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   اإلهـــــــــــــداء                                       

 

 وطنً األوفٌاء....إلى أبناء 

 وإلى كل حماة التحرر من المٌود.... 

 االنعتاق.... وإلى المتطلعٌن إلى الحرٌة و 

 

 إلى أولئن المتطلعٌن لبناء أوطانهم.... 

 وإلى تنشئة أجٌالهم المستمبلٌة، 

 تحت منارات ومظالت الوطنٌة الصادلة..  

 

 إلى كل األدباء... وإلى كل الشعراء...

 ماع أمتنا العربٌة..على امتداد ب 

 ...إلٌكم جمٌعاً أرمً بهذا المحتوى األدبً

 عله ٌصٌب ممتالً... 

 أو ٌرمً بحجر... 

 ...أو ٌداوي لنا 

 جرحاً ال زال ٌنزؾ. 

                                                          

 

 المإلف                                                                     
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 تمهــــــــــــــــٌد                        

 

فً المغرب  ...بؤرض الجزابر ،أن أخطو راغبا   ...أتاح لً الزمان       

والتً  ،كما كنا نعرف لبل الحٌن ... الجزابر بلد الملٌون شهٌد...العربً

من  ،بلد الملٌون ونصف الملٌون ،بعد حلولً بؤراضٌها ،صارت اآلن

ً لادها زعماء الت ...من جراء حروب التحرر الوطنً ...ءالشهدا

حبهم لكل ضروب المماومة فً و ، موغلٌن فً وطنٌتهم ...جزابرٌون

فً كل  ...الذي كان مضربا  لألمثال ،من أجل ذلن التحرر ...الشرسة

من  ...لخالصوخاصة لدى الدول التً كانت تتوق ل أرجاء وطننا العربً،

 .فً ذلن الولت ...المستعمرٌن ، ولهرسطوة

 

فً حلهم  ،ٌتفاخرون بتردٌد ذكرى الشهداء ...رأٌت الناس فً الجزابر    

وفً  ...وفً أسوالهم ...وفً منتدٌاتهم ...فً مإتمراتهم ...ترحالهموفً 

 ،تلن الشعارات ، آثرت تعاطًبٌنهمالمكان غرٌب فحتى أنا  ...أحٌابهم

، ورفاله (بن بٌال) ... أٌامبما تعاٌشت معه أٌام الثورة الجزابرٌة ...مفاخرا  

 وللت:فكلما تفوهت 

فكانت  ،وراغبا   ..متعمدا  المنادى، االسم حروف مددت  ...(ٌا جزائر) 

كانت  ٌااااااا...)جزائر(... كانت: أو ...(جزاااااائر)...اٌ :الممولة عندي هً

فكثٌرا  ما  ...الدةتتمازج وحالوة ثورتها الخ ،واجترارها ...تكرارهاحالوة 

 ...وٌرلى بها ،فٌسمو بالنفس...االجترار ...وعندالمول عند التكرار ن  ٌحس  

 .الفخر واإلعزاز.. ملإهٌ، إلى العلٌاء

 

 ،وغرست بداخل ثناٌان ...األمس والٌومفً  ...تبصرت فٌن ٌا جزابر     

ًّ  ...الثالبة الحابرة ًنظرات ً وهو حسٌرفلم ٌعد بصري إل بل  ...خاسئا

 ..والرضاء ..وطٌّب االستمبال ..بالحفاوة المتلبس ،رضٌت بالمردود

 ...والمناعة
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من تؤرٌخ  ...وبكل ما هو ولٌد ...دٌهو تل حّملتنً الجزابر بكل ما      

 ...ناتج ثورات المماومة أنّ  ،فعرفت اآلن ...ومن حاضر مواكب ...ضناب

عبر إرادات  ،مستمبلللتطلع لل... وواندفاع للبناء ،تخلٌد للماضًإالّ هو ما 

 .وأسس لوٌمة.. ،بكل ما تسعه من مبادئ ...وحاضرة ...مصمولة

 

فرأٌتها مجزأة إلى جزر طبٌعٌة  ...نظرت لمدٌنة الجزابر من عل    

 منها  من أي وجهة نظرت بٌة...وجاذتزدان جماال   ،بتمنٌة عالٌة ...مبعثرة

كخطوط الرسم  ...المتداخلة ...تختلط ما بٌنها البحٌرات المتعرجة ...إلٌها

فعاد  ...أخضعت البحر أمامها ...تصنع من حولها إطارا  زاهٌا   ،المنممة

ودعها سرا  من ه ٌ  كؤنّ ف ...واستحٌاء   ،خجال   ...بؤمواجه الثابرة إلى الوراء

تنضح  ،التً أصبحت بحٌرات ...عوضا  عن تمزق أطرافه ،الجمال

أبدع الرسام  ،فً زخرف لوحات ...تشكلت من أمامه ،وبزٌنة ...بالبهاء

للبحر األبٌض  ،فشكلت ذلن الثغر الباسم ...ترتٌبهافً و ...فً تخطٌطها

محتضنا  ذلن اإلبداع  ،كثٌرا ،ذلن الذي تعرج فً مساراته ...المتوسط

 ..اآلسر. اإللهً

 

ففرحتً بدخولً  ،أو خابفا   ...ولم أكن متوجسا   ،دخلت المدٌنة فرحا       

كل الهواجس  ...وتباعدت عنهاتجاوزت كل األحاسٌس السالبة ،فٌها

عندما ٌطرق  ،وهو ذلن الشعور الذي ٌنتاب كل غرٌب ...الترلبنوبات و

مدثرا  بكل  ...بل وٌلج منه إلى حٌث ٌتمدد المجهوللدٌه...بابا  لٌس مؤلوفا  

 ...مضامٌنه وأهواله

 

رمحً و  (درلتً )و (سٌفً)كنت ولتها وكؤنً من الفاتحٌن أحمل      

 ...كنت متمكنا  من موطا لدمً ...(مًاسه)و ..(لوسً)و ..تركاشً()

 ...ٌبدون فً أجمل صورهم ...الجزائرمن أمامً فً الجزابرٌون فؤهلً 
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تدفعنً  ...السودانوطنً فً وهنان من خلفً  ،تسر الناظرٌن فهً صور

 ...مترفما   ،فطاب لً أن أطؤ الثرى ...الشرفاء  عشٌرتً بسخاء المغامرٌن

  ...... ومطمبنا  زاهٌا  

 

وذكرى لمماومة  ،ووالع ،ثورة ...ذلن الدخول كان مجنً عند     

ؤجمل بو ،وكللته بؤطٌب كله... ظللت سماء الوطن العربً ...شرسة

الذي حمل لواء  ...مضامٌن الشعر العربًمحتوى ومن خالل  ...الدثار

الشعرٌة عبر الدواوٌن  ،لواء ثورات التحررتملد و ...المماومة

 والتجمعات ،والمنتدٌات ،والبحوث ،المحاضرات على عالوةالزاخرة...

 والمشاعر... النفوسفؤلهب، كل ذلن،  ،وغٌرها األدبٌة واالجتماعٌة...

حٌن  ،فانتصر ،لد مشاعل النصروأو ...وأضرم نٌران التحدٌات

 انتصرنا...

 

 ...عزٌزي المارئ  

أسباب الذي تناول  ...هذا المحتوى ،وبكل االحترام ،أضع أمامكم      

والذي رفد  ...وثورات التحرر فً الوطن العربً ...المماومةوخصابص 

وهو ما  )شعر المماومة(أسمٌناه  ،من ضروب الشعر ...لنا نوعا  جدٌدا  

 )شعراءوأطلمنا على شعرابه  بٌن ضروب الشعر المختلفة...عرف به 

اتكؤ علٌها  ...شعر ذو جذور عمٌمةوشعر المماومة  وهم كثر... المماومة(

، حٌث أطلمنا حتى عهدنا الحاضر ،فً مسٌرته ...وازدهى ...وخلد ...ونما

 المماومة)شعراء وعلى شعرابه ...)شعر المماومة المعاصر(علٌه 

 المعاصرٌن(....

 

أن تتلمس كل المضاٌا هو ما لد أتٌح للغة العربٌة، بصفة عامة، م 

المجتمعٌة فً الوطن العربً، وتجعل من كل كٌان تتطرق إلٌه، نهجا  

واضحا  لابما ومتفردا ، وكمثال لذلن فمد تمافزت إلى الوجود، وضمن تحدٌد 
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، لدى )ثمافة المماومة(علٌها، الكٌان المرموق، تجلٌات ارتضٌنا أن نطلك 

كثٌر من الشعراء العرب المعاصرٌن، اآلخذٌن بنواصً اإلبداع الشعري، 

فً كل ما ٌملٌه علٌهم حسهم الوطنً، المتنامً، عمٌك الجذور، الذي 

وجهات مجتمعاتهم، الرامٌة ٌدعمه انتماإهم اللصٌك، إلى ما تتطلع إلٌه ت

لبٌة حاجاتهم الوطنٌة النضالٌة، المبتغاة نعتاق، والتحرر، والتطلع، لتإلى اال

 والمتعددة...

 

أمثال هإالء من الشعراء، فً عالمنا العربً الحر، كثٌرون، من 

أولبن الذٌن تسامت بهم أفكارهم، وانغمسوا ٌنمبون فً أضابٌر اإلبداع، 

حتى شهدت لهم أعمالهم الشعرٌة، بكل ما أضافوا لها من إبداعات متدفمة، 

رة فً دواوٌن الشعر العربً الحدٌث، وبذلن تتالت التجلٌات، لم تكن منظو

ذات الصحابف البٌضاء، مما أدت إلى ظهور هذا النوع الوطنً من 

الشعر، الذي كم ألهب المشاعر، فً المجتمعات العربٌة المتطلعة، لنٌل 

الحرٌات، ولرمً سلبٌات الدونٌة، والمهر، فً المزابل، وكان له ما أراد 

 نحى، فً كثٌر من بلداننا العربٌة. فً هذا الم

 

أٌضا ، نماذج من الشعراء العرب المعاصرٌن وأشعارهم،  نتناول 

التً تمددت فً كل نواحً وطننا  )ثمافة المماومة(،التً أملتها علٌهم 

أٌضا ، إلى ما ساد  لحبٌب، من خلٌجه إلى محٌطه، كما نتطرقالعربً ا

كٌان الشعر العربً من خلٌله )شعراء الشعر العمودي(، إلى زمرة 

المجددٌن من الشعراء، الذٌن انتهجوا شعر التفعٌلة، لتبٌان خصابص 

وممٌزات شعر المماومة، وما أضفى على كٌانات الشعر من تجلٌات، 

ى ممامات أرفع جعلت منه نهجا  إبداعٌا ، تسامى باللغة العربٌة الشعرٌة، إل

 وأمٌز، كساها اإلبداع والترلً..
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ت ما ورد فً هذا لالطالع على مجرٌا ....زي المارئأدعون عزٌ

فً الشعر  ،والذي أوضح مدى تجلً ثمافة المماومةالمحتوى...

نحو  ...فً دفع األمة العربٌة ومدى تؤثٌر الشعر العربً،...العربً

 ،و التسلط ...والمهر ...من بٌن براثن االستعمار ...والتخلص ...التحرر

روح المماومة والثورة  هبتمثل وذلن بما ٌحمله من معانً سامٌة...و زاخرة

   فً شتى صورها... 

 

 

 

  الممدمة                                      

 

 ا اآلنٌة المتحضرة،الممود اآلمن لمسٌرتنثمافة المماومة....   تعتبر       

 ا، كما أنهوماضٌها الذي تتوكؤ علٌه... فً التطلع إلى الترلً، وإلى التطور

مثل دٌدنها... فً حاضرها... الذي ٌتولى تنضٌد، ت  فً ذات الولت

وترسٌخ، ركابزها... فً بناء مواكبتها... لغٌرها من األمم المعاصرة، 

تربع فوق عبر عن منارتها المشعة، التً تسٌر على هدٌها... لتأٌضا  ت وهً

ما ٌجعل منها مثاال ... وحزوا  لغٌرها من األمم، التً تسٌر من خلفها أو 

 إلى جانبها.

