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 :لص امل
س باألساطري، وتلكم الوقائع بدورها ترتبط بصانعها، أي: إن احلديث عن الثورة اجلزائر إمنا هو حديث عن وقائع تكاد تلتب 

مفجر الثورة، كما ترتبط ارتباطا وثيقا باملكان، ثورة انتزعت عبقريتها من مجلة من امليزات، منها اتساع رقعتها اجلغرافية، وضراوهتا 
وات، كلها عوامل جعلت الثورة  اجلزائرية متارس ومنعتها على املستعمر، ناهيك عن امتداد فرتهتا استعار أوارها ما يربو عن السبع سن

لونه وجنسه من الّرق  كان  استقطابا كبريا على خمتلف فنون القول الفين، شعرا ونثرا ومسرحا،  فكانت حبق ثورة حترر االنسان مهما
 والعبودية.

  شعر  إنسان – استقطاب–عوامل  –سنوات  –ضراوة  –مستعمر  –مكان  –جزائر  –ثورة الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  
       Speaking about the Algerian revolution is about facts that are almost confused by myths. 

These facts are related to their maker,  the bomber of the revolution, and are closely related to the 

place, revolution has taken its genius of a number of features. Such as the large surface, and its 

resistance against the occupier.  All these reasons make  The Algerian revolution is a great 

attraction to the various artistic expression, poetry, prose and theater, it was the right revolution 

for the freedom  of man whatever his color and sex from slavery.  

Keywords: revolution - Algeria - place - colony - years - poetry - human. 
 authorC@mail.com: قديري مجيلة: املؤلف املرسل

 الثورة اجلزائرية والشعر العريب احلديث واملعاصر. .1

غدت الثورة اجلزائرية منوذج احتذاء، وأسوة اقتداء، حىت باتت دستورا ألحرار العامل أينما كانوا،  بعدما استحل 
 1" أم املدائن الُكربى، اجلميلة النَّقية، فأمست َمْنهَبًة َمْسَلبة، ومْذحبة مْسلَخة، وجْمزرة َمْقتلة املدمر الفرنسي "حرمة

وهجها، فكان منها يستلهم وهبا حيتفي، كانت ثورة اجلزائر "تقدم معطيات ثورة تدعو إىل  واكب والشعر العريب
ل ممودها وانتصاراهتا، وتححياهتا، وبطوالهتا، وافآفاق الي التفاؤل، وتعيد إىل الروح القومية الشعور باجلدارة، من خال

تشري إليها، وهبذا فقد كانت موضوعًا يعادل أو خيفف من وطأة اإلحساس باخليبة والقهر الذي كانت تقدمه القحية 
رًا من الشعراء الفلسطينية، وبرهانًا على جدارة النحال ألن حيتل مواقع هامة يف الثورة عامة، وهلذا يندر أن جند شاع

" على اعتبار أهنا ثورة اإلنسان الذي حطم كل القيود، وثورة اإلنسان على الطغيان، 2الشباب، مل يتناول موضوع اجلزائر
 ولذلك فإن املتتبع للشعر العريب احلديث واملعامر، يلحظ ذلك احلحور الواسع والقوي للثورة اجلزائرية.
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 الثورة يف الشعر اجلزائري:  .2

شعر اجلزائري ثورته اجمليدة املظفرة، حيث كان احتفاء كل شاعر هبا على قدر ظروفه، ذلك أنه من احتحن ال
الشعراء من مات شهيدا ومنهم من كان يف السجن أو حتت اإلقامة اجلربية، فمن الطائفة األوىل، فقد ضحى كثري منهم 

ربيع بوشامة، أما من الطائفة الثانية، فنجد املرحوم حممد حبياته فداء لوطنه، مثل األمني العمودي، وعبد الكرمي العقون، وال
العيد آل خليفة وأمحد سحنون ومحد األخحر وحممد اجلريدي واهلادي السنوسي وعمر شكريي وغريهم. متيز شعر غالبية 

وقت للشعر،  هذه الطائفة بالنحوب أثناء فرتة احلرير، ذلك أن أكثرهم كان يعيش اللحظة التارخيية جماهدا، فلم يكن له
أو كان يرى أن الظرف ظرف رماص وال جمال للكالم، أو كان يف السجن على غرار اهلامشي سحنون وحممد العيد  

