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    اإلهـــــــــــداء 
  

 

  ... إلــــى روح أبي الطاهرة 

  ... إلـــى أمي الحنون التي سهرت الليالي 

  ... إلى كل من خفقت له نبضات قلبي حبا واحتراما 

  ....إلى أهلي وأسرتي 

  كان معي في السراء والضراء إلى أخي وصديقي محمد بن عطاء اهللا الذي 

  

  

   أهدي هذا البحث 
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  شكــــر وامتــــــنـان
  
  

  .أحمد اهللا تعالى على نعمه التي ال تعد وال تحصى منها نعمة القدرة على البحث

 التي وجدت روزلين ليلى قريشستاذتي األستاذة الدكتورة ألوأتقدم  بالشكر الجزيل 

، واألم الحنون المرشدة المقومة بالنقد تارة والمتابعة فيها األستاذة المعلمة الصارمة 

  . والتمحيص تارة أخرى 

 والباحث د األمينمحأثم شكري الجزيل إلى أب الشعر الشعبي األستاذ الدكتور 

 على ما قدماه لي من توجيهات ونصائح استفدت عبد الحميد بورايوالكبير األستاذ الدكتور 

  .منها كثيرا 

 الشريف، المجيدي عبد سالم ، الطاهر لوصيفذة األفاضل كما أشكر األسات

  . على تدعيمهم المعنوي الكبيرمريبعي

كما أشكر اللجنة على تحملها عناء قراءة هذا البحث المتواضع   و ال يفوتني أن 

  .         ابنه عبد الرزاقأقدم شكري إلى الشاعر وأبنائه وخاصة 
 .لذين كانوا نعم العون ليكل األصدقاء االعائلة و وأخيرا أشكر 

 
  عبد الوهاب المسعود 
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 الخطـــــــــــــــة 

 

 

  المقدمة 

  الشاعر بيئته وحياته: الفصل األول 

I –  البيئة  

    جغرافيا–أ 

   الموقع والمساحة  -

   تضاريس المنطقة -

    المناخ -

    تاريخيا–ب 

   أصل سكان المنطقة -

   إبان االحتالل -

   حتالل  بعد اال-

   جـ اقتصاديا

    الجانب الفالحي-

    الصناعات التقليدية -

    د  الحياة الثقافية

II – حياته  :  

  مولده ونسبه  •

  أسرته  •

  نشأته وشبابه  •

   مشاركته في الثورة  •

  مسؤولياته بعد االستقالل •

 هجرته إلى فرنسا  •

 بوادر نظمه للشعر  •

 زواجه  •

 مرضه  •
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  : شاعريته 

   لقصائده مراجعة الشاعر وتنقيحه

  الشاعر وإلقاؤه لشعره 

  العوامل المؤثرة في شعره 

   ثقافته -

   مزاجه النفسي -

   مشاركة الشاعر في المهرجانات الشعبية -

 . حوادث رويت عنه -
 

  ية رــالشعـ األغراض  : ـل الثـانيـــالفص
  الشعر الوطني •

  الغزل •

  المدح •

  الهجاء •

  الرثاء •

  التأمالت الحكمية  •

  

  اللغة والصورة الفنية    : ثالثالـل ـــالفص
   اللغة •

 الصورة الفنية •

  مسرد القصائد  •

  الخاتمة 

  قائمة المصادر والمراجع

  فهرس اللقاءات

   ملحق 

  نسخ من شهاداته وبعض الرسائل 

  الفهرس  الموضوعات 
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  يمـرحمن الرحــم اهللا الــــبس
  

 : المقــدمة 

مم، وهو سجل حافل بحياة يعد الشعر أحد الركائز التي يبني عليها تراث األ

الشعوب ، لما يحتويه من تأريخ لماضيها وتجسيد لحاضرها ، وقد تعددت فنونه 

وأغراضه ، فحاول الدارسون الخوض في معالجته كباقي فنون األدب جمعا ودرسا 

فالدراسات لم تستنفد مادته بعد ال سيما عمليتي الجمع والتصنيف ومن هذا . وتحليال ونقدا 

اءت هذه الرسالة مساهمة ضمن بقية البحوث في ميدان األدب الشعبي وكان المنطلق ج

  . جمع ودراسة–شعر يحي بختي : البحث موسوما بـ 

إن من الدوافع التي جعلتني أختار الشاعر يحي بختي موضوعا لهذا البحث أوال 

وري في االهتمام بالشعر الشعبي بوجه خاص ، ثانيا أن الشاعر مجاهد كبير له تاريخه الث

كما أنه صاحب . ثالثا يمثل منبرا إعالميا مهما إبان الثورة التحريرية المجيدة . المنطقة 

. شعر شعبي يدوي في كل المحافل والمهرجانات الشعبية التي تقام عبر أرجاء هذا الوطن

ورغم هذا الحضور المميز إال أنه لم " شاعر أوالد نايل"وهو يعرف في المنطقة بـ 

 فأردت أن – الذين قد يضاهيهم شاعرية –اشتهر غيره من الشعراء الشعبيين يشتهر كما 

  .يجد الشاعر ضالته في الظهور كشاعر شعبي مغمور 

ويعتبر هذا البحث جمعا وتصنيفا أكثر من كونه دراسة شاملة ومعمقة ، والمقصود 

يستحق أن بالدراسة في عنوان البحث ما هو إال محاولة إلظهار شاعرية الشاعر ، الذي 

  .يلقب  كشاعر ، بل ويعتبر من الشعراء الفحول

  

وفق هذا التصور كانت معالجة إشكالية البحث التي تحددت في إظهار شاعر شعبي 

  .ووضع مادته الشعرية المتعددة األغراض بين أيدي الباحثين والمهتمين بهذا المجال 
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ر ومراجع تستند لقد القي إنجاز هذا البحث صعوبات عدة منها عدم وجود مصاد

إليها بعض فصوله كالفصل المتعلق بالتعريف ببلدة الشاعر وتاريخها ، باإلضافة إلى ذلك 

فإن الشاعر نفسه رفض في البداية السماح لنا بجمع مادته الشعرية المتفرقة بينه وبين 

أبنائه وكراريسه التي كتب فيها شعره بخط يده ، خاصة وأنه تعرض في بداية اتصالنا به 

إلى مرض أفقده القدرة على الكالم ، مما جعلني أنتظر حتى عادت إليه عافيته ألعرض 

  . لمراجعة القصائد وإجازتها – ألنه أوثق مصدر –عليه ما جمعته من أبنائه وزوجته 

  : أما منهج البحث فقد أخذ وجهتين 

 طريقة جمع المادة الشعرية ، إذ اعتمدت في جمع األشعار على ابنه : األولى

وحافظ شعره نجله عبد الرزاق وكذا زوجته التي تحفظ هي أيضا شعره إضافة إلى أبنائه 

إضافة إلى الشاعر نفسه الذي فتح لي . وبناته وبعض أصدقائه ممن سجلنا مقابالت معهم 

قلبه بعد شفائه وبعد أن أقـنعته بغايتي من هذا البحث ، حيث راجع معي ما جمعته أثناء 

ما يحفظه كما أنني قمت بإعادة كتابة ما وجدته بخط يده في كراس مرضه وأمدني ببعض 

  . كان يحتفظ به ابنه 

  

ما تعلق بمنهج الدراسة فقد اعتمدت المنهج التحليلي فتناولت بعض  : الثانية

القصائد كنموذج من كل غرض حيث كانت الدراسة أقرب إلى الشرح وتسجيل 

ذا فضال عن بعض القضايا اللغوية كخصائص المالحظات منها إلى الدراسة الحقيقية ، ه

  .لهجة الشاعر وخصائص الصورة الفنية لديه 

وتوزع البحث على مقدمة وثالثة فصول وخاتمة وملحق للقصائد أما المقدمة فكانت 

معرضا طبيعيا للموضوع ومضامينه وإشكاليه ومنهجه ، أما الفصل األول فقد تناولت فيه 

ا الشاعر وهي قرية نائية غير معروفة ، فحاولت أن أحدد تعريفا للبلدة التي عاش فيه

  .بعض معالمها التاريخية والجغرافية ، وكذلك سيرته الذاتية 
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وحاولت في الفصل الثاني دراسة شعر الشاعر من حيث األغراض التي صنفت 

  .بحسب األغراض التقليدية للشعر العربي الفصيح 

  

  .شاعر وظاهرة التصوير الفني لديه وخصص الفصل الثالث لتتبع خصائص لغة ال

أما األوزان فقد أرجأت البحث فيها إلى دراسة خاصة ويلي الفصل الثالث الديوان 

  .الذي سبق بخاتمة تم فيها استنباط النتائج التي وصل إليها البحث 

وأخيرا ، فإنه إذا كان علي الشكر ، فاألولى واألحق بذلك أستاذتي األستاذة 

 التي وجدت فيها األستاذة المعلمة الصارمة ، واألم الحنون  ليلى قريشروزلينالدكتورة 

  . المرشدة المقومة بالنقد تارة والمتابعة والتمحيص تارة أخرى 

 والباحث د األمينمحأثم شكري الجزيل إلى أب الشعر الشعبي األستاذ الدكتور 

 توجيهات ونصائح استفدت  على ما قدماه لي منعبد الحميد بورايوالكبير األستاذ الدكتور 

  .منها كثيرا 

 أحمد مريبعي ، المجيدي عبد سالم ، الطاهر لوصيفكما أشكر األساتذة األفاضل 

  .على تدعيمهم المعنوي الكبير

كما أشكر اللجنة على تحملها عناء قراءة هذا البحث المتواضع كما ال يفوتني أن 

   .         رزاقابنه عبد الأقدم شكري إلى الشاعر وأبنائه وخاصة 
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  الشاعر بيئته وحياته: الفصل األول 

I –  البيئة  

  
                   

I   - جغرافيـــــــا  

  

  الموقع والمساحة

  

بلدية حد السحاري موقعا متميزا جعل منها مركز عبور هام ونقطة التقاء تربط الشمال  تحتل

ية الجلفة شمال األطلس والبالجنوب والشرق بالغرب،وهي تقع في الشمال الشرقي ل

  .، وجنوب األطلس التلي الصحراوي

يحدها من الشمال بلدية البيرين ومن الغرب بلدية عين وسارة ومن الجنوب بلدية حاسي بحبح 

 85029 نسمة ،وتقدر مساحتها ب25418ومن الشرق بلدية بوسعادة ،يقدر عدد سكانها ب

  .ارهكت

     

  التضاريس

أنها تعرف بجبالها   متر،كما 870:سحاري على مستوى سطح البحر بيبلغ ارتفاع منطقة حد ال

 35.00 شماال وخط عرض 3.00  و3.30، يقع بين خطي طول ) جبل السحاري الظهري( 

يتخلله غطاء نباتي متنوع ،وهي تتمركز في حيز طبيعي يتميز بالتضاريس .  شرقا 35.30و

 18400تغطي الغابات مساحة تتخلله أراض سهبية ومجموعة من السالسل الجبلية و

   م 1363تقع في جبال القعدة على علو " فقنونة"أعلى نقطة بها هي .هكتار

  

  المنــــــاخ 

  يسود منطقة حد السحاري مناخ شبه جاف بارد شتاء وحار صيفا مع تذبذب   

  . ملم سنويا300-  250في تساقط األمطار 

  
 
 
  



 11

  تاريخيــــــــا -ب 

  

  أصــــل السكان

وأصل هذه التسمية إنما يعود إلى حقيقة تاريخية " زنزاش"مدينة حد السحاري  تسمى كانت 

   .(1)"المشنتل" منحدرة، وهي القبائل التي سكنت المنطقة 

  " .زنزاش"وهذه التسمية هي نفسها " بني سنجاس"واستقرت بها وتحصنت بجبالها ، وهي قبائل 

ومن بني "تابعة لمنطقة الجلفة إذ يقول  يذكر ابن خلدون بني سنجاس ووجودهم في أماكن 

  (2)"سنجاس هؤالء بأرض المشنتل ما بين الزاب وجبل راشد

و صاروا عند تغلب الهالليين في ملكهم يقبضون األتاوة منهم، " غمرة"أوطنوا جباله في جوار 

غلبوهم على أمرهم وأصاروهم و" عروة بن زغبة"من بطون " السحاري"ونزل معهم لهذا الوهد 

  .(3)"والخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                           
 . فيما بعد باسم السحاريجبال كانت تسمى قديما بهذا االسم لكنها سميت:المشنتل -  (1)
من الهالليين فسميت جبال العمور تقع جنوب  جبال سميت قديما بهذا االسم استوطنها العمور -  (2)

 .شرقي المنطقة 
  96ص-1968-7 م-في تاريخ العجم والبربر ديوان المبتدأ والخبر:ابن خلدون -  (3)
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  توزيعهـــــم

  

  :يوجد السحاري في عدة مناطق وهم 

  .حد السحاري وعي افقة: سحاري أوالد إبراهيم ويتمركزون في مدينتي •

 مدينة الجلفة: سحاري أوالد يونس ويتمركزون في •

 . دار الشيوخ-  سيدي بايزيد- الجلفة:سحاري أوالد كانون ويتمركزون في  •

 . الجلفة-المدية:يتمركزون في سحاري اوالد راشد و •

 .باتنة: سحاري البيطام ويتمركزون في •

 .بسكرة:سحاري لخراج ويتمركزون في •

 .تيارت: سحاري أوالد معين ويتمركزون في •

 .سحاري أوالد ميمون ويتمركزون في الجلفة •

 .المدية: سحاري الديدان ويتمركزون في  •

 .الجلفة:سحاري أوالد يحي ويتمركزون في •

 الشارف: د يعقوب ويتمركزون في سحاري أوال •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1/ siècle de steppe- jalons pour l’histoire de Djelfa-1er partie-1995-p/58 
وتوجد بمنطقة حد السحاري قصور تحتاج إلى دراسة تاريخية كبيرة ألنها تؤرخ للمنطقة 

إال كبار المنطقة وبعض وألرض المستقبل ، إضافة إلى بعض الغرف ، هذه المناطق ال يعرفها 

  : بين هذه القصور قفي المنطقة والجمعيات المحلية ومن المهتمين بالتراث من مث
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  قصر بني ساسي  وهو قصر كبير *

  قصر هارمش * 

  ).الرميلة( قصر سيدي داود *  

  ).جهة أوالد ساعد(قصر رمالية الخرفي * 

  . آثاره موجودة–قصر حاسي التوتة * 

  قصر المنكب * و ) ره موجودةأثا(قصر السلوم * 

  قصر خنق العدة 

  .قصر سيدي الزوجي وهو رجل صالح سكن هذه المنطقة

 وهي سياحية قديمة وعتيقة فيها مقابر –قصر عريق وهي أجمل منطقة في جبل السحاري * 

كثيرة الزالت إلى اليوم تحتوي على عدة غرف وبها بعض الحدائق الزالت أشجارها مثمرة إلى 

   .*حد اآلن

  :أما الغرف فهي 

  غرفة عمر الوهراني

   عبارة عن طهف –غرفة السري بن قليز 

   غرفة الرهباني-

  - غرفة البارود-

  : ومن المقابر الموجودة بالمنطقة 

   مقبرة الفقنونة-

  مقبرة حاسي التوتة-

   مقبرة رمالية الخرفي -

  . مقيرة الحنوس و مقبرة بن سديرة–

                                           
المعلومات الخاصة بالقصور والمقابر أستنقناها من مديرية السياحة للوالية وبعض العارفين : مالحظة   *

 .بتاريخ المنطقة وأثارها 
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  إبان االستعمار 

 بعد أن 1516 بداية من بجاية ثم مدينة الجزائر 1514اك أرض الجزائر سنة دخل األتر

  أخضعها اإلسبان لهم وفرضوا على أهلها الجزية 
وكانت البويرة السحاري يومئد غير بعيدة عن األحداث خاصة ما تعلق باإلضطرابات السياسية 

 بهده اإلظطرابات يعبأوزائر آنداك لكن السحاري لم واإلنقالبات اإلجتماعية التي عمت الج

  .فالتقوا حول قادتهم ورؤسائهم من شيوخ القبائل ورفضوا أي سلطة مركزية عثمانية 

لما تفرغت الدولة التركية من السيطرة على السواحل الجزائرية التفتت إلى توسيع نطاق حكمها 

تخضع وأدركت يومئد أن هؤالء األعراب قد أعلنوا عصيانهم على الحكومة التركية فلم 

 عين ،زنينة،أفلو،للضريبة فخرج دايات الجزائر عن حزبهم ضد هؤالء وتحركوا اتجاه األغواط 

   )  تاجموت،ماضي

والتي كان يمثل فيها السحاري الغالبية بحكم تواجدهم وإستقرارهم هناك فنشب بناحية األغواط  

 فقد خضعت كل هده ،ونظرا لقوة األتراك ،ثورة عارمة امتد لهيبها إلى المدينة وبوسعادة 

  .في جبل السحاري   وأنشأوا قالعا لهم،المناطق لحكمهم 

  

فأصبحت بويرة  . همداللة على استقرار" أحجار األتراك " ولعل آثار الحجارة المسماة 

لكثرة ينابيعها المائية " بويرة السحاري " السحاري تابعة لبايلك التيطري وقد سماها األتراك 

 م وخالل فترة اإلستعمار الفرنسي كانت 1952لسحاري وكان دلك مند ونسبة إلى سكانها ا

العائالت تقوم بعمليات اإلتصال والتموين والتنسيق سواء فيما يتعلق بجمع التبرعات أو 

المعلومات أو التمويل الغدائي وكانت منطقة حد السحاري منطقة عبور لجيش التحرير وقد 

ي تتميز بوعورة مسالكها  هي المخبأ الرئيسي للمجاهدين كانت جبال القعدة وجبال بوكحيل والت

بتلك المنطقة التي كانت تابعة للقائد زيان عاشور وبعد استشهاده أصبحت تابعة للرائد عمر 

  . إدريس 

  

  
1- siècle  de steppe –jalons pour l’histoire de Djelfa 1er partie –1995 p59 
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ي شبابه وكان مجاهدا نشيطا ومكلفا باإلتصال وجمع وقد عايش الشاعر يحي بختي الثورة ف

" فقيق " األسلحة وقد كان ضمن المجموعة  التي رافقت الرائد عمر إدريس إلى مدينة 

  بالمغرب وهدا من أجل جلب االسلحة 

وتم تأثر المنطقة كثيرا بالحركة الوطنية التي كانت مسيطرة في فترة ما قبل الثورة رغم 

  " مصالي الحاج" التي كان يتواجد فيها " قصر الشاللة" قربها من منطقة 

وقد شهدت المنطقة بعض اإلعتقادات في صفوف أبنائها حيث كانوا يعملون لصالح 

المجاهدين وقد كان المستعمر يسجن األهالي ويعدبهم ويقتلهم خاصة الدين يشتبه في عالقتهم 

  مع الثوار 

 ومن ،1955وهدا سنة " رميلة" نطقة تسمى ويروي لنا الشاعر أن هناك معركة حدثت في م

 عبد الرحمان قطواش أما ،أبرز الشهداء الدين استشهدوا فيها مخلوف بن عبد القادر 

ومن . أحمد خليفة لمدة سنتين ا وقد تم سجنه مع زميله المجاهد يحياوي قدور فال يزال حي

  :أبرز مجاهدي المنطقة هم

  مرزوق الشايب 

  محمد بن الطاهر 

  بن دناش محمد 

  موسى األعور 

  وكانوا مسؤولين من المنطقة الخامسة إضافة إلى عائلة قويدري التي كانت مكلفة باإلتصال 

الدي وضعته فرنسا في حد السحاري وهو القايد خالد بن " القائد" ويدكر كبار المنطقة أن 

 من السجون الحواس كان محبوبا عند الجميع ألنه ساهم في إخراج الكثير من أهل المنطقة

 وعند نزول المجاهدين من ،1962 وبقي يحكم منطقة حد السحاري إلى غاية ،المستعمر

  الجبل قاموا بمعاقبة ومحاكمة األشخاص الدين خانوا الثورة وعملوا مع فرنسا 

لكنهم لم يفعلوا شيئا مع القائد خالد لما فعله معهم حيث كان يحميهم من بطش المستعمر 

  . ويصلح بينهم
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  : بعد االحتالل 

  

   اختلفت بلدية حد السحاري باالستقالل  وأقيمت األفراح والوالئم ،كغيرها من مناطق الوطن 

  .ونصب فيها مجلس بلدي يسير أمورها ومصالح مواطنيها 

وبقيت بلدية حد السحاري بهده الصفة إلى غاية .  وكان الشاعر يحي بختي عضوا فيه 

عين ( إلداري أنداك وأصبحت دائرة متكونة من بلديات هي حيث سلمها التقسيم ا . 1991

 169673: وهي تتربع على مساحة إجمالية تقدر بــ )  حد السحاري، بويرة األحداب،فقه

  .) مساحة الدائرة( كلم 
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  اقتصاديا - ج  

  : الجانب الفالحي 

الية ويغطي نبات تعتبر منطقة حد السحاري منطقة فالحية ورعوية مثلها مثل بقية بلديات الو

  . هكتار16579الحلفاء نسبة من أراضيها حيث تستغل 

  :تعد الفالحة القطاع الوحيد الذي يعتمد عليه سكان البلدية فلو نظرنا بلغة األرقام نجد

   هكتار30986.55: المساحة الزراعية اإلجمالية  •

   هكتار 30986.55: المساحة المستعملة اإلجمالية •

  

إضافة .بية  الماشية  وغيرها وتعرف بهم فمنها رزقهم وصوفها لباسهم وهم يهتمون كثيرا بتر

  .إلى اشتهارهم بتجارة التوابل

  

  الصناعات التقليدية 

  من بين الصناعات التقليدية في حد السحاري 

  ويصنع منه: الصوف/ 1

   الكسى- القشابية-  البرنوس- الحنبل-الزربية

  ويصنع منها : الحلفاء/ 2

   -  المحقن- السعفة- القنونة- البردعة-  الكسكاس-  الطبق- الساجد-الحصير

  ويصنع منه : الطين / 3

   البرمة- الشبرية- الطاجينم-الصحن

  

  الحياة الثقافية  -د 

  حيث كان الناس يعتمدون على الكتاتيب في واألشكالمختلفة األلوانالحياة الثقافية  للمنطقة 

 ا يحسنه المعلمون فيها حيث كانو الذيلمجال الوحيدالتعليم ونشر الثقافة الدينية التي كانت ا

ها إلى  بعض العائالت ترسل أبناؤيحسنون تحفيظ القران الكريم واألحكام الفقهية كما كانت

زاوية الهامل ببوسعادة وقد كانت هناك مدرسة للتعليم في العهد  الفرنسي درس فيها بعض أبناء 

لك نظرا  التعلم وذاأبناء المنطقة لم يستطيعوالكثير من المنطقة خاصة أبناء الحكام والقياد لكن 

  .ا مضايقة االستعمار  وكذللظروف االجتماعية
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وقد كانت هناك مناسبات تنشط فيها الحركة الثقافية على بساطتها كحلول شهر رمضان والمولد 

النبوي الشريف أو موسم الحج حيث يجتمع الناس وتشرح فيها بعض أحكام الصوم والحج 

 مختلف الطبقات تسرد سيرة النبي وأصحابه كما أن هناك مناسبات يلتقي فيها الناس منو

  .اكر فيها الناس أحوالهم كالجنائز التي يتذ

) وعدة محمد بلقاسم ووعدة الشيخ بختي ووعدة بلخير بوشفرة ( كما كانت هناك الوعدات مثل 

 ، الشخشوخة ،الطعام ( فة مثل حيث تتميز والئم المنطقة ببعض المأكوالت المحلية المعرو

  ) البغرير، المسمن،الروينة 

وقوة حضوره مع بعض شعراء ته غوقد كانت هذه المناسبات فرصة لشاعرنا إلظهار بال

  المنطقة مثل الشيخ العسلي والشاعر أحمد بن ماضي 

  

حين  والمدا الشعراءكما أن لألسواق دور كبير في نشر بعض جوانب الثقافة الشعبية من قبل

كانت تستأثر بصناعة ذ والقصاصين وال ننسى للمرأة في الحياة الثقافية للمنطقة من دور إ

الزرابي والبرنوس والقشابية وتعتبر الصناعة النسيجية التقليدية من ما تزحر به هده المنطقة 

مجتمع ك من مظاهر الفن لل بالتزيين وغير ذويمكن أن نقرأ فيها الدوق العام للمنطقة فيما يتعلق

اء ذ والح، العمامة، القندورة ، المحرمة، الملحفة،المدور( شعبي فهي معروفة بحليها مثل 

  .)األحمر البوسعادي

  

وال يزال أهل حد السحاري يحافظون على صفات العرب األوائل ، فهم كرماء ، غيورون على 

وكبار القبيلة عروبتهم وعرفهم وهم مغرمون بحفظ القرآن الكريم ، ويحترمون رجال العلم 

ويخضعون لهم طائعين ، وال يزالون لحد اليوم يمثلهم رجل تشتمل فيه صفات كثيرة ، فيجعلونه 

  . كبيرهم وسيد قبيلتهم ، يحفظ نظامهم ويحل نزاعاتهم التي تحدث بينهم 

ا هذه هي مالمح الثقافة المحلية لبلدة الشاعر وهي ثقافة شعبية تغلب عليها الثقافة البدوية عايشه

  .   الشاعر في حياته إلى اليوم 

  

  
  

  

  



 19

II   - حياته   

  

  :)1(مولده ونسبه 

 الجد األول للعائلة الذي يلقب به – بختي –هو يحي بن المسعود بن الطيب بن المبخوت   

  .وينسب إليه

 التي نسبت للرجل الصالح الذي يوجد ضريحه (2) ببلدية سيدي بايزيد1931ولد عام   

  . دار الشيوخ، بوالية الجلفةوهي بضواحي. بالمنطقة

  

  :أسرته 

هو من أسرة عريقة وشريفة ألوالد بن علية، القبيلة التي ينتمي إليها الشاعر، وهي أسرة   

معروفة بتمسكها الشديد بالدين والوفاء بالعهد والصدق في القول والصبر والوقار، وحفظها 

  :القرآن، وهو يعبر عن نفسه قائال 

  توجد عرش أوالد بن علية نسميه      واظهروالمشنتل قرب مناعة   

  علوادي وسط الجبل متربي فيه    لهذا النسبة تفهم أصل الشاعر   

  

  :نشأته وشبابه 

نظرا لطبيعة سكان تلك المناطق المعروفين بالترحال بحثا عن الكأل فقد إنتقل والده في   

سن الخامسة من عمره  وعند بلوغه -زنزاش–السنة الثانية من والدته إلى جوار حد الصحاري 

 ليتعلم القرأة والكتابة، ويدرس القرآن الكريم، حيث 1943أدخله والده الكتاب، إلى غاية سنة 

وقد . تتلمذ على يد الشيخ محمد بن يحيى بن علي، ثم على يد الشيخ أبو بكر بن عمر مسروقي

  . حزبا من القرآن الكريم30استظهر على يدهما 

 توجه إلى الباشا آغا الطيب، طالبا عمال -14- شر من عمره عندما بلغ سنة الرابعة ع  

  . متتالية حذق خاللها عدة معارف-03- فبقي عنده ثالث سنوات . شريفا ورزقا حالال

وكان أول عمل أنجزه . دخل مدرسة التكوين المهني بالعفرون وتخرج منها بدبلوم بناء  

  .د الصحاريفي ميدان البناء، قسم دراسي، وسكن تابع له بمدينة ح

  

