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 الملـخـص: -
الثورة اعبزائرية،ومازالت ملهمة  لقد كانت      

الشعراء العرب على اختالف انتماءاهتم حيث 
سخروا أقالمهم، وشعرىم يف ذّم ـبتلف أشكال 
قمع االستعمار الفرنسي الغاشم مهما كان،وأينما 

يشاركون يف صنع  العرب حينهاوجد،فكان الشعراء 
اعبزائرية اؼبباركة بشعر زلزل صورة العدّو دوّي الثورة 

الفرنسي يف ـبتلف احملافل،واؼبهرجانات احمللية 
واإلقليمية،كاشفا مدى زيف اؼبستعمر الفرنسي 
بشأن حقيقة الثورة اليت قامت عليها دولتو من 
جهة،وحقيقة اجملازر اليت فعلها يف أرض اعبزائر من 

   جهة ثانية أمام الرأي العام العاؼبي.  

- Résumé: 
       Ce était la révolution 
algérienne, et encore poètes 
arabes inspirant de différentes 
affiliations où se moquaient de 

leurs stylos et leurs poétique 
dans désobligeantes diverses 
formes de répression des 
coloniale brutale Quoi qu'il en 
soit, partout où il se trouve, il a 
été poètes arabes français, puis 
participer à l'élaboration du son 
de l'image bénie de révolution 
algérienne du tremblement de 
terre de cheveux de l'ennemi 
français dans divers forums , 
festivals et locales et régionales, 
révélant l'ampleur de la fausseté 
de la révolution coloniale 
française sur le fait sur lequel 
l'Etat d'une part, et le fait que les 
massacres ont fait dans la terre 
d'Algérie, d'autre part devant 

l'opinion publique mondiale. 



 األول العدد                                                                                                         المقالمجلة 
     

169 
 

العادل الزخم الذي فاضت بو قرائح شعراء  بكّل حيثياتو وطقوسو ىوالثورة الجزائرية""َدِويُّ  يعدّ     
مواكبُت بو كّل اؼبآسي واآلالم اليت شهدوىا أو ظبعوا هبا عن ىذه الثورة العظيمة،واليت قد أرّقت  العريب

عديدة راح ضحيتها العزل من  تفكَتىم إبّان الفًتة االستعمارية الفرنسية الغامشة وما خلفتو من ؾبازر
أبناء الشعب اعبزائري،فهذا اؼبشهد األليم الذي انعكس على الواقع اليومي للشعب اعبزائري جعل من 
ثورة اعبزائر وشعبها مفخرة األمة العربية قاطبة ؼبا حققتو من صدى دورل عميق،ليحرك قرائح شعراء 

م وتححياهتم يف الذود عن وطٍن جريح األمة العربية مشاركُت أخواهنم اعبزائريُت بطوالهت
شعرية تعكس صور اؼبعاناة و البطولة  " بكّل ماجادت بو قرائحهم من صورالجزائريسمى"

 حات الوغى.اللمجاىدين اعبزائريُت يف س

اؼبساندة اليت خاضها الشاعر العريب أثناء ثورة التحرير اعبزائرية اؼبباركة  أشكالوعليو تعددت       
ع ىذه األخَت من خوض غمار البحث عن حرية ىذا الشعب واؼبشاركة يف أؾباده وكيف استطا 

البطولية،وتقدمي التحية االحًتام  لبطوالتو الثورية من كافة أطياف األّمة العربية من مشرقها إذل 
قادر األمير عبد المغرهبا،والتاريخ يذكر لنا العديد من بطوالت اجملاىدين اعبزائريُت األفداد بداية من "

مفدي " وصوال إذل الشاعر"العربي بن مهيدي" إذل" "جميلة بوحيرد"،وأحمد زبانة" ،إذل"الجزائري
" وغَتىا من النماذج الثورية  اليت خاضت رحلة الكفاح اؼبسّلح والّنزال يف سحات الوغى بشىت زكريا

ح، وغَت ذلك من الوسائل  البسيطة واؼبتاحة حينها بداية من النحال بالقلم إذل النحال بالسال
األعمال اعبليلة اليت كانت تلقى الثناء والتأييد من قبل الشعراء واألدباء العرب الذين احتفوا بالثورة 
التحريرية،فكانت تلك النماذج الثورية ملهمة لنظم الشعر، والتغٍت بأؾباد الثورة اعبزائرية وبطوالهتا اليت 

ة شعب أراد اغبرية والكرامة يف وطنو، فكان الشعراء أظبعت العادل الغريب الذي ساده الصمم عن ثور 
 أضبد حسُت عطا اهلل،حسُت فتح الباب يوسف ؿبمد اعبندي، العرب كبو: ؿبمد التهامي،

وأضبد الفقيو اغبسن،وعلي صدقي عبد القادر  ("،)سوريا(،وسليمان العيسى منمصرمن)
 ضبد الّلغماين،واؽبادي نعمانأ،(المغربمن) (،عبد الّلطيف أضبد خالص،وؿبمد اغبلويليبيامن)
(" الجزائر(،وؿبمد الصاحل باوية،وأبو القاسم طبار،وؿبمد العيد آل خليفة،ومفدي زكريا من)تونسمن)

يساندون الثورة اعبزائرية اؼبباركة من خالل التعريف هبذه الثورة وإظباع صدىا العادل يف ـبتلف 
 اؼبهرجانات الشعرية.
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 الّشعر الثوري الجزائري ومواضيعوالمحور األّول: بواعـث  -*
عندما نقرن الشعر بالثورة اؼبسلحة فنحن أمام متعتُت:متعة الفّن الشعري خبيالو وتصويره  

وموسيقاه،ومتعة اؼبوضوع بزطبو وىولو وروعتو اليت تركت آثارىا يف نفوس اعبزائريُت،فهذا ىو حال 
 ببطوالت أبنائها،ورظبت للجزائر لوحة عّز خالدة الشعراء العرب مع الثورة اعبزائرية اليت أذىلت العادل

ال تؤثر عليها العوامل واؼبتغَتات،ومهما يكن ،فإّن عظمة الثورة اعبزائرية تعّد ؿبطة من ؿبطات اإلبداع 
الشعري،ومصدرا مهما من مصادر اإلؽبام،ويبقى الّشعر الثوري الذي قيل يف اعبزائر و تناول ثورهتا 

إذل بعث الروح الوطنية وتقوية النزعة القومية ومؤازرة حرب  «ارخييا ىاما يهدفاؼبباركة يعّد سجال ت
  .(1)»الرشاشات حبرب الكلمة

، لقد تعددت مناقب ومواضيع الثورة اعبزائرية،وححورىا يف دواوين الشعر العريب من سبجيد للثوار
أساليب االستعمار والتغٍت بانتصاراهتم،وتقديس تححياهتم خاصة الشهداء منهم،ورفض ؼبختلف 

الذي مارس لغة اؼبوت والتتشريد على شعب أعزل،وحّث ـبتلف شرائح الشعب على -الفرنسي احملتل
الصمود واؼبواجهة،وذمِّ جرائم االستعمار الفرنسي ضد العزل من أبناء اعبزائر خاصة فئة األطفال 

دة ،وغَتىا من اؼبواضيع اليت أبدع والنساء والشيوخ،وكشف تلك اعبرائم للرأي العام العاؼبي وإدانتها بش
فيها الشاعر العريب، وبقدرما تشرفت ثورتنا اجمليدة جبهود الشعراء العرب، فقد تشرفوا ىم كذلك 
هبا،وىذه ىي النتيجة الطبيعية لتالحم الشعر الثوري العريب مع األحداث التارخيية اعبليلة  للثورة 

اىدا تارخييا عليها،ومواكبتو ؼبختلف األحداث البارزة اليت اعبزائرية،ومواكبتها بالتدرج ليبقى الشعر ش
عايشها الشعراء العرب،وذبرعوا مراراهتا عرب ـبتلف قنوات االتصال اليت كانت تتابع عن كثب ماحيدث 

 يف أرض اعبزائر من ثورة ونحال ضّد اؼبستعمر الفرنسي.