 الذي يقول من داخل أسوار السجن والشعب على وشك االستقالل:

 وما شعب اجلزائر غري شعب *سصي بالفدى حر الضمري

 األخري وحسبك ثورة األحرار حكما * أخريا منه يف العهد

 لقد ضحى بثورته فأضــــــــحى * هبا يف الصرب منقطع النظري

 وال تزعجك االف الضــــحايا * وما أجراه من دمه الغزير

 فتلك شهادة الشهــــــــــداء فيه * وذلك أجر مطلبه الكبري

 أتى استقالله حتـــــــــــما فأبشر * وبشر ما لقولك من نكري

 ــم * وهم ليس جيمل بالبصريودع عنك التشاؤم فهو وه

 3 فليس ألمة باحلــــــــــــــــــق ثارت * مصري غري تقرير املصري!

رغم التحييق والسجن ومطاردة املدمر الفرنسي، مل ميتنع بعض الشعراء اجلزائريني عن قول الشعر؛ فذا مفدي 
يصرح أن الوقت وقت الرشاش، وأنه قد انتهى زمن زكريا الذي  ارتبط امسه بالثورة اجلزائرية، يعرب عن تراجع الكالم، و 

 «: وتعطلت لغة الكالم » الكالم يف قصيدته 

 نطق الرصــاص فما يبـــــــــــــــــاح كـالم 

ــال مرد حلكــمه    وقضى الزمان فـــــــــــ

 السيف أصدق هلــــــــجة مــن أحرف

 والنار أصــدق حجــــــــة فاكتـب هبا 

ــفــائح أمرها إن الصـــ   حائف للصــــ

 عز املكاتب يف احليـــــــاة كتـــــــــــــــائب

ــــل يف الزمان جحـافل    خري احملافـــــــــ

 لغة القــــــــــــنابل يف البــيان فصـــــيحة 

ــري لوائــح   ولوافـــــــــــــــــح النيـــــران خــ

ــحوروائح البارود مســــــك نوافــــ  ـــــــ

 واحلــــق والرشاش ان نطـــــــــــــــقا معا 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 وجرى القصاص فـــــما يتاح مالم 

 وجرى القضـــــــــــــاء ومتت األحكام

ــــــــــــــام  كتـــــــــــبت فكان بياهنا االهبـ

 ما شئت تصعق عنــــــدها األحــالم

ــــــــالمواحلرب حرب والكـــــال  م كـــ

 زحفت كـــــــــــــأن جنودها األعــــــالم

 رفعـــــت على وحـــــــــــــداهتا األعالم

 وضعت ملن يف مسمـــــــــــعيه صمام

 رفعت ملن فـــــــــــــــــــــي ناظريه ركام

 سجرت ملن يف منصــــــــــــــــــــريه زكام

 4 عنت الوجـــوه وخرت األصــنام
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ما من شاعر جزائري التصق امسه بالثورة اجلزائرية كما حدث مع مفدي زكريا، ذلك أن الرجل قصر شعره عليها؛ 
بله، تسببت له نزعته الثورية حبكم االعدام مخس مرات، فكان يف كل مرة ينجو بأعجوبة، لقد كان شعره يستمد من أُوار 

 «.وتكلم الرشاش جل جالله»الثورة مث يحرِّمها، من ذلكم ما ورد يف قصيدة 

 

 

 أكباد من هذه اليت تتفــــــــــــــــــــــطر

 وقلوب من هذي الــــــيت انفاسها

 ورؤوس من تلك اليت ترقـــــى إىل

 جــــــــــــــــــــهنم هذي اليت أفواهـــها أ

 أم أرض ربـــــــــــــــك زلزلت زلزاهلــا

 والشعب أسرع للشـــــهادة عندما

ـــاش جل جالله  وتكلم الرشـــــــــــــــــــــــــ

 زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت آياته هلابةنو 

 والنار لألمل املــــــــــــــــــــــــــــــربح بلسم

 والنار يف مس اجلنــــــــــــــــــون عزمية

 والغاصبون العابثــــــــــــــــون إذا هم

 سل نسوة فيها ذحبـــــــــــــــن ورضعا

 وسل املدارس كيف دك بنـــــــاؤها

 ويح القوي من الضـــعاف إذا هم

 إن كانت احلــــــــــبات أمس زبرجدا

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 ودماء من هــــــــــــــــــــذي اليت تتقطر

