إمهـــــــــــــــــمن قضاء ميلي ب           ازاء         ــــــــــــــــــــــــاة أوىف جــــــــــــــةوف يلقى الطغ
 الل ـــــــــــــكائن، ينفث الردى كالص              وى        ـــــــــــــــــــــــــــــــــأق -باهلل–ويرون الضعيف 
 ال ـــــــــــــــــــــــــــــــدوه القتـــــــــــــــــرمحة من ع            ى         ــــــــــــــــــــــــــتعبد يرتجــــــــــــــــــــــويل شعب مس

 ال ـــــــــــــــــر دجـــــــــــمن دخيل مستعم            ارا         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة وازدهـــــــــــــــــــــــوميىن ةع
 الل ـــــــــــــــــــــــــــــــــحلم خادع وشر الض              ذا       ــــــــــــــــــــــــــــــــر هــــــــــــيا عازيازي يا ابن اجلازائ

 ال ـــــــــــــعيشك احلر بالقوى والنض          ب           ـــــــــــــــــــــخل عنك اخليال والوهم واطل
 ال ـــــــــــــــــــــــد املختــــــــــــهب جنا باجلن           ر          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ختف ةطوة الظلوم وال ت

 ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جمـــــــــــــــــــوآالته، بك   ة                  ــــــــــــــــــــــــــــــرى املنسقـــــــــــــــــــــرغم قواته الكب
 ال ـــــــــــــح اخليـــــــــــهبوات تفىن كلم            إال           -كمـــــــــــــــــــــــوعاز روح –ليس هذا 

 ال ــــةر عازة أو كم –وحدها  -      ا               ـــــــــــــــــــــــــيب يومـــــــــــــــــــمل تكن قوة الدوال
 ال ـــــــــــــــــــــــــــأعاز القوى على كل ح                 س     ـــــــــــــــــــــــــــق والنفــــــــــــــــــــــــــــإمنا قوة اخلالئ

 ايل ـــــــــــــــــــــــــــــومالكا يف صرحها املتع          ا            ـــو  قام أةاةــــــــــــــــــوهي روح الشع
 ال ــثبات اجلب -اعوض –واثبت               ان        ــــــأيها الشعب صحح العازم واإلمي

 ال ــــــــــــــــــــــــــــق اآلمـــــــــــــــــوكفاح مستوث     د                ـــــــــــــــــــــــــــــات والكيـــــــــــــــــــوتيقظ للحادث
 الل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنريد احلياة يف اةتق           از           ـــــــــــــــــــــــــــرامة والعـــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــإننا أم

 ال ــــــــــــــمجيعا، باةم اهلدى والكم           ا           ـــــــــــــــــــونقاضي اخلصوم للحق والدني
 (1)ال ـــــحكمها العادل  الشديد احمل         ري             ــــــــــــــــمث نرجو األقدار، والدهر جي
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  .....برغمك ماي
 ى ـــــــــــــــد فيك بطيب املنـــــــــــوأةع                          ا    ـــــــــــــــــــــــأذوق اهلن ايــــــــــــــــــــمبرغمك 

 ى ـــــــــــــــــــــــــف منه ألذ اجلنــــــــــــــــوأقط                           دي   ـــــــــــا يـــــــــــــــــــوأهصر غصين بكلت
 ى ـــــــــــا عذابا تشيع السنـــــــــــــكؤوة                    اة           ـــــــــــــــــــــــــــــبروحي وقليب أةاقي حي

ــــد حينــــــــــــــوتكشف غيما تلب  ى ــــــــــــي وأةبغ ثو  الغنــــــــــــبنفس                  ا            ـــــــــــــــ
 ا ـــــــــــــــر عهد إىل خرينـــــــــــــــــــمن غي                         ول     ــــــــــــــــــــعجبت لطبعك كيف حت

 ا ـــــــــــــــــــــــــس وكل اهلنـــــــــــــوحب وأن                     د         ــــــــــــــظ ةعيـــــــــــــــفجئت بيمن وح
 ا ـــــــــيك حق الثنــــــــــوإن كنت أول                      ي         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوإين أةائل روح الليال

 ى ــــــــــــــسر الغنـــــــــــــوجدت علينا ب                           اس    ــــــــــــتساهلت يا ماي بعد مش
 ى ــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــال أما إنه رماز مكر                            ر    ــــــــــخي( مهة)مىت كان يف ماي 

 ى ـــــــــــنـــــــــــــــل مـــــــوحاول حتطيم ك                     ا           ـــــــــــــــــــــــــــــأةال دماء وأرهق شعب
 ي الفنا ــــــوقد كان من قبل يازج                       ودا         ـــــــــــــــاح ةعــــــــــــ  يوم أتر أال 

 ا ــــــــــــنـــــــــــــوم لــــــــــــــــا ويــــــــــــفيوم علين                      ه          ــــــــكذا الدهر للناس يومان في
 ا ــــــــــنـــــــات بــــــــــــــــــوأحكامه الساري                      ا          ـــــــــــــــــــــــــحتري عقلي من ذا القض

 ا ــــــــــــــــوى والعنــــــــــــــــوحينا يدير الن                         ا       ــــــــــــــــــــا وأنســـــــــــزمانا يتيح نعيم
 ا ـــــــــــــــــــــــــد القنـــــــــــأقام عصيا شدي                           واشي     ــــــــــــــوأمتع قلبا لطيف احل

 ا ـــــــــــــــــــال والسنـــــــــــوآخر يبغي الع                       ا         ـــــــــــــــــــــــــــــامى غر ــــــــبه جانبا يتمل
 نا ــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــيهاز صداها جن                            د     ـــــــــــاين خلـــــــــــــوأوحى لناي أغ

 ي ــــــــــــــــــــــــــل واجملتنــــــــــــكرمي الظالئ                           اع       ـــــــــي الروح خري متهنيئا لذ

  (1)اـــــــــــــــــــورن ت هواـــــــبدمهاء ماج                       ور         ــــــــــــــــــــــــــــــيرف دواما رفيف زه
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 ( السهى)الجزائر  أفق

 ماي بالجزائر  8ذكرى 
 ر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو تذكرون اليوم ما أنا ذاك               ــر         ــــــــــــــــــــــــــــــــــعس وأشــــــــهل تشعرون مبا أح

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــم حسرى إليكم تنظفنفوةه             م            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــائكهل تذكرون الغر من شعر 
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهوت مبنأى عنكم تستخب                     م    ــــــــــــــــــــــــــقد حلقت كالطري فوق ربوعك

 ر ــــــــــــــــــــــــــــال خطب قط أجل منه وأخط          ه               ــــــــــــــــــــــــــــإن" ماي"هل تذكرون مصا  
 در؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم ترتكون دموعكم تتح          دا               ـــــــــــــــــــــاء جتلــــــون عن البكــــــــهل متسك

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعند األذى نستنص عون به               ا          ـــــــــــــــــــــــــــالدمع من أةف لنغري   يبقمل
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــأةى ال حيصأةف وطاف بنا                         ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــعمن" ماي"انا يومــــــهما أتـــــــم
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكره يتعثـــــــــــــــــراح الازمان ب                         ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم له يف كل قلب لوعـــــــــــــــي
 ور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يتنـــــــــــــــــتبدو، وال نور ب               ه          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم من األيام ال مشس بــــــــــــــي

 در ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أكـــــــــــــــمتبلج، بل أنت أغب             ري           ــــــــــــــــــــوم ما فيك الضياء لناظـــــــــيا ي
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــم تستـــــــــــــــــــــــمكسوفة خلف الغمائ            ة            ـــــــــــــــــــوم ما للشمس فيك ضئيلــــــــيا ي

 ي تسفر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال السحب جتلوها وال ه             ـا           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إال أهنــــــــعت ظالم الليناز 
 روا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وأقبـــــــر قبــــــــذا الشهــــــــقتلوا هب          ىل              على األ فهل ارتدت ثو  احلداد

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما هو عنبـــــــــــــــــــــــــزاكي العبري كأن        هم                ـــــــــم بدم لــــــــــــــــوا أوطاهنــــــــــــــقوم ةق
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اجلوهـــــــــــــــــــــــــــــــعرض وأن اجملد فيه        ـــــــــــــــت                اة وإن حلـــــــــوا أن احليا رأــــــــــــمل

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــشعـــــــــــــــــد ال يــــــــــــــــهذا الوجود جلاح           وا             ـــــــــــوهبوا النفوس إىل املمات وخلف
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال تنكــــــــهم يف اجلنان حياهت                       ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وإمنــــــــــيم ميتـــــال حتسبوه

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وال يتحســــــــــال خوف يلحق           ــــــــم              ــــــــــــــــن مبن ختلف بعدهمستبشري
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلل ومكبــــــــــــــــــــــــــــــــجبميعكم، ومه           ـــاتف              ـــــــــي هـــــــــيا معشر الشهداء إن

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تتفطـــــــــــــــــــــــــــــــمن مهجة ملتاع             ــــــــــــــــة             ـــــرا  حتيـــــــــــيا نائمني على الت
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــيف قلبه نار األةى تتع          ـر               ــــــــــــن شاعــــــــــتقبلوا حسن الثنا مو 
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 ر ـــــــــــــــــــــــــكفــــــــــــــــــــــاد ويـــــــه من يؤذي العبيف وج        ه                 ـــــام لسلــــــــــــــــــلو كان يف يده احلس
 در ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أجـــــــــــــــــــــهذي اجلازائر بالكرام        ـــــــــــا                  ر إمنـــــــــــــــــــــــــــــيا دهر رفقا باجلازائ

 در ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ال يقـــــــــــــــــــــــودعوا التكاةل لل         وا                م تيقظـــــــــــــيا فتية الشعب الكري
 رواـــــــــــــــــــــــــمصىل ملكوا البالد و كانوا األ  ى وجدودكــم                   دــر كيف احنططتم لل

 درـــــــــــــــــــــــــــــــــــمن قبلهم فرعون واإلةكن           ى         ــــــــــــــــــــــــــــوتربصوا باألقوياء فقد مض

   (1)رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة أكــــــــــــــــــــــــفاهلل منهم ال حمال          ـــــــــــوا          مهما عتوا يف كربهم، وتعاظم
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 م5491ذكرى ماي 
 ...الكون ضاق بكل حكم جائر

 ر ــــــــــــــــادهم ال ينكــــــجملاهدين جه                   رر      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرى على مر الازمان تك
 درــــــداء وأجــــــــــــوالنفس أجنع للف                م          ـــــــــــــــــــــــــــــضحوا بأنفسهم لشعب مسل

 ور ـــــــــــــــــــــــــــة تتنــــــــــــــــــرام احلياة طليق                          عــــــــــــــــــــــــــــــمتطل حــــــــــــوةعوا لشعب طام
 أرــــــــــوالثابتون على العواصف جت                       م   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملخلصون لدينهم ولشعبه

 ر ـنعم الدماء، هبا الشعو  تطه                     ن دم     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكتبوا صحائفهم حبرب م
 ر ـــــوطموحهم للمجد صبح مسف                   هم،      ـــــــةكنوا القلو  بصدقهم ونضال

 ر ـــــــــــــــــوق مشمــــــــــــــــإميانه وإىل احلق                 ه         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق حيثـــــــــــــــــــتقدم للسبركب 
 ذرـــــــــــــــــــــــــــكي ما ينال مراده أو يع                 ره         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ينثين عن عازمه يف ةي
 ر ـــــــــــــــــــــر ال يتغيـــــــــــــــــموت كذاك احل                        ي، وال  ــــــــــــــــــما ضرهم ةجن، وال نف

 رروا ـــــخاضوا غمار املوت كي يتح               دى           ــــــــــــــــــــــــــألفوا املعارك والبطولة والف
 ازأر ــــــــــة تــــــــــــــأشبال غا  يف الكريه                  ه        ــــــــــــــــــــــــــــــــاح ختالــــــــــــــــنشئ جتهاز للكف

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــواألةد حتمي غيلها وتازجم                ة          ـــــــــــــــــــــــــــأةد محت آجامها بشجاع
                                         ***  

 روا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهبوا إىل العلياء، ال تتأخ                ده          ـــــــــــــــــــــــــــيا فتية الوطن الكرام وجن
 رــــــــــــــــرغم الطغاة، وباحلقوق ةيظف                ده          ــــــــــــــــــــجدوا فإن الشعب خيلع قي

 روا ـــــــــــيف الكون إن جددوكم ما قص                  م        ـــــــهيا اعملوا كي ختلفوا أجدادك
 رر ـــــــــــــــــــالم راح يقـــــــــــــــيف شرعة اإلة                  ذي        ـــــملكوا زمام الكون بالعدل ال

 ر ـــــــــــــــــــــفاختار شرعة أمحد هي تنش                ر          ـــــــــــــالكون ضاق بكل حكم جائ
 ر ـــــــــــــــــم ويكبـــــــــــفغدا يضمد جرحك                   ا      ـــــــــــــــــــــــــوالكون قد لىب نداكم مسرع

 ر ـــــــــــــــــــــة ال تفتـــــــــــــــــــــــيف رد كل ظالم                    ي     ـــــــــــأنتم غدا أشبال ذى األةد الت
  !رــــــــــــــــا يبهــــــــــــــم إال يقينـــــــــــــــــــما زاده              يا شعب كم القى شبابك من أذى          
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 ر ــــــــــــــــــــــــال وتفخــــــــــــــــترقى إىل أوج الكم             ا       ــــــــك آالم هبـــــــــــــــــــــــــــــــــيا شعب ال حيازن
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــايل تذكـــــــــــــــــــــــــفاهلل يشهد واللي                     !ن األذىــــــــــــــــــــــــهلل ما غشي البالد م
 ور؟ ـــــــــــــــــــق ال يتهــــــــــــــــــــمستمسك باحل                 ر     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاه ماذا جىن وطن بريء
  !رواـــــــــــــــــــــــــــــم تتبصــــــــــــللقتل، للتشريد، ل                م       ـــــــــــــه فهرعتـــــــــــــــــقد هب يطلب حق

 ذرـــــــال، يتحــــــــــــــــ، إن رام الع"للشعب"             دة        ــــــــــــــــــــــــــــــهذي دروس يف احلياة مفي

  (1)رــــــــــــــــــــــــالد يسطــــــــــــــــــللب ادـــــــــــــــــجمدا تلي                    م   ــــــــــــــــــــــــــــــآن األوان فجددوا بنضالك
 اجلازائر              عبد الكرمي العقون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .3، ص م0250ماي  03، 055، عدد جريدة البصائر..." ل حكم جائركالكون ضاق ب: "العقون، عبد الكرمي  (1)



 255 

 " من عدوان السلطة الفرنسية في القطر الجزائري"

 5491ماي  8حادثة يوم 
 ان ــــــــــــــــــــوتفجرت يف الشرق كالربك                   د يف اآلذان      ــــــــــــــــــــــــــــدوت كقصف الرع

 اين ـــــــــــــــــــــعما تكابد من أةى وتع                    ا      ـــــــــــــــــــــــــــمنها اجلازائر ال تسل من وقعه
 ان ـــــــــــــــــــــــــلذاهتم إيالم ذي اإلحس                  ة        ــــــــــــــــــــــيرمي هبا الشعب الكرمي عصاب

 ان ــــــــــــــــــــــــــن الربهــــــــــــــآثارهم تغين ع                      إن كنت تسأل عن مدى أحقادهم    
 ان ــــــــــــــــــــــــــــمل جير يف وهم وال حسب                 م         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظلم تقاةيه اجلازائر منه
 ان ــــــــــــــــــــــــاألهواء واألضغ" ال تيين"                اره          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأذى تكابده وتصلى ن

 اين ـــــــــــــــــــــــإال على ظلم احلقود الش                    ن      ــــــــــــــــــــــــــــــــوالصرب يف كل املصائب لي
 دان ــــــــــــــــــــــــــهتوى املعارف حية الوج                 روها أمة         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيؤذيهم أن يبص

 ان ــــــــــــــــــــــــد واإلميـــــــــــــــــــرفعوا لواء الرش                    ها      ـــــــــــــــــــــــــــــنويسوءهم أن يبصروا فتيا
 ازان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسدا بال كيل وال مي                ون األذى          ــــــــــــــــــــــــــــفتهافتوا عنها يصب

 ان ـــــــــــــــــــــــــا ةيــــــــــــــــــــــــودياهنا وجراحه               ة            ـــــــــــــــــــبسالح أمنهم غدت مكلوم
 ان ـــــــــــــــــــمة وأـــــــــــــــــــحر  لكل ةكين                 م          ـــــــــــــــــخلناهم حصن األمان فماهل

 ان ـــــــــــــن القضبـــــــــــــــــــــــوصغريه حىت م              ره             ــــــــــــــــــــــــــــــــأجيرد الشعب األمني كبي
 ان ــــــــــــــــــــــــــــــــلدر  والدكأةروه بني ا            ن               ــــــــــــــــــــــــــــــمويساق لإلعدام أعازل آ

 ان ــــــــــــــــــــــــــــــل هتـــــــــــــــــــــــــكل يسح بواب                   يف مشهد فيه الرصاص مع الدما        
 ان ــــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــهتمي جفوهنما بدم            ة               ــــــــــــــــــــــــــــة ور  يتيمــــــــــــــــفلر  أرمل

 ان ـــــــــــــه كالعقيـــــــــــــــــــــــدمع يسيل علي               ا            ـــــــــــــــــــالسهول وههن فهنا دم ملء
 ازان ــــــــــــــم األحــــــــــــــةقر األةى وجهن                      ا    ــــــــــــــــــــــــــــــوهنا ةعري للسالح وههن

 ان ــــــــــــــــــــــت وأمــــــــــــــوهنا مسرات قض              ا             ـــــــــــــــــــــــوهنا نفوس حلقت لنعيمه
                                           *** 

  !رانــــــــــــــــــــــني باخلســــــــــــــــــما أجدر الباغ                   م         ـــــــــــــــــــــعجبون ببغيهم وذنوهبيا م
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 آنــــــــــــــــــــد والشنــــــــــــــــــــــــمل توح غري احلق      ة               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةجلتم بدم اجلازائر لوح
 انــــــــــــــش وال إنســـــــــــــــــــــــمل تبد من وح        ا             ــــــــــــــــــــــــــــــــــمن يتلها يبصر فظائع مثله
 وان؟ ــــــــــــــــــــــــــــن املعــــــــــــــرون شكر احملسوت             كم        ـــــــــــــــــــــــــأبذا ترون الفخر يف أوةاط
  دانــــــــــــــــــهذا الورى كالسهم يف األب                س يف      ــــــــواجلو يسري من أفاعي اإلن

 ان ــــــــــــــــــــــــالثعبكرض كاألفعى و يف األ             وده         ـــــــــــون وجــــــــــــــــــــــشر الربيئة من يك
 اين؟ ــــــــــــــــــح العــــــــــــــــــأكذا مؤاةاة اجلري           م           ـــــــــــــــــــــالفخور ببغيه" احلكم"يا أيها

 ذالن ـــــــــــــــــالتهديد واخلمنكم ةوى              د         ـــــــــــــــــجئتم إلةعاف اجلريح فلم جي
 دوان ــــــــــــــــــــــــــتربير ما اجرتحوه من ع            م          ــــــــــــــــــــــأيكون عتبكم على ةفهائك

 " انـــــــــــــــــــــجرم" أن تكسبوه على بين           م           ـــــــــــــارا فاتكــــــــــــــــــــــــوترون إمثهم انتص
 وان ــــــــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــــــأهال لكل مذل          ه            ـــــــــــــــــــــــــــد حقــــــــــــــــــوترونه إن قام ينش

 ان ـــــــــــــــــــــاز والكتــــــــــــــــــغضبا لفقد اخلب          م            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتعد ثورته على آثامه
  انـــــــــــــــــــــــــترمي إىل التشويش واهليج         ة             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بدعايـــــــــــــــــــــــــــــــأو أنه متأث

  وان؟ـــــــــــــــــــــــر واحليـــــــــــــــــــغرمت لقتل الطي                 هل تغضبون لقتل شعب بعض ما     
 ان؟ــــــــــــــــمن إحس" جاكو "تولونه              ا         ــــــــــــــــــــبعض م" عليا"أو متنحون به 

                                            ***  
 ان ـــــــــــــــــة ولســــــــــــــــــــمنكم بأشرف مل                ه      ـــــــــــــــــــــــــناكر أن تسام حقوقومن امل

 " انــــــــــــــــــــــالة"أو " الرون" مما حيال             ة         ـــــــــــــة قطعــــــــــــــــــه الازكيــــــــــــــــــــــوتعد تربت
 ان ـــــــــــــــــــــواج واحليتــــــــــــــــــواجلنس واألم           ا           ـــــــــــــــــــــل بيننــــــــــــــــــــواهلل باإلميان يفص

 ن رآــــــــــــــــــــــــالم والقــــــــــــــــــــــــــيف أمة اإلة                  ا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــتأىب العروبة أن تلني قناهت
 ان ــــــــــــــــــــــــومة العروض جتوز يف األدي              ليس التجارة يف احلقوق وال مسا        

 وان ـــــــــــــــــــــــــــــــوالروح واإلحسان كاإلخ       ه               ــــــــــــــــــه ولسانــــــــــــــــــــــشعب فيت عقل
 دان ــــــــــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــتفكريها ولساهن          ة            ــــــــــــــــــــــــــــبالطبع يأىب االندماج بأم

 ان ــــــــــــــــــــــــــة السلطــــــــــــــــــــــــــبني الرعية زين               ه       ــــــــــــــــــواحلق من منح اإلله وبسط
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 ان ـــــــــــــــــــــا مشســــــــــــــــــــــــعرفان يف أرجائه                       ــــــــــــــــــــن احلضارة قبة والعدل والـإ
  !وانــــــــــــــــــــــــــــــــأعظم به يف امللك من عن                ورى      ـــــــــدل عنوان املروءة يف الالع

 انــــــــــــــــــــــت األركـــــــــــــــــــــــــــولكل ملك ثاب          ارة           ـــــــــــــــــــــــــال زال ميازانا لكل حض
                                       ***  

 اين ــــــــــــــم اجلـــــــــــــــــــــــــــبأشد ما جيازى األثي              ه      ـــــــــيا مصلحا جيازى على إحسان
 دان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــشرف الثبات ينال يف املي              صربا على عسف اخلطو  فإمنا      

 وان ــــــــــــــــــــــــــــوع من صفـــــــــــــــــــــيتفجر الينب          د           ـــــــــال تيأةن إن الازمان قسا فق
 ان ــــــــــــــــف جبـــــــــــــــــــيف كف ذي خور وك      رى           ـــــــــــــــاحلق ةيف اهلل يأىب أن ي

 ان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازم واإلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــإال قوي الع       ه          ـــــــبل ليس يرضى أن يقلد ةيف
 ان ــــــــــــــــدري يف اللمعــــــــــــــــــــــــكالكوكب ال     ه             ـــــــــــــــــــيف ظلمات الظلم ليس وهو

 ران ـــــــــــــــــــــــــــــات لألقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللهول لألزم         فيه اقتيل جيش احلوادث بامسا        

  (1)النـــــــــــــــــــــــــــرار واإلعــــــــــــــــــــبالصرب يف اإلة     ة وادرع            ـــــــــــواجعله عدتك القوي
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 ..!أثامن ماي
 ر ــــــــــــــوم مضطر  الفكـــــــــــــــــــفمايل أةري الي     ر        ــــــــــــــــــة الدهــــــــــــــــــــأخطب دهاين أم معاكس

 ر ـــــــــــــــا الوعـــــــــــــــــــإذا كانت العلياء يف مهده    ا         ـــــــــــــــــــــــب كلهــــــــــــــــال بالنوائـــــــــــــــــــــفأهال وةه
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــاد بالضــــــــــــــــــوإن من األفراح ما ع ــــــــــــــــــــــه            ان نفعــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــم اآلالمفإن من 

 طعت يا شعري فروح عن األحشاء ما اة        ى     ــــــــــــــــــــــةأيا شعر أحشائي تذو  من األ
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــخ إال ذوي البــــــــــــــــــــــــفما خلد التاريد            ـــــــــــــــــــــــر من يـــــــــــــــــــــــــــونوه مبا أبدى ذوو الب

 ر ـــــــــــــــــــــــن املــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــفذره وال جتن الرحي        ا     ــــــــــــــــــي طيبــــــــــــــــــــإذا املرء مل يثمر من السع
 ر ــــــــــــــــــــــس باليســــــــــــــــــــــيالقي من اآلالم ما لي  ــــــــــــــــــال           ته العـــون غايــــــــــــــــــوكل امرئ يف الك

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــة الثغـــــــــــــــــــــــبامس فكم ترهق األحرار  ــــــــــــــــــــــا            ن نائباهتــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــه من الدنيفآ
 ر ـــــــــــــــــــــــــه فاض كالنهـــــــــــــــــــــــــوثامن ماي جرح     يت        ــــــــــــــــــدئ مهجـــــــــــــــــــأأكتم وجدي أو أه

 ري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  وال مبــــــــــــــــــــــآالم القل يهدئ        ف     ــــــــــون مسعـــــــــــــــــــأثامن ماي ما بذا الك
 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلوقعتك العظمى ةوى أعظم النك      ا       ــــــــــــــــــــــــــــن صدورنـــــــــــــــــــــــــأثامن ماي ال تك

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــة والذكــــــــــــــــــــــــــــــــفعهدك أحرى بالرعاي       ة؟    ــــــــــــــــــــــوهل راعت األعقا  عهدك حلف
  ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ال يســـــــــــــــــــــــــئجيول بأجواء اجلازا    ا         ــــــــــــــــــك نقعهـــــــــــــــوقائعك اهلوجاء ما انف

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــه يد الدهــــــــــــــــــــــــــيدور بفكري، خلدت    ـــــــــــــــــــــــــــــــا         وقائعك اهلوجاء ما انفك ذكره
 ر؟ ـــــــــــــــــــــي على اجلمـــــــــــــــــــــوكيف تنام النفس وه   ــــــــــــــــــــــدر         ــــفكيف يطيب العيش وهو مك

 ر    ـــــــــــــــــــــــــــوم ةوى الصبـــــــــــــــــــــــــــفليس دواء للهم          مضى األمر يا نفسي الشجية فاصربي   
 دريــــــــــــــــــــةوف هبا ي -ال ريب–وكل امرئ     ـــــــــــــا         ة السنــــــــــــــــــــــــــديمصائرنا كالشمس با

 (1)ور ـــــــــــــــــــــــــــيت ذوي اجلـــــــــــــــــــــــــــمنوت مجيعا أو من  ــــــــــــــا           ة السنـــــــــــــــــــــــمصائرنا كالشمس بادي
 

 ( إبراهيم)                                                   
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 كيف السلو؟
 ق ــــــــــــــــــــــــــمبقلة ظل يذكي حرها القل    ع واألرق          ـــهاجت شجوين وةاد الدم

 دق ـــــــــــــــــــــــروعة دمعي هبا غذكرى م      ا        ــــــــــــــــيا ثامن اليوم من ماي أعدت لن
 ق ــــــــــــــأو مثل صاعقة يف صوهتا صل       ة       ـــــــــــــتا اهلل قد كنت مثل الريح عاصف

 مأةاة ماي فيبكي القلب واحلدق   ين            ــــــــــــت تروعـــــــــــــكيف السلو وقد بات
 ا األرق ــــــــــــــنكراء يرفض من تذكاره   ة            ـــــــــــــــــــــادثكيف السبيل إىل نسيان ح

 رق ـــــــقد عمنا من لظاها الذعر والف   ة           ـــــــــــــان كارثـــــــــــــــكيف السبيل إىل نسي
 وا ــــــــــــــــــــــــقوم خلرياهتا من قبل قد ةرق           ها   ـــــــــــــــــــت يروعـــــــــــــــــــويح اجلازائر قد بات

 وا ــــــــــــــــــــــوكم أفاضل يف ماي هبا زهق      ت        ـــــــــــــــكم من منازل يف ماي هبا خرب
 وا ـــــــــــــــــةام فللغادة احلمراء قد عشق          وى    ـــــما ذنبهم عند أهل البغي غري ه

  (1)رقــــــــــــــــــــــفخصمه بلظاها ةوف حيت       دة       ـــــــــــــــــال حتسبوا أن نار الشعب خام
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 260 

 ...ماي  8ذكرى 
 " بين دالل األلب وجالل األطلس"

 ار ـــــــــــــــــــــــــــــه األدهـــــــــــــــــــــــــو هلا متأليعن          اري    ـــــــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــــــت يف اجلممتأهلا
 وارــــــــــــــــــــــــب األطــــــــــــــــــــمل جيد فيها قل     ع        ــــــــــــــــــــان لوامـــــــــــــــــــها يف الازمجدد حال

 ار ــــــــــــــــــــــة النظــــــــــــــــــــــــــمتربجات، هبج       ا       ــــــــــــــــرات خدهــــــــــــــمشخت بأنف صاع
 ار ـــــــــــــــــــــعت بنضـــــــــــــــــــرص امتازهو هب         شقت على السحب الستائر واعتلت     