 

 مّجد أفراد األمم وجماعتها،وت إّصل،ت ... دابما ...ثمافة المماومة إنّ     

دفعها دفعا  مدعما ... بكل الخبرات، والتجارب، إلى مشارف الوجود وت

ن زخم نشاطً، ٌتعلك بمصابرها... به م اإلنسانً... بكل ما ٌتمتع

مهد لكل أفرادها... بالتعاٌش، وبالتواكب، وتوترتٌباتها اآلنٌة، والمستمبلٌة، 

صبح بذلن ركنا  ضرورٌا ... هادفا ... فت وبالتطلع... إلى اآلفاق األرحب،

ث عن ماضً األمة، وعن تضافر جهودها، فً جعله ٌحدّ بما ت وراسخا ،

 صل.بنابها الحضاري المتوا
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... عبر كل المسافات التً شغلها اإلنسان، ثمافة المماومة متمددةظل ست     

ظل أمرا ... ٌتناوله البعض ستأثناء وجوده المإلت... فً هذه الحٌاة، كما 

من اآلخرٌن... وٌتناوله الفرد من اآلخر، مدعما  له، ما استطاع، بما لد 

إبداعات معنوٌة... تتعلك بكل أو من  ،فٌه... من إبداعات محسوسةٌدسه 

 أو من حركات شعر...من أو  ما أجاده وتملكه من لغات...... أنماط

... أو أي نشاطات أخرى، كانت تمثل له فً زمانه... ممّوما  مماومة

 ربٌسا ... وأمرا  ال مناص منه... فً سبٌل بمابه فً الحٌاة.

 

، ةأألممٌ ثمافة المماومةنطلك أهمٌة البناء الحضاري لهنا... ومن م من     

فً  ... العناٌة الفابمة، واالهتمام الزابدهاأن نولٌكعرب، أصبح لزاما  علٌنا، 

ما عرف لدٌنا وخصوصا  فً  ،وأغراضه ،بكل أنواعه ...شعرنا العربً

 ...الشعر الفصٌحإطار فً  ،وسٌرد ،ذلن الذي ورد من ...بشعر المماومة 

الكٌانات من مختلف  ،الشعراءالذي ٌتدفك على لسان ...وفً ذلن الشعر

ومفردات لغتنا العربٌة  ،التً تتمارب كثٌرا  تلن  ،حسب لهجاتهم ...العربٌة

  أو شعر اللهجات المحلٌة... (الدارج)والذي ٌسمى بالشعر  ،الفصحى

 

 ،المتوطنة فً نفوس اإلنسان العربً ..لمد أسهمت الروح الوطنٌة 

فً  ،والتً لادت إلى إفراز ثمافة المماومةوفً ما تناوله من أشعار.. 

الذٌن وهم  ،شعراء المماومةب.. وصفوا لدى شعراء معاصرٌن ،الشعر

ومعنى  ، ما أضاف إلٌه برٌما ،من أشعارهم ،أضفوا على الشعر العربً

، فً عصرنا ض الشعر العربًاحتى أنه أصبح من أمٌز أغر ،جدٌدا  

فً ربوع وطننا  ،والذي دعم كثٌرا  من حركات التحرر والمماومة الحالً..

وبذلن أصبحت المصٌدة العربٌة رمزا  للنضال ودعوة  العربً الحبٌب..

 لوٌة للتحرر من براثن الطغٌان واالستعمار الغاشم..
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وفً فلسطٌن  ..بلد الملٌون شهٌدرمز المماومة.. فً الجزابر    

بلداننا  فً كلوأبدا ..  وفً أرض السودان المماومة على الدوام.. الصامدة

عن عن النضال و ..وٌحكً التارٌخ ،ٌحكً الحاضر الحرة.. العربٌة

من خالل  ،وواضحا  للعٌانولد تجلى كل ذلن باهرا  ال .. ، لوال  وفعالفدابٌة

ا  من منابر ثمافة المماومة فً منبر ،الذي أصبح وكما أسلفنا ..شعر المماومة

 ...الشعر مجال

 ..سنا كعربومتغلغلة فً نف ...الواثبةلتحٌا هذه السمة الحضارٌة فا 

وتبمى شعلة وضاءة على  ..ورح التحرر المستحك ..ولتحٌا روح النضال

   مر الدهور...

 

وفً  ..تتجلى ثمافة المماومة فً كثٌر من أشعار الشعراء السودانٌٌن 

لد تكون  ... والتًب..)الدوبٌت(التً تعرف  ،المماطع الشعرٌة الرباعٌة

فؤفرزوا دررا  من  ...تربوا فً أحضان المماومة الوطنٌة ،لشعراء مجهولٌن

 كمن ٌمول: ..روح المماومة الملتهبةب النظم الشعري، مشبعة

 من عصراً  كـــبٌر  ودونً  للظابتٌة

 علّى   ـضومووماموراً  كبٌر  نفخ  ك

 وٌةكان ما حكم اإلنجلٌز واللٌد بمت مل

      عسلٌة.  واشربن الداللة  فً  أبٌعن 

 )شعر لومً، مجهول المصدر(      

فمد تجلى شعراإه فً كثٌر من السودانً،  الشعر المومًأما فً 

وضد  ..ضد الطغٌان ،مةووروح المما ،بالروح الوطنٌةبالتحلً  ،أشعارهم

 . االستعمار

مع  ،فً نصوصه اللغوٌة ،المعاصر السودانً ٌتمارب الشعر المومً

ونورد  ،من التعلٌم ،وذلن لما تلماه بعض شعرابه ...الشعر العربً الفصٌح

بعد  ،فً وطنٌة صادلة ...خلٌل فرح بدري الشاعر/فٌما ٌلً ما أنشده 
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علً )المناضل السودانً البطل التً لادها  ...فً السودان م1924ثورة 

 :(عبد اللطٌؾ

 دابً الكر شباب النٌل الباذخ الشرؾ  ن ونح نحن 

 ٌتن ونحن فداٌتن نحن نموت وٌحٌا النٌلنحن حما 

 بشاٌر الجٌل طر العٌنة نحن الٌوم ـالطٌنة وم نحن 

 للٌل  ًـف لط  اتفاسلنا  ا ـم من تبٌنا  لمــنا  ربٌنا 

 

 هوان األمة  ٌنطاق   كٌؾ الذمة  أمرلوا  نزالنا   ٌا

  .ن دمانا تسٌلنهبوا حموفنا وزردوا حلولنا دٌل عاٌزٌ

 

 :للمستعمر إلى أن ٌمول

 .طفٌلً دخٌل ؟نوش دا ود عمً ودا ضرٌب دمً وانت

 

 وٌلجؤ لتحرٌض الشعب فً لوله:

 شوؾ حدان ٌا الٌم  شوؾ  ٌا ناٌم  كفان  لوم  لوم 

 النٌل.  تزٌد زٌادة  إمتى ضّل   ولى وشرفن  مجدن

 (94م، ص 2102)نادر،                                                      

  

 

أحدى شاعرات التً تعتبر  ...)شؽبة(أوردت الشاعرة السودانٌة  

فً إلهاب  ،التً حذا حذوها الكثٌر من شعرابنا المعاصرٌنالمماومة، و
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تخاطب  :ألٌست هً من لالت على المتال..والتحرٌض،  روح المماومة

 ...تحضه على المتال ،)حسٌن( ..الكرٌم حافظ المرآن ،متصوفولدها ال

 خوض الحروب:على و

 مان ولدي سٌن أنا مانً أمن واتّ ـٌا ح

 اسًـن  البنات  ًــوؼ  رشتـك بطنن 

 مو فً  خرش لدن ـوج مست ـح  دلنن

 ًــف  دمّ ــنك  بالسٌؾ  بضرّ ــم  والن

 لى متٌن ٌا )حسٌن( أشوؾ لوحن معلك

 فلك.ـــم  (سٌنـح) ال   كتل  (سٌنـح)ال 

فإنن استسلمت إلى الراحة،  ابنً..لست إنن  ،(حسٌن): ٌا شؽبة )تمول

وهو الشجاعة  ،فً محبتهن للرجل ..وغدوت بطٌنا  ناسٌا  ما تطلبه البنات

ال  ،ومع ذلن فجلدن أملس، ناعم ..الشعر إّن ذلنن لد نبت فٌه ..والبطولة

حتى نضع لن الضمادات  ،مالً ال أران مضروبا  بالسٌف خدوش فٌه..

 ،وتشارن لومن فً الحرب ن؟ وتعلك لوحتترن الكتاب (حسٌن)..متى ٌا 

ً )مالً ال أسمع اآلن أّن  ..والمتال   أو أّن جسمه ممزق أشالء.( ،تلل   (حسٌنا

 (.169، ص م2115عبد المجٌد، )                                            

 

، فً تاج السر الحسنتطرق الشاعر السودانً فً الشعر الفصٌح...

 فمال: آسٌا وإفرٌمٌابعض مماطع من لصٌدة بعنوان: 

 المدٌمة  بً األناشٌدـٌا لل  أعزؾ عندما 

 فً للبً على أجنح ؼٌمة  الفجر  وٌطل

 الحبٌبة  لؤلرض  ر الممطعـآخ  سؤؼنى
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 لشعبً  جدـالم صانعً   ابًـصح ا ــٌ

 للبً ضر ـاألخ ضوإها  شموعاً  ا ــٌ

  ...ٌا صحابً وعلى )وهران(

 .ٌمشً أصدلائً

 

 :وٌواصل

 ٌا نجوماً سممت مثل المنابر

 ٌا )جزائر(. ٌا )جزائر(...

 ..ههنا ٌنطلك الموس الموشى

 ..ممشى كل  ..من كل دار

 ..نتاللى كالرٌاح اآلسٌوٌة

 .كؤناشٌد الجٌوش المؽربٌة

أمثال  الكبار فً السودان،.. الفنانون لمد تغنى بمثل هذه األناشٌد

حكت نضال ...والذي تناول أٌضا  لصٌدة ..(لكابلًا عبد الكرٌم)الفنان 

وكما  التً جاء على لسانها ..(جمٌلة بوحرٌد)الجسورة الفدابٌة الجزابرٌة 

 :هو معروف لدٌكم

، لكن ال تنسوا أنكم بمتلً ،)أعرؾ أنكم سوؾ تحكمون علّى باإلعدام

من أن  ..ولكنكم لن تمنعوا الجزائر ،الحرٌة فً بلدكمتالون تمالٌد تؽ

 ..تصبح حرة مستملة.(

 

الدكتور الفنان السودانً التً تغنى بها  ،أما فٌما ٌخص المصٌدة

الشاعر  فٌها ٌصف ..بعض من أبٌاتها فهذه الكابلً.. عبد الكرٌم)

 :بعضا  من مآثر المناضلة  علً شرٌحة، -البحرٌنً
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 ...أؼلى من لإلإة بضة

 .صٌدت من شط البحرٌن 

 

  ..لحن ٌروي مصرع بضة

 ..ذات العٌنٌن الطٌبتٌن

 ،كتراب الحمل

 ،ماء ةكحفن

 ..كعناق صدٌمٌن عزٌزٌن

 ،كمالبس جندي مجروح

 .مطعون بٌن الكتفٌن

 

 ة..ذات الخطوات الموزون

 ة،كصدى األجراس المحزون

  ..كلهاث الطفل بملب سرٌر

 ،لم تبلػ سن العشرٌن

 جٌش التحرٌر.واختارت 

، وغٌر المغناة ..إضافة للعدٌد من لصابد المماومة المغناة تعد تلن

 ٌن الشعراء السودانٌٌن..وواها دب التً ضجت
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التً  ،الشعرٌة للكثٌر من النماذج ،سنتطرق من خالل هذا السرد

رها فً ودوربً... وتجلٌاتها فً الشعر الع ،اومةمتحكً عن ثمافة الم

 .للحرٌة ،شعوبنا العربٌةتحمٌك تطلعات 
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 الفصل األول                                 

 الشعراء السودانٌون                              

 ،المماومة ودورهم فً ثمافة                         

 وتجلٌاتها فً الشعر العربً                        

 ،والرمز ،ٌتراوح ما بٌن التعبٌر المباشر ...لشعر الوطنًا)  

 ،ارة االنفعاللم تخل  ٌوما  من حر ..سبل التعبٌر فٌهو ،وأسالٌب المص

... عن الرغبات ال عن طرٌك أبه السعً للتغٌٌروكان د ،وشمول الفكرة

لحواس اإلنسان  ،بل عن طرٌك فنٌة اإلثارة العضوٌة ...مل وحدهالع

الذٌن ... وهذا كله نراه محمما  عند الكثٌرٌن من الشعراء السودانٌٌن ...كلها

خاصة  ...وأطالوا الحدٌث وأحسنوا وأجادوا ،تحدثوا عن الوطن والوطنٌة

ثم  ،كفترة االستعمار التركً ،الصعبة الذٌن نبغوا فً المراحل التارٌخٌة

 (ذا البلد األمٌن.المتعالبة على ه ...ثم الحكومات الدكتاتورٌة ،الحكم الثنابً

 (213م، ص 2114)الباشا،                                                    

 

الذٌن برعوا فً  ،بؤعداد وفٌرة من الشعراء ..ا الحبٌبنٌتمتع سودان

وتدعو لمماومة المستعمر  ،التً ترفع من شؤن الوطن ،األشعار تناول 

فعن طرٌك ما صاغوا من  .بل والمسلح أٌضا   ،والتصدي الفكري ،الدخٌل

 ،بٌن الناس ،استطاعوا بذر بذرة الثورة والمماومة ،أشعارمن و ..أناشٌد

وذلن بوحدتهم  ،وتحمك النصر ..فنالوا ما هدفوا إلٌه ..التً سمت بهمو

األشعار  ،ومن هنا أطلك على أشعارهم هذي ..التً تمألها الروح الوطنٌة

التً  ،ح لها شؤن كبٌر فً الممامات الشعرٌة المتعددةوالتً أصب ،الوطنٌة

 تناولوها..