 عطرفوق املذابح للــــــــــــــــــــــــــسما تت

 حبل املشـــــــــــــــــــــــــانق طلقة تتبصرت

 من كل فج نقـــــــــــــــــــــــــــــــــمة تتفجر

ــى يف أرضنا املستعمر  ملا طغــــــــــــــــــ

 ناداه عقبة للفــــــــــــــــــــــــــداء وحيدر 

ــج النري  فاهتزت الدنيا وضــــــــــــــــــــــ

 ة أصــــــــــــــــــــــــــــغى هلا املستهرتلواح

 يكوى هبا العظم الكســــــــري فيجرب

 يصلى هبا املستعـــــــــــــــــــــــمر املتكرب

 مسعوا احلديــــث من احلديد تدبروا

 واسأل صــــــــــــبايا فك عنها املئزر 

ــرار فيها تقرب  وانظر إىل األحـــــــــــــــــــ

 يوم القصاص على الطغاة تنمروا 

 5فاليــــــوم حبات الرصاص العنرب

لقد منحت الثورة اجلزائرية شعورا عميقا باالنتماء االسالمي العريب، إىل درجة بات معها الشاعر اجلزائري يرى يف 
   لقاسم مخار:شعبه قائدا هلذه األمة الي متتد من احمليط إىل اخلليج، حيث يقول يف هذا، الشاعر أمحد ب

 6الشعب خلفك كاإلعصار منطلق***وخلفه أمة من خلفها أمم 

يذهب الشاعر يف ثقته بالثورة اجلزائرية إىل درجة هتديد املدمر الفرنسي، أنه ال مهرب من ويلها، وأن يوم 
 القصاص لن ينجيه منه مهرب، حيث يقول:

 ـرة*** كالسيل فوق بطاح الضاد تزدحمجاءتك ثورتنا تدوي مزجمـــــــــــــــــــــــــــــــ

 7جاءتك جاءتك ال حبر وال جبل*** يقيك منها، وال حلـــــــــــف وال خدم

 

 الثورة يف الشعر العريب: .3



 
  نور الدين صبار -ة / إشراف:دأ.قديري مجيل

 

112 

اندلعت الثورة اجلزائرية يف وقت كانت فيه األمة العربية مثقلة بقيود االستعمار والقهر واهلزائم املتتالية، ناهيك عن 
لي حلت بالعرب بعد ضياع فلسطني، مما أنتج جوا ملؤه اليأس والكآبة والتشاؤم من املستقبل، ناهيك عن  اخليبة الكربى ا

حبكم  -"واقع التناقض بني التيارات الفكرية السائدة، من أقصى اليمني إىل أقصى اليسار، وواقع أن هذه التيارات كانت
طوي على تناقحاهتا يف داخلها ..وحقيقة أن ذلك كله كان جيري تن -الظروف العامة واخلامة، وبتأثري من طبيعة تركيبها

"؛ حىت إذا اندلعت الثورة اجلزائرية، 8يف جمتمع يتحرك بني العلم واجلهل والرجعية والتقدم والتدين واإلحلاد، والشك واليقني
وخري من عربَّ عن ذلكم  أحيت افآمال وأوقدت جذوة األمل والتفاؤل يف النفوس، فأمبح كل عريب يشعر نفسه جزائريا،

 الشعور، الشاعر السوري سليمان العيسى 

 

 الثورة بوصفها وقائع ومعارك. .1.3

لعل ميزان القوة غري املتكافئ بني املدمر الغاشم الذي استعان باحللف األطلسي، والشعب اجلزائري الذي تسلح 
ى الشعور بالظلم وجلب تعاطف افآخر مع الشع ب اجلزائري من جهة، وجعل من ثورته ثورة باحلق واإلرادة، هو ما غذَّ

فإذا نظرنا إىل حجم  البطوالت والتححيات الي قدمها الشعب اجلزائري يف حرب غري متكافئة،  عظيمة من جهة أخرى،
ألفينا أن الثورة قد حظيت باإلعجاب والتقدير والتعاطف واالحرتام،  فبات كل جزائريِّّ بطل بطولة بن مهيدي وغريه من 