                                           
  .2005 مارس 10آل ما يتعلق بحياته هو محور لقاء خاص مع الشاعر في بيته يوم  -   (1)
   . آلم70 بلدية تقع جنوب شرق الجلفة وتبعد عن مقر الوالية ب – (2)
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  :مشاركته في الثورة 

كان الشاعر يحيى بختي عضوا في الكشافة اإلسالمية، مما غرس فيه صفات حب   

الوطن وضرورة الذود عنه، فنمت فيه رغبة المشاركة في الثورة التي كان يسمع عنها ويتابع 

د للثورة  عقد اجتماعا مع زمالئه من أجل شراء أسلحة، واالستعدا1955وفي عام . أحداثها

المجيدة، حيث انتقل إلى المليليحة، وهناك إتصل بالمناضل سي عمور عمر، وأخبره برغبته في 

  .شراء أسلحة

 كم، 13 وصل الشاعر العين الكحالء التي تبعد عن مجدل ب 1956في أواخر مارس   

ي عبرت له عن رغبت: " حيث وجد الرائد عمر إدريس ومعه ثالثة عشر مجاهدا، يقول الشاعر 

. فقال لي هات أسلحتك، فأحضرتها وسلمتها له. في االلتحاق بالثورة وأخبرته أن أسلحتي معي

فطلب مني سي عمر أن . وكان من ضمن الحاضرين مجاهد يعرفني، فقال لسي عمر هذا شاعر

   .(1)"فأنشدتهم قصيدة سجلت فيها بعض أمجاد الثورة المظفرة . أنشدهم

 وإتجهوا مع بقية المجاهدين إلى 1956 أواخر سبتمبر إستدعاه الرائد عمر إدريس في  

حيث استشهد في هذا الشهر زيان عاشور بوادي . آفلو، وبقوا هناك حتى نوفمبر من نفس السنة

  .خلفون قرب جبل ثامر، ليعود بعدها

 إتجه الشاعر إلى 1957في أفريل . وتم تعيين الرائد عمر إدريس خلفا للشهيد زيان عاشور

 شارك 1957قصى مع مجموعة من المجاهدين بقيادة الرائد عمر إدريس في سبتمبر المغرب األ

 الذي كان يتمركز في منطقة دار الشيوخ، وقد دارت – بلونيس –في القضاء على الخائن 

  .المعركة في مكان معروف بلحواص

  :وقد ذكر الشاعر هذه الحادثة في إحدى قصائده حيث يقول 

   (2)العب بيها خاين الثورة رندات       ماذا من جنود كانت معنا  

  

وبقي وفيا للثورة التحريرية مجاهدا في صفوفها حتى االستقالل، ولهذا أطلق عليه   

  .المجاهد الشاعر

  

  :مسؤولياته بعد االستقالل 

                                           
  .2005 مارس 10 الشاعر يحيى بختي، مقابلة خاصة نشر يوم – (1)
  ".سجل يا تاريخ "  قصيدة –القصائد  ديوان  أنظر– (2)
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 ثم - زنراش– (1)عمل بعد االستقالل مسؤوال في حراسة الغابات بمدينة حد الصحاري   

 لبلدية حد الصحاري، لثالث فترات متتالية، ومسؤوال في حزب منتخبا في المجالس الشعبية

  .ولظروف قاهرة قدم استقالته. جبهة التحرير الوطني على مستوى دار عين وسارة

  

  :هجرته إلى فرنسا 

أحس الشاعر بأن الدنيا ضاقت به، وأن األمور تغيرت بعد الثورة، فتملكته رغبة في   

. ويخرج من حالة اإلحباط التي عاشها. ، لعله يجد راحتهتغيير األجواء والبحث عن مالذ آخر

 ولكن ما إن وطئت قدماه التراب الفرنسي، حتى 1971فقرر الهجرة إلى فرنسا، وكان هذا سنة 

عاوده الحنين إلى الوطن واألهل وكانت صدمته كبيرة بما رآه من صور البؤس والحرمان التي 

 طاف من خاللها أرجاء الوطن عبر عن الصورة يعاني منها الجزائريون فكانت رحلته التي

  .المزيفة التي نشرها البعض عما وراء البحر

  :يقول 

  جارـــغرونا بحديثهم هذا اله    ـرىل ما نـخدعتني لقوال قب  

  قولت قالو ما وجدناها في سطار     درةـاللي فاهم ما يصدق باله  

  ارـــخلفت العزيز وراء البح     صدقت بلقوال وطلبت الهجرة  

   (2)وار ـالجزائر الغالية مهد الث    خلفت البهجة البيضاء المذكورة  

  

  

  

  :بوادر نظمه للشعر 

كانت بوادر نظمه للشعر بادية على محياه من خالل قدرته على التعبير عن أحاسيسه   

 أنه قد نظم الشعر وعمره لم يتجاوز السابعة عشر من (1)وكيفية ترجمته لها، ويروي عن نفسه 

حيث كانت أول تجربة له قصيدة غزلية عبر من خاللها عما يجيش في نفسه من عمره، 

  .أحاسيس جميلة هام من خاللها في ملكوت الحب عرفه الشاعر من أول نظرة

  
                                           

هو موطن نشأة الشاعر وبيئته التي  آلم في مقر الوالية و145 بلدية تقع جنوب شرق والية الجلفة تبعد ب – (1)
  .عاش فيها

  .قصيدة رحلة عبر الوطنديوان القصائد ،  أنظر – (2)
  .2005/مارس / 10 شاعر يحيى بختي، لقاء خاص ببيته تاريخ – (1)
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  :زواجه 

لم يكن الشاعر شاذا في حياته الشخصية عن أعراف المجتمع وتقاليده في المنطقة   

ظاهرة منتشرة يبيحها اإلسالم فال يجد الفرد حرجا وخاصة منها الزواج، إذ كان تعدد الزوجات 

وكما أن ظاهرة الطالق لم تكن عسيرة وال محرجة، بل أن عرف . في أن يتزوج أكثر من امرأة

  .المجتمع ال يستهجن الزواج بالمطلقة ما دام الزواج وفق الشريعة اإلسالمية

 بقي منهن -08-انية نساء وال نجد غرابة إذا وجدنا أن الشاعر يحيى بختي قد تزوج بثم  

  . حفيدا46 ولدا، وله 17ثالثة معه إلى غاية اليوم، وقد أنجب 

  :مرضه 

. حيث كانت في بيته وليمة. 1995أصيب الشاعر بمرض أقعده الفراش وكان هذا سنة   

وكان قائما عليها بنفسه، وفجأة أحس بارتفاع في ضغط الدم وسقط مغشيا عليه لينقل إلى 

وفقد النطق لفترة، ثم . حيث أصيب بشلل في جانبه األيمن. كري بحاسي بحبحالمستشفى العس

وال ينسى الشاعر أبدا حجيج الناس . بدأ يسترجع عافيته وهو اآلن يتحرك بمساعدة شخص معه

إليه في المستشفى، حيث كان حب الناس من أكثر األسباب التي جعلته يتعافى، وهو اآلن 

بة، وقد يحتاج إلى كاتبه وحافظ أشعاره، حفيده عبد الرزاق يستطيع القاء الشعر ولو بصعو

ورغم هذا فقريحته ما زالت تتفتق في كل موقف شعرا بجعله خالدا . إللقاء قصائده نيابة عنه

بين الناس وكم حز في نفس الشاعر لمباركي بلحاج من مدينة مسعد غياب الشاعر عن أحد 

  :حيث قال . المحافل

  قال وين الشيخ جيبوه النسانا    عنكم يستخبراللي في القاعة راه   

  قلنا راه مريض خبره وبكانا    ــذررانا قلنا في بالصك نستع  

  داناــمثلك لينا زاد يتعد غ    ــررريد نكـنتأسف يا شيخ ون  

  و أماناـوجميع الحضار كان    ـررنتمنالك الشفاء من هذا الض  

   وانقولو جانا وانشفوك قريب    بإذن اهللا وإن شاء اهللا ديما تحضر  

  :شاعريته 

. الهم الشاعر يحيى بختي القدرة على قول الشعر وهو لم يتجاوز السابعة عشر من عمره  

وقد تميز نظمه لشعره بكثرة قصائده وتعدد األغراض الشعرية التي جال من خاللها في كل 

لشأن في  بيت كما هو ا- 300-إضافة إلى طول القصيدة الواحدة التي قد تصل إلى . الفنون

تثبت أن . ، وإن دل هذا عن شيء فإنما يدل على ملكة شعرية كبيرة، وقريحة فذة الوطنرحلة

  .الشاعر ذو نفس طويل



 23

 أنه قد ينظم قصيدة في أبسط موقف يواجهه وقد أكد (1)ويروي بعض أصدقاء الشاعر   

 التي برزت في لنا هو بنفسه هذا األمر كما أن مواقف الغضب الشديد تحرك فيه مكامن الكلمات

  .هجائياته

وقد عرف عنه حسن توظيفه لأللفاظ الشعرية مما سهل في ذيوع قصائده خاصة الثورية 

  .منها

  :تدوينه للشعر 

للشاعر يحيى بختي طقوس خاصة في تدوين قصائده، فهو ال يدونها أبدا في النهار وإنما ينتظر 

أن يتركنه لوحده في غرفة نومه مع ابنه حتى يحن الليل ويخلد الجميع إلى النوم، فيأمر زوجاته 

  .الذي يكتب قصائده، ويكون هذا غالبا بعد منتصف الليل حيث يكون الهدوء التام

وإذا حدث وأن سمع صوتا أو حركة فإنه يوقف التدوين وال يستطيع إكماله إال في اليوم   

   .(2)الموالي 
 

   :مراجعة الشاعر وتنقيحه لقصائده

وتدوينها، يطلب الشاعر يحيى بختي من كاتب شعره إعادة قراءة ما عند إكمال القصيدة   

  .كتب، ويقوم بتقديم بيت أو تأخيره أو حذفه

  .كما قد يطلب منه إضافة ما كتب إلى قصيدة سبق نظمها لتجانس الفكرة والمعنى

الحاج يحيى بختي ال يهدأ له بال حتى يحس أن " وقد روى حفيده عبد الرزاق وكاتب قصائده 

  .(1)" لقصيدة اكتملت شكال ومعنى ا

   :الشاعر وإلقاؤه لشعره

ال يختلف اثنان ممن حضر مشاركة الشاعر يحيى بختي في المهرجانات والملتقيات   

على أن طريقة إلقائه لشعره مميزة عن أي شاعر شعبي في . األدبية بالجلفة أو خارجها

 أن يلفت انتباه السامع الذي يجد نفسه المنطقة، فقد وهبه اهللا صوتا جهوريا يستطيع من خالله

مصيغا إليه، كما أنه يجيد التعامل مع مقاطع قصائده، فتجده يرفع صوته أحيانا . مشدوها

ويخفضه في بعض المقاطع فتجد نفسك متأثر كما تأثر بما حدث لنا عندما حضرنا إلقاءه لقصيدة 

                                           
  . بحد الصحاري05/2005/ 05مقابلة خاصة يوم : هيلس  الحاج د– (1)
  .حاري بحـد الس16/10/2005مقابلة خاصة يوم :  عبد الرزاق بختي - (2)
  . بحج السحاري والية الجلفة16/10/2005 عبد الرزاق بختي في لقاء به يوم – (1)
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 (3)محمد المأمون القاسمي الحسني ، عند حضور الشيخ (2)بزاوية الشيخ سيدي السالمي ببنهار 

  .لدرجة أن جميع من حضر تلك الجلسة طلب منه إعادة إلقائها. 

  :يقول عنه الشاعر لمبارك الحاج من مسعد   

  زمن اللقية كي ايدوي زهانا      الوجبة والنيف وكالم معبر  

  وإذا دوى جاب حقو وشنانا      شعر ويحي كالبارود مكرر  

  :العوامل المؤثرة في شعر 

ولم يخرج . كثيرة هي العوامل التي تؤثر في ولوج الكاتب ميدان كتابته، والشاعر شعره  

شاعرنا يحيى بختي عن هذا النطاق حيث أن الدارس لشعره والمتفحص لمراحل حياته ليستشف 

عوامل بارزة أثرت فيه وكانت محورا لقصائده رغم تعدد أغراضه الشعرية، وهذه العوامل 

 .بادية، المرأة، الثورة، والصيدال: البارزة هي 

  : البادية -1

كانت البادية تلك األرض التي وجد نفسه يترعرع فيها ويلهو فوق أعشابها، ويمرح على   

أشجارها، ومعروف على أهل البادية حبهم الستعمال الخيمة مسكنا يخف حمله في حالة 

  :الرحيل، يقول 

  صيب قداش ندوارالبيت الحمرة ت    هاذى صحرة عامرة حملة منهم  

  يارــشامية من جيل ما فيهم تع    ــــهم أمام البيوت نيل تدعم  

   (1)أصل الملفة الزايخة عز الخطار    ـــهمإذا قلت أوالد نايل نعرف  

  :ويرى الشاعر أن البادية عامل من عوامل الثورة التحريرية حيث يقول 

  اب ــللبوالريف اللي قادت الثورة       إذا قلت البادية تمزح بيهم  

  :وعندما يأتي سكون الليل الرهيب الباعث على التأمل في أفق السماء نجد الشاعر يناجي قلبه 

   (2)مسقط رأسك من طول حياتك فيه     ويا قلبي ما زال من تهواه أكثر  

  

وقد تجف السماء وتجدب األرض، ولكن ما إن ينزل الغيث فتعشوشب األرض وتكتسي   

  :ز طربا ويتدفق شعرا فياضا، نابضا بالحياة والجمال حلة خضراء نجد الشاعر يهت

                                           
  . آلم18 زاوية معروفة في المنطقة تبعد عن مقر دائرة البيرين ـ – (2)
  . هو شيخ الزاوية القاسمية ببلدية الهامل لوالية المسيلة– (3)
  .مدح أوالد نايل قصيدة في – القصائد ديوان أنظر – (1)
  . قصيدة ف رحلة الوطن– القصائد ديوان أنظر - (2)
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  ار والورد مع التينــتفتح فيه أزه    ــوليبداها فصل الربيع مع ل  

  نـسوطيــجملة مخلوقات زلي مب    وعصافير ما بين لغصان تولول  

  ينــــم مندمجــأغنام وإبل له    ــولتلقى ناس البادية فيه تج  

   (3)يا محلى بيت الشعر في العام الزين     إيديرو رحلة من الصحراء للتل  

  

  : المرأة -2

كانت المرأة دائما سلطانا على قلوب الشعراء منذ أن بدأ قول الشعر، وال يخلو شعر   

شاعر فصيح أو شعبي من ذكر المرأة والتغني بجمالها عموما أو تفصيال، فما بالك بشاعر 

ملكت عليه خمرية العين كل منفذ، مرهف اإلحساس والوجدان كالشاعر يحيى بختي الذي 

  :وولجت حرم قلبه دون استئذان وتربعت على عرشه ملكة متوجة 

  اللي قاسو يموت ما ينجى محال    خزرتني بالعين كنشاب مسموم  

   (4)الل ـما يوجد عالج تكثر ولع     ومـوال يبقى طول حياتو مسق  

  :ويهتم بمحبوبته ويسميها دائما بالغزال   

  لو حيوانــدو حرية وأصــعن    عنو في الصحراءالغزال حكاو   

   (1)يعطو بيه أمثال في شكر النسوان      راءـمن سابق لليوم عند الشع  

وتشاء األقدار أن يكون الحب هو المفتاح الذي يحرك قلب الشاعر، ويبعث على ترجمة   

  .خواطره إلى قوالب شعرية آية في الجمال ونغمات سرمدية خالدة

ال يظفر بمن أحب وتصده عوارض بعيدة المنال، فيندب حظه ويجتر آالمه وشاء القدر أن 

ويبكي نفسه، في شعر طويل هو بلسم أحزانه ومرهم جراحه، وإن تزوج بعدة نساء، فإن لوعته 

  .لم تسكن وجراحه لم تلتئم

   (2)ي داري ذا البالء نحب نراه ما ن      اال يمي كان فكري متهني  

  

  : الثورة -3

 وتنطلق 1954ارة األولى معلنة إندالع الفجر الجديد في الفاتح من نوفمبر تنطلق الشر  

ويكون الشاعر يحيى بختي قد إشتد ساعده وإستقام عوده، ويحق للنفوس . الثورة المباركة مدوية
                                           

   قصيدة- القصائد ديوان أنظر – (3)
  . قصيدة بيت البهجة– القصائد ديوان أنظر -  (4)
  . قصيدة اللقاء– القصائد ديوان أنظر – (1)
  االيني قصيدة – القصائد ديوان أنظر – (2)
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العطشى أن تنهل من مورد الحرية، فيعيش الشاعر الثورة بجوارحه، ويشارك في صنع المالحم 

بوكحيل، القعدة، مناعة، الكدية، وتسلك الوديان والمسالك : ينتقل بين الجبال البطولية مع رفاقه ل

  .الوعرة ويصمد في المعارك الحامية

  ما خفنا من شار وال دبابات      تناــتشهد الجبال كانت قلع  

  راتـاسلحة مختلفة والطائ      بانواع السالح كامل ضربونا  

   (3)ذقناها ويالت لكن بالمرصاد       تناـواالشياء ما حولت عزيم  

  

ويمضي المجاهدون قدما على طريق الثورة، فيخطون بحياتهم ودمائهم أروع آيات   

  .الشهادة، ويفوز بعضهم بإحدى الحسنيين، الشهادة، ويبقى لبعضهم إحدى الحسنيين، النصر

 وتتشابه أيام المجاهدين ولياليهم وتتماثل حكاياتهم وقصصهم بنسيج ملحمة البطولة الخالدة،

  .ملحمة الثورة المظفرة

ويصور الشاعر يحيى بختي كل ذلك في لوحات فنية بديعة، فقد اذكت الثورة قريحته   

وألهبت مشاعره فتفجر كالينبوع المتدفق يتغنى بالبطوالت، ويخلد في قصائده الثائرين والبواسل 

  :فازوا بالشهادة الذين صنعوا تاريخ الجزائر الحافل باألمجاد وقضوا نحبهم على نهج الحرية و

  .والجزائر العاصمة أول مبداك    من تونس لطرابلس زيد المغرب  

  داكــقام بال سالح باالمان ق    ــبفي أول نوفمبر ثار الشع  

  جعلو جيش التحرير من العدوان اسماك    نهضوا ليك جميع ابناء المغرب  

  في الخمسة وخمسين فرش الشباك     ربــاين بو العيد ابطال الع  

  انظر تاريخ الجزائر شوف احذاك     ـــبعة يا كاتــه تسومع  

  ذا ذاكــــــــــذاك ح      في زردت قبل ما تعقبفكر   

   (1)عاش حياتو كلها من أجل إحياك     أرض بن باديس هذاك الطالب  ا

إن أغلب ما قاله الشاعر من شعر كان يدور حول الثورة الجزائرية وقد سجلها موقعة ورصدكل 

  .حوادثها

  

  
 

                                           
  ".سجل يا تاريخ "  قصيدة – القصائد ديوان أنظر – (3)

  ".رحلة الوطن " قصيدة :  القصائد ديوان:  انظر– (1)
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  :ثقافته 

يعتبر ديوان شعر الشاعر واجهة تعكس مستوى ثقافته ووعيه وخالصة لتجاربه وتأمالته   

في الحياة وهو ما يمكن أن نجد خالصته في الدراسة التفسيرية ألهم أغراضه وخصائصه 

  .الفنية

 فإنه دخل الكتاب وهو في سن الخامسة حيث تعلم (2)أما تعليمه فكما يروي هو عن نفسه   

 حزبا من القرآن الكريم على مشائخ منهم الشيخ محمد بن 30 الكتابة والقراءة وحفظ أصول

يحيى بن علي، وتعتبر الثقافة اإلسالمية التي حصلها أهم رصيد لثقافته ويتجلى هذا في قصائده 

حيث يالحظ الدارس آثار التصوف وتأثره بقصص القرآن الكريم وأحداث السيرة النبوية وغير 

ان يستفيد من المجالس العلمية التي كان يحضرها في الزوايا حيث يتم فيها الوعظ ذلك، وقد ك

  .والتذكير بمعالم الدين وقصص األنبياء وسيرهم

  .كما نلحظ أيضا درايته الكبيرة بتاريخ الجزائر وأحداثها

وقد كانت ألسفاره الكثيرة دور كبير في اتساع ثقافته وإثراء معارفه وخبراته سواء في   

شعر أو الحياة، فاحتك بجميع الطبقات االجتماعية كشيوخ الزوايا واألعيان من الناس ال

  .والشعراء، وخاصة الوالئم التي تقام في الزوايا وبالتحديد زاوية الهامل وزاوية أوالد جالل

وقد تحدث الشاعر عن الشيوخ الذين تأثر بهم وكانوا مصدرا مهما من مصادر ثقافته الدينية 

  :وهم 

  .خ زاوية الشيخ المختار بأوالد جالل الحاج خالد مختاريشي -

 .الشيخ محمد بن أبي القاسم مؤسس زاوية الهامل ولهذا تدعى الزاوية القاسمية -

الشيخ محمد المامون شيخ زاوية الهامل حاليا والذي ال يفوت فرصة لحضور تجمعاته  -

 .ولقاءاته ومجالسه العلمية

  

  :أما الشعراء الذين تأثر بهم 

  . مصطفى بن براهيم-

  

  

  

                                           
  .17/04/2005 لقاء خاص في بيته يوم – الشاعر يحي بختي – (2)
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  :مزاجه النفسي 

وصاحب مزاج حاد . يعتز الشاعر يحيى بختي بنفسه كثيرا وال يحب المساس بكبريائه  

ونخزو وأنفة، وال يحب االنتقاص من قدره، سريع الغضب، يسعد لترحيب الناس به وإحترامهم 

دما يرى أو يسمع أو وهو شديد الحساسية ومرهف النفس عن. له بصفته مجاهدا وشاعرا كبيرا

يحدث له ما يوحي إلى تجاهل الناس له ولقدره ولقيمته أو تناسى المنظمين للمهرجانات المحلية 

  .لدعوته فهذا قد يبكيه

  

ولكنه مع هذا رقيق القلب حنون ينسى كل شيء بمجرد ابتسامة ترحيب كما حدث له في   

شهيد زرنوح محمد الذي أقيم في عاصمة الزعفران والية الجلفة حيث أنه في االحتفال المخلد لل

أوالد سيدي أحمد، لم يتم دعوته للحضور، وبعد علمه بالحدث تأثر أيما تأثر، ولكنه أصر على 

الحضور وبمجرد وصوله لقي المحبة والترحاب الحار من العقيد أحمد بن الشريف وووالي 

 نفسه تعود إليه بفضل هذين الجلفة السيد أحمد التهامي، فعادت نفسه إلى الهدوء وأحس بعزة

  .الرجلين

  

   :)1(مشاركة الشاعر في المهرجانات الشعرية

  

كان وما زال الشاعر يحيى بختي رغم تقدم السن به وعجزه بسبب المرض حاضرا في   

كل المحافل والمهرجانات التي تقام محليا أو جهويا أو وطنيا لسمعته في كل الواليات التي جابها 

وكان عدم حضوره يشكل صدمة لمحبيه، وفي هذا الصدد يعبر الشاعر مجاهدا وشاعرا، 

  :عن حزنه لغياب الشاعر عن أحد المحافل بسبب مرضه قائال . (2)لمبارك بلحاج المسعدي 

  (3) في ذي المرة ما ظهرش نوانا    ـــرفحل الشعر وشيخنا اتوخ  

  اناـــيعطينا لخبار خبرو عي    رـيا خوتي سلو ترا كاشي خاط  

  (5)قانا ـزين الهدرة راه فارق مل     لول في محافلنا يحظر(4)ري ضا  

                                           
 حيث أطلعنا على شهادات شرفية لمشارآته في 17/04/2005 لقاء خاص في بيته يوم – الشاعر يحيى بختي – (1)

  .المهرجان
  . مسعد لوالية الجلفة ولهذا يقال المسعدي شاعر شعبي من منطقة– (2)
  .تعني أحظننا: نوانا  – (3)
  .أي متعود:  ضاري – (4)
  .مجمعنا أو مكان لقائنا:  ملقانا – (5)
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  اناـبختي يحيى دايما كان مع     عنو يصبـــرأنا قلبي ما قدر

  ناناـــ يعرفو مع(6)والعقالة     القاعة من غير يحيى ما تعمــر

  

  :وأهم مشاركاته 

  .دة شرفية  وتم منحه شها1998إحياء مهرجان بن ابراهيم للتراث الشعبي في مارس   

  .1989 ماي 17مشاركته في مهرجان محمد بلخير الخامس لألدب الشعبي بالبيض في  -

 إحياءا لذكرى الشاعر عبد اهللا بن 1995مشاركته في المهرجان الذي أقيم باألغواط سنة  -

 .كريو حيث تحصل على الجائزة األولى في الشعر الشعبي

 .1995 ديسمبر 28راهيم بتاريخ مشاركته في المهرجان الثالث للشيخ مصطفى بن ب -

 والية 1998 ديسمبر 10وشارك في ذكرى تخليد الشاعر محمد بن الطيب بتاريخ  -

 .تيارت حيث نال شهادة شرفية

مشاركته في المهرجان الجهوي األول للشعر الشعبي واألغنية البدوية في أوالد بسام  -

 . وكرم بشهادة شرفية2000 أوت 20تيسمسيلت في 

 مارس 20-19الملتقى الوطني حول شعر الثورة المنعقد بوالية الجلفة في مشاركته في  -

 . حيث تم تكريمه بشهادة شرفية2005

 مارس 08وكانت آخر مشاركاته في اليوم األدبي المنعقد ببلدية البيرين والية الجلفة في  -

 وقد. حيث تم تكريمه" تحليات التسامح في النص األدبي الجزائري"  تحت عنوان 2005

 .  صرح لي بعد نهاية الحفل مباشرة إن هذا التكريم له أثر خاص في نفسه
 
 

   :)1(أهم الحوادث التي رويت عنه 

تعتبر قصته مع صديقه العزيز ورفيق كفاحه بشيري علي بن أحمد الملقب ب سرسق   

ا من أهم النوادر التي مازال يتذكرها حيث كان الشاعر مسؤوال في حراسة الغابات وكان دائم

يحدث بينهما نقاش حول بعض القضايا المصيرية، وحدث أن غاب الشاعر يوما عن مدينة حد 

الصحاري ليعود في اليوم الموالي فيسمع أن صديقه سرسق قد جمع حمير المدينة ووضعها في 

 فامتعض غيضا وتوجه إلى صديقه مستفسرا عن األمر، فأجاباه بأن األمر – زريبة –السجن 

                                           
  .أي حكماؤنا وأعياننا:  العقالة – (6)
  .5/05/2005 لقاء في بيته بتاريخ – الحاج دهيلس - (1)
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وامر مسؤول الغابات على مستوى الجلفة الذي طلب جميع الحمير وإلقائها في يتعلق بتنفيذ أ

أنسيت السجن الذي وضعتكم فيه فرنسا وكان : السجن فخاطبه الشاعر بلهجة مستنكرة قائال 

  .مخصصا لألبطال فكيف يصبح اآلن موطنا للحمير إن هذا حرام

   :(2)وقال قصيدته المشهورة 

  ذا الخصلة محال ما هي لبنادم      ابيا سرسق خصايلك ماهيش صو  

  ايمـما خفت من حسد هذا البه      دوابــوالراي عقدوه من أجل ال  

  داهمـــلكن لسباب هاهو مب      ــــوابانطق لي قالي هذا ص  

  لكني مأمور من طرف الحاكم      ماني حارس عالجبل ماجبت دواب  

  :ويقول 

  بوا ياذا الظالمواش اداك تعاق     قلت لسرسق عار عليك حبس الدواب  

  و آدمــلهم حق العيش كبن     ــــاباكرمهم ربي بجميع االعش  

  :ويقول 

  اهمــوانخلدها في كتب للف      انعيدو ذي القصة على الناس الكتاب  

  