 واريـــــــــــــــــــــــــــــوإىل السماء برأةها املت          ة    ــــــــــــــــــــــــة راحــــــــــــــــــــــــومست متد إىل الغازال
 رار ـــــــــــــــــــــــــــه اجلــــــــــــــــشبح العدو جبيش           ا   ــــــــــــــــــةفوحه لءــــــــــــــــفكأهنا والغا  م

 ار ــــــــــــــــــب األقمــــــــــــــــــيريد مالعفهفا      ا          ــــــــــــة مغنمـــــــــــــــــبسيطال يف مل يكفه ما
 ار ــــــــــطــــــتستنشق النسمات يف األق        ا       ـــــــــــأرةت وأرةلت السحائب حوهل

 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل يثنها متطاول اإلعص       ا        ــــــــــــــــــــــــــتطوى الفيايف والفضاء زمامه
 رار ــــــــــــــــــــــــــــــر وعــــــــــــــــــــــــوجتيئها بصنوب          ا      ـــــــــحتثو على األقطار نسمة شوحه

 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــل وقــــــــــــــــــك ووقار ناه باز    ر            ــــــــــــــــــــــة آمــــــــــــــــــوهي املليك له جالل
 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــما ند من وطن ومن أحب       دىن         ــــــــــــــــــــأرجاء ال تذر العيون جتو 

 ار ـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالسؤل صاغرة وباألخ       ىن         ــــــــــــــــألي بامل دـــــــــــــــفتجيئها من بع
 يف الربق يف النسمات يف األمطار        ا         ـــــــــــــــــــيف الرعد يقصف جائبا آفاقه
 درار ــــــــــــــــــــــــــــــ مسار  جفنها املأويف         ا       ــــــــــــــيف الثغر يبسم إن تبسم حظه

 ار ــــــــــــــــــا احملتــــــــــــــــوجثا الركيم بصدره     ا           ــــــــــــــــــم حوهلـــــــــــــــــوإذا تلبدت الغمائ
 ذار ــــــــــب اإلنــــــــــــــــــــــلربق يرةل مرعوا       ا         ــــــــــــــــــــــواهنالت األنواء فوق عروشه

 ار ــــــــــــل الطيــــــــــــــــــــــــــمنت الفضا كاهليك          ركبت حصني قالع شم وامتطت      
 ار ـــــن األخطــــــــــــــــــــــــوتبسمت هازءا م       ه          ـــــــــــــــــــــــأزرت مبدرار السماء وخطب
 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحدثن أشجعها باالةتهت      ة           ــــــــــــــــــــــــشيم هبا تعلو الشوامخ رفع

 رار ـــــــــــــــــــــــب األشــــــــــــــــــــــــشرا يقود كتائ        ه         ــــــــــــــــــفصبت ختوض اللج ملقية ب
 ار ـــــــــــــــن األظفــــــــــــــــــــــــيا ويل إفريقيا م    ا             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدت إىل إفريقيا أظفاره        
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 دار ـــــــــــــــــــــــــمثل األفاعي يف رحا  ال    ا        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنا ورماهلورةت على شطآ        
 ار ــــــــــــــــــــــــــر األمــــــــــــــــــــــــــــيعين هلا كالازاج      ا      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفغدت هبا واحلكم يف إمياهن        
 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــأودى الازمان بريشه املعط          ا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكن أصلع يف الشمال جمرب        
 ارــــــــــــــــــــــــــــن األوكــــــــــــــــــما شيدوه به م    م          ــــــــــــــــــــــــــــــــــكنسوره أنسى الطموح قلوهب       

 (: ارــــــــــــــــــــــــــــــــــالتات)األثري تصيح يف  ملء       داؤه       ـــــــــــــــــــــــــربت أصـــــــــــــــــعقرية وانرفع ال
 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األغيــــــــــــــــفأنا وأنتم طعم    دا          ــــــــــــــــــــــــــم إذا دام العــــــــــــــــــــــويلي ويلك

 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما للرؤوس الشوس من قه         ا     ــــــــــــــــــــاز مشاهلــــــــــــــــــــــأنا رأس إفريقيا ورم
 اريــــــــــــــــــــوأهني شبلي يف احلمى أو ج       ى        ـــــــــــــــــــــــــإين أنا العايت إذا ديس احلم

 داري ـــــــــــــــــاء جـــــــــــــــــفالسلم أةي والصف        ه       ـــــــــــــــــفيئالم و ــــــــــــــــــوأنا املسامل يف الس
 اري ــــــــــــــــــمو شعـــــــــــــــــــــــــــــــوالعاز دأيب والس            يب   ـــــــــــــــــــــــــوالبأس من قدم خالق ذوائ

 ار ـــــــــــــار يف اإلعصـــــــــــــــــــــيف صدرها كالن            ى   ـــمشوخ األطلس الفخم اللظأذكى   
 دارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم هـــــــــــــــــــــــــــــــوتدفقت بعرم           ك    ــــــــــــــــــــفرنت بعني الذئب نظرة مال

 ار ــــــــــــــــيل إىل ولوج غمـــــــــــــــــــــــــكيف السب       اده        ــــــــــــــــــــــــــــــــةمل يدر مكتسحا وال آ
 ار ــــــــــــــــــــــــــوالذ واألحجــــــــــــــــــــتأيت على الف       ا        ـــــــــــــــــــــــــــــا حوهلـــــــــــــــــفالنار هتدر واملناي

 ار ـــــــــــــــــــــــــردى والنــــــــــــــــوالساح تعصف بال           ا    ـــهــــــواألرض ترجف باجلحافل فوق
 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــن لثـــــــــــــــــــــــان زحفــــــــــــــأطواد برك        ه        ــــــــــــــــــــــاد كأنــــــــــــــــــــــــــيعجاز والعتالعد 

 ار ـــــــــــــــــــــــرأة اجلبـــــــــــــــــــــــــــون جبــــــــــــــــــــــــــــــــأم املن       ه         ـــــــــــــــا لكنــــــــــــــــــــــواملوت دون ولوجه
 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــال من اةتعمــــــــــــــــــــــــــــإنقاذ أشب           ا     ـيف املوت إحياء املوات ويف الشق

 رار ـــــــــــــــــــــــــل األحــــــــــــــــــــــــدون اةتباحة معق         ه       ــــــــــــــــــــــــــــأبلى وأبلى يف الذياد شبول
 :ارـــــــــــــــــــــــــــو منـــــــــــــــــــــــــيسري ونادت من عل     ا           ـــــــــــــــــه جرادهــــــــــــــــــلكنها ألقت علي

 وارــــــــــــــــــــــض لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا مربع اآلرام غي            صنو الشرى    يا أطلس اهلامات يا 
 ار ــــــــــــــــــــلألوط( وثــــــــــــــــــــــــــــــالثال)يا حادي         ا       ـــــــــــــة صامتـــــــــــــــــيا باعثا روح احلمي

 دار ــــــــــــــــــــــــــــــدي األقــــــــــــــــــــــــــــــــكل ينافس أي            ا     ــــــــول مسائنــــــــــــــــةاد حأنظر إىل اآل
 دار ــــــــــــــــــــــن عاز الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييف عازة احلام           ا     ـــــــــــــــيف كثرة األكوان يف أوج السه
 ار ـــــــــــــــــام يف اإلعصـــــــــــــــــــــــــيف ةؤدد احلك           ه     ـــــــــــــــيف قدرة الغازي معاقل خصم
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 اري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح بعلمه ويبـــــــــــــــيشؤو الري   ا          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مســـــــــــــــبالفن والعرفان كله
 ار ـــــــــــــــــــــــــــه املعثـــــــــــــــــــــأضحى ضحية حظ      ع       د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال احلازين بكربياء مسي

 ار ــــــــــــــــــاث يف األقطـــــــــــــــــــــــــوصفيه من ع     ة        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالدهر من قدم خؤون غرمي
 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ويســـــــــــــــــــــــــــيه عارض قيطغ    رب        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مستكــــــــــــــعات هب متجرب

 ار ــــــــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــــوزعاف ةم الكيد ط       وه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيازهو ويف اليمىن ةياط عت
 ات واألدوار ــــــــــــــــــق الشرفـــــــــــــــــــــــــــــــــيا شاه          ى  ـــــــــــــــــــــــــــيا أبيض القمم الغدايف احلج

 ار ــــــــــــــــفخ فـــــــــــــــا حليــــــــــــــــرفقا بنفسك ي      ما       ــــــــــــــــــالسيف  اهلام الشوارديا شامخ 
 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــد األنصـــــــــــــــــــــــبالعفو حيظى فاق       ا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعفوك إمن( وانيتمار أنط)يا

 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوظ تبتلى بعثـــــــــــــــــــــــــــلوال حظ          ا   ـــــــــــــــــــما الفرق بينك يف اجلالل وبينن
 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذوي أنظـــــــــــــــــــــــــــــــــلو كان كله   ازة          ــــــــــــــــــرر عـــــــــــــــــــــــيف عد نشئك ما يب

 رار ــــــــــــــــــــــو األحـــــــــــــــــــأخ( عيسى)قدما رنا        ا      ــــــــــــل مــــــــــــــــــــترنو إىل اخللق املعىن مث
 رار ــــــــــــــــــــــ إضدر والــــــــــــــــــــــــــــغما ري ــــــــــــــــــــــــــــــمن غ  ا           ـــــــــــــــــــــــا كلهـــــــــــــــــــــــرفقا ومرمحة وعطف

 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالال من عبيد النـــــــــــــــــــــأدهى ض    رة         ـــــــن شــــــــــــــــيف جل نشئك من تدي
 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ويف إنكــــــــــــــــــــــــــــوالدين يف خج    ه         ــــــــــــــــــــــــــــعيسى براء من عقوق دعي

 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــن الفجــــــــــــــــــــورا مـــــــــــــــــــــــــــــوأحل حمظ    ل غريه        ـــــــــــــــــــــــــــمن ضل معتمدا وضل
 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــات واآلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأتى على احلرم       م      ـــــــــــــــــد ضعيفهوعتا يهني من العبا

 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــملنهه اــــــــــــــــــــــــــــة من خلقــــــــــــــــــــــأو خل             -هـــــــــــــــوال دين ل–ال الدين يردعه 
 وار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم كســــــــــــــــــــــــــــــة لكنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف قل ـــــــــــــــــــــــــيت            هبال فــــــــــــــــــــــــــــأشبال حتهلل 

 ار ـــــــــــــــار العـــــــــــــــــــي شنــــــــــــــــــــــــــــورموا على ةاح     م        ـــــــــــــــعنقي بعقد مساحه قد طوقوا
 رار ـــــــــــــــــــــــــل األبـــــــــــــــــــــــــــوا موئــــــــــــــــــــــــــــــباخللق صان    ا        ـــــــــــــــــــــــإىل أيامن( يوغرطا)من عهد 

 ار ــــــــــــــــــــــــر ومخــــــــــــــــــــــــــــــل ذات غدائــــــــــــــــــــــــمن ك     ه        ــــــــــــــــــــمن كل ذي كرم على بأةائ
 ار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن من األخطــــــــــــــــــــــــــــــفاخللق يف أم  م           ــــــــــــق أةهــــــــــــــــوإذا رمتهم كاخلالئ

 رار ــــــــــــــــــــــــــم من األضـــــــــــــــــــاء هلـــــــــــــــــــــــــــه             كان الوقــــــــــــــــــــاد جتلـــــــــــــــــــــــالعبوالدين مادام 
 اري ــــــــــــــــــــــــــــات در  الســـــــــــــــــــــــوأنار يف الظلم    ا        ـــــــــــــــــــةبحان من بالدين أنقذ عامل

 ار ـــــــــــــــــــــــــل هنــــــــــــــــق ليــــــــــــــــــــام اخللـــــــــــــــــــــــورعى ني   ه         ــــــــــــــــــــــــوةقا عطاشا من روي زالل
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 ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذوو األبصـــــــــــــــــــــــــورأى حمجته       فهل اةتفاق من الكرى متقاعس     
 ذار ــــــــــــــم يف األقــــــــــــــــــــــــــض باإلثـــــــــــــــــــــــــــما مل خي ـــــــــــــــــــــــــــــــه           ـده ويدلـــــــــــــــــــفاهلل يلهم عب

 ار ـــــــــــــــــــوة األخيــــــــــــــــــــــــــــصفي ــــــــــــــــــــــــــــــــــيرقى مراق  ا          ـــــــــــه وخبريهــــــــــــــــــــــــواخللق رهن فعال
 اري ـــــــــــــــــــــــــــه البــــــــــــــــــــدة يف اإللـــــــــــــــــــــــــــــــحي العقي  ن          ــــــــــــازى به متديــــــــــــــــــــــخري اجلازا جي

 (1)ار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اةتعمالد ألذؤ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــترك الب   ى         ـــــــــــــــــــــــالنهق و ترك التدين والتخل
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 "مايذكرى "

 8/1/5419حلب 
 م شقائي ـــــــــــــــــــيف صمي ما دمت أرزح          ــــــــــــــــــــي وبكائـــــــــــــــــــــــــــــــي      اذا يفيـــــــــــــــد تأملــــــــــــــــــم

 ــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــا                بالدمع شأن تذلل الضعفــــــــون مكرمــــــــــــــــــا أحاول أن أكــــــــــــــــــــــــــــــــــعبث
 ى ــــــــــــــــــــــــــائبيت الســــــــــــــــوداء أنتهك الـــــــــــــــورى                وبساعدي ةأعيد عازمي النــــــــــــــــــــفبغض

 ــــــــــراء بالســـــــــــــــــــــــــــوداء ــــــــــــــــــــــــــــــــى                ليقارن احلمـــــــــــــــــــــا قد مضــــــــــــــتاريخ يومـــــــــــــــــوأعيد لل
 ــى بشفائـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــره بقلـــــــــــــــب ثائــــــــــــــــــــــــــــــــــر                حىت أراه وقد أتـــــــــــــــيومــــــــــــا ةأذكـ

 ة الشهــــــــــــــــــداء ــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــــرددا                صوت اجلهاد ونغمـــــــــــــوهناك أةبح يف ال
 أر والبغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهرنـــــــــــــــــــــــــــا                ممازوجة بالثــــــــــــرى ــــــوأعيد لألذهان ذكـــــــــ

                                             *** 
 ة األعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                ما تبتغيه شراةـــــــال بالدنــــــــــــــــــــيف شهر ماي يوم نـــــــــــ

 ة الشنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــال                لبكوا دما للفعلــــــمن كل جرم لــــــــــــو تــــــراءى لل
 ــاء ه اجلبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتفجر يف أوج                ــــــــــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــولقام يف كل املواطـــــــــــــــــــن ثائ

 ر اجلهـــــــــــــــــــــــــــــــــالء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء                قوموا فتلك مازاجـــــــــــــقوموا انظروا حنو الشراهة كالوبــــــــــــــ
 ر بـــــــــــــــــــــــــــــــــاألرزاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــأخىن عليه الـــــده       وس         ـــــما ذنب شيخ ظهـــــــــــــــــره متقـــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــاء ر يف الشحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوة                ال يعرف التفكيـــــــما ذنب طفل كاملالك صفـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رة الفيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــا                 فتبسمت كالازهــــأو طفلة ضحك الربيع بقلبهـــــــــــــــــــــــــــــ
 ــازدان كـــــــــــــــــــــــــــــــــــالعذراء ـــــــــــــــــــــــــــــلعفافها تــــــــــــــ             ا    ــــــــــــما ذنب غانية احلمى يف بيتهـــــــــــــــــــــــــــ

 ألبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الص لـــــــــــــــــــــــــــا                 للحب لإلخـــــواألم مــــاذا أذنـــــــــــبت وفؤادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ران كاحلصبــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــم                 حب من النيـــــــــــــــما ذنبهم حىت يفرق مشلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــل والفحشـــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــم                 بوةائل التمثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويقتلون كبريهم وصغريهــ
 ميم الـــــــــــــــــــــداء ـــــــــــــــــــــــــــــوالناس تازحف يف ص     ـــرة            ـــــــــــصلبا ورميا باملدافع جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ول املــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى                 جلدا وغرقا يف ةيـــــــــشنقا وغما يف اخلنادق باحلصــــــــــــــ
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 ى رائرة للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكانت تضج بأهلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                 أمست خرابا عب  كم قرية
 ــــا الازرقــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــوتكدرت وجه السمـــــــــت                  ـــــــحىت تغريت البالد وصوحــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألش رةـــــــــــــــــــــــــــــا                 شفق الدماء وصفـــــعلى تلك الروايب لوهنـــــــــــــــــــــــــــــــــ وبدى
 وار يف أغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع                 الشمس واألنـــما ظل يف وهج األشعة ةاطـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــس                 ـــــــــــــــراء ـــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــى الغبـــــــــــــــــةنابلــــــــــ يذري   والازرع صار إىل هشيم يابــــ
 ي ـــــا برحائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                 ذكــــــــــــــــــــراك تنمو دائمــــــــن فــــــــــــــــــــيا يوم لن ينساك قليب إ

 د اللؤمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــيا يوم كنت مع الرباءة شاهــــــــــــــــــــــــــــــدا                 وعلى الضراوة شاه
 ة الازعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ورأفــي                 أين احلنـــــــــــأين املروءة واحلضارة والنهــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ــــول واإلغــــــــــــــــــــــــــــــــوال                 متصاديا بالقـــــــــــــــــــــأين الذي لبس احملبة والـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــغدر واإلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ـــــــــــــــــــمتمسكــــا بالــــــــــــــــــــ     ــــــــــــا             وقهــــــــــأين الذي وعد البالد حق
 ـــــوت يف اهليجـــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــوتعانقــــــوا واملــــــــــ     ره             شبا  لنصـــــــــــــــفتسابقت أيدي ال

 ــــــاء وق إىل العليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بغض بل ش    وتطاحنوا وجيوش هتلر يف الوغـــى              
 ــــون للنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران واألدواء ـــــــــــــــــــــــــــــــــم                  يرمـــــــــــــــــــــــــــرأيتهــــــــــــــــــــــــحىت إذا ملكوا الازمام 

 مائـــــــــــــــــــــم الدكنـــــــــــــــــــــــــاءـــــــــــــــــــــــــــــيد احليـــــــــــــاة غق     ــى             لن أنساك ما ظلت علــــــــ يا يوم
 ــــــــــــــــــاء ـدو مع األحيــــــــــــــــــــــــــــــةأعيش يف صوت الضحايا نغمـة                  رنانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تشـــــ

 (1)ـة احلمـــــــــــــــــــــراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــا                  مهـــــــــــــــــــــــــــج مع احلريـــــــــــــــنساك ما دامت لنــــــــــيا ماي لن ن
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 91ماي  8الجزائر وحوادث 
 وحمت من صفحة القلب احلنانا            ا      ـــــــــــــــــــــنكبايت أطلقت مين اللسان

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــأةخط العامل طرا والازمان              ردى    ـــــــــــــــــــــــــــتركتين بني أحضان ال
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخانميأل الدنيا هليبا و                ررا   ــــــــكيف ال أرةل ةخطي ش

 ا ــــــــــــــــــــطمس اهلل من الغر  اجلنان            د      ـــــــــــــــــــر  وقــــــــــــــأحتدى عامل الغ
 ا ـــــــــــــــــــــنآا فـــــــــــــــــأصبحت تنتابين آن           يت       ــــــــــــــلي اــــــــــــــــوأبث الشعر آالم

 أر يف العيش ةوى الرمس مكانا            اء مل       ــــــــــــــــــوأن املأةور يف األحي
 ا ــــــــــــــــــــــــمانيب أـــــــــــــــــــــــــــعطفة متأل جن        ه          ـــــــــــــــــــــن جنبـــــــــــــــــــــعله مينحين م

 اىن ــــــــــــــــمن مجال يف اصطفائي يتف            ر     ــــــــــــــــــــــعبقمل يازل يل يف بالدي 
 ا ـــــــــــــــــــــةي يكسب العقل اتازانآللم            ره     ــــــــن تصويـــــــــــــــحيسن النطق وم

 ا ـــــــــــــــــــــال يرى يف احلق وما أن يدان              ب   ـــــــــــــــــم عجففرنسا وهي خص
 ا ــــــــــــــــــــــــــــدة بل حيوانـــــــــــــــــــــــــــجام آلة            رين     ـــــــــــــاس قد ةخــــــــــــــــفبدنيا الن

 ا ـــــــنصب اخلصم يل احلر  العوان            ا     ـــــــــــة بعدمكيف تصفو يل حيا
 ا ــــــــــــــــاز اللسانـــــــــــــــــمث ماذا بعد ما ح             ي   ــــــيب ودمــــــــــقد ةىب أرضي وقل

 صوت شعب ةيم خسفا وهوانا           ه      ـــــــــــــــــــــــــأحنق راــــــــــــــــــــإيه يا مستعم
 ا ــــــأن حق الشعب يف التحرير حان         ا      ـــــــــــدوي معلنـــــــــــــــــــرفع الصوت ي

 ا ـــــــــــــــــــانت دبرانـــــــــــــــــــشنها البغي فك          ت أوزارها     ـــــــــــــــــــــــبعد حر  وضع
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعده احلر على احلر مصان           د الذي    ـــــــــــــــــــاز للوعيطلب اإلجن

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــا وامتهانــــــــــــــــةلب العازة بغي         ب يائس     ـــــــــــــــــــــــــــــــــوعد حترير لشع
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــد كيانــــــــــــــــــــــــــقوة تنشد يف اجمل          رار يف    ـــــــــــــــــــــــــمهم األح قد تعالت

 ا ــــــــــــــــــــوم الرهانــــــــــــــــــــــــحاز يف جمازرة الي              (*).........................
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــيقظات الغد لن تلقى ةوان        ربى على      ــــــــــــــــــبادرة الكفاحذر ال
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 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــين العنانــــــــــــــــــــــــــخورا أو أننا نث          ا    ــــــنحنن شعب خا  من ظن ب
 ا ــــــــــــــــــــــــــرا بدمانـــــــــــــــــــــــــواصبغ اآلفاق ط    ا          ـــــــــــــــــــــــــــأنفث السم ومازق مهج

 ا ــــــــــــــــــــــــــأن يسام اخلسف صربا واهلوان         والتمس إةكات شعب ةاءه      
 ا ــــــــــــى جبانـــــــــــــــك ال تلقــــــــــــــــــــــــنجاهرا إ          ه     ــــــــــــــل الشعب وحاول حمقواقت

 ا ــــــــــــــــــــــــر  يذكيه أةانــــــــــــــــــــــفلهيب احل ــــــــــــــــــــــــا               اول عبثـــــــــــــــإن حتاوله حت
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان يف وجه فرنسا ةرطان            ذي      ــــــــــــــــإن للثامن من مايو ال

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــامل فيه من منانــــــــــــــــــــــيشهد الع           ل      ـــــــــــــــــــخري تصميم حلر  مقب
 ا ــــــــــــــــــــــــدي مهرجانـــــــــــــمث قالت إن عن      ن            ـــــــــــــــــــــمفتكت فيه بشعب آ

 ا ـــــــــــــــــــــــــــا عدانــــــــــــــــــــــــفنكيل الشر أضعاف      ا           ـــــــــــــة نرقبهــــــــــــــــــــــفستأيت ةاع
 ا ــــــــــــــــــــــــا عيانـــــــــــــكيف ترضى احلق جمان                وة ـــــــــــــا عنـــــــــــــــنأخذ احلق كرمي

  اىنــــــــــــــــــــه تفــــــــــــــــــــــــــنصرة إن كان يف الل       ه          ـــــــــــــــب اهلل لـــــــــــــــبدم قد يكت
 ا ـــــــــــــــــرا وأمانـــــــــــــــــــــحاضري تسكب مج         ى        ـــــــــــــــــــــى علهذه دمعيت احلر 

 ا ــــــــــــــــــل بيانــــــــــــــــــــيسمع العقل عن العق             إن يف الدمعة كون صاخب    
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ةنانــــــــــــــــــــهلب أن شرع البغ           ه     ـــــــــــــــــــــتسكب اليوم أمانا حتت

  داىنـــــــــــــــــــــــــل ال يــــــــــــــــــــفهو يف التبليغ فح       ن         ـــــــــــــــــــــــــــــورةول للهدى مؤمت
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــم هذا منانــــــــــــــــــــــيومك صورة من             ه   ــــــا إنفارتقب يا خصم يوم

  (1)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــمانا حبــــــــــــــــــناك زمانـــــــــــــــــــــلك مي             بت   ـــــــــمما اكتسفيه جتين املر 
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 ( دعاء الوطن)

 8/1/5411-حلب-بمناسبة ذكرى الثامن من ماي
 اري ـــــــاري               فابطش خبصمك كاهلازبر الضــــاألرض أرضك أي هذا الســـــــــــــــــــــــــ
 ... ـــــــــــم للثـــــــــــــــــــــــــارـــــــــــــــــــــا               أنا ناقم أنــــــــــــــا قائــــــــــــــــواهتف بدربك كالصواعق قاصفــ

 ار ــــــــــــــــــــــة               وعلى العداة زوابع اإلعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا للعروبة رايـــــــــــــــــــــــة خفاقـــــــــــــــــــــــــــأ
 ــار ـــأنا أول األفجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.. ـــــــم غمنـــــــــــــــــــا               بسوادهخر الليل الذي كـــــــــــــــأنا آ

 ـــــــوار ــــــــــوال ختش الطريق وإن بدت               حمفوفة بالشوك، واألةــــــــــــــــــــــــــــــــ..فاهتف 
 ه               شعب من اآلفاق واألخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــيطـــــــــــــــــــفاجملد كالشرف املصون حت

 ــار ـــــــــــــــــــــــــه                فاقفاز جملدك قفــــــــــــــــازة اجلبــــــــــــــــــــــــــواملنية دونــــــــــــــــــــــــــــــــــ...واجملد فخرك
                                                 *** 

 ــــــــــــــــــار وطين نداؤك قد أثار حفيظتــــــــــــــــــــــــــــي                وارتج منه القلب كالتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــرار ــــــــــان قاتـــــــــــــــــــــــــــــم                ذكراك يا وطين مع األشـــــــــــــــــــــــــــوأعاد يل ذكرى زمـــــــــــ

 ـــــار ـــــــــنا                يوم الرزية، يوم االةتعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبأرض بغيض ذكراك يف اليوم ال
 ـراري ــــوحترق من دمي وشــــــــــــــــــــــ..رة                تنموـــــــــــــذكراك يف شهر اجملــــــــــــــازر مـــــــــــــــــ

 ـــار ـــــــــــــــــــــــي                والناس غرقى حظها املنهــــــــــــــــــــــمة تشتكــــــــــــــــــــــاحلق يلهث، والكرا
ـــــــــــــــــــدي                بالفتك، والتخــــــــــريب، و   ــــذار اإلنــــــــــــــــــــــــوالويل جيتاح الديـــــــــــــار ويعتــ

 ا يف يـــــــــــــــــدي فجـــــــــــــــــــــــــــــــــار ـــا                وتنوح بنتـا ووليدهــــــــــــــــفاألم تند  زوجهـــــــــــــــــ
 ـدار ـــــــــواألكوالشيخ خمضو  املشيب من األذى                ينكب حتت الســــــــــــــــــوط 

 ـــــــار ـــالصدر من أجــــــــــــــــــيف  فكأن ما ال رأفة عرف القساة بقومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا               
 ــــــــار ـــــــة ودمــــــــــــــــــــحىت غدوت وقد تقامسك الضنـــــــــــــــى                مأوى لكـــــــــــــل بليــــــــــــ

 ـــار ــــــــــــــــــــــــــــــــسدل كاحل األةتـواجلهل يــــــــــــــي               الدبـــــــــــــكالفقر يازحف باملصائب  
 ـــــــــار ـــــوغدوت يف نظر الشعو  خطيئــــــــــــة                أو عاجازا يف موضع اةتصغــــــــــــــ

 دار ـــــــــــــــــــــــــــــاألقــــــــــــــــــــــــــــــــــذكراك يا وطين تفجرنــــــــــــــا دمـــــــــــــــــــــــــــا                وختضنا فنثور ك



 269 

 ــدارـــــــــــــال للغـــــــــــــــــــــــــــا             واملوت للمحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالنتقام، االنتقــــــــــــــــــــام شعارنـــــــــــــــــــــ
 للذود ال حلمولـــــــــــــــــــــــــــــــــة األقـــــــــــــــــــــــــذار    ــــــــــــــا           ـــــــــــــــماؤنـــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــوارة وزنودنـــــــــــــــــفد

 فردا ذليــــــــــــــــــــــال، قانعــــــــــا بالعــــــــــــــــــــــــــــار             ــــــــــــــــــا  فهل أبصرت بني مجوعنـــــــــــ..وانظر
 ــــــــــــــــداريـــــبني املهانــــــــــــة والصغار تــــــــــــــــــــــــــازوي              نظر فهل أبصرت جندك تنـــــــــــــأ