وس، وباتت كل جزائرية بطلة بطولة مجيلة بوحريد وغريها من ماجدات اجلزائر؛ بله، تاه اجملد والشموخ يف الرتاب األشا
حىت اقتحم األوراس ووهران وغريها من األماكن، معاقل الشعر العريب املعامر، فباتت ربوع اجلزائر كلها ترمز للثورة، 

 .«نشيد الرجال»حيث يقول حممود درويش يف قصيدة 

 فكل مترد يف األرض

 يزلزلنا

 و كل مجيلة يف األرض

 تقبلنا

 وكل حديقة يف األرض

 نأكل حبة منها

 و كل قصيدة يف األرض إذا رقصت خناصرها

 . 9 وكل يتيمة يف األرض إذا نادت نناصرها

ر لشاعر غري جزائريٍّّ أن يقرتن امسه بالثورة اجلزائرية، فهو الشاعر السوري سليمان العي س، ذلك أن الرجل  إن ُقدِّ
كان جزائريَّ اهلوى منذ اندالع الثورة املظفرة، فكان االبن البار أثناء الثورة وبعدها، مل تفرت قرحيته عن دعم كفا، حيث 

  يقول:

 آالف األقدام الصلبة.

 واعيـة عذبة ىموسيق
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 تنسجهـا تربة ىموسيق

 ُعجنت بوميض األحداق

 باحلرقة بالدمع الباقي

 قبدم خيضرُّ كأورا
 كمجيء ربيع سبَّاق

 يتشوَّف عرب اآلفاق

 ميالد اليوم املوعود

 املوءودبْدء التاريخ 

 ميالد ينابيعي الثرَّة

 10ميالد جزائري احلرة

يذكر التاريخ أن بالد الرافدين هبت هبة رجل واحد لدعم الكفاح اجلزائري، وأن ما مجعه الشعب العراقي من 
يبق رجل وال امرأة وال طفل إال وخفق قلبه للثورة، يقول سعدي يوسف يف تربعات فاق التصور يف ذلكم الوقت، مل 

 «: ةقسطنطينيالطريق إىل »قصيدة 

 قليب يرّف على سفينه

 والنصل تلمس سعَفه ريُح الشمالْ 

 املدينه وهناك يف اآلفاق تلتمع

 ، وتنسف برشلونهوميوت يف أعماقها حي  

 خذين إليها يا مشالْ 

 أأظّل بني النصل واألهنار أعمى ال أراها

 وأموت يف أرض سواها؟

 أعرب يب الدنيا إليها

 أنا هارب وحدي إليها

 قليب يدق هلا حتيه

 11وعلى ذراعي بندقيه

 يقول السياب يف قصيدة )ربيع اجلزائر( يف املقاطع افآتية:

 سالما بالد اللظى واخلراب

 وى اليتامى و أرض القبورومأ

 أتى الغيث و احنّل عقد السحاب

... 

 لصّبت على الظاملني

 محيما من اللعنات من العار من كل غيظ دفني

... 

https://www.djazairess.com/city/المدينه
https://www.djazairess.com/city/المدينه
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 لعل اجملاهد بعد انطفاء اللهيب و بعد النوى و العناء

 يعود إىل الدار يدفن حتت الغطاء

 جراحا يفّر إليه الصغار ترفرف أثواهبا

 يصيحون بابا فيفطر قلب املساء

... 

 سالما بالد الثكاىل بالد األيامى

 سالما

 (12سالما ) 

ر السياب هذه القصيدة بقوله:)سالًما بالد اللَّظى واخلراب( وهو يقصد أرض اجلزائر غداة االستقالل،  لقد مدَّ
( يف قوله 11رد يف سورة احلج، افآية)أما تركيب)مبُّ اللعنات( فهو معّدل من الرتكيب القرآين )مّب احلميم( الذي و 

ن فَ وْ  ن نَّارٍّ ُيَصبُّ مِّ َعْت هَلُْم ثَِّياٌب مِّّ يَن َكَفُروا ُقطِّّ يُم(، عز وجل:)هَذانِّ َخْصَمانِّ اْخَتَصُموا يفِّ َرهبِِّّّْم َفالَّذِّ ُم احلَْمِّ هِّ قِّ ُرُؤوسِّ
كيبني؛ إذ ُيصوِّر الرتكيب القرآين نتيجة مراع كان والقاسم املشرتك بني الرتكيبني هو الصراع بني املواقف واإلرادات يف الرت 