أما الحادثة التي ما زال الناس يتذكرونها أيضا هي من سوء حظ صديقه سرسق أنه كان   

التي كانت تسمى الكابس، حيث تمت سرقة ما كان فيه شاهدا عليها وهي سرقة تعاونية الحبوب 

من شعير وقمح ثم أشعلت فيه النار، وكعادته لم يجد الشاعر من يسأله فتوجه إلى صديقه 

  :لمعرفة الحقيقة 

اعطيلي لخبار واش اصرى يامس      يا سي سرسق عيدلي واش اللي كان  

  ابســـلكاذا ماهي عندوا تولي فا      رانــقرب أغريب قالي شعلت ني  

  ابســــهذا القول اموجهينو للك      وانـيا سامع ما جاب ذا الشاعر قي  

  (1)ابســنخالة وشعير والقرط الي      نجحوا فيها ناس صبحو قاع اعيان

  

  .وما زالت هذه القصص تتداول بين الناس إلى اليوم

  

  

                                           
  ".الدواب سجن "  قصيدة – القصائد ديوان أنظر م– (2)
  ".السرقة "  قصيدة – القصائد   أنظر ديوان– (1)
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  ية رــالشعـاألغراض   : ـل الثـانيـــالفص

  الشعر الوطني •

  غزلال •

  المدح •

  الهجاء •

  الرثاء •

  التأمالت الحكمية  •
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  عر الوطنيـالش

  

إن الشعر تعبير صادق عن األحاسيس والمشاعر سواء في ذلك األحاسيس التي تنبثق من              

نفس الشاعر ذاته أو تلك التي يتلقاها من محيطه فيترجم عنها وينقلعا إلينا بما تشتمل عليه مـن                  

  .حرارة وعمق وأبعاد إنسانية

  

وقصائد  وقد كان الشعر حاضر أثناء الثورة الجزائرية، سواء الفصيح منه أو الشعبي  

  .الشعراء من أمثال مفدي زكريا وأبو القاسم خمار ومحمد العيد وغيرهم شاهد على ذلك

  

لقد عايش الشعر الشعبي أحداث الثورة وراح يصورها وينقلها بأمانة وصدق، وقد سـاعد              

 يتفنن في اختيار    -صناعيا–والشاعر لم يكن أديبا      "شعبي نفسه فيها     مشاركة الشاعر ال   على ذلك 

وإنما كان يقول الشعر بطريقة تلقائية وعفويـة،        . القوالب الجميلة لكي يؤثر في عواطف الناس      

ويصور إحساس مواطنيـه، فيـذكرهم بأحـداث        . ويعيش محنة االحتالل بكل آالمها وجراحها     

  .)1(" ية من أجل تحقيق الحياة الكريمة الماضي ليدفعهم إلى الجهاد والتضح

  

ماتها التي جعلتهـا ثـورة      وتكامل جميع مقو  . إنها بحق شمولية الثورة التحريرية الكبرى     

حيث كان مكلفا بجمع    . مجاهدا في صفوف جيش التحرير    العصر، وقد كان الشاعر يحي بختي       

 جاهدين علـى جمـع   السالح من بعض المناطق وكذلك من المغرب، كما كان يعمل رفقة الم

 من األهالي إضافة إلى أنه كان مكلفا باإلعالم على مستوى الخلية التي كان              نةو والمؤ التبرعات

 في نقل األخبـار      عليه بعد ذلك الرائد عمر إدريس       وقد اعتمد   متواجدا بها بقيادة زيان عاشور    

 حيث كان يـصور     كان يلقب بشاعر الثورة   . إلى إخوانهم في الواليات األخرى فضال عن ذلك         

  .أحداثها ويؤرخ أيامها ويشحذ إخوانه المجاهدين

يل اهللا،   ويرفع من غرائمهم ويذكرهم دائما بأن الكفاح من أجل الوطن هو كفاح في سـب              

 متعدد المواضيع وإن لم يخرج على ماهو متعارف عليه من موضوعات تم             وكان شعره الوطني  

  .عر الشعبي في الثورة التحريرية الكبرىالتطرق إليها في الدراسات الخاصة بدور الش

                                           
 جامعة -مخطوطة– رسالة ماجستير – 1945 -1830دور الشعر الشعبي في الثورة :  التلي بن الشيخ– )1(

 .57:  ص-1977 –الجزائر 
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 وما مثلته من صدمة في نفوس الجزائريين الذين كان 1945حيث تناول مجازر الثامن من ماي 

يراودهم حلم الحرية، كما سجل األماكن التي دارت على رحاها أحداث الثورة التحريرية في 

ا العهد الذي قطعوه على أنفسهم ، الذين خانو أبطالها، كما تحدث عن الحركى المنطقة وذكر

 بهم فرنسا فأفشو سر إخوانهم وقتلوا أبناء المناطق الريفية وكانوا بحق خنجرا مسموما توغرر

 للثورة  )1(غرسته فرنسا في صدر الثورة التحريرية، وقد كانوا يمثلون فعال ذلك النموذج السلبي

حوش " الذي كان يتخذ منطقة  " س بلوني" ومنطقة الجلفة معروفة تاريخيا بالعميل الخائن 

 تخلوا قصيدة من قصائد الشاعر يحي بختي د مركزا له وألفراد عصابته، وال تكا)2(" النعاس 

من ذكره ووصفه بالخيانة العظمى وقد أفرد له قصيدة خاصة سوف نتناولها بالتحليل أطلق 

في ذاكرة التاريخ حتى يعرف وكأنه يريد أن يحفر اسم هذا الخائن  " خسجل يا تاري" عليها اسم 

األجيال القادمة هول ما اقترفه هذا الخائن من جرائم في حق إخوته، وما عايشه الشاعر نفسه 

  .من معاناة أهل المنطقة، وما فعله بهم وبأوالدهم ونسائهم 

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 1989 -ائرالجز- الشعر الشعبي و دوره في الثورة التحريرية بمنطقة األوراس- العربي دحو - أنظر- - )1(

 .109 ص -
 . كلم35تبعد عن مقر والية الجلفة بــ ) دار الشيوخ (  تعرف األن بإسم - )2(
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 الموضوعات الوطنية التي تناولها  التي كانت إحدى1945إن أحداث الثامن من ماي 

 يحي بختي لما تركته في نفسه من ألم وحزن عميقين ، حيث أنه بمجرد انتصار الحلفاء الشاعر

على األلمان في الحرب العالمية، راح الشعب الجزائري يحلم بالحرية، وهو الذي دفع بأبنائه 

. إلى هذه المعركة التي لم يكن له فيها ال ناقة و ال جمل، معتقدا أن فرنسا سوف تحقق وعدها له

و لكن هيهات أن تتنازل فرنسا عن شبر واحد .  معبرا عن فرحته في مظاهرات سلميةفخرج

من أرض الجزائر التي تعتبرها أرضا فرنسية فاستقبل جنوده جموع المتظاهرين بوابل من 

 و التي فقد خاللها الشعب الجزائري اآلالف من 1945فكانت مجزرة الثامن ماي . الرصاص

 في حق األبرياء العزل وسجل التاريخ بأحرف من ذهب أحداث أبنائه  أبشع جريمة ترتكب

سطيف، خراطة وقالمة التي أصبحت أحداثا مخلدة لبطوالت شعب أبي طامح إلى حريته 

  .واستقالله

  

  :يقول الشاعر

  

  ـان ـ العديا ما فعلوخهذا الشيء عشماه في هذا الثورا       سجل يا تاري

   تنسى الماضي واش فعلوا في زمان        ىيامن راك اليوم غالط يا تــر

         )1 (وانـيوم اثمنية ماي هذا الفتـــرة       انسيتو وعود ديغول الخــ

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
                                           

 قصيدة سلم الشجعان - القصائدديوان-أنظر  )1(
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  : ويتحدث عن هذا العهد وعن الجزاء فيقول

  

  انــأعطانا عهد وقال لوال السمرى       كافحتوا ذ اليوم وعملتوا برهـ

   )1(        ابدات من سطيف واشتعلوا نيرانجازاكم اليوم هذي المجــزرة

  

وال يفوت شاعرنا أن يذكر عدد الشهداء األبرياء الذين سقطوا برصاص الغدر قاصدا من وراء               

  :ذلك تاريخ الحدث، وتصوير هول المذبحة يقول

  

  ربعين ألف وزيد خمسة مذكورة          أبريا من حقهم هذا الهـــوان 

   )2(ثـورة         رب كم رجال غير فالن وفـالنانسيتو ماراه يسقط في ال

  

إن الشـاعر يحمل الجنرال ديغـول مسؤولية  المجزرة من خالل وعده للجزائريين، ويعتبـر              

واحدا من الموضوعات التي تناولها الشاعر بإسهاب في قصائده ، فهو النمـوذج األجنبـي أو                

هم الجزائريين بأنه رجل السـالم والحرية        الذي يمثل اإلستعمار فقد كان دائما يو        )3(الفرنسـي

وسيسعى إلى تحقيق حلمهم لكن الشعب الجزائري عرف من تراكم األحداث وتتابعهـا نوايـاه               

  .الحقيقية وكذبه وخداعه

  

  

  

  

  

  
   

  

                                           
 قصيدة سلم الشجعان               - ديوان القصائد- أنظر- )1(
 .   المرجع نفسه- )2(
  1989الجزائر  -وره في الثورة التحريرية بمنطقة األوراس الشعر الشعبي و د- العربي دحو - أنظر- )3(

     113ص 



 36

  :قول الشاعرـيو

  ان ـأعرفناكم قاع زريعة مـــرة          ذا زمان طويل شفنا امتح

  1    اللي هوما بعيد عنكم الجيران   هذا الشيء قولوه للناس األخرى

إنه التعبير عن قمة التذمر التي وصل إليها الجزائريـون مـن هـذه األسـاليب والمراوغـات          

  :والمشاريع الكاذبة التي طالت مع طول فترة اإلستعمار يقول

      للجيش السري اللي درتوه اعيان  يا ديغول اليوم هذي عبــارة   

  2    أما اآلن فاضلة على الحيــوان    البشر جميع يفهمها غــدرى

  

ثم يخاطبه الشاعر بإستهزاء يحمل بين طياته صرخة داخلية تعبر عن مكنونـات كـل مجاهـد                 

عايش هذا الغدر، ويطلب منه أن يبحث عن مخرج آخر ينقذه من ثورة الـشعب التـي سـوف                   

  تجرف معها كل شيء 

  :يقول 

  أرواحكم من ذا الوديـان باش تخرجوا انظر راع كاش ماساالت أخرى    

  4 على الوديان3 من أصل الشعب إذا حمل ضو مــرة   الوديان بشعبهم نا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  قصيدة سلم الشجعان- القصائدديوان - أنظر-01
  .   المرجع نفسه-02
  أي فاض و تدفق      :  احمل -03
  قصيدة سلم الشجعان - القصائد ديوان- أنظر-04
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   يكون بعده أعذار ويأتي اإلنذار الذي لن

           )1(         من بعد اإلنذار ما ينفع ندمان  انذرناك انذرناك قداش نمـــرة 

  

األرض "ويعرج الشاعر إلى ذكر وحشية المستعمر الفرنسي ممثلة في جنرالها ديغول وسياسته             

  :يقول" المحروقة

  

  ان ـذا الجبـقيمولي و الكوست كانوا سهارى            لكن ما فعلوش فعلوا 

  سالو الونشريس وجبال الصحرى            من لي جا ديغول رجعها بركـان 

  )2 (زات السامة وأفعال أخـرى            نهب وسبي نسا ومعاهم الصبيانبالغا

   

وال ينسى الشاعر أن يذكر ديغول بالثورة وأهدافها وأبطالها الذين لن تغمض لهم عـين حتـى                 

  .نشوديحققوا استقاللهم الم

  ما يتكون جيش في روس الكيفان     الثورة)3 (لوال الصدق انتاعنا شاو  

    خلدهم تاريخ بطولة وإيمـــان     القيادة ناس راها مذكـــورة  

  )4(   هو وعميروش  ماتوا في الميـدان   كالشيخ الحواس بطل الصحرى   

  

، ومن عزيمـة    ويتوجه الشاعر للجنرال ديغول مخاطبا إياه خطاب الواثق من نصر اهللا            

  .              الجهاد التي تجري في عروق كل مجاهد من أجل األرض والوطن

  

  

  

  

  

          
                                           

.قصيدة سلم الشجعان -القصائدديوان  -أنظر )1(  
  .قصيدة سلم الشجعان -القصائدديوان  - أنظر- )2(

 .        تعني البداية:  شاو - )3(
 .قصيدة سلم الشجعان - المرجع نفسه- )4(
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  :يقول  

  ـانـمانا محتاجينلك سلم الشجع    اسمع يا ديقول ذا رأي الثـورة  

  هذا هو العهد رجال و نسـوان     انموت مواصلين المســـيرة   

  من قبل خصال العربـان تعرفنا     إذا راهم قلطوك أجناس أخرى   

  

  "فاقو بيه " أنهم " حلم ثائر " ويؤكد الشاعر يحي بختي في قصيدته 

فال يمكنه خداعهم ثانية بالمعلومات الخاطئة التي يريد أن يبثها بينهم عن طريق األكاذيب التـي                

  .تنقلها وسائل اإلعالم التي جعلها في خدمة مشروعه

    

  أو قبل ما تبث عنا معلومــات     احنا فقنا بيك قبل ما تقــدم 

           في اإلذاعة واضعوا للجـريدات   اكذب علي راح عندك مترسم   

  1و إذا دارو من جرائد و الخطبات   الصحوفيون عندك مكثـرهم   

    2ما صبنا لفظ صحيح وال كلمات   فيهم غير الزور وحدو يتكلـم   

  

ذي لعبه الشعر الشعبي فـي التـصدي لهـذا          ويتضح لنا من خالل هذه األبيات الدور الكبير ال        

اإلعالم الكاذب، فقد كان يمثل فعال إعالما موازيا لما له من دور كبير، فهو يعتبر بحق وسـيلة                  

اتصال مع الطبقات الشعبية، كما أن له أثر كبيرا على الرأي العام ومن هذا المنطلـق تنـاول                  

  .الدارسون دور الشعر الشعبي    في اإلعالم

  

  

  

  

  

  

  
  قصيدة  سلم الشجعان- القصائدديوان  - أنظر-01
  قصيدة  حلم ثائر- القصائدديوان  - أنظر-02

  :  ـ يقول الدكنور التلي بن الشيخ
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الشاعر الشعبي ينطلق من قناعة ذاتية وإيمان بحب الوطن يمليه عليه واجبه الـوطني ووالءه               ‹‹

شعبي أن يقتفي أثر القصاص الشعبي فيتخذ       لشعبه ولوال القناعة الذاتية لكان في إمكان الشاعر ال        

من األساطير والخرافات موضوعا للشعر ويتحاشى التعبير عن القضايا الوطنية والسياسية التي            

ستعرضه إلى المتابعة وقد تؤدي به إلى السجن والنفي ولكنه آثر المواقف الوطنيـة الـصريحة                

   ›› 1 االحتقار واإلذاللضد قوات االحتالل وضد الظلم والسيطرة، و ضد كل أنواع

  

ويأتي في خانة النموذج الفرنسي الذي تناوله الشاعر يحي بختي من خالل الجنـرال ديغـول،                

ويقصد به الحركى أو القومي      " 2النموذج السلبي " نموذج آخر أطلق عليه الدكتور العربي دحو        

ق البلبلة بين صفوفهم    الذي خان الثورة التحريرية، ولعب دورا كبيرا في تشتيت المجاهدين وخل          

وهذا النموذج هو من صنع االستعمار الفرنسي حتى يحكم به قبضته على كل بقعة من بقاع هذه                 

األرض الطيبة ولم تشذ منطقة الجلفة التي كانت تابعة للوالية السادسة عن هذه القاعدة فقد ظهر                

ركزا لـه وألفـراد     حيث كان يتخذ منطقة حوش النعاس م      " ببلونيس  " فيها عميل خائن يعرف     

  .عصابته،  وقد لعب دورا كبيرا في إفشاء أسرار المجاهدين وقتلهم وترصد حركاتهم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  43ص-1990الجزائر-منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائري-التلي بن الشيخ -1

  .109:  ص-المرجع السابق –أنظر  -2
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لتي حاول من خاللها بلونيس وأتباعه تـشتيت        ويعطي الشاعر يحي بختي مثاال حيا عن الفتنة ا        

  : صفوف الثوار في المنطقة يقول

             راهم ظنوا ظن ناقص مجرمين  خانونا من بعد حماة األشرار 

  1طلقو دعايات وسط الثـوار            من أجل الربعة لي راهم حيين

عب نفوسهم فهو يصفهم بالخونة  فقد نقلوا خبر مقتل هؤالء األربعة حتى تفشل عزيمة الثوار وتر          

المجرمين الذين باعوا ضمائرهم ودينهم ووطنهم للمستعمر الذي غرر بهم وجعلهم أعينه التـي              

  :يقول.  ترصد كل تحركات المجاهدين وخناجره التي غرست في صدورهم

  2         إيخير في الجبان ومعاه المجــرم           والناس الخاينة من عهد نفات

  

  يقول حيث  الشاعر خطر هؤالء الخونة على الثورة بعد أن ارتدوا عنها  ىخفوال ي

        

      انحرفوا بعد أن مات قائدنا زيان   في السابق كانو معانا في الثـورة 

  صارو عصابات راها منتشــرة        مغرورين أسبابهم ذا الفتــان 

    4 احنا إخوان       صبحت فتنة بينا و3طيح قيمتنا و صارت معـــرة

   

 و في سياق آخر و أثناء تنقله عبر الوالية الخامسة سئل الشاعر عن أحوال المجاهـدين فـرد                  

  :  بنبرة حزينة ال تخلو من خوف على الثورة يقول

  

  5  قلتلو مغبونين من بعض اإلخوان    الصحرىاسألني على واش صاير في    

  
  

  

   .ةقصيدة مهمة ثوري- مسرد القصائد- ارجع-01
   .قصيدة حلم ثائر- مسرد القصائد- أنظر-02

  . تعني عند أهل المنطفة  شتيمة -03
                   .قصيدة سلم الشجعان - مسرد القصائد- أنظر-  04
                   .قصيدة سلم الشجعان - مسرد القصائد- أنظر-  05
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اريخ خير معبر عن الخيانـة التـي        سجل يا ت  " و تبقى قصيدة الشاعر التي اطلقت عليها عنوان         

 بأهل المنطقة ، بعد أن تسلط جبروته، حيث تسبب في قتل المئات مـن               هقادها بلونيس و ما فعل    

المجاهدين و لوال فضل اهللا و نعمته على عباده بأن جاء المدد من المناطق المجـاورة لـسحق                  

 م  1957ي شهر سبتمبر سـنة      المستعمر كل مجاهدي تلك المنطقة في تلك الفترة ، و قد قالها ف            

بمنطقة أقلو ، و يصرح الشاعر يحي بختي أنه يسعى منذ البداية إلى تسجيل هذه الحادثـة مـن                  

  و حتى تكون عبرة، محذرا من خاللها المجاهدين من هذا العمل الخائن . أجل تأريخها 

  

  : يقول

  

  ا فات  واش صرا بينا               لألجيال القادمة نقرا مخسجل يا تاري

  نكتب هذا اليوم يبقى أمـانة              بلجميع يكون ليهم معلومـات 

  انحذرهم ذي خيـــــانة             وقعها عميل مع السلطــات 

  سلم نفسو للعدو راه فضحـنا             و اكشفو أسرارنا جيش الغزاة 

  مــات صارت نكبة ضد قاشي صحرتنا            اتسبب فيها الخاين أيا

  

  

فها هو العميل بلونيس يدخل الثورة في مأزق حقيقي نتيجة خيانته فبعدها كـان حاميـا لجـيش                

  . التحرير أصبح بابا مفتوحا على مصراعيه يدخل منه الجيش الفرنسي يقول الشاعر

  

       جيش الصحراء يا حبابي راح اشتات            في السبعة و خمسين في هذ السنة

  دار االتفاقــــات "  صالو"      مع   شيخ الجبــانةعلى يد العميل 

        اصبحنا ما بين حفاة و عـــراة            اخدعنا بلونيس العب بيـــنا   

        ارجع لينا ضد لسباب الـــوالة             الجيش اللي كان حامي رايتـنا  
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  : ثم يصور الشاعر هول ما حدث في حوش النعاس

  

  : يقول

       شوف الخائن واش قتل من سادات         ياسامعنى اليوم صدق ما قلنـا      

        أمام الجميع ماتو بالمئــــات    في حوش النعاس قتلو خاوتنـا   

   امالو الوديان صارت جبانـة             الشعاب لي قربهم قاع تعبــات            

      

ن إخوانهم في المناطق المجاورة بعد أن وصل إلـيهم          ولحسن حظ المجاهدين أن الدعم جاءهم م      

  :  لنصرة إخوانهم يقولاخبر الخيانة فتهافتو

  

            قادونا للنصر بعد الممـــات نـا أوفيا ل          لوال فضل رجال 

  

ألن عـزيمتهم كبيـرة     .    ويؤكد الشاعر أنه رغم هذه الخيانة ،فقد صمد الثوار في وجه العدو           

فال تخيفهم بنادق الخونـة وال أسـلحة        .كما أنهم ألفوا المعارك والجبال    . نصر اهللا اكبر   وثقتم في 

  :العدو يقول

  

           تشهد الجبال كانت قلعتنـا            ما خفناش من شار وال دبابات

           بأنواع السالح كامل ضربونا           أسلحة مختلفة والطائـــرات
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  : فعلهم عنيفا حيث خلقوا وراء هم  مئات القتلى من العدو يقولوقد كان رد

  اقتتلنا المئات من جيش عدونا                في مناعة  كم خلينا جثــات

  

ويختم قصيدته مؤكدا إن ما سرده من أحداث هو حقيقة عايشها بنفسه، و يسجلها لكي ال يستطيع                 

  : تبقى بقاءنا في هذا الزمان يقولالدهر محوها، و ال غبار الزمان تبديدها، و س

   و ال نقصنا هاك اصراتا هذا الكالم اتصدققنـا             ما زادنع         يا سام

                 تبقى في التاريخ و اترجم عنـا              و احنا موجودين وبعد الممـات  

  

طن الغالي إيمانا مـنهم بنـصر اهللا،         بأنفسهم فداءا لهذا الو    او يذكر الشاعر األبطال الذين ضحو     

  .فمنهم من استشهد في ساحة الوغى، و منهم من هو حي يرزق

  

اإلشادة لية الخالدة، و اإلطراء عليهم، وهو يسعى في قصائده إلى إبراز صورتهم النضاو

بدورهم في لم شمل الثوار و بث روح الوطنية و الجهاد بين إخوانهم، و هم يمثلون بحق 

.                                                     الذي جعل الشهادة في سبيل اهللا هدفا له)1(وطنيالنموذج ال

 )2(3             على مات و صد ما كتبوش عليهـر أولهم زيان قائد مظفـ

  

                                          :                              و يذكر أيضا البطل عميروش فيقول

   )3( البطل عميروش شوجاع يحارب               سجل يا تاريخ من كانو فـداك

  

                                           
 .103ص . 1989الشعبي و دوره في الثورة التحريرية الكبرى  الشعر -العربي دحو- أنظر- )1(
 .   قصيدة رحلة الوطن-القصائد ديوان  - أنظر- )2(
 .  قصيدة رحلة الوطن -القصائد ديوان  - أنظر- )3(
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و يحملنا هذا الحديث عن الشهداء إلى قضية مهمة اشترك فيها معظم الشعراء الشعبيين الذين 

، و قد ذكرها الدارسون في بحوثهم تغنوا  بالثورة و أمجادها و سجلوا أسماء أبطالها و شهدائها

  )1(العربي دحو و هي قضية التأريخ.  د–حول دور الشعر الشعبي في الثورة الجزائرية مثل 

ألحداث الثورة و توثيقها و قد أعطى الشاعر يحي بختي لهذه القضية أهمية كبيرة، سواء حيث 

 نتطرق إلى نقطة نراها مهمةنجده يؤرخ لكل األحداث التي يكتب عنها و هذا يفرض علينا أن 

                                                    و هي تاريخ استشهاد القائد زيان عاشور

فالوثـائق التاريخـية المدونة و الموجودة تؤرخ الستشهـاده في الثامـن قائد منطقة الجلفة ، 

   .1956من نوفمـبر سنـة 

  

 2 يؤكد من خالل قصيدة له، ومن خالل حديثنا إليه-زما لهو هو الذي كان مال-غير أن الشاعر 

 : أن استشهاده كان في السابع من نوفمبر، ألنه كان حاضرا يقول 

   

         أولهم زيان عاشور قائد نطفـر          ملي مات و صد ماكتبوش عليـه 

  )2( ة منهيه         استشهد في يوم سبعة نوفمـبر         في الستة و خمسين في الشق

  

و لم يفوت الشاعر مناسبة تاريخية إال وذكرها في إحدى قصائده مثل مظاهرات الحادي عـشر                

  : يقول: ديسمبر

  

              )3(          احداعش ديسمبر يوم تقـرر          سنة و الستين ذكرى تبقى ليـه
  

 

 

 

 

                                           
 .137 ص– أنظر المصدر السابق – )1(
 . قصيدة رحلة الوطن–القصائد ديوان  – أنظر – )2(
  قصيدة رحلة الوطن–د القصائديوان  – أنظر –- )3(
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ي سبيل اهللا يقول التلي بن الشيخ       إن الوطنية تعني أيضا في قاموس الشاعر يحي بختي الجهاد ف          

وكان االحتالل الفرنسي يعني في اعتقاد الشاعر الشعبي غزوا لإلسالم بالدرجة األولى، ذلك أن              

اإلسالم في مفهوم الطبقات الشعبية هو المقياس الذي يحدد هوية اإلنسان الجزائري وليس مجرد              

، والدفاع عن اإلسالم هو الهدف األسمى       االنتماء إلى الوطن، ومن هنا كان الجهاد في سبيل اهللا         

  )1("وبتعبير آخر كانت الفكرة الوطنية مزيجا من العقيدة الدينية والروح الوطنية . من النضال

  

  :    فالجهاد امتداد لهذا األمر اإللهي الذي بدأ مع الرسول عليه الصالة و السالم يقول الشاعر

       ما يخفى تاريخنا للفاتحــين              أما نحن أوالد خلفا أبـــرار 

        هذا قول صحيح نحن تابعيـن            أصالتنا ثابتة لها آثـــــار   

        في سبيل اهللا ضد المشركيـن   أمرنا ربي بجهاد الكفــــار    

        ادفعنا حب الوطن مجاهديـن    احنا ثرنا اليوم من أجل التحرار  

  )2(      و فارقنا ما عز منهم والدين  صغــار خلفنا حريمنا و أوالد   

  

  .إنه التأكيد على التواصل و العروبة و التضحية بالنفس و النفيس من أجل إعالء كلمة اهللا
 

 

 

 

 

 

 

إن أغلب معارك الثوار دارت رحاها على الجبال التي كانت قالعا آمنة لهم، لصعوبة مـسالكها                