 



 

 
17 

ما  كً ٌتضح لنا، ،من نماذج شعرٌة ...لنا أن نتدبر فٌما سٌرد الحما  

الذي أضفى  ،الوطنًوالحس  ..ورد فٌها من أسالٌب المماومة

  .لشعر العربًالواضح على اوالجمٌل ...والكثٌر

 

 ..السودانٌٌن الشعراء سنعرض فٌما ٌلً بعضا  من هإالء 

والتً لمسناها  ..التً وردت فً لصابدهم ،وبعضا  من المماطع الشعرٌة

 ..من نهج شعري ممٌز  ،ضمن ما أشرنا إلٌه

 

 :السودان -الشاعر الناصر لرٌب هللا

نشهد فٌه مآسً والذي نرى هذا الممطع.. )األبٌض(لال فً لصٌدة أسماها 

شملت جمٌع  ،وتعاسة ..من شتات ،وما بلوا به المواطنٌن ،االنجلٌز

والدفاع  ..المسلحة مما حدا به أن ٌدعو إلى الثورة ،لطاعات الشعب

   الشعبً الموحد:

 

 اكماً من الصٌؾ ألسىـفؤرى ح ٌمسو      ساءنً العام أّن صٌفن

 بئسا  بالطرد  العالج  بئس طن المو     ج الظماء طرد منأعال

 بساــح اء ــللم  ٌستطٌع  مــماٍء     ولك  إجراء بات ال ٌستطٌع 

 

 بؤسا  الناس  ىـــول وال  لفمٌر فمراً      سد  ما   بناه  سد رب 

 ؤساــف زارع ــالم ٌد   أللت  اــرلاً     م المزارع  ؼٌر إشباعه 

 

 سوؾ نُجلً الطؽاة عانٌن ُخرسا( اشحذي سالحن إنّا  كردفان)

 ورجسا  فساداً   أن أشبعت طهراً   بعد   وهلمً لنمؤل األرض
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  .(032ص، )الناصر                                                           

 

 ونراه فً فلسطٌن السلٌبة ٌمول:

 بلوى ٌعزُّ بها الصبور وٌشُرؾُ    إنّها   الجرٌحة  صبراً فلسطٌنُ 

 ٌُستؤنؾُ  عندها  عروبة ــال مجد   وعسى بثورتن العظٌمة ثورةُ  

 

 إذ ٌخسؾُ  مصٌره  ى التمام ـوإل  فالبدر لم ٌُخسؾ لؽٌر تمامه   

 (171)نفس المرجع ص                                                        

 

 

 السودان -الشاعر أحمد دمحم صالح:

معبرا  عما  ،لدى السودانٌٌن جمٌعا   ...كان شعره ٌجد الرضا والمبول 

من خالل  ،نٌل استماللهمل ...من تطلعات وآمال ...بصدورهم ٌجٌش

 بؤنفسهم إن دعا األمر..  همعالوة على تضحٌات ،المماومة المتواصلة

 

التً تنادي  ،حال أمتهعن و ...من أشعاره التً عبر فٌها عن حاله 

 حماسها..و رشدها فً كاملوهً باالستمالل 

 

 حروبــال  أبناء  الؽاب  أسد نحن 

 نهاب الموت أو نخشى الخطوبال 

 الملوب هذي  فً   السودان  نحفظ
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 .......وجنوب  شمال من   نفتدٌه

 .علماً بٌن األمم

)الباشا،                                                                       

 (217م، ص 2114

 

 ،وهو دلٌل وافً ...)مع األحرار(دٌوانا  ٌحمل اسم  أصدر الشاعر  

ولد احتوى هذا الدٌوان بابا  كامال  بعنوان  ...ٌبٌن انتماء الشاعر لوطنه

  الكثٌر من الموالف الوطنٌة.الشاعر تناول فٌها  ...)وطنٌات(

 

 

 

 :السودان -الشاعر/ إدرٌس دمحم جماع

سهم بمدر كبٌر فً تؤجٌج نار أ ...شاعر وطنً من الطراز األول 

فٌما نلمسه فً لصابده ٌتضح ذلن جلٌا ،  ...ضد االستعمار ،الثورة

 :ومن تلن المصابد(...)لحظات بالٌة الوحٌدفً دٌوانه  ...الوطنٌة

 

 طهرــؤرض النٌل والــبسؤمشً رافــعاً رأسً 

 وحب فً دمً ٌجريومن  تمدٌس  أوطانً  

 الؽر  أٌامه  من  األمس كفاح   رىـذك  ومن

 زادي    وألضً رحلة العمر  للعال  سؤجعل

 سودانً  أنت  تمدم  هــنا  صوت  ٌنادٌنً 

  )جماع، دٌوان لحظات بالٌة(                                                   
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 وفً لصٌدة أخرى من نفس الدٌوان:

 ونــٌك ا ــم ن ــولٌك  ونــته ن ــفل  أشعلوها

 السجون لها   ىــتتداع صٌحة  الحر  صٌحة 

 أتون  عزمه ً ــوف فً  للوب  الشباب  نار 

 الصرح ؼاصبون دام فً  فالجهاد الجهاد ما

 رون ــالم بؤصدائه  رب  ٌــوم   تظـل  تشدو 

 نونـالم أو   انًــاألمكــلنا  عزمــه  فؤمــا  

 )جماع، دٌوان لحظات بالٌة(                                                   

 

، ونال السودان وتم دحر الطغاة ...لمد أثمر لدى جماع هذا الكفاح 

، من تسلط الحكم البرٌطانً الغاشم ...م1956فً غرة العام  ،اللهاستم

 ؤنشؤ جماع ٌشدو بمصٌدة ٌهنا فٌها أمته بالتحرر وٌمول:ف

 من صدى الفرحة فً رفع العلمعزؾ السودان لحناً خالداً 

 الحلم  وتجسٌد  طرب العٌدالصبح على    سنىوأفمنا فً  

 أنحطم  فالمٌد  رحبة التارٌخالشعب  طلٌماً داخـالً   ومشى

                 )جماع، دٌوان لحظات بالٌة(                                                   

 

ومتطلبات المماومة ٌتناسب  ...أنه وحً شعري رابع ال شن من

فً الشعر  التً تعتبر إضافة ممٌزة ،ومعانٌه ..فً صٌاغته ،الوطنٌة

فً سبٌل نٌل الحرٌة عبر  ،العربً...وفرحة لما حممته االنتفاضة الوطنٌة
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عن و ...المماومة...ولد أورد جماع بعضا  من األبٌات تعبر عن فرحته

 بمناسبة االستمالل فمال: احتفابه

 أنت حر فامشً حراً  تحت خفك العلم

 النؽم  لٌك   كانبعاثــط أنت  كالمنى 

 صاعداً فً المممأنت حر فامشً حراً 

 مدم.ــال  لٌكــأشالء   ط  لٌدن ائراً ــث

 )جماع، دٌوان لحظات بالٌة(                                                  

 

اكتسحت كل مواطن  ،إلى موجة عاتٌة ...استحال الشعور بالفرحة هذي

 ...بسرور جارفأٌضا  كما تلمتها  ،المحصنة ،وتشرذمات الطغٌان ،الظلم

فً كل  ...التً تكابد سطوة االستغالل الممٌت ،كل الشعوب المكافحة

ولد صور شاعرنا جماع  ...والطرب،والغناء ،فمابلتها باألهازٌج ،األمكنة

 كل ذلن فً أبٌات ٌمول فٌها:

 الهرموشدا الجالس فً ظل طرب الشرق وؼنى عرب 

 نعمــال  لــك فٌضها  من إنــه  حر  وحــرٌته  نعمــة  

 مـوأم  بعٌد ن ــم بها  وشعوب  ر أوروبا ــؽنى حــوت

 ؽمـن  بؤمرٌكا فشجى حراً  إفرٌمٌا   ثم دوى الطبل فً

 واحد فٌه ضرم. فهً لحن نؽمات صعدت وامتزجت  

 )جماع، دٌوان لحظات بالٌة(                                                   

 :السودان -الفٌتوري مفتاح رجب دمحم /الشاعر

مد جاب أرض ... فالمعاصرٌن العرب و أحد أمٌز شعراء المماومةه

 ،كل بماعها ،نتمابٌة للعروبةبة طوال  وعرضا ... وغطى بمصابده االالعرو

فً كل  ،وولف على كل أبواب المماومة منشدا   ...فؤنشد فً فلسطٌن كثٌرا  
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الذي  ،ومن بٌنها وطنه السودان ...التً تطلعت للحرٌة ،البلدان العربٌة

بعد أن  ...التً تحمل فرحة  المماوم المنتصر ،أهداه المصٌدة الوطنٌة

تغنى بها فنان  ... وهً المصٌدة التً تخلص من المٌود االستعمارٌة

 :و جاء فً المصٌدة دمحم وردي /الدكتور ...السودان المبدع

 

 ،أصبح الصبح فال السجن وال السجان باق

 ..وإذا الفجر جناحان ٌرفان علٌن

 ،وإذا الحسن الذي كحل هاتٌن المآلً

 ،فالتمى جٌل البطوالت بجٌل التضحٌات

 ومات...التمى كل شهٌد لهر الظلم 

 بشهٌد لم ٌزل ٌبذر فً األرض بذور الذكرٌات،

 

 أبداً ما هنت ٌا سوداننا ٌوماً علٌنا،

 أصبح شمساً فً ٌدٌنا،بالذي 

 وؼناء عاطراً تعدو به الرٌح...

 فتختال الهوٌنا....

 

التحم دنٌا  ،من خالل هذا النصو ...الفٌتوريمن الواضح أن  

وهذا دٌدنه فً كل  ...هن أو الخورفً لومٌة ال تمبل الو ،والثورة ،اومةالمم

من  ا  ثوب ،رنا هذافً عص ،التً كست الشعر العربًلصابده الوطنٌة، 

 رمزا  من رموز التحرر والنضال. ،الفٌتوريجعل من  ...الجمال والبهاء
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 السودان: -الشاعر دمحم المكً إبراهٌم

الذٌن ألدموا على نظم الشعر  ...من الشعراء السودانٌٌن المعاصرٌن 

فً و ،ولمد شهدت له أرولة الشعر فً السودان ...شعر المماومة ،الوطنً

التً لم تخل لصابد كل  ،دواوٌنه الشعرٌة األربعةوعبر ، خارجه بذلن

إفرازات به  واكب فٌه الشاعر ما جاءت ،من لهٌب ثوري ضارم ...منها

 ...واإلفرٌمٌة ،والدول العربٌة ،التً شملت السودان ،والمماومات ،اتالثور

ٌخاطب وهو  :نورد ما ٌلً ةومما جاء فً أشعاره الوطنٌ ،كؤحداث متتالٌة

إلرادته بعد  ،التً انتصر فٌها الشعب ،م1964وبر الشعبٌة ثورة أكتفٌه 

 :شرسة مع حكم الطغاة  ،ومماومة (هٌجان)

 

 ،باسمن األخضر ٌا أكتوبر األرض تؽنً

 ،الحمول اشتعلت لمحاً ووعداً وتمنً

 ...والكنوز انفتحت فً باطن األرض تنادي

 ،باسمن الشعب انتصر

 ،حائط السجن انكسر

 .عرس فً األٌادي (جدلة)والمٌود انسدلت 

 ،كان أكتوبر فً أمتنا منذ األزل

 ...كان خلؾ الصبر واألحزان ٌحٌا

  ...حتى إذا الصبح أطل ،صامداً منتظراً 

 .أشعل التارٌخ ناراً واشتعل

 (137-136إبراهٌم، دٌوان، ص  المكً )دمحم                              
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 السودان: -الشاعر/ مهدي دمحم سعٌد 

من الشعراء السودانٌٌن المعاصرٌن ٌتضمن دٌوانه )الطٌن  

بعض منها  نمتبس والجوهر( العدٌد من المصابد الوطنٌة ولصابد المماومة

 ما ٌلً: ،ما جاء فً لصٌدة )تغرٌدة أكتوبر(

 جمٌل  إصالح  الثوار  ؼاٌة

 نبٌل ذٌب ــته  الثوار ؼاٌة 

 وبناء الشعب جٌالً بعد جٌل

 جباراً عنٌد.  للخٌر زارعاً 

 

 للكفاح  هٌا  السودان  ٌا بنً

 بهاتٌن البطاح  ننشد الوعً

 لم تعد أرضً لؽٌري تستباح

 .فؤنا حر وإنسان جدٌد

 ( 36) مهدي دمحم سعٌد، الطٌن والجوهر، ص                             

 

 

 

 السودان: –الشاعر/ ٌوسؾ مصطفى التنً 

ن أجادوا وبرزوا فً الذٌ ...من رواد وفحول الشعراء السودانٌٌن 

 ولد شارن الشاعر فً كثٌر من الموالف ،والثوري ..الوطنًمجال الشعر 

لتفادي  ...كثٌرا بالتضامن وتوحٌد المآل نادى و ،دانفً السو ،الوطنٌة

مما ٌساعد كثٌرا  فً تشتٌت ... د الضعف والهوانالتً تولّ  ،عوامل التفرلة
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ولد  ...ي للعدووروح المماومة والتصد ..ف الروح الوطنٌةاضعإو ،الجهود

 جاء فً إحدى لصابده: 

 

 مرفعٌنٌن ضبالن وهازل

 شموا بطن األسد المنازل

 نبمى حزمة كفانا المهازل

 ونبمى درلة وطنً العزٌز.