ذوا هنج  يف الدنيا بني املؤمنني والكافرين، أما تركيب القصيدة فطرف الصراع األول هم الذين ثاروا على املستعمر، واَّتَّ
 -نوا هبا، فكان نصيبهمالكفاح املسلَّح سبياًل للخالص من املستعمر، وطرفه الثاين هم الذين وقفوا ضدَّ الثورة أو مل يؤمِّ 

محيم من اللعنات والعار واحلقد الدفني، ألن "الكلمات وتركيبها ودالالهتا وشكلها اخلارجي  -بعد حتقيق االستقالل
 "..13والداخلي ليست سوى أمارات خمتلفة عن الواقع، هلا وزهنا وقيمتها اخلامة

 . الثورة من خالل رمزية االنسان.9.2

ية بأمساء أبطاهلا وشهدائها الذين وهبوا هلا النفس والنفيس، فمنحتهم ذكرا ال ميَّحي على مر اقرتنت الثورة اجلزائر 
الدهور، فإذا ذُكر الشهداء، َّتطر أمسا بن مهيدي وزيغود يوسف ولطفي وسي احلواس وعمريوش وزبانة رمز الشجاعة 

لتاسعة املربع الثاين، ليلة الثامن عشر جوان والثبات، يقول فيه مفدي زكريا يف قصيدة نظمت يف سجن بربروس، القاعة ا
ن املقصلة:، ساعة تنفيذ حكم 0291من عام   اإلعدام، وكان  أول شهيد دشَّ

  قام خيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــال كاملسيح وئيدا
 باسَم الثغر، كاملالئك، أو كالطفل

ــفه، جالالً     وتيهاً  شاِماً أنـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رافاًل يف خــــــــــــــــــــــــــــــــالخل، زغردت

  حاملاً، كالكليم، كّلمــــــــــــــــــــــــــــه اجملد
 وتسامى، كالروح، فــــــــي ليلة القدر

   وامتطى مذبح البطـــــــــــــــولة معراجاً 
     وتعاىل، مثـــــــــــــــــــــــل املؤذن، يتلو  

ــوامل منها  صرخة، ترجف العـــــــــــــــــــــــــــ

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

يتهادى نشواَن، يتلو النـــــــــــشيدا 
 يستقبل الصـــــــــــــــــــــــــــــباح اجلديدا 

 رافعاً رأَسه، يناجي اخلـــــــــــــــــــــلودا

 متأل من حلنها الفضاء البعيــــــــــدا!

ــي الصعودا  فشد احلبال يبغــــــــــــــــــ

ــــــ  ــــــــعُّ يف الكون عيداسالماً، يشخ

 وواىف السماَء يرجــــــــــــــــــــــو املزيدا

 كلمات اهلدى، ويدعــــو الرقودا

 ونداٌء مضى يهز الوجــــــــــــــــــــــــــودا
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 اشنقوين، فلســــــــــــــت أخشى حباال

 وامتثل سافراً حمـــــــــــــــــــــياك جال دي

 واقض يا مــــــــــوت يّف ما أنت قاض  

 أنا إن مت، فاجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائر حتيا

* 

* 

* 

* 

 

 واصلبوين فلست أخشى حديدا

 وال تلتـــــــــــــــــــــــــــــم، فلسُت حقودا

  سعيداأنا راض  إن عاش شعــــــيب

 حرة، مستقلة، لن تبــــــــــــــــــــــــــــــــيدا

 نالت اجملاهدة مجيلة بوحريد ا:بر قدر من إعجاب الشعراء، فهذه  نازك املالئكة تقول عن ممودها األسطوري: 