بالشاعر الشعبي عموما في تطرقه لموضوع الثـورة         و وعورتها وكثرة المخابئ فيها مما أدى        

                                           
) مخطوطة( رسالة ماجستير -1945 -1830دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة ":  الشيخ التلي بن– )1(

 .56:  ص-1977-جامعة الجزائر 
 . قصيدة مهمة ثورية–القصائد ديوان  – أنظر – )2(
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.  د –إلى ذكرها ووصفها، رغم أن أسماءها قد تبدو غامضة و أماكنها غير معروفـة ، يقـول                  

  :العربي دحو 

  

 لذلك نالحظ هذا الوصف التقريري الفوتوغرافـي الذي يمأل النصوص التـي استـشهدنـا              ‹‹

ل أسلوبها عبارة عن وصف بكلمات مقصودة تؤدي        بهـا، مما أبعد  مسحة اإليماء عنها، و حو        

  1 ››المعنى المطلوب ليس إال 

  

 و هذا الغموض لم يكن ناتجا عن صعوبة اللغة أو عن عمق الرمز، و إنمـا                 ‹‹:  ويضيف قائال 

ينتج من عدم الدراية و اإلطالع عند من لم يكن من سكان المنطقة أو لم يكن صـاحب ثقافـة                    

  2››جغرافية واسعة 

  

ن خالل بعض األبيات التي وردت في قصائد الشاعر يحي بختي الوطنية نالحظ أنه يـذكر                و م 

هذه األماكن و الجبال التي كانت قلعة للثوار، و مأمنا لهم من بطش العدو، كما كانـت جحيمـا                   

  حقيقيا على العدو الذي كان دائم القصف لهذه األماكن      

  

  : يقول

                   3الصحرى         من لي جا ديقول رجعها بركان        سالو الونشريس و اجبال 

  

  

  

  

  101ص1989 -الجزائر-دور الشعر الشعبي في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة األوراس-العربي.  د-01
  101  المصدر نفسه ص -02
   قصيدة سلم الشجعان – أنظر مسرد القصائد -03
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  : تي كانت بركانا على العدو يقولكما ذكر بعض جبال منطقة الجلفة ال

  )3( زيد جبال معاها )2(و النسينيسة   على العدو وال بركان  )1(         جبل مساعد

  :ويقول

  )5(زال علينا بؤس ليام اللي فات     اتمتعنــــا)4(حين دخلنا بوكحيل  

  .و تعتبر هذه الجبال خير شاهد على بطوالت المجاهدين

  :يقول

  )6(ما خفنا من شار وال دبابات    قلعتنــــا تشهد  الجبال كانت  

  

و حتى الوديان تعاطفت مع هذا الشعب و شاركته ثورته فتدفقت غاضبة و ثائرة تـتالحم مـع                  

  : آالمه و آماله   يقول

  )7(    من أصل الشعب إذا حمل تحمل الوديان  الوديان بشعبهم ناضو مــرة   

  

لت بعضهم إلى الهجرة من أجل نـصره إخوانـه و    إنها الثورة التي اشتعلت في كل مكان و حم        

  :جلب السالح يقول

    خليت اللي نحبهم و اضحيت حزيــن    إذا تسالني نعيدلك بيا ما صار  

    قرب بني و نيف في مكان حصيـــن  متغرب في وطن بعد من القفار   

  )8(  في أرض المروك لفونا شهريـــــن   يسمى فقيق و مواليه أحـرار   

  

                                           
 .   جبل موجود منطقة بوسعادة والية المسيلة- )1(
 .مسيلة جبل موجود بال- )2(
 . قصيدة الخيانة-القصائدديوان   - انظر- - )3(
 . جبل موجود جنوب والية الجلفة عرف عدة معارك وكان مخبأ للثوار- )4(
 .سجل ياتاريخ-القصائدديوان   - انظر- )5(
  سجل ياتاريخ-القصائدديوان   - انظر- )6(
 .سلم الشجعان-القصائدديوان   -انظر )7(
 . مهمة ثورية-القصائدديوان   -  انظر- )8(
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 عرف  اعر يحي بختي الوطني قد نبع من روحه الوطنية التي كانت تسري في عروقه، لم              إن ش 

فقد مارس القتال بـنفس الـروح   . عنه من حبه لوطنه، و كفاحه أثناء الثورة التحريرية المظفرة      

و قد أسهم الشاعر الشعبي في الثـورات         ... ‹‹يقول التلي بن الشيخ     . الذي كان ينظم بها شعره    

إلى جانب الشعر بسالحه و كان يمارس القتال و النزال بنفس الـروح التـي كـان                 الجزائرية  

يمارس بها نظم الشعر، فجاء شعره مطابقا إلحساس الثائر و إصرار المجاهد بعيدا عن التكلف               

  )1(››لفارغةاو الجري وراء األلفاظ الرنانة و المبالغات 

  

كونهـا  . ن، بل إنها لتعد المعبر األصدق     إن قصائد يحي بختي الوطنية صورت معاناة الجزائريي       

و هم ينطلقون متباهين و مفتخرين بعظيم منجزاتهم وواصفين في غنائية           . تحاكي أولئك البسطاء  

كبيرة شناعة ما يلقونه من المستعمرين، و هي تمثل تعبيرا عن الذات ووصـفا لمـنهج حيـاة                  

ا في صفوفه ليكونوا الدرع الواقي      ارتضاه أبناء الجزائر من أفراد جيش التحرير الذين انخرطو        

لهذا الوطن و اليد التي تبطش بكل من تسول له نفسه المساس بحرمانـه و مقدسـاته، و هـي                    

صيحة أرسلها الشاعر على لسان هذا الجيش الذي استعرت فيه نـار الحـرب و حقـق فيـه                   

  .  المجاهدون أعظم االنتصارات و كانو فيه بدمائهم أسخى من حاتم العرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 جامعة –) مخطوطة( رسالة ماجستير – 1945 -1830دور الشعر الشعبي في الثورة :  التلي بن الشيخ– )1(

 57:  ص-1977 –الجزائر 
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  "رحلـــة الوطـــن" قصيــدة  

 

وهي قصيدة طويلة تثبت طول ع قصائد الشاعر يحي بختي ور من أتعتبر قصيدة رحلة الوطن

من  ) 302( مئة و اثـنين هي تحتوي على ثالثشاعر و قدرته على نظم الشعر ، ونفس هذا ال

د نظمها في ديار الغربة  و قا الشاعر عبر هذا الوطن العزيز ،التي رحل من خاللهاألبيات 

 بعد أن قدم استقالته من مسؤولية كانت له في حزب 1971حيث هاجر الشاعر إلى فرنسا سنة 

 الحنين إلى البالد التي رير الوطني، وما إن وطئت قدماه التراب الفرنسي حتى عاودهجبهة التح

 كانوا ه إلى قومندم على ذهابو منحها كل نبضة من نبضات قلبه وأحبها و جاهد من أجلها 

و المهانة و المعاملة السيئة الممارسة نه البؤس و الشقاء  ورأى بأم عيباألمس أعداء له و ألهله

وحدة غريبة، فهاجت كوامن عواطفه وذرفت على الرعايا الجزائريين العاملين بفرنسا فأحس ب

، هائما لبيضاءانطلق من بعد الغروب قاصدا الجزائر اعيناه دمعا  فركب صهوة جواد شعره و

 علماءها  وذكرعالمها ومواقعها وأ فراحها وأقراحها، عند مبحبها فشهد المشاهد ووقف

واضرها في حوقراها ومداشرها و وشيوخها، وشهداءها وأبرارها الصالحين وزار مدنها

والوهاد والسواقي والروابي والصحاري و  الشاهقات في الوديان أعاليالجبال الشامخات

  .سمعته األذن ل ما ر أته األعين والواحات، وك

كانت الرحلة في القصيدة " قد  الغربة و الحنين إلى األرض األم و عنوقد عبر من خاللها

 يستهل قصيدته بنداء إلى وهي كذلك في القصيدة الشعبية و". بية تعبيرا عن واقع اإلغترابالعر

.الوطن  يحمل بين طياته لوعة الغربة ووحشة اللقاء  

 

: ل يقـــو  

اك ـ   تبقى في العافية ربي يرعــرب          يا وطني هاني اآلن متغ  

  لو ماني محتاج ال أهوى سواك ي سبب           هجرانك يا وطني كاين ل

  يا وطن المليون ضحايا فداكـــرب            يا وطني قداه عنك متغ

  

ثون  عن لقمة  العيش و هم  يظنون فقد كانوا يبح,   و كغيره من الذين  هاجروا إلى  فرنسا 

و .أنهم سيجدون حياة هنيئة،لكن صدمتهم  كانت أكبر من تصوراتهم  لهذا  المجتمع الغريب 

  :يصف الشاعر معاناتاه فيقـــول 
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فكار ــيا بن عمي شوف  بيا واش جرى                   ندمولي لجراح من كثر الت  

دار ـــ              نستعجب كيفاه سبقولي لقماني داري يا أحبابي كيف اجرى       

جار ــــ  غرونا بحديثهم هذ اله   رى              ـــخدعتني لقوال قبل ما ن  

       قولت قالوا ما وجدناها  في سطار ــدرة                اللي فاهم ما يصدق باله

ار ــعزيز وراء البحلفت الــ      خل و طلبت الهجرة               صدقت باألقوا  

وار ــزائر الغالية مهد الثــجـورة                     خلفت البهجة البيضاء المذك  

سا ـــــ  قاصد فرنالعز مكان الغيـرة                    فارقت أرض   

 

 – جزائر الغالية -خلفت العزيز  ( و نالحظ استعمال الشاعر لكلمات تعبر عن الشوق مثل 

).ض العز فارقت أر  

 إلى موطنه و دى الشاعر بشوقهال نظن أنها جاءت اعتباطا بل نبعت من إحساس عميق لو 

. يخضع الشاعر إلى هذا القدر الذي ساقه إلى هذه البالد مؤمنا بأنه حكم من اهللا و ال راد لقضائه  

: يقـــــول   

وبة ــــر عني مكتالسابق في اللوح ال بد نعديه                         شدة و ال خي  

 كاتب وطن فرنسا الزم نمشيه                       نهجر من وطني و نرضى بالغربة 

ربة ـــــحكم الحاكم راد أمر نصبر ليه                    ما تنفع حيلة معاه و اله  

 

:آالمه يقول شاعرنا طائره الذي سيحمل آهاته وكعادة الشعراء الشعبيين يخاطب   

 
عان ـــ مرادي بيك الجزائر وطن الشجـــجان     ك باهللا ياطاير يا زرق الجنحشمت    

 الثائر  اللي كافح طرد المستعمر نجح بإيمان  سلم على البيضة الجزائر و على شعب البهجة  

وان ـــ     ا قصد ألروبا زائر يتفقد في اإلخـرقللهم نوضني الشاعر اللي صد عليكم هاج  

 

.الوطن  إلى األهل و األبناء و اآلباء وى وجع البعد و ألم الفراق و الشوقو يعود الشاعر إل  

: يقـــــول   
  وحشتهم حرقت فؤادي كل ليلة حيران ض اجدادي فارقتك خلفت أكبادي    البهجة يا أر

  ما نهنى ما طاب رقادي واقع لي شيطان توحشت اما ووالدي ناسي و أحفادي          

   كتصفى للبيضاء سلم بلغ مني الحنان  يا زرق الجنحان            يرحشمت باهللا يا طا
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ن ـــقلها خليتوا ثم ادعيلوا الرحم ثم اول سلم على لميمة            يا قمري كتوصل  

 المولى كاتب فرقتنا من شاو الزمان ا كذا ربي ن قلبك ارضاي عنا             قلها يا اما الحنينة م

     بال سبة كنت مهني انقاسي في لمحان من وطني          تغرب نهجر قدر عني ن

 

خلفت كبادي ( الحنين كثيرة في هذه األبيات مثل و شوقفكلمات ال – هي كلمات و)  توحشت 

ما يقاسيه من معاناة هذا البعد ي يعيشها الشاعر في أرض الغربة وترسم لنا الصورة النفسية الت

.عن األحبة   

ه كل أرجاء هذا الوطن من غربه إللى شرقه و من جنوبه إلى شماله و قد طاف من خالل رحلت

. 

: يقــــول   

     الزمني للغرب بكراعي نمشيهال نعبـــر                 يكفبني ما جبت لمث

 

.ولم يفت الشاعر  في رحلته الطويلة أن يذكر كل منطقة و يمدح أولياءها ا الصالحين   

:يقـــول   
         ارجع راك عقبت والي سال عليك  تقصــر                بالكيا قمري نوصيك

      أحمد بن يوسف اجدادنا قر ات عليهيحو حاضــر                  في مليانة راه ضر

ه ـــ   منهم نايل كمل دروسو عليالضاهر والسر                   نالت عنوا ناس في   

 

.خ الذين نصرو بوعمامة و هاهو يذكر البيض و أوالد سيدي الشي  
       اوالد سيدي الشيخ كانوا نصرى ليه     كر               ــإذا قلنا بوعمامة زيد اذ

اليه ـــــ      لوالد الصديق هاذون اميهم ذ المقر               في البيض بالذات ل  

ع بيه ـــسمال ينسى التاريخ ماضيهم حاضر                    أمثال عنهم كل واحد ت  

لمام الشاعر هو األمر الذي يؤكد لنا إوو في مقطع آخر يربط تاريخ معسكر باألمير عبد القادر 

. خاصة أنه عرف خالل مسيرته الحياتية بكثرة ترحاله بالتاريخ و األنساب،  

: يقـــول   
ر الهيه      بالد األمير هاهي غي         اير                  ــيارفيقي يا اهللا بنا س  

  فارقها بالسيف هو واماليه                              نتحقق من سكنة البطل الثائر

 و يناه اللي يجهل بالد معسكر                              البن محي الدين مقر أبويه 
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: و يرحل إلى الجنوب العميق يقول   

 

جبل اآلهاقار قلبي يسافر ليه مازال المحيط واسع غير اصبر                      

 التوارق عمرو هذ المقر                              لوال هما ماتصيبش من يحميه 

 اليزي قطر التوارق واستمر                       حوس قاع الوطن باالك من تقصيه 

 

: للذين سقطوا في ساحة الحرب يقــوو يذكر الشاعر خالل رحلته شهدء هذا الوطن ا  

 

 يا حصراه أبطال قداه ان ثائر                      غلي سكنوا بوكحيل و ماتوا فيه 

 أولهم زيان قائد مظفر                                صلى مات و صد ما كتبوش عليه 

 

.و هاهو الطائر  يعود إلى األوراس موطن الشاوية   

: يقـــول   

       الزم تمشي دا خلو و تشاهد ليه            تقصر          و ارجع لألواس بالك

   وطن الشاوية و الثورة بدرت فيه    من الخنقة للخنشلة جبال أوعر                  

 

:و يمر الطائر ببالد القبائــل   

ه ـــــالبطل عميروش فكرناهم فيــائر                  واقصد للجبال مكان الث  

اللي يعرف جرجرة قولي يرضيه الد الزيتون      وكرر             تيزي وزو نقول عنها و ن

يه ــــالمياه العذبة سواقي تسقي ف    و     ــــر        و التين الفاخ  

 

:و يعود الطائر محلقا إلى الجلفة و إلى البادية و الطبيعة يقول   

 

سعد من يرضاو عليه     البيت الحمراء نايل تشتهـــر              و الجلفة بأوالد   

ه ــسكنتهم في البادية و الريف أكثر                   من لقطارة حدهم ضرك تسمي  

 

بعد أن طاف الشاعر كل الجزائر و استنشق هواءها العطر و نسيمها العليل هاهو يعود إلى 

:مسقط رأسه يقول   
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ه ـري ناسي فيو القطر اللي زاد شوقو أكثر                     يسمى حد الصحا  

 والمشنتل قرب مناعة و اظهر                   توجد عرش أوالد بن علية وهمية 

ه ـبهذا النسبة تفهم أصل الشاعر                   علواوي وسط الجبل متربي في  

ديه ــــبختي يحيى جاب كالم امعبر                    للجزائر كاملة راني نه  

 

في هذه القصيدة أكثر استعمال حرف النداء في رحلته الطويلة فنجده يناجي و نالحظ أن الشاعر 

:قلبه يقول   

  أترك بر فرنسا ما شلك بيه  تسافر        يا قلبي تبقى اهنا و إال

 

.عن مرارة الغربة و قساوة اإلنسانو هي مناجاة قلبية داخلية يعبر فيها الشاعر وجدانيا   

:كما نجده يناجي وطنه يقول   

        يا وطن الملين ضحايا فداك متغرب    ا وطني قداه عنك ي

 

من خاللها يتذكر التصحيات ية الشاعرالبعيد عن وطنه وأهله وخالنه وفهاهي اللوعة تهز نفس

. التي قدمها المجاهدون فالوطن رمز مقدس عند الشاعر   
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  لمــــدحا

  

خاصة شعراء البالط الذين ه من قبل الشعراء وه لكثرة تناولأصبح المدح غرضا قائما بذات

  .ذاع نظمهم خاصة في العهدين األموي و العباسي 

األمراء للرزق ووسيلة للتقرب من الملوك و المدح عند الشعراء مصدرا أصبحقد و

  .سيف الدولةل ما كان مع المتنبي وطمعا في المال أو الظفر بمناصب في الدولة مثو

الرفعة غبته في الظهور بمظهر الكبرياء وا الممدوح النفسية ورالمدح هو مالمسة خفايو

  .من خالل األخالق و الخصال التي يذكرها المداح 

 العربي  الشعربي الذي لم يخرج عن أغراضرقد امتدت تأثيرات المدح في الشعر العو

  .المعروفة 

ع في ي غرض المدح يجد أنه متنوف – يحي بختي –المتأمل فيما جمعناه من شعر و

  : نها تنحصر في ثالثة موضوعــــات الموضوعات التي يتناولها و لك

  

   مدح الشخصيات و األعيان و األولياء الصالحين و شيوخ الزوايا /أ

 مدح القبائل /    ب

  مدح النبي صلى اهللا عليه وسلم و ذكر سيرته العطرة/    ج

   

ممدوح في مظهر  مثالي دائما مما و يتميز المديح في شعر يحي بختي بالمجاملة و إظهار ال

 إال أن شعره ،الجانب الفني الذي يسير مبتذال ومتكلفا وتكون فيه المبالغة واضحةينعكس على 

  . و التقدير خاصة من قبل الشخصيات و األعيان االحتراميعتبر مبعثا إلى 

  

  مدح الشخصيــات و األوليــــاء /  أ

  

  : مدح أسرة الشريف -1

على يد الشيخ المختار مؤسس ه ة يشيد بأعرق األسر ألوالد نائل الذي تعلم و تفقفي هذه القصيد

تعتبر أسرة بن الشريف هي األسرة التي حكمت و  ،ية الموجودة بسيدي خالد  ببسكرةالزاو

  .منطقة الجلفة و أوالد نائل  بمنطقة الجلفة منذ القدم 
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حمد و الذي زرنوح م: حتفال المخلد للشهيد و كانت المناسبة التي قيلت فيها هذه القصيدة هي اإل

لكنه أبى إال أن يحضر  و،توجه الدعوة إلى الشاعر يحي بختيحيث لم  ،أقيم ببلدية الزعفران

 أحمد بن الترحاب الحار من قبل العقيدفران وبمجرد وصوله لقي التحية وفتوجه إلى الزع

الذي تذكر خصال آبائه  ،لشاعر مما أثر في نفسية ا،أحد أبرز وجوه أوالد نائل ،الشريف

حسن المعاملة و الكرم و العطاء ما تميزو به من األخالق الكريمة و السلوك القويم و وأجداده و

  .العراقة التاريخية و

  

  . و يفتتح قصيدته بالبسملة

  : يقول  

  ارــ  المختعلى آلننظم  قصيدة         م      ــبسم اله بديت بكالمي ننظ

       بلحرش و بن الشريف أهل الجدارم          ـم حتى تعرفهنور يملك اليو

  ار ـــــذا تاريخ قديم و له آثم               ـــالجلفة عموم تسمى بيه

  حكموا حكم العدل فسي سائر األقطارم               ـقادونا باألمس  رؤاسا منه

   

 ليوجه ، آل الشريف و آل المختاريرة بينإن الشاعر  يوضح بصورة جلية الرابطة الروحية الكب

الخطاب إلى أسرة بن الشريف العريقة و التي يشهد لها التاريخ بأفضالها على منطقة الجلفة  

 فقد كانوا باألمس خلفاء المنطقة ، بتاريخهمارتبطفذكرهم مرادف لذكر الجلفة ألن تاريخ المنطقة 

  . ممدوحه إلى مرتبة عالية هنا يرفعهجورة فعمروها و حكموها بالعدل والتي كانت م

  : يقـــــول 

  ار ـــصدهم            ايقدمولو سرور ما فيهم تكبـ بأفراح كل من يقليستقب

    ذهب صافي اصحيح ما فيهش تعيار    م          ـــهذا يا  ميراث من آبائه

  ار ــــ  الي يتولى يدير للشعب افتخمن قبل   منسوبة ليهم          ذا الخصلة 

  

التي تجلت ب ممدوحه فيذكر الميعاد والكرم وحسن المعاملة والتواضع وفهاهو يعدد مناق

مته وعزته  الذي حفظ له كرااالستقبالهذا  ، العقيد أحمد بن شريف لهاستقبال من خالل

 بن وهي صفات ليست حديثة العهد بالعقيد أحمد ،واضعه وحبه للناست ومرد هذا إلى ،وكبريائه

 وهو ،فالمعدن النفيس ال يتغير لونه مهما طال به الزمن . ثها من آبائه وأجدادهبل ور ،الشريف
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ال شك في النفس وكرم ليه آل الشريف من صفاء السريرة وطيبة القلب وتشبيه بليغ لما وصل إ

  .ذلك فهم مفخرة لكل الناس و في كل وقت 

هي آل الشريف و فو يعود الشاعر يحي بختي يذكرنا بصفتين رسختا في ذهن كل من عر

   .العلم و الفقه

  :يقـــول 

  بار ــــ   ردو للعموم  جملة  ال اعتم            ـأنظر للتاريخ ما هو ذاكره

  ارــــالخليفة الشريف كان أحكم فيهم              هاهي ليكم قصتو ياذ لحض

  ار ـــكان مع األمير في الغايب يحكم              اسبعطاشر علم بدون تقص

  مار ـــيعرف حكم فرنسا كاستعكم             وـــسندت له الخالفة و احا

  رارــابنى مسجد في المصلى لألبهم             ولــــكان يقرا العلم با يقاب

    هاهي في التاريخ كان ا تسال اجهار م             ـــة واحد علمهقرى خمسمي     

  

 العلم سالح ألنه يدرك جيدا أن ، العلوم سائرمشايخهفقد أخذ الخليفة الشريف عن 

كما أنه عرف ببنائه لمسجد بوسط المدينة مازال يعرف  ،تنوير عقول الناس واالستعمارلمحاربة 

  . طالب 500وقد تخرج على يده طلبة كثيرون وصل عددهم إلى , لحد اآلنباسمه

  

  ق  و يخاطب الشاعر ممدوحه سي أحمد بن الشريف مذكرا إياه بنسبه العري

  :يقـــول 

  

  هذا جدك يا أحمد عنوننظم                            اتفكرت خصايلو في ذ النهار 

  انت من اوال هذا المعظم                            و األب مع  األم ما فيهم تعيار 

  

ظام تذكير برجاله الع و،دحه آلل الشريف هو كتابة للتاريخو يختم الشاعر قصيدته مذكرا أن م

  .وعلمهم الواسع  ،جادهم بخصالهم و أخالقهم الرفيعةالذين صنعوا أم
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ذه العائلة الشريفة  بل هي حقيقة يعرفها كل من عايش هاالفتخارو لم يكن مدحه لهم من قبيل 

   .قرأ تاريخها المجيدو

  :يقـــول 

  خ للناس األخياراما احنا رانا اليوم  مدحناهم                            نكتب في تاري

     الشكر يواتي امثال احمد لبرارذكرناهم                    اللي يسواو المدح هاك ا

    امدحنا ذ الناس ماهي افتخار م                             السبة هاهي اليوم نوريك

  

علوم سالمي و الشاعر  يالحظ أنه يعتبر التدين والتعلم وتعليم مبادئ الدين اإلو المتأمل لمدح

  . هي صفات انطبقت على آل الشريف  و،ده نالشريعة أفضل ما يمدح به المنعوت ع

  

   مدح الشيخ خالد بن الشيخ المختار - ب

جالل ببسكرة  و يفتتحها بالبسملة على في هذه القصيدة يمدح الشيخ خالد شيخ زاوية والد 

   .عادته

       يا مليك الملك في كل مكان نبد باسمك يا إله يا واحد                     

  نتوسل بجاه طه محمد                             جد الحسنين صاحب الفرقان 

  

الرسول  الصالة علىمستهل قصائده المدحية بالبسملة ويلتزم في عر يحي بختي نالحظ أن الشاو

رب إلى ذلك على قالتضرع  إلى اهللا أو طلب التوفيق أو ما يوالدعاء و ،صلى اهللا عليه وسلم

  .الزوايا  طريق أهل الطرق و

  :يقـــول 

    ساجد راكع يحفظ آيات القرآن                           يارب بجاه من هو عابد   

  بيارب بجاه آل األمجد محمد                          اجميع اإلسالم في كل األوطان 

  

  :ثم يقــــول 

     عبيدك ضعيف من بني اإلنسان                         ياربي راني طلبتك متأكد       

    ألهمني باألشعار يا عظيم الشان                                سهلي يا خالقي فيما ننشد 
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  :ثم يبدأ الشاعر  بعد ذلك في الحديث عن ممدوحه  حيث يذكر ما يميز شخصه يقول 

  ان ــــــ    وليد المختار عمار الزيب       على السيد خالد        ننظم ذ الكلمة  

  ان ــــــ أولهم كريم في قلبك حن    الد              ـنذكرلك خصال شتى ياخ  

  ان ــــتجعل بين الناس تسوية مرشد                   ها كذا ريناك من شاو الزم  

   اصحاب البهتان ما ترضاش إلي قطع و يفسد                    خارج ضد الزور و  

  ان ـــتكرم مخلوقات ربي ما تحسد                  إلى قصدك محال ما يغدا جيع  

  وان ــــيد                   الشيخ المختار مربي اإلخــيا بن الكرام يا نبل الس  

  

العمل على  و، كالكرم وطيبة القلب، مناقب ممدوحه الحميدةوكعادته يعدد الشاعر

خصاماتهم يتوجهون إلى شيخ الزاوية ليحكم بينهم  فالعامة في منازعاتهم و،ن الناساإلصالح بي

ال يخطئ في الزاوية رجل صالح وحكيم وال ترد قرارته ألن المعتقد العامي يرى أن شيخ  و،

  . أوامره قد تجلب المكروه كما أن عدم طاعته في،أحكامه

هو نبل السبيل وكيف يكون كذلك وعابري كما أن ممدوحه قد فتح الزاوية للمحتاجين و

أصبح محبا لطالبي العلم و عمر المنطة منطقة الزيبان علما وفقها وكرما والشيخ المختار الذي 

  : الفقه يقول 

  الشيخ المختار في سيدي خالد                         وضع كم من زاوية حتى اآلن

   

ظاهرة عامة ذلك أن الولي أو  و الواقع أن تأثر الشاعر الشعبي بشيوخ الزوايا <<

 و إنما ،عمله اإلسالمي يجله الشاعر ويكبره لعلمه والصالح ليس إنسانا عاديا عالما بمسائل الفقه