 

 النبٌلة  ٌةــللموم ن ـــنح

 ما بندور عصبٌة المبٌلة

 تربً فٌنا مصاٌب وبٌلة

 تزٌد مصاٌب الوطن العزٌز.

 )دٌوان، ٌوسؾ مصطفى التنً(                                             

 

 

 ،فً تناول المصابد الوطنٌة بالغناء ،كما هو معهود لدى السودانٌٌن 

األستاذ/ بادى أحد كبار الفنانٌن السودانٌٌن  ..فمد تغنى بهذا النشٌد الوطنً

مثله مثل األناشٌد الوطنٌة  ...واللى لبوال  كبٌرا  لدى المواطنٌن ،دمحم الطٌب

  األخرى.

  

فً  ...تضج الساحة بالكثٌرٌن من الشعراء السودانٌٌن المجودٌن 

المفتنٌن  ،وٌمابل ذلن لفٌف من الفنانٌن ،أشعارهم الوطنٌة والثورٌة
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تمعن  ،وأصبغوا علٌها ألحانا   ..الذٌن تناولوا معظم تلن األشعار ،بوطنهم

على مختلف  ...فكم أشعلت نٌران الحماس بٌن أفراد الشعب ،فً ثورٌتها

ى تحمٌك األهداف لوأودت فً نهاٌتها إ ،أو المبلٌة ،انتماءاتهم الحزبٌة

نعتاق من لبضة ، المتمثلة فً اإلوالتطلعات... وإلى تحمٌك اآلمال المبتغاة

ومن ثم ردها  ،والمغتصبٌن لحموق الشعوب ،ومن تسلط الطغاة ...األشرار

 لى أصحابها. إ
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 الفصل الثانً                                     

 

 الشعراء العرب                                    

 ،ودورهم فً ثمافة المماومة                             

  وتجلٌاتها فً الشعر العربً                            

 

الجم.. من شعراء المماومة، الذٌن تزخر بهم ساحات هنان الفٌض 

من أمثال الشعراء الفلسطٌنٌٌن.. الشاعر محمود دروٌش،  أمتنا العربٌة..

والشاعرة فدوى طولان، والشاعر إبراهٌم طولان، والشاعر عبد الكرٌم 

الكرمً، وغٌرهم من الشعراء، الذٌن كان لهم الدور الفاعل، فً ترسٌخ 

 سطٌنً.. ودوره فً تدعٌم ثمافة المماومة..هوٌة الشعر الفل

 

 :فلسطٌن -الشاعر محمود دروٌش

                                                          :     )ولنا بالد(حكا الشاعر محمود دروٌش.. فً لصٌدته   

 ولنا بالد ال حدود لها.. كفكرتنا عن المجهول،

 ضٌمة وواسعة... 

 فً خرٌطتها،بالد حٌن نمشً 

 تضٌك بنا...

 وتؤخذنا إلى نفك رمادي، فنصرخ فً متاهاتها:

 وما زلنا نُحبُّن..

 ُحبُّنا مرض وراثً.

 بالد حٌن تنبُذنا إلى المجهول ...تكبُر.
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 "     45م ،ص 2114"محمود،                                                   

  

)أي حب للمارئ الكرٌم الحك، حٌن ٌمرأ هذا الممطع، أن ٌتساءل:  

 ٌعدل الوطن؟(

 

رموز الشعراء كبار رمزا  من  ،الشاعر محمود دروٌشعد ٌ  

عبر المماومة فً  ...الذٌن حملوا مشاعل المناداة بالحرٌة العرب، الوطنٌٌن

الصرٌحة منها  ...فعمد على تكثٌف أشعاره الوطنٌة ،شتى معانٌها

نال منها كل عربً  التًالمتعددة، و فً متن دواوٌنه الشعرٌةوالرمزٌة، 

 .... حظه من المعرفةثابر

 

 العراق: -الشاعر/ بدر شاكر السٌاب

بد اهو ر ،السٌابعلى أّن  ...ًالعربالشعر ماد نمن ع الكثٌر مجٌ  

 والشاعر صالح عبد ،/ نازن المالئكة الشاعرةإلى جانب  ،الشعر الحر

التً تحمل فً ثناٌاها  ..بالرمزٌة السٌابتمٌز الكثٌر من شعر  ...الصبور

... فمد التً مٌزته عن غٌره من شعراء عصره ،ومة والثورٌةاروح المم

فً الشعر العربً  ،نمطا  جدٌدا  ورابعا   ،السٌاب أشعار أصبحت

 ...المعاصر

فً  ،وزوال حكم الطغاة ،من رمزٌته فً التطلع لثورة التغٌٌر 

التً  مطر(الأنشودة )لصٌدته  ...بل وفً الوطن العربً بؤكمله ،العراق

 جاء فً بعض منها: 

 

 ...أكاد أسمع العراق ٌذخُر الرعود

 ،وٌخزن البروق فً السهول والجبال
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 ..ما فض عنها ختمها الرجال حتى إذا

 ،لم تترن الرٌاح من ثمود

 .فً الوادي من أثر

 

 ،المطرأكاد أسمع النخٌل ٌشرب 

 ..وأسمع المرى تئن، والمهاجرٌن

 ،ٌؾ وبالملوعدٌصارعون بالمجا

 عواصؾ الخلٌج، والرعود، منشدٌن:

 مطر...

 مطر...

 مطر...

)دٌوان بدر شاكر السٌاب،                                             

 ( 477م، ص 1971

 

 نضحتفٌما  ،وتفاعل ..حٌث تداخل ،شارن السٌاب بشعره الوطنً 

 ،ظلت األكبر فً فعالٌتها ،ومماومة ..من وطنٌات ،به الثورة الجزابرٌة

فً ربوع الوطن  ،والتً أصبحت منارة تهدي كل ثابر ،على مر األولات

عن طرٌك المماومة  ...وغٌره من البلدان التً تنشد التحرر ،العربً

لثورة رمزا  من رموز ا السٌابولد تناول  ،إلى الطرٌك الموٌم ،والتضحٌة

تحكً عن األسطورة النضالٌة الفدابٌة  ،وأفرد لصٌدة مطولة ...الجزابرٌة

 مال:ف )جمٌلة بوحرٌد(

 

 ٌا أختنا المشبوحة الباكٌة،
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 ..أطرافن الدامٌة

 ٌمطرن فً للبً وٌبكٌن فٌه،

 ٌا من حملت الموت عن رافعٌه

 ..من ظلمة الطٌن التً تحتوٌه

 إلى سماوات الدم الواربة،

 اإلنسان وهللا، واألموات واألحٌاء فً شهمة،حٌث التمى 

 فً رعشة للضربة الماضٌة.

 

 إلى أن لال:

 ،فدٌن جرح الجرٌحأنت التً تُ 

 عطٌن.. ال لبض رٌح،أنت التً تُ 

 ،تنا ٌا أم أطفالناٌا أخ

 ،ٌا سمؾ أعمالنا

 ٌا ذروة تعلو ألبطالنا.

 

 :أٌضا   ولال فٌها

 ،من أجل طفل ضاحكته السماء

 أرضه،فرحان فً 

 وبعضه فرحان من بعضه،

 أحسسته ٌحبو على راحتٌن،

 سمعته ٌضحن فً مسمعٌن،
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 ٌهتؾ: )ٌا جمٌلة

 ٌا أختً النبٌلة،

 ٌا أختً المتٌلة،

 لن الؽد الزاهً كما تشتهٌن( 

 ( 62، ص 1969)بدر شاكر السٌاب،                                         

 

 سورٌا: -الشاعر نزار لبانً

أشعارهم بؤسلوب المماومة  تكللت الذٌن ..الشعراء المعاصرٌن ٌعد من 

وهو من  ...فهو شعر تعلك بكل لضاٌا التحرر فً عالمنا العربً والثورة، 

حسب المستوى ، ٌؤلفها الجمٌع وٌتفهمها ،الشعر الذي صٌغ فً لوالب

من  ،وتعد أشعار الشاعر نزار لٌانً الوطنٌة ،الذي ناله ،الثمافً واإلدراكً

إذ  ،ألٌم وأنفع األشعار التً تإثر أثرا  مباشرا  فً نفوس المتلمٌن العرب

ذات  ،المتعددة ممن إفرازات مجتمعاته ...أنها وكما أسلفت تخاطبهم جمٌعا  

كان لها األثر ، فمسارات الثورٌة بٌنهمالوبذلن حركت  ،الثمافات المتباٌنة

نورد  ...عالمه الثوري ومما جاد به الشاعر فً ،البالً والفاعل لدٌهم

 :)هوامش على دفتر النكسة(ماٌلً من لصٌدة 

 ...لمد خسرت الحرب مرتٌن،

 ..ألنن انفصلت عن لضٌة اإلنسان

 ،لو أننا لم ندفن الوحدة فً التراب

 ،لو لم نمزق جسمها الطري بالحراب

 ،لو بمٌت فً داخل العٌون واألهداب

 .لما استباحت لحمنا الكالب
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ً نرٌد جٌالً   ،ؼاضبا

 ،نرٌد جٌالً ٌفلح اآلفاق

 ،وٌنكش التارٌخ من جذوره

 ،وٌنكش الفكر من األعماق

 ،نرٌد جٌالً لادماً مختلؾ المالمح

 ...ال ٌنحنً.. ال ٌعرؾ النفاق

 نرٌد جٌالً رائداً عمالق.

 (155)سمر الضوي، روابع نزار لبانً، ص                                

 

 ضٌاع فلسطٌن:ولال فً لصٌدة أخرى تحكً 

 ،لم ٌكن فً العرس رلص عربً

 ..أو طعام عربً

 ..أو ؼناء عربً

 ،أو حٌاء عربً

 ،فلمد ؼاب عن الزفة أوالد البلد

 ،كان نصؾ المهر بالدوالر

 ..كان الخاتم الماسً بالدوالر

 ..كانت أجرة المؤذون بالدوالر

 ..والكعكة كانت هبة من أمرٌكا

 العرس واألزهار والشمع،وؼطاء 
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 وموسٌمى المارنز..

 كلها لد صنعت فً أمرٌكا..

 وانتهى العرس..ولم تحضر

 ..فلسطٌن الفرح

 ،األلنٌةبل رأت صورتها مبثوثة عبر كل 

 ورأت دمعتها تعبر أمواج المحٌط..

 ( 177)مرجع  سابك، ص                                               

 

 :الجزائرٌونشعراء المماومة 

حمل السالح، معنى  ...)المماومة(ٌتبادر إلى الذهن عند ذكر كلمة  

لكّن المماومة لها معنى أوسع من  ..والكفاح المسلح؛ دفاعا  عن الكرامة.

 ها سرٌان روح الحٌاة فً األمة.إنّ  ..ذلن.