 مجيلة ! تبكني خلف املسافات، خلف البالد

 وترخني شعرك، كفك، دمعك فوق الوساد

 يلة ؟أتبكني أنت ؟ أتبكي مج

 أما منحوك اللحون السصيات و األغنيات ؟

 أما أطعموك حروفا ؟ أما بذلوا الكلمات ؟

 ففيم الدموع إذن يا مجيلة ؟

 وحنن منحنا لوصف جراحك كل شفه

 و جرَّحنا الوصف، خدَّش أمساعنا املرهفة

 14وأنت محلت القيود الثقيلة

د شعر جديد خاص بنا حنن، يف هذا العصر، ال ضمن رؤيته للتجديد فهما وممارسة، يرى أدونيس أن "حتدي
يُبحث عنه جوهرياً، يف فوضى الشكل وال يف التخلي املتزايد عن شروط البيت؛ بل يف وظيفة املمارسة الشعرية الي هي 

ديدا "، وغالبا ما كانت هذه املمارسة من بوابة األنوثة الي يراها بوابة للمطلق؛ لذا كان الرتكيز ش15طاقة ارتياد وكشف
على مجيلة بوحريد. تذهب نازك املالئكة إىل بناء بنية سردية من اسم مجيلة ومن ثباهتا األسطوري، لكنها تقلب الصورة 
من اجلهة األخرى، حيث تُلبس ثوب العار واخلزي للمتخاذلني املتفجرين املنتشني بعذاب مجيلة ومن ورائها نساء اجلزائر، 

 وعن مجيلة يقول السياب:

 اه املشبوحة الباكية،يا ُأْخت

 أطراُفك الّدامية

 يْقطُرن يف قليب ويبكني فيه

 يا من محلت املوت عن رافخعيه

 من ظُلمة الطني اليت حْتتويه

 (16) إىل مسوات الدَّم الوارية

اندفع الشعور باألسى واحلزن واألمل ملا تعانيه مجيلة  بصوت عال من خالل أسلوب النداء بوساطة حرف النداء ) يا 
الذي تكرر مرتني يف هذا املقطع، حيث نادى الشاعر مجيلة بلفظة)ُأْختاه( أوال مث بالبطولة ومْحلِّ املوت ثانيا، فلكأن  (



 
  نور الدين صبار -ة / إشراف:دأ.قديري مجيل

 

116 

السياب يعرب عن الوجدان العريب املتناقض الذي يتجاذبه شعوران، شعور باحلسرة والشفقة واحلزن بسبب العجز عن مد 
امة والقوة، ذلك أن مجيلة واجلزائر وشعبها وثورهتا رمز ألمة عربية قادمة بعد يد العون أو فعل شيء، وشعور بالفخر والشه

 سلسلة النكسات.

   يقول نزار قباين:

 االسُم: مجيلُة بوَحرَيدْ 

 أمجُل أغنية  يف املغرب

 أطوُل خَنَلهْ 

 حملتها واحاُت املغرخب

 أمجُل طفَلهْ 

 أتعبتخ الشمَس ومل تتعب

 يا ريّب . هل حتَت الكوَكب؟

 وجُد إنسانْ ي

 يرضى أن يأُكَل . . أن يشَرب

 17من حلم جُماهخدة  ُتصلب

كل أمر مجيل أو مُمَيَّز يف حياة العرب، فهي أمجل أغنية، وأطول ’ رفع نزار من رمزية مجيلة بوحريد، فجعلها قِّمّ   
لة جتسدها مجيلة، من أجل الومول إىل مورة مثالية للبطو « أفعل التفحيل»خنلة وأمجل طفلة، لقد رمف سلسلة من 

 مث زاد عليها شعور املستعمر بالصغار أمام مشوخها، فصارت بذلك مجيلة يف مشوخها وعنفواهنا وقوهتا هي الثورة عينها.

 .الثورة من خالل رمزية املكان.2.2

، «طينةوهران وقسن»حفرت أمساء املدن واجلبال اجلزائرية لنفسها عميقا يف وجدان الشعوب العربية، فغدت مدن مثل 
، مقيمة يف ثنايا الشعر العريب؛ بله لوال تلكم األمساء ملا ٌكتب للقصيدة «األوراس»، وجبال مثل «بربروس»وسجون مثل 

 االنتشار واالشتهار، مارت األمكنة مفخرة على قول درويش: 

 بييت على األوراس كان مباحا

 يستصرخ الدنيا مساء صباحا

 ...فالوحش يقتل ثائرا

 ألف ثائرواألرض تنبت 

 18أوراس يا " أوملبنا " العريب
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جعل الشاعر من أوراس تارخيا أسطوريا ملحميا لكل العرب أمجعني، مثل ما هو تاريخ أوملب لكل اليونانيني 
واألوربيني، لكن الفرق أن تاريخ األوراس ُيصنع على عني احلاضر من قبل بشر واقعيني؛ أما تاريخ األوملب فخرايف غرائيب 