 والشرق يشهــــــــــد أننــــــــــــا كالنـــــــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــي              ـــــــم أننـــــــــــــــــــــــــــا ال ننثنــــــــــــــــــــاهلل يعلـــــــــــــ
 يف كـــــــــــل أرض من بنيـــــــــــــــــــك دراري    ــــــــــــــــد           جبنا العوامل كلها فانظر جتــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طــــــــــــاري ــــــيف ةوريا أرض الكـــــــــــــرام م  ـــــــــــــــــــــي            للشرق املفضل رحلتـــــــــ..للغر  
 ـــــداري ء معاقلي ومــــــــــــاقلب السمــــــــــــ كن السماء جعلت يف              ولو ة..هديف 

                                                  *** 
 ـــــــــــــر                خبطى حتــــــــــــاشت ةيـــــــــــرة اإلدبــــــــــــــــار ـــــوطين شبابك للمعارف ةائـــــــــــــــــــــ

 ـوه                إال وحلــــــــــــــق فيـــــــــــــه كالطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما الح أفق للمعالـــــــــــي حن
 ــــــــار ــــــــــــــــــــــــوالعلم واإلكبــــــــــــــــ ،ـــا                يا للنهىـــــالظلم شرده فســــــــــــــــــــــــار مناديــــــــــــــــــــــــــ
 ــــرار ـــــــــــــــــــــــــــــلبيك فانازل موطـــــــــــــن األبـــــــ   ا             ــــفأجابه حامي العروبة صائحــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــ  ــــــدرار ـــــــــــــــــــــــــــــــال يرتوي من نبعهـــــــــا املـــــ   ــا             ـــــــــــــــــــــــــــــــومشى تباركه الكنانة شاخمـــــ
 ار افظ للجــــــــــــــــــــــوابن الكنانـــــــــــــــــــــــــة حـ    ـــل            ــــــــــأرض العروبة للجازائـــــــــــــر موئــــــــــــــــــــــ

 ـــار احـــــــــة األزهـــــــــفو ..عمالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    ـه            ـــــوشبابنا ةيعيد عــــــــــــــــــــــــــازة أرضـــــــــــــــــــــــ
 ــــــــار ـــــــــه                ونصريه، وطليـــــــــــــــــــــــعة اةتبشــــــــــــــــــــــــيق ةالحــــــــــــــــــويكون للشرق الشق

 ــــــــــار قد طوق الفضل اجلميل رقابنــــــــــــــــــــــــــا                فاضر  بنــــــــــــا يــــــــا شرق كالقهـــــــــــــــ
 ـــــــــح                جيش الفتـــــــــــــــــــــــــوح، وقبلة األنظــــــــــــــــــــــــار نصبـــــــــــــــــــــيك لوابسط أليدينا يد

ـــــــــــــــــــــارق                عهد اجلهــــــــــــــــــــــــــــــاد مكلال بالغــ  ــــــــــــــــــــــــــــار ـونعيد عهد ابن الوليد وطـــــــــ
 ـــــة                 كالليث تازأر داخـــــــــــــــــــــــــــــل األغـــــــــــــــــــــــــوار ــــــــعازمية مكبوتـــــــــــــــــــــــــــ..يف فلسطني

 ـا                 يتفجر الربكــــــــــــــــــــــــــــــان بعد حصـــــــــــــــــــــــــار ــــــواملغر  العريب مندلع كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــار ـــــــــــــــــا                 إن مل تؤازرنا بــــــــــــــــــــال أنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيك فإننـــــــــــــــــمد لنا يد.. يا شرق



 270 

 ـــــار ــــــــــــــال                 يا درة اجلنـــــــــــــــــــــــــــــــات واألمصــــــــــــــــــــــــــــي ما فديتك غافــــــــــنا يا بالدأ
 ـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــر                كم فيك من زرع ومن أمثــــــــــــــــــــــــــبديع ةاحـــــ كم فيك من حسن

 ـــــــــــازوار ـــــــــــــــــــــــا                 الحت حتيي موكـــــــــب الـــــــــــــــــــــخلضراء تغري كلمـــــــــــــــفسهولك ا
 ــــارألشجـــــــــــــــــــــل النخــــــــــــــــــل واـى                 واملاء حو ـــــم للربـــــــــــــوجبالك الشماء تبســـــــــ

 ار ــــــــــــــــــــــــأغرى احلسود وقد تعامى فارمتــــــــى                 باجلوع كالـــــــــــــــــــــــمتطفل السمســــ
 ـار ـــــــــــــــــــــعني كاملسمـــــــــــــــــــــــــــــــكوين له يف ال        ي          يا جنتــــــــــــ..نس خرينا ومضى يد

 ــــــار ــــــــــوحنن أةنة من نـــــــــــــــــــــــ..شوكــــــــــــــــــــــــــــا                 هــــــــــــــــــــــــــــــــــل حولــوأريه أن الازهر حيمـــ
                                          *** 

 ــاري ـــت للبـــــــــــــــــــة              تغازو الدنــــــــــــا لو أقسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشبابك فتيـــــوطين ةلمت ففي 
 ة مشـــــــــــــــــــــــرق األنـــــــــــــــــــــــــــــــوار ى              هام العروبــــــــــــــــوما وطين ةوى تاج علــــــــــــــــــ..وطين

 اري ـــــــــــــــات دثــــــــــــــــــويف عصف املم -أمليـا              ـــــــــــــــــــــــاملغر  العريب يف عمر الرضــــــــــــــــ
 ي ومنــــــــــــــــــــــــــاري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي              أرض اجلازائر مربعـــشعلتــــــــــــــــــــ..تونس..مراكش احلمراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــار ـة جــــــــــــــــــــــــــــــــــا              ةيل األخوة واحملبـــــــــــــــــــــــــــــــــــأين الفواصل واحلــــــــــدود وبيننــــــــــ
 ـــار ـــــــــــــــراء يف األهنـــــــــــــــــــــــــع              يف البحر يف الصحـــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــيف األطلس املمتد ةر ر 

 ا متجـــــــــــــــــــــــــــانس األطــــــــــــــــــوار ــــــــــــــــــــــــــــــــــومسائن    ا          ـــــــــــــــــمن طبيعة أرضنـــــــــــــيف كل شيء 
 ــــــــــــــدار ة أجــــــــــــــــــــــــــــازاؤها كالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا               مربوطالطبيعة صاغهــــــــــــــــــــــــفكأن من خلق 

 را من األةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار ـــــــــــــــــــــــــــــــــت               يف أرضنا ةـــــــــــــــــــــــــــــأو أن ربات احملبة أودعـــــــــــــــــ
 ان كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاألوزار ــــــــــــــــــــــــــــوطحىت الذي اغتصب احلقوق شراةــة               وجثا على األ

 ؟ ..وارق بيننــــــــــــــا يـــــــــــا داري ــــــــــــــــــــــــــه               أين الفــــــــــــــــــــــــــــهو واحد يف ظلمه، وظالمــــــــــ
                                           *** 

 ار ـــــــــــــــــــــــــــــأنا لن ألني، بأن أةايــــــــــــــــــــــر واقعي                فالدهر يف الـــــــــــــــــدوران كاملنشــــــــــــــ
 ـارــــــــــــــــــــــــحىت بكى التاريخ يف األةفـــــــــــــــــــــــ     أةنانه كم مازقت أوصالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا           

 ـاري ــــمهجيت أشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن وي هبا تد  ةتثور يف يومي الكئيب عواصفي               
 ارع البتـــــــــــــــــــار بالبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــــــــوأص        ـة        وغدا ةأرفــــــــــــــــــــع رايتــــــي خفاقـــــــــــــــ

  (1)ـــــــــارص يف األةحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتنكرا كالل ـــــــــــــــة               أنا ما خلقت ألن أعيش حثالـ
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 ماي  8شهر الفجائع 
 الم ـــــــــــــــس فيك ةـــــــــــــــــــــــــــــــإذ فيك حر  لي   ــــــــالم        ك ةـــــــــــــــشهر الفجائــــــــــــــــــــع ال علي
 ـــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارت الرمحات واألرحــــــــــــــوت ــــــــرا          ا كاةـــــــــــــــــــــــــقد أصبح اإلنسان وحش
  !ــــت األرزاء واآلالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتوالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم            دواهنـــــــــــــــــــــــــــوتظافر األعـــــــــــــــداء يف ع

 ـــــــــام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأرامل وتكاث  ــــــــازة          ــم وجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف كل بيت مأتـــــــــــــــــ        
 ـــــــــام ــــــــــــني محـــــــــــــــــــــــــــــــــأعفى الرضيع وال اجلن   ـــوز ال وال         جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينج شيخ أو ع مل

 ـالم ـــــــــــــــــــــــش غـــــــــــــــــــــــــــــوضع أو يعيبنت ةت    ـيت فـــــــــــــي بطنـهــــــــــــــــا         ــــــــــــــإذ تبقر األم الــــــ
 شى آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــام؟؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلألجنة يف احلــــــــــــــدان أم             م فيـــــــــــــــــــــــــــــــــهل للرضيع جرائ

 ــــام؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنب وهم متمدنون عظــــــــــــــــــــــــــــــــال             تباحوا قتل خملوق بــــــــــــــــــكيف اة
 الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى مدينة قد شادها اإلةــــــــ  ذن فاحـــرص           هل هذه مدينة؟ بئست إ

 ـــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغري اجملازر واحلرو  تقـــــــــــ     ـــــــــــــــــــى       ــــــــــــة ليست علــــــــــينال خري يف مد
 ـــــــــــــــــــام؟ ــــم أغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة            ويذحبون كأهنــــــــــــــــــــــــأيباد أبناء اجلازائــــــــــــر جهــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !ــــــــــــــــــــــــــرامـــــــــم مـــــــــــــــــــار ومل يتــــــــــــــــــــــــصنع التت      ا      ـــــــذاك الذي رامت فرنسا مثلمــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــام ــيقظ الضرغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأعدائه واةت   لى         ـــــــــــخاض هذا الشعب ثورتـــــــــــه ع إذ

 ــــــــــــالم ـــــــــــــــــــع اإلةــــــــــــــــــــــــــورأى العدا ما يصن    ـــــــــــة        ة مرهوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول" اجلازائر" وإذا         
 م األحـــــــــــــــــــــالم ـــــــــــــــــــــــــــــا تلكـــــــــــــوهوت مجيع  ـــــــــا          فق ةعيهــــــــــــــــــورأت فرنسا كيف أخ

 ني حــــــــــــــرام ــــــــــــــــــــــــــــاة الظاملـــــــــــــــــــــــوعلى الطغ ـــــــه            يه إال أهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوالنصر ال جي        
 ح الظـــــــــــــــــــــــالم ــــــــــــــــــــوا بأن ال يفلـــــــــــــــــــــــــعلم   ـــــــــم          ـــــــــم قواهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــن تغرهــــــليت الذي

 (1)!ظ النــــــــــــــــــــــــــــــــوامـــــــــــــــــــــــم واةتيقـــــــــــــــــــــلضالهل   دوا          ـــــم اهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالالهثني وراء زيفه        
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 من وحي الثامن ماي
 د ـــــــــشعب الشجاعة واإلقدام كاألة   ـد           ـــــــشعب اجلازائر شعب الصرب واجللــــــــــــ

 ـــد ــــــــــــــــألهنم آمنوا بالواحد الصمـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــة           كـــــــــل ملحمــــــــــــــــأبناؤه صمدوا يف  
 دد ــــــــــــــــــــآل إىل ضده من وفرة العــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــم             ما حاولته فرنسا مـــــــــــن إبادهتــــــــــــــ
 رد ــــــــــــــــــــــإىل منو ةريع منه مطــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــه           والازرع تدفعه إن رحت تقطعـــــــــــــــــ

  !!ـردـــــــــيرد مساءهتم يصدر ومل يـــــــــــــــــــ   ن            ـــــــــــواملسلمون هم زرع اإللــه فمــــــــــــــــــــــــــــــــ        
 !ـدــــــــــــلنصر ما صح من دين ومعتقــــــ ـــــــــــــــقوا              وهم حبق جنود اهلل قــــــــــــد خلــــــــــــــــ

 مد ــــــــــومل ينل غري حمض اهلم والكــــــــــ  ــــــــرا             ــــــــــــــندحـــــــــــومن حيارهبـــــــــــــــم يرتــــــــــــــد م
 ـد ــــــــــميت يفاز خبلود الروح واجلســـــــــــــــ صور اللواء ومـــــــــــــــن               ومن يعش عاش من

 ــد؟ ـــــــــــــــــــــفهل خيافون بعد اهلل من أحــ ــــــــــــــــــــة               الصــــــــــــــــباعـــــــــــــــــــــــوا نفوةهم هلل خ
 ــــــــد ــــــمل يثنهم عنه حب املال والولـــــــ وجـــــــــــــــــدوا              قد جاهدوا يف ةبيل اهلل مذ         

 ــــــــــــد ـــــــــومل يريدوا ةوى حرية البلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا               لــــــــــــــــــــمخسون ألفا بأةبوع فقط قت
 إال على صوت شعب غاضب حرد  ــــــــــــــــــــــا              وما اةتفاقت فرنسا من غوايتهــــــــــ

 فكاك شعب من األغالل مضطهد   ـــــــــــــــــــــــا              ألن هبــقد أعلن الثورة الكبـــــــــــرى 
 د ـــــــيف بؤس ويف نك" اجلازائر"شعب                ـا ـــــــةبعا ونصفا من األعوام أنفقهــــــــــــــــــــــــ

 دــــــمن عتق نفس ومن عاز ومن رغ ـــــــــه                ــــــــــــلكنه نال ما قـــــــــــد كان يأملــــــــــــــــــــــ
 د ـعرفت هنجك فالازمه وال حتــــــــــــــــــــــــــــــــــــد                 يا ابن الثائرين لــــــــق" اجلازائر"يا ابن         
 د ــــــجمد اخللود الذي يبقى إىل األبـــــــــــــــا                 ــــــــحتل بالدين واألخــــــــالق إهنمـــــــــــــــــــــــ        
 د ــكببغاء بال فكر وال خلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                  وال تكن أبدا يف الناس إمعـــــــــــــــــــــــــــــ        
 يبيد إال عدمي النفع كالازبـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــد وال                ا ينفع الناس يبقى ال يبيــــــــــــــــــــم        

 فإمنا أنت ظل الواحد الصمـــــــــــــــــــد  ــــــــــــــدف                عش كي تفيد وال تعش بال هـــ
 أنا خملوق لدنيا غــــــــــــــــــــــد: وال تقل ـــــــــــــــا                عمل لدنيا قد خلقت هبـــــــــــــــهلم فا

 ــد                 ما قد بذلت وإن فرطت مل جتـــــــــــــد ــــــازرع لتحصد وابذل ما يفيد جتـــــــــــــــــــ
 د ـــــــوال تكن عالة يوما على أحـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــل             مـــــــما دمت حيا فال تقعد بال ع

 (1)د ـــــــــــــــا                 فإمنا أنت موجود إىل أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبادر من اآلن قبل املوت منطلقـــــــــ
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 ريرميالد التح
 ررا ــــــــــــــــــــــــاح حتررا            ومصريه بعد النجاح تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطين املفدى بالكف

 را ـــــــــــــــــــــــوالغاصب احملتل وىل مدب    ها        ـــــــــــــــــــــــــفابن اجلازائر صار ةيد أرض
 را ـــــــــــــــــــــــــشعبية رعت البالد لتعم    ــــــــــــــــــــــــة         ة عربيــــــــــــــــــــــــــبشرى لنا حبكوم

 را ــــــــــــــــــا وفتحا أكبـــــــــــــــمثلى لثورتن     ة        ــــــــــــــر غايـــــــــــــــــــــــــــقد كان حترير اجلازائ
 ورا ــــــــــــــــــــــــوأقام حكما للبالد مط    دا         ـــــــــــاد ممهــــــــــــــــــــــــــــــــدى نظاما للرشأب

 را ــــــــــــــــــــــــمستقبحا تغريبها مستنك      ا       ـــــــــر كلهــــــــــــــــــــــــوقضى بتعريب اجلازائ
 فاةتأمنت شعبا وعازت عسكرا       ا       ــــــــــــــــــــمشاكل أمنهةوت حكومته 

 را ـــــــــــــــــــــــــــــــوبنت هلا بني املنابر منب        ة     ــــــــــــــــا دولــــــــــــــــمجعية األمم اصطفته
 ثأرا ـــــــــــــــــاملغري لنثرنا على الباغي             هي ةؤلنا األمسى الذي من أجله  

 را ــــــــــــــحىت جبهنا الغاصب املتجب        ه     ـــــــــــــــــــــال وال مأةات( مايو)مل ننس 

 (1)( رىـــــــــــــــأطرق ك)يف كربه قلنا له        ا      ــــــــــــــنا متصلبـــــــــــــــــــــــــــــملا ازدرى حبقوق

 (2)را ــــــــــــــــــــــــــلغة هبا جو السالح تعك      ا       ـــــــــــــــب بيننــــــــــــوحتولت لغة التخاط
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .مثل يضر  لتوبيخ املتكرب وكرى مرخم كروان وهو طائر معروف  (1)
 .333، 333ص الديوان،: خليفة، حممد العيد حممد علي  (2)
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 أيها الذاهبون أمس ضحايا 
 د؟ ــــــــــــــــــــــــا تريـــــــــــــأيها الشاعر اتئد م    د؟       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين تعــــــــــأي شعر وأي حل

 ما القوايف يا صاحيب؟ ما النشيد؟       ا      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو أمسى من القريض بيان
 د ـــــــــــــــــــــــه تغريــــــــــــــــــــــــــــرائعات وصمت       ات     ـــــــــــــــــــــبسم هيبــــــــــــــــــــــــتقطوجهه يف 

 د ــــــــــــــو عيــــــــــــــــــــــال مع يف جبينه وه   يه         ـــــــــــــــــــــــــــراق علـــــــــــــــــــــوالدم الطاهر امل
                                              *** 
 د ـــــــــــــــــــــــــــــأخصبت بعدكم رمال وبي       ا     ــــــــــــس ضحايــــــــــــــــــــــأيها الذاهبون أم
 د ـــــــــــــــــــــجدي فهي بعد الدماء شيء    ا        ـــــــــــيهاة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمكم فجر احلي

 يد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل يعد غاصب لدينا وح        ل حىت   ـــــــــــــــــــــجرف الغاصبني كالسي
 د ــــــــــــــــــــــــــــدة وشهيـــــــــــــــــــــــــــــــوتالقى شهي     نا      ـــــــــــــــــــــــــــــــطلب الثأر بعدكم فانطلق

 د ــــــــــــــــــــــــــــلو النشيـــــــــــــــــــــــــــــــمن فوقنا ويع         راء  ــــــــــــــــــــضـــاخل مث عدنا ترفرف الراية
 دــــــــــــاح السعيــــــــــــــــــــــه           الح يف ليلنا الصبــــــــــــــــــــــــــي فمنــــــــــــــــــــــلنحيي الدم الازك
                                              ***  

  هــــــــــــــــرا  أي ضحيــــــــــــــــــــمل تضع يف الت          حاياـــــــــــــــــــــــــــالذاهبون أمس ض أيها
  هــــــــــــــــــــــــة حيــــــــــــــــــــــــالكرام يف قلو  تعي      ا     ـــــــــــــــــــــذكركم ال يازال كاألمس حي

  هـــــــــــــاء الازكيــــــــــــــــــــــــــــقد رعى العهد للدم           ني ـــــــــــــــــــــــــــــــوالثرى الطاهر الازكي أم
 هـــــــــــــــــــــــــار جنيــــــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــــــــــــفإذا روض          اد  ــــــــــــــــــــــــورة وجهـــــــــــــــــــأزهرت فيه ث
                                             ***  

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعد أن كان يف البالد القصي           اء ــــــــــــــــــــــميرح الشعب حوهلا يف هن
  هـــــــــــــــــــــــــــو  الوفيـــــــــــــــــــــــه القلـــــــــــــــــــــــتتغىن ب          ل ـــــــــــــــــــــــــد مجيـــــــــــــــــوإذا يومكم نشي

  هـــــــــــــــــــــداء واألرحييـــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــــــــلتحي            امــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــتتالقى عليه يف ك
  هـــــــــــــــــــــــات العجيب يف الوطنيـــــــــــــــــــــــــوالثب          م  ــــــــــــــــــــــــــــوتناجي مشوخكم وعالك

  هــــــــــــــــــــــر العربيـــــــــــــــــــــــــــا اجلازائـــــــــــــــــــيا ضحاي          ا  ـــــــــــــــــــا وعالنـــــــــــــــــيومكم يوم جمدن
 . (1)هــــــــــــــــــدى القرون حتيــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــوعليك   م        الـــــــــــــــــــــــــــفعليكم مدى القرون ة

                                           18/11/5411 
                                                 

 .89، 80مهسات وصرخات، ص: السائحي، حممد األخضر  (1)
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 ذكريات ماي
 ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات األةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكري
 ؤاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتذي

 ادــــــــــــرح التنهــــــــــــــــــــــــــد مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنشي
 ايـــــــــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلم

 شهر العوادي
 الديـــــــــــــازن بــــــــــــــــــــــــذكر الناس يوم ح

 د ــــــــــــــــــــــــــــــــيوم عانت بالدنا نكبة احلق
 الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليت اغتالت فرحيت بالس

 ور ـــر ي إىل الســـــــــــــــــــــــــــب شعبــــــــــــــــــــــــــه
 ولكن هل يطيب السرور بني اللئام؟ 

 قهر النازي
 رـــــــــــــــــــــــــــالم تبختـــــــــــــــــــــا ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ادرــــــــــــــــــــــــــــأين منا السالم والظلم غ
 دــــــــــــــــة الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــحت الفر ـــــــــــــــــــمات

 وعادت أدمعا 
 رـــــــــــــــــــــى اجلازائـــــــــــــــــا يغشــــــــــــل دمــــــــــــب
 ىن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيب إىل املــــــــــــــــــــب شعـــــــــــــــه

 ونشيد ضاحك 
 اةـــــــــــــــــــــــــــــى والفتـــــــــــــــــــــــــــــــــ رؤى الفتيف

 اين ــــــــــــــــــــــــــــح باألمــــــــــــــــــــــواغتباط موش
 اة ـــــــــــــــــــخ باحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــوابتسام مضم

 اك ـــــــــــــــــــــــــوا هنــــــــــــــــــــــــغري أن اللئام كان



 276 

 ا ــــــــــراكـــــــــــــــــــــقاء شــــــــــــــــــــــــــــإن يف جعبة الش
 وت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأحابيل تنشر الشؤم وامل
 راك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتبين السجون هتوى الع

 يف بالدي 
 رـــــــــــــــــــــــــــــــــأرض اجلازائــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــهن

 ادرــــــــــــــــــــني أين يسخر غــــــــــــــــــــــــــــــأو فلسط
 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــيف مهبط الوح يف بالد اجلمال

 رـــــــــــــــــــــــــــم الثائـــــــــــس العظيـــــــــــــــــــــــويف األطل
 د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الشهيــــــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 لست دماء
 و ـــــــــــــــــــــــــدى وخطــــــــــــــــأنت نار على الع

 أنت نور
 ى ـــــــــــــــــــــــــــر يسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اجلازائــــــــــــــــــــــــــــــــــإل

 و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيه تنمو احلياة، تنمو الشع
 ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لظـــــــــــــــــــــــــــــــــف

 دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جمـــــــــــــــــــــــــــــت شعلــــــــــــــــــــــــــــــــكن
 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنت نارا تأججت يف الضل

 راحــــــــــــــــــــــــــــوت اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــكن
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب عربـــــــــــــــــــــــــــــــــل قلــــــــــــــــــــــــــيف ك

 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ةريــــــــــــــــــــــــــــــــــإىل النض
 ل ـــــــــــــــــــــاد الطويـــــــــــــــــــــــــــــــماي يا صرخة اجله

 ل ــــــــــــــــــــــــــــــــاح األصيــــــــــــــــــــــــيا طريقا إىل الكف
 ي ــــوشعاعا من احلياة يطوف األرض أرض

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دخيـــــــــــــض كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق
 فيك شعيب  
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يومــــق اجملــــــــــــــــــــد عانــــــــــــــــــــــق

 راح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال باجلــــــــــــــــــــــــوتسامى إىل الع
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 كم شهيد 
 ى ــــــــــــــــة ضحــــــــــــــى العروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل

 احــــــــــــــــــاء ليل الكفـــــــــــــــــــــــوةجني أض
 ا ـــــــــــــــــــــــــــماي يا دمعة األةى يف محان

  اــــــــــــــــــرى النصر بامسا يف ربانــــــــــــــــــــــــةن
 ةنراه

 يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا تعل
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكيف يفىن يف ثورة لن هتان

 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــن األةـــــــــــــــــــــــــــكيف يبين م
 هـــــــــــــــــي نفســــــــــــــــــــــــــورة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
 ور؟ ــــــــــور أم ةيخــــــــــــــــــــــــل يثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 أدري  ــستل

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أرى النص ينـــــــــــــــــــــــــــــــــلكن
 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وهديــــــــــــــــــــــــــــــــخطابا يهازن

 ر  ــــــــــــــــــــــــــإمنا النصر ثورة ال متل الض
 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم لوانـــــــــــــــــــــــحىت يرى الس

 ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويرى الغادرون حربا عوان
 ا ـــــــــدنا وعالنــــــــــــــــاي جمــــــــــــــــــــــــويرى م

 ماي 
 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا شعلة األةى يف حشان
 ا ــــــــــــــــــــازمانةوف نفين الشقا ونبين ال

 أبدا 
 لن يظل يعر  ماي يف أةى احلازن 

 . (1)اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ملتقانـــــــــــــــــــــــــــــــــفانتظ
 10/11/5418تقصريين                                 
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 لياذةاإلمن 
 ســـــــــــــــــــس               ضحايا املذابح يف يوم حنــــــــــن ومخـــــــــــــــــــــــــــــــــربعيننس يف أ ومل    
 رس ـــــــــــــــــــــــــوقمنا نصفق يف غري عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا               اء اغتــــــــــــــــــــاحللف طربنا مع    
 ا أي درســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا               ودرةا لقادتنـــــــــــــــــــــــــــــــفكانوا مع الغدر، عونا علين    
 ات جرســـــــــــــــــــــــف               وقاملة للشعب، دقـــــــــــــــــــــــم بسطيــــــــــــــــــــــــوكانت جمازره    
 ت حس ـــــــــــــــــــوأيقظ يف العمق مي ـــــــــــــــــــــــــــى               ا توانــــــــــــــــــــــــــوهاز لسرتاد شعب    
 س ــــــــــــــــــــــــــــــــــفبدد لون الدما كل لب   ـــــــــــــــــــــــــــا             اري الثنايــــــــــــــــــــــــــــــــشيوعلمنا آ    
 ســـــــــــــــــةرا  الضياع فباءت بنح      ا          ــــــــــــــــــــــــــق أقالمنــــــــــــــــــــــــــــــوكانت تالح    
 س ـــــــــــــــــــا                 مع الوهم، بني صراخ ومهـــــــــــــــــــــأحازابن حــــــــــــــــــــــــــــــــــوكانت تكاف    
 رس ـــــــــــــــــــــــــــري خـــــــــــــــــوانطق ألسنة غ          ى      ــــــــــــــــــــــفعطل صوت الرصاص اللغ    
 س ـــــــــــا                 طريق التخلص من كل رجـــــــــــــــــــــــــــــد أكبادنــــــــــــــــــــــــــــــفقامت تعب    

 شغلنا الورى ومألنا الدنا
 الةـــــــــــــــــــــبشعر نرتله كالص

 تسابيحه من حنايا اجلازائر
 د ــــــــــــــــــــــــــــيب بليــــــــــــــــفضائح جند، غ       دي       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفيا أربعني ومخس أعي    
 ودـــــــــــــــــــري اليهـــــــــــــــــعدمي احليا كضم    ل         ـــــــــــــــــــــــــــثام أحالس جيش عميوآ    
 دي ــــــــــــــــــــملء نشيي             أفيضي جاللك ـــــــــــــــــــــــــويا ذكريات الدماء الغوال    
 ود ـــــــــــــــــــــــصواعق، فوق الظلوم احلق  ـــــــي           ماء انازلــــــــــــــــــــــــــــــويا لعنات الس    
 د ــــــــــــــــــــــــــاح اجلديــــــــــــــوفتحنها بالصب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا            ويا زهرة، زرعتها دمان    
 ود ـــــــــــــــــــــــض األةـــــــــــــــــخبراطة اجملد رب       أال، ضمخي مهجات الضحايا          
 ورود ــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــعبريا، فيخجل عط   ن           ـــــــــــــــــــــــتنافحك عموشة اخلالدي    
 ودـــــــــــــــــبين عازياز املغاوير، صدر الوج  ــــــــــــــــــــــــــــــي            ا فـــــــــــــازي بعازتنـــــــــــــــــــــــــوه    
 ود ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخللومن كتبوا صفحات ا  ا            ــــــــــــــــــدوا للبقــــــــــــــــــوتيهي مبن شي    
 ود ـــــــــــــــــــــــار الوقـــــــــــــــــــــــبنور احلجى، وبن  ر           ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومن قرر للبالد املصي    