 . بواعـث الّشعر الثوري الجزائري:1-1
ألظباء الشعرية الالمعة تكتب عن الثورة اعبزائرية يف ـبتلف الصحف لقد كانت العديد من ا 

واجملالت العربية دفاعا عنها من أجل ربقيق حريتها اؼبغتصبة،فعّد الشعر الثوري حينها منربا ىاما لنقل 
أخبار الثورة اعبزائرية وصنع أؾبادىا وبطوالهتا،وعليو قد تنوعت بواعث الثورة اعبزائرية يف باعثُت 

 اسي،واجتماعي.سي
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 :)القومي(الباعـث السياسي-أ
جيدر بنا الوقوف عند الباعث الثوري السياسي الذي كان ىدفا للعديد من الشعراء، فالنزاع       

اؼبسلح مع االستدمار الفرنسي كان سببا يف اغبث على اعبهاد باعتباره أفحل العبادات وأشرف موت 
الستشهاد يف سبيل اهلل والوطن،وىذا معا جعل اؼبعجم يف نظرىم خاصة اؼبوت يف ساحة اعبهاد،وا

فمن الشعري غنيا بكّل اؼبعاين،والعبارات الثورية الدالة على شرف اعبهاد والداعية إذل أخذ االستقالل،
لعالقة بُت األدب والسياسة خصبة ومعقدة، ليس للسياسة يف األدب أن ربصر باؼبعٌت ا «اؼبعروف أنّ 

السياسة يف األدب ربصر دبعناىا التارخيي أي دبا ىي أشكال لوعيو  ،بيةالتقٍت فذلك ينفي األد
وفبارستو اغبياة االجتماعية، واألدبية ليمارس السياسة يف إنتاجو ولكن بأدواتو، )...(وما أصعب ذلك 

 .(2)»عندما يكون الشعر ىو أداة الرؤية

يت توجت باندالع الثورة اؼبظفرة دفع إّن تطور األحداث السياسية يف بداية اػبمسينيات والكما        
بالشاعر العريب إذل أن رفض البقاء معزوال عما جيري من أحداث سياسية يف أرض اعبزائر بل أصّر على 

الفاتح  اؼبشاركة يف الدفاع عنها بقلمو الشعري بشكل واضح ومباشر،وأن يسجل وجوده عمليا يف ثورة
اجبو يف العمل الثوري جبانب الّثوار اعبزائريُت،من " فكان عليو أن يحطلع بو م1554"نوفمبر  من

خالل تنظيم صفوفو وذبنيد قرحيتو الشعرية يف زبليد تاريخ الثورة اجمليد، ونحاؽبا السياسي واؼبسلح معا 
 يف ثنايا قصائده ودواوينو الشعرية حىت يتحقق النصر على أيدي الّثوار اعبزائريُت.

 الّذود عن الثورة اعبزائرية،وزبليدىا يف ـبتلف احملافل فعال استمات الشعراء العرب يف     
الشعرية،وربقيق نوع من اإلشهار الشعري ؽبا،حىت يتسٌت ؽبا البقاء طويال فبا حيقق ؽبا النصر،ويدحر 
العدّو الفرنسي عن أرضها ،وىذا ما مكّن ىؤالء الشعراء من أخذ مكانة يف قلوب اعبزائريُت ،وخلق 

باشر لفرنسا اليت كانت تعد قبلة اغبرية واؼبساواة،وتدعي احًتامها حقوق اإلنسان نوٍع من التحدي اؼب
والدفاع عنها،فالشعر العريب كشف عمق الزيف الفرنسي لتلك اؼببادئ فالواقع شيء والتغٍت باألؾباد 

 الفرنسية شيء آخر.

 الباعـث االجتـماعي:-ب
تمعو وتأخره باعتباره مشاركا فيو متأثرا بو مسؤول عن تقدم ؾب «يف هناية اؼبطاف والّشاعر العريب 

ودبا يذود بو عن وطنو يف السلم واغبرب،والتثٍت عزديتو أية معحلة فهو دبثابة الصحفي ،(3) »مؤثرا فيو
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يف نقل األخبار وتفنيدىا،انطالقا من أّن الشعر الثوري العريب الذي تغٌت بالثورة اعبزائرية سبيز بالروح 
حرية وكرامة الفرد اعبزائري األعزل، فكان الشعر الثوري العريب  دبثابة السجل الوطنية والدفاع عن 

الصادق للنبض االجتماعي والثقايف والديٍت، حيث سجل الكثَت من اغبوادث التارخيية، فتابع معارك 
جبهة التحرير الوطٍت اؼبختلفة يف كامل ربوع أرض اعبزائر مسجال انتصاراهتا وأؾبادىا وحارب الظلم 
والطغيان الفرنسي بكل أطيافو الذي شنو االستعمار وعمالؤه من اؼبرتزقة،واػبونة ضد أبناء اعبزائر، 
وقد صور الشعر العريب تلك اؼبشاىد بدافع التأريخ للثورة اعبزائرية كمحطة ىامة من تاريخ األمة 

 العربية.

عبزائرية من خالل التفاعل الصيغ تعبَتا عن تاريخ الثورة ا لقد كان الّشعر الثوري من أكثر ىذه
وؿباكاة تلك األحداث البطولية بكّل ظبات الوجدان والعقل والروح وبطاقة تعبَتية فرضت ححورىا 

التعبَتية اليت استعان هبا  على صعيد أكثر من شاعر عريب ؾبيد، وفرضت بذلك نفسها على أمناطو
ذاكرة الشعرية العربية لتاريخ الثورة من اللتبليغ رسالة الشعر والثورة ؼبختلف بقاع العادل،كجزء 

اعبزائرية،ومقوم أساسي من مقومات الشخصية العربية اليت تتميز بالروح الوطنية والدفاع عن اغبرية 
والكرامة ذلك أّن منطلقات الّشعر الثوري ىي  منطلقات واقعية نابعة من آالم وجراح الشعب اعبزائري 

يدعم الواقع االجتماعي ويعطي الصورة الشعرية بعدىا ووقعها يف ليس فيها من اػبيال والتصور إاّل ما 
 نفس اؼبتلقي،خاصة الغريب الذي ال يعرف حقيقة ماجيري يف اعبزائر.