 إنه إنسان معصوم من الخطأ و الوقوع ،هو رمز إلى القوة ال يقدر الشاعر الشعبي على فهمها

فاعة  في أتباعه حتى في اآلخر لشلمخول  و هو رجل قادر على النفع و الضرر و،في الزالت 

و ,  ولي يلوذ بحمى و يتقرب بمدحه– تقريبا –و من هذا المنظور كان لكل شاعر شعبي ،ة

وز المكانة التي يحضى بها الرسل  بل إننا نالحظ نوعا من التعلق بهؤالء يتجا،يشيد بكراماته

  )1(>>  الصالة و السالم  همعلي
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 رغم إيمانه أن هذا ،فعا بجاه الرسول و األولياء الصالحين و يدعو الشاعر ربه متضرعا و متش

  .المصاب هو ابتالء من اهللا و عليه أن يصبر عليه 

  :يقـــول 

كم                        باغي دعوة خير من الناس اني ـالشريف اللي قبيل انظم عن

   مشرار ألم                      ابتالني ذ المرض و اناـــصرت ضرير حالي مت

    خير من الصحة الي فيها نختار  راضي بيه و نعرف حكم الحاكم                    

  هم                        هكذا حكم الرب مافيه اختبار ــديما تكون خالص من ال

  

  و ال يفوت الشاعر أن يمدح أهل السحاري إلرتباطهم بشيخه

  :يقـــول 

                   باه نكون رفيق حاضر في الديوان ذ الحضرة راني معاه على موعد   

  ان ــــ            اوالد ابراهيم ذرية عثم د       ــلقاءنا عند سحاري قرب الح

  ان ـــ   ما فيهم بخيل كراما شجع من جد لجد                  معدن جودة و الكرم

وان ـــرجال و نس      نعرفهم جميع ايد              ـــح عرش السحاري قص

  ان ـــأخوالي و أنساب شيخي خالد                       انظر للتاريخ توجدخم شجع

  

ولي وزيارة ال, و يتمنى الشاعر أن يزور الشيخ التارزي  لما علم بأن شيخه يستعد لزيارته

لذي ر  برضا الولي الصالح  بالتقرب إليه و إجزال العطاء افمعتقد عامي حيث ال بد من الظ

  :يقول >  الزيارة < يسمى 

      الشيخ التارزي وصلوني إلى ساكن واد مرة  تمنيت ندير زورة           يارفاقي ساعدوني

  . اليوم ذكرى ا   في شاو وخالد ايسير يبقى هذخطر في ذالركب الي مشور       تمنيت اليوم ن

  

  : العناصر التالية في سمات القصيدة من حيث الشكل أنها ال تخرج عن : و نالحظ 

  البسملة و الحمدهللا و الدعاء -

  ذكر مناقب الممدوح  -
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  :  مــدح القبائـــل - ب

 االجتماعية تعكس نوع الحياة اجتماعيةيعتبر مدح القبائل عند الشاعر عبارة عن سرد ألخالق 

  التي تنتشر في فهي حياة بدوية  إذ نجد الشاعر يطنب في اإلفصاح عن العناصرخصائصهاو

هو ال  و،ر على عالقات أفراده فيما بينهمالمجتمع البدوي كما يسهب في ذكر القيم التي تسيط

  .يختا منها إال ما يبعث على الفخر فيمدحهم بها كأن يذكر الكرم و الشجاعة 

،   في مدحه ألوالد نائل بالجلفةهو األمر الذي تجلى و،ة على األعراض و األنفة و العزةو الغير

   .ابيت ) 78(  و هي تتألف من 1970نوفمبر /29ة  التي قالها في يوم هي القصيدو

  :يفتتحها كعادته بالبسملة يقول 

  

  بسم اهللا بديت كالمي ننظم                            ننظم قصيدة على الشرفا األحرار 

  ر  عمار بن فجوح في أرض لغفام                              ـاوال الرسول طه بلقاس

  ذ الحضرة باقي نسافر لهواهم                           و في الجلفة بالذات يلقاهم لحرار

  ذا ليمدة يا الخو متوحشهم                               إذا رحت نزورهم جملة بالدار 

  

 منهم اعترافا" بشاعر  أوالد نائل " لهذا لقبوه , صة في قلب الشاعر و أوالد نائل لهم مكانة خا

قول عنهم غير ما عرفو به من كرم بحبه لهم فهو يذود عنهم  بشعره و يتصدى لكل من ي

  .شرف شجاعة وعزة وو

   .و ها هو يعدد مناقبهم و خصالهم التي عرفو بها منذ القدم

  : يقـــول 

  ارـذوك أها اإلحسان الي عاشرهم                          ما فيهم قشاش و ال حاسد للج

  ارــ واحد راح ثم جاورهم                            ما تعرفش نسبة من غير الجكم من

و ال يقولوا ذاك براني من ثم                            ما تسمعها بشي على طول األعمار 

  تار ـ  ذ فرس الصالحين و الشيخ المخ   لفضل للقادوهم                                   

  ار ـ   من السابق لليوم ما داروش العي عالهم                        الخير رببيهم فعل 
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ورثو الخصال الحميدة من قد  و، يحسنون استقبال الضيف، كرمفأهل أوالد نائل أهل إحسان و

   .النفاقرفع مرتبتهم ويقيهم شر الحسد و و يدعو لهم اهللا أن ي،األولين

  : يقــــول 

  ود ــــ     يبعد عنهم كل حاسرفع سمعتهم               د ينطلب  ربي يزي

  أهل الجودة و الكرم آل المختار لهم                     او يحفظ جميع اوالدنائل ك

  

بادية في هذه القصيدة  فهو يذكر الجود خصائص المجتمع ظ أن قيم البداوة وو نالح

لخيمة أو  كما يذكر ا،ر عليه قيم البداوةوهي سلوكات األفراد في المجتمع الذي تسيط. والكرم

هي صفة ملتصقة بأوالد نائل كما يمدح فروسيتهم و تعلقهم بالخيول و يصف و) الحمراء (البيت 

ة محاطة بقطعان  حيث نجد الخيم،حيا ال نجده إال عند اوالد نائللنا هذه الحياة البدوية وصفا 

   . بتراثهم و تراث أجدادهم و هو مدح ألصالتهم و تعلقهم،من الغنم و اإلبل

  

  : يقول 

  

   البيت الحمرة تصيب قداش ندوارجملة منهم                  هذي صحرة عامرة 

    شامية من صيل ما فيهم تعيارهم                       أمام البيوت خيل تتدعم

  طار   أهل العلفة الزايخة عز الخم                    إذا قلت اوالد نائل نعرفه

    و الع بيه موابد في كل نهار        كل آخر بحصان الصيد أعلم           

     الكثرة في بيت الشعر   ما سكنوا الدارم هذي خصلتهم                من السابق لليو

    النجع إذا طال يبري لضرارتهم                         الغنم ثم اإلبل فالح

  

وح البداوة المتأصلة في الشاعر وفي معان تعبر عن ركلمات وجد في هذه األبيات إننا ن

 كلها ، التي تعني الرحل"النجع " أن ذكره للبيت الحمراء و الغنم واإلبل وكلمة  ذلك ممدوحيه

  .كلمات تدل على سمات حياة البداوة 

  :يقــول 

   دار مازالو في عهد ما رحلو منم                      ــكتنظر لوالد نائل توجده

  ار ــ    السنة والنيف ما يرضاو العم                   ــالزالو متقلدين بماضيه

  كرام للضيف حين انيقصدهم                     تلقى المشوي والطعام بدون ابزار 
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  ار ــو جناب ملفوف هذي سيرتهم                    ما توجد ثم شالطة و ال خي

  م                     و مخايد من صوف تحسبها نوار فوق زرابي جاعلين مقاعده

  ار ـــــالوسط البيت صنع حرايمهم                       تتعاند لبنات ليال ونه

  ار ــو برانيس رجال تشهر بيهم                       الوبري بعد النايلية ما تخت

  

ا تنم عن تعلقهم بماضيهم د نائل ألنهعتز بها أوالياة البداوة التي يو يواصل الشاعر وصفه لح

و قد ذكر الشاعر كلمات ،  من حاتم الطائي في كرمهمأسخاهم فهم أهل عزة وكرامة و، التليد

ذلك  هو طبق رئيسي و هوو* المشوي *يف عندما يقصدهم مثل تعبر بصدق عن مائدة الض

 و يعرف في الخروف الذي يذبح و يسلخ ثم يوضع في عمود خشبي و يوضع  فوق الجمر

 و تكون هذه الوليمة في خيمة مفروشة ، *المصور* بعض بلديات الجلفة كبلدية البيرين ب

كما يأتي الشاعر  ، تعطي للمجلس طابعا بدويا رائعابالزرابي والوسادات المصوفة محليا والتي

  .عن ذكر البرنوس الوبري نسبة إلى وبر اإلبل و هو ميزة خاصة بأهل الجلفة 

  : الشاعر أن يوضح بشكل جلي حدود قبيلة أوالد نائل يقول و ال ينسى

  سيدي خالد فيه قداش انعالم                         مفهومة من قبل زاوية المختار 

  هذاحد النايلي يبدا من ثم                            يا من راك اليوم غالط في لبرار 

           هذي جمع أوالد من عنو لشعار من جاللة لبوسعادة ال توهم               

  والشق الغربي في زنينة تلقاهم                       أوالد يحيى و سعد بيت انتاع انقار 

  ومن ظهرة أوالد لقويني يا فاهم                    هذا حد أوالد نائل من دار 

  

ف عن خلفية اجتماعية هي نزعة تكشهذه القصبدة سيطرة قيم القبيلة وو نالحظ من خالل 

 إذا بمجرد تخصيص ، المجتمع على أساس هذه العصبية وهو ما تنم عنه هذه القصيدةحيث يبنى

  .الشاعر للقبيلة بقصيدة كاملة و ذكرهم باسم قبيلتهم هو في حد ذاته نزعة عروشية 

لصالة على النبي وذكر تاريخ هذه القصيدة كعادته في بعض اويختم الشاعر قصيدته ب

  ،مين اسمه فيها على سبيل التصريحائده التي يفضل فيها الشاعر ذكر تاريخ نظمها و تضقص

  .مذكرا باعتزازه بأوالد نائل رغم نسبه ألوالد بن علية 
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  :يقول 

  و الصالة على النبي زين الخاتم                       محمد بوفاطنة شارق لنوار 

    سنة السبعين ناظم األشعار             م         ـــألف و تسعمئة المقال ننظ

  في الحادي عشر من شهر على التمم                في التسعة و عشرين قدينا لشوار 

  :ثم يقــــول 

  اللي جاب القول يفتخر بيهم                       اسمو ثلث حروف ناظم األشعار

     بعد الياء حاء زيد الياء و آمر األشعارأولهم بالياء الشيخ الناظم                         

  :ثم يقول 

  علواوي مفهوم أصلي نوريكم                      لييجهل نسبتو ماهوش اخيار

  

  .صلى اهللا عليه وسلم–مدح النبي /ج

إن الصحابة ومن حذا حذوهم فد أحبو الرسول حبا جما فوصـفوه بـأعلى مـا يوصـف بـه                    

ة، فبمدحه يطمعون إلى      لمدح العوام أو حتى الملوك و الساد       و كان مدحهم له مفارقا    . موصوف

كذلك ألن صفاته من البر و الرحمة و الهداية يجب أن تذكر ليقتـدى بـه ألنـه                  نيل الرضى، و  

ولذا اختير من الصفات أفضلها ومن الشمائل أمثلها و كأنها للنبي دون            . مبعوث رحمة للعالمين  

و كان المدح هو الثناء على ذي شـأن بمـا           . أكملهم خلقا وهم مقاما،   غيره من البشر، فهو أعال    

 المـدائح   ‹‹فالمديح النبوي استوعب هذه الصفات و قد كانت         . يستحسن من الصفات و األخالق    

النبوية من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير على العواطف الدينية، وباب               

  )1(››ن قلوب مفعمة بالصدق و اإلخالص من األدب الرفيع، ألنها ال تصدر إال ع

 موصول الحيـاة، و     -صلى اهللا عليه و سلم    -و قد سميت مدائح ألن الشعراء يرون أن الرسول        

أنهم يخاطبونه كما يخاطبون األحياء، و المدح ال يكون إال لألحياء، أما ما يكون لألموات فهـو                 

  . الرثاء

 صلى  - محاسن الدين و الثناء على شمائل الرسول         أما المديح فالمراد منه التقرب إلى اهللا لنشر       

 و قد مدح الشعراء النبي ألنهم يرون أن مدحه واجب علـيهم و ذلـك ألن اهللا                  -اهللا عليه و سلم   

  .)2( ))قل إن كنتم تحبون اهللا فاتبعوني يحببكم اهللا : (( سبحانه و تعالى أوجب علينا حبه لقوله

                                           
 .17 بيروت ص  – صيدا –عربي  المدائح الدينية في األدب ال–زكي مبارك  - )1(
 .31 اآلية –سورة آل عمران  - )2(
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 هي سبيل الوصول إال معرفـة اهللا، و كيـف ال يمـدح                   و محبة الرسول و آله و أتباعه       

 و كان المدح بابا     ‹‹الرسول و هو هادي األمة و مخرجها من سديمية الجهل إلى وضح الهداية              

 اكبيرا من أبواب الشعر الصوفي، و قد قال فيه الشعراء على مختلف العصور الكثير، و أجادو               

  .)1(››ب البردة و الهمزية إجادة بارعة، و إمامهم في ذلك البويصيري صاح

و تمتاز المدائح الدينية عامة بصدق العاطفة، وحرارة الشعور، و سعة التناول، و يعتبر حسان 

صلى -بن ثابت الشاعر الذي نال مدح النبي حضوة في شعره، فقد اقترن اسمه باسم الرسول 

 أنه حسان بن ثابت، فشعره  فكلما سمعنا شاعر الرسول إال و تبادر إلى أذهاننا- اهللا عليه و سلم

  : قوي الروح و هو القائل

   الرسول و بوركـــت          بالد ثوى بها الرشيد المســـــدد ر     فبوركت يا قب

  ـدــ     و بورك لحد منك ضم طيبـــــا         عليه بناء من صفيح منصفــــ

  الثرى ال يوســـــد      لقد غيبو حلما وعلما و رحمـــــة          عشيه علوه 

و لعل من أشهر الشعراء المديح النبوي في عصور موالية اإلمام البويصيري الذي يقول في 

  : همزيته

  ـــاء       بأسماء ما طاولتها سمــــ     كيف ترقى رقيك األنبيــــــاء  

  ــا         ل سنى منك دونهم و سنـــــــاء     لم يساووك و قـــد مــ

  م قصيدة البردة في مدح الرسول و مطلعها كما نظ

  ـــم           مزجت دمعا جرى من مقلة بــــدم     أين تذكر جيران بذي سلـ

  

  

  

                                           
 .268 ص 1971 بيروت  – التصوف اإلسالمي –زكي مبارك  - )1(



 65

  : و يمضي قصيدته فيقول

       محمد سيد الكونين و الثقليـــــــن          و الفريقين من عرب و عجـــــم 

         أبر في قول ال منه  و ال نعـــــمـد    نبينا اآلمر الناهي فال أحــــــ     

  ــه           مستمسكون بحبل غير منفصــــم  دعا إال اهللا فالمستمسكون بـــ    

  ـس           غرفا  من البحر أو رشقا من الديــم    و كلهم من رسول اهللا ملتمــــ  

  

بد أن لها أثرها في الشعر و قد شاعت الموشحات و األزجال الدينية منذ عصور قديمة و ال 

  .فانتشرت القصائد الدينية من مديح و توسل، و تقرب إلى اهللا و ابتهال و ذكر لألولياء. الشعبي

   هناك من الشعراء الشعبيين من عنو عناية خاصة بالشعر الشعبي الديني من أمثال الشاعر 

  )1(لخضر بن خلوف 

  صلى اهللا عليه و سلم -دح الرسول صد اتجاه إلى م فإننا نق‹‹و عندما نتحدث عن المديح الديني 

متجلى في التعبير عن حبه والتقرب إليه أو وصف مواقفه وسيرته التي هي المثل األعلى 

  .)2(››للمتدينين 

  بالمولد النبوي الشريف، لإن الحديث عن المديح الديني يجرنا حتما إلى ذكر ظاهرة االحتفا

دينية، رغم ما  ألنه يعتبر أحد األعياد الجتمعنا العربي اإلسالمي في موالتي تعتبر ظاهرة متميزة

 وفي –صلى اهللا عليه و سلم -  أو عدم شرعيتها ألنها لم تعهد عن الرسول يقال عن بدعيتها،

فال بالمولد النبوي ومن شرع معرض حديث الدكتور عبد اهللا حمادي عن ظهور مراسيم االحت

الحاكمين لمقاطعة أن أسرة الغرفي ‹‹ثوقة بصحتها على  يقف عند إجماع المصادر المولها،

 هم من يرجع لهم فضل التشريع والتنظير لالحتفال بالمولد النبوي وذلك دون سبتة المستقلة،

 هذا الرواج واالرتياح ما مكن لها في إلسالمي ولقد لقيت سنتهم الحميدةسابق عهد في المغرب ا

  .)3(››نا هذا األرض اإلسالمية أشد التمكين إلى يوم

  

  

  

                                           
 1981 -الجزائر– دراسات في األدب الشعبي – التلى من الشيخ –أنظر  - )1(
 .383الشعر الديني الجزائري الحديث ص: عبد اهللا ركيبي - )2(
 .221 ص1986الجزائر –ادي دراسات في األدب المغربي القديم عبد اهللا حم - )3(
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فيها  ولهم فال بالمولد النبوي جيال بعد جيل، وقد توارثت أجيال المغرب العربي سنة االحت

 فيتم االستعداد له استعدادا وذلك ليلة الثاني عشر ربيع األول، مراسيم خاصة في االحتفال به،

اء حضور متميز في متميزا بإنارة الشموع وجلوس العائلة على مائدة واحدة ولألدباء والشعر

أبو .د –هذه االحتفاالت التي يتم فيها إلقاء دروس عن المحطات الكبرى من السيرة النبوية يقول 

ي نظم القصائد  شرع أدباء وشعراء الجزائر فكما دخل شهر ربيع األول،...‹‹القاسم سعد اهللا 

مطربة ويصدحون بها  ثم يلحنونها بألحان معجبة ويقرؤونها باألصوات الوالموشحات النبوية،

 المزارات والزوايا ي فحظرها الفضالء والعلماء والرؤساء،في المحافل الكبيرة والمجامع التي ي

وكان الناس يلبسون لذلك أجمل ثيابهم ويتطيبون تقديرا للمولد النبوي  ...والمكاتب

  )1( ››ريف ـــالش

  

  

ن ال يفوتون فرصة الحضور إلى ويعتبر الشاعر يحيى بختي واحدا من الشعراء الشعبيين الذي

   .هذا االحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

      ويمكن أن نخلص بعد دراسة مقاطع من مدائحه الدينية إلى أنه تناول جانبين مهمين وهما 

   .والخلقية) الجسدية( مدح الصفات الخلقية -أ

  .مدح األماكن التي حل بها  - ب

  : والخلقية) لجسديةا( الصفات الخلقية  مدح1أوال 

الصدق :  علي الصابوني فيما يلي يمتاز األنبياء بخصائص وصفات جليلة لخصها محمد 

  )2(التبليغ و األمانة، و الفطنة، و السالمة من العيوب المنفرة و العصمة و

فهو أكمل الخلق خلقا –صلى اهللا عليه و سلم -و قد اجتمعت صفات الحسن و الجمال في النبي 

  .و خلقا

  

  

  
  

                                           
 .255ص22-1985 -الجزائر–تاريخ الجزائر الثقافي –أبو القاسم سعد اهللا  - )1(
 .41الجزائر   ص–النبوة و األنبياء –إلى محمد علي الصابوني : انظر - )2(
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صلى اهللا عليه -لما كان مجلى النبي  و‹‹قد هام الشعراء بمدح ذاته و صفاته و أفعاله و

الجالل مية جامعة لصفات الحق الجمالية والجاللية فقد ظهر الجمال و أو صورته الجس–و سلم 

سان ــمن ثم فهو أحق باسم اإلنلمقابل في أكمل الصفات و الصور وعلى تلك الصورة أو ا

   )1( "الكامل

  

  : و هاهو الشاعر يحي بختي يمدحه و يشبهه بالبدر

   

    محمد بدر التمام طه المداني     ثبت هذا الكالم بجاه خير األنام   

  و من صفات البدر النور و قد كان النبي نورا أضاء درب هذه األمة

  : و في مقطع آخر يقول

  لمعظم محمد رسول اهللا نابينا الهادي ا  يا ربي صلي و سلم على زين التاج القايم   

الموحية بالجمال، و هي كلمة ترادفه في بيئتنا المحلية فعندما يوصف الرجل " زين"إن لفظة 

  " راجل زين"بالجمال يقولون 

  :  بالنور فيقول- صلى اهللا عليه و سلم– واصفا النبي و يردف

  النبيينهو اللي جانا مبشر وخاتم     حبو واختارو المنور هذا اسم النبي الطاهر   

  

  

  

  

                                           
مقال . مها و مكوناتها الداللية و الشكلية أعال18-12مدرسة التوشيح الجزائرية في القرن : مختار حبار - )1(
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كان فأل خير " حليمة السعدية "الرسول عند مرضعته ن خالل السيرة النبوية أن وجود ويذكر م

  : و كان نوا عليهم يقول .عليها وعلى سكان تلك البادية حيث امتأل الضرع واخضرت األرض

  ذ  الفتي اللي مع الفتية أتيتنا بيه منين   نور سكان البادية سالو حليمة السعدية   

فقد كان النبي معروفا بأخالقه الحميدة و " و إنك لعلى خلق عظيم :  " يقول سبحانه و تعالى

و لقد عني الشعراء بصفاته الخلقية فهو مدرسة األخالق . أمانته الكبيرة و صدقه في كل األمور

  : و األمانة  يقول فيه الشاعر

  جاه جميع الصحابة اللي نصرو طه األمين بجاه المدينة و الكعبة و ما كاين في أرض ثرية           ب

 - صلى اهللا عليه و سلم–و ال تكاد تخلو قصائد الشعراء الشعبيين من ذكر الشمائل الحميدة  للنبي

  : فهو سيد الخلق و خاتم األنبياء يقول

    محمد بابا فطيمة سيد الثقلين    الخاتمة  تمم يا ربي النظيمة عالنبي زين 

  

  : ختي في هذا المقطع يعيد ما  قاله البويصيري في بردته و كأني بالشاعر يحي ب

  و الفريقين من عرب و عجم     محمد سيد الكونين و الثقلين   

كيف ال و هو من آل بيت شريفة و هو  . فمحمد ختمت به الرسل و هو سيد األولين و اآلخرين

  : يقول    نزل عليه الوحي فأقرأه جبريل آيات اهللا البيناتالذي

    الهاشمي جد األشرافي بعث رحمة العالمين          بالفرقان الوافي و العلم الصافي  جانا

 هو امتثال لما جاء به المولى عز و جل من حيث أن -صلى اهللا عليه و سلم–إن مدح الرسول 

  .مدحه قربى من اهللا

  



 69

  . فهو النعمة المسداة و الرحمة المهداة 

  

 ليكون رسوال قد اصطفاه اهللا من بين العالمين. ه الهادي إلى الخير أن-صلى اهللا عليه و سلم–ومن صفاته 

  :يبلغ الرسالة و يؤدي األمانة و يهدي إلى الطريق المستقيم يقول

   بعثوا لألبيض و األسود ال فرق بين االثنين محمد اصطفاه اهللا الواحد    حبو اختاروا  

  :وهو  التقي

  محمد سيد األتقية اإلسالم الصادقين  ـا      بيـ و النية و اتبع خاتم األن إال بالتوبة
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   األماكن التي حل بها مدح: 2ثانيا 

وكلما ذكرت مكة أو المدينة إال قرن ذكرها باسم النبي  .   أينما حل النبي حلت معه البركات

جر ة أو الحو تشرئب األعناق و تطلع األفئدة إلى النظر إلى الكعبة المشرف, وآله األقربين

 وهي األماكن التي يشاهدها الحجاج أثناء زيارتهم للبقاع األسود أو مسجد الرسول الكريم،

ة  ويمكن القول أن شعراء الملحون قد نظروا إلى األماكن المقدسة من ناحية العاطف‹‹المقدسة 

عنوا كثيرا  ولم ين الذي أعطاه هذه الميزة الخاصة، بصرف النظر عن جوهر الديالدنية  البحتة،

  )1( ››بالزاوية األخرى التي عني بها شعراء الفصيح من اعتبارها مهدا للدين الحنيف

 األماكن من حيث هي ال ه وهذم إلى األماكن التي حل بها النبي،وتفسير هذا يرجع إلى االهتما

 لعاطفية، ا يكون بالنظرة الدينية ا فالنظر إليهداسة إال من حيث ارتباطها بالنبي،توحي بهذه الق

والشاعر يحي بختي كان يتضرع إلى ربه بذكر األماكن المقدسة لما لها من مكانة وتقديس 

  : يقول

   بجاه جميع الصحابة اللي نصروا طه األمينلكعبة وما كاين في أرض أ ثربة بجاه المدينة وا

  : كما يتذكر أماكن تنقل الرسول أثناء هجرته فيقول

  استقبل وصارت هيبة له و  المهاجرين الصحابة    اهجر من مكة ألثرية ومعه كل 

  

  : يقول. كما أنه أتى على ذكر  أول مسجد بني في اإلسالم 

  

      تتالقى فيه الصحابة وكل المصلين   اشرع وبنا مسجد قوية إلقامة الصالة وخطبة 

  :وفي حديثه عن الحج  يقول 

  منين ا لها  محبة  وباهللا مؤتكريم    ا بالكعبة سبع أشواط اللي مطلوبةكي وصلوا طافو

  ا لظاهر هو يوم ثمنية لمن متجهين     كة كلية وارتحلوا يوم التــــروية   باتوا في م

  :ثم يقول

   هذا واجب بعد الوقفة فعلوا سيد المرسلين     مزدلفة بعد أن وقفوا في عرفة رحلوا باتوا في

  

مسلمين يحجون إليها طلبا للمغفرة إنها األماكن المقدسة التي أصبحت مزارا للماليين من ال

  .والشفاعة

                                           
.438 ص 1981 – الجزائر –شعر الديني الجزائري :  عبد اهللا الركيبي - )1(  
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  :الغزل 

لم يشذ الشاعر عن الذين سبقوه من الشعراء في تعدد تجاربه في الحب ومغازلة النساء، فراح   

يعبر عن ذلك بما وهب من ملكة التعبير ورهافة اإلحساس، والحب والجمال، رغم تكتمه عن ذكر 

فرضته وتفرضه البيئة المحافظة التي عاش ويعيش فيها، قصائده التي نظمها في هذا الغرض، لما 

حيث أنه ال يبوح بها إال ألقرب مقربيه في سهره وسمره معهم، مما صعب من حصولنا على هذه 

 وقد (1)القصائد، حيث أننا لم نسجل إال أربعة منها، والخامسة أكد لنا الشاعر نفسه أنه ال يحفظها 

تطع، وهو الشيء الذي يحز في نفسه كثيرا، لما كانت تحمله هذه حاول استرجاع ذاكرته لكنه لم يس

القصيدة من ذكرى جميلة وشعور فياض ووله كبير، وشوق أكبر لمحبوبته، وهو عندما يتذكر قصتها، 

ينتابه إحساس عميق بالحسرة، الشيء الذي الحظناه عليه من خالل ترانيم وجهه وتقاطيعه، ومن خالل 