 شغلنا الورى ومألنا الدىن
 الةــــــــــــــــــــــــبشعر نرتله كالص

 (1)تسابيحه من حنايا اجلازائر
                                                 

 .50، 56اإللياذة ، ص: الشيخ، مفدي زكريا  (1)
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 وــــــــــــــــــــــماي
 ضبـــناغاه شعب ةرى يف روحه الغ  ـــــــــــــــــــــــر           يوم تعانق فيه احلازن والط

 ويف الضلوع هتاف الشوق يضطر   ــــــــــــــــــده            وبات يهتف لآلمال يف غ
 !ذ ــــــــــــــــــــــه             إن الوعود النشاوى كلها كــــــــــــــــــل لويف حناياه إحساس يقو 

 ب ـــــــحىت غدا من عذا  اليأس ينتح     طال العناء به يف اليأس يا وطين        
 ي ــــــــــــــــــــــــــــضحية احلرية احلمراء يف وطن   ــــــــــبوا          وجاء مايو يغين كل من ذه
 مدن ـــــــــــــمن البطوالت يف األرياف وال   ــــــــــــــــــة          وعاد يروي لنا ذكرى وأمثل

 ن ــــــــــــــــــــــــــنشيدها مل يازل يف مسمع الازم    ة         ـــويف ذرى قمم األوراس ملحم
 ن ـــــــــــــــــــــــلود الذي صغناه من حممع اخل   فق النشوان موعدنا          األهناك يف 

 دم ـــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــمالمحا تتحدى شرع         مع األصيل الذي مازال يلهمنا    
 م ـــــــــــــــــم األمــــــــــــــرج             من الازمان جناري أعظـــــــــل منعه يف كـــــــــــــةنلتقي مع

 دم ـــــــــــــــــــــــــــيبلى الازمان وال تبلى من الق     ا         ـــــــونبتين يف رىب التوحيد هنضتن

 . (1)مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنعيد أروع ما شدناه من قي    رة          ـــــــــــــا انطلقنا مع الدنيا عباقإن

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .36، 35األضواء اخلالدة، ص: ابن رقطان، حممد  (1)
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 ..الدهر نطق

  5491 ماي 8 ذكرى في  

 عزالدين ميهوبي
 
 

 اــــــــــــــــــــــناي الشعر فكان الّدهر، نطق

 اـــــــــــــــــــــــــــــــماي اليوم حيحْيي التاريخ وأتى

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلي أما زلت شعر يا إيه

 اــــــــــــــــــــــــالّرزاي ذكرى يف احلرب تواىنَ  أم

 اـــــــــــــــــــــــــــخماض الشعب ملحمة وأتت

 اـــــــــــــاخلفاي صمت من الربكان تحوقظ                        

 اـــــــــــــــــاحتدام ميضي إعصارحها فجرى                        
 اــــــــــــــــــــــــــــــــالرباي حلن فهاجو  يف وةرى

 طـــــــــــــــــــــــــبسحخ حمموًما الطوفان وأتى

 اـــــــــــــــــــــــــــالّسراي وجيتاح األرض ميضغ                         
 

 ًداــــــــرع الشعب فكان الّدهر، نطق

 ا؟ــــــــــــاملناي خيشى ال الشعب هلذا ما

 يءـــــــــــــــــــــــــش يلويه فال الشعب خرج

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهباي كصبيان الثغر باةم

 جيري وتــــــــــــامل خلف الّتتار ، وأتى

 ..اــــــــــــــــــــــاخلطاي دامــــــــــــــــــــأق يازرع وهنا

 عــــــــــــــــــودم مخر من األطفال فسقى

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراي تفري أنيابه ومضت
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 اــــــــــــــــــــــــــــــــظحلمً  األرض زحناة كلّ  فأتى

 اـــــــــــــــــــــــالّدناي األرض مستدمرحو وأتى

 رّاــــــــــــــــــــــــــــش تسكب أعينحهم خرجوا،

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــنقاي  أيد  يف املوت حيملون

 دوءـــــــــــــــــــــــــــه يف يأيت والنعش خرجوا

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــاملطاي أعناق باملوت طّهموا

 اءــــــــــــــــــــــــــوفن اءـــــــــــــــــــــدم األرض فجّروا

 اــــــــــــــــــــــــالثناي احـــــــــــــــــجيت البحري فالّدم

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــالّليال باألرجاء الشرّ  زرعوا

 اـــــــــــــــــــــــــــــــالّصباي وأحالم الّدنيا أحرقوا

 اــــــــــفيه الّنا  وصار األرض، ةرقوا

 اـــــــــــــالرباي خيشى ال واملوت حاكًما،

 
 اّزىــــــــــــــــــــــــيتن اــــــــــــــــــــــــــــــــحازين ومشًا رمسوا                         

 اـــــــــــــــــــركاي صارت قد الّسمرح  والعيون

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبربريّ  جراًدا الشعب حِسبوا

 اــــــــــــــــــــــــخداي أو ذبابا الشعب حِسبوا

 وًداــــــــــــــــــــــــــــــحلح  ينـــــــــــــــــتب أنياهبم فمضت

 اــــــــــــــــــالّضحاي ترمي أقدامهم ومضت

 ادىــــــــــــــــــــــــــــتته الثــــــــــــــــــــــــث ومحامات

 اــــــــــــــــــــالبالي يــــــــــــــــــــــــــــــــتأت أوكارها وإىل

 اـــــــــــــــــــــــمساه عن حازن غيمة مسحت

 اــــــــــــــــــــكاملراي تداعت لكن مسحت،
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 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتفاضً  تنمو خرّاطة    فهنا

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــــاملناي متتصّ  اجلرح وةطيف 

 اـــــــــــــــــــــــجيب األرض نساء شّقت ولقد

 اــــــــــــــــــــــــــــــــالشظاي أْبلتها الورد، وخدود

 فجرا املوت يطوي ةّعال    ومضى                         

 اـــــقصاي ًداــــــبِي وىـــــــــــط الّصقر مثلما                         

 نــــــــــــــــــــــــــعي ونـــــــــــــــملي يف وجهك مازقوا

 اــــــــــــــــــــــــالفتاي لـــــــــــــــــــلي يف كاحللم فغدا

 نــــــــــــــولكال ـــــــــــــــــــــــــــــةعّ  عينيك صلبوا

 اــــــــــــــــاملطاي ديـــــــــــتستج عيناك بقيت

 اــــــــــــــــــــــــعليه الــــــــــــــــــــــجي َهَوت وقراِبني

 اــــــــــــــــللّسخاي الـــــــــــــــــــــــجي أينع دم من

 اديـــــــــــــــــــــــتن ىـــــــــــــــــاحلبل والرّاية خرجوا

 اــــــــــــــــــــــــــــللبغاي َمْلَهى األرض تصري لن

 خطاكم عافت قد فاألرض أخرجوا

 ..اــــــةواي األرض يف يبقى لن إرحلوا

 ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملقب   الّرعب صحور وتوالت

 اـــــــــــــــــــــاحلناي خلف من املوت وتراءى

 اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيت احلازن ليبين الليل وأتى

 اـــــــــــــــــــــــــــــــــللعشاي دفء األمّ  وعــــــــــــودم

 
 ارـــــــــــــــــــــــج العني ودمع يلــــــــــــــالل وأتى
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 اـــــــــــــــــــــــــــــــــاحلكاي جترتّ  اســــــــــــــالن وشفاه

 عـــــــــــــــــدم أهنار الثرى درـــــــــــــــص وعلى

 اـــــــــــالازواي يـــــــــــــــف ناــــــــــــــــحازي ميشي ودم

 ارىـــــــــــــحي اللــــــــــــــأط  اليوم  فالعيون

 اياــــبك كانت أن دـــــــــــبع من درةت

 داــــــــــــبعي ّدارــــــــــــــال عن ازنـــــــــــــاحل ونأى

 اــــــــــــــبقاي ّدارـــــــــــــــــــــــال محـــــــــــيل أن شّقه

 ِةنونو ّطتــــــــــح قد األهدا  وعلى

 باياـــــــــالصّ  جنوى عن األحداق تسأل

 الليايل هــــــــــــــوج من كــــــــــــــيضح وأ                         

 ّرزاياـــــــال ا ــــــــــــــــــــــبأخن موراــــــــــــــــــخم صار                        

 ..ليال األحازان قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعان ويتيم                        

 ضحاياــــــــــــال سادــــــــــــأج يسأل ومضى                        

 رىــــــــــــــأخ مث وريح حــــــــــــــري تـــــــــــــــــــــوأت                        

 داياــــــــاهل حــــــــــــــــــالرّي مع أتــــــــــــــــت مل أو                        

 اجيــــــــــــــــــــتن فالــــــــــــــــــأط نيــــــــــــــــأع فهنا                        

 شظايا ازنـــــــــــاحل رّيهــــــــــــــــص ..راـــــــــــــــــــــقم                        

 ت  ـــــــــــــــــــوة ونــــــــــــــــــثالث مّرت ناـــــــــــــــــفه                        

 مايا حيمل الرؤى يفـــــــــــط ازلـــــــــــــــي مل                        
 

 ينمو اجلرح ةطيف   لــــــــــــت علىـــــــــــف                        

 غضايا باألمس انـــــــــــــك قد ماــــــــــــبرع                        

 صيداــــــــــق ّعال ــــــــــــــــة   شدـــــــــــــأن وهنا                        
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 ..اــــــــــــــــوآي اـــــــــــــــقحرآن بحـــــــــــــــــأص دم من                        

 عظام طّكتـــــــــــــاص األرض هـــــــــــــرّددت                        

ــــــوت                          احلشايا فوق هَدا،ــــــــــــــالش داعىـــــــ

 وحبّ  انـــــــــــإمي طعــــــــــــــــمق واــــــــــــــــــنسج

 الشذايا طرـــــــــــــع من ..مرــــــــــــأح بدم

 اناــــــــــــــــزم رين ــــــــــــــــــــِتش   لـــــــــــــــــرتّ  وهنا

 الّسنايا شعب الّدىن هـــــفي تــــــــــــــعانق
 

 روح األرض بءــــــــــــــــبع ناءت دـــــولق

 اياــــــوعط اءـــــــــدم عبـــــــــــــالش يف يــــــه

 عراــــــــــــــــش اريخــــــــــــــالت مينـــــــــــــــــأهل إن أنا

 يدايا لدــــــــــــــــــاخل رحىَب  يف امتــــــــــــــــــوتس

 األزيلّ  ريــــــــــــــــــــحب ّدمــــــــــــــــال ألنّ ــــــــــــــــــــف

 واياـــــــــــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــواللّ  األرض ودوايت

 ما إذا مرةايت شعبـــــــــــال راحــــــــــــــــــوج

 حاياـــــــــــــــــــــالضّ  حبر يف كالر بان صرت

 شعيب اسأرم يف رتــــــــــــــــــــــةاف إن أنا

 الوصايا صدري يف أرةحم كيـــــــــــــــــــــفل

 دريب كـــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــتس ّييتـــــــــــــقاف وأرى

 (1)الّتحايا زفّ  داهباــــــــــــــأه لىــــــــــــــــوع

5485 ماي 1   
 

                                                 
، 0280يف ماي "الشعب"ةلمنا الشاعر هذه القصيدة وأخربنا بأهنا نشرت يف جريدة "نطق الدهر"قصيدة:ميهويب، عاز الدين  (1)

 .فلم نعثر عليها ولعلها نشرت يف موطن آخر لكننا تقصينا البحث
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 ..في ذكــــرى الشهــداء
 "5481 – 5491"مـاي 8

 ــــشهيد بــــيوم مـــــاي  األةـــــود حي الــــ
 واةعــــــد حبظــــك يف التحـــــرر  بعــــــــده 
 وأعــــــد عـــــلى الّسمــــار صرخة  مؤمن 
 وأتـــــى لــــــوادي الفـــــــــــــــــــــدا  ليحتفــــــــــــي 

 لقـــــا وهفــــــــــــا إىل املاضــــــــــي البعيـــد  حم
 ورنــــــــا إلـى خـراطــــــــــــــــــــة مستلهمــــــــــــــــــــا

 يـــــــا يــــــــوم قاملـــــــــــــــة اجلرحيــــــــة  مثلنـــــــــــــــا 
 يـــــــا مــــــاي أبطــــــــــــال التحـــرر والفـــــــــدا 

 ــــــــــر كلهـــــــا ال تنكـــــــــــــــروا يـــــــــــوم اجلازائــــ
 يــــــــــــــــــــا ثلـــــــــــث قـــــــــــرن أو يازيـــد فإننــــــــا 
 جئنــــــــــاك عـــــــــام األربعيــــــــــــن  نـازفهــــــــــــا 
 ونقـــــــــول للجمــع الذي ضـــحى  هنــا 

 لـــــم الـــــــذي قــــــــد طالـــــــــــمـا وحتقــــق احل
 يــــا مـــاي عـــدت وعـــاد فيــك تضــــــرع 
 هـــــذي األكــــف إىل السمـــا  مرفوعــة 

 إننـــا خـلـــف  األلــى :والكــــل يهتـــــف 
 ـــى أرواحنـــــــــــــا كانــــــــت حتـــــــن مللتقـــــــــــــــــــ

 لكـــــــن وقـــد حـــم القضـــاء فـأةرعــــــــــوا 
 إنـــــــــا نعاهـــــــــد كـــــــــل حـــــــــر غـائــــــــــــــــب 
 ونعاهــــــــــــــد الوطــــــن احلبيــــــــــــب جمــــددا 

 ــــوق ونقــــــــول يف قلـــــــب بــــــــــراه  تشــــــــــــ

 ـــــه ببـــــا  املسجـــــــــــــــد محب مالواكتـــــ 
 واركــــــــــــع بذكـــــراه األليمـــــــة واةجـــــــــد 
 قــــــــــد واكــــــب األحــــــرار منـــذ املولـــــــد 

 د مــــاي أو  ضحيـــــــة معتـــــــــد بشهيــــــــ
 كالطيــــــر يضر  يف الفضاء  األبعد 
 وإىل ةطيــــــــــــف والعريــــــــــــــن املنجــــــــــد 
 يـــــــا يـــــــوم وادّي الدمــــــــــــــــاء ،األجمــــــــد 

 ــــــد يـــــــــــــا شهــــر عازتنــا بيومـــك  أو غـــ
 يـــــــــــــــوم البطولـــــــــــة والفـــــــــــدا واحملتـــــــــــــد 
 جئنــــــــــــا نبـايــــــــــــع بالفـــــــــــؤاد وباليــــــــــــــــد 
 بشــــــــــــــرى لسيـــــدة اجلهـــــــــــاد وةيــــــــــد 

 ك أمثــرت يف املوعـد بالــــــــروح ،روحـــــــ
 .. مــأل النفــوس برغـــم ماي  األةــود

 للــــــــــــــه ،مــــــن متـعبــــــــــــــــــد  متهجـــــــــــــــد 
 مـــــــــــن راكعيـــــــن وخاشعيــن  وةجــــد 
 ةبقــــــــوا املواكـــــــــــب للسـهـــا والفرقـــــــد 

 ــا شـــــأن الوفـــــــّي املقتـــــــــــــــدي شهدائنــــ
 مـــــــن دوننــــــا حنـــو العلــــــَـى والســـــــــؤدد 
 أنـــا علـــى در  الشـهـــــادة  هنتــــــــــدي

 مستلهميـــن الـرشــــد مـــن مستشهــــــــد  
 ! إىل اللقـــــاء ،إلـى غـــــــد :للسابقيـــن 
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 يــــــــــــــا ةاهــــــــــــــرا حـــــــــــول   الضريــــــــــــــح 
 هنـــــــا ـر هــــااجلهــــــــاد بكــــــــــــل شب يحـــــــ

 واذكـــــــــر رفاقـــــا يف اجلهـــــــــــاد أحبّـــــــــــــــــًة 
 ــا  لوفائــهــــــــــــــــــــــاغابـــــــوا لتبـــــقى أرضـنـــــــ

 ذهبـــــــــوا ضحايــــــــــا قامـــــــــع متطـــــــــــــاول 
 يــــــــا للسفاهـــــــة ،يبقــــــــرون حوامــــــــــــــــال 
 ويراهنــــــــــون علــــــــــى إصابــــــــــــة هــــــــار  

  اغتصـــــــا  لذائــــــــــذ ويسارعـــــــــــون إىل
 ويفاخـــــــــــــــــرون ببيضـــــــــــــــة  مسروقــــــــــــــة 
 وإذا تعالــــــــــــــت صرخــــة مـــن  بائـــــــــس 
 وإذا توالــــــــــــــــــت صيحـــــــــــــة جملــاهــــــــــــــــــد 

 ّشمــــاء قالــــــت يومـكــــــــــم أطوادنــــــــــــا ال
 ومــــــن اهلضـــا  اخلضـــر هبـت نسمة

 ملكـــــــــت فـــــــــؤادا داميـــــــــــــا ( تاملـــــوكة)
 ومــــــــــــــــن الازنـاتــــــــــــــــــي واديــــــــــا متدفقــــــــا 

 ــــــــال مهيبــــــــــة شعـــــــــت تباشيـــــــــــر النض
 فتــــــرى على رغــم الصعــا   بعوثنـــــــــا 
 متعربـــــــون برغـــــــــــم فرنســـــــــــة طغــــــــــــــت 
 ملــــــــــــــا دعـــــا داعـــــي اجلهـــــاد بغالـمــــــــــــا 

 نـهـــــــــــــا هبـــــــــت مجــــــــوع تـرتـــــدي  أكفا
 فتساقطـــــــت فـي كـــــــــــــل حــــــــــي  ذادة 
 يــــــــــا للمسـيـــــــــــرة والســـــــــالم شعـارهـــــــــا 

 ( بيعــــــــة)صلـــــــوا لنصـــــــــر زائـــــــــــف يف  

 ربكــــــا بالساكنيــــن القانعيـــن  مبـرقـــــــد ت
 وأقــــــم ةحــــــرادق للشهيــــــــد  األجمـــــــــــــد 
 يف كــــل  روض هـــادئ أو مشهـــــــــــــد

 حْتييهمــــــــــو  كالعيـــــــــــــد أو كاملوعــــــــد 
 أزيــــــــد  قتـــــل األلــــوف  حلكــــم شهـــــر

 ويقامــــــــرون عـــــــلـى اجلنيــــــــــن األمـــــــــرد 
 بتقاةـــــــــــــــــــــــم  حلشــــــــــــــــــاه أو بتفــــــــــــرد 
 يف كـــــــل كــــــــــــوخ صـــارخ  مستنجــــــــد 

 ــــــــا مـــــــازود أو قـــــــــــدر مســـــــــن أو بقايـــــــــ
 عمـــــــــــد الغــــــــازاة إلــــــى  إبـــادة مـــــــــــورد 
 مثـــــــل الـازئيــــر جييــــب ألـــــف  حممـــــــــــد 
 يومـــــــــي وإنـــــــي عشتـــــــه فـي موقــــــــــــــــد 

 متجمـــــد تــــــــــــذرو احليـــــاة علـــى ثـــرى 
 بتجلـــــــد قـــــــد فـــــــــــــاق  كــــــــل جتــلــــــــــــد 
 بالعلــــــــــــم أو حصنـــــــــــــــا لكــــل  جمنـــــد 
 بالنشـــــئ فاةتبـــــق العــــــدى لتـــــــــــــــــازود 

 ( املعهد)يف اجلامــع ا ملعمــور أو  يف 
 بدعـم  حــاز  مفتـــدي  مستبسلــون

 أو يف ةطيـــــف أو خراطـــــة يف الغــــد 
 وتسيـــــــــــر للساحــــــــات دون  تـــــــــــــردد 
 أشالؤهـــــــم بقيــــــت تشيــــــــــــــر  ملعتــــــــد 
 أضحـــــت  جمـــــازر يف اخلضــم املازبـــــد 

 ــــا فـي  املسجـــــــــــــد ودعـــــوا إىل تقتيلنــــ
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 مخســـــــــون ألفـــــا من ضحايــــا  ضربـــــــة 
 ثـــم انبــرى اإلعـــدام يرقـــــــص  هبجــــــــــة 
 ومضـــــــــــت عهــــــــود كاجلبـــــــال ثقيلــــــــــة 
 حــــــــىت ثأرنـــــــا يف نوفمبــــــــر واعتلــــــــــــت 
 فاةتبشــــر الشهـــــداء فـي  عليائـهـــــــــــم 

 ـــاء هـــــل مــــــن عـــــودة يــــا أيهــــــا األحيــــ
 يــــــــا أيهــــــا األحيــــــاء هـــــل مـــن أوبـــــــــــة

 فالديــــــن يف غبــن فهــــل مــن ناصــــــــــح 
 والطامعــــــــــــــــــون بنفطنـــــــــــا و  دمائنـــــــــــا 

 الكثـيــر تكرمـــــــــــا ونعاجنــــــــــــــا تعطــــــــــي 
 فذئـاهبــــــــــــــــــــــــم دومــــــــــا حتـــــــــــــن حليّـنــــــــــــا 
ــــــــــــــــو ةــــــود بنصـــل أبيـض   أيـــــــــــد يهمح
 يــــــا أيـهــــــــا العــــــــــــر  الذيـــــــن تفرقــــــــــــوا 

 ـــــــــــــا أخذتـــــــم أجبديــــــــــة  عالــــــــــــم أو مــ
 فرتاثنـــــــــا يأبــى  التفرنـــــــــــــــــس واهلــــــــــوى 
 إن التفرنــــــــــــــــــس نكبـــــــــة  مدروةــــــــــــــــة

 ــــــــــا إن العـــــــــــــــــــدو إذا بـــــــدا ،بانـــــت لنـ
 لكــــــــــْن إذا كــــان الـعــــــــدو  معممـــــــــــــــا 
 كيـــــــــف السبيـــل إلـى  اكتنـــاه ميولـــــــه 
 هبـــــــــــــوا محــــــــــاة الــــدار قـبــــل دمـــــــــارهـا 

 لشبابنـــــا فالديــــــــــــن خيـــــــــــــــــر حمصــــــــــن 
 ــداة  فإنـهـم ـــــــــــوا العريـــن مــن العوامحـــــ

 هـــــــــــــذا جيــــــــــــــــــــيء هبيئـــــــــــــــة  مرمـوقـــــــــة 

 ..جمنونـــــــــة قـــــد عذبـــــوا فـــــي احملشــــــد
 فـي عيــــــد نصـــــــــر كافـــــــر مستعبــــــــــــــــد 
 يشقــــــــــــــى هبــا شعــب كريــــم ا حملــتـــــــد 

 ــــــــــد رايــــــات  نصـــــر فـي  البــــــــالد خمل
 ( حممـــــد)و اةتمــــــــرأوا عيشــــــا بظــــــل 

 للصــــــف بعـــد املشــــــــر  املتعـــــــــــدد ؟ 
 منـــــــــــــا  لنهـــــــــــــــج واحــــد ومــوحــــــــــد ؟

 والعر  يف خطر فهل  من منجـد ؟ 
 ..ــــّي تــوّددخيفـــــــــــون نــــا  الغــــدر طـ

 وجازاءهـــــــــا نصــــــــل وطعنـــــــــــة معتــــــــــــــد 
 ..وكـالهبـــــــــــــــــم تعنـــــــــــي بكــــــل مـمـدد

 و جسومـهـــم بيـــــض بقلـــــب أةــــــــــود 
 ــدى فغــــــــــــــــازا معاقلهــــــــــم صبــــــــيٌّ مبــتــــــ

 ( القنفـذ)فيـــــه الضعيــــف يـداس مثـل 
 وبـالدنـــــــــــا لــــا تطـمئـــــــــــــــــن لــملحـــــــــــــد 
 وخمـطــــــــــــــط يرمـــــــــــــــــي ملــــــــــــــا بعـد الغـد

 منــــــــــــه املقاتـــــــل ،فاغتــــدى رهــن اليـد 
 ..ســــا مثـــــل الازبيـــــــــر  وأمحــــــــــدو مربنـ

 ( املثـــــــــــرد)واخلنجــــــر املسمــــــوم حتـــت 
 ذودوا بـعلــــــــــــم قبـــــــــل ةيـــــــف  اليـــــــــد 
 ولساننــــــــــــــــا  العربـــــــــــي خيــــــر  موحـــد 

 ــــل ال بشكـــل  أوحــد يف كـــــــل شكـــــــ
 أو ذا بــــــــــــــــــازي الـراهــــــــــــــب املتــعبـــــــــــــــد 
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 وهنــــــاك مـــن أضحــــى كشـــــيء أمحـــــر 
 وهنـــاك من يبدي السماحة  والندى 

 ـة أن تــــــرى   مستلطـفـــــــــا ومـــــن البليـــــــ
 لكــــــــــــــــن إذا ألقــــــــــــــــــى القنـاع لغايـــة ،
 لــــــو جئتــــــــــه تسعـــــــــــى جلمـــــع  مبـــــــــــرة

 ويغيـــــــــب دهـــــــرا ال تــــراه ةـــــــــوى  إذا 
 ــــه يومــــــا  تريـــــد   مــــــــودة لـــــــــــــــــــو جئتـــ

 أو جئتـــــــــــــــه تدعـــــو لدعــــم   أصالــــــــة 
 ورمــــــــــــى ببدعتـــــــــــه وولـــــــــــى  هاربــــــــــــــــا 
 يـــــــــــــا غائبيــــــــــــن عــــــن الوغــــــى لوقيعـــــة 

 ن لــــــــي مبـــــــــن يروي  مالحـم رادةمــــــــ

 قـــــــــــــادوا الصفـــــــــــــــوف لوثبـــــــة جبــــــــارة 
 إن دامهتهــــــــــــــم يف الليالـــــــــــــي  نكبــــــــــة 
 يف نورهــــــــــــــم ميضـــــــي  الســـراة   لغاية 

 ةــــــر كــــــــل قضيـــــــــــــة ( اللـــــه أكبـــــر)و 
 يـــــــــــا مـــــــاي يـــا شهـــر البطولـــة والفــدا 
 حييـــــــــــــي املآثــــــــــــر والضحايــــــــا  غامنــــــــا 
 يــــــا مــــاي هــــل تروي حكــاية  مؤمـن 

 ـــى لكنهــــم حرمــــوه مشســــا يف الضحـــــ
 إن جاءهــــــــم يبـدي النصائح  خملصا 
 واةتدرجـــــــوه لقـــــول  مـــاال   يشتهـي 
 يــــا مــاي دعنـــا نستعـــد ذكــــرى هـوى 
 بيـــــــــــــــــين وبينـــــــــــــــــك قصـــــــــــة معروفـــــــــــة 

 .. ال يـطمئــــــــــــــــــن لعابـــــــــــــد أو  معبـــــد
 وفـــــــــــــــــــؤاده كـاحملجـــــــــــــــر  املتجمـــــــــــــــــد 

 ــــه كـالـريـــش أو كـالعسجـــد يف شكلـــــــ
 ألفيتـــــــه صـلــــــــدا كــقلـــــــــب   اجللمـــــــد 

 للمعدميــــــن ،يقـــــول جئنـــــي  يف غــــد  
 .. ضمــــــــــن املنيـــــــــــــة للفقيــــــــــر املبعــــــــــد

 املتشــــــــــــــــدد  يـوليــــــــــك ظهــــــر احلــاقــــــد
 ..يـأتيــــــــك بالتـحديــــــــث واملستـــــــــــورد

 فكـأنـــــــــــــــــــه لـــــــــص بـــــــــــــــدون مهنـــــــــــــــد 
 ..أو فتنـــــــــــــــة مــــــــــــن مـــــــــــارق متمــــــــرد

 ـــــل الطـــــــود للمتهـــــــــــددكانـــــــــــــــوا كمثـ

 واةتبسلــــــوا فـي الــــذود عــن مستعبـد 
 كانـــوا املشاعـــل يف الظـــالم  األةــود

 كالســــر ،ال جتلــى  ةـوى للمهتـدي 
  !يــــا أمتـــــي إن قلــت هـــذا فاشهـــدي
 ـــــد هــــذا نشيــــــدي جــــــــــاء مثـــل املنشــ

 يومــــــــــــا مثـيـــــــــــــرا مثـــــــل  هـــــذا املشهـد
 قــــــــال احلقيقـــــــــــــة  دون شــــيء أزيــــــــد 
 ورمــــــــــــوا بــــــــه حيطــــــــان ليــــــل  أةــــــود 

 ـــــــــود جـــــــــــــــــاؤوه  بـاألغلــــــــــــال أو باملقــ
 واةتعبـــــــــــــــدوه وحـــــــــــق  ذاك املعبـــــــــــد 
 فلعلـهـــــــــــــــا تنســـــــــي لواعـــــج  مسهـــــــد 