      . مواضيع الّشعر الّثوري الجزائري:1-2 

انطالقا من اإلديان الراسخ بدور الشاعر العريب كبو قحايا أمتو العربية عرب الّشاعر العريب عن 
ثورة اعبزائرية حُت أدرك مسؤوليتو ذباىها، فنهض من ركام التاريخ،وأصبح يقاوم داخل صفوف الثورة ال

اعبزائرية اؼبسلحة بنظمو للشعر بكل عزم وتصميم وإرادة صلبة تعزز صفوف اجملاىدين وتلهم كفاحهم 
بسالتهم يف معارك يف األرياف واؼبدن بكل القصائد النحالية اليت ربكي ثورهتم وأؾبادىم اػبالدة ،و 

وىذه ىي النتيجة الطبيعية لتالحم الّشعر الثوري الجزائري مع  الشرف ضد االستعمار الفرنسي، 
كافة األحداث  التاريخية الجليلة ومواكبتها بالتدرج ليبقى الّشعر شاىدا عليها من خالل نظم 

ريضا على بعثا لألمل وحشدا للهمم،وتح«قصائد ثورية،وتربية الثوار الشباب عليها 
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الجهاد،وعزفا على أوتار العاطفة بذكر حال الثكالى واليتامى والجنود للتحفيز على المضي قدما 
  .( 4)»في مواجهة ظلم ووحشية االستعمار الفرنسي

كان الّشعر الثوري ومازال وسيلة يفصح من خالىا الشعراء على أمهية ويف حقيقة األمر        
ؾبتمعو قاطبة،وىذا ىو شأن الشعراء مند نشأة الشعر العريب،فالشعراء دفاع الشاعر العريب عن قحايا 

العرب قبدىم يف طبسينيات القرن اؼباضي قد رىنوا حياهتم وأقالمهم لتجسيد أحالم وطموحات الثورة 
اعبزائرية من أجل نيلها اغبرية واالستقالل فكان حينها شعرىم مشهدا فنيا يعكس ـبتلف الظواىر 

سياسية للثورة اعبزائرية اليت احتفى النظم العريب،وجعلها ىدفو اؼبنشود يف كّل ساحة االجتماعية وال
شعرية، يقدمها كنموذج عريب جيب تقدمي العون لو،والدفاع عليو من خالل تسخَت النظم العريب  

 .كمركزية ىامة ربتفي بالثورة اعبزائرية اؼبباركة،ومساعدهتا على النهوض السًتداد حريتها اؼبستلبة

فالثورة التحريرية اعبزائرية قد ذباوزت النظرة النمطية اليت كانت تنادي هبا بعض األحزاب اليت       
كانت يف الساحة الوطنية من إدماج ومساواة وتقسيم للجزائر وغَتىا من اؼبساومات اليت انتهجها 

السياسية  بعض أنصاف الوطنُت حينما فُرضت عليهم من طرف جهات وصية أو كانت ضمن اللعبة
وقتها،فكّل ذلك دل دينع الثورة اعبزائرية أن زُبمد نَتاهنا لألبد بل ظلت مشتعلة تنشد اغبرية مهما كان 
الثمن ،فكان الشعر   العريب يساير الثورة اعبزائرية بوعي ومسؤولية تارخيية عظيمة فتعددت اؼبواضيع 

الدفاع عن مبدأ  -التغني بالحرية-وطنالتغني بالالشعرية اليت جسدت حال ىذه الثورة اجمليدة من)
تمجيد  -التأريخ للبطوالت والمعارك -الّلغة العربية -االنتماء العربي اإلسالمي -االستقالل

  وغَتىا من اؼبواضيع الثورية اليت طرقها الشاعر العريب. الثوار في معارك الشرف...(،

 الشعراء العرب المحور الثاني: صورة الوطن والثورة الجزائرية في قرائح-*
عندما يرسم الشعر العريب صورعن الثورة اعبزائرية اؼبسلحة،فإنّو يقّدمها بصورة واقعّية مبتعدا إذل  

الثوار إذل الظروف  حد كبَت،عن اؼببالغة والتحخيم أو اؼبثالية وغالبًا ما يعود يف تقدديو لشخصية
اؼببدع بعض أدواتو  وقد يستعَتزائري،التارخيية،واالجتماعية اليت رظبت شخصية  الرجل الثوري اعب

السياسية،ومعانيها ورموزىا وتوارخيها وشخصياهتا من أجل تبليغ رسالة ما للمتلقي الذي يساىم يف 
والدارس لشعر مفدي زكريا يف ـبتلف مراحلو  «التفاعل مع اؼبثقف سياسيا وربفيزه للثورة اؼبسلحة،
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،سواء منها تلك اليت نظمها يف زنزانات السجون خالل يالحظ تلك الناحية الثورية يف أغلب قصائده
 .(5) »ثورة التحرير الكربى،أو اليت كان قد نظمها قبل ذلك واليت تعد إرىاصا ودعوة مث تبشَتا بالثورة

واؼبتتبع لتاريخ الثورة اعبزائرية تدرجييا جيد أّن النحال الثوري متواصل من أول يوم بدأ فيو اؼبستعمر 
" حىت عهد بداية اؼبقاومات الشعبية م1331الخامس من شهر جويلية ئر بداية من "باحتالل اعبزا

اليت غزت ربوع اعبزائري، وصوال إذل انطالق الثورة اؼبسلحة اليت دامت سبع سنوات ونصف دفع 
فلم جيد الشعر اعبزائري ؾباال خصبا النطالق وجدانو  «الشعب اعبزائري فيها شبنا غاليا من أجل اغبرية

ما وجده يف الثورة اؼبسلحة،فعلى مدى سبع سنوات ونصف كانت األحداث تتواذل والصور مثل
فقد ساىم الشعر الثوري العريب الذي كان ، (6) »تتنوع،فوجد فيها الشاعر اجملال الواسع اػبصب

يصدح بالثورة اعبزائرية بكل ما ربملو من معاين سامية يف الدعوة إذل النحال والكفاح من أجل 
اع السيادة واالستقالل،بعد أن عجز الكالم والنحال السياسي عن ربقيق اؽبدف والنهوض اسًتج

بالثورة وربريك مشاعر الغحب ،وسياسة الرفض والتقتيل اليت شنها العدّو الفرنسي،واليت طمسها 
بقة وغيبها، ووأد ـبتلف اغبريات على رأسها حرية التعبَت والرأي اؼبطالب باغبرية، وىذا ما دفع بالط

النخبوية إلطالق سراح مشاعرىم وفسح اجملال أمام لغة القلم وحرب الكلمات من أجل التعبَت عّما 
خيتلج النفوس من مشاعر السخط والغحب على ىذا االستعمار الغاشم الذي ظل ينخر يف عظام 

ة تارخيية الشعب اعبزائري حىت خلف وراءه ؾبتمعا يتخبط يف ـبتلف اؼبآسي اليت أثقلت كاىلو طيلة فًت 
 طويلة.