 

الجسد الحً بطبٌعته مماوم، ٌماوم كل ما ٌتنافى مع هذه الحٌاة، ف 

واستمالل  ،وتطّور ،وتكامل ،من نموّ  ...لحٌاة اإلنسانٌةومع مظاهر ا

بعد  ...فً سابر أرجاء العالم اإلسالمًهو كما وهوٌة...ففً الجزابر و

للمضاء على كل  ، تكالبتتجّمعت عوامل كثٌرة...عصر الغزو االستعماري

فمد تعّرضت لتدمٌر ثمافً استهدف  ..ما ٌمّت إلى حٌاة األمة بصلة.

على ٌد االستعمار  ،وكرامته ...وهوٌته ...شخصٌة اإلنسان الجزابري

 الفرنسً الغاشم...

 

األسلحة كل أنواع مدعومة بومدروسة وواسعة  كانت خطة التدمٌر 

 والمكر، لكنّها واجهت ما ...والخداع ... مع شتى أنواع البطش...والجٌوش
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بفضل  ...انتصرت المماومةوهذه اإلماتة الممصودة...ف ٌماوم هذا التدمٌر

م كل ما تحمله كلمة المماومة من ن وتفهّ بٌّ و، الذي جمع الوعً الجدٌد

 المعانً...

 

إالّ شكال  من أشكال  ،علٌه لم تكن حرب التحرٌر فً الجزابر

انبثمت من إٌمان اإلنسان الجزابري  ...لمماومة ثمافٌة ا  وإفراز ...المماومة

تعالٌم الكرٌمة، وهو إٌمان ٌستمد جذوره من  ...الحّرة ،بحمّه فً الحٌاة

     اإلسالمً...الدٌن 

 

...أنواعا  شتى من صور مد مارس االستعمار الفرنسً فً الجزابرل

من  ا ...هام ا  محور ..والذي ٌعداالستهانة بالمدرات الذاتٌة.و اإلذالل

فً تعاملها مع  ...ور التً ركزت علٌها الخطة االستعمارٌة األوروبٌةالمحا

تبٌن محاوالت  ...وثٌمة على غاٌة من األهمٌة هنانف..الشرق المستعَمر.

فالكتب  ..لطمس الذاكرة التارٌخٌة لشعب الجزابر.الفرنسً المستعمر 

نو الدراسٌة من سنة  تذكر أن تارٌخ هذا البلد ٌبدأ ،ها عن الجزابرالتً دوَّ

ابرة الحضارٌة العربٌة وتحاول أن تفصل الجزابر عن الد م...1831

ولذلن تصّدى عالم  ..وعن انتمابه إلى المغرب العربً. اإلسالمٌة...

لهذه المحاوالت، فؤلف كتابا  تحت عنوان:  ...(هللا كنون عبد)مغربً هو 

اء إلى باالنتم، والشعور محاوال  فٌه إعادة الثمة ،)النبوغ المؽربً(

م. وعلى أثر ذلن 1938الجزابرٌٌن، لكن السلطات الفرنسٌة صادرته سنة

 فٌه، مماال  جاء (الوحدة المؽربٌة)فً جرٌدة  ...(دمحم مكً الناصري)كتب 

: 

إنه كتاب أدب ٌعتز باإلسالم والعربٌة، ولكن فرنسا، حبٌبة اإلسالم )

ضاق فمد ، ، كما تمول وٌمول دعاتهاوصدٌمة العرب ومربٌة الشرق

صدرها وانكشف سرها وافتضح أمرها، وأصبحت ال تطٌك أن ترى 

 لتارٌخ، وفً زواٌا الماضً البعٌد...حتى فً صفحات ا ...للمغاربة وجودا  

تعمل ما فً المستطاع لمطع صلة المغاربة  ...سٌاساتها الٌومحتى و
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ادا  أن له أجد ...بماضٌهم نهابٌا ، حتى ال ٌعرف المغربً المستعبد البابس

 ...حازما  بضعفه وحمارته. أعزاء علماء، وحتى ٌإمن إٌمانا  

 

سعها مطلما  أن تسمح ما دامت فرنسا ترمً إلى هذا الغرض فلن ٌ    

معنى ذلن، فً منطك السٌاسة  ألنّ  ؛)النبوغ المؽربً(برواج كتاب 

ضمن  ...المغرب األلصى سٌواصل سٌره الروحً والفكري الفرنسٌة، أنّ 

وبة واإلسالم، تلن العملٌة التً تركت الفرنسٌٌن سكارى دابرة العر

 ... عملٌة التجنس واإلدماج والتفرنس حٌارى، وهذا ٌعرلل

 

... على ٌد كان التعلٌم فً الجزابر ٌجري غالبا  فً المساجد والزواٌا     

النوع من هذا مثل  رأى المستعمر الفرنسً أنّ فً . والمسلمٌن.. علماء

وٌرّسخ الشخصٌة فً نفس الجزابري،  ...ز الهوٌةٌركعلى تسٌعمل التعلٌم 

فراح ٌغلك المدارس الواحدة بعد األخرى، حتى لم ٌبَك فً الجزابر سنة 

ج منها فً نفس السنة 1891 .. تلمٌذا  فمط. 14م سوى ثالث مدارس، وتخرَّ

 فمال:ن بهذا التخرٌب التعلٌمً، واعترف أحد الفرنسٌٌ

أدنى بكثٌر من المستوى  ...فرنسا لد جعلت مستوى تعلٌم المواطنٌن إنّ ) 

 لائماً لبل االحتالل(...الذي كان 

عند  ...فً السجونكما ضٌّك المستعمر على العلماء، وزج بهم       

أبشع  نّ وأٌة، حتى فً الصحراء الجزابرٌة... محاولتهم فتح مدارس عرب

. ..هً محاربة اللغة العربٌة ...حرب ثمافٌة شنها الفرنسٌون فً الجزابر

ولم ٌشنوا هذه الحرب على العربٌة باعتبارها لغة لومٌة فمط، بل باعتبارها 

، وبماضٌها ...لغة حضارٌة تشّد الجزابر بدابرة الحضارة اإلسالمٌة

 ..الحضاري.وتراثها 
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جزابر، وعاد لبزٌارة لم 1893سنة الشاعر المصري أحمد شولً لام    

 إلى الماهرة لٌمول: 

فمد  ..سخت مسخاً.، ؼٌر أنها لد مُ )وال عٌب فٌها، أي الجزائر     

وإذا خاطبته بها ال  ..ٌستنكؾ النطك بالعربٌة. ...مّساح األحذٌة عهدتُ 

 إال بالفرنسٌة( ٌجٌبن

 

راعه  ...م1911ولما زار أحد الصحافٌٌن المصرٌٌن الجزابر سنة ) 

  فمال:لغة العربٌة الفصحى فٌها، وضعها العلمً، وتمهمر ال

ه جرت ربوع العلم، وخرجت دور الكتب، وصارت الدٌار مرتعا  )     

للجهل والجهالء، وكادت ت درس معالم اللغة العربٌة الفصحى، وتطرلت 

 إلى اللغة العامٌة الكلمات األجنبٌة، بل أصبحت اللغة الفرنساوٌة هً لغة

جزابر، ولسنطٌنة، وعنابة، التخاطب فً العواصم، مثل:وهران، وال

ولو  ..حالة التعلٌم فً المطر الجزابري سٌبة جدا . إنّ ...وأضاف: وغٌرها

لحلت اللغة الفرنسٌة محل العربٌة فً  ،استمر الحال على هذا المنوال

مع مضً الزمن،  ...بل ربما تندرس العربٌة بالمرة المعامالت... جمٌع

 فال الحكومة تسعى فً حفظها، وال تدع األهالً ٌإلفون الجمعٌات لفتح

 ...(المدارس

فهنان  ...فً الجزابرعمد االستعمار إلى إثارة النعرات المومٌة     

تآخٌتٌن متالحمتٌن، هما: البربر م ...اإلسالم لومٌتان، عاشتا فً كنف

حاول ...)األمازٌك(أو  )األمازٌػ(أٌضا  وٌسمى البربر والعرب...

اربون على سكان االستعمار الفرنسً أن ٌصّور العرب فً الجزابر أنهم ط

أٌضا   ثم حاول ..، وبذلن ٌفصل بٌنهما.وٌمصد البربر ...البالد األصلٌٌن

تموٌة  وحاول أٌضا   م إلى فرنسا...لٌضمه انتزاع البربر من اإلسالم...

واشترن والنشر... ابةالكتعن طرٌك ها ... وإحٌاباللغة البربرٌة

ربر، المستشرلون فً هذه العملٌة، حٌن راحوا ٌبحثون فً أصول الب

هم ألدموا على كتابة اللهجات أنّ  وٌرجعونها إلى أصول أوروبٌة...كما

هذا  ..ألفوا فً تارٌخ آداب اللغة البربرٌة بحروف التٌنٌة. .. والبربرٌة.
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ٌة، ثم عن اللغة البربرٌة فضال  عن محاولة إبعاد البربر عن اللغة العرب

 بالد المبابل نهابٌا .... لفَْرنََسةنفسها، 

 

ولة، باسم فصل الدٌن عن الدمحاربة المساجد عمد المستعمرون أٌضا  ل     

وعٌن لى حرمة المساجد فً الجزابر، إلى التعدي عأو العَلمانٌة، و

واإلشراف على الوظابف  ،دفرنسٌا  إلدارة المساج سبوالمالمحتلون 

إلرسالٌات ..واهتم المستعمر كثٌرا  باوا أولاف المسلمٌن.ثم سط الدٌنٌة...

   ... التبشٌرٌة لتنصٌر الجزابرٌٌن

 

وعلى رأس هذه الثورات  ...على أثر ذلن  اندلعت الثورات المسلحة    

 1838ذروة لوته بٌن سنتً  ولد بلغ ادر الجزائري(الم عبد)ثورة األمٌر 

نصف الجزابر، وباٌعه الجزابرٌون،  وبسط سلطانه علىم...1839و

اتحاد الملة الدمحمٌة والمٌام البٌعة أن غاٌته المصوى هً وأعلن فً خطبة 

واستمر جهاده خمس عشرة سنة، ولد انتهى  ...بالشعابر األحمدٌة

ثم كانت ثورات الجمعٌات  ..باستسالمه أمام الموة العسكرٌة الفرنسٌة.

 ...م.1874الدٌنٌة، التً تواصلت حتى سنة 

 

دة جبهة بمٌا ...م انطلمت حركة التحرٌر الكبرى1954وفً سنة      

واستمرت الثورة رغم المناورات السٌاسٌة  التحرٌر الوطنً الجزابري...

حتى اتسع عملها السٌاسً وعملٌاتها الحربٌة، ، والممع الوحشً، فالفرنسٌة

فؤ علن  جع أمام الضغط الجزابري والعالمً...إلى الترا ...اضطرت فرنسا

وكان ذلن  زابرٌة...م تشكٌل الحكومة المإلَّتة للجمهورٌة الج1958سنة 

 ...ممدمة الستمالل الجزابر
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ن دورها أهّم من الثورات وكاهنا اتمدت جذوة النهضة الثمافٌة...      

ف وألنها تستهد ،سبل محاربتها أصعبألن آثارها أعمك، والمسلحة، 

المحور األساس فً التغٌٌر وهو )اإلنسان(... وكل تغٌٌر حمٌمً ٌبدأ به... 

نهض بالدور األكبر فً هذه النهضة جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن، 

م، ثم تولى رباستها 1931سنة  (عبدالحمٌد بن بادٌس)التً أسسها الشٌخ 

ولد تؤثّر أعضاء  .(..دمحم البشٌر اإلبراهٌمً)م الشٌخ 1941بعد وفاته سنة 

 ...(عبده دمحم)وتلمٌذه  (جمال الدٌن األفؽانً) هذه الحركة بنهضة السٌد

 

ٌتعلم فٌها ما  ،مبة وخمسٌن مدرسة ...ت خالل ثالث سنواتأنشب    

كما شٌدت بمالها وبمساندة أفراد الشعب ..ٌمارب الخمسٌن ألف تلمٌذ.