 ..وتغــــــــــازل بـاجلمـــــــــــــــــــــع ال  باملفــــــــــرد
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  حــّل يومـك كنــت أول  مثخـن محــــــــذْ 
 وتلـــــوت فيـــــــك قصائـــــــــدي  حممـــــــــــرة 

 ةكبــــت فيـــك مشاعــــري  مشبوبـةو 
 ثـــــم هــــــا أنـــــا يــــا مـــاي  أمثـل  راكعــا 
 فاغفــــــر هنـــــات قـــــد أكـــــــون أتيتــهـــــــــا 

 ئــــــــــق إن نافستنـــــــــي يف  هـــــــــواك خــال
 يــــــــــــــــا درة  تازهـــــــــــو بـهــــــــــــا إفريقيـــــــــــــــــــا 

 .. ــةنإنــــــــي قنــــــــــــــــوع مــــــــــــن ثـــــــراك حبف
 نفطــــــــي وغـــــــــــــازي للفقيــــــــــر تركتــــــــــــــــه 

 ـــــت يف  هــــــذا التـــرا   حمبـــــــــة وزرعـــــــــ
 فاةتحلفتــــــــــــين أن أواصــــــــل زرعــهــــــــــا 
 فأجبتهــــــــــــا لبيـــــــــــــك ثــــم  ضممتـــهــــــــا 
 هـــــــــــــذا ميينـــــي أقسمتـــــــــــــه جوارحـــــــــــي 

 الكـتــــــا  إذا أردت فإنـــــمــا  هـــــــــــــــات
 إين ةأبقــــــــــــى رهــــن حبـــك حامـــــــــــال 
 فاحلــــــــــب عنـــــــدي منــه هنر  صـاخب 

  ائي إنـهاـمن دم -كــفديت–فاشــر  
 ي مـــــــــن دمائــــــــي  دوحة أروّ  إن مل

 ..ـــــــداء إين الحـــقيــــــــــــا أيهــــــــــــا الشهـ
 مخســـــون عامـــــا أو زهاهـــا قد مضت

 

 عــــد يف العمــــــــــــــــــــق ،أول نــــازح  مستب
 كالدمــــــــع كالــــــدم  كالتـــــرا  اجملـهـــد 
 وقتلـــــــــــــــت نفســــي فـيـك  دون تعمد 
 عنـــــــد املقــــــــام اليــــــــــوم حسب املوعـد 

 !و احفــظ  ودادا  يـا حبييب األوحـد
 م السيـــــد فأنـــــــــا املبــــــــــــــرز فـي  الغــــــــــــرا

 والعـــــــــــر  تغمــــــــرها بعشق  ةرمـدي 
 .. مــــن دون نفــــط للحفائـــــظ مـوقــــــد

 وةــددت بئـــري وانتقمـــت  مبفـــــردي 
 أهديتـهـــــــــــــا أرضــــــا أرادت مـولـــــــــــــدي 

 ــى عــن مسنــــد نغلتكـــــــون دومــا فـي 
 ي دزرعت يالذي  حصد خذت يفوأ

 مـــن قبـــل كفــــي أو لسانـــــي  األعنــــــــــد 
 قسمــــــــــــــــــي يـؤيــــــــــــده كتــــــا  حمـمـــــــــــــــد 
 ذكــــــــــــــــــــــراك واألمـــــــــــــــل اجملـــــــدد للغــــــــــد 

 ـــــــــــــع العـاشقيـــــــــــــن خملـــــــــــــــدجـــــــــــــار كنبـ
 وقـــــــف عليـــك وأنت تـدري مقصـدي 

 ! تدعـــــى اجلازائــــر مــــن  تراين أفتـــــــدى؟
 .إىل غـد ..إىل اللقاء ..فإىل اللقــاء 

 (1)هل أهتدي؟.. و أنا أطارد رغبيت 
 

 .5895/ 5/ 3الجزائر في   
                                                 

 .101 -105ص  الرتاويح و أغاين اخليام ،مصدر ةابق،:معاش، أمحد الطيب  (1)
 (. 5481ماي  50و  8و ذلك يف يومي  5491ماي  8ألقيت يف كل من قاملة و باتنة مبناةبة الذكرى األربعينية النتفاضة )
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 لحضــارةعــار ا
 وكانــــــــت مدينتنــــــا يــــــــــــــا رفاقــــــــــــــــــــي 
 أراد الغـــــــــــــــــــــــازاة هلـــــــــــــــــــاأن تنـــــــــــــــــــــــام 
 وتنســـــــــــــــــى الوعـــــــــــود التـي قطعـوها 

 ـىــــــــــــــــــــا تتغـنــــــــــــــــوراحـــــــــــــــت مدينتنـــ
 وتبــــــــــــــــــــــدي مطالبهــــــــــــا  بـاحتـــــــــرام 
 فلــــــــــــــم يقبلـــــــــــوا  حسهـــا احلضـــري 
 حضــــــــــــارة مــــــــن هـــــــــــــذه  املفتــــــــــراة 

 ــــــش وقانـــون  غــــا  أهجمـــــــــة وحــ
 ألن السلــــــــــــوك الـــــــــــــذي مـارةـــــــــوه

 وإنـــــــــــــــــا لنـعلــــــــــــــــــــــــــم أن فـرنســـــــــــــــــا  
 فكـــم رفعــــت يف الدنــا من  شعـــار 

 ــــالة فإن تسألــــــــــــــوا  عــــن بنيهـــا الغـ
 فكـــــــــــــــل الدمــــــــــاء التـــي ةفكــــــوها 
 ومأةــــــــــــــــاة قاملـــــــــــــــة وةطــيــــــــــــــــــــــف 
 فيــــــــــــــــــا أيهـــــــا الراحلــــــــــون الكــــــــــــرام 

 ـالـــــــــــدون األبـــــاة ثقــــــــــــــــــــــوا أيهــــــا اخل
 ويبقـــــــــــــى الوفــــــــــــاء  بـــأرض الوفـــــاء  

 

 ضحيـــــــــــــة غــــــــــــــدر بكـــــــــــل مــــــــــــــراره  
 علـــــــى الضيــــم رغــم ارتفــاع  احلراره 

 ــــو  بـاإلشــــــــارة لكـــــــــــــــل بنيـهــــــــــــــا ولــ
 بعـــــــــــــــودة نـــــــــــور الّضحـــى  للعمــاره 
 وتعلــــــــــــــــــن عـــــــــــــن رأيهـــــــــا يف عبـــارة 
 ورّدوا عليـهـــــــــــــــــا  بعنـــــــــــــــف و غــاره 

 ـذه  املسـتثــــــاره؟ وآالم مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــ
 أرى كــل وصـــف عليهــــا خسـاره ؟ 
 هنــــــــــــــــا ال ميـــــــــــّت ألي  حضـــــــــــــاره 
 هلــــــــــــــــــــا عندنــــــــــــا أوجــــه  مستعــــــــاره 
 وحتــــــــــــــــــــت الشعـــــــــــار تــدوس  مثـاره 

 ـــا خلفـــــــــــــوا بعدهــــــم  من قــذاره ومــ
 تديــــــــــــــــــــن فـرنســـــــــــــا بكـــل  جـــــداره 
 تفنّـــــــــــــد مــــــا تدعــــــي مـــن  طهـــــــــاره 
 ةقطتـــــــــــــم علــــــــى أرضـكـــم حبـــــــراره 

 ئــــــــــــــر تبقـــــــــــــــى منـــــــــــــاره بــــــــــــــأن اجلـازا
 (1)مآثــــــــــــر شـعـــــب حيـــــّب الصـّداره
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 ..!لـوال نــوفمبر 
 مبدينة قاملة بتاريخ 5491ماي  8مبناةبة إقامة ذكرى حوادث 

 بعث الشاعر هبذه القصيدة إىل األةتاذ حممد بن رقطان. 5481ماي  8
 . حمافظة جبهة التحرير الوطين واملشرف على املهرجان أمني

 لـــــــــوال ،نـوفمبــــر مــــا رنــــت  بـــك الكـلـــــم 
 وال احتفــــــــــى بــــك شعب عــاش ملحمـة 
 خـراطـــــــــــــــــة وةطـيــــــــــــــف ثـــــــــــــــم قاملــــــــــــــــــــــة 

 ــــــــــلك الضحايـــا اليت كـانــــت  مكثفـــــــة تــــ
 هـــــــــــو الفلـول التـــــي جـــــاءت  مشـــــــــــــــردة 
 شـــــــــــــــراذم مــــن رعاديــــد احلــــرو   أتــــــت 
 جنــــــت فرنســـــــــــا فتـاهــت فـــي  تصّلفـهـــــا 

 س ظـــــــــــــــل بنـــــوه فـي  خنادقـهـــــــا باألمــــــــــــ
 واألملـــان ليس  هلم ( الدتشي)قــد قاتلـــوا 

 يا أيهـــا الشهر الذي اهنمرت ( مايـو)يـــا 
 إن ننـــــــس حنــــــــــن فلــــــن ننــــــــسـى فواجعنــا 

 يـــــت لنــــــا ثقــــــــــــــــــة لكنـهـــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــازة أحـ
 واجنــــــا  غيــــم عــن األبصار  واتضحت 
 ويف نوفمبـــــــــــــر أدينـــــــــــــــا اليميــــــــن علـــــــــــــــى 
 وأجنــــــــــــــــــــــاز اللــــــــــــــه وعـــــــــدا  فــي جازائرنـــــــــا 

 ــــد الشعــــــــــــــب و انساقـــــــت كتائبـــــــه توحــــ
 وخاضهـــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــورة كــبــــــــــرى مباركـــــــــــــــة 
 ةبـــــــــــــع مـن السنــــوات احلمــر كــن   لنـــــا 

ـــــــــاء واحـــــدة كنـــــــا هلــــــــــــــــا جبهـــــــــــــــة صمـ  ـــ

 يـــا  شهـــر  مــاي  وال  غىن  بك  القلـم  
 نكـــــــــــراء فيـــــــــــك ادهلّمــــــــت شرهـــــا عمـــم 

 ـــل   والنقـــــم مناطـــــــــــــــــــق عمــهـــــــــــــــــا التقتــي
 قــــــــــــــد غالـهـــــــــــــــا فيــــــــك جيش كلــه  هنــم 

 ال نبـــــل  وال ذمــم (هتـــــلر)مـــــــــــــن حــــــــر 
 لتأخــــــــــــــــذ الثــــــــــــأر ممــــــن أرضـهــــــم  ةلــــم 

 ــــــب بــــــــــــــريء ليــــس ينتقــم أمــــــــــــــــــــام شعـــــ
 وةـــــــــــــــــط املعـامـــــــــــــع والنيـــــــــران تضطـــــــــرم 

 ــــــم غنيف احلــــــــــــــر  نــــــــــوق وال أرض وال 
 وعمـــت أرضنـــــا الظـلــــم  الدمــــــاءفيـــــــــــــك 

 ــراك تفعمـهــــــــــــا األشجــــــــان واأللــــم ذكــــــــــــ
 يف النفـــــــــــس فاهتـــــــــــازت األفكــــار واهلمـم 

 حافتيــهــــــــــــا دم طريقـــــــــــــة النصـــــــر يعلــــــــــــو 
  دحـــر األعـــادي لنمحـــو كــل مــا  زعمــوا

 أرضـهـــــــا البطحــــــــاء واألكـــــــــم فثـــــــــــــار يف 
 حنــــــــــو الكفــاح وهبــت يف الدجـــى النــــوم 
 أبلــــــــى هبــــــــــا الشعــــب واهتازت هلـا األمــم 
 مالمحــــــــــــــا  ملــؤهـــــــا التنكيـــــــــــل واحلمــــــــــم 

 ـامــــــــــــد املنصـــــور ملتــحـــم وجيشنــــــــــــــا الص
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 خضنــــــــــــا معـــــارك حــــــر  ال نظيـــر لـهـــــــا 
 هنلـــــــــــــــت بشائـــــــــره النـصــــــــــــــــر واوأقبــــــــــــــــل 

 وعمـــــــــــت الفرحـــــــــــة الكبـــــــرى  جازائـرنـــــــــا 
 ــــــــب الفـــــــــــــــدا يبنــــي جــازائـــــره و راح شعـــــــ

 تقـــــــــــــــــــوده جبهــــــــــــــة التحـريــــــــــــــــر  رائـــــــــده 
 هــــــــــــــذي املشاريــــــع يف امليــــدان شــاهــــــدة 

 زاحفــــــــــــــــــة مسيــــــرة اخلـلـــــــق و اإلنـتـــــــــــــــاج 
 فاشهـــــــــــــــد لنـــا شهـــر مــــاي أننــــا  عـــــر 

 

 حيــــــــــــــــــدو بنا الثــــــار والتحــريــــر  والقيــــــــــــم 
 وارتـــــد جيــــش األعـــــادي وهــــو  منهــــــــــازم 
 ورغـــــــــــــم أنـــــــف العــــــدا قــد رفـرف العـلــــم 

 ـــــرأي متحـــــــــد والصـــــــــــــف ملتئـــــــــــــــــم الـــــــــــــــ
 ال يعرتيــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــالل ال وال  ةــــــــــــــأم 
 يف كـــــــــــــــــل صقــــــــــع يرى كســــب ومغتنـــم 

 ــــــــــــــال  تبتـــســـــــــــم بقطــــــــــــــرنا احلــــــــــــــر واآلم
  (1)تسمـــــــــو بنـا الضـاد واإلةـالم والشيــم
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 قصيــدة تاريخيـــة
 5491مـاي  8في حــوادث  

 ةّجلـــــن يـــــا تاريــــــخ واشهــــد جهــــــــــــارا 
 ــة جنــــــــــــس ال يضاهيهـــــــــــم يف السفالـــــ

 قــــــد حباهـــــــــم بنـــــــو بالدي انتصــــــــــــارا 
 وتوالـــــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــم املـازعـجـــــــــــــــــات 
 وغـــــــــــــــدت أرضهــــــــــــم تعانـــي احتــالال 

 ــان عـاثــــــت فســـــادا و جنــــــــــــــود األملـــــــــــ
 فبــــــــــــــــــدا يف امليـــــــــــــــدان أغلــــى شبـــــا  
 فلجيــــــــــــــش األملــــــــــــان  أعطـــوا دروةــــا 
 وبـهــــــــــــــم حققـــــت فرنســــــــا  األمـانــــــــي 

 ت فرنـســـــــــا تباهـــــــــي وهبـــــــــــــــــم أصبحــــــــ
 هـــــــــــــل هبــــــــــذا اجلميـــــــل كـــان اعتـــراف 
 ليتـهــــــــــــــا اقتصــــــــــــــــرت علــيـــــــــــــه ولكــــــن 
 فسلـــــــــــــــوا عـــــــــن فرنســـــــا ثــامـــــــــن مــاي 

 ــــث قامــــــت فيــــه فـرنســـــا جهــارا حيــــــــــــ
 ضـــــــــّد شعبــــي الــــــــــذي حبـاهـــا مجيــــال 
 ةّلحــــــــــــت ضــــــــــــــده جنــــود األعــــادي 
 كـــــي تعبـــــــــــــر عــــــــــــــن عــــــــــــداء أصــيـــــل 

 ــي  قـــــــــــــد أضعفتــــــه  مهـــــــــوم إن قلبـــــــــــــــ
 مــــــــــن جرائـــــــــــــم يعجـاز الوصف  عنـها 

 مكانـــــــا"  كــاف  بومبـــا"فلقـــد حـــار 
 إن قلبــــــــــــــــي قـــــــــــــد أضعفتــــــــــــــــه مهـــــــــوم 

 ــازر يعجــــاز الوصـف عنـها مـــــــــــــــــن جمـــــــ

 ـــــــــرارا مبســــــاوي بنـــــــــي فرنســــــــــا الشـــــــــــ 
 فهحـــمح أألم الــــــــــــــــــورى  والنصـــــــــــــــــــارى 
 بعـــــــــــــــد مــــا ذاقـــــــــوا ذلـــــــة وانكســـــــــارا 
 وبقيـــــــــــــــد اهلــــــــــــوان ةيقـــــوا  أةـــــــارى 

 ــــــــــــــديدة بـــــــل دمـــــــــــارا ورزايــــــــــــــــــــــــا شــــ
 وهـــــــــــــم منكســـــــــــو الــــرؤوس احتقــــار 
 مــــــــــــــن بين وطنــــــــــــي يشيـــد الفخـــــــارا 
 يف البطولـــــــــــــــة نوعهــــــــــــا ال  جيــــــــــارى 

 ــــــــا مهابـــــــــــــــــة وانتصـــــارا إذ كسوهــــــــــــــــــ
 تتحـــــــــــــدى كــــــل الشعـــــو   الكبـــارا 
 مــــــــن فرنســــــــــــــــا أو أنكــــــرت  إنكـــارا 
 قـــــــــــــد جازتنــــــــــــــا بـمــــا جـــازي ةْنمــــــارا 

 هــــــــــد ال ميــــــــــارى فهـــــــــو أصــــــــدق شا
 بالرزايــــــــــــــــــا التــــــــــــــي تشيـب  الصغــارا 
 وبــــــــــــــــه نــالـــــــــــــــت العــــــــال وافتخــــــــــــــارا 
 بعدمــــــــا انتصـــــــــــرت وصاروا أةـــــارى 

 ــا وقومــــــــــــــــي اخليـــــــــــــــــارا ضــــــــــد ملتنـــــــــــ
 حيــــــــث قاملـــة باتــت تعانــــي الدمـــــارا 
 فهـــــــي حقــــــا  ةتمـــــــــــأل  األةفــــــــــــارا 
 فيـــــــــــــــه تـــــــــردى الــورى  ويصلون نـارا 

 البـوارا ةطيـــف  حيـــــث قاةــــى بنــــو
 حيــــث عمـــــــت صغارهـــم  والكبــــــارا 
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 وأهالـــــــــــــــــــــي خـراطـــــــــــــــة  قــــــد أبيــــــــــــدوا 
 حيـــــــــث عــاث العــدو   فيـهم  فسـادا 
 إن قلبـــــــــــــــي قــــــــــــــد الزمتـــــــــــه ةقـــــــــــــــــام 

 قاةى  اضطهادا" وادي الازنـــــــايت"إن 
 ــــــــــد ـازي حممــــمغمنهـــــــــــــم الشهيـــــــــــدان 

 إن وادي الازناتــــــــــــــي أضحـــــــى  كئيبــــــــا 
 فلتخريبـــــــــــــــــــــــــــــه أتــــــــــــــــــــوا مسرعيــــــــــــــــــــــن 

 وش العــــدو قــالــــــــت جهــارا إذ جيـــــــــــــــــــ
 فهـــــــو مســــــــــــؤول عن مجيـــــع احلـوادث 
 ولقــــــــــــــد عــــــــم ةائــــــــــــر القطـــــر قمــــــــــع 
 كم ألوف ضاعت ضحايا  اضطهاد 
 كــم أتــى مــن ميــدان  حـــر  شبــــا  

 ـــــا هـــــل   ذا جـــازاء رجـال يـــــــــــــــا فرنسـ 
 بعدمـــــــا كنـــــــــــــــت فـي  مهــــاوي هـالك 
 والكثــــــــــــري منهـــــــــــــــــم أصيبــــــــــــوا جببـــــــــــن 
 فاعلمــــــــــــــــــي يــــــــــــــــا فرنسـا علمـا  يقينــا 

 يـــــــــق يف كل وقــــت كـــــي يضـــــيء الطر 
 إذ يسيــــــــــــــــــــــــــرون يف طريــــــــق  الوفـــــــاق 
 وتعيــــــــــــــــــــد البـــــــــــــــــــالد عــــــــــــــــازّا وجمـــــــــــــدا 

 قبيــــــــح وهلــــــــــــــــــــــا يف التـاريــــــــــــــــــخ ذكـــــــر 
 ولنــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــي اإللــــــــــــــــه ظـــــــن مجــيـــل 
 فنعيــــــــــــــــــد اةتقاللنـــــــــــــــــا  بـاةتحقــــــاق 

 ــــــــــــع وبــــــــــــــــــــــــــه نرتقــــــــــــــــــــــــي جملـــــــــــــــــد رفيــ
 فارحــــــــــــــــــــــــم اللـــــــــه الّســـــــادة الشهـــــداء 

 وغـــــــــــــــدت دارهـــــــــــــــم يبابـــــــــا قفـــــــــــــارا 
 وأبــــــــــــــــادوا ديـارهــــــــــــــــــــــــــم والعقـــــــــــــــــــارا 

 خطــــــــــــــــارا حيـــــــــث صرنــــا نكـابـــــد األ
 ال يطـــــــــــــــــاق إذ  أجنــــــــــــــــب األحـــــرارا 

 مــــن نـــاال االةتبشـــــــارا " والطويــــــــــــل"
 إذ لــــــــــــــه خططــــــــــــوا الردى والدمــــــــارا 

 ـن الديــــــــــــــــــارا بـاملدافـــــــــــــــــــع قاصـديـــــــــــــــ
 إنــــــــــــــــه خمطـــــــــــــــــر  يدبّـــــــــــــــــــــر البــــــــــــوارا 
 بدليــــــــــــــــــــــــل ال يقبــــــــــــــــــــــل اإلنكــــــــــــــارا 

 كـبـــارا ذاق شعبــــــــــــــي منـــــــــــه الرزايـــا ال
 مــــــــــــــــــــا عرفنــــــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــم وال آثـــــــــــارا 
 مــــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــوا أهلهـــــــــــم وال ديــــــــّارا 

 ــــارا؟توجــــــــــــــــــــوك مهابــــــــــــــــــة وانتصــــــــــــــ
 وبنـــــــــــــوك  عنـــــــد  األعادي  أةــارى 
 البسيــــــــن  مــــــن  املخــــازي  الّدثـــــــارا 
 أن  ثامــــــــــــــــــن   مـــــــــــــاي يبقـى  منـارا 
 لشبــــــــــــــــا   بــهــــــم  نعيـــــد  الفخــــارا 

 ــــــــوا  املىن وحيموا الّذمارا كــــــــــــي  ينال
 وفرنســــــا  تسقــــى  الـــــردى والدمـــــــارا 
 مــــــــــــــن مجيـــــــــع الــــورى  صغـــارا كبـــارا 
 كــــــــــــــي  ميدنـــــــــــا  قــــــــــــــوة وانتصـــــــــــــارا 

 ـــــــــــة واعتبـــــــــــــــارا ال يضـــــــــاهـــــى  مكانـــ
 والشعــــــــــــــــــو   دانـــــت  لنـــــا إكبـــــــارا

 ومجيــــــــــــــــع  الصنـــــــــــــــــادد  األحـــــــــــرارا  
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 فبهــــــــــــــم حققـــــــــــت بـــالدي األمانـــــــــي 
 مـــــــــــــــن ةنــــــــاه فــــــــازوا خبيـــــر املبــــــــــادي 

 ــــــوان تــــــــــــّوج إالهــــــــــي وبتــــــــــــــــاج الرضــــــ
 فلقـــــــــــــد باعـــــــــــــــــــوا أنفســـــــــا طاهــــــــرات 
 وخبيـــــــــــر اجلــــــــــــــــــازا تفضــــــــــــــل عليهــــــــــــــم 

 ولكــــــــــــل  الشعــو   أضحــــت منـارا 
 يـــــــادة  وفخــــــــارا كـــــــــــــــــي ينالــــــــــــوا  ة

 مـــــــــــن  هبــــــــــــم  نلنـــــا رفعــــــة وافتخــــارا 
 كــــي  نعيـــــد  العــال  وحنيي ازدهـــــارا 

 (1)أعطهــم  يف  اجلنـان  أعلى  قرارا
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .03، 03 رجال ومواقف ،ص: رحا ، حممد الصاحل:مهري ، مولود ،ضمن كتا    (1)
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 أوهــام وآالم
 ـــا يَل وامـــــــــــقبأهنــــــــــــ" ةـــــوزان"زعمـــــــــــت 

 ومضــــــــــت  تروغ بدلِـّــــــــــــها  لتذلنـــــــــــــــــــــي  
 وكــــــــــل قوهلــــا كـــــاذ  " ةوزان"قالــــــــــــــت 

 هــــــــال كففـــــــت اللـــــــــوم عـــــن هـذي التــي
 ــا عـــــاد الكــــرام بأرضنــامـــــــــ" ةـــــــــــــــــــوزان"

 أو تذكريـــــــــــــــــــن مـواعــــــــــــــــــــــــــــد بفواجـــــــــــــــــع 
 مخســـــــــــــون ألفـــــــــــــا من عشريتـــــــــــــي ذحبــوا 
 ةيظــــــــل يكتـــــب يف الطـــــــــــــروس نقاؤهـم 

 إين اليـــــــــــــوم حبـــّك  جاحـد " ـــــوزانةــــــــ"
 ال تستعيـــــــــــــري التيـــــــــــــــس إنــــــــــــي حالــف 
 قـــــــــــــد بنــــــــــــــــت منــــــــــــــــّـي بالكبـيــــــــــرة إننــي 

 جــــي هيــــــــــا اخرجـــــــــي مــن دارنــــا هيا اخر 
 ال تستجيـــــــــــــــــــري كـــــــــّل قـولـــــــــــك كــاذ  
 أن احملبـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد  تقطــــــــــــــع حبلــهـــــــــــــا 

 ا هـــــــــــــــــذي احلكايــــــــــــة بيننـــــــــــــانــــــــــــــــأقضات

 ـــــــــت وكــــــــل  أضالعــــــــــــــي تتــألــــــــــــــــــــــــم جرحـــ 
 اه مــــــــــــــــــن دلـــــــــــــــــــــل جيـــــــــــــــــــور ويظــلـــــــــــــــم أوّ 

 ــــــــــرم إّن اهلــــــــــــوى فـــــــــــي قلبـهــــــــــــــــــــــا  متضـــــــــ
 مـــــــــــــن غدرهــــــــــا بـــات األةـــــى  يتجهــــــــــــم 
 يرجــــــــــــــــــون حبــــــــــّك واخليانــــــــــــــة  تحعلـــــــــــــــــــــم 

 ــــــــم بدْلِتهــــــــــــــــــــــــــا ،واألمـــــــــــــــن فـيــــــــــــك  تــوهّ 
 أيـحـــــــــالم مـــــــــــــن يبغـــــــــي الضيــــاء ويحقصــــم ؟ 
 وخيــــــــــــــط خبثــــــــــــــــك يف العــــــــــروق ويوشــــــم 

 بالطالق  ةأحكـــم ..أحرقــــــــــــــتح طيفـــك 
 كثـــــــــــرت  ال أةـلم مهمـــــــــــــــــــا التيـــــــــــــــــوس ت

 ال ،لـــــــــــــــــــن أعـيـــــــــــــــــدك باإللـــــــــــه  وأقســـــــــم 
 إن اجلرميــــــــــــــــــــــــــة إن بقـيــــــــــــــــــت ةتعظـــــــــــــــــم 

 ـــم ولســــــــــــــــوف أشهـــــــــد يف احملاكـــم ، أبصـ
 مــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــاد بيننـــــــــــــا مـــــــــا يقــال فيفهــــم 

 (1)!ال  حتلمـــــوا" ةوزاهنم"ال لــــــــــن أعيـــــد 

 

                                                     مولود مجدوب: األستاذ

                                5491اي م 8 لمجازر 15بمناسبة الذكرى 

 6005 أفريل 58/ هـ  5966محرم  65

 
 

                                                 
جبريدة البالد وبعد تقصينا  9660ةلمنا الشاعر القصيدة، وأخربنا بأنه نشرها عام)، " أوهام وآالم"قصيدة :جمدو ، مولود  (1)

 (.اجلريدة للعام املذكور  البحث مل نعثر على مجيع أعداد
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 5491ماي  8مجازر 
 

 وا ـــــــــــــــــكما خاضوا املعارك مل خيون          الديـــــــــــــــــــــــــــــــــللسالم بنو ب ىنـــــــــــــــــــوغ
 ن؟ـــــــــــــــــــــــــــــــه تبيـــــــــــــــويقتل فرحة عن    يب     ــــــــــيبيد شع ما بال الرصاصــــــــــــــــــــــف

 ن؟ـــــــــــــفأقبلت نشوى تازي..السالم   اها      ـــــــــدع عن مدن( الكولون)لوا ــــة
 ن ـــــــــــــــــــــــــالشهيد هبا قمي" بوراس"و ..       وهاـــــــةل..الثكلى( الكشافة)ةلوا 

 ون ــــــــــــــــاهنمرت عي" خراطة"كما        "    طيفــــــــــة"اـــــــــــــاجلريح، كم" فقاملة"        
 ون  ـــــــــــــــــــــــــانشقت جف" عازابة"ويف       ..   ةال جرحي" وادي الازنايت"ومن         
 ن ـــــــــــــــــــــــــــــا اللعيـــــــــــتطاول يف بوادين  ـــــــــــــات       ـــــــــــــهلكم" ةعيدة"وكانت يف         