 . الّشاعر العربي والــّذود عن الثورة الجزائرية2-1
بدأت الثورة اعبزائرية تأخذ مكانتها اغبقيقية يف ميدان األدب العريب خاصة عندما احتفى هبا     

الّشعراء العرب يف ـبتلف الصحف واجملالت والدواوين الشعرية تزكية ودفاعا،وإشادة هبا يف ـبتلف 
عُت للثورة اعبزائرية  النوادي

ُ
والصالونات الّشعرية كنوع من اؼبباركة الشعرية ؽبا،فكان الشعر نعم اؼب

وقتها،وقد توالت األحداث التارخيية اليت مرت هبا الثورة اعبزائرية،فبا جعل صبوع الشعراء يلتحقون هبا 
الفرنسي الغاشم،فقد مشكلُت حلفا شعريا لنقل ـبتلف أخبار الثورة،وسبجد بطوالهتا ضد اؼبستعمر 

انطلقت حناجر الشعراء العرب ؾبلجلة إلظباع صوت اعبزائر عاليا انطالقا من بالد اؼبشرق العريب 
 وصوال إذل بالد اؼبغرب العريب الذي تتوسطو اعبزائر.
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 شعراء المشرق العربي:
و الّشعرية يف احتحاهنا لقد ذاد الّشاعر العريب يف اؼبشرق عن الثورة اعبزائرية،من خالل تسخَت قرحيت     

،والتباىي هبا وسبثلها يف كامل شعره قلبا وقالبا،وقد كانت ىذه التجربة الشعرية اليت خاضها الشعراء 
اؼبشارقة تعرب بصدق عن ذبربة فنية صبيلة،وعن مسؤوليتهم كبو قومياهتم العربية اليت كانت مستباحة من 

،وعليهم ما يكتب من شعر يشفي الصدور ويسهم طرف االستعمار البغيض،فكان التاريخ يسجل ؽبم 
يف الدفاع عن الشعب اعبزائري الذي بات مستهدفا من طرف آلة التقتيل والتجويع والتشريد الفرنسية 

 اؼبسلطة على ىذا الّشعب األعزل.

يف اغبقيقة كّل ىذا دل يثِن من عزدية الشعراء يف اؼبشرق العريب من تقدمي قرائحهم     
خَتىا لكي تساىم يف التعريف بالثورة اعبزائرية وتقدديها للعادل على أهنا أعظم ثورة والتغٍت الشعرية،وتس

باجملاىدين األبطال،والثوار األحرار،وؿباولة أخذ العربة والتجربة منهم يف الكفاح اؼبسلح ضّد اؼبستعمر 
ياهتم من جهة الفرنسي ىذا من جهة، ومدح الثوار يف ساحات الوغى واإلشادة ببطوالهتم وتحح

أخرى ،على اعتبار أهنم مناذج وأبطال يُقتدى هبم،كما قبد صورة الوطن والعروبة دل تغب عن ىؤالء 
الشعراء الذين اعتربوا اعبزائر دائما جزءا من العادل العريب،ومن حق الشعوب العربية اؼبحطهدة اسًتداد 

ى ىويتها العربية واإلسالمية وقدسية حريتها وكرامتها اؼبستلبة بكّل ما أوتيت من قوة،واغبفاظ عل
 األوطان.

ويذكر لنا التاريخ العريب العديد من أظباء الشعراء اؼبشارقة فبن سخروا يراعهم الشعري للذود عن     
ثورة الشعب اعبزائري،تأرخيا وتعريفا وإشادة ببطوالهتا وأؾباد ثوارىا يف كامل ربوع اعبزائري،ونذكر 

 أضبد حسُت عطا اهلل،حسُت فتح الباب ف ؿبمد اعبندي،يوس ؿبمد التهامي،منهم:"
("،وغَتىم من الشعراء اؼبشارقة الالمعُت يف ظباء الّشعر العريب )سوريا(،وسليمان العيسى منمصرمن)

 ،والذين دل يبخلوا يوما على الثورة اعبزائرية بشعرىم يف كّل احملافل القومية. 
 شعراء المغـرب العربي: -ب

راء خاصة واألدباء عامة طريقهم اؼبرسوم كبو صباىَت شعبهم اليت ثارت لتستعيد لقد عرف الّشع
حقها اؼبشروع يف اغبرية والكرامة والسيادة فوضعوا على عاتقهم مهمة ضبل مشعل الثورة، وإنارة قناديل 

من خالل معايشتهم للثورة والتحامهم بأبطاؽبا،حيث  54أخرى على درب ثورة الفاتح من نوفمرب
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ؽبؤالء األدباء االستفادة من أدب الثورة اعبزائرية الذي وجدوه ملحمة خصبة للعطاء يساىم يف  أتيح
معركة التحرير،وذلك دفاعا عن الوطن واغبرية،فلقد فرضت الثورة على األدباء السَت يف مسالكها 

ىا بطوالت الوعرة، والنمو يف تربتها اػبصبة خاصة يف ـبتلف دول اؼبغرب العريب اليت احتحن شعراؤ 
وظلمو الفرنسي،الثوار اعبزائريُت،والتعبَت عن مهوم ومطامح  األّمة اعبزائرية اليت ثارت ضّد االستعمار 

الذي «"يف الّلهب اؼبقدسمفدي زكريا"من أجل حقها يف اغبرية والسيادة،وىذا ما عرب عنو الّشاعر
 .(7) »ويالت االستعمار وقهره نلمس فيو تلك الصور العارية بوجو اعبزائر اغبقيقي اليت عانت من

أضبد ومن ىؤالء الّشعراء النماذج الذي سخروا أقالمهم يف خدمة الثورة اعبزائرية بشعرىم نذكر" 
 (،عبد اللطيف أضبد خالص،وؿبمد اغبلويليبياالفقيو اغبسن،وعلي صدقي عبد القادر من)

 باوية،وأبو القاسم طبار،وؿبمد (،وؿبمد الصاحلتونسمن) ضبد الّلغماين،واؽبادي نعمانأ(،المغربمن)
(" فهؤالء األدباء أدركوا مند البداية أن ؽبم رسالة مقدسة الجزائرالعيد آل خليفة،ومفدي زكريا من)

(،قد ال تقل أمهية وخطورة عن الجزائرحيملوهنا بأمانة وإجالل كبو جزء ىام من بالد اؼبغرب العريب)
 »ىو مقاتل بالكلمات يف حرب التحرير«-ي منوىوش-سالح اعبندي، فاألديب كما يقول الزعيم

فكانوا صبيعهم مدعوين لإلسهام الفعال بوسائلهم اػباصة بالشعر اؼبلتهب، بالكلمات اؼبناضلة  ،(8)
يف معركة التحرير، واستطاعوا أن يسمعوا العادل صوت اعبزائر اؼبكافحة، ليًتدد صداىا يف كل فج 

إذل جانب إخواهنم ورفقائهم الثائرين يف اعببال والسهول، يف عميق، مسايرين موكب الثورة الظافرة، 
القرى واؼبدن، ضاربُت يف ذلك أظبى وأروع مثال حيتذي يف صالبة موقف األديب جملاهبة االستعمار، 

 ومناىحة اؼبستعمرين.