 شتان ما ين التارخيني واملكانني من بون شاسع!.أسطوري، و 

يقول سليمان العيسى يف مقطوعة مجع فيها وهران واألوراس، فحم الغرب إىل الشرق يف رمزية انتشار الثورة  
 مساحة وسشاعة وضراوة:

 ماكنُت يا وهراُن حني بدأُت دريب

 ومحلُت للميدان بـُرْكاين:

 قيثاري، وحيبَّ 

 ي،ماكنُت أعرُف عن رفاق

 عن غضبة "األوراس"

 عن دمنا املُراق

 شيئا أنري به ظالمي

 أْسقي بروعته أناشيدي، وأحالمي، وجامي

 شيئا يُشدُّ على يديَّا

 شيئًا يُهزُّ القرَب فيّـا

 ليقول يل: ما زلَت حيَّا..

 ومضيُت يا وهران أسأُل عن مسائي،

 عن جنومـي ،

 عن قرب تارخيي العظيم

 م بدد الغيومعن أهلي املتمزقني، كأهن

 19 أو كالرميم من العظام تكدَّسْت فوق الرميم

 

َمْسرحة الكالم، ما جعلها طيِّّعة قادرة  متاهى الشعر العريب مع الثورة اجلزائرية، فاكتسبت لغته وعيا دراميا عرب ِّ
نتها من تطوير قدرة أدائية إىل وظيفتها التعبريية عرب طاقة اإلراءة،  فلكأن سليمان العيسى على بناء أشكال جديدة مكَّ

 حيمل مرآة   يرمد من خالهلا ثورة أمة تنفض غبار القرون عن نفسها.

 يقول قصيدة أمحد عبد املعطي حجازي:

 د اللحظة يف شرفةما أجم
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 من ليل وهران، املهيب املنيع

 واحلارس املهيب إنساهنا

 ، البصري، السميعاآلمر، الناهي

 القمر الالهب يف كفه،

 النجيعياقوتة مسيجة ب

 20 غنوة والوقع من أقدامه

كانت وهران حاضرة يف وجدان كل شاعر عريب، ما جعل األمل يكرب من وراء تفجري الثورة اجلزائرية؛ إذ َّتطت 
من كوهنا ثورة شعب يسعى لكسر القيود وطرد مدمر، إىل ثورة تعلن ميالد أمة من حتت ركام السنني الغابرات، ما جعل 

 تكرر بصيغ خمتلفة لكن بطموح موحد بسبب تنامي النزعة الثورية يف املغرب العريب واملشرق.رمزية املدن واجلبال ت

 يقول البيايت يف قصيدة عنواهنا، أغنية انتصار إىل تونس ومراكش واجلزائر:

 حتدى املوت يف أوراس، يف ليل اجلراح

 بامسهم غنيت، غنوا للصاح

 وشربت اخلمر من عينيك

 يا حسرة ميالد قصيدة

 ليايل شاعر حز وريده يف

 يف حديد السجن، يف وهران

 يف أعماق وهران البعيدة

 يف أماسيها الكئيبة

 يا دما سال يف إيلوار احلبيبة

 شاعر احلب الذي باألمس غىن يف الطريق

 للنجوم الزرق، لألطفال

 إيلوار صديقي

 إهنم أعداؤه الفاشيست عادوا من جديد

 21يصنعون الليل واملأساة يف الوليد

حامينها من أجل استخدامها «وهران»و« أوراس»يستهدف عبد الوهاب البيايت أثناء استخدامه   ، التعبري ِبِّ
وسائط للعبور إىل املنطقة املشرتكة للتلقي، وما تلكم املنطقة سوى الشعور املشرتك باملصري الواحد، والنزوع الثوري ملا 

لعمل النحايل واملسلح إىل تغيري األوضاع السائدة، فيقاتل الشعر للكلمة من أمهية يف حتديد مصائر الشعوب، ويف دفع ا
  والرشاش جنبا إىل جنب، فيصري الوطن العريب كله جزائر الثورة.

 مكتبة البحث
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