أننا نسجل حركاته المعبرة هما يكتنزه من شعور، وقد ذكر لنا أنه قال هذه تنهداته، دون أن يشعر 

 ، وكانت هذه أول قصيدة غزلية تتفتق بها (2)" البيرين " القصيدة حول فتاة رأتها عيثناه وهو في بلدية 

 سنة، وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة التذكير) 17( عندما كان سنه 1948قريحته الشعرية، وكان هذا سنة 

، حيث ذكر أن أول قصيدة قالها الشاعر )الجلفة(بما جاء به أحد الباحثين في رصده لشعراء المنطقة 

  : والتي قال فيها 1948يحيى بختي كانت سنة 

  

  ماني داري ذا البالء نحسب نراه      أاليمني كان ذكري متهني  

   (3)نمشي في المان غدرتني وعاله       أنسبة لظرار جابتها عيني  

  

 والقصائد األربعة التي سجلناها هي 1969كن هذه أول قصيدة للشاعر ألنها قيلت سنة ولم ت  

والتي سوف تكون أول قصيدة نتناولها بالتحليل وال نعرف في أي سنة قيلت، " الزهرة " قصيدة 

، "أاليمني "  وهي بعنوان 1969أما الثالثة وكانت سنة " يا خوتي "  بعنوان 1965 سنة توالثانية كان

  .1970ما الرابعة فقالها سنة أ

 في (1)إن الدارس لشعر يحيى بختي الغزلي يالحظ أنه لم يخرج عما أرجعه زكي مبارك   

  :أصل الغزل حين ذكر أن له أصالن 

                                           
  .2005 ماي 1 في لقاء بالشاعر في بيته، وهذا يوم – (1)
  . آلم135 بلدية تقع شمال والية الجلفة وتبعد عن مقر الوالية ب – (2)
  .80، ص 2001 – الشعر الشعبي في الجلفة – مخطوطة رسالة ماجستير – أحمد قنشوبة – (3)
  .13، ص 2 بيروت ، ط– مدامع العشاق – زآي مبارك – (1)
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 وصف ما يالقي المحبوب من عنت الحب ويدخل في ذلك كل ما يبهج الوجد ويثير الدمع :أولهما 

  .ينكحديث الفراق والعتاب والذكرى والحن

 وصف ما يرى الشعراء في أحبابهم من روعة الحسن ويدخل في ذلك كل ما يتمتع به :وثانيهما 

  ...النفس والعين من جمال األبدان واألرواح كوصف العيون والخدود والصدور 

لم نستطع رغم بحثنا المتواصل وإتصالنا بأصدقاء الشاعر " الزهرة " في قصيدة معنونة ب   

ثنا إله، أن نكمل األبيات المتبقية، وكم تمنينا ذلك لما أحسسناه أثناء سماعنا لألبيات اوأبنائه وحفظة شعر

عشر من لهفة الشاعر على محبوبته، وما تكبده من معاناة بسبب جفائها وهي التي أشعلت نيران حرقته 

  :وجعلته يهيم في األرض، ال يدري ما يفعل، داعيا المولى أن يجمعه بها، يقول 

  اعاله ذا الشيء عيب وعارالزهرة و

  فيا درت العيب ما نيشي ظالم

  قاطع عنك بالوفا والعقل اخيار

  ماني داري واش في قلبك كاتم

وكأنه يناجيها مستفسرا عما حدث، متسائال عن الذنب الذي " الزهرة " فها هو يخاطب محبوبته 

ن، مؤكدا لها أن حبه لها نابع من ارتكبه، حتى يعامل بهذه القسوة التي ال يستحقها، وهو العاشق الولها

أعماقه، لكن الحية تنتابه مما حدث فجأة، فهو لم يعرف حبيبته إال وفية مخلصة لحبها له، راجحة 

وهي تعلم أن الكائدين يتربصون لها، وما يزيد حيرته وعذابه . العقل، تمحص األمور قبل الحكم عليها

ما يختلج في صدرها، ويا ليتها أراحته من هذا هو سكوتها وتكتمها عما حدث، دون أن تعبر له ع

  .العذاب

  كتمانك زاذ في قلبي تحيار

  ما نرقد بالنوم من عيني حارم

  (2)ما شفك ذا الحال مني ال تحبار

  ما قلت في جاه موالنا الدايم

ويعلنها الشاعر صريحة أنه يسهر الليالي سائحا في ملكوت حبه الذي جافاه لسبب ال يعلمه، فقد   

  ".حارم : "يعبر عن ذلك بـقوله  النوم جفنيه، حيث أصبح في عرف المحرم عليه وفارق

ويتودد إليها في استفسار وحيرة ورغبة كامنة في أن تشفق على حاله، ويطلب منها أن تشفع   

  .له، وتفك أسر حيرته، وأن لم يكن هذا إشفاقا لحاله، فليكن رحمة به وخوفا من اهللا

بلغه، فيؤمن أن الذي يحدث هو قضاء من اهللا، وما عليه إال أن يصبر ويبلغ اليأس بالشاعر م  

  :لعل اهللا يجعل له مخرجا 

                                           
  . تحبار تعني تفكير– (2)
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  نمسح دمع لي بكى عني بأشعار  

  صابر بلي رادو حكم الحاكم            

  حكم أحكام حكمو حكم األقدار  

  ال حكيم يفك من حكم الحاكم            

  

به منفذا لحكم األقدار التي شاءت أن فها هو يمسح دمعه ململما جراحه، صابرا على ما أصا  

  .تبعد عنه حبيبته، فال داعي ألن يظل مكابرا حالما، وما عليه إال انتظار الفرج

  رحت نحوس خاطري بقى قصار  

  بيا ضاقت الروح والهم تاليم            

  (1)يبست ريقي نشف وال يمرار  

   قلبي بلي منك عادم(2)صيهدتي             

دنياه، وشعلته التي تثير قلبه المحب، " الزهرة " الها، فقد كانت يضيق الشاعر بالدنيا وأحو  

ولكن هيهات فالنور قد انطفأ وتوالت . وستكون ليله الذي يختلي إليه شاكيا كل ما كان في حاجة إليها

عليه الهموم من كل صوب، فطلق أصدقاءه، وإخوانه، وأكله وشربه، حتى يبس ريقه وأصبح طعمه 

ة تفكيره، وسهره، واشتعلت نيران قلبه حرقة، وأصبح الجرح عميقا فأنى له أن مرا كالعلقم، من شد

  .يلتئم

  الزهرة من محنتك نا جرحى ثار  

  عن وجه اهللا ديري واش الالزم            

  داويني بدواك يا سابق لشفار  

  نظرة من عينك في وجهي دايم            

  

ديما وهو الشاعر المرهف ألن جرحه أصبح مست" الزهرة " ها هو يتوسل إليها مخاطبا   

اإلحساس، الرقيق القلب، وكأني بصرخاته تكاد تخرج مدوية، لوال بقية من فحولته ورجولته تمنعه عن 

ذلك ورغم هذا فهو يترجاها باسم المولى أن تتحرك وال تتركه وحيدا هائما ألنها تعلم جيدا أنها البلسم 

 فال دواء غيرها، ألن جرحه أعمق من أن ،"داويني بدواك " لجراحه، والشافي لمرضه، مصرحا 

يداويه األطباء، وهو ال يطلب إال نظرة حب، وهو المولع بالعيون، الشغوف بالتأمل إليها، وكم يتمنى 

  .أن تكون هذه النظرة دائمة حتى يلتئم الجرح

                                           
  .أي يصبح طعمه مرا:  يمرار – (1)
  .أي أحرقتني :  صيهدتي – (2)
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 يقول في قصيدته التي نظمها بمدينة عين بسام والية البويرة عندما وقع بصره على فتاة ذات  

  :، حيث تالقت النظرات 1965همة وجمال وكان هذا سنة 

  زالنــبصري ريت الغ    نا شفت بعينييا خوتي   

  النــباالسم اف(1)القاني       هو في السابق يعقلني  

  الن ــ عج(3)لماذا تعقب   (2)قالت لي راك منويني  

  

 أول نظرة يستطيع الدارس لشعر يحيى بختي أن يكتشف حسه المرهف وتعلقه بالمحبوب من  

  .وهذا ما نالحظه في جل قصائده الغزلية

ويحدثهم عن " يا خوتي " بسرد حكايته ألصدقائه الذين يخاطبهم " يا خوتي " وهو يبدأ قصيدة 

وهو لفظ استقاه الشاعر من بيئته، ومن ... هذا الغزال الذي مر أمامه، وهو يشبه محبوبته بالغزال 

  . بجمالها وحسنها ورشاقتها غزاال يثير في صابحه رغبة الصيدهواية الصيد التي اشتهر بها، فكانت

ثم يعرج ليبدي تعجبه الضمني من مناداة المحبوبة له حيث أنه تعرفه سابقا، وتخاطبه بجرأة 

معبرة له عن تذمرها وغضبها منه ألنه جاء إلى بلدتها ولم يسأل عنها، ولحظة لقائها كان يتأهب 

أن يتأنى ويؤخر السفر، ويصور لنا الشاعر لهفتها عليه وشوقها لرؤيته، للرحيل، وكأني بها تطلب منه 

  :بعد انتظار طويل حين يقول 

  ثمه في نفس المكان      خارج من حرمو الحقني

  وأنا نتخيل حيران        هو صحح زاد عرفني

  

فمحبوبته كسرت ذلك الحاجز االجتماعي الذي يحول دون رؤية الحبيب لمحبوبته، وغادرت 

  :تلحق به، أما الشاعر فيبقى مشدوها حائرا، يحاول أن يتذكر هذا الوجه الجميل يقول بيتها ل

  في األرض كي الثلج إيبان      في الظلمة راه ضوى عني

فها هي تضيء له ظلمة الشوق والحنين والفراق، فقد أصبحت نورا يمشي على ضوئه، أو 

  .ط على أديم األرضكأنها بياض ناصع، وظاهر للعيان، كما يظهر الثلج المتساق

كان يغلب " .. يقول الدكتور نور الدين السد في معرض حديثه عن الغزل في العصر الجاهلي 

غزلهم الوصف المباشر ألعضاء الجسد ومفاتنه، فوصفوا قوام صواحبهن وألوانهن وخدودهن، 

   .(1).." وحضورهن وأردافهن 

                                           
  .تعني ناداني:  القاني – (1)
  .تقال عند الغضب ، أي أغضبتني:  منويني – (2)
  .تعني عند أهل منطقة الجلفة تمر:  تعقب – (3)
 – دراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر العباسي – الشعرية العربية – نور الدين السد – (1)

  . 477، ص 1995 –الجزائر 
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" البسامية " اهلي وهو يصف محبوبته وها هو شاعرنا يجسد هذا التقديم للغزل في الشعر الج

  :التي ألهبت أحاسيسه، فراح يرسمها لنا وهو بذلك يدفعنا إلى أن نسمعه ونرسم معه تلك اللوحة، يقول 

   السودانأكحل من ثبت        شعره فوق الخدين

  من قاسو عاشر لكفان         اثماني(2)وعيونها كقرد 

  

" األكحل"  الذي يترامى من حوله شعرها األسود فهو يصور لنا المالمح األولى لوجهها الجميل

الذي يضفي عليها جماال عربيا فتانا، أما نظراتها فإنها بمثابة رصاصة قاتلة، إذا أصابت كل متمعن 

  .فيها، وهو إيحاء إلى جاذبية عيونها، ونظراتها الثاقبة التي تلج مباشرة إلى القلب

  :ويكمل رسم لوحته فيقول  

  بانـاسنانها مثل الذه      فمها شق الفجرين  

  شعلت في وسطو نيران      الرقبة بالر مداتي  

ويبدو الشاعر هنا في قمة وصفه ألحاسيسه التي تفاعلت مع صورة محبوبته الفاتنة فهو يصف   

  .فمها بشق الفجرين

  :ويتابع انبهاره من جمال محبوبته فيصف جسدها قائال 

  انطاح على روس الكيف     بدنك من ذرذار ابهرني  

  في الصحرى حمل لوطان        أغطادك براق ابعدني  

    

  :ويعرج الشاعر إلى إظهار خوفه من هذا الحب الذي لم يكن يتوقعه فيقول 

  خايف بعدك الننهان      ابحبك جرتي عني

  

لكن محبوبته تحاول أن تخف عنه هذه المخاوف، وتثبت له أنه وحيد قلبها، وأنه المالك الوحيد 

  :ئن سريرته ويرتاح قلبه، فهي تبعث في نفسه الدفء واألمان لهذا القلب، حتى تطم

  كون امهني في لمان   ـــنيقالت ليا يا مدح

  في قلبي داخل لكنان   ـنيواكاين غيرك شاغل

  واذكرني بين البلدان    من غير اللي يشعر عني

  النــال تتحير يا ف      راني ملكك قوم أديني  

تلطت عليه األحاسيس ولم يعد يدري كيف يواجه هذا وينتقل إلى وصف حالته النفسية، حيث اخ

  :الموقف، فال هو تقدم إلى هذه الفتاة وال هو استطاع كبت مشاعره 

                                           
  ".قرد رصاص" فيقولون ) الجلفة(تعني رصاصة عند أهل المنطقة :  قرد – (2)
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  ما نخفيش عليك ما هو في لكنان    بن عمي شوف بيا واش جرى

  شافولي صفات من نوع الغزالن     عينيا جابو لذاتي مضره

  : يتأمل فيها تغلبه الحيرة فيما هو فيه ورغم هذا يحدث اللقاء بينهما، فتجلس أمامه وهو

  نظرت ليا قاتلى مالك حيران    حين اجلست أمامها أول مرة

  نتالقو اليوم في هذا المكان    قلتلها مكتوب ربي يا سمرى

  قلت صغيرة ما تجيبي ذا الميزان     المرة(1)احقرتك بالعين في شاو 

  العلم يوصل صحابو لالطمئنان    في ظني مثقفة عندك خبرة

  ران ــــالبد عليك بحق الق    لكن ال تتجاوز كونك امرى

  

إن اللقاء الذي حدث بينهما أثبت للشاعر أنه أخطأ في الحكم على محبوبته ألنه احتقرها في 

لكن بعد النقاش الذي دار بينهما تبين له أنها فتاة مثقفة، عارفة بأمور الدنيا، كما أنها " شاو " أول مرة 

ما جعله يكبح أي نزوة قد يثيرها جمالها في نفسه، وينصحها بقوله أن المرأة مهما كريمة كرم أهلها، م

وصلت من مراتب العلم، فال بد لها أن تتزوج، وهذه نظرة كل أهل البادية، حيث يروي أن الزواج 

  .يستر المرأة ويعطيها شرعيتها وحرمتها التي قد تفتقدها وهي عزباء

عن رغباته، ويجسد بحق صورة حضارية ألنه  يرتفع عر يحي بختي في هذا الموقفوالشا

اهتم بتصوير معاناته كعاشق ولهان دون أن يخدش محبوبته، وأثبت فحولته البدوية حين نصح محبوبته 

بالقران، ألنه رجل ال يمكنه الزواج إحتراما لزوجته التي عاشت معه أياما حالكة، خاصة إبان الثورة 

اعر كان ال يعود إلى بيته إال قليال، وقد يطول غيابه سنوات لما عرف التحريرية الكبرى، حيث أن الش

  .عنه من نشاط ثوري، وهي إلى جانب ذلك أم أوالده

  

  مانــما نقدر نتزوج ولو بث      أمانا محلوك في هذه الفترة

  لو نخطي يومنا نرجع حسران    وانخلف من دارات معايا أسره

  ديانــح أمام العاتقلدت سال      كانت معايا أيامات الثورة

  مان،أولهم معروف ولدي عث      ل في الثورةونجبت معايا أطفا

  

ورغم هذه الفحولية في موقفه مع محبوبته فإن أبياته ال تخلو من حسرة على هذا الفراق وهو 

ختلف األمر، ورغم هذا فهو يدعو اهللا أن يالقيها برجل ملوكا في فترة لقائه بمحبوبته اللم يكن م

  .معه نصف دينهامخلص تكمل 

                                           
  .تعني بداية:  شاو – (1)
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  يأتيك برجول من خير الفتيان      نطلب ربي خالقي على القدرة

  

ويختم قصيدته الجميلة بالنصح إلى عدم التالعب بمشاعر اآلخرين واجتناب الوقوع في 

  .المحرمات ألن الشيطان سهل طريقة على أي مخلوق

  

  ايحذر في الناس من هذا الشيطان      يحي بختي حاب هذه العبارة

  

معرض حديثه عن غزليات شعراء الملحون في تونس يورد محمد المرزوقي هذه الفقرة في 

المعبرة، والتي تتطابق مع ما وجدناه في غزليات شاعرنا أو لنقل في غزليات شعرائنا الشعبيين في 

وأما الطريقة التي يسيرون عليها فواحدة، فهم ال يجاوزون وصف عواطفهم وتحرقهم، : " الجزائر 

هم إلى الحبيب، ووصف جمال الحبيب واإلغراق في تشبيه أجزاء بدنه جزءا جزءا، فالوجه وأشواق

يشبه عادة القمر، والرقبة برقبة الغزال، والعين بالسهم أو بالبندقية أو بعين الغزال والبقر والشعر 

  . (1)" بالغسق واألنف بمنقار الطائر 

بذلك وهو يقول في قصيدة أخرى وربما أضاف شاعرنا شق الفجر حيث وصف فم محبوبته 

  ".بنت البهجة "  حيث وقع في حب فتاة أطلق عليها 1970نظمها في سنة 
 

  ما نعرف عنوانها نمشي ونسأل      أاليمني ريت خودة في ذا اليوم

  كيسقسيت الناس كثرتلي لقوال     سلبتني واضحيت في حاله مهوم

  

. التي تتكرر في غزالياته" أاليمني " : فالشاعر يحاول دائما تبرير ما يحدث له حيث يقول 

وكأنه يؤكد أن ما يحدث له هو صعقة عاطفية أصابته وسلبته عقله فأصبح مهموما حائرا يسأل عن 

  .هذه الحسناء التي ال يعرف إليها سبيال

  

  مالـــمعدوله من كل جيهة بالك    ــــدومعصرية باين عليها التق

  زالـــــمشية تمثل الغتمشي     ـــومعالنظر طاهرة تنفي في الل

  الـــيطل خايف صليبو شوروم    اشرد من وسط الزريبة شاف القوم

  يسكن في الصحرى وروس الجيال    ــومحذري بالعد يقرب ليه امش

  

                                           
  .126، ص 1967 – األدب الشعبي – محمد المرزوقي – (1)
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تظهر على هيئتها مالمح التحضر ) متمدنة(يبين لنا الشاعر أن محبوبته امرأة عصرية 

"  الغزال، وها هو شاعرنا يعيد استعمال لفظة والتمدن، وهي ذات قوام معتدل مكتمل تمشي مشية

. الذي يعبر به دائما عن محبوبته في وصف لها، وهو مضرب المثل في الجمال والرشاقة" الغزال 

والشاعر يحيى بختي، معروف بتمرسه في ميادين الصيد في الصحراء التي يعرف كنهها وخباياها 

  .وحيوانها

  

  طلق عنه اسم لروي والفشتالي    فيه أنواع كثير في لرفاد تهموم

  األرض العطشانة يسوح مع لرمال      أما جدي الريم مكانتو معلوم

  فوق اظهور الخيل في صحرة جالل      صيدناه زمان فايت قبل اليوم

  والل ما شافش بوكحيل عاله يسال    إلى ما صيد ما تعب ما عندو لوم

  عند اسم فريد وهو الغزال      ذ الحيوان في الصحراء مفهوم

  

وفي هذه األبيات يبين الشاعر بما ال يدع الشك أنه صياد ماهر مارس هذه الهواية في كل 

وهذه األماكن تتميز بوعورة مسالكها، . وفي جبل بوكحيل) بسكرة(مكان في صحراء أوالد جالل 

ة وكثرة غزالنها وهي المكان المفضل لهواة الصيد من ملوك وأمراء الخليج الذين يأتون سنويا لممارس

وهذا تحد ضمني من الشاعر على أن محبوبته التي وصفها بالغزال لن يمل في مطاردتها . هوايتهم

  .وصيدها، ويعود إلى أثر نظرتها على قلبه المرهف

  

  واللي قاسو يموت ما ينجى محال    خزرتني بالعين نشابو مسموم  

  ما يوجد عالم كثرتلو لعالل      وال يبقى طول حياتو مسقوم

  

  نظراتها برصاصة تخرج من بندقية فتصيب هدفها ها هو يشبهها بالسهم المسموموبعدما شبه

. يال، وإال فإنه سيبقى متأثرا به لما لهذا السم من تبعات على هذا القلبالذي إذا أصاب صاحبه أرداه قت

وهي صورة جمالية يشير من خاللها الشاعر إلى مدى تأثره بهذه النظرات التي بقيت عالقة في 

  .ته، وما زال قلبه ينبض بهامخيل

ويصل إلى قمة تشوقه للنظر إلى محبوبته لكنها تسمو عليه وهي بعيدة عنه بعد القمر عن 

األرض وال يستطيع إليها سبيال، فإذا كان العلماء قد وصلوا بعلمهم إلى بلوغ الكواكب، فإنه يرى بلوغ 

  .دمراده صعبا للغاية، فهو يطمح أن يصل إلى هذا القمر البعي

  

  باقي يصعد ليه بدون أشغال   كلي طامع في القمر بهواه اينوم
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  سهرو كم سنين ما همش جهال      اللي وصلو ليه بسباب العلوم

  ميخ وزهرة وزديلهم زحال    ــــومواتمناو رحله تكون للنج

  لي يتمنى جارهم يتعد هبال    ذ الكواكب في السماء بيهم مغروم

   الطفلة الزايخة جبنا لمثالعلى    ـــهومهكذا بيا صار ياسمع مف

  

  :ويقول . إنه يشكو ولعه ولهفته وشوقه إلى محبوبته ورغبته الكبيرة في الوصول إليها 

  

  يعذرني من شاق في لوطان وجال      بنت البهجة زينها فايز متموم

  يبقى في جسد ويقوم فيه أعالل   بختي يحي قال والشاهد مكتوب

  ويرضى في النفس باشياء محال    جبنا ذا المعنى على من عاش اهموم

  

وتتجلى حكمة الشاعر التي تتم عن تجربة شعورية كبيرة وهو يقدم خالصة تجاربه لغيره، 

  .وينصح بعدم الجري وراء الشراب ألن أثاره وخيمة على نفسية المحب

إن الدارس لغزليات يحي بختي يجدها غزليات تقليدية في وصف المرأة وفي طبيعة الحب ألنه 

رج عن تقاليد الغزل في الشعر الشعبي في المرأة وخصائص جمالها مع مالحظة أنه دائما يتكلم لم يخ

والحب بالنسبة له قيمة رفيعة وهو ال يتردد في ترجمة عواطفه . في غزلياته بلسان الحكم العارف

  .لحظة اكتوائه بنار الحب وإصابته بأسهم العيون الجميلة التي تصادفه أحيانا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 80

  

  الهجـــــــــــــــــاء

  

  

 الشعرية التي قال فيهـا الـشعراء قـديما و ذلـك             يعتبر غرض الهجاء من أهم األغراض     

 حيثادت طبيعة ثقافة المجتمع العربي حيث العصبية و القبلية و         سياسية س  و العتبارات اجتماعية 

  العدوة  بـذكر مثالبهـا        لقبيلةفينبري  الشعراء للذود على حمى ا      التناحر القبلي ألتفه األسباب،     

رض يقف  قد كان هذا الغ    من مفاخرها، والحط من أمجادها وكل ذلك كان يتم هجاء و           االنتقاصو

 ، لذا عرف النقاد الهجاء    حظه األوفر من ديوان العرب كله      الذي أخذ    مقابال ضدا لغرض المدح   

، ينفر منه  من رذيلة     أو رميه بما     بسلب المرء ما يعتز به من فضيلة         بأنه ضد المدح فيكون      ‹‹

 قد يرضى فينطلق لسانه بالثناء والمدح، وقد يسخط فتهدر طبيعته بما يوجـع و يتـألم                 فاإلنسان

   .1››ويؤلم

  

را ناطقـا    فتستوى شـع   إذن فالهجاء من حيث طبيعته هو انعكاس لحالة سخط يبديها الشاعر          

 األدب العربي حتى هم أحد       الشعر في من  بما أظهرته نفس الشاعر الهجاء، ولقد كثر هذا النوع          

 الهجـاء   " فأخرجه كتابا أسماه بــ      جاز بحث قائم بذاته حول الموضوع      المحدثين بإن  الياحثين

ليه البحث في آليـات غـرض        وكان مما ركز ع    وهوالدكتور محمد محمد حسين   " والهجاؤون  

غدو شـعره    الشعرية حتى ي   البحث عن مهارة الهجاء الذي يسيطر على إدارة معاركه        الهجاء و 

راكـه    تتركز فـي إد     مهارة الهجاء كانت   ‹‹  قاصمة لظهر الخصوم حيث جاء في قوله       ضربة

لوجه النقص البارز في خصمه وقدرته على اإلفتنان والتصرف في استخراج مختلف الـصور              

   .2››منه ألوان الدعاية الساخرة و
 
  
  

  

  
 

  244 ص 1986  2 لبنان  ط–الشعر الجاهلي :  عبد المنعم  خفاجي -) 1(

  134 ص 1974الهجاء و الهجاؤون بيروت  :  محمد محمد حسين -)2(
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 حول هذه التقريرات النظرية حول غرض الهجاء هو تركيزها في شكل             و مما يلفت النظر   

ة تلك التي شكلت معيار     خاصماع على موضوع الصفات والخصال موضوعا لهذا الغرض و        إج

ة فجاءت على النقيض كمضمون نقدي لدى النقاد واألدباء          العربي التفاخر لدى القبائل  التفاضل و 

أحمد الهاشمي في كتابهً جواهر األدبً خالصة تعريفه  للهجـاء           أثناء تناولهم لهذا الفن، فصاغ      

  )1(››  تعداد مثالب المرء وقبيلته ونفي المكارم والمحاسن عنه‹‹ بأنه

  

ئصه التي هـي بـدورها      سها خصا ف التي هي ن   كما تناوله عبد المنعم خفاجي من حيث آلياته       

لب الفضائل والرمي بضعف الهمة وفتور      كان الهجاء في الجاهلية بس     ‹‹ أيضا من طبيعته بقوله   

   .)2(››تخاذل المروءة العزيمة و

  

 سيكون تناولنا لغرض الهجاء عند الـشاعر يحـي          في ضوء هذه المفاهيم والتصورات كلها     

 كله وذلـك لتماثـل       عن تقاليد الشعر العربي    يخرجبختي ذلك أن الشعر الشعبي الجزائري لم        

المجتمـع  بين المجتمع الجزائـري التقليـدي و      العناصر الثقافية التقليدية في كثير من مالمحها        

عايش الحياة التقليدية لدى مجتمع تسيطر عليه قيم  شعبية          العربي القديم على اعتبار أن شاعرنا       

والمفاخرة بين القبائـل وبعـض أنـواع الـصراع          ) العروشية  (  منها العصبية القبلية     بارزة

  .الحاصلة

  

معنى اإلحترافي أي أن     لم يكن هجاء بال    ا يجب التنبيه إليه هو أن الشاعر يحي بختي        لكن م و

 على ديوانه وإنما أفرزته لحظات مأزومة غلـب عليهـا الطـابع              لم يكن غالبا   غرض الهجاء 