 . مشاىد الثورة الجزائرية في نماذج الشعر العربي:2-2
ّشعر العريب من خالل وصفو ؼبختلف مناذج اعبهاد لقد تنوعت اؼبشاىد البطولية يف عيون ال 

العربي بن " إذل ربدي"أحمد زبانونحال الثوار اعبزائريُت بداية من استشهاد البطل الرمز" وبطوالت
" اليت أؽبمت الشعر جميلة بوحيرد" عبنراالت فرنسا ووصوال إذل مشاىد ربديات اؼبرأة الرمز"مهيدي

ية، وصربىا على البالء من كّل حدب وصوب،كل تلك النماذج كانت العريب باستماتتها يف سبيل اغبر 
عونا خصبا للشاعر العريب من خالل التأريخ لبطوالهتم والتمثيل لصربىم يف سبيل كرامة الشعب 

فالشعر أوال دل يكن كذلك شعرا حبق إاّل أنو ثوري بأوسع معٌت للكلمة،وكل عمل شعري  «اعبزائري 
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عما ينطوي على رؤية للواقع والشعر،ثانيا ىو الحمان األديب الستمرار يستحق ىذا الوصف جبدارة 
 الذي حيكي مسَتة الّثورة ويؤرخ ؽبا.، (9) »الفعل الثوري

كان لألدب العريب موعده احملتوم مع الثورة اليت فتحت باهبا اؼبعطاء وفوق الًتبة اؼبسقية بدماء 
نت ثورة شعب أراد اغبرية واالستقالل،بكّل جوارحو الثوار اليت حرثت حبد السيف ولغة القلم،واليت تب

وبكل مداىا وعمقها وجبميع دالالهتا وأبعادىا،فواكب قسما كبَتا من -عن اؼبستعمر الفرنسي-وقرائحو
ىذا األدب عن كثب ذبربة الثورة اعبزائرية ؿباوال جهده ربسس مهوم ومطامح اعبماىَت العربية اليت 

تية فتفاعل الشعراء معها لتصوير بطوالهتا ومالؿبها، وترصد أحداثها أوقدت ؽبيبها ىذه الثورة الف
ووقائعها ومواقفها وذبسيد شهامتها وإنسانيتها بنربات فنية تتفاوت بُت االنفعال واغبماس والتفاعل، 

 فعنف الثورة كان أعمق وأجدى بيانا من بيان الفن الشعري نفسو.
، كان ىذا تعبَتا حيا عن قدرة م"1554نوفمبرتح من "إّن اندالع شرارة الثورة اؼبسلحة يف الفا

اؼبناضلُت اعبزائريُت على استيعاب الظروف الذاتية واؼبوضوعية اليت أنحجت روافد الثورة وشروطها 
التارخيية، فحققوا بذلك طموح اإلنسان اعبزائري واستعداده الثوري لنفض غبار سنوات الذل والقهر 

فيو الشعوب اعبزائرية، وبفحل تصميم الثورة وعزدية الشعب الذي  االجتماعي، والذي كانت تتخبط
ساندىا وأكد رسوخها دل تستطع أساليب االستعمار وقواه العسكرية أن تثٍت روح التحدي والشجاعة 

 اليت عرفتها الثورة اعبزائرية اؼبباركة.
 مشهد بطوالت وتضحيات الثّـــوار الجزائريين: - أ

ار اعبزائريُت ومألت العادل بشواىد النصر و التححية بالنفس والنفيس عرب  لقد تعدد بطوالت الثو       
كّل وسائل االتصال من صحافة وإذاعة وتلفزة وشعر جعل العادل يقف إجالال ؽبذه الثورة اليت دل 
يبخل عليها أبناؤىا بتقدديهم للغارل والرخيص يف سبيل اغبرية،فكان الشعر إذل جانب التاريخ يدون  

" محمد األخضر السائحيهتا خطوة خطوة مع اجملاىدين اعبزائريُت، فهذا الشاعر اعبزائري"كّل غبظا
" قبده يتوعد فرنسا بالنصر وأهنا التستطيع أن تنجو بفعلتها اإلجرامية ىمسات وصرخاتيف ديوانو"

 يف حق اعبزائريُت العزل فيقول:
 ربلمي بالبقاءوثرنـــا فال       ***       وثبنا فال تطمعي يف النجاة «

 وإن كبـن متنا ودل نرجـع       ***       حلفنــا سنمحق كّل الطغاة
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 وسوف أقول، وقولــي معي           ***             فإنّـا وقفنا ودل نركــع 
  ( 10) »ألرض اعبزائر طول البقــاء

ديات اليت رظبها الّشاعر وبنفس اإلحساس الصادق والشعور الوطٍت اؼبغمور برائحة الثورة،والتح      
" صورة تلبية أحرار اعبزائر وأبطاؽبا واجب الثورة أحمد الفقيو الحسنالعريب يصور لنا الشاعر الّلييب"

 اعبزائرية وااللتحاق بساحات النزال والّشرف،فيقول:
 ُىبوا إلنقـاذ اعبزائر عــندنا *** نادى مناديها ألخذ الثـار «

 م*** إالّ دبحق معادل األشرارآلـو بأن اليستـــقر قرارىـ
 بدمائهم كان الفداء وألوطانـهم *** حىت يفك القيد بعد إسار
 ذاقت هبم ذرعا فرنسا إذ غدت *** جبهادىم يف ىذه من نار

  ( 11) »تلك اليت اندحرت على أعقاهبا *** بسياسة خرقاء كبو بوار   
"مشاىد ربدي موكب النصرقصيدتو" " يفعبد اللطيف أحمد خالصكما يصور الشاعر اؼبغريب"     

ومقاومة الشعب اعبزائري للمستعمر الفرنسي،وصربه يف الكفاح والثورة وعدم اػبوف من الشهادة يف 
 سبيل وطن يسمى اعبزائر،واليت يقول فيها:

 بيحاء يزينهـا ثبات نادرُ    شعب أراد يف الكفاح صفائحــا *** «
 غدا يقاوم صابرا ويٌغاورُ و     منذ اندالع اغبرب صّمم عـزمو *** 

 رضي اغبياة يسودىا متآمرُ    ***           دل يستكن لعــدوه يــومــا
  ( 12) »إنَّ اؼبناضل للًتّدد ىـاجرُ    ***        مـااَلن قطُّ والتــردد غبـظـة    

األشقاء " يصور لنا تعلق قلب على سفة" يف ديوانو "أحمد الّلغمانيأّما الّشاعر التونسي"      
 التونسيُت بالّثوار اعبزائريُت،فيقول:

 بوادر خَت بـاركتها نفوسنـا *** ولكننا نرنو إلثــراء البـوادر «
 ولكنـنا نرنـو إذل كـّل ذرة *** وكّل حـصاة من تـراب اعبزائر  

  ( 13) »دماء الححـايا راويات أدديو *** وأشالؤىم مطروحة يف اغبـفائر       
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" ليصور لنا الثورة أغنيات نضالية" يف ديوانو"محمد الصالح باويةّشاعر اعبزائري"ويذىب ال     
اعبزائرية بلون الدم اؼبراق يف كامل ربوعها،وأّن اعبزائرية ىي من كانت تدفع بأبنائها إذل ساحات 

 الشهادة،وربمسهم للثورة بكل الوسائل اؼبتاحة لديهم من رشاش ومدفع وفأس،فيقول:
 رة اغبمراء جيًت كياين ومـغارات ربــوعيياجنون الثو  «

 أقسمت أمي بقيدي جبرحـي، سوف التسمح من عيٍت دموعي
  ( 14) »أقسمت أن سبسح الّرشاش واؼبدفع والفأس بأحقاد اعبــموع

" ليصور لنا وفاء الرجل اعبزائري يوسف محمد الجندي" وتنطلق قرحية الشاعر اؼبصري      
عهد ولن يسلم أبدا راية اؽبزدية واالستسالم للعدّو الفرنسي،فهو ؾباىد ويف اجملاىد،أنّو مازال على ال

 وبطل ثائر،وسيظل يواصل الكفاح حىت النصر أو الشهادة يف سبيل اهلل،فيقول:
 أنا..لن ألُت لبطشكم....ال.. لن ألُت.. «
 أنا.. لن أىاب وعيدكم....مهما يكون..  