 ...فً المرى الكبرى خالل سنة واحدة ...حوالً تسعٌن مسجدا  

 

أّن كل محاور الهدم  ...تضح مما سبكأما الشعر فً ساحة المماومة فٌ    

...وعن  اتجهت إلى فصل الجزابرٌٌن عن دٌنهم ...الثمافً فً الجزابر

ومن هنا  ..ارة اإلسالمٌة العربٌة.دابرة الحضعن و ...ماضٌهم الحضاري

فإن المماومة، سواء العسكرٌة منها أو الثمافٌة، اتجهت نحو توثٌك صلة 

. ومن الطبٌعً أن ..الجزابرٌٌن بالدٌن وبالحضارة اإلسالمٌة تراثا  وانتماء 

ٌتجه هذا االتجاه الدٌنً الحضاري، وأن  ,ٌكون الشعر الجزابري المماوم

 ..والشخصٌة ..نحو الدفاع عن الهوٌة ٌستنهض المشاعر لحركة  

 ...مكافحة البدعو ..والكرامة

 

عوامل التخلّف فً المجتمع  ...تناول الشعر الجزابري بداٌة     

أنها البدع التً انتشرت فً الجزابر على ٌد بعض  الجزابري، ورأى

.. وأشهر .أصحاب الزواٌا، وأنها االنحراف عن نهج اإلسالم وتعالٌمه

دمحم المولود بن )للشاعر  ،)المنصفة(الموضوع هً  هذا لصٌدة فً

التً تصف والع الجزابر فً مطلع المرن  ...للمٌالد 1866 ( (الموهوب
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من تخلف  ...ومطلعها ٌدل على المرارة التً أحس بها الشاعر ..العشرٌن.

 :فٌها ٌمولف ..المجتمع.

 

 ...صعود األسفلٌن به ُدهٌنا  

 ،اللَّهـو منَّارمـــت أمــواج بــحر  

 ...ا للمعارؾ ما ُهدٌناألنّ  

 . أنــاساً للخمــــور مــالزمٌــَنا 

 

 ...)وٌرى أن االبتعاد عن كتاب هللا هو سبب كل شماء

 ...نعم إنا شمٌنا إذ سُمٌنا

 ،خٌـــر ٌنـــادٌنا الكتاب لكـــل

 ...كإوس الجهل لكن ما ُروٌنا

 ...فهـل كنــا لـذلــن سامعٌـــنا؟

 

 من جهل ...وٌرى أن اإلسالم ٌتعارض مع الحالة الموجودة فً بالده

 مة، فٌمول:وابتعاد عن المنافع الحمٌمٌة لأل

 ...هذا أال ٌا لوم ما اإلسالم

 .,..أتى اإلسالم ٌؤمرنا بعلم

 ...وجمع بٌـن دنٌـــانــا وأخـــر 

 ...ودٌن هللا رب العالمٌنا 

 ...وسٌر فً المنافع ما حٌٌنا
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 ...لـــول خٌــر المرسلٌــنــاتدبـر 

 

ثم برإٌة حضارٌة ٌتحدث عن مراكز العلم فً تارٌخ اإلسالم، وما 

 استفادت أوروبا من علم المسلمٌن أثناء الحروب الصلٌبٌة:

 ...سلوا عن علمهم بؽداد شرلا

 ...سلوا فاساً ولاهرة بخار

 ...ىسلــوا حــرب الصلٌب

 ....ولرطبة وأخذ الوافدٌنا فكم أفادت 

 ...وبصرة، تبصروا الحك الٌمٌنا

 ...ســواكم مــن علــوم الســالفٌنا

 

رسمت المنهج اإلصالحً برإٌة  ،نستطٌع أن نصف هذه المصٌدة بؤنها    

 عبدالمادر)ولذلن حظٌت باهتمام الدارسٌن، فشرحها الشٌخ  ...إسالمٌة.

دمحم )بعد ... ومن )اللمع فً نظم البدع(بالتفصٌل فً كتابه...  (المٌجاوي

تناول المضاٌا الذي  م...1931ـ  1886 (عمر بن لدور) نلتمً، (المولود

... واالستهتار بؤحكامه، وما ٌشوبها من االبتعاد عن الدٌن ...االجتماعٌة

على  )دمعةٌتضح فً لصٌدته  كما فبعث كل ذلن فً نغمة شجٌة...

 بموله:أمته فٌها خاطب   التً...الملة(

 ... اللٌالً بالسموط دهاهاأكٌد 

 أم المجد من سوء الفعال لالها؟
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كانت ها أنّ  اب التً أدت إلى هذا السموط، وأشار إلىستعرض األسبثم ا     

... إلى التمسن بمٌم اإلسالم امتاالبتعاد عن الشرٌعة... ودعا فً الخ

 ل:فماوبصٌانة عزة المسلمٌن... 

 

 ...وفٌكم كتاب هللا ال زال ناطماً 

 ،ٌنـــاشدكــم أن ال تكــونوا أذلــة

 ...كما كان فً عهد الهدى بحجاها

 .وكونوا أشّداء ضد بؽً عـــداهــــا

 

 ،واالستنهاض ،هّمه لالستٌماظ من ٌكرس ...بٌن شعراء الجزابرمن     

م... 1956ـ  1899دمحم سعٌد الزهراوي () مثل: ، إلى التحرن...والدعوة

 :...إذ جاء فٌها (وٌح الجزائر)فً لصٌدته تحت عنوان: 

 

 ...كان لً من حاجة ومراد ما

 ...من نوم هبــت جمــٌع الناس

 .. وبالدي...إال تٌمظ أمتً 

 ــزل الجزائر فـــً لـــذٌذ رلاد.تـ ولم 

 

ألهبت مشاعر هذا  ...الحوادث التً مّرت على الجزابر ٌظهر أنّ      

 :فمال الشاعر، فراح ٌستغرب من عدم تؤثر أبناء شعبه بهذه الهزات

 

 ...هذي الجزائر أٌمظت
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 ...وأرى الجزائر فً جمود

 ...مـــا للجـــزائر ال تحــّرن ساكناً 

 ...حتى الجماد فكان ؼٌر جماد

 ...وال معتاد...ٌوماً بمعهود

 ...أفلــم ٌكــــن أبناإهـــا بعباِد؟

 

...فمد أورد فً لصٌدة م1929ـ  1869دمحم بن أبً شنب () أما الشاعر

 :)أفٌموا بنً عمً(تحت عنوان... 

 ؾ...أفٌموا بنً عمً برلً المشار

 ...مــد ذهــب األعالم والعلم بٌنكـمف 

 ...وجّدوا وكّدوا باكتساب المعارؾِ  

 ؼمــــر وخالـــؾ.  ولم ٌبك إالّ كلّ  

 

الثورة هو المرحلة التالٌة، التً ٌرى فٌها الجزابري أنه لادر أن       

بالكفاح ضد االستعمار، وكؤنه أدرن فً هذه المرحلة أن  نصرٌحمك ال

المشكلة األساسٌة تكمن فً تحرر إرادته، وفً سٌطرته على 

الجزابر  مدافعا  عن فكرة أنّ م... 1933صالح خباشة ()ٌمول ..فممدراته.

 الطامعٌن:ن للجزابرٌٌن، ال الستغالل ٌنبغً أن تكو

  ...لم تزهُ جناتنا كً تنعموا رؼداً 

 ،لم تجِر أنهارنا بالخٌر دافمة

 ،كــال وال انفجــرت صحراإنا ذهباً 

  ...وننثنً نحن ال جنًٌ وال َزَهرُ 
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 لكً ٌعّكَرها مستعمَر لذر،

 .لكً ٌحـــوم علٌها الطامــع الؽفــر

 

م... فً لصٌدته بعنوان: 1988ـ  1932الخرفً (صالح )الشاعر ٌدعو     

 إلى الجهاد، وٌبّث األمل فً النفوس بالنصر الحتمً: )هللا أكبر(

 ...لد جاء نصر هللا ٌا دٌؽول

 ،والـــواحد الرحمن جـــّل جاللــه

 ...ر فلٌس ٌفٌدن التدجٌلأكب

 .بنجاح مـــن صدلوا الجهاد كفٌــل

 

النساء الجزابرٌات، فٌمول على  ...(دمحم عٌد)الشاعر ٌستنهض      

 لسانهّن:

 ...صهرتنا الخطوب حتى ظهرنا

 ...كم ؼدونا إلى جرٌح طرٌح

  وحنونا على شهٌد مجٌدٍ  

 ...واتخــذنا مـــن الرصـــاص عموداً 

  ،بالبطوالت فً كفاح األعادي

 ...بالضمادِ  فؤسونا جراحه

 ...خط تارٌخه بؤزكى مدادِ 

 .األكبــادِ علـــــى  وانتطمنا بــه
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بٌن التوّجه الثمافً ما جمع  ...إن شعر المماومة فً الجزابر     

فمد  ..ه جّسد مفهوم المماومة بمعناها الشامل.واالستنهاض العسكري، أي إنّ 

التحرن  تصّدى لتطهٌر المجتمع من كل عوابك تمدمه، ودعا إلى ممومات

والمصالح  ،الضٌمة الذاتٌاتالخروج من كو ،العلمكو ،كالعّزة الحضاري...

غٌر أنه لم ٌرَق فً مستواه إلى شعر عصر النهضة فً  ..اآلنٌة التافهة.

 ..البالد العربٌة.

 

ٌكن  إلى أن الشاعر الجزابري لم مسبما ... طرلنا إلٌهما تربما ٌعود     

مستغرلا  فً مشاعره الرومانسٌة، ولم ٌرتفع عن الوالع المإلم الذي 

ن ٌخاطب الشعب ه أراد أفً عالم الخٌال، أو ربما أنّ  لٌحلّك ،ٌعٌشه

 .والوالع أن أغلب الشعر الجزابري فًالجزابري بؤوضح وأبسط لغة..

 ،اتجه إلى خدمة لضاٌا الشعب ...النصف األول من المرن العشرٌن

ومواجهة التحدٌات التً تواجه الجزابر، وعلى رأسها  ،ومعالجة مشاكله

 ...االحتالل
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 (جمٌلة بوحرٌد)                          

 (العرب ملهمة شعراء المماومة)                 

 

لصدق  ...التً جاءت على لسان جمٌلة ...فٌما ٌلً أكرر هذه الممولة       

الجزائرٌة فً لالب المماومة  ...ولعمك ما ترمً إلٌه ،ولموة أهدافها ،معانٌها

 :إذ لالت والثورة

"أعرؾ أنكم سوؾ تحكمون علً باإلعدام، لكن ال تنسوا أنكم بمتلً  

تؽتالون تمالٌد الحرٌة فً بلدكم، ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح 

 حرة مستملة"

كلمات نطك بها ضمٌر مناضلة ثابرة شابة، واجهت بها سطوة الجالد فهً 

 ... فؤصبحتواغتصب أرضها...الذي جثم على وطنها...المحتل

 المصرٌة،...لمد لررت السلطات ومحورا  للحدٌث عن الكفاح )أسطورة(

كن تعتزمن زٌارة  اشطٌن...ضمن وفد من الن ...منعها من دخول مصر

فً ٌوم المرأة العالمً،  ...للتضامن مع نساء غزةلطاع غزة المحتل...

ه سٌتم منع كل الناشطات الدولٌات مهما إنّ  ،ولالت مصادر أمنٌة مصرٌة

،كما سماها، (جمٌلة بوحرٌد)كان لدرهن فً العالم، بمن فٌهن الجزابرٌة 

.وال مصر، وترحٌلها فور وصولها المطار...سٌتم منعها من الدخول ل

ٌمكن بحال إزاء المولف األمنً الممعً للمناضالت من أجل الحرٌة 

الممتهن والمحاصر إسرابٌلٌا   ... نًوالمدافعات عن حموق الشعب الفلسطٌ

أن نتجاهل ذكرى محفورة فً أذهان مالٌٌن المصرٌٌن ٌتمثل فً  ...

جمٌلة بو )للمناضلة  1962استمبال الربٌس جمال عبد الناصر فً عام 

 ،واالستمبال الشعبً ...(زهرة بو ظرٌؾ)مع زمٌلتها المناضلة  ...(حٌرد

ج المصري الراحل ٌوسف شاهٌن .ولدم المخر..الحاشد لهما ،والرسمً
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الكبٌرة  لامت ببطولته النجمة ..."جمٌلة"فٌلما سٌنمابٌا عن لصتها باسم 

وجاء فٌه الكثٌر من معاناة المناضلة الجزابرٌة  ،(ماجدة الصباحً)

 ..ورفالها، وإن ضم الكثٌر من األحداث الدرامٌة التً ال عاللة لها بالوالع

 ...(جمٌلة بوحٌرد) االسم:.