 ن ـــــــــــــــــــــــــــأو طعي..ر مستفازـــــــاجلازائ         بـــــــــــــــــــــــــــــــــوشع..مجيع الناس يف فرح
 ن ــــــــــــــــــــةوى شهر به اجلرح الثخي ا        ـــــــــــــــلم مل يك يف محانـــــــــــــــفماي الس        
 ن ـــــــــــــــــــــــه األنيـــــــــــــاعد منـــــوقب ص     ..    ــــــــــــــــــــــــــــــــناشاء حيــــــــــــفقرب ميأل األح        
 ن ـــــــــــــــــــمكي..من الدم شاهد حيــــــــــــــــــا         ـــــــــعليه..ربـــــــــــــبال قوكم  جثث         

 وا ـــــــــــــــــن أهينــــــــــــــــــــميدون اجلسور مل يب        ـــــــــــــــهـــــــــــــــــهم الشهداء يف ركب م
 ن ـــــــــــــــــها قريـــــكال  احلقد ليس ل    ..      ــــــــــــــــــــــــــومل يــــــحايا كـــــــــالف الضفآ        

 ن ـــــــــــــــــدا الدفيــــــــب..قناع املكر زال     (    ــــــــــــــــــــــافرنس)ا ـــــــــــــــــــــــــــمتاياز كل قوم ي         
 ن ــــــــــــــف وميـــــــزي..اكرــــــــــــــــداع مخ     ا    ـــرير صدقــحـــــــــــــزخرف الت م يكفل         
 ون ـــــــــــــــــــــــا السجـــــــــمنايف تقشعر هل(         اــــــــــــــــفرنس)ه ـــــــــــــــــــــــــوباء احلقد تازرع         

  (1)نـــــــــــــــــــن ال تديــــــــعي( للحلفاء)وــــــــــــــــــــــــي         ـــــــــقامعكم تشق جلود قومم         
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 على زند سعال
 ريـــــــــــــــــــــــبا منــــــــــــــو هلــــــــــــــــقصائد يهف       ر        ـــــــــــــــــــدك األمســـــــــــــى زنــــــــــــــــــكتبت عل        
 رــــــــــــــــــم تازهـــــــــــــــــــــــتنامت بصدري ول ــــــــــة              ـــــــــــــــــآيــــــــــــــــــــــــــيت ـــــــــــــيف مهج تكوجئ       

 ر ـــــــــم األعصــــــــــــــــــــــــــــــــويا صرخة يف ف              ؤي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنا اللؤلــــــــــأةعال يا وج        
 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــب باألمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلواء ختض              الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأيتك ملء الرؤى حام       

 رــــــــــــــــــــاك يف اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتمتد مين           وي    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتشق اجلموع وميناك هت        
 رـــــــــــــــــك املقمـــــــــــــــــــــــــفتطلع من جرح ل روح              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يف كــــــــــوترحل روح       
 ر ـــــــــ تشعت ملـــــــــــــــــــــــــوما زل..ةقطت              نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلتحيا اجلازائر قلت ولك       
 ر ــــــــــــــــــــا األغبـــــــــــــــــــــــــــــوثارت على ليله    ب          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــففارت دماؤك يف كل قل       
 ر ــــــــــــــــــــــــــــا ملستعمـــــــــــــــــــــــــــــــفلم حتن هام ـــــــــــــما             هي األرض غضيب تصب جحي       
 ربــــــــــــــــــه األكـــــــــــــــــــــــــــــله الكون يف يوم ـــــــــــــى             داعــــــــــإذا قام يف األرض شعب ت       
  هر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل والذاكـــــــــــــــــــــــلكل العن  ي            ـــــــــانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلسعال أفتح با  األغ       
  هر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساحا الــــــــــــــــــــــوأنثر أنواره              ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأمحل مشس احلياة بكف       
  هر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ةاهــــــــــــــــــــــــعيونا مفتح ـــــــرا             ــــــــــــــــــــــــــــــــفتفتح أكمامها األرض فج       
  هاهر ــــــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــــــــــــويرحل يف روح  وع            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهيدا يعانق صمت الضل       
  هر ـــــــــــــــــــــــــــــــــه رؤى عابـــــــــــــــــــــــــــــويف مقلتي ي             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشفتيه انكسار الليال على       
  هر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوة الثائـــــــــــــــــــــــــوتسكنه اجل اء             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطوقه عاصف من دم       
  هر ــــــــــة فاتـــــــــــــــــــــــــــــــــعن األرض يف حلظ  ــــــــــــــــا            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــجتو  خطاه الشوارع حبث       
  هر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه احلائــــــــــــــــــــــــــــيلوك مواجع ا             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع حازينــــــــــــــفتلقاه كل اجل       
  هادر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهله ــــــــــــــــــــــــــــــبراكني ثورت    ي          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني تأتـــــــــــــــــــــــوترتج أشواقه ح       
  هر ــــــــــــــــــــــــــال يف الذاكــــــــــــــــــــــــــويكرب ةعا              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور يومـــــــــــــــــنــــــــــــوتكرب مقربة ال       
 د ـــــــيك رؤى ألف عيــــــــــــــــــــــــف وختضلي              ــــــــــــــــــــــــــــــــاز روحـــــــــــــــــتـجلرحك ةعال هت       
 مر أحلى قصيد ـــــــــــــــــــــــــفصاغ من اجل ي             ــــــــــــــــــــــــــــــــــليالـــــــــــــــــهبته الــــــــــــــأنا شاعر أل       
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 د ـــــــــــــــــض احلديــــــــــــــــــــفكانت قوافيه نباح              ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمته اجلـــــــــــأنا شاعر أل       
 د ــــــر الوليــــــــــــــــــــــــــــوأحالمه اخلضر طهت              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمواويله من دم األرض كان       
 د ـــــــــــــــــــــــــــه للبعيـــــــــــــــــــــــــــــازانـــــــــــــــــويرتك أح            راري  ـــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره للــــــــــوح بأةــــــــــــــيب       
 د ـــــــــــن جديــــــــــــــــــم..دناـــيسافر بني ال  ا            ـــــــــــــــــــــــــــــــرة األرض حازنـــــــــــــــــــل ذاكوجيد       
 د ــــــــــــــه اجلليـــــــــــــــــــــــــــــراحتي وأهوى علىاين              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه األمـــــــاعر ذوبتشــــــــــــ اــــــــأن       
 يد ــــــــــــــــــــــــــــا شهـــــــــــــــــــويف كل كف بقاي ــــــــــــب             ـــــــــــــــــــب املالحم يف كل قلـــــــــــــيص       
 يد ــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــع يف كــــــــــــيهاز املسام          ال    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويكتب للناس شعرا مجي       

  (1)دـــــــــــــــى النشيــــــــــــــــــــــىن الشفاه ويبقفتف ـــــــــــــــال             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دهرا طويـــويذكره اجلي       
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 نزيف الربيع
 اح ــــــــــــــــــاه النجــــــــــــــــــفها احللف يعلو مس               اـــــــــــــــــــــــــــــــــــف دمعــــــــــــــيكفك" هتلر"تراجع        
 اح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا البطـــــــــــــــــــــهرعنا متص دمان    ا           ــــــــــــــــــــــــــــــــضني دفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــوكنا مع اخلائ        
 الح ــــــــــــــدو الصــــــــــــــــوأخفى انتصار الع           ا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود فرنســـــــــــــــــــــــــــــــوزجت قوانا وع       
 راح ــــــــــــــــــــــــــنا الصــــــــــــــــــــعلى أن يكون إلي            ون   ـــــــــــــــــــــــــــــــــي البطــــــــــــــــــــــــــــــــــألفنا الثلوج وط       

 اح ـــــــــــــــــــــــــوم شحـــــــــــــــــوعن أرضنا حنن ق               ســــــــــــــــــــــــــــــل نفيــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــنفس كمنحنا       
 اح ــــــــــــــــــــــــــــــــــداء يبـــــــــــــــــــــفداس عذايت اعت         ا      ــــــــــــــش املنايــــــــــــــــــــــــــــــــأصيب الطموح ببط        
 داح ــــــــــــــــــــــــــــــــــا القــــــــــوأجسام تلقى رمته     ا          ـــــــــــــــــــــــــــــــخلق رمايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةرايت تغص ب       
 راح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــص ىذار ـــــــــــــــوظلم خبلع العازاة               ـــــــــــــــــــــــــــــــل الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنازيف يداوي غلي       
 وا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أطاحـــــــــــــــــبنبع الوريد بنا ق   ل            ـــــــــــــــــــــــين بلــــــــــــــــــــــــــــــــمشاة على جسر طي       

 اح ــــــــــــــــــــــــــــــــــالك قبـــــــــــــــومس العذارى هال               ـــــــــــــــــــــــا ذليــــــــــــــــــــــــــــــــــار خرابـــــــالدي أحالوا        
 اح ــــــــــــــــــــــــــا  الصيـــــــــــــــــــوغم بقاع اهلض          و     ــــــــــــــــــــــــــــــل وشجــــــــــــــــــــــــــــــــوهاز القلو  عوي       

 ازاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــوأكداس قوم كتب         اد      ــــــــــــــــــــــل احلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــودون املواةم ح        
 الح ــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــومنك الوعود تاله               دـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بوعـــــــــــــــــــــــــــــــــعلى كل حر وف        
 ح ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكفــــــــــــةيبين عالن بأنا  اين             ـــــــــــــــــــــي األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــأقمنا الازغاريد نبن        
 واح ـــــــــــــــــــــــــــــنــالها الــــــــــــــــوال عــــــفكنا حقوال               ــــــــــــــــــــــــــي حقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرعنا بذور األمان       
 اح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور رماه الصبـــــــــــكدفع لن     ازم          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولكن قهرا أتان       
 اح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون إليك السمــــوأال يك             را  أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ثـــــــــــــــــــــــــــــــــحلفنا بأنا ةنأخ       
 الح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد اهلمام الفـــيتوج ج         ا      ــــــــــــــــــــــــــني مهامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأنا ةنحيي الدف       
 اح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الوعد منا الريــــــــــومل تأخ       د        ـــــــــــــــــــــــــــــاء بوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى كل حر وف       
 ازاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــرجي وفات املــــــــــــــــومات الت  د             ـــــــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعايل فرنسا لقد ح       
 راح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحا فنحن جـــــحديدا وج  اف             ـــــــــــــــــــــــــا خنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعايل فرنسا فلسن       
 اح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادا فناه يبــــــــــــةقطنا ج            ل واد   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأدرت رحى املوت يف ك       

 داح؟ ــــــــهي يف الصدور الصــــــــــــــوهل ينت      س آالف         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوت أربعون ومخ       
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 راح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إلينا املـــــــــــــــــأنا ةيخلب          د     ـــــــــــــــــــــــــــــاز النشيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهتفنا نغين عازي       
 اح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاين اجلنــــــــــــــــــوعلى كبار األم           ا    ـــــــــــــــــــــــراد جيوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفاقم بيض اجل       

     (1)راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــعم البــــــومن مات فخرا فنام               ــــــــــــــــــــــــــــــــــازا أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفمن عاش عازا فع       

                                                 
 .098-096ص ربيع الازمن العاصف، :مجيلة عظيمي زيدان،  (1)
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 ملحق تراجم الشعراء -ب
 : محمد  البشير اإلبراهيمي - 1
يونيو  41يف  -لياحا–ولد حممد البشري اإلبراهيمي بقرية رأس الوادي من والية برج بوعريريج  

ن على يد عمه الشيخ املكي اإلبراهيمي، الذي كان له الفضل األكرب يف تربيته ، حفظ القرآ4881
هاجر إىل املدينة املنورة مع أهله،  4144يف تعليم الطلبة، يف  وتكوينه، فجعل منه ساعده األمين

ومروا مبصر أين أقاموا ثالثة أشهر، التقى فيها ببعض أدبائها وعلمائها، كما حضر بعض دروس العلم 
 والفقه، واحلديث، س على كبار علمائها علوم التفسري،باألزهر، وعندما استقر باملدينة املنورة در 

مث أصبح يلقي الدروس على الطلبة يف احلرم  [...]ودواوينهم وأدهبم، لعرب،اب اوأنس والرتاجم،
 .النبوي

انتقل اإلبراهيمي إىل دمشق لتدريس اآلداب العربية باملدرسة السلطانية  4141يف سنة  
عاد إىل اجلزائر وأقام مبدينة سطيف أين  4191باإلضافة إىل إلقاء دروس يف اجلامع األموي، ويف

رسة ومسجدا ورفض الوظيفة اليت عرضتها عليه السلطات الفرنسية، وتعاطى التجارة إلعالة أنشأ مد
تأسست مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني كرد فعل على  4194أهله وكان يرتدد على تونس، ويف 

دستور اجلمعية وقانوهنا  احتفال فرنسا مبرور قرن على احتالل اجلزائر، فوضع اإلبراهيمي
لنشاطه املكثف،  اتلمسان مركز وأصبح نائبا لرئيسها عبد احلميد بن باديس، فاختار مدينة ي،األساس
 .4191فيها مدرسة دار احلديث سنة وأسس 

فلو يف رفض اإلبراهيمي حماوالت فرنسا الحتوائه نفته السلطات االستعمارية إىل أ أنبعد  
تلقى خرب وفاة رفيقه ابن باديس، فانتخبه  ، وبعد أسبوع من نفيه4111اجلنوب الغريب من اجلزائر يف 

عمل يف  4119أعضاء اجلمعية رئيسا هلا غيابيا، فتوىل إدارهتا باملراسلة، وبعد إطالق سراحه يف 
زج به يف  4111ماي  8وأثناء جمازر  تأسيس املدارس واملساجد والنوادي،التعليم واإلرشاد، و 

، 4111بعث جريدة البصائر يف  4111 وبعد إطالق سراحه يف السجن العسكري بقسنطينة،
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وأشرف على حتريرها، كما أسس معهدا ثانويا بقسنطينة أطلق عليه اسم رفيقه املرحوم عبد احلميد بن 
 .باديس

سافر إىل املشرق ساعيا لدى الدول العربية لقبول البعثات الطالبية اجلزائرية يف  4119يف  
ململكة العون هلا، وقد زار بعد مصر اطنية وطلب مد يد ريف بالقضية الو معاهدها وجامعاهتا، والتع

وباكستان، وحني اندالع ثورة نوفمرب املباركة يف  العربية السعودية والعراق،وسوريا،واألردن،والكويت،
، لتفاف حول الثورة وخوض غمار اجلهادإىل الشعب اجلزائري يدعوه إىل االوجه نداء  4111نوفمرب 

 .4111وكان نشاطه حمصورا حمدودا، تويف يف ماي  الل،ستقبعد اال عاد إىل الوطن 4119ويف 
 . (1)جنله أمحد طالب اإلبراهيمي يف مخسة أجزاء ثارهآمجع 

 : الربيع بوشامة - 2
بتدائي على يد الشيخ تلقى تعليمه اال 4141ل الكربى يف ئولد بقرية قنزات الواقعة يف القبا 

د ابن باديس، درس مبدارس مجعية العلماء املسلمني التحق مبعه 4191السعيد الصائغي، ويف 
 ماي وتعليم العربية للمهاجرين، ويفثيالين إىل باريس للوعظ واإلرشاد،اجلزائريني، وسافر مع الور 

، وانضم إىل االستعمارق سراحه، وظل مناضال مع الوطنيني ضد ألقي عليه القبض مث أطل 4111
فسه معلما يف مدرسيت اهلداية مث البيان ، وكان يف الوقت ند اندالع الثورةصفوف جبهة التحرير بع

له شعر غزير . 4111باحلراش إىل حني اختطافه من طرف اجليش السري الفرنسي وإعدامه يف 
ونشره املتحف الوطين للمجاهد عام له ديوان حققه الدكتور مجال قنان،معظمه يف جريدة البصائر، 

4111(2) . 
  : عبد السالم الحبيب - 3
وأمه ألبيه السيد حممد احلبيب املهر، 4148ولد الشاعر عبد السالم احلبيب بدمشق سنة  

من مدينة معسكر بالغرب ( وابن لخلفاملهر،) بن لخلف، وكال األسرتني السيدة زينب بنت البشري
                                                 

، 4، ط4آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، مجع وتقدمي جنله أمحد طالب اإلبراهيمي، ج: اإلبراهيمي، حممد البشري:ينظر  (1)
 . 49-1، ص 4111اإلسالمي، لبنان، رب دار الغ

 . 119ملحق تراجم الشعراء،ص،4،مج4111-4191اجتاهاته وخصائصه الفنيةالشعر اجلزائري احلديث،:ناصر،حممد:ينظر (2)
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إىل ني، وكانا من رفقائه عبد القادر ضد احملتلني الفرنسي اجلزائري، كان جداه قد حاربا مع األمري
فسوريا حيث استوطنا دمشق، وما إن قامت احلرب العاملية الثانية حىت أهنى تعليمه الثانوي فرنسا،

مث ،4111ماي  8انيا خصوصا بعد جمازر قرض الشعر، ارتبط بوطنه وجدوتفتحت موهبته على 
مجعية دار )، ومل يكن تعاطفه وجدانيا فحسب، بل كان من مؤسسي 4111اندالع ثورة نوفمرب 

 اتحتفاالت إلحياء املناسبإقامة التظاهرات واالبدمشق مث ترأسها، وكان من نشاطاهتا ( زائراجل
اجلزائر يف  ونصرهتا ماديا ومعنويا، زار والعمل على شرح قضية اجلزائر يف خمتلف األوساط الوطنية،
الزيارة أوبة ال األمري عبد القادر إىل أرض الوطن، وكان الشاعر يريد هذه مبناسبة إعادة رفات  4111

رض حيث غربة بعدها، ولكنه عاد إىل املهجر بعدها حاملا بالعودة إىل أرض الوطن إىل أن باغته امل
أدى إىل مضاعفات خطرية أدخلته املستشفى ملدة يوم واحد ليلقى ربه أصيب بورم يف ساقه اليسرى،

، ودفن يوم الثالثاء 4181من مساء يوم اإلثنني األول من شهر ماي سنة  يف السابعة والنصف
، كما (إيناس)وبنتا ( أوراس، نرباس، فراس، منري)بإحدى مقابر مدينة دمشق، وترك من األبناء أربعة 

قصائده وإعدادها للطبع ، الذي كان قد انكب على مراجعة (أذكريين يا جزائر)ترك ديوانه الشعري 
 .(1)ليتحقق حلم الطبع بعد وفاتهقبل وفاته،

 : خليفة  محمد عليمحمد العيد  - 1
انتقل  4148يف بتدائي، و ، وفيها تلقى تعليمه اال4111أوت  98ولد الشاعر بعني البيضاء يف    

ارك يف النهضة الزيتونة سنتني، عاد بعدها إىل بسكرة ليش إىل بسكرة مث إىل تونس حيث درس جبامع
انتقل إىل  4191، ويف فكان يكتب يف اإلصالح، وصدى الصحراء، والشهاب العلمية والصحافية،

لثورة حني اندالع ا.نقل بني باتنة وعني مليلة معلمات 4111العاصمة ليعلم مبدرسة الشبيبة، ويف 
ستقالل ويف بسكرة عاش يف ه اإلقامة اجلربية ببسكرة حىت االوفرضت عليالتحريرية ألقي عليه القبض،

در ديوانه يف مبدينة باتنة، ص توفاه اهلل 4111عزلة صوفية انقطع فيها إىل نفسه، ويف صيف 

                                                 
  .71-8ص  ،حلبيب، عبد السالم اجلزائريا:للشاعر أذكريين يا جزائر: مقدمة ديوان:حممد  ،بن مسينةا:ينظر  (1)
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جملهولة العيديات ا)مسينة ، كما مجع له الدكتور حممد بن 4111مث أعيد طبعه يف سنة ،4111
 .(1)(بالل بن رباح)، وله رواية شعرية بعنوان (ل خليفةتكملة ديوان حممد العيد آ

 :  لقاسم خمارمحمد ب - 1
سافر ائي هبا،  مث واصل بقسنطينة مث تونس، وبعدها بتدليد مدينة بسكرة، تلقى تعليمه االمن موا   

، عاد إىل اجلزائر ليعمل صحفيا مث موظفا يف وزارة 4111داب يف إىل فرنسا وخترج من كلية اآل
ربيعي اجلريح، ألوان من اجلزائر، ظالل وأصداء، : ، له عدة دواوين منها(ألوان)الشبيبة، مث مديرا جمللة 

 . (2)حرتاقصات سرابية من زمن االالضوء، إرهاأوراق، احلرف 
 : أبو بكر مصطفى بن رحمون - 6
ن الكرمي، ويف سنة ينة بسكرة، ومبسقط رأسه حفظ القرآبن رمحون بقرية ليانة قرب مداولد  

حيث عمل مع قريبه حممد  4111عام  انتقل إىل وهرانأصبح من تالمذة ابن باديس، 4191
إىل  4111عام انتقلكان يف العاصمة معلما،   4111سنة  السعيد الزاهري يف جريدة الوفاق، ويف

د االستقالل عاد إىل مدينة ليمارس التعليم يف مدرسة شعبية حرة، وبعالتوتة بدائرة عني  عني زعطوط
مه يف ظروف نفسية ومادية وعاش أخريات أياظهر عليه سلوك التصوف بشكل مسرف، وقدبسكرة،

الوطنية للنشر والتوزيع باجلزائر ديوانه دون مقدمة أو تعريف نشرت الشركة . 4181 قاسية، تويف عام
 . (3)بالشاعر

 : محمد بن رقطان - 7
، نشأ وترعرع بني 4118فيفري  9ولد حممد بن خلضر بن رقطان عند مطلع الفجر يوم  

ر ستعمار الفرنسي أثناء حرب التحريل مع والديه املطاردين من قبل االأحضان ثورة نوفمرب، وظل يتنق

                                                 
،املؤسسة الوطنية للفنون   حممد ،بن مسينة،مجع وحتقيق ودراسة ا(ديات اجملهولة تكملة ديوان حممد العيد آل خليفةالعي):ينظر  (1)

-4191اجتاهاته وخصائصه الفنيةالشعر اجلزائري احلديث، : ناصر، حممد:ينظر و.350،ص 3002املطبعية،الرغاية،اجلزائر،
 .666ملحق تراجم الشعراء، ص،4،جملد4111

 .616ص ملحق تراجم الشعراء،4،جملد4111-4191اجتاهاته وخصائصه الفنية،الشعر اجلزائري احلديث:ناصر،حممد:ظرين  (2)
 . 661، صاملرجع نفسه: ينظر  (3)
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حفظ كتاب اهلل  .نواعا من البؤس والتشرد واحلرمانبقاملة، ويف هذه الفرتة ذاق أ -جبال هوارة–عرب 
نية جلبهة التحرير الوطين، وأخذ مبادئ العربية على بعض الشيوخ، مث عكف على يف الكتاتيب القرآ

كمعلم، مث    4111منذ سنة  املطالعة والدراسة، والبحث مبجهود عصامي متواضع، عرفه حقل التعليم
بعدة مهام 4111كأستاذ،مث كمفتش للتعليم العريب االبتدائي،إىل جانب ذلك اضطلع منذ عام 

إىل أن  4111كمنسق قسمة يف و سياسية يف حزب جبهة التحرير الوطين كعضو يف اللجان العلمية، 
 .انتخب عضوا بلجنة حمافظة احلزب بقاملة

، أغنية (4181)، األضواء اخلالدة (4111) أحلان من بالدي: صدرت له دواوين شعرية 
هذه أميت، أعالم : ، ومن املخطوطات(9111)، زفرات البوح (9119)للوطن يف زمن الفجيعة 

 . (1)ومشاهري قاملة عرب التاريخ، البعد الوطين والقومي يف شعر بلقاسم مخار
 :  زيدان جميلة عظيمي - 8

عاشت غربة الوطن يف أحضان ، بتونس 4111لواحد والثالثني مارس ا ولدت الشاعرة يف
وقد دس األب يف نفس الطفلة ، (اجلزائر)والعودة إىل الوطن  واالستقاللعائلة ال تتكلم إال عن احلرية 

 :ومما حفظت عنه قوله الوطن، روحا شعرية مبا كان يقوله كلما حركه احلنني إال 
 وهبت لرياح الغربيــــــــــــــــةيا ناس صبت لمطـــــــــــــــار          "          

 والطير مغادر لوكــــــــــــــــــــار           مجروح ودموعو سخية            
 يا ناس خوذو لنـــــــــــــــــظار          خوذو لموال والذريـــــــــــــــة           
 ي يحن علينرقد في تراب          واعطوني شبر من لقطار           

كانت مجيلة مل تبلغ السادسة بعد، وعاشت بني أحضان عائلة   واجلزائر،عادت العائلة إىل 
مبدينة العلمة  (سامل سليم)حقت الطفلة باملدرسة االبتدائية الت ،حمافظة شديدة يف تصرفاهتا مع املرأة

يت التعليم لى شهادحتصلت ع ،(عبد احلميد بن باديس)توسطة مب التحقتمث  -والية سطيف -

                                                 
 .411أغنية للوطن يف زمن الفجيعة،ص :ابن رقطان، حممد:وينظر.صفحة الغالفاألضواء اخلالدة،: حممدابن رقطان، :رينظ  (1)
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تقضي كانت إىل ثانوية مليكة قايد مبدينة سطيف،   انتقلت ،العربيةو الفرنسية  تنياملتوسط باللغ
  .أوقات فراغها يف كتابة اخلواطر واألشعار

بقسنطينة،  (مرمي بوعتورة)اجتهت إىل معهد تكوين األساتذة،يف شهادة البكالوريا جناحها بعد    
عملت بالتعليم يف بعض متوسطات . بشهادة حتمل الرتبة األوىلجنليزية، كأستاذة يف اللغة اإل  خترجت

 : مدينة العلمة، مث اشتغلت مديرة يف التعليم املتوسط، من أعماهلا الشعرية املنشورة
ان باللغة اإلجنليزية ديو ،(أزهار اليأس)،(ربيع الزمن العاصف)،(سفر مع  املغيب)،(بقايا اجلرار)

عنوانه  آخرديوان و .اجلزائر العاصمةبطبع بدار املعرفة  ( The River’s Call )حيمل عنوان
(The Bridge1)  العلمةبطبع ببيت احلكمة. 
 :أيضاهلا و 

 .(ريح العنب)رواية باللغة العربية     
 ((Le Mal et Le Pire"رواية باللغة الفرنسية 

 The Bridge1) (1))ديوان باإلجنليزية 
 : محمد األخضر السائحي - 9
مث سافر إىل ن،والية ورقلة أين حفظ القرآبتقرت، (العلية)ية ر بق 4148ولد الشاعر عام  

ليدرس جبامع الزيتونة، عاد إىل  4191القرارة ليدرس على يد الشيخ بيوض، توجه إىل تونس يف 
اجلزائر ليعمل يف التعليم يف املدارس احلرة، والعمل اإلذاعي، عمل بعد االستقالل أيضا بالتعليم 

سات مه: له جمموعتان شعريتان مطبوعتان،9111تويف باجلزائر العاصمة عام ،والعمل اإلذاعي
 .(2)وصرخات،مجر ورماد

                                                 
خطاب :وغليسي،يوسف:وينظر.2102ديسمرب  01زيدان، مجيلة عظيمي مبدينة العلمة، اإلثنني  تنا هبا الشاعرةترمجة أفاد  (1)

 .221،202،ص2102جسور للنشر والتوزيع،اجلزائر،،0التأنيث،دراسة يف الشعر النسوي اجلزائري،ط
 ،(دت) اجلزائر، الثقافة،،وزارة 0،جملة آمال،ج(ل االستقاللشعر ما قب)مناذج من الشعر اجلزائري املعاصر:ينظر  (2)
ملحق تراجم ،4،جملد4111-4191اجتاهاته وخصائصه الفنية الشعر اجلزائري احلديث،: ر، حممدناص:ينظر و .020،022ص

 .616،611الشعراء، ص
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 : د األخضر عبد القادر السائحيمحم - 11
 تتلمذ بوالية ورقلة، درس مبسقط رأسه مثبقرية العالية، 4199 أول أكتوبر ولد الشاعر يف 

أكمل  ،4111إىل  4111ة بتونس من عام حي، مث بالزيتونعلى يد ابن عمه حممد األخضر السائ
حيث حتصل على شهادة ليسانس، ،4111إىل  4111عة اجلزائر من سنة دراسته اجلامعية جبام

الكهوف املضيئة، واحة اهلوى، بكاء : من مؤلفاته الشعرية. عمل بالصحافة والتعليم والتنشيط الثقايف
حنن األطفال، ألوان من اجلزائر، أحلان من قليب، أغنيات أوراسية، بال دموع، اقرأ كتابك أيها العريب، 

 . ،معلقة اجلزائرمن عمق اجلرح يا فلسطني
، الشاعر (قصص قصرية)، أمدغ (رواية)وكان يا مكان  ..حكان اجلر : ويف النثر والدراسات 

، نوفمرب الصوت عمودياجلزائر، حممد األمني ال ، مأساة اإلنسانية يف(مسرحيات)الزجني وأخواهتا 
تراجم وخمتارات من الشعر )اد، تاريخ أدب الطفل يف اجلزائر، روحي لكم ن محب والصدى، بكر