 لن أستكُت..غبكمكم....ال..لن أخون..
 ــدا يقاوم ظلمكم....طول السنُتعه

  ( 15) » قد صنتو من حقدكم.... بُت اعبفون..    
األمير إذل " الباي أحمد"وتاريخ اعبزائر الثوري مليء ببطوالت اجملاىدين خاصة من عهد " 

عبد "الذي كان أول ؾباىد يعدم باؼبقصلة و"أحمد زبانو" الذي نفي عن وطنو اعبزائر إذلعبد القدر"
"الذي نزعت منو جلدة العربي بن مهيدي" الذي أحرقو االستعمار الفرنسي حيا،و"د بوصوفالحمي

"اليت عذبت واغتصبت من جميلة بوحيردرأسو حىت فاضت روحو إذل خالقها،واؼبرأة البطلة الرمز"
كّل ىؤالء األبطال دل يبخلوا عن الّذود عن ثورهتم اؼبشروعة   طرف جنود االستعمار الفرنسي..،إخل

 يف ىذا الصدد: مفدي زكريانفسهم،وأجسادىم يف سبيل اغبرية،والكرامة لإلنسان اعبزائري،فيقول بأ
 إذا ذكر التاريخ أبطال أمـة ***  خير لذكراك الزمان ويسجـد « 
 وإن تذكر الدنيا زعيما ـبلـدا  ***    فإنك يف الدنيا الزعيم اؼبخلد  

 ت نَتان اعبزائر زبمدوىيها     فما طبدت نَتان حربك غبظة ***   

 حديثك تتلوه البنادق يف الوغى  ***    نشيدا يغّنيو الزمـان نشـيدا
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   (16) »وجيشك )عبدالقادر( اليوم ظافر*** حيطـم ىامات الطـغاة   

بطوالت  «إذ قبد أّن شعره فجر مفدي زكريا"فعال لقد كانت صورة الثوار تكاد تنطق يف شعر"
حساس باآلالم اعبسدية،واعترب اؼبعارك الحارية ؿبافل،فال بكاء على ساحرة المثالية وذباوز اإل
" أثناء أحمد زبانووىذا ماحدث أثناء مشهد تشييع البطل الشهيد "،(17) »الشهيد،بل تشيعو الزغاريد

" سنة بربروستنفيذ حكم اإلعدام عليو باؼبقصلة،فكان أول شهيد يدشن آلة اؼبوت يف سجن"
مثال يف التححية والصمود حُت تقدم إرل اؼبوت يف مشوخ وكربياء، وىو  م ضاربا بذلك أروع1556
" وخبطى ثابتة وأنفاس مطمئنة تطلع إذل اػبلود حاؼبا بتحقيق النصر و االستقالل تحيا الجزائريصرخ "

 لبالده،فيقول الّشاعر على لسانو:
 واصلبوين فلست أخشى حديدا   ***      اشنقوين فلست أخشى حباال  «
 وال تلـثم فلست حـقودا   ***        وامـتثل سافرا ؿبياك جـالدي   
 أنا راض،إن عاش شعيب سعيدا       ***     واقض ياموت يف ما أنت قاض   

 (18) »حرة مستقلة، لــن تبيدا  ***       أنا إن مت، فاعبزائر ربيا 
 واثيق لشهيد الثورة "أضبد زبانو" فيقول:وقبد الشاعر مرة أخرى يقدم العهود واؼب

 يف السماوات،قد حفطنا العهـودا   ***      يازبانا أبلغ رفاقك عـنا «
 (19) »اؼبـنايا،ونـلقي  الـبارودا   *** نرتل  واندفعنا مثل الكـواسر
ة " قبده خيلد ـبتلف بطوالت الثوار اعبزائريُت يف قصيدمحمد التهاميوالّشاعر اؼبصري "

ديوان أشواق ، يف "1553صحيفة الشعب،عام"،واليت نشرت يف م1556بطل الجزائرسنةعنواهنا:"
 "،فيقول :عربية

 يف اؽبول يف ؽبب اجملازر *** ألقاك يابطل اعبزائر «

 ألقـاك مرفوع اعببـــُت ***   ـبحب اعبنبُت ىـادر

 ألقــاك باعبــرح العميق ***  وبالدم اؼبهـراق سـاخر

 أر يف اؼبــروج ***  اػبحر يف جوف اؼبغاورألقــك تز 

 ألقــاك للزرع اجملــنح  ***  فــي ؾبال اؼبوت قــاىر
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 (22) »ألقــاك تقتل أو تـــوت  ***  وأنت يف اغبــالُت ظافر

شجاعة ب" حيتفي  أنغام وأصداء" يف ديوانو"محمد الحلويومن اؼبغرب األقصى قبد الشاعر" 
إذل االستبسال،واالستماتة يف ميادين الشرف وأن خيوض اػبظب ثائرا على اجملاىد اعبزائري،ويدعوه 

 ظلم االستعمار الفرنسي يف سبيل ربقيق االستقالل،فيقول:  

 ىم أرادوا أن اليقرُّوا السـالمـَا   ***       أطلق النار أو فسل اغبـساماَ  «

 * بلـيل وعــانق األكاماوامتِط األدىَم اؼبطـهَم أو فاسر**                         

 وامالء الغاب من زئَتك كالليث*** يهــزُّ اؽبــحابا واآلصبا                        

 (21) »ابن ُأسٍد عاشوا أُبــاًة كراَمـا   ***     وُخِض اؼبوت ثائرا عربيــا                        
" فنجده يف حالة ثورة أحالم وثورةو"" يف ديوانعلى صدقي عبد القادرأّما الّشاعر الّلييب" 

وغحب على اؼبستعمر الفرنسي الذي كانت جيوشو تدنس كّل ماتلمسو من تراب وترىيب غبياة 
 األطفال والزوجات الصابرات على بشاعة الظلم من تفتيش وتنكيل ،فيقول:

 وسبشي طوابَت جيش األعادي «

 علـى تراب أرض بــالدي

 تدنـس حيــاتو الطــاىرة

 ـتش كــّل البــيوتتفـ

 وتقتل أطفـــالنا النـائمُت

  ( 22) »وتطعــن زوجاتنا الصابرات   

تغٌت " الذي أحرقو اؼبستعمرون حيا فقد عبد الحميد بوصوفاعبزائري " وأثناء مصرع البطل     
شهيد من يف قصيدة عنواهنا:" "حسين فتـح الباب"ببطولة ىذا الرجل النادرة الّشاعر اؼبصري

(،واليت يشيد فيها بقيمة تححيتو اليت قدمها 1958أفريل  32"اؼبنشورة يف)صحيفة اؼبساء يفئرالجزا
 عربونا للثورة وشعبو،فيقول فيها:

 بوصوف يرتحي قرارة العـدم «
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 يحرم يف جبينو النبيل نار قاتلو 

 ولـيس غَت كلمتُت قبلما يغيب 

 ياشعـــــب، ضمٍت إلـيك                            

 اؼبـــوت يف ؿبارق الرمـاد                            

  ( 23) »واليــــغشى العــــار جبهتك  

ويتغٌت العديد من الشعراء العرب بأؾباد وتححيات اؼبرأة اعبزائرية اليت قدمت الغارل والرخيص يف 
" واليت كانت تلقب جميلة بوحيردسبيل حرية وكرامة شعبها باعبزائر،وخاصة ماقدمتو اجملاىدة الرمز"

"،لبسالتها وشجاعتها ونحاؽبا يف سبيل اغبرية من قيد اؼبستعمر الفرنسي،وىذا بجندارك العرب"
مادفع العديد من الشعراء جيسدوهنا يف شعرىم على أهنا النموذج األمثل للمرأة العربية اليت تتحدى 

، وعليو يتغٌت الشاعر وتقام من أجل الكرامة والتستسلم للعدّو الفرنسي مهما كان الثمن
جميلة " ببطولة اؼبـرأة اعبزائرية اجملاىدة "وجـود" يف قصيدة عنواهنا"أحمد المختار الوزيرالتونسي"
 فيقول: بوحيرد"

 صبـيلة أنت الوجــود *** دبا تريدين ـبتارة راضية «

 وأنت اغبياة وأكــواهنا *** دبا فيك من عزمة ماضية 

  ( 24) »ء *** يبارك أحالمك الزاكــيةوذاك اإللو السخي السنا 
" جان دارك العرب جميلة بوحيرد" يف قصيدة عنواهنا"محمد الخفيف"وقبد أيحا الشاعر     

(،واليت يقدم فيها حوار شعريا مع اؼبستعمر الفرنسي، الذي تفنن يف 1957اؼبنشورة يف)ؾبلة الرائد يونيو
 الذي مارسها  عليها ساخرة منو،فيقول: تعذيبها، ويشيد بصربىا وربديها للغة التعذيب

 اقتلوىا...ىل بكت إال ضباىا *** أوشـكت إال إذل اهلل أساىا «

 *** يشفق اؼبوت إذا اؼبوت رآىا         اقــتلوىا حرة صابــرة   

 ***  جــزع القيد ؽبا منذ احتواىا      لـم تعد إال بـقايا أعظـم 

 كم سقتو من عذاب وسـقـاىا  ***      اسألوىا واسألوا جالدىا  
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  ( 25) »*** وكوتـو نـــارىا ؼبا كـواىا    ورآىا سخرت من نـاره 

" جميلة بوحيرد"ديدح شجاعة"النغم الحائر"يف ديوانو"الهادي نعمانكما قبد الّشاعر التونسي"
لمرأة العربية اغبرة النادرة يف زمن القهر، والظلم الذي أذاقو ؽبا اؼبستعمر الفرنسي،ويؤّكد على أهنا رمز ل

 الثائرة ،واليت كانت ذباىد إذل جانب أخيها الرجل،فيقـول:

 صبيلة أنت النصر واجملـد والعـال ** وأنـت العــربون ليفٌت غزاة «

 ففي حزمك السامي لدرٌس إذل الورى** ويف عزمك العارل الشريف حياة

  ( 26) »ةويف موتك الدامي خلود ورفعة ** سبــثلها يوم الفـداء فتا 

طبًعا البطوالت الثورية اليت خاضها الشعب اعبزائري اجمليد تذكرنا بانتصارات العرب التارخيية يف 
العديد من اؼبعارك اليت قدم فيها العرب شبنا غاليا من أجل ربيقي النصر،والسمو إذل اؼبعارل،لقد كان 

أمينا لطموحات اعبماىَت وىي الشعر اعبزائري مرآة صادقة تعكس أوضاع وأوجاع اجملتمع، وسجال 
تعايش وتصارع األحداث اعبسام اليت اكتوت بنارىا، فحاول الشعراء العرب تصوير ـبتلف أحداث 
الثورة اليت احتحنت حجم اؼبأساة، فصوروا األوضاع اؼبزرية اليت آل إليها الشعب، وترصدوا اؼبتاعب 

اللو، فاستطاعوا إذل حد كبَت اإلسهام يف واؼبصاعب اليت يواجهها أمام بطش اؼبستعمر، وظلمو واستغ
والشاعر يقر بأن اعبرح واحد،سواء كان يف أقصى اؼبغرب أو  «معركة التوعية الوطنية والتعبئة الثورية 

اؼبشرق،ويصر على عدم انقسامو،وأنو يف نزيفو اليسيل دما دون مقابل،بل تتولد منو النار والكفاح 
ب،ومن الطبيعي بأن ندرك بأن النار معادل موضوعي للثورة )...( انتقاما من اضطهاد اؼبستعمر للشعو 
  ( 27) »اليت ىي خالص لألرض واإلنسان

 مشـهد عشـق الوطن الجزائري: -ب
لقد كانت مشاىد الثورة اعبزائرية تُدوي يف عواصم العادل الغربية والعربية اليت بقيت تؤازر       

ي وحىت البشري يف سبيل زبليصها من آلة اؼبوت الفرنسية اليت الثورة،وتقدم ؽبا الدعم اؼبادي واؼبعنو 
سلطتها على شعب أعزل يطمح فقط لالستقالل كبقية شعوب العادل،وكانت اعبزائر يف تلك األثناء 
قبلة لكّل أحرار العادل الذين يدافعون عن حرية الشعوب من أجل نيل حريتها، فباجعل العديد من 

أصقاع العادل يتمنون لو كانوا جزائريُت، ويعيشوا واقع الثورة التحريرية، وديوتوا الشعراء والثوار من ـبتلف 
فوق أرض الشهداء،أبطاال ،وىذا ما حدث للعديد منهم عندما شاركوا الثورة الكفاح اؼبسلح، فإخواننا 
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اريخ اؼبشارقة واؼبغاربة قدموا حياهتم وسخروا شعرىم يف معركة اغبرية اليت طبعت بصمتها يف سجل ت
عبد الباري أبو العينين يوسف وأحمد "الثورة اعبزائرية كعربون وفاء للجزائر،كبو: الشاعر اؼبصري

"،وغَتىم من مفدي زكريا"،والشاعر اعبزائري" أحمد الفقيو حسن""،والشاعر اللِّييبحسين عطا اهلل
 شعوب اؼبستعمرة.الشعراء الذي جعلوا من اعبزائر مكانا مقدسا للثورة من أجل اغبرية وكرامة ال

" اؼبنشورة الجزائر" يف قصيدة عنواهنا "عبد الباري أبو العينين يوسففهذا الّشاعر اؼبصري "      
" يعرب بصدق فٍت عن حبو الكبَت ديوان أشواق عربية( من "1958يناير8يف)صحيفة الشعب،

عمر الفرنسي،وأّن صبيع للجزائر،وأهنا منطلق الثورة والثوار،والتاريخ يسجل سنوات كفاحها ضد اؼبست
 الدول العربية هتتف باظبها،وتكرب بصور كفاحها من أجل اغبرية،فيقول:

 حـي اعبزائر معـقل الثــوار*** حصن العروبة موطن األحرار «   

 حـي اعبزائر يف خحم كفاحـها *** واكتب ؽبا التاريخ باألنــوار     

   (28) »نسج ؽبا حلال من اإلكــبارواىتف ؽبا يف كـل أرض حـرة *** وا            

كما قبد الشاعر الّلييب"أضبد الفقيو حسن" قبده حيي أرض اعبزائر وشعبها اجمليد قبلة الثورة        
 والثوار،فيقول:

 واذكر بطولة شعبها اؼبنجاد             ***        حيِّ اعبزائريُت أىل الحـاد «

  ( 29) »بالنصر ثورتو على األوغاد              ***      شعب تطلع للعال فتكــللت   

" اؼبنشورة مدفع إلى الجزائر" يف قصيدة "أحمد حسين عطا اهلل" كما قبد الشاعر اؼبصري  
(،قبده يعلن صراحة عن حبو للجزائر وثورهتا ،وسبنيو لو كان 1958مارس 28يف)صحيفة الشعب يف 

رك يف معركة التحرير اؼبباركة،ويشهد ىزدية فرنسا، اليت دل يعد جنديا يف صفوف الثوار اعبزائريُت،ويشا
 يريد ذكر اظبها الذي داستو النعال يف كل مكان،فيقول:

 آه لو كنت يف اعبزائر حىت أشهد الشعب..كيف ديحي سيولو «

 وأرى يف اعببال معركة اغبـــق،تدك العدو.. ترمي فلـولو  

  ( 32) »النـعال ال لن أقولويا فـرنسا،كيـف اذكـــر اسـما..وطئتو 
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الذي ضرب لنا أروع النماذج الشعرية مفدي زكريا" وأعظم من جاد بعشق أرض اعبزائر الشاعر"
فكان حينها شعره ينقل عن صدق اإلحساس ومرارة التجربة اليت عايشها أثناء حرب التحرير اؼبباركة 

الوغى جنبا إذل جنب مع الثوار، األحداث والبطوالت ويصور اؼبعارك وديجد األبطال يف ساحات 
الذين تعددت آىاهتم ومصائبهم بداية من فقد الولد والزوج واألرض والعرض إذل التحدي والصمود 

 فيقول:للكيان الفرنسي يف ساحات الشرف من أجل استقالل اعبزائر، ينشد اغبرية شعرا،

 أدخلونا السجـون  ***  جرعونا اؼبنون «                    

 ليس فينا خائنـون  ***    ينثٍت أويهون      

 أجلدوا....عذبوا....

 وأحرقوا....وأخرجوا...

 المنل الكفاح    ***     المنل اعبهاد     

  ( 31) »يف سبيل البالد    

يف سبيل  كما يصرح الّشاعر بوفائو الالمتناىي وإخالصو لوطنو من خالل تقدمي الغارل والنفيس
 اعبزائر فيقول:

 فــداء اعبزائر روحي ومارل   ***   أال فـي سـبيل الـحرية «

 ***  و)نـجم شــمال إفـريقية(      فليـحـي)حزب االستـقالل(
  ( 32) »***  مثال الفـداء والوطنية      وليحي شــباب الشعب الغارل

العدّو الفرنسي على الّشعب اعبزائري األعزل ،ويصرح وعليو يتحدى الشاعر لغة النَتان اليت سلطها     
 لو أنّو ال خيشاه مادام يف عشق وطِن يسمى اعبزائر فيقول:

 ***   وضعت،ؼبن يف مسمعـيو صمام          لغة القنابل ،يف البيان فصـحة  «  
 رفعــت ؼبن يف ناظريو ركـام       ***              و)لوافــح( النــَتان،خَت)لوائح(     

 (33) »سجرت،ؼبن  يف منخريو زكام   ***               و)روائح( البارود،مسك نوافـح    
ويواصل الّشاعر دفاعو اؼبستميت يف سبيل كرامة اعبزائر ويصور لنا قيمة ىذا الوطن اؼبقدس يف      

 شعره فقول:
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 ذبــد اعببابرة ساجدينا وركعا     ***       وقيل اعبزائر..واصغ إن ذكر اظبها «
 الشعــب حررىا،وربك وقـعا           ***          إّن اعبزائر يف الوجـود رسالــة  

 يف الكون غبنها الرصاص ووقعا       ***                   إن اعبـزائر قطــعـة قدسـية 
 حـمراء، كان ؽبا)نوفمرب( مطلعا        ***                   وقصـيدة أزليــة، أبـياهتا  

 وسـقـى النجيع رويها فتدفقا           ***          نظمت قوافيها اعبماجم يف الوغـى
 (34) »مشر مسرعاشـعبا إذل التحرير           ***          غٌت هبا حر اػبحَت،فأيقــحت

إّن ماسبق ذكره يف ؾبال الثورة اعبزائرية وححورىا يف النص الشعر العريب يدّل صراحة على قيمة       
ىذه الثورة وتغٍت كّل الشعوب العربية هبا والدفاع عليها،وؿباولة التأكيد على قيمتها التارخيية اليت 

حرية الشعوب وكرامتها،وعليو فاعبزائر اليت  أظبعت من بو صمم من كّل أحرار العادل واؼبدافعُت عن
أشغلت ثورهتا العادل ساندىا الشعراء بقوة يف ـبتلف احملافل الدولية واؼبؤسبرات واؼبهرجانات اجمليدة اليت 
تدافع عن استقالل الشعوب،فالنص الشعري قدم الكثَت للثورة اعبزائرية تزكية وتأرخيا ؽبا وببطوالت 

العريب واإلسالمي ؽبا،فهي جزء ىام من البالد العربية الطاؿبة للحرية،وعلى  ثوارىا وبعمق االنتماء
الّشعراء العرب رفع مسؤولية التغٍت هبا،وإظباع العادل صوهتا،وفعال فالثورة اعبزائرية فبتنة لتلك النماذج 

 الّشعرية الراقية اليت كانت ربتفي هبا يف األفراح، واألقراح حىت ربقيقها النصر. 
 ــمة:خات-*

عموما إّن ماقدم من شعر ثوري يف ثورة اعبزائر اػبالدة يستحق توثيقو مث النهوض بو عرب كّل       
الوسائط اإلعالمية والتارخيية والثقافية،واؼبؤسسات واؼبراكز البحثية يف اعبامعات،واؼبعاىد اعبزائرية خاصة 

الرتقاء هبذا اإلرث اؼبادي الذي ىو ملك اليت هتتم جبمع الًتاث التارخيي للثورة اعبزائرية من أجل ا
للشعب اعبزائري، ويؤرّخ عبزء ىام من التاريخ كما تعّد عملية البحث والتقصي يف الشعر الثوري العريب 
الذي نظم يف الثورة اعبزائرية من طرف الباحثُت أمرا ال مفر منو من أجل إظهاره تدرجييا لألجيال 

ية واعبمالية والًتاثية ؼبا فيو من ربديات ذبمع بٍت الشعب اعبزائري القادمة على ـبتلف األصعدة التارخي
 حول قحيتهم يف انتزاع اغبرية والتحرر من قيد االستعمار الفرنسي. 

 الهـــوامش واإلحـــاالت:
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