 ...تسعون رلم الزنزانة:

ًّ بوهران السجن:  ...السجن الحرب

 ...وعشروناثنان  :العمر

 

 ...عٌنان كمندٌلً معبد)

ًّ األسود  كالصٌؾ .. والشعر العرب

 إبرٌك للماء .. كشاّلل األحزان

 ...وٌد تنضمّ على المرآن...وسّجان

 ...وامرأة فً ضوء الصبح

 ...تسترجع فً مثل البوح

 ...مرٌم من سورة ...اإلرنانآٌات محزنة 

 ...(الفتحو

 

من أب  ،فً حً المصبة بالجزابرللمٌالد...  1935ولدت "جمٌلة" عام    

بٌن سبعة  ...وأم تونسٌة، وكانت البنت الوحٌدة فً أسرتها، جزابري مثمف

 كنها فً سمات الرجولة شاركتهم.. إخوة شبان، ل
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حٌن  ...ناظر المدرسة الفرنسًطفلة فً مٌدان مدرستها تواجه كولفت     

نا،  كان الطالب الجزابرٌون ٌرددون ،هتف فً طابور الصباح فرنسا أ م 

 صرخت:ف

 (...الجزائر أًُمنا)                        

 ...شدٌدا   وعالبها عمابا   ...فؤخرجها ناظر المدرسة من طابور الصباح 

 ..(دٌر)جمٌلة بوح االسم:

... أجمل لمحتها واحات المغرب أطول نخلة...أجمل أغنٌة فً المغرب 

 ...أتعبت الشمس ولم تتعبطفلة 

 

انضمت جمٌلة لكتابب  1954عندما اندلعت الثورة الجزابرٌة عام     

المناضلٌن ضد االحتالل الفرنسً، واشتركت فً جبهة التحرٌر الوطنً 

الجزابرٌة، وهً فتاة فً العشرٌن من عمرها، ثم التحمت بصفوف 

فكانت أول متطوعة لزرع المنابل فً طرٌك لوات االستعمار  ...ابٌٌنالفد

 لدى لوات االحتالل...  واحد(...مطلوب رلم )الالفرنسً، حتى أصبحت 

 

بعد إصابتها برصاصة فً الكتف، لتبدأ  1957تم المبض علٌها عام     

، تعرضت للتعذٌب.رحلة لاسٌة من التعذٌب فً سجون الفرنسٌٌن..

كً تعترف على زمالبها، وكانت  ،لمدة ثالثة أٌام ...الكهربابًلصعك ول

نا) :تمولوحٌن تفٌك  ...تغٌب عن الوعً فشل  ماحٌنو (...الجزابر أ م 

ّبون فً انتزاع أي اعتراف منها، تمرر محاكمتها صورٌا   وصدر  ...المعذ 

لكن آالف البرلٌات  ،للمٌالد 1958مارس  7ٌوم (حكم باإلعدام)بحمها 

 ،من العدٌد من دول العالم ...وصلت للجنة حموق اإلنسان فً األمم المتحدة

تستنكر الحكم، وبعد ضغوط عدة تؤجل تنفٌذ الحكم، ثم ع ّدل إلى السجن 

 ..مدى الحٌاة.
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فً لصٌدة بعنوان  ...(نزار لبانً)الراحل العروبة شاعر وفك ما لال       

  :"جمٌلة بوحٌرد"

 

 ..االسم: جمٌلة بوحٌرد

 ..إسم مكتوب باللهب.

 ،مؽموس فً جرح السحب

 ..فً أدب بالدي. 

 ... فً أدبً 

 ...العمر اثنان وعشرون

 ... فً الصدر استوطن زوج حمام

 ،والثؽر الرالد ؼصن سالم

 ...امرأة من لسنطٌنة

 ...لم تعرؾ شفتاها الزٌنة

 ،لم تدخل حجرتها األحالم

 ...كاألطفال لم تلعب أبداً 

 ...لم تؽرم فً عمد أو شال

 ،لم تعرؾ كنساء فرنسا

 ...بٌؽالألبٌة اللّذة فً 

 

من  (دٌر)جمٌلة بوحخرجت للمٌالد،  1962بعد تحرٌر الجزابر عام     

الذي دافع عن  ...)جان فٌرجٌس(ٌها الفرنسً السجن، وتزوجت محام
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والذي  ،(دٌربوح)جمٌلة المجاهدة مناضلً جبهة التحرٌر الوطنً، خاصة 

 .)منصور(..أسلم بعد ذلن واتخذ اسم 

 

أشهر رمز نسابً فً مسٌرة النضال العربً ، )جمٌلة بوحرٌد(تعتبر      

حسبها  ،بـ... )جان دارن العرب(االستعمار، لمبها الكثٌرون د ض

من شهٌدات الثورة الجزابرٌة، نها الجزابر، حتى من أبناء وطالكثٌرون، 

 ..ملتزمة الصمت مختارة نكران ذاتها.وهً تعٌش بٌنهم 

 

 ...(جمٌلة بوحٌرد)االسم: 

 من وطنً امرأةتارٌخ .. ٌحفظه بعدي أوالدي.. تروٌه بالدي تارٌخ: 

أبعاد  أجرحت.. جلدت ممصلة الجالّد ..امرأة دّوخت الشمسالعربً..

.. ٌذكرها زهر الكبّاد النرجس.. ٌذكرها األبعاد ..ثابرة من جبل األطلس

 ..(بالدي ( فً جانب )جان دارن فرنسا –)جان دارن  أصغر ..ما

 

ومازالت ملهمة للكثٌر من األعمال ...بوحرٌد(جمٌلة )كانت       

 الشعراء:اإلبداعٌة، فمد كتب فٌها 

والسورٌان  ...والعرالً بدر شاكر السٌاب ...السودانً دمحم الفٌتوري 

والجزائرٌان الراحالن صالح باوٌة  ...سلٌمان العٌسى ونزار لبانً

تناولتها أعمال روائٌة لد و ...وعبد المادر حمٌدة...وجمال عمرانً 

وفنٌة عدٌدة، كانت فً كثٌر منها ألرب لؤلسطورة، ونشرت كثٌر من 

األخبار حول موتها، وحملت مدارس اسمها، وفً المناسبات ٌتم تمثٌل 

 2103فً بٌروت نهاٌة  تم تكرٌمها ...مسرحٌات تنتهً باستشهادها

 ... للمٌالد
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وعلمت من جهات ... المٌالدي 2116العام شتاء كنت بالجزابر فً    

على لٌد  تزالال  ،)جمٌلة بوحرٌد (أّن المناضلة  ها...فٌ وموثوقرسمٌة 

لكن ظروفها ال تسمح بزٌارتها... نسؤل هللا لها طول العمر ودوام  ،الحٌاة

 الصحة والعافٌة.

 

 

 شعر المماومة الفلسطٌنً                    

 

عموما  بمرحلتٌن : مرحلة النكبة عام مر الّشعر الفلسطٌنً      

، والمرحلة المعاصرة التً أصطلح على شعرها بـ " شعر  للمٌالد1948

أٌة لراءة أولٌّة فً الّشعر الفلسطٌنً تعطٌنا بال   المماومة الفلسطٌنٌة " . إنّ 

وما  ،ومضامٌنها ،وبناها ،ا  عن طبٌعة العملٌة الّشعرٌةشن تصورا  عام

ٌّة حال من األحوال ..رافمها من أحداث وهزات  . تلن العملٌة التً كانت بإ

 ... من العمود الخلٌلً وحتى الحداثة ابتداء ...للمصٌدة العربٌة امتدادا  

  الّشعراء:له لرواد مرحلة النكبة وكان أهم ما ٌمكن تسجٌ

وعبد الرحٌم  بو سلمى( ،أألكرمً  )إبراهٌم طولان ، وعبد الكرٌم 

 وفدوى طولان وؼٌرهم...محمود ، 

... بخصوصٌة ستطاعوا أن ٌرسخوا هوٌة الّشعر العربً الفلسطٌنًإنهم ا  

متلكتها المؤساة واضحة وثابتة...وإذا كانت البداٌات لد اتسمت بالحزن، وا

نجرفوا وراءها هذا ال ٌعنً أنهم ا فإنّ  ،رنكسا... واالبفعل عوامل الهزٌمة

المؤساة حملت فً داخلها رفضا   لصابدهم ، بل أنّ  أو أصبحت وشما  فً

كما س جل لهذا  ، و انتفاضاته...تمحور حول الوطن وثوراته ...ثورٌا  

التً تتفجر  ...الوطن وفدابٌتهببالشعب و ...الجٌل إٌمانه وثمته الراسخة

... واالغتصاب والظلم ،ستعمار والصهٌونٌةاالبإٌماعات محرضة ضد 

 ... االستشهاد  حتى
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األدبٌة فً ضمٌر الّشاعر " عبد  ٌتضح ذلن مثال  من خالل الروح    

لد استشهد من أجل و ،ذلن الذي ال ٌصبر على ذل ...الرحٌم محمود "

 ،ستبسال فً ساحة الوغىذلن... فهو ٌرى إن شرف الرجال هو باال

للشاعر   )الفدائً(...وهنان أٌضا   لصٌدة ستشهادٌة، واال، والحروالحك

بمسٌرة المناضل  ...حٌث ٌبرز فٌها إٌمان الّشاعر ...)إبراهٌم طولان(

 حتى ٌبمى الوطن شامخا  :  ،المسترخص دمه

 التسل عن سالمته ... 

 ،روحه فوق راحته 

 .... كفناً من وسادتهبّدلته همومه 

 

ستطاعوا وبوطنٌة صادلة أن رواد هذه المرحلة... اننا المول بؤن بذلن ٌمك 

 ...بوفاء وإخالص حمٌمٌن...ٌتناولوا هموم الوطن الكبٌر

 

رت تسمٌته منذ ستم... الذي أخذ شكله واسطٌنً المعاصرلأما الشعر الف

لشعر مرحلة النكبة متدادا  أواسط الستٌنات، فمن حٌث الخصوصٌة ٌعتبر ا

 )محمودٌن مشتركة... وكما ٌمول الّشاعر من مضام  لما ٌحمله  االثنان

  :الشاعر )أبا سلمى(دروٌش( مخاطبا    

ؼّسان )... أو كما ٌمول هذا الحد .. إننا أبناإكم( إلىء ال لسنا لمطا)

  الّشعر :ومنه ( عن أدب المماومة كنفانً

أدب المماومة الفسطٌنٌة الراهن مثله  مثل المماومة المسلحة   إنّ ) 

ً دٌدة فً سلسلة تارٌخٌة لم تنمطع ٌشكل حلمة ج ... خالل نصؾ عملٌا

 ...سطٌنً(لالماضً من حٌاة الّشعب الفالمرن 
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وما طرأ  علٌها  ...متداد حركة الشعر العربًٌحمالن ا االثنٌن ومع   أنّ  

وٌنسجان فً نهاٌة   ...إالّ أنهما ٌلتمٌان فً مصب واحد ...من تغٌرات

 سطٌنٌة...لمن الخصوصٌة الوطنٌة الفاألمر 

 

بحركة الشعر الحر  ...سطٌنً المعاصرللمد تؤثرت حركة الشعر الف    

 ...التً عمت بعض أجزاء الوطن العربً فً الخمسٌنات ...والحداثة

ذات الموسٌمى  ...بحٌث بدأت المصٌدة تتحول الى نظام التفعٌلة المتعددة

بتدأت به أول وإن ا... دون التمٌد بنظام الشطر فً العمود الخلٌلً ،الداخلٌة

، رغم محاوالت التركٌب والرمز... وكما تسم بغنابٌة عمٌمةولد ا األمر...

 ٌمول )ٌوسؾ الٌوسؾ(:

 منذ نشؤته فً أواسط...الؽنائً لد هٌمن على الشعر المماوم النمط إنّ ) 

  ...(ص من الخطابٌة الشاعرٌة الضعٌفةبعدما تخل ...الستٌنات

 

هتمامات بفعل ، واالوتجذرت الرإى الشعر هنا،تسمت مضامٌن كذلن ا    

مع أن لغته بمٌت مباشرة ... األحداث الكبٌرة التً رافمت العملٌة الشعرٌة

البداٌات حملت رفضا   ورغم أنّ ... الثورة العرٌضة بحكم مخاطبته جماهٌر

 تحول، بمرور الولت، إالّ أن هذا الرفض سرعان ما ...رومانسٌا  حزٌنا  

 ، م1967النكبة الثانٌة فً حزٌران خاصة بعد ، وتعاظم األحداث وتالحمها

ومن هنا ٌكون ي، والعً، واثك، ومتفابل بالمستمبل...الى تمرد ثور

نتمالها من حالة ... وا)الفدائً(ة لصٌدة الثورة وبطلها الجدٌد التجاوز بوالد

ستلهامه ل اة... واتضح خط الّشعر هنا من خالالمماومحالة التحرٌض الى 

حولة لكل معانً النبل والحك والشجاعة ، ونضاله الى جانب الطبمات المس

متداد العالم ..وشعر المماومة الفلسطٌنٌة على ا ،والممهورٌن ,,,من الفمراء

ختلفا فً ٌلتمٌان فً األهداف والمعانً وإن ا بعد ذلن ٌمع فً محورٌن

 فاق...بعض المهمات واآل
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 رض المحتلة :األلسطٌنً فً الشعر الف

الى  )محمود دروٌش( الشاعر الذي ٌمثلهٌمٌز هذا الشعر  أهم ما إنّ      

وسمٌح الماسم ، وتوفٌك زٌاد ، وسالم جبران ، فترة خروجه من الداخل، 

 حسٌن ،  وحنا أبو حنا وآخرون ... وراشد

ولد ترجم هذا التعلك بلغة إصرار تشبثه باألرض وعدم مبارحتها...هو 

تلن ، حتالل الصهٌونً... ومناهضة كل أسالٌب االعلى البماء ٌدةعن

.وفلكلور السكان العرب ..وثمافة...األسالٌب التً تحاول مصادرة أرض

الثوري من خالل ، وحتجاج الوالعًلغته اتسمت باال كما أنّ األصلٌٌن...