 .(1)(اجلزائري احلديث
 :  أحمد سحنون - 11

، تلقى مبادئ التعليم على يد والده، 4111ولد الشاعر أمحد سحنون يف ليانة قرب بسكرة يف 
تصل بالشيخ ابن باديس فكان ميده بالنصح والتوجيه إىل أن وشيوخ زاوية طولقة، ثقافته عصامية، ا

توجه إىل العاصمة ليدير مدرسة التهذيب احلرة حبي  4191يف ،أصبح من أركان احلركة اإلصالحية
، شارك بقلمه يف جريدة البصائر بالشعر واملقالة اإلصالحية، اعتقل إبان ثورة (بولوغني)سانت أوجني 

عاد إىل عمله اإلصالحي، ليجمع إىل جانب موهبة الشعر موهبة  التحرير، وبعد االستقالل

                                                 
: ناصر، حممد:ينظرو .صفحة الغالف ،(جزائر األمس)معلقة اجلزائر، اجلزء األول : السائحي، حممد األخضر عبد القادر:ينظر  (1)

مناذج من :وينظر .611صملحق تراجم الشعراء،،4جملد ،4111-4191اجتاهاته وخصائصه الفنيةالشعر اجلزائري احلديث، 
 .222،221،ص(دت)،وزارة الثقافة،اجلزائر،0،جملة آمال،ج(شعر ما قبل االستقالل)الشعر اجلزائري املعاصر
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ديوان أمحد سحنون، طبع الشركة الوطنية للنشر  من آثاره،باجلزائر العاصمة 9111تويف عام ،اخلطابة
    .(1)9111رات احلرب، اجلزائر والتوزيع، دراسات وتوجيهات إسالمية، الديوان الثاين، منشو 

 :  محمد الشبوكي - 49
هو حممد بن عبد اهلل الشبايكي املدعو الشبوكي، من أسرة آل الشبوكي احلميدية من قبيلة  

مذ لوالده، فحفظ جزءا مبنطقة ثليجان بدائرة الشريعة من والية تبسة، تتل 4141اللمامشة، ولد سنة 
موعة من ن كله وعددا من الفنون العلمية، وجمفحفظ القرآمث التحق بكتاب األسرة،ن الكرمي، من القرآ

 .أشعار العرب القدمية
حممد بن أمحد، : نسي ليدرس عن الشيوخباجلنوب التو ( نفطة)ات انتقل إىل ويف أوائل الثالثين 

حتول  4191، ويف سنة -رمحهم اهلل -احلداد، حممد العروسي العبادي، التابعي بن الوادي  إبراهيم
رجع إىل .4119ة التحصيل يف أن أحرز شهاد إىل تونس العاصمة ملواصلة الدراسة جبامع الزيتونة إىل

الوطن واخنرط يف سلك التعليم يف املدارس احلرة حتت إشراف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني يف كل 
من مدرسة هتذيب البنني والبنات مبدينة تبسة، ومدرسة احلياة مبدينة الشريعة، ومدرسة الرتبية والتعليم 

وعضوا عامال يف حركة ا يف النضال السياسي الوطين،مشاركمبدينة باتنة، ويف الوقت نفسه كان 
ألقت عليه السلطة الفرنسية القبض بسبب  4111اجلمعية، مث عضوا يف جملسها اإلداري، ويف فيفري 

 .4119مارس  49سنوات حيث أطلق سراحه يف  1نشاطه الثوري وقذفت به يف املعتقالت مدة 
واصل نضاله يف صفوف جبهة التحرير الوطين، و د إىل مهنة التعليم كأستاذ ثانوي،بعدها عا 

اجمللس  الشريعة رئيسا، ويفبوشارك يف اجمللس اإلسالمي األعلى عضوا، ويف اجمللس الشعيب البلدي 
، 9111مث نائبا باجمللس الشعيب الوطين، تويف الشاعر يف جوان الشعيب لوالية تبسة عضوا،مث رئيسا،

 .(2)ترك ديوان شعر
 

                                                 
،ملحق تراجم 4،جملد4111-4191جتاهاته وخصائصه الفنيةاالشعر اجلزائري احلديث، : ناصر، حممد،ينظر  (1)

 .611،618صالشعراء،
 .صفحة الغالف الديوان،: الشبوكي، حممد: ينظر  (2)
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 :  الشيخ مفدي زكريا - 13
 االبتدائيالشيخ ببين يزقن من قرى ميزاب، تلقى تعليمه  آلبن سليمان  ولد مفدي زكريا 

ع مث سافر إىل عنابة، فتونس، حيث درس مبدارسها العربية والفرنسية مستكمال دراسته جبامهبا،
 ملتزما يف كما كان مناضال،عاد إىل اجلزائر ليسهم بشعره ونثره يف حركة النهضة 4191ويف الزيتونة،

عية طلبة امال إفريقيا، واخنرط يف حزب جنمة امال إفريقيا، وأصبح أمينا حلزب الشعب يف صفوف مج
بصفوف جبهة وبعد اندالع ثورة التحرير التحق ( الشعب)ورئيسا لتحرير صحيفته 4191عام 

 اجلزائر تنقل بني االستقالل، وبعد (4111و  4191)التحرير الوطين، وقد سجن مرات عديدة بني 
 .ودفن مبسقط رأسهبتونس، 4111أوت  41تونس، تويف يف واملغرب و 

اللهب املقدس، حتت ظالل : كما كتب يف النثر من دواوينهللشاعر إنتاج كبري يف الشعر، 
 . الزيتون، من وحي األطلس، إلياذة اجلزائر

 .(1)(قسما بالنازالت)لقب بشاعر الثورة وهو صاحب النشيد الوطين 
 : حمد أبو عدوأ - 11

باجلزائر العاصمة، تتلمذ على يد أستاذه الشاعر حممد العيد  4199ولد الشاعر أمحد أبو عدو يف 
 . 4119وسلمه إليه يف عني مليلة سنة أول من اجتهد يف مجع شعر أستاذه، خليفة، وهو آل

 :كما تدل على ذلك كلمته إىل الشاعر خبط يده واليت ختمها ببيت شعري
 ا محمد فابشرن         وارج الجزاء من اإلله األعظمك يهلل فعل

، قصيدتني 4111ماي  8يف جمازر ( ؟لوكيف الس)كما وجدنا له إىل جانب قصيدته  
 . (2)حملمود بوزوزو أخريني يف جريدة املنار

                                                 
اجتاهاته وخصائصه الشعر اجلزائري احلديث، : ناصر، حممد:وينظر.شعر الثورة عند مفدي زكريا: الشيخ صاحل، حيي: ينظر  (1)

 .666ص اجم الشعراء،ملحق تر ،4،جملد4111-4191الفنية
 .753ص ،8، صحممد ،مسينة بن،مجع وحتقيق ودراسة ا(العيديات اجملهولة تكملة ديوان حممد العيد آل خليفة)مقدمة:ينظر  (2)

بطني لإلبداع ،مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البا2معجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع عشر والعشرين،ج:وينظر
 .021ص،2112ويت،الشعري، الك
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  :  عبد الكريم العقون - 11
، مث انتقل االبتدائيوهبا زاول تعليمه ،4148رج الغدير بربج بوعريريج يف ولد الشاعر يف ب 

، وبعدها إىل جامع (4191، 4199)ليدرس على يدي الشيخ عبد احلميد بن باديس ما بني 
الزيتونة بتونس حيث خترج قبيل احلرب العاملية الثانية، عاد إىل اجلزائر ليعمل يف حقل التعليم ملدة 

ه الربيع بوشامة لرفقة زميمخس عشرة سنة، ناضل يف صفوف جبهة التحرير الوطين، ألقي عليه القبض 
 . (1)، نشر كثري من شعره يف جريدة البصائر4111ليغتال عام 

 : عبد القادر بن محمد بن القاضي - 16
عائلة بين  ، أبوه من4191ولد الشاعر عبد القادر بن حممد بن القاضي بباتنة يف جوان  

، وكل منهما ولد بقرية األوراسوأمه من عائلة حداد من قرية تاغيت سيدي بلخري بالقاضي بباتنة،
مث بعني ،(سيدي معنصر)مبدارس األهايل مبدينة باتنة،وبقرية  االبتدائيةشري بوالية األوراس، درس آ

العليا اليت أمسيت فيما بعد  االبتدائيةباملدرسة  4191مليلة وأخريا بباتنة، مث واصل تعلمه يف 
مبدرسة قسنطينة بعد جناحه  التحق 4111توبر ، ويف أك4111إىل هناية جوان ( بالكوليج العصري)

مث واصل مبعهد الدراسات اإلعالمية العليا باجلزائر العاصمة ابقة ليتخرج منها بعد أربع سنوات،يف املس
 .4114إىل جوان  4111من أكتوبر 

عند الشيخ سيدي خلضر  وعني مليلةعلى الكتاتيب القرآنية بباتنة،ومع ذلك كان يرتدد  
مع املكي، كما كان جيلس يف احللقات الدراسية احلرة، مبسجد باتنة موسى املعايف، و و  ،السالمي

ويف املدرسة احلرة التابعة للجمعية احمللية بنفس البلدة حتت إشراف الشيخ اإلمام الطاهر احلركايت،
 .والشيخ العابد الوردي آل خليفة،الشيخ حممد العيد 

، مث عني 4111وجوان  4114أكتوبر  4عنابة بني مبدينة ( رمنديآ)مارس التعليم مبدرسة  
عني  4119أوت  91ويف  ،4119للغة العربية واألدب يف مدرسة قسنطينة إىل هناية جوان  اأستاذ

قسنطينة إىل هناية  مفتشا ألكادميية 4119نوفمرب  49مث عني يف تشا للغة العربية بوالية قسنطينة،مف

                                                 
 .184ملحق تراجم الشعراء،ص،،جملد4111-4191اجتاهاته وخصائصه الفنيةالشعر اجلزائري احلديث، :حممد ناصر،:ينظر (1)
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والثانوي إىل أكتوبر  االبتدائيين والرتبية بوزارة التعليم أسندت إليه مهمة التكو  ، مث4114جوان 
 94انتدب كعضو دائم يف جلنة حزب جبهة التحرير الوطين للثقافة والرتبية والتكوين إىل ، و 4111
إىل سبتمرب  4111، مث عاد لإلشراف على مديرية التكوين والرتبية من سبتمرب 4111جانفي 
، مث لوزير العدل 4181لديوان وزير الرتبية الوطنية إىل سنة  ، ويف الشهر نفسه عني رئيسا4181

ا بوزارة الرتبية، ومن اجلانب السياسي كان الشاعر مناضال منذ الصغر يف ممث أمينا عا ،4181لسنة 
 .مث حزب انتصار احلريات الدميقراطية، مث جبهة التحرير الوطيناليا السرية حلزب الشعب اجلزائري،اخل

ديوان  ، سوريا،له(اليمن)، صنعاء (4111)، مصر (4111)د العربية كاخلرطوم زار بعض البال
 . (1)بوابات النور

 :  مولود مجدوب - 17
ابه، بدأ تعلمه حبفظ جزء من من شب ابقسنطينة وفيها قضى طفولته وجزء 4119من مواليد  

 91حبي ( عبد املؤمن) باملنظر اجلميل، مث متوسطة( طه حسني)بتدائية القرآن الكرمي، مث التحق با
حصل على شهادة  4189، ويف (عبد احلميد بن باديس)أوت، زاول دراسته الثانوية بثانوية 

 . 4181واللغة العربية جبامعة قسنطينة، أين خترج عام  اآلدابالبكالوريا، ليلتحق مبعهد 
هامات أدبية له إس -والية سطيف -العلمة، التعليم الثانوي مبدينة ب ايعمل أستاذ اآلنهو  

 . (2)(زغاريد على تالل األقصى)، كما أن له ديوانا خمطوطا (البالد)خص هبا جريدة 
 :  أحمد الطيب معاش - 11

وواصل املتوسط ، االبتدائيوهبا زاول التعلم ،4191بوالية باتنة يف ( سريانة)ة ولد الشاعر بقري
 4111جيش التحرير الوطين يف أوائل وبعدها تونس، التحق بصفوف والثانوي يف باتنة،مث قسنطينة،

كلف مبهمة وطنية للتنقل يف األقطار العربية على رأس وفد رياضي وثقايف من   4118باألوراس، ويف 

                                                 
 .1،8صبوابات النور،: ابن القاضي، عبد القادر بن حممد :ينظر  (1)
 .2112ماي 21دينة العلمة، السبت ترمجة أفادنا هبا الشاعر مب  (2)
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إىل لتمثيل الثورة يف اخلارج شباب جيش التحرير، مث عني يف مكتب جبهة التحرير يف دمشق 
 . ملدة سبع سنوات عني سفريا للجزائر يف ليبيا 4119ل، ويف أوائل الستقاال
 .9111ونشر بعض إنتاجه يف جريدة البصائر، تويف يف  4111بدأ الكتابة ونظم الشعر يف  
 . (1)نطفاءريد االديوان الرتاويح وأغاين اخليام، اموع ال ت: من مؤلفاته 

 : مولود مهري - 19
إمام املسجد ، والده الشاعر عمار مهري 4118من مواليد وادي الزنايت بوالية قاملة عام  

صاميته بوادي الزنايت، رعاه والده بالرتبية والتعليم، كما كانت ع( مسجد عمار مهري حاليا)العتيق 
تصال وثيق باملرحوم الشيخ الطاهر بن عاشور شيخ جامع الزيتونة من عوامل نبوغه، كان على ا

لشيخ العريب التباين اجلزائري، بتونس الذي أجازه يف علوم الشريعة واللغة، كما أجازه العالمة املرحوم ا
املدرس باملسجد احلرام مبكة املكرمة يف احلديث النبوي الشريف، ورث إمامة املسجد العتيق عن والده 

ساهم  4114، ويف (مدرسة التهذيب)يف تأسيس  4198، ساهم يف (4119إىل  4199)من 
وزميل الدراسة الشاعر عبد الرمحان  ن يف وادي الزنايت، رفقة صهره وصفيهيف إنشاء مجعية حتفيظ القرآ

بوادي الزنايت، وعضو اللجنة التابعة  4111ماي  8براهيم بن العقون، من منظمي مظاهرة بن إ
 . حلزب الشعب اجلزائري باملنطقة

رسالة يف أحكام : ثاره، ومن آ(أطوار)لرمحان ابن العقون كتب مقدمة ديوان الشاعر عبد ا 
ماع والسياسة، موعة مقاالت وأشعار يف الدين واالجتملف األسرة، جم احلج والعمرة، تعليقات حول

 . (2)إىل جانب قصيدة يف املوضوع 4181كتبها عام   4111ماي  8حماضرة حول 
 :ميهوبي  عز الدين  - 21

خترج من املدرسة الوطنية ( اجلزائر)بعني اخلضراء بوالية املسيلة  4111ولد عز الدين ميهويب عام 
اشتغل بالصحافة، ترأس احتاد الكتاب اجلزائريني، كما انتخب نائبا باجمللس الشعيب الوطين، لإلدارة، و 

                                                 
الشعر اجلزائري احلديث، ملحق تراجم : ناصر، حممد،ينظرو  .صفحة الغالفالرتاويح وأغاين اخليام،: عاش، أمحد الطيبم:ينظر  (1)

 .310ص الشعراء،
 .رجال ومواقف: رحاب، حممد الصاحل:ينظر  (2)
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منصب مدير املكتبة الوطنية باحلامة باجلزائر  غل منصب وزير اإلعالم واالتصال، شغلش
 . ،ويشغل حاليا منصب رئيس اجمللس األعلى للغة العربيةالعاصمة

أوراس، الرباعيات، اللعنة والغفران، النخلة واجملداف، ملصقات، يف البدء كان : من مؤلفاته الشعرية
 . عوملة احلب عوملة النار، قرابني مليالد الفجر، طاسيليا، منايف الروح

ال إكراه : ، ويف املقالة(نصوص متثيلية)الشمس واجلالد، سيتيفيس، حيزية، خالدات : ويف األوبرييت
                                                                                         .(1)ابيتالتو : ، ويف الرواية(رياضية مقاالت)يف احلرية، ومع ذلك فإهنا تدور 

                                :                                            حمو النوريعيسى  - 21
بوالية غرداية جنوب " نورةو ب"مساعيل النوري يف د بن احلاج إائري عيسى محو بن حممالشاعر اجلز ولد 

اجلزائر، تعلم يف مدارس اجلزائر العاصمة ويف املعهد اجلابري بوادي ميزاب، انضم إىل مجعية العلماء 
والعلمية والسياسية، كما أسهم يف تأسيس مجعية  اإلصالحيةاملسلمني اجلزائريني، وأسهم يف احلركة 

مث مديرا هلا، التحق جبيش التحرير إبان الثورة، ل يف التدريس مبدرسة النور هنالك،عمالنور ببلدته، 
، وظل سجينا إىل االستقالل، حيث عاد إىل باإلعداموصدر يف حقه حكما  4111قبض عليه عام 
، شعره متفرق يف بعض الصحف الوطنية، وقد وجدنا له بعض 4119نورة يف و ببالتدريس، تويف 

نبذة عن حياة امليزابيني الدينية : ورة جبريدة البصائر يف اخلمسينيات، وله مؤلف بعنوانالقصائد املنش
 . (2)4119حىت عام  4111والسياسية والعلمية من عام 

                                                 
. 2112والتوزيع، اجلزائر،  معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين، دار هومة للطباعة والنشر: مرتاض، عبد امللك :ينظر  (1)
 ،2112 اجلزائر، قاموس األدباء والعلماء املعاصرين دار مدين للطباعة والنشر والتوزيع،:بوزواوي، حممد :وينظر.120،121ص
 .202ص
 .020،ص2لشعراء العربية يف القرنني التاسع عشر والعشرين،ج البابطنيمعجم  :ينظر  (2)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا: الفهارس
 متهيد

 فهرس اآليات القرآنية -5
 فهرس األبيات الشعرية -2
 ةفهرس األمثال العربي -9
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 :تمهيد
 8حتتوي هذه الفهارس جمموعة النصوص اليت استحضرها الشعراء اجلزائريون يف قصائد    

مث األبيات ، بالتناص ممثلة يف اآليات القرآنية من خالل الفصل الرابع اخلاص  1549ماي 
وهي مرتبة حبسب ورودها يف هذا الفصل من األطروحة مع  ، فاألمثال العربية، الشعرية 
 . ىل أرقام الصفحات اليت وردت فيهااإلشارة إ

 : فهرس اآليات القرآنية - 1
بُيَا  و ُهبو  :")من األطروحة( 161ص ُكتِبب  ع ل بُيُمُ  اُلِقت باُل و ُهبو  ُكبُرُه ل ُمبُ  و ع سبت أ ُن ت ُمر ُهبوا ش 

ببرَّ ل ُمببُ  و اللأببُ  يب ُعل ببُ  و أ نُببب ببُيَا  و ُهببو  ش  ببت أ ُن حتُِبيببوا ش  ببُر ل ُمببُ  و ع س  يبُ  سببورة البقببرة، "ُتُ  ال تب ُعل ُمببون  خ 
                                    .116اآلية،
يعببا  :" 161ص ببا الأببِذين  آم نُببوا ُخببُذوا ِحبببُذر ُكُ  ف ببانِفُروا نُبب بباتم أ ُو انِفببُروا  ِ  . 11النسببباء،"ي ببا أ يبيه 
اِهُدوا بِأ ُمو اِلُمُ  و  :"161ص ُر ل ُمُ  ِإُن  انِفُروا ِخف افا  و نِق اال  و ج  يبُ ِبيِل اللأِ  ذ ِلُمُ  خ  أ نُفِسُمُ  يف س 

  .41التوبة "ُكنُتُ  تب ُعل ُمون  
ُُ  ج ز اء  و م ِصريا  :"161ص ان ُت َل  نأُة اخُلُُلِد الأيِت ُوِعد  اُلُمتبأُقون  ك  ُر أ ُم ج  يبُ  ُقُل أ ذ ِلك  خ 

اِلِدين  ك ان  ع ل   ُُ  ِفيه ا م ا ي ش اُءون  خ    .16،19الفرقان"ت ر بِّك  و ُعدا  م ُسَُوال  َل 

ببُدُه :"164ص بباء ُه  ُ   ِ  ببمأ ِإذ ا ج  ًأُمبب ُن م بباء  ح  ببُبُ  ال ببر اعم ِبِقيع ببةم ا ُس  بباَُلُُ  ك س  و الأببِذين  ك ف ببُروا أ ُعم 
ُه فب و فأاُه ِحس اب ُ  و   ُيَا  و و ج د  اللأ   ِعُند    .15ر،النو "اللأُ  س رِيُع اْلُِس اعِ ش 

ثِببريا  ِمببُن األ ُحب بباِر و الريُهب بباِن ل ي ببُأُكُلون  أ ُمببو ال  النأبباِس بِاُلب اِطببِل :"169ص ببا الأببِذين  آم نُببوا ِإنأ ك  ي ببا أ يبيه 
ببِبيِل اللأبب ِ  با يف س  ببِبيِل اللأببِ  و الأبِذين  ي ُمنِببُزون  الببذأه ب  و اُلِفضأببة  و ال يُنِفُقونب ه  ببُرُهُ   و ي ُصبديون  ع ببُن س  فب ب شِّ

ا م با   ِبع ذ اعم أ لِي  بذ  بنأ   فب ُتُمبو ا ِج با ِجب باُهُهُ  و ُجنُبوبُبُهُ  و ُُُهبورُُهُ  ه  با يف ن باِر ج ه  يب ُوم  ُاُم بت ع ل يبُه 
نب ُزُُتُ أل نُفِسُمُ  ف ُذوُقوا م ا ُكنُتُ  ت ُمِنُزون  م    .19،14التوبة،"ك 
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با الأببِذين  آم نُبوا إِ :"166ص ام ُمُ  و الأبِذين  ك ف بُروا فب تب ُعسببا  ي با أ يبيه  ُن ت نُصبُروا اللأبب   ي نُصبرُُكُ  و يُبث بِّبُت أ ُقببد 
 ُ ُ ُُ  و أ ض لأ أ ُعم اَل    .8،1،حممد" َل 

بببُ ر  :"161ص بببك  ش  ا فب بببو لِّ و ُجه  ل بببة  تب ُرض ببباه  اِء فب ل نُبو لِّيب نأبببك  ِقببُ بببم  ق بببُد نب بببر ا تب ق ليبببب  و ُجِهبببك  يف السأ
ببُ ر ُه و ِإنأ الأببِذين  أُوتُببوا اُلِمت بباع  ل يب ُعل ُمببون  أ نأببُ  اُلم ُسبب ِ  َُ م ببا ُكنببُتُ  فب و ليببوا ُوُجببوه ُمُ  ش  ُيبب ِد اْلُ ببر اِم و ح 

ُ  و م ا اللأُ  ِبغ اِفلم ع مأا يب ُعم ُلون    .144البقرة،"اْلُ قي ِمُن ر جِِّ

بُ ر  :"161ص ببك  ش  َُ خ ر ُجببت  فب بو لِّ و ُجه  ُيب بقي ِمببُن ر بِّبك  و م ببا  و ِمبُن ح  اُلم ُسببِ ِد اْلُ بر اِم و ِإنأببُ  ل ُلح 
 .145البقرة،"اللأُ  ِبغ اِفلم ع مأا تب ُعم ُلون  

َُ ض ُيِف ِإبُبر اِهي   اُلُمُمر ِمني  ِإُذ د خ ُلوا ع ل ُيِ  فب ق باُلوا س بالما  ق بال  س بالُم :"168ص ِدي ه ُل أ ت اك  ح 
ببُرون   ببنيم  فب ببر ا    قب ببُوُم ُمنم  بباء  ِبِعُ ببلم  ِ  ُهُ   فب ق رأب ببُ  إِل ببُيِهُ  ق ببال  أ ال ت ببُأُكُلون   ِإىل  أ ُهلِببِ  ف    ف ببأ ُوج    ِمببنبُ

 .18-14الذاريات"ِخيف ة  ق اُلوا ال َت  ُف و ب شأُروُه ِبُغالمم ع ِلي م 

ببالما  ق ببب:"168ص ببباء ُت ُرُسبببلُن ا ِإبُبببر اِهي   بِاُلُبُشبببر ا ق ببباُلوا س  ببباء  و ل ق ببُد ج  َ  أ ُن ج  ببا ل بِببب بببالُم ف م  ال  س 
ُهُ  ِخيف ببة  ق بباُلوا ال َت  ببُف ِإنأبب بب   ِمببنبُ ببا ر أ ا أ يُببِديب ُهُ  ال ت ِصببُل إِل ُيببِ  ن ِمببر ُهُ  و أ ُوج  ِنيببذم فب ل مأ ا ِبِعُ ببلم ح 

 .16،65هود"أُُرِسُلن ا ِإىل  قب ُوِم ُلوطم 

بِبي:"165ص أ الأبِذين  قُِتلُببوا يف س  ِبُ  يُبُر  قُببون  و ال حت ُس بن  ف برِِحني  ِم ببا  ِل اللأببِ  أ ُمو اتبا  ب ببُل أ ُحي باُء ِعُنببد  ر جِّ
َُ ع ل بُيِهُ   بُو ُلِفِهبُ  أ الأ خ  و ال ُهبُ  آت اُهُ  اللأُ  ِمُن ف ُضِلِ  و ي ُست ُبِشُرون  بِالأِذين   ُ  يب ُلح ُقوا ِجِبُ  ِمبُن خ 

 .116،165آل عمران"ا ُز نُون  

ب انِ ج ز اُء اإِلُحس اِن ِإالأ اإِلُحس اُن  ه لُ :"165ص  .61،66الرمحان"ف ِبأ يِّ آالِء ر بُِّمم ا ُتم ذِّ

ببةم :"116ص ببا ِمُصببب اُِف اُلِمُصببب اُِف يف ُ ج اج  ِمُشببم اةم ِفيه  َِ م ث ببُل نُببورِِه ك  اللأببُ  نُببوُر السأببم و اِت و األ ُر
بببُب ُدرِّيَّ يُوق ببب بببا ك وُك  أ نبأه  بببُة ك  بببا الزيج اج  ببباُد   يُبتُبه  بببُرِقيأةم و ال ا ُربِيأبببةم ي م  بببةم   يُبُتونِبببةم ال ش  ببب  ر ةم ُمب ار ك  ُد ِمبببُن ش 
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لِلنأباِس ُيِضيُء و ل ُو  ُ  َت ُس ُسُ  ن اُر نُوُر ع ل ت نُورم يب ُهِدي اللأُ  لُِنورِِه م ُن ي ش اُء و ي ُضِرُع اللأُ  األ ُمث بال  
  .19النور"ي ُ و اللأُ  ِبُملِّ ش ُيءم ع لِ 

بببببي ُكببببلأ ُ ُت ببببالم :"116ص َِ م ر حببببا  ِإنأ اللأبببب   ال اُِ ُببببِر يف األ ُر ببببدأك  لِلنأبببباِس و ال َت  و ال ُتص ببببعُِّر خ 
  .18لقمان"ف ُخورم 

بببباِء الببببالأِن ال يب ُرُجببببون  ِنم احببببا  فب ل ببببُي   ع ل ببببُيِهنأ ُجن بببباُِف أ ُن ي ض ببببُعن  :"116ص  و اُلق و اِعببببُد ِمببببُن النِّس 
يُع ع ِلي ُ  ُر َل ُنأ و اللأُ   ِ  يبُ   .66النور"نِي ابب ُهنأ ا يبُر  ُمت بب رِّج اتم ِبزِين ةم و أ ُن ي ُستب ُعِفُفن  خ 

ُِلُمبببون  :"111ص َِ قُبببُل اللأبببُ  قُبببُل أ ف اَتأ بببُذُُتُ ِمبببُن ُدونِبببِ  أ ُولِي ببباء  ال    بببم و اِت و األ ُر قُبببُل م بببُن ر عي السأ
بباُت و النيببوُر أ ُم  ًيُلم  ببُل ت ُسببت ِوي ال ببت و اُلب ِصببرُي أ ُم ه  ببُل ي ُسببت ِوي األ ُعم  أل نُفِسببِهُ  نب ُفعببا  و ال ض ببرلا  قُببُل ه 

ببُيءم و ُهببو  اُلو اِحببُد  ج ع لُببوا لِلأبب ِ  بباِلُق ُكببلِّ ش  بباب    اخُل ُلببُق ع ل ببُيِهُ  قُببُل اللأببُ  خ  ُلِقببِ  فب ت ش  ُشببر ك اء  خ ل ُقببوا ك خ 
اِء م اء  ف س ال ُت أ ُوِدي ُة ِبق د رِه ا ف اُحت م ل  السأُيُل   ب دا  ر ابِيا  و ممأا يُوِقُدون  ع ل   اُلق هأاُر  ِ  يُ أ نز ل  ِمُن السأم 