ما يكاد   أخذت طابعا عتابيا فيها من اللوم        بعض قصائده لم تنح منحى قبليا حتى أن       الشخصي و 

 .ينفي عنها صفة الهجاء
 
 
 
 
 

  

                                           
25 ص -ج ح- جواهر األدب  –أحمد الهاشمي  - )1(  

 .114المصدر نفسه ص - )2(
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 ـ ألنـه    الهجاءينا إال بأربع قصائد لم نجد معنى يجد علوفي حدود ما جمعنا من قصائده لم

وا على خالف مع الشاعر أو أختلف معهم في بعض المواقف            كان يتضمن تحامال على أشخاص   

 الذي هجا الشاعر يحي العلواوي في قصيدة من ثمان وعـشرين            لجياللي عمر بن ا   مثل الشاعر 

  .هذا مطلع منها بيتا و

  

   و اتواريني واش في بالك نــــــاوي اك كثرت التهمـاص              شد لسانك ر

  أنا راجل ضيف قاصد هذاالناس                  و أنت في النسبة رويجــــل علواوي 

   شاعر بيك بعير في وطيـــــه داوي                   ما تعرف للقمنة حتى قمباص 

  اوي ــــسالني و نجاوبك نعطيك انصاص                الشيخ عمر مشهور شاعر معن

  )1(   فارس في الميـــعاد شعبان وراوي يتفانى على الطايخة ما عندو باس              

  

 الرد على خصمه الـذي       في انلم يتو ال نعلم من تعرض لآلخر إال أن الشاعر يحي بختي           و

ـ       ، وإن خلت من العصبية القبلية و      )رويجل(استصغر شأنه بقوله     ه اإلفراط فيهـا حيـث رد علي

يحتفظ به نجله فأعدت كتابتهـا وتحقيقهـا ألن          في كراس كان     بقصيدة وجدتها مكتوبة بخط يده    

 و  عمـر الجياللـي   شاعر  قد كانت دهشتي كبيرة عندما سألته عن ال       الخط صعب علي قراءته و    

  . يهجوه من خاللها ثرت على قصيدة عند أخد الباحثينأخبرناه أنني ع
 
  

  

  
 
 
 

  

  

                                           
وهذه القصيدة مسجلة . 2005 ماي 25 زهير بمقر الوالية بتاريخ لقاء مع الباحث األستاذ محمد حمام - )1(

.عنده   
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قته مع هذا الشاعر عالقة طيبة      ، معتبرا عال  حيث انتفض وغضب ولوال كرمه لطردني من بيته       

ما قال  ـك" معره" أو   حياته ألحد أن هناك شاعرا هجاه     حميمية كما اعترف لي أنه لم يبح في         و

  أكبر عندما قدمت له قصيدة محققة بخط يده ألني علمت          كم كانت دهشته    وأنه رد عليه و     )1( لي

  . بأمر هذا الكراس المحفوظ وحافظ شعره أن الشاعر ال يعلممن ابنه

 وقرأت عليه )2(، عاودت زيارته في بيتهوبعد أيام من هذه الحادثة ولما أعلمت أنه قد هدأ

ول ـيقيه ال يريد أن يعود إلى الماضي ونه  حسب رأ فيها على مضض ألالقصيدة وأجازني

  :فيها 

  

           احذر ال يعــود اللوم عليـــك م   يا إنسان تليق تعرف ما تفهــــ

  يحمل قاع السفينة ترحل بيـــك      ـم       ال تحمل في واد جاهل يتالطــ

   تقلع بيــــك   راني خايف قالشعبةـر          أنتايا من شاوها تبدا تخــــ

  ك ي جهلــة قاويــة قـاع تغطياتجـــم            و و ال يرجع واد لخال يتالطـ

  اللي يفخر بالشعر غالط  ال تشكيـك و كالمك في الشاو بيه انت ظالـــم          

  ـك ـ ما هو وحي من السما جاك منظـم          ملكش نبــي قاعبد نراعــي لي

  ـــك حق نزل الوحي عن النبي قبلي طاعنهـــم               األنبياء محال ماني

  ـــك ـم              ياصاحب جبريل كان يقرى في محمد شفيعنا زين الخاتـــ

  

 عمـر    –و يبدو من خالل هذا المقطع أن الشاعر تضايق  من ادعاء الشاعرية لدى خصمه                

يخطئ  عمر بـن الجياللـي  فهـو            بينما األمر في تقدير شاعرنا خطأ  إذ           -بن الجياللي   

  :يخوض   في محيط   ال قبل به،  فبدل الغرور كان أولى به أن  يحذر  مما قد يواجهه 

   يحمل قاع السفينة ترحل بيك     ال تحمل في واد جاهل يتالطم  

  

  

  

  

                                           
 .2005 جوان 30 لقاء مع الشاعر في بيته بتاريخ – )1(
 .2005 جويلية 15 لقاء مع الشاعر في بيته بتاريخ - - )2(
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  : ثم يقول 

  و اللي  يفخر بالشعر غالط ال تشكيك    كالمك في الشاو بيه أنت ظالم 

   

سياق الكالم أن عمر الجياللي هو الذي بدأ التهجم على شاعرنا  فلم يجد بدا مـن                  من   ويفهم

 أنه لم   عليه أن يعلم  يذكره أن الشعر ليس وحيا يوحى و      هو  عليه وعلى إفتراءاته وغروره و    الرد  

 أي يجب عليـك أن تعـيش واقعـك          "قاعبد"يصل إلى مصاف األنبياء ويحتقره من خالل قوله         

  .الحالي 

  :  له إذ يقول ال تستحق هذا التقدير الذي تدعيه بحورهم  أن الشعرن لهثم يبي

  

  و احنا ياداخلين بحور الهم                      تخيال و تهيان ما يخفاش عليك 

  الشاعر بكذوب دايم يتوهم                      نشكر في إنسان ما يقدر يغنيك 

  

هه أن هذا الوهم الذي هو الشعر والـذي  ينبة خصمه ويبدو في األخير أنه ينتقص من كرام  و

جة إلى التسول  فال حا في المال بينما الغني عند اهللا إلى األغنياء طمعا   تتوسل من خالله بمدائحك   

 ألن الطمع في عطايا األغنيـاء        بالشعر من الناس وهذا تجريح في العرف األخالقي لدى العامة         

   .خلق غير محمودهذا ال تسول ذليل ومن خالل مدحهم بالشعر هو

يعكس شدة تذمر الشاعر من خصمه   و وهو من الشتائم الذي يتعاير بها أفراد المجتمع الجزائري،        

   .عظيم ضيقه منهو

  

 إلى ما  فنية مهمة في هذا المقطع مفادها أن الشاعر يبدو منتبهاال يفوتنا التنبيه إلى قيمة   و

 الشعراء في أوهامهم وأكاذيبهم    و ح يذم الشعر  و أنه تناص حيث را    نبه إليه القرآن الكريم فيما يبد     

  .كما لو أنهم في واد يهيمون
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ون ألـم تـر     الشعراء يتبعهم الغاو  و( ر القرآن الكريم في سورة الشعراء بقوله تعالى         كما ذك 

  .)1()ما ال يفعلونأنهم يقولون أنهم في كل واد يهيمون و

الكـريم   نف األول الذي ذمه القرآن       الشاعر هو من الص     في قصيدته إلى أن     يومئ والشاعر

فال يستحق كل الذي يدعيه خصمه عمر الجياللي أي وكأن خصمه مذموم بنص القرآن في رأيه                

هذه نكتة فنيـة رائعـة       استثناه اهللا سبحانه وتعالى و     ال يمكن أن يكون من الصنف الثاني الذي       و

نته من هذه الصياغة الجميلة     درته الشعرية العالية التي مك     يحي بختي من حيث ق     تحسب للشاعر 

  .النكتة اللطيفة و

 شعرية ألن الذي أعطاه هذه صل قصيدته ناصحا خصمه بأال يغتر بما أوتي من مقدرةثم يوا

  )2(غيره في الصحراء والتل  ثر منه وإذا كان خصمه واديا فإنالمقدرة قد أعطى غيره أك

  : وبالتالي فال يحق له احتقار غيره يقول 

    واحذر روحك من بحور ان حاطت بيك ــــاس تلوم    يه عالنــ شد لسانك ب

   رانــــي عالبحور ياغالط نوصيك جملة تتالطــــم     من الصحراء والتل 

     ياظالــــــم بركاك نفسك لعبت بيـك   راني ننصح فيك مادامك سالـــم 

  

ي الشعر العربي ولكن ويبدو الشاعر هنا ناصحا لخصه وعلى غير قواعد الهجاء المعروفة ف

  .نصحه هنا غرضه التهديد والوعيد من مغبة الوقوع في الخطأ الذي هو الغرور هنا

  

متشاعر أي فوق كل ) وفوق كل ذي علم عليم ( تعنيه اآلية الكريمة   إذ يقول لخصمه ما

، وغرض الشاعر يحي  وكل شاعر يوجد ما هو أشعر منه،شويعر وفوق كل شويعر شاعر

   .االنتقاص من قيمة خصمه وبختي هنا ه

أي فوق كل متشاعر ) وفوق كل ذي علم عليم ( تعنيه اآلية الكريمة    إذ يقول لخصمه ما

هو أشعر منه ، وغرض الشاعر يحي  شويعر وفوق كل شويعر شاعر ،وكل شاعر يوجد ما

  .االنتقاص من قيمة خصمه  بختي هنا هو

  

                                           
 .226 و-225سورة الشعراء اآليتان رقم  - )1(
 .جزائري مقابل الصحراء في الجنوبالتل يقصد به   في عرف العامة الشمال ال - )2(
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اعر بطريقة رمزية رائعة ومثيرة حيث اسـتعمل        مما يقترب من غرض الهجاء شعر قاله الش       و

رمز الحيوان وذلك لنقده أوضاع مجتمعه التي لم ترضه حيث انقلبت أوضـاع القـيم وفـسدت                 

فجاءت قصيدته نقدا الذعا للمجتمع في شكل جملة من الحكـم           .. معايير األخالق وتفشى الفساد     

  : المفيدة وبطريقة رمزية يقول 

  

   نروي أبيــــــات فيهم حكمة خرق      ــياناس أنا بقيــت نــ

   من قبـــل التولــي وهمــــة      ف     ــشوفو اليـــوم ماني شاي

    والتيـــس عــــاد موالزدمـة كــتـف         ولد العقـــاب راه ات

  ة ـ أبيـــاض من ســـود الظلمـ       ه تنظــــف ولد الغــراب را

  ة ـبطـل السبــاع زيــــن الرم        تعــرف ميــر الوحوش يامن 

  ة ــوالثعلـــب تايهــه مفهـومـ        ريتـو اليـوم يمشــي خايـف  

  ـة ــبالعيــن مالكـاتو آمــــ   ــلف     النمــر كان فايـــت يش

  ة ـــهاهـو وكيــل على الغنيـمـ  ت يخطف      الذيــــب كان فايــ

   سبــقو ضحــات عنـدو قيمــة     ـــف     الحصان على الحمار تخل

  بالعـلم والحلـم يفشـــي الغمــة     ي قبيــل كان مشـرفاللــ

  ـة ـــلنــذال البسيــــن الهم          اليـوم رايو تـــالف ريتـو 

  ـة ـــالكـذب صار فيـه الحكمـ       ـاد يتصــرف الصـح عــ

  ـة ــــع ظلمــبـيا تعـود ترج   ف      هــذي أمــور منهـا خايـ

  ركاك من كـالم الحكمــــــة   ــف      كايـن من قال ضرك توق

  ة ــكثـرت لقــوال في ذاألمــ    تخـــرف        راهـا اليـوم ناس

  ة ــيفـري يسلك الخصومــــ    منصــــف     ما سمعــوش للي

  

ناس ذلك بالنسبة لل سيكون ك- حسب قوله–يبدو الشاعر نفسه متهكما وساخرا من شعره الذي 

  : في البيت األول ) خرافة( ، فسمي شعره ومضمون كالمه في قصيدة بأنه في هذا الزمن

  نروى أبيات فيهم حكمة  ياناس أنا بقيت نخرف 
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 فيذكر أسماء حيوانات كانت في عرف المسلمات األسطورية - ه  هجائ–ثم يبدأ في سرد خرافته 

 قد أصبحت من أرذل ،ز في الشجاعة والجمال والخصال الحميدةالثقافية بمثابة حيوانات االمتيا

وأحط الحيوانات اليوم وهم في قصد الشاعر رموزا ألناس كانوا أصحاب جاه وامتياز عاليين 

وأصبحوا . ينما كانوا من أراذل هذا المجتمعفي مجتمعاتهم فأصبحوا أذياال في هامش المجتمع ب

  .عضاع تنذر بأوخم العواقب على المجتموهذه األو .أسياده وأهل جاه وتقدير

  وكانت المقابالت بهذا الشكل  . المعاني التي يقصدها الشاعر هناوهذه خالصة

 الحيوان المذموم الحيوان الممدوح

 التيس العقاب 

 ولد البومة الباز 

  )السواد( الغراب  النظافة والبياض

 الثعلب السبع 

 الذيب  النمر

 الحمار الحصان

 )الجاهل( النذل  لمالعا

 الكذب  الصدق

قيم متقابلة ثنائيا هي بمثابة خالصة صراع القيم التي ) 6( والستفاد من كل هذا الجدول هو ست 

  :يضمنها شاعرنا قصيدته وهي 

   السواد -- -- البياض 

   الجهل ---- -- العلم 

   الكذب --- -الصدق

وجبة حيث ساد الظالم على حساب النور ومشهد األوضاع هو سيطرة القيم السالبة على القيم الم

وبناء على ذلك تكون .  يعني سيادة الباطل على أهل الحقومعناه سيادة الجهل على العلم مما



 88

ولوضع ينتقده ويسخط عليه في صياغة تعكس صدق .الصورة مكتملة لمشهد يهجوه الشاعر 

  .الشاعر في نفوره من منكر يراه وال يرضى به

من شعره ولكنها ال ترقى إل مستوى الهجاء بالمفهوم الذي رأيناه من قبل وللشاعر نماذج أخرى 

ات ينكرها وال يوافق  بها الشاعر بعض األشخاص على تصرفكان يلوم) مالمات( وإنما هي 

يث كان مسؤوال عن ح" سرسق" المدعو ( على بن أحمد ( عليها من قبيل عتابه لشخص اسمه 

لتوضع محبوسة في زرائب  ) الحمير( الشعبي البلدي بجمع أمره رئيس المجلسحراسة الغابات ف

  :خاصة تعذيبا لها فلما علم الشاعر بهذا األمر أنكره وغضب له كثيرا وأنشد يقول 

  

  ذ الخصلة محال ماهي لبنادم     ياسرسق خصايلك ماهيش صواب 

  ماخفت من حسد هذا البهائم      ذالراي اعقد توه من لجل الدواب 

   لكني لسباب هاهو مبداهم        هذا اصواب   انطق ليا قالي 

  لكني مأمور من طرف الحاكم    ماني حارس عالجبل ماجبت دواب

  هم المسؤولين على الجرائم    هذا امر المير وامعاه النواب    

  وسي المير ووضع ذ الخاتم    الجمعية بينهم كتبوا كتاب       

  يلهم كون عالموبوزيدي بفت    واتفقوا بيناتهم فتحوا ذ الباب   

   كم من حارس راه عنها مالزم     قاللهم خسران لغابة لحباب   

  اجبلنا في الميز يبقى مسالم     إذا نحينا الحمير عالحطاب   

   بحمل من سرق قطعوا بنادم    ماهو حاسب كاميوات الطالب 

  غابتنا والت فيها غنائم          ح الحمير على الحطابهذا كنب

  واش اداك اتعاقبوا ياذ الظالم       حبس الداب قلت لسرسق عار عنك 

   لهم حق العيش كبنو آدم        اكرمهم ربي بجميع األعشاب

   حسد المخلوقات تتعد جرايم  اك أتلوح نفسك في زرداب        واش اد

   كلي هو مأمور مثلك ياظالمسود ولو كان اسباب             الحاسد ال ي

  والسبة المير بعضاه ايقاوم             اني في لتعاب   انطق ليا قال ر

  حراس الغابات بالك تنساهمد جملة قاع احساب             وامعاهم لقرا

  ذ البرنامج سطرو راجل فاهم       لهم مسؤولين امعاهم كتاب          

  اجميع الحمير  السحاري فكتاهم      خبر انجاني راه منوا راسي شاب  

  قصدو وسارة الحاج اتلقاهم      اب     بعيني في كاميوا راحوا رك
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     كي لحقوا ثمة استقبل حياهم      حب بيهم كي وصلولو للباب ر

   في الجلفة باذات ثمة مؤواهم        يهم للضبوعة والذياب   وقصد ب

  وانخلدوها في كتب للفاهم    انعيدو ذ القصة على الناس الكتاب  

  الي عاش حياتو ظالمياويح     تبقى في التاريخ لمن كان اسباب  

  

  

انبرى بهذه المالمة منتقدا إياه  للشاعر أثناء الثورة التحريرية ففسرسق كان مجاهدا ورفيقا

 لقيه ومذكرا بما فعلته فرنسا به عندما سجنته ونسي ذلك الغبن الذي أصابه وهو في السجن وما

 وكأنه يذكره بأيام  الحمير،فراح يسجن الحيوانات البريئة من فئة .من تعذيب نفسي وجسدي

  .مضت حتى ال يقع فيما كان يكرهه هو 

تم شرحه وتحليله من قصائد الهجاء لدى الشاعر يحي بختي يجد أن هذا الغرض   ومن خالل ما

  :   يتميز عنده بالخصائص التالية 

   . ابتعاده عن هجاء األنساب والقبائل وعدم التعرض إليها-

   .أخالقه حصر الهجاء في شخص المهجو و في -
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  الرثـــــــــــــــــــــــاء

  

يحسن بنا قبل تناول غرض الرثاء عند الشاعر يحي بختي أن نتطرق إلى مفهوم الرثاء 

  .كما يحدده النقاد في األدب العربي 

 هو البكاء على الميت والتفجع عليه إظهار اللوعة لفراقه «يعرفه عبد المنعم خفاجي بأنه 

  . )1(»لموته ، وعد خالله الكريمة التي تروع األعداء واإلشادة بمناقبه وشمائله والحزن 

أن يندرج تحت معاني الرثاء كلها فهو بكاء ونحيب وأسى    يعتبر هذا التعريف جامعا لما يمكن

  وأسف على فقدان الميت الذي يكون حتما في مقام التقدير والتبجيل ،

 ،لعاطفة اإلنسانية بكاءه بالضرورةفإن ا ام الوالدين أو األبناء،فكيف الحال إذا كان الفقيد في مق

وهذا ما يتفق مع ما قاله  ألنها تتذكر فيه مناقبه وخصاله الكريمة من منظور الراثي على األقل،

تعداد مناقب الميت وإظهار التفجع والتلهف عليه " أحمد الهاشمي في تعريفه للهجاء بأنه 

   .)2("واستعظام المصيبة فيه

وجدناه في شعر شاعرنا في قصيدة يرثي فيها والده، حيث يفتتحها بتوديع والده  وهذا عين ما

  :المتوفى وداعا أبديا ثم يذكر طبيعة العالقة التي كانت بينهما يقول

       

  أبي إلى يوم ألقــــــاك           تتالقى أرواح كل المخلوقات وداعا يا

      أنت وأمي كلكم كنتم حمـــــاة       طول حياتي عشتها كلها معاك   

  

ن التربية التي رباه ثم يذهب شاعرنا في قصيدته معددا مناقب الوالد فيبدؤها بحديثه ع

ها مثل المعاملة ، ويوجهه وفقدة كثيرة كان الوالد يربيه عليها، فيذكر خصاال حميعليها والده

ثم يتحدث عن  ..سلم والجار والصديق فيسرد جملة من األخالق كاحترام الم ،الحسنة مع الناس

   .وفائه كابن بار لتلك التوجيهات واإلخالص لتربية والده

  :يقول 

  ربيتونا تربية زينة كفاك             تأمر بالمعروف في كل الساعات

                                           
 .247 ص– الشعر الجاهلي –عبد المنعم خفاجي  - )1(
   .25ص– 2 ج- جواهر األدب–أحمد الهاشمي  - )2(
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 ثم يمر إلى التذكير بموعظة الموت حتى أنها مصير محتوم ال ينبغي أن ينساه أي إنسان أو   

، اد للرحيل المحتوم الذي هو الموتياة ألنها دار عبور ودار هالك فوجب االستعدأن يغتر بالح

   .فيستنبط منها العبر وأهمها قبور أجيال يراها في المقبرة

  :وفي ذلك إشارة إلى هالك الناس جميعا يقول 

  

  الك             اللي فايق دار فيها درجات ــ     دنيا من شاوها دار اله

  اك           ينسى قاع نهار قدوة والممات ــيها يقولك عشنا ه     الغالط ف

   ما ينقذ نفسو على المحرمات        يترك دينو يعود سفيه ومشكاك       

  ارجع للطريق قوم الواجبات        يا غالط بركاك خوذ طريق إياك     

  

  :   ثم يقول 

  ريت كل المخلوقات في المقبرة       ذا نجهل نشوف األنا وراك        إ       

  ة ـــيستحقوا اليوم هذ الرحم     حدودي بالعين ريناهم معاك           

     

، ويلتمس من خالله ات وطلب الرضا لهم ولألحياء أيضاوال ينسى الشاعر الدعاء بالرحمة لألمو

  .والنجاة من هول العذاب في اآلخرةالخالص 

 غرض الرثاء كما كان في تقاليد الشعر  إذا فمسار القصيدة ملتزم بمراحل تستوفي عناصر

  :العربي الفصيح والتي أوجزناها في التعريفات السابقة ويمكن تلخيصها فيما يلي 

  .البكاء على الميت والتفجع لفراقه -  

وعادة يتم اإلسهاب فيه حتى ألنه يشغل غالبية أبيات (  ذكر مناقبه وحسناته و أفضاله -  

  ).القصيدة 

  .ت األحباب االعتبار من مو-  

  . الدعاء لهم ولألحياء بالرحمة والمغفرة يوم لقاء اهللا تعالى -  
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وهناك نمط من الرثاء نرى أن الشاعر قد تميز فيه ، ويبدو غريبا على ثقافة الشعر الشعبي 

في سابقة لم نعهدها  عموما وعلى شاعرنا البدوي خصوصا أال وهو رثاء الشخصيات األجنبية 

، أال وهي شخصية األميرة اإلنجليزية ا نعرفالشعراء الشعبيين في حدود معند غيره من 

غرب التي شغلت الناس بأمرها وتصرفاتها التي خرجت عن مألوف األمراء اإلنجليز وال) ديانا(

ا وأقعدها من خالل وسائل ، أما موتها وطريقته فقد أقام الدنيبشكل عام وكان هذا في حياتها

–ولكن الالفت لالنتباه  ، لم يشذ فيه شاعرنان تعاطف شعبي عالمي كبير،، وما القته ماإلعالم

هو رثاء مقنع تختفي وراءه هموم الشاعر القومية " ديانا " أن رثاء الشاعر ل–كما سنعرف 

   .ومنها هموم

، وهذا هو وجه اإلبداع والتميز الذي نريد أن نلفت االنتباه أليه في إبداعية األمة العربية كلها

  .الرثاء لدى شاعرنا شعر 

  : يفتتح الشاعر قصيدته بقوله 

  ـدات ألهــل السيـ  ـة           يــ    يا مسافر ادي وص

  ــاتوغلــى ذكريـ        ة    ـــ    بلغهم مني تحيــ

  ــداتولــو و سيـ    ضحاوا بـلـية             السيارات

  ـة جـلســــد الحا            نتعاون في هاذ الدنيـــا   

  ـالتصبحوا في ويــ  ة              لكن رأينا ناس قويـــ

  ــل االتفي داخـــ         يةـــ    صارت جثثهم مرم

  ـاتاسـبـاب المصيب  رة والسرعـــة هي             الكث

  

 وهنا يتحدث عن مأساة اإلنسان في ما يقع له من حوادث مرور قاتلة تبعث على القلق من هذا                  

، فيحذر السائقين   رف كثرتها إال في الحروب المدمرة     ي أصبح يقتل أعدادا كثيرة ال نع      البالء الذ 

ألن السيارات أصـبح بالؤهـا      عموما على توخي الحذر ويوصيهم بالتزام الحيطة أثناء السياقة          

خاصة مشكلة السرعة التي ، و ألنها أصبحت رمزا للموت والهالك  يخيف أكثر من منافعها   يقلق و 

وال حتى الموت من ردع الناس عنها، ثم يذهب إلى موضـوع            وانين وال العقوبات     الق لم تستطع 

 هول مصيبة حلت بالعالم وخبر فاجعة أبكت جميع شعوب العالم ولكن            رثائه، حيث يتحدث عن   

من حيث هي جزء من مصائب إنسانية أخرى حلت باإلنسانية من خالل حـوادث المـرور ،إذ                 

  .أحبابا ورجاال صالحين ألهاليهم ومجتمعهم وأوطانهم رملت أرامل ويتمت أيتام وأفقدت 
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  :يقول

  في العالم يبكوا جميع المخلوقات  يالطيف هموم راها دركتـنــا          

  ــاراتهلكوا ناس كثير هاذ السي  دنا         ــفي الحوادث كم رجال افق

   حوادث عبر الطرق في الواليات  كل يوم أخبار نسمعها شينـــا        

  ا والتـا راهــمصيبة لحبابنـ ــــا          ايموت فيها الرجال الزين

  ـداترجال ونساء معاهم وليـــ    ـا        ادات العديد خيرة أسرتنـــ

  ــاراتهنا وهناك قي كل القــ  ــا          خلفت أيتام وأرامل رين

  

 بقية كن على أنه خبر فاجع منول" دودي الفايد" مع خطيبها العربي " ديانا"ثم يتحدث عن موت 

، وكأني بالشاعر ال يميز موت األميرة عن موت غيرها من الناس ألنها موت األخبار المفجعة

إنسان وتبعث على التفجع والبكاء والحزن عليه، ويدل على ذلك الصياغة األسلوبية التي جاءت 

  .لتؤكد خبرا من جملة أخبار أخرى وليس خبرا متميزا 

  :يقول

  ما اسمعت راهم اليوم خبرونا           اسمعنا في الراديو واإلذاعــات   كي

  ـا            في داخل باريس ذ اليوم توفاتقالو حادث فيه ماتت ديانــ  

  ـات      الصديق امتاعها قالولي مدنا     أكـ" فايــددودي ال"  ومعاها 

  اةتو طالب نجـ      لسباب لي دفعـا       حتى السائق ضاع هذا خبرون

  ـات    المصورين فوق الدرجها رب عن لصوص جعلو فتنـــا    

  ـاتصابـلكني لحقوه هذ العد في السير اسمعنـــا         اتجاوز حدو

  ـات     هاهي مالاحقتهم وين صفــا    فقد وعيوا ضايقوه الفتــانـ ا

  

  اعتدنا سماعه  مثل بقية مافيشبه وقع فاجعة موت ديانا بأنها ،أداة تشبيه" كيما"فلفظة 

، ولم ينس الشاعر أن يتوقف كاد يمر يوم إال وتوقع ضحايا جدد المرور التي ال يمن حوادث

عندما وردت إليه األخبار في أسباب هذا الحادث فيكاد يسخر من تفاهتها بأسلوب تهكمي في 

لتصويرها " اديان"يرة إشارة إلى أن المصورين تسببوا في الحادث من خالل كثرة مالحقاتهم لألم