واضح عن  وبشكل العدوان...عبر الشعراء هنا صرخاته المدوٌة بوجه

 كما عبروا عن ...نتفاضات الداخل، والوتغنٌهم للمماومة، للوطننحٌازهم ا

... وإٌمانهم باالشتراكٌة العلمٌة... نتمابهم السٌاسً واألٌدٌولوجًا

لمحتلة أخٌرا  شعر األرض ا وأستطاعوالتزامهم بمضاٌا اإلنسان والحرٌة...

موم الوطن معبرا  عن هو ... واثما  حتالل األسودأن ٌخرج من لٌل اال

 :()علً الخلٌلًاعر األرض المحتلة كما ٌمول شاإلنسانٌة ، ألنه و

أو دؼدؼة للجرح .. بل هو  فعل  ،أو كشؾ ،صوت لم ٌكن مجرد) 

... جتماعً حمٌمً .. وهو  لذلن مطارد من لبل العدو، واسٌاسً

 .(واإلرهاب ،والممع ،عتمالومعرض لال

 

  ...الّشعر الفلسطٌنً فً المنفى

 : (خوري الٌاسٌمول )     

ٌمة مباشرة ٌستطٌع أن ٌكون وث ...إذا كان الشعر داخل األرض المحتلة)

ٌطمح أن  ...الشعر فً المنفى فإنّ  ،حتاللتحت اال ...عن حٌاة العرب

 .(والعٌاً الى أبعد الحدودٌكون 

 :ٌمثله لشعر هنافا     
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طولان ، وعز  فدوى معٌن بسٌسو، وولٌد سٌؾ ، وكمال ناصر ، و)     

، ودمحم المٌسً ،  الدٌن المناصرة ، وخالد أبو خالد  ، وأحمد دحبور

  ...فً المرحلة من خروجه من الداخل...ومحمود دروٌش(

ف فسٌبمى ردٌ ...المنفىفً أو  ،سواء كان الشعر فً األرض المحتلة    

ٌكون له من الخطورة ما ٌجعله الفن سو ،وذراع الثورة اآلخر ..البندلٌة

 ،الشعورٌة العالٌةذات التوترات  ،المضاٌا الساخنة فً ...ألولالجماهٌري ا

 ثورات والحروب واألحداث الكبٌرة...    كال

ٌمكننا أن نمر على  ٌة ومكانة شعر المماومة الفلسطٌنً...ألهم    

 م 1917بعد تسارع األحداث المتالحمة من وعد بلفور عام ... موضوعاته

لنكبة العربٌة فً ، فام1948عام  الفلسطٌنٌةفالنكبة ...ومن ثم تمسٌم فلسطٌن

 ،حتالل كل فلسطٌن واألراضً العربٌة األخرى، وام1967حزٌران عام 

، ثم الحرب م1973، فحرب تشرٌن م1971مرورا  بمجازر أٌلول عام عم 

فعملٌة الشمٌف  ، ،  وحصار مخٌّم تل الزعترم1976م ااألهلٌة اللبنانٌة ع

لى المدس ...إ، ثم رحلة العار للساداتلكرامة، ولبلها معركة ام1978عام 

بعد  ...فالحرب الصهٌونٌة الفلسطٌنٌةدٌفٌد، امب ك اتفالٌةفتولٌع  ،المحتلة

 وخروج المماومة الفلسطٌنٌة ،لبٌروت م1982االجتٌاح الصهٌونً عام 

  بعد ذلن...

 

لم تكن بعٌدة عن مولف الّشاعر  ،نمول إن تلن األحداث الكبٌرة    

 ...ردوالتش ...عذاباتلل رغما   ،إذ أنه كان فً الملب منها ...الفلسطٌنً

ولعلنا نستطٌع هنا أن ندخل الى  العواصم،...بٌن والهجرة المسرٌة

 ،من خالل اإلطار الذي تََمثَله الّشعراء ...موضوعات الّشعر الفلسطٌنً

 ٌتحدد بما ٌلً :  والذي

  :ــ الوطناألرض  

، لألرض التً ولد وترعرع فٌها ...سطٌنًلنحٌاز الّشاعر الفلمد كان ا     

رغم الحرب  ...ألرض األمهو انحٌاز وانتماء لدسً كامل للوطن ول
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كالذي اء فً شعر النكبة أو المماومة... سو ،الصهٌونٌة التً أثخنت جسده

 : )أبو سلمى(عند  نجده

 ...أطهر بإسمن الدنٌا 

ًّ الهوىولو     ...لم ٌبرح ب

 لكتمت ما بً.  

... لهوٌة، ولنتماء الواعً للوطن... االكما ٌبرز فً شعر المماومة هنا

 لمحمود دروٌش : )بطالة هوٌة(كالذي نراه فً لصٌدة 

 ...سجل أنا عربً 

  .لؾورلم بطالتً خمسون أ 

والمجرى  ،الٌنبوع...كما أصبح الوطن فً المصٌدة الفلسطٌنٌة المعاصرة

وهً تعنً لبل كل  ...التً تعمدت بدماء أبنابها، لحركة األرض ...الٌومً

، الذي ال ... إنه عشك الّشعراء الٌومً...حركة الزٌتون واألملشًء

  : (عاشك من فلسطٌن) )محمود دروٌش(ٌنضب، كما فً لصٌدة 

 ...سؤكتب جملة أحلى من الشَّهد  

 ...والمبل  

   .فلسطٌنٌة كانت ولم تزل  

... رومانسٌة ال ٌعوزها فً وجدان العاشك الرومانسًعنده  وكذلن 

   ...وال تنمصها الثمةالحزن، 

 ...آه ٌا جرحً المكابر

 ،وطنً لٌس حمٌبة 

 ...وأنا لست مسافر 

 .إنً العاشك واألرض حبٌبة 



 

 
56 

من خالل إٌمانه والتصاله بكل  ...تمسكه باألرض )توفٌك زٌاد(وٌترجم  

وبرسوخ التحدي  ...حتالل، ولوى االبوجه العدوان ...حبة رمل غاضبة

  : )أشد على إٌدٌكم(... كما فً مجموعته للبماء

 ...كنا عشرون مستحٌل

 ،فً اللد والرملة والجلٌل

 ...هنا على صدوركم

 ...على صدوركم

 .بالون كالجدار 

 

 أو لوله :  

 ...بؤسنانً

 ...سؤحمً كل شبر 

 ...من ثرى وطنً 

 .بؤسنانً 

 :  لمات من الملب(ك) ..فً )سالم جبران(لدى فً األرض أما البماء   

 ...ونحن  بالون هنا 

 ،لؤلرض للربٌع.. لؤلطفال 

 للؽد الذي ٌلٌك باإلنسان... 

 للحٌاة. 

لم تمتصر مشاركة شعراء المماومة الفلسطٌنٌٌن...على األرض     

من و الفلسطٌنٌة المحتلة فمط، بل تجاوزوها لكل لضاٌا التحرر العربً... 
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بالثورة  (محمود دروٌش)نى شاعر فلسطٌن العربٌة الراحل ذلن تغ

 :   )األوراس(... فً لصٌدته بعنوان الجزابرٌة

 ...أنا فً ترابن ٌا جزائر عفرت 

 ،مرؼت المشاعر وحزمت

 ...أمسن كله ووعٌت 

 تارٌخ المجازر. 

 

عام  لناة السوٌسعن تؤمٌم  )توفٌك زٌاد(ة فً لصابد الشاعر البلٌغ    

عن عواطفه مع المضطهدٌن  )سمٌح الماسم(م ، وفً شعر   1956

مع المعتملٌن الوطنٌٌن فً سجن  )معٌن بسٌسو(أو تساند   العرب(...

 كم الملكً:أبان الح ...فً العراق (نمرة السلمان)

 ...من نمرة السلمان ٌنبع

 ...والسجون له روافد

 ،أنا لست أملن ؼٌر لٌثاري

 .وصلبان المصائد

من دٌوان  ...م1971لصابده عن مجازر أٌلول عام  كذلن األمر فً   

 جمال)أو لصٌدته الرثابٌة للزعٌم العربً الراحل  )األردن على الصلٌب(

ً كان هللاج)أو لصٌدته  عن كارثة حزٌران... كذلن...(عبد الناصر  ندٌا

 ...م 1973 فً تشرٌن عام  إبان حرب التحرٌر ،وراء متارٌس دمشك(

كما نجد شعر  (...كمب دٌفٌد)أو لصابد شعر المماومة فً إدانة معاهدة 

وذا رومانسٌة  ،مع نضاالت الشعوب...المماومة الفلسطٌنٌة إنسانٌا  متضامنا  

 نتصار لوى الخٌر .با ،مل والٌمٌناأل تملن ...كٌةاشترا
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 الخاتمة        

 

، ال ٌبذل من الجهد ما هذا الكتاب محتوىالمتتبع لما جاء فً متن 

 ... والتً أشارت فً معظمها إلى:هامة ٌذكر، فً الولوؾ على مخرجات

 أوالً:

إّن لثمافة المماومة، تداعٌات توحً بالتجلٌات الواضحة، فً   

ً فً الشعر... للشعوب  ً جدٌداً محببا الشعر العربً، وذلن بإضافتها نمطا

العربٌة لاطبة، فمد استطاعت، عن طرٌمه، بناء صرح متعال متوج... 

بمنارات النضال.. والكفاح، من أجل إحماق الحك ، وذلن بنٌل الحموق 

 ة.. وإرجاعها ألصحابها...المؽتصب

 

 ثانٌاً:
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استدعاء روابط الوحدة.. والتضامن، فٌما بٌن أفراد األمة الواحدة، 

وفً ما بٌن أمة وأخرى، من األمم العربٌة، والتً كانت متناثرة.. بفعل 

 التفرلة التً زرعتها أٌدي الطؽٌان.. تحت شعار )فرق تسد(.

 

 ثالثاً:

تدعٌم حمٌمة أّن للكلمة الشعرٌة أثرها الموي، مثلها ومثل السالح  

الماتل... فهً ذاتها سالح فتان، ٌعتبر األلوى من نوعه... رؼم أنه ال 

ٌفنً األجساد فمط، بل ٌخلك من الدافعٌة... والوجدانٌات... الرؼبات 

العارمة المتدفمة بنٌة لوٌة، فً ثمافة المماومة، والثورٌة، التً 

تملكها... تمّكن أولئن التوالون للحرٌة، واالستمالل، من تحمٌك مآربهم ب

 ومآرب أممهم. .. 

 

 

 رابعاً:

إضافة الكلمة الجدٌدة فً النصوص الشعرٌة... التً تتناسب 

وأسالٌب المماومة، وإدخال مفردات ممبولة، تتمٌز بالروح الثورٌة... 

تً تعبر كثٌراً عن نبذ التً ترمً إلى مماومة الطؽٌان، واالحتالل، وال

 التسلط، وسلب الحموق واؼتصابها، من ؼٌر وصفة شرعٌة أو لانونٌة.

 خامساً:

خلك جٌل من الشباب... مؽموس فً وطنٌته، عارؾ لحموله، 

ً بآمال لومٌته العربٌة... فهو ال  مدرن، لمبتؽٌات وطنه وتطلعاته، وملما

ة على انصهاره، فً ٌدخر وسعاً، فً لم شمل أفراد أمته العربٌة، عالو

 بوتمة المماومة... والذود عن عرٌنه.
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