ببذ ِلك  ي ُضببِرُع اللأببُ  اْلُ ببقأ و اُلب اِطببل  ف أ مأببا الزأب بب ٌم   ب ببُد ِمثُبلُببُ  ك  ُد فب ي ببُذه ُب يف النأبباِر اُبِتغ بباء  ِحُلي ببةم أ ُو م ت ببا
َُ يف األ   َِ ك ذ ِلك  ي ُضِرُع اللأ ُ ُجف اء  و أ مأا م ا ي نف ُع النأاس  فب ي ُمُم  .11،16الرعد"األ ُمث ال   ُر

 .1،1اإلخالص"ُقُل ُهو  اللأُ  أ ح ُد الللُ  الصأم ُد :"111ص

ا أ ِه َل  بببببم و ت بببببأ  تب بأببببتُ :"111ص ببببب   م ببببا أ ُابببب    ي ببببد  ي ُصببببل ت ن ببببارا  ذ ات  س   ع ُنببببُ  م الُببببُ  و م ببببا ك س 
  .1-1املسد"َل  بم 

بر  ف بانف   ر ُت ِمُنبُ  انُبن ت با ع ُشبر ة  و ِإُذ اُست ُسق ت ُموس ت لِق ُوِمِ  فب ُقُلن ا اُضبِرُع ِبع ص باك  ا:"111ص ْلُ   
َِ ُمُفِسبببِدين    ع ُينبببا  ق بببُد ع لِببب   ُكبببلي أُن ببباسم م ُشبببر بب ُهُ  ُكلُبببوا و اُشبببر بُوا ِمبببُن رُِ ِي اللأبببِ  و ال تب ُعثب بببُوا يف األ ُر

 .66 البقرة،"
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َِ تب تأِخببُذون  ِمببُن ُسببُهوَِل ا و اذُُكببُروا ِإُذ ج ع ل ُمببُ  ُخل ف بباء  ِمببُن بب ُعببِد ع ببادم و بب ببوأأ  :"111ص ُكُ  يف األ ُر
َِ ُمُفِسِدين    .14األعراَُقُصورا  و تب ُنِحُتون  اجُلِب ال  بُبُيوتا  ف اذُُكُروا آالء  اللأِ  و ال تب ُعثب ُوا يف األ ُر

اس  أ ُشبي اء ُهُ  و ال تب ُعثب بُوا يف و ي ا قب ُوِم أ ُوُفوا اُلِمُمي بال  و اُلِميبز ان  بِاُلِقُسبِو و ال تب ُبخ ُسبوا النأب:"111ص
َِ ُمُفِسِدين    .89هود"األ ُر

ٌُ ل ن ببا ر بأببك  ُنُببرُِ  ل ن ببا ممأببا تُبُنبِببُت :"111ص ببت ل ببُن ن ُصببِط  ع ل ببت ط ع ببامم و اِحببدم ف بباُد و ِإُذ قُبُلببُتُ  ي ببا ُموس 
َُ ِمُن بب ُقِله ا و ِقثأاِئه ا و ُفوِمه ا و ع د ِسه ا و ب ص بلِ  ِ  بِالأبِذي ُهبو  األ ُر ه ا ق بال  أ ت ُسبت ُبِدُلون  الأبِذي ُهبو  أ ُد

ن ُة و ب باُءوا ِبغ ض ببم ِمب لأُة و اُلم ُسبم  ُر اُهِب ُوا ِمُصرا  ف ِإنأ ل ُمُ  م ا س أ ُلُتُ  و ُضرِب ُت ع ل ُيِهُ  الذِّ يبُ ُن اللأبِ  خ 
بببانُوا ي ُمُفبببُرون  بِ ي ببباِت اللأببب ِ  بببانُوا  ذ لِبببك  بِبببأ نبأُهُ  ك  و يب ُقتُبلُبببون  النأِبيِّبببني  ِبغ بببرُيِ اْلُ بببقِّ ذ لِبببك  ِم بببا ع ص بببُوا و ك 

  .61البقرة،"يب ُعت ُدون  

ِبببُ  و ق ببباُلوا ي بببا ع ببباِلُإ اُئِتن بببا ِم بببا ت عِبببُدن ا ِإُن ُكنبببت  ِمبببُن :"114ص فب ع ق بببُروا النأاق بببة  و ع تب بببُوا ع بببُن أ ُمبببِر ر جِّ
تُبهُ ( 11)اُلُمُرس ِلني     .18،11األعراَ" ُ  الرأُجف ُة ف أ ُعب ُحوا يف د ارِِهُ  ج اِثِني  ف أ خ ذ 

تُبُهُ   نأُمبُ  ِإذا  خل  اِسبُرون  و ق ال  اُلم أل الأِذين  ك ف ُروا ِمُن قب ُوِمِ  ل بَُِن اتبأبب ُعبُتُ  ُشبع ُيبا  إِ :"114ص بذ  ف أ خ 
باِثِني  الرأُجف ُة ف أ ُعب حُ  بُوا ُشبع ُيبا   الأبذِ  وا يف د ارِِهبُ  ج  بذأ با الأبِذين  ك  بأ ُن  ُ  يب ُغنب بُوا ِفيه  بُوا ُشبع ُيبا  ك  بذأ ين  ك 

انُوا ُهُ  اخُل اِسرِين    .51-56األعراَ"ك 

ُ ل ُمبببوا :"114ص بببذ ُت الأبببِذين   ن بببا ُشبببع ُيبا  و الأبببِذين  آم نُبببوا م ع بببُ  ِبر مُح بببةم ِمنأبببا و أ خ  ببباء  أ ُمرُن بببا   أيبُ بببا ج  و ل مأ
ُبببوُد الصأبب بببا ب عِبببد ُت ِث  بببُدي ن  ك م  ببا أ ال بُبُعبببدا  ِلم  بببأ ُن  ُ  يب ُغنب بببُوا ِفيه  ببباِثِني   ك  ُة ف أ ُعبببب ُحوا يف ِدي بببارِِهُ  ج  ُيح 

 .59،54هود"

 : فهرس األبيات الشعرية - 1

 إن القلوع إذا تنافر ودها       مثل الزجاجة كسرها ال  ط:119ص
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 وإن كنت قد أ معت عرمي فأ لي        أفاط  مهال بعض هذا التدلل:167ص
 عل بببببببببببببببببببببببلي        وأنك مهما تأمري القلب يفببببببببببببببببببأارك مين أن حبك قات           

 س عانية              وقد ترون شهاع اْلرع قد ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمايل أراك  نياما يف بله:166ص
 عابببببببببببببيضحي فوادي ل  ريان قد نق        فاشفوا اليلي برأي منم  حسن                  
 ر  امة كنعابببببببببببببببببببببببببببببببببببإذا يقال ل  اف    تنعا           بببببببببببببببببببوال تمونوا كمن بات مم           
 سي النبل والشرعابببببببببببببببببببببببببوجددوا للق      لوا سيوفم          بببببعونوا جيادك  واج           

 ور األملبببببببببصدت        رؤوس الورا و هبببببببببببببببببتأمل هنالك أِ ح:167ص
 م ِثلببببببببببببببببببوأشربت  الدمع ح راع        ببببببببببببببورويت بالدم قلب الت          

 ويأكلك العاعف املشتعل    ا     بببببببببسي رفك السيل سيل الدم          
 يا دهر رفقا بأانام مق عة            عثت مربضنا سيد ليبلينا:108ص

 يا دهر مالك ال ترني ْلالتنا          يا دهر رفقا بأقوام مصابينا           
 سالِف امل املرء مراما أنبمي؟ وما  دي البماء، وإنل       لشر:108ص
 : فهرس األمثال العربية - 3

 ".ضرع أمخاسا ألسداس:"106ص
أطري كرا الب "و"أطري كرا إنك لن ترا"و" ي كرا إن النعامة يف القراأطر :"100ص
 ."لك
 ."إنك ال جتين من الشوك العنب:"100ص
 ."ال ناقيت يف هذا وال  لي":107ص
   ".جزاء سنمار ":178ص
 ".حر ما وعدأ ز ":171ص
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 : والمراجع قائمة المصادر
 . (رواية حفص)ن الكريم القرآ
  : المصادر:  أوال

 : دواوين وكتب - أ
 (.د ت)الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،اجلزائر، ،2ج عيون البصائر، :اإلبراهيمي حممد البشري .1

الديوان، مجعه وقدم له الدكتور قنان مجال، منشورات املتحف الوطين : بوشامة، الربيع .2

 . 1991لمجاهد، اجلزائر، ل

 . 2002، دار اجليل، لبنان، 1األدب اجلزائري املعاصر، ط: اجلابري، حممد صاحل .3

اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان أذكريين ياجزائر، :سالم اجلزائريعبد ال احلبيب، .1

1991 . 

 .1999اجلزائر، الديوان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : حممد علي خليفة، حممد العيد .2

، مجع (ل خليفةتكملة ديوان حممد العيد آ)لوهولة العيديات اجمل: خليفة، حممد العيد حممد علي .1

 . 2003مسينة، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الرغاية، اجلزائر،  بن وحتقيق ودراسة حممد

نية للكتاب، حرتاق، املؤسسة الوطديوان إرهاصات سرابية من زمن اال :مخار، حممد بلقاسم .9

 . 1991اجلزائر، 

 (.د ت)رجال ومواقف، مكتبة رحاب، مطبعة م ر، اجلزائر، : رحاب، حممد الصاحل .9

 . 1990الديوان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : ابن رمحون، أبو بكر مصطفى .9

 .1990،مطبعة البعث،قسنطينة،اجلزائر،1ديوان األضواء اخلالدة،ط:ابن رقطان،حممد .10

حتاد الكتاب اجلزائريني، ديوان زفرات البوح، منشورات فرع قاملة ال: بن رقطان، حممدا .11

 . 2002مطبعة املعارف، عنابة، اجلزائر،
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 . 2009ديوان ربيع الزمن العاصف، موفم للنشر، اجلزائر، : زيدان، مجيلة عظيمي .12

والتوزيع، ، الشركة الوطنية للنشر 2ديوان مهسات وصرخات، ط: السائحي، حممد األخضر .13

 . 1991اجلزائر، 

، املؤسسة الوطنية 2ديوان الكلوهوف املضيئة، ط :السائحي، حممد األخضر عبد القادر .11

 . 1993للكتاب، اجلزائر، 

، دار اهلدى، 1، ج(جزائر األمس)معلقة اجلزائر : السائحي، حممد األخضر عبد القادر .12

 . 2001عني مليلة، اجلزائر، 

 . 2009، منشورات احلرب، اجلزائر، 1، طالديوان الثاين: سحنون، أمحد .11

 . 1992الديوان، منشورات املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر، : وكي، حممدبالش .19

 (. د ت)اإللياذة، املعلوهد الرتبوي الوطين، اجلزائر،  :الشيخ، مفدي زكريا .19

ر، اجلزائ،املؤسسة الوطنية للكتاب،ديوان بوابات النورادر بن حممد،عبد الق ابن القاضي، .19

1990 . 

ديوان الرتاويح وأغاين اخليام، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : معاش، أمحد الطيب .20

1991 . 

 . 2009، منشورات ثالة، األبيار، اجلزائر، 1ديوان منايف الروح، ط: ميلوهويب، عز الدين .21
 :  ومجالت جرائد - ب

 . 1923ماي  22، 230ع/1921ماي  11، 122ع: جريدة البصائر .1

 . 1923ماي  9، 12ع/ 1922ماي  23، 1ع: املنار جريدة .2

 . 1991ماي  2، 911ع: ة اجملاهدجمل .3
 



 324 

 : المراجع:  ثانيا
 : عربية كتب -أ  

ثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي، مجع وتقدمي جنله الدكتور أمحد آ: اإلبراهيمي، حممد البشري .1

 . 1999، دار الغرب اإلسالمي، لبنان، 1، ط1اإلبراهيمي، ج بطال

 . 1999، دار العودة، لبنان، 3مقدمة للشعر العريب، ط: أدونيس، علي أمحد سعيد .2

 . 1992، دار احلداثة، لبنان، 2الشعر يف إطار العصر الثوري، ط: إمساعيل، عز الدين .3

علم العروض والقافية، إشراف إميل يعقوب، دار اجليل للنشر والتوزيع، : األمسر، راجي .1

 . 2002بريوت، 

 . 2002الديوان، دار صادر، بريوت، : القيسامرؤ،  .2

 . 1919، دار الكتاب العريب، بريوت، 1النقد األديب، ط: أمني، أمحد .1

 . 1912، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، مصر، 3موسيقى الشعر، ط: براهيمأنيس، إ .9

 . 1993الديوان، اجمللد األول، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، : البحرتي .9

التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي، دراسة نظرية وتطبيقية، إفريقيا : ، عبد القادربقشي .9

 . 2009الشرق، املغرب، 

من خواطر الصبا والشباب والكلوهولة واملشيب،ديوان شعر مجعه ونشره :بكوشة شنوف،محزة .10
 .2102،اجلزائر،1األستاذ شنوف سلوهيل،ط

، دار التنوير 2قاربة بنيوية تكوينية، طظاهرة الشعر املعاصر يف املغرب، م: بنيس، حممد .11

 . 1992املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، /للطباعة والنشر، بريوت

، دار اهلدى، عني 2ج ،1جموضوعات وقضايا من تاريخ اجلزائر والعرب،: بوعزيز، حيىي .12

 . 2001مليلة، اجلزائر، 
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، منشورات 1912-1912ري احلديث، الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائ: ة، عمرر بوقرو  .13
 (. د ت)جامعة باتنة، 

 بريوت، دارالثقافة، ،6ط ،1ج ،3العام،جاجلزائر تاريخ :حممداجلياليل،عبد الرمحان بن  .11
 .1893 لبنان،

 . 1991، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 2، ط2يف النقد واألدب، ج: يليااحلاوي، إ .12

 .  1992ماليني، بريون، ، دار العلم لل11خصام ونقد، ط: حسني، طه .11

، مؤسسة اإلميان، 1املفصل يف العروض والقافية وفنون الشعر، ط: حقي، عدنان .19

 . 1999يد، دمشق، بريوت، دار الرش/بريوت

، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، أصوات من األدب اجلزائري احلديث: محادي، عبد اهلل .19

2001 . 

 ،دار الكتب العلمية،5باس عبد الساتر،طالديوان،شرح وتقدمي ع: احلمداين، أبو فراس .19
 .3003 لبنان،

 .(د ت)الشعر اجلزائري احلديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : خريف، صاحل .20
 (.د ت)شعر املقاومة اجلزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : خريف، صاحل .21
ري احلديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، املدخل إىل تاريخ األدب اجلزائ: خريف، صاحل .22

 .1993اجلزائر، 

، دار الكتاب اللبناين، بريوت، 3قصة األدب امللوهجري، ط: خفاجي، عبد املنعم .23

1990 . 

 (. د ت)، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 2مذكرات، ج: خري الدين، حممد .21

كربى، مدارسه، ديوان تاريخ األدب احلديث، تطوره معامله ال: داود، حامد حنفي .22

 . 1993املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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املنعطف احلاسم يف مسار احلركة الوطنية، ديوان  1912ماي  9: رخيلة، عامر .21

 . 1992املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

، حققه 2، ط2دابه ونقده، جالعمدة يف حماسن الشعر وآ: احلسن ابن رشيق، أبو علي .29
ل للنشر والتوزيع والطباعة، د حمي الدين عبد احلميد، دار اجليموفصله وعلق حواشيه حم

 . 1991لبنان، 

دراسات يف الشعر العريب اجلزائري احلديث، دار الكتاب العريب للطباعة : ركييب عبد اهلل .29
 .3008والنشر والتوزيع، اجلزائر، 

طباعة والنشر دار الكتاب العريب لل ،0الشعر الديين اجلزائري احلديث،ج:ركييب،عبد اهلل .29
 .2112والتوزيع،اجلزائر،

 . 1991الشعر يف زمن احلرية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : ، عبد اهللركييب .30

، الدار العربية للكتاب، 3قضايا عربية يف الشعر اجلزائري املعاصر، ط: ركييب، عبد اهلل .31

 . 1999تونس، /ليبيا

لدميقراطية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اهلوية بني الثقافة وا: ركييب، عبد اهلل- .32

 . 2009اجلزائر، 

، املطبعة التونسية، 1، ط1شعراء اجلزائر يف العصر احلاضر، ج: الزاهري، حممد اهلادي .33

 . 1921تونس، 

الصورة الفنية يف شعر علي اجلارم، دار قباء للطباعة والنشر : براهيم أمنيالزرزموين، إ .31

  .2000والتوزيع، مصر، 
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حتليل )األسلوبية وحتليل اخلطاب، دراسة يف النقد العريب احلديث : السد، نور الدين .32

 (. د ت)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 2، ج(اخلطاب الشعري والسردي

 . 1999الديوان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : سحنون، أمحد .31

، دار الغرب 1، ط3، ج1912-1930الوطنية اجلزائرية  احلركة: سعد اهلل، أبو القاسم .39

 . 1992ي، بريوت، اإلسالم
 1863-1930خالصة تاريخ اجلزائر، املقاومة والتحرير :أبو القاسم سعد اهلل،- .39

 .3002،دار الغرب اإلسالمي،بريوت،1،ط

ر، ، الدار التونسية للنش3دراسات يف األدب اجلزائري احلديث، ط: سعد اهلل، أبو القاسم .39

 . 1992املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، /تونس

حممد العيد آل خليفة رائد الشعر اجلزائري يف العصر احلديث، : سعد اهلل، أبو القاسم .10

 (. د ت)، دار املعارف، مصر، 2ط

 حممود حسن إمساعيل،منشأة املعارف،التصوير الفين يف شعر :عدين،مصطفىالس .11
 .2112 اإلسكندرية،

تطور البناء الفين يف القصيدة العربية، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، : بعيبن سالمة، الر  .12

2001 . 

 . 1999، دار صادر، بريوت، 1ديوان أغاين احلياة، ط: بو القاسمالشايب، أ .13

حركة الشعر احلر يف اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : شراد، شلتاغ عبود .11

1992 . 

 ،مكتبة اآلداب،1يلي،طالصورة الشعرية عند األعمى التط:مدالشناوي،علي الغريب حم .12
 .3003 مصر،
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 (. د ت)، دار الكتاب العريب، بريوت، 2ديوان الشوقيات، ج: شوقي، أمحد .11

منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري، املؤسسة الوطنية : ابن الشيخ، التلي .19

 .1990للكتاب، اجلزائر، 

 . 1999شعر الثورة عند مفدي زكريا، دار البعث، قسنطينة، اجلزائر، : حيي ،الشيخ صاحل .19

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 1ديوان الللوهب املقدس، ط: الشيخ، مفدي زكريا .19

1993 . 

دار غريب للطباعة والنشر  ،1ط موسيقى الشعر بني االتباع واالبتداع، :صالح،شعبان .20
 .3002القاهرة، والتوزيع،

 . 1991، دار املعارف، القاهرة، 1يف النقد األديب، ط: يف، شوقيض .21

، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 2، ط3ثاره، جابن باديس حياته وآ: لطاليب، عمارا .22

1993 . 

الدر املكنون يف الشعر امللحون، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، : عبابسة، عبد احلميد .23

 . 1991اجلزائر، 

 القاهرة، ،مكتبة اخلاجني،3موسيقى الشعر العريب بني الثبات والتطور،ط:عبد الدامي،صابر .21
1883. 

، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1اجلملة يف الشعر العريب، ط: عبد اللطيف، حممد محاسة .22
1880. 

 . 1990ديوان أطوار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، : ابن العقون، عبد الرمحن .21

الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر، الفرتة : لرمحنابن العقون، عبد ا .29

 . 1991، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 2، ج1912-1931الثانية 
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اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية،قراءة نقدية لنموذج  :الغذامي،عبد اهلل حممد .29
 .1889 مصر، القاهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ،1ط معاصر،

، الشركة 1الصورة الفنية يف الشعر العريب، مثال ونقد، ط: براهيم عبد الرمحنالغنيم، إ .29

 . 1991العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
موسيقى الشعر العريب، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، حلب، : فاخوري، حممود .10

 .1919سوريا، 

مجلوهرة أشعار العرب، دار بريوت للطباعة والنشر،  :بو زيد حممد بن أيب اخلطابالقرشي، أ .11

 . 1991بريوت، 

التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، إصدارات رابطة إبداع : مباركي، مجال .12
 (. د ت)الثقافية، دار هومة، اجلزائر، 

 ،2ج ،1ج ،1912-1930أدب املقاومة الوطنية يف اجلزائر :مرتاض، عبد امللك .13
 .2003ة،اجلزائر،مكتبة دار هوم

، املركز الثقايف العريب، 3، ط(اسرتاتيجية التناص)حتليل اخلطاب الشعري : مفتاح، حممد .11

 . 1992بريوت،لبنان،املغرب، 

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق إحسان : حممد التلمساين بن محداملقري، أ .12

 . 1919، دار صادر، بريوت، 1 عباس، جملد

 . 1919، منشورات مكتبة النلوهضة، بغداد، 3ضايا الشعر املعاصر، طق: املالئكة، نازك .11

جممع األمثال، حتقيق حممد حمي : أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم بو الفضلامليداين، أ .19

 (. د ت)، دار القلم، بريوت، لبنان، 2، ج1الدين عبد احلميد، ج
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، 1992-1922لفنية الشعر اجلزائري احلديث، اجتاهاته وخصائصه ا: ناصر، حممد .19

 . 2013 ،اجلزائر عامل املعرفة، طبعة خاصة، ،1اجمللد

 طبعة خاصة، ،2اجمللد رمضان محود حياته وآثاره، اجلزائري احلديث،الشعر  :حممد ناصر، .19

 .2013 ،اجلزائر عامل املعرفة،
بعة ط ،1جملد املقالة الصحفية اجلزائرية، تاريخ الصحافة العربية اجلزائرية، :حممد ناصر، .90

 .3013 اجلزائر، عامل املعرفة للنشر والتوزيع، خاصة،
، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 3الصورة األدبية، ط: ، مصطفىناصف .91

1993 . 

فاق العربية، ، دار اآل1اين والبيان والبديع، طجواهر البالغة يف املع: داهلامشي، السيد أمح .92

 . 2002القاهرة، 

 لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، القواعد األساسية للغة العربية، :أمحدالسيد  اهلامشي، .93
 (.دت)

 . 1992، دار العودة، بريوت، 1النقد األديب احلديث، ط: هالل، حممد غنيمي .91

 . 1999التسلوهيل يف علمي اخلليل، دار املعرفة اجلامعية، مصر، : محد سليمانياقوت، أ .92

مؤسسة الرسالة، /قدمي عبد املعني خان، دار األمانةالديوان، حتقيق وت: ابن يعمر، لقيط .91

 . 1991لبنان، 
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 :  ملخص
من التجارب املريرة اليت تعرض هلا الشعب اجلزائري إبان حلقات  5491ماي  8تعد مأساة    

نضاله الطويل ضد االستعمار الفرنسي، وهي منعطف حاسم يف تاريخ احلركة الوطنية وتاريخ الشعب 
 .  ورة التحريراجلزائري عامة، حبيث اجته بعد هذه التجربة املأساوية إىل العمل من أجل التحضري لث

تأثر الشعراء اجلزائريون هبذه املأساة فكتبوا عنها يصفون اجملزرة وينددون هبا، ويدعون إىل النضال    
 . والثورة

وبالتايل . وبعد االستقالل ما تزال هذه الذكرى األليمة تلهم الشعراء مع حلول ماي من كل عام   

 . الشعر الجزائري المعاصر في 5491ماي  8:  فإن هذه األطروحة املعنونة بـ
اهتمت جبمع ما قيل من شعر يف هذا املوضوع من أجل توثيقه ودراسته، وإبراز قيمته    

 .  الفنيةو  التارخيية
الشعري يف اجلزائر إىل تاريخ حدوث جمازر اإلبداع حبيث مهدت باحلديث عن احلراك السياسي و    
 . 5491ماي  8
استعرضت مناذج من الصور  اليت كتبت يف وصف اجملازر، كما مث تطرقت إىل مضامني القصائد   

وأمناطا وأمثلة من الرموز اليت تعد من األدوات الفنية والتعبريية إىل جانب الصورة الشعرية يف الشعرية،
 . هذه القصائد

تعلقة يف األوزان والبحور املستعملة يف القصائد، وبعض القضايا امل ممثال وتناولت التشكيل املوسيقي   
 . بنظام القافية

ن نصوص متنوعة سابقة ممثلة يف القرآعلى  5491ماي  8كما أبرزت مظاهر انفتاح قصائد    
واألمثال العربية، مث انفتاح هذه القصائد على بعضها، من  والشعر العريب قدميه وحديثه، الكرمي،

 . خالل دراسة مصادر التناص ومجالياته
واحلرية  والثورة، كتعدد دوال االستعمار،،األسلوبيةالظواهر اللغوية و  وتطرقت أيضا إىل مجلة من   

وأساليب التكرار والغرض وتوظيف األلفاظ األجنبية،وبعض الظواهر الصرفية والنحوية، واالستقالل،
 . وظاهرة اخلطابية ،منه

حاب هذه خر برتاجم الشعراء أصوملحق آ، مجع القصائد املدروسة حق كما احتوت الرسالة على مل
 . القصائد
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Résumé :      
   La tragédie du « 8 mai 1945 » est l’une des expériences les plus amères que le 
peuple algérien a subi tout au long de sa lutte contre le colonialisme français, 
elle représente un tournant décisif pour l’histoire du mouvement national et pour 
le peuple algérien en général, qui depuis « cette tuerie » , s’est orienté vers 
l’action armée, vers la guerre de libération. 
   Les poètes algériens touchés profondément par « ces événements sanglants » 
ont écrit a leur tour beaucoup d’œuvres poétiques dans les quelles ils ont décrit 
« cette boucherie » condamné « cette répression aveugle « commise par les 
autorités françaises, alors et ont incité ont appelé le peuple algérien à agir, a la 
lutte contre les envahisseurs français.  
   Même après l’indépendance de l’Algérie, ce sentiment douloureux demeure 
ancré dans l’esprit des poètes algériens, qui chaque 8 mai de chaque année se 
souviennent de ces moments terribles et s’y inspirent.  
   D’où émane cette thèse intitulée « le 8 mai 1945, dans la poésie algérienne 
contemporaine ». 
Cette thèse consiste en le regroupement de tous les poèmes qui ont abordé ce 
thème afin de les documenter, les étudier ou analyser et faire apparaitre leur 
valeur historique et artistique. 
   Dans l’introduction, elle a évoqué l’évolution du mouvement politique et la 
création poétique en Algérie jusqu’aux massacres du 8 mai 1945. 
   Ensuite, elle a présenté le contenu des poèmes écrits pour décrire « ces 
carnages » en exposant des types de figures poétiques et des exemples de 
symboles considérés comme des outils artistiques et expressifs à côté de ces 
images poétiques dans ces poèmes. 
   Puis elle a traité la performance musicale qu’on voit dans les types employés 
dans les poèmes et quelques caractères concernant le système rythmique (rimes). 
   Elle a fait apparaître aussi l’aspect de l’ouverture des poèmes du « 8 mai 
1945 » sur divers textes vus auparavant dans le coran, la poésie arabe ancienne 
et moderne et dans des proverbes arabes d’une part, d’autre part l’ouverture de 
ces poèmes sur eux mêmes à travers l’étude des sources de l’intertextualité et de 
l’esthétique de ces poèmes. 
   En outre cette étude a montré qu’il ya un amas de phénomènes linguistiques et 
stylistiques  comme par exemple :  
   Les diverses significations données a colonialisme- révolution- liberté- 
indépendance ;l'utilisation des mots de langues étrangères ; quelques  
phénomènes grammaticaux ;  les styles de répétition avec leurs objectifs ; et le 
phénomène de la discursivité. 
   Enfin cette thèse contient une annexe qui rassemble tous ces poèmes analysés 
sur le « 8 mai 1945 » en Algérie et une autre annexe contenant la biographie des 
auteurs de ces écrits (poèmes).  
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Summary : 
   The events of may 8th 1945 are considered the hardest for the Algerian people 
during the struggle against the French colonist as they were a turning point in 
the national movement history. After these dramatic events, the Algerian people 
worked hard to prepare for a revolution. 
   The Algerian poets were deeply affected by these events, they wrote 
describing claiming against them and pushing people to struggle and revolt 
.These events are still inspiring poets. 
In this thesis entitled 8th of may 1945 in the contemporary Algerian poem, I 
tried to gather poems written about these events, study them, and mention their 
historical and artistic value. 
   I introduced my work with a talk about the political movement and poetic 
creation till these events happened. 
   Then, I discussed the poems describing these events exposing examples of 
poetic images and symbols which are considered among the artistic and 
expressive means. 
   I tackled also the musical performance, through the metre and rhyme. 
   I also mentioned the opening of these poems on different texts like coran 
Arabic poem and proverbs. Also these poems are interlinked through the study 
of intertextuality sources and its aesthetical aspect.   
   In addition I talked about some linguistic aspects such as the diversity of the 
significance of colonization, revolution, liberty and independence, the use of 
foreign terms , some aspects of grammar ,repetition and its purpose ,  and the 
oratorical style. 
   The thesis contains an appendix gathering the different poems I have studied 
and an other one on biographies.    
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