، فهرب السائق مما تسبب في زيادة السرعة لتتعرض إلى حادث مرور قاتل،ثم وأخذ أخبارها

  .يشكك بعد ذلك في هذه التفاصيل 
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  : يقول

        ظني مظلومين في معرفتنا        ولكني خاصتنا معلومات

       من الصحفيين رجال المهنا        هل هو من حقهم مالحقات

  

ويؤكد بأن هناك الكثير من التفاصيل التي لم تنقلها األخبار، ألنها تكشف بأن موت ديانا ليس 

  .بريئا من التآمر على قتلها

  

  : يقول

    ظاهر مدفوعين ضد ديانا       ما يرضاو الحب وال المساواة

  

  :تدل على أن أعداء الحب والمساواة أكثر،ثم يضيف " مدفوعين"فكلمة 

  

  صياتـــ قطعوا صيلة بين هذه الشخ   م واضح ورانا     الدليل اليم

  أميرة لويــــس من المطلقـــات   الشخصية األولى هي ديانا   

  

  " .دودي الفايد: "رمز الحب والمساواة في عالقتها ب" لديانا" وهاهو يبدأ في سرد عداوة األعداء

  

  :يقول

  شاتــــفوها كيف نخطبها عربي وأصالة زينا         من مصر اللي يعر     

  ـة من قبـل لها آثــــــاراتبالد العزيز ما تخفا عنـا         معروف     

  ـوالت  ال ينسى التاريـــخ لــها بظـــا      أما في ذا اليـوم قمتنـ     

  

  

  

  

حيث تحيل إلى وجوب " ديانا"ثم يذهب شاعرنا في سرد تفاصيل االعتبار من قصة وفاة 

ع ما يلقى من شعارات للحب والمساواة بين بني البشر مهما كانت أعراقهم مراجعة حساباتنا م
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 أن ننسى أن هناك قيما كانت من – أو هذا ما يبدو من خالل القصيدة –وجنسياتهم، حيث كدنا 

  :قبل  يقول 

  ذ القصة زودتنا معلوماتـ              راني حاير يالخاوا وين وصلنا      ه

  ـا      ظهرها عماد ولو هو مــاتياء اللي تخفا عن     ظهرت أش         

                ما نجهلش الموت مفروض عنا      ربي في القرآن ذاكرها آيات

  

وهاهو في البيت األخير من هذا المقطع يشير منبها بأني مؤمن بالقضاء والقدر وبأن الحوادث 

 ويجب بحث ،يعة والكيد والوقيعةمن وجود الخديمكن أن تقع قضاء وقدرا، لكن هذا ال يمنع 

  ."دودي الفايد"مع" ديانا"ل وضعية التحقيق فيها، وخاصة بالنسبة إلى وضعية مثاألمور وتأملها و

  :يقول

  ـات  هذ القصة تليــق ليها رايــا        يا رجال الفكر قومو غيثون

    يكشف هذا المرض ماهي العالت  ـا        يلزمها فحوص طبية منـ

  ـات خفي يقولك فات اللي فرب يب المرض عنو يخبرنا         ا صاإذ

  ــاتهذا اليوم رجول خسرنا         نبحث عنو ما نقولش هذا ف نحن 

  

" دودي الفايد"اإلنجليزية و" ديانا"ثم يشير إلى القرائن الدالة على التمييز الحاصل بين الميتين 

 والتأمل ألنها برهان على ما يكنه الغرب من رهو مالحظة جديرة بالتدبي العربي، وهذا التمييز

تهميش وحقد قد يفسر عدم براءة الحادثة إذ جاء ت الوفود بالماليين إلى جنازة األميرة بينما ال 

 .يكاد يذكر الفايد الذي همشته وسائل اإلعالم 

  :يقول 

  ـانــا          ماذكرو عماد ولو لحظات   انظر للوفـــود جات لدي

     جاؤو ماليين من كل القارات  ر السبت حضرو شاهدنا         يوم نها

  

فهي جديرة بكل مكتب وقيل عنها وما " ديانا"لكن شاعرنا يستثني من االتهام صدق ما تستحقه 

  .أقيم ألجلها

  : يقول

  في لندن أمام كل المخلوقـــــات      هذا القول صحيح كيما الحظنا                

  هذ المرأة ملكت العالــــم وغداتـــوه تسواه ديانـــا               كل اللي قال



 96

  اعطات لنا درس وفهمنا الحياة التاريخ بـــاه تقابلــنــا     كتبت في       

  تفكر في اإلنسان حاضر واللي فاتالحيـاة الدايــــمة مكاتبــنــا             

  ير يقدمو للمخلوقــاتعمل الخنســـــان دايــم يتمنى      من حق اإل      

  عانت محتاجين من كل الفئات    ارت الخيـــر ذكـــرنـا  المرأة د      

  ــو ذ الكلمات  ماذا بيكم عظمـكتاب التاريــخ ليكم ذ المعـــنى                

  

ثم يعود شاعرنا لينبئ بالقلق الشديد الذي ينتابه والشكوك الكبيرة التي تراوده، حتى كاد 

   .أن يصيبه

الخرف من شدة الصدمة والهول على طريقة الوفاة وطريقة التعاطي التمييزية مع موت 

الشخصية اإلنجليزية والرجل العربي، في مقاربة رمزية يرثي من خاللها واقع األمة العربية 

المزري الذي وصل إلى حد الذل والمهانة حتى في المواقف اإلنسانية فال يكاد اإلنسان العربي 

  .يئا أمام من ينصتون أنفسهم أسيادا يساوي ش

  :  يقول

  وقعت لي شكوك وتخيالت  أنا في ذا اليوم راني في غبنا           

  ويناه الي نسال كيفاه صرات  دنا          ـفي موت اإلثنين ولو شاه

  اتنتأكد وتكون لينا معلومـ  م بيه يخبرنا           إذا عندو علـــ

  ــارلي كاين تلبسـنا يظه            هل هو حادث حق كيما رأينا 

  مشهورين بالعدل في الماضي الي فات   ياقادة باريس كنتم جيرتـــنا        

  ظلمتو والظلم يرجع ظلمات  انــة          هل هو من حقكم ذاإلهـ

  ولما نقول عنهم ذ األشيات    الي ماتو حقهم باقــي عــنا        

            عندو شاهد تعرضولو درجاتهذ الميت مات قدوة يطلبـــنا  

   أذا نقول الحق ظاهر كالمرآة  ذي هي األسباب واآلن وصلنا        

  

  .وال يجد الشاعر في األخير إال أن يسلم األمر إلى التاريخ ألنه كفيل بكشف الحقائق

  :يقول

  ات                   إذا طال الوقت راه يخبرنا            تتضح أمورهم كيفاه صر
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وأخيرا ال نملك إال أن نسجل للشاعر صياغته الحكيمة في التعاطي مع هذه األحداث 

األليمة في صيغة رثائية ألحوال اإلنسان العربي في واقع مرير ال تحكمه القيم اإلنسانية المثلى 

حتى في مثل هذه األحداث المأساوية التي تستوجب النظر إليها بروح إنسانية دون اعتبارات 

فهذه الحكم " الشعبي خاصة  ، فالحكمة ديدن كل شاعر، والشاعرطبقيةية أو عرقية أو دين

واألقوال المأثورة ترضي كل نفس وتوافق كل مقام ألنها مستمدة من التجربة اإلنسانية وتداولتها 

األلسن فصارت من الحقائق التي تحتاج إلى استدالل ، لذلك يصرفها الشعراء في كل غرض 

  . )1( "ي الرثاء كما يطرقونها في المدح ويطرقونها ف

  

وأهم ما يمكن أن نختم به متابعتنا لهذا الغرض هو أن القصيدة الرثائية عند الشاعر يحي 

، لكن هذا التعدد يأخذ مساره مع المجرى العام الذي تسير وفق نمط التعدد في مواضيعهابختي  

حاله ثم يذهب في تعداد مناقبه ليصف ماهية الميت ووصف  يخدم غرض الرثاء، فيفتتحها بذكر

الشاعر جملة من المعاني ليصوغها صياغة التي تصبح موعظة يستنبط منها بعدها الموت و

حكمية فتجري مجرى الحكمة بين الناس ليتعظ منها سامع القصيدة ،كما تذكره الموت بالسالفين 

  .من األجداد ليختمها بالدعاء للمرثي ولكافة األموات

  

ئد الشاعر النادرة في ا المسار الخالصة النظرية المستنبطة من عينة من قصايعتبر هذ

 ، إذ ضاعت كلها من محفوظات الشاعر نفسه وحتى حفظة شعره إال هذه القصيدةغرض الرثاء

، وهي في رثاء والده قصيدة وأخرى ال تحمل معاني الرثاء التي نحن بصدد تناولها بالتحليل

ف، وإنما تأخذ بعدا غريبا ومتميزا يحسب لتميز الشاعر وإبداعه  المعروشر والتقليديالمبا

، وهذا بحكم قوله الشعر باإليحاء الرمزي الذي يقنع أفكارا "ديانا"الخاص وهي قصيدة في رثاء 

قومية وحضارية يتبناها شاعرنا وينتبه إليها بذكاء غير معهود ويصوغها صياغة شعرية فنية 

  .رائعة

  

  

  

  

                                           
 .247 – الشعر الجاهلي – عبد المنعم خفاجي – )1(
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   التأمالت الحكمية

  

ئ أسبابها و هي خالصة     إن الحكمة هي تأمالت ووقفات من الشاعر  في هذه الحياة يستقر           

منها ثم صـوغها فـي شـكل    استخالص العبرة على التبصر بشؤون الحياة عامة و   نظرية تقوم 

لتفكيـر   ذات قادرة علـى ا     ة اإلنسانية الجماعية تتبلور في    هي وجه من وجوه المعرف    قصيدة، و 

عر الحكمة الموعظـة باإلرشـاد        في ش  ي فهي حصيلة تجربة حياتية وقد تمتزج      البالتوالتعبير و 

لعربـي  قد عـرف األدب ا    ت في الموت والحياة والسعادة والفضيلة، و      قد تكون تأمال  والتربية و 

  .ى الحياة  كل جيل إلالحكمة منذ أبعد العصور ولنا في ذلك تراث ضخم يعكس نظرة

  

 القصائد فـي مختلـف       تضمينها بل اإلسالم محل إقبال ألجل    ية منذ ما ق    العرب وقد كانت الحكمة  

 أن يرصـع    ئز على كل األحوال التقكير بأن الشاعر أحب       من الجا  و ‹‹  بالشير األغراض بقول 

حكم مستمدة من رصيد مشترك أو منتزع من تجاربـه          قصائده ومراثيه وحتى أحاجيه بأمثال و     

  .(1)››الخاصة 

ة و قد اشتهر بذلك شعراء كثيرون منهم زهيـر بـن أبـي              هذا ما يؤكد عالقة الشعر  بالحكم      و

   .سلمى

فـي قـصيدة      كما يمكن أن نجدها منثـورة        ة في قصائد مستقلة برأسها كاملة،     قد تجيء الحكم  و

في تعليقـه علـى مـا         موقف معين بقول محمد البعالوي     قد يستدعيها هجاء أو مدح أو رثاء و     

توافق حكام واألقوال المأثورة ترضي كل نفس، و       وهذه األ  ‹‹ المغربي   تضمنته قصائد ابن هانئ   

 التـي ال    اولتها األلسن فصارت مـن الحقـائق      تدستمدة من التجربة اإلنسانية، و    كل مقام ألنها م   

يطرقونها في الرثاء كما يطرقونها     ذلك يصرفها الشعراء في كل غرض و      تحتاج إلى استداللها ل   

  .(2)››جواء التأمالت العالية في المدح وربما كان القصد منها رفع الشعر إلى أ

بالمبـادئ  طبيعي أن يتأثر هذا اللون األدبي بالنظرة الجديـدة، و         و بعد مجيء اإلسالم كان من ال      

عبد العزيـز   .  بقول د  عض القيم التي جاء بها الجاهليون      ب ية بالرغم من أن اإلسالم لم ينف      السام

هي النظرات التـي تنـدرج    لجاهلية وا أكثر النظرات في الشعر الغربي منذ زمن ا  وم ‹‹النبوي  

ظـرات كثيـر مـن       أن تتـأثر ن    فلما جاء اإلسالم كان طبيعيا    )   الحكمة   شعر( تحت مصطلح   
                                           

   .416  ص 1986 – الجزائر –تاريخ األدب العربي : رجيس بالشير  – (1)
  .221 .220 ص 1985 بيروت –ابن هاني  المغربي األندلسي شاعر الدولة الفاطمية : محد البعالوي  - (2)

  



 99

اء الشعبيين الذين    واحد من الشعر   ، ويعتبر الشاعر يحي بختي    (1)››قيمه ومثله الشعراء بتعاليمه و  

ورصيده في مواجهة هموم     الحياتية   نظموا في هذا الغرض حيث ضمن قصائده الحكيمة تجربته        

 أنه  ساه فيها فهو رجل عرف بسعة نظرته، وكثرة أسفاره ورحالته، كما           وما قا  الحياة ومتاعبها، 

   .يعتبر  شاعرا مخضرما  فقد عايش مرحلة االستعمار و مرحلة االستقالل

  

 ولو تلميحا ألنها تعتبر بالنسبة لهذه نجده في قصائده الحكيمة يذكر مرحلة االستعمارو

 جعلت منه في نظرنا شيخا عنه إن كل هذه االعتباراترجعا مهما في حب الوطن والذود مإليه 

  قيمه الخط األوفر في توجيهاته  ، وقد أخذت مبادئ اإلسالم و من حكمحكيما ال يستهان بما ينظم

دة غرض الحكمة هاته األبيات الموجوومن أبياته الحكمية التي جاءت منشورة في غرض غير 

  : الهجائية  يقــــول "أنا بقيت  نخرف " يدة في قص

  

  ة ــ   سبقو ضحات عندو قيم  الحصان على الحمار تخلف           

   بالعلم  و الحلم  يفشي النعمة ـــرف               اللي قبيل كان مش

  ة ــ      لندال  ال بسين الحصمـــالف           ريتو اليوم رايو ت

  ة ــ           الكذب صار فيه الحكم      ـــصرف الصح عاد يت

  ة  ــــ    بيا تعود ترجع ظلم فيها خــايف              هذي أمور

  

 الجاهل أعلى درجة من العالم وانتشرت فهي حكم في نقد المجتمع الذي اختلت موازينه فأصبح

المجتمع ويعود وفه من أن ينقلب هذا عن تخرذيلة الكذب فأصبحت معيارا يقاس عليه، معبرا 

  .الجهل إلى عصور الظالم و

   : يقولأن أهل الجهل يعيشون عيشة البؤساء" اللقاء"و يبين في بيت آخر من قصيدته الغزلية 

  و الجهل  أماليه دايم في حيرة                ايعيشو معيشة البؤس األحزان 

  

 الغيبة والكذب وأثرها هذه التأمالت حديثة عنمن ر تأمالت في الحياة واإلنسان وللشاعو

  " ألخيه هذى ضنون أخ"في العالقات اإلنسانية وفي التفريق بين الناس يقول في قصيدته 

  

                                           
  .90 ص -1983 -الجزائر– محاضرات في الشعر المغربي  القديم – عبد العزيز النبوي -  (1)
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  رام ـــــ ح علينا   الغيبة و الكذب صديقي واش في بالك يخطر        يا

  عندك باألوهام ال أهل الشـــر              باغي يشري عرض صدقت بمق

  

 اترق للبعض فأرادود أصدقائه الذي كانت تجمعه بهم محبة كبيرة لم د قصته مع أحفهو يسر

  اإليقاع بينهما بالكذب والغيبة وهما رذيلتان عن طريقحاولة إبعادهما عن بعضهما البعضم

  .محرمتان بنص القرآن 

  : يقول تعـــــالى 

ا وال يغتب بعضكم وال تجسسو. إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن" 

  (1)" بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا اهللا إن اهللا تواب رحيم

   

  :ثم يقول 

  أما قولت قال موالها خاسر              ايحق الحق و يبطل الباطل تمام 

  دايم قولت قال مالها أثر                    من السابق لليوم مالها مقام 

  الصحيح كتاب مسطر              من شاو الدنيا وجدنا فيه أحكام القول 

  قول اهللا و قول نبيه الطاهر               اآلية و الحديث و جدت أرسام 

  

حظ أن حكمه مستمدة من نالفما هو يتحدث عن خطر اللسان وما ينجر عنه من عواقب و

" ا قاله تعالى في كتابه الحكيم يذكر مفهو ي هذه األبيات، هذا ما نالحظه فالنصوص القرآنية و

بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم  إذا جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا

   .(2)" نادمين 

  

  ليختم قصيدته بأن البنيان الذي بني على أسس صحيحة ال يمكنه أن ينهار مها واجهته األعاصير 

  :يقــــول 

  الباني على الصح ما يصبح أهرام      رالرحل مخطيبني بنيو على 

مثال ويتكهن بأحداث المستقبل األكم ويعظم إلهامه فيأتي بالح منزلة الشاعر وقد تسموو

لموجهة إلى الشباب  كما هو الحال في نصائحه اويأمر و ينهى ويدعو إلى منهج أخالقي معين،

                                           
  .12 سورة الحجرات اآلية -  (1)
  .06 سورة الحجرات اآلية -  (2)
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 تغيير النظم اهؤالء الذين أرادوعض،  المتطرفة التي تصله من البخضع للفتاوىالذي غرر به و

عدم االنصياع ألوامرهم ر آبائهم وأمهاتهم والسياسية وتدمير البلدان ووصل بهم األمر إلى تكفي

  :ة لالستجابو يبدأ قصيدته كعادته بالتوسل إلى اهللا طلبا 

  

   نبدا باسمك يا إله يا وهاب                          يا ماليك الحق مجيب الدعوات

  أتوسل بجاه طه و األصحاب                        محمد شفيعنا يوم الضيقات 

  ياربي يكون طلبي مستجاب                          نتوسل إليك بجاه السادات 

  

فال يلبث أن يعيش فيها اإلنسان فترة ا فانية، وال يجب أن نغتر بها، ينبههم إلى أن الدنيو

هي الحقيقة التي قررها القرآن الكريم ار اآلخرة التي هي الباقية، و دمن الزمن ليجد نفسه في

:  تعالىأن اآلخرة هي دار القرار يقــــــولأثيره واضحا في هذه المعاني، والذي يظهر ت

  .(1)" وإن اآلخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع" 

  : يقول الشاعر

                           اللي فايق دار فيها درجاتهذي الدنيا فانيا دار الخراب

   

 الكريم وسنة هو القرآنثم يتوجه إلى الشباب ويذكرهم بأننا مسلمون ولنا كتاب نتبعه و

قد ظهر جليا في هذه األبيات تأثره بالحديث ي سنة محمد صلى اهللا عليه وسلم وهنهتدي بها و

صوم رمضان  هادة وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة و أركان اإلسالم الخمسة الشالشريف الذي قرر

 إال اهللا وأن  أن تشهد ال إلهال صلى اهللا عليه وسلم اإلسالموحج البيت لمن استطاع إليه سبيال ق

محمدا رسول اهللا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع إليه 

  .(2)"سبيال 

  : ـول يقــــ

  ات ـــ             و لنا دستور منزل اآليـــــاب   نا كتنحن مسلمين و ل

  الةــــادى اللي مفروض عليه في الكتاب                الشهادة باهللا ثم الص

  حج الحرمين من شرط الباقيات          وب      ـــالصوم واجو كذا الزكاة و

                                           
  .39 سورة غافر اآلية – (1)
 شرح متن األربعين النووية في األحاديث الصحيحة النبوية، لبنان، –حي بن شرف الدين النووي  اإلمام ي– (2)

  .19 ص -1982
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ه و أهواء من يريدون به سوءا اءثم يصرح أن كالمه موجه لهذا الشاب المغيب الذي اتبع أهو

   .أنه يمثل عماد هذه األمةوعليه أن يعلم 

  :يقول 

  نحن كالمنا موجه للشباب                               يامن بيكم فرحنا في ذ الحياة

  ما ينهض محال وطن بال شباب                          شباب اإلسالم أعلى درجات

  

امرهم والرآفة بهم وهذا امتثاال عدم عصيان أورة طاعة الوالدين وي على ذكر ضرو يأتهابعدو 

  :لقوله تعالى

هما أو كالهما إما أن يبلغن عندك الكبر أحدن إحسانا، وبالوالديوقضى ربك أال تعبدوا إال إياه و" 

  .(1)" فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كريما 

  

  : يقــــــــــــول 

  اة ــ أول مدرسة توصل للنجب              مسلمة و األنتبع رأي األم 

  اتـ    األم اللي جابتك يضا ربن باديس قبلي في كتاب           اذكر ب

   اسم محمد سمات                 واختار تلكاخترتلك اسم ما بين الشباب 

   في األسرة حتى نأمرك بالصالة             رباوك سنين أمك مع األب     

  

  

  

  

  

  

  

عليهم أن يعرقوا يفعلونه ال يمت بصلة إلى الدين ويذكر الشاعر هؤالء الشباب بأن ما و

نة التي ال يحبون الخير لهذه البالد و يحذر من ذرع الفت.  من طرف أشخاصنأنهم مندفعو

  .ف تعرف بين اإلخوة فيصبحون أعداءسو
                                           

  .23 سورة اإلسراء اآلية – (1)
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  : يقـــــــول 

  

  مت و طنك صار شتات خرجت و حط      ك اليوم تبعت األعداءأنت را

  زاة ـــحتى مدفوعين من طرف الغ  ها كانو أسباب              الفئة التي تبعو

  : ثـــم يقول 

  يزرع في الفتنة و نشر الموبقات اه واقفلك في الباب              تحذر من ر  ا

  ات ـــالتفرقة عندهم هي الغايح يهودي نصاب                  منتقد سال

  

ن التي دمرت بنيتها التحتية طي لنصائحه مصداقية راح يذكر هؤالء بأحداث لبناحتى يعو

   .لسبب تناحر أبنائها

  

  : يقــــــول 

   سنوات (1)هاهم متشردين شتى     خراباتفكر لبنان واش واقع منو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

السليمة إذا كانت بيئة الشاعر ال تخرج عن حدود البداوة التي من خصائصها الفطرة 

طابع يقترب من جو التدين بال على الزوايا واألضرحة واألولياء مما يطبع واقع الشاعر بواإلق

الموعظة  النفس والحكمة و قد ساعدت أيضا على وجود إنتاج غزير يدور حول: "فإن هذه البيئة

ك مما يدخل في الوعظ واإلرشاد وهي نظرة  وغير ذل والجنة والنار واليوم اآلخر،وذكر الموت

                                           
  .تعني عدة سنـــــــوات: شتى  - (1)
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قلما نجد   الزهد والتقشف بأسلوب يغلب عليه الحزن والبكاء والنحيب والتشاؤم، وتعبر عن

أهواءها من مبادئ  تها والنفس وزينم يتناول هذه الموضوعات قدم الحياة وشاعرا أو ناظما ل

ر القصائد التي تنحو هذا النحو وهذا نتيجة للظروف الخاصة المتصوفة فال غرابة أن تنتش

لشاعر جرب فيها ويقاسي منها فيحاول أن يسجل تجربته ولو في أسلوب  يشها االعامة التي يعو

  (1)" يه سافرة في خطابتمتهافت ضعيف و

  

اج يقال فالن تزوج من بيت إن هذه البيئة البدوية فرضت قيودا كثيرة في موضوع الزو

لى هذا ا الرسول صلى اهللا عليه وسلم ويتطرق الشاعر إاختيار األخوال إحدى وصايفالن و

 من خاللها تجربته في هذه الحياة حول عالقات  التي يقدم " أوالد الحالل"الموضوع في قصيدته 

  .أثر التربية الصحيحة هذه التربية التي تتبع من األصل الطيباألفراد و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .457، ص 1971 -الجزائر– الشعر الديني الجزائري الحديث –عبد اهللا الرآيبي  - (1)
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  المغفرة لة طالبا الشفاعة و كعادته باسم الجالو يبدأ قصيدة ُ  أوالد الحاللُ 

  سهلي في الشي اللي نتمنى فيه     ل ا باسمك يا إله ذو الجالنبد

  :ثم يقول 

  الي واس شر هو يتجازى بيه علو كمال        وللي فعل الخير يرج

 فمن يفعل : "تعالىالتوجيهات الدينية يقول تباركك ومرة أخرى يظهر تأثر الشاعر بو

   .(1)"  يره ومن يفعل مثقال ذرة شرا يرهمنكم ذرة خيرا

  ينتقل بعد ذلك إلى التأكيد إلى أن األصل الطيب يرفع مكانة صاحبه أمام الناس ل

  : يقـــــــول 

  موال األصل الشين واحد ما يرضيهو     عند األمة فال مول األصل الزين

  ى فيهــــحتى في النبات كاين شتن كاين ذ المثال          في اإلنس و الحيوا

   

قبل اإلقدام على الزواج حتى تكون الذرية صالحة فهذه دعوة صريحة إلى التفكير 

يعود ليؤكد ضرورة لهذا يدا فإن نهايته ال تحمد عقباها وإن بدا حم حتى وفاألصل الرديء

  : يقول .اختيار األخوال

  أصل بن  آدم هو اللي نتالقاو فيه    اعر ما قال ياسامع ذ النص و الش

  يل الرادي بعدا و لو تربح فيه الص ـوال            حضر باهللا خير لوالدك أخ

  اليه ـــمن يحسن للجار و ال لمعالل             ربحو يرجع بالمرارة و األ

  كما قال الحديث جاء على أصليهى كل حال         األصل الزين يساعدك عل

  يشوف المعنى وين راني قاصد بيه       ال    ــــللي جرب ما يكذب ذ المقا  ا

  

مة أراد الشاعر تقرير حكم من الوعظ الديني الذي جاء في صيغه حكفي هذا السياق و

  . هذه الحياة ليسترشد بها اآلخرونكذلك أراد أن يلخص  تجاربه فيديني و

  

  

  

                                           
  .8 و7: لة اآليتان  سورة الزالز– (1)
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توجيهات يفيض حكمه وعقالنية ودراية بتعاليم الدين ويالحظ على كل بيت من هذه األبيات أنه و

تنكح المرأة ألربع لجمالها ومالها ولحسبها  " : وسلم السنة النبوية الشريفة يقول صلى اهللا عليه

  ".فاظفر بذات الدين تربت يداكلدينها و

ة تساؤالته وحيرته في حوار جميل مع قلبه يأخذ الشاعر يحي بختي لنبحر معه على سفينو

هذا يقدم لنا كأنه يقف لحظة تأمل عميقة عمق هذا الزمن يرى فيها األشياء من مما هو فيه و

  :يقول } حوار العبد مع قلبه {  درب الحائرين يقول في قصيدته ءيه لتكون نبراسا يضتجربت

  وابـــ   تتعدى بطريق مالها أب          م     ــــيا قلبي  دايم تتالط

  سابــيا قلبي نقصان على ما يفهم                    يفعل أشياء ما يدرلها ح

  (2) في لعقاب(1)        تطعن بها ما تحبرلم        ـــياقلبي أشياء بيها ما تع

    ما خممت أوراك ما خفت الطالب   بيا بحر الهم           (3)فتك اخضيتساع

  

لتسرع في األمر وضرورة التمهل ينصح بعدم او يعاتب من خالل حديثه مع قلبه وفه

فكثيرا من يقع في ال تحمد عقباه  التروي ألن المرء يجب أن يعي نتائج تصرفاته حتى الو

يشبه هذا الطريق المظلم بالبحر الهائج  ليجدا أنفسهم في متاهات مظلمة والناس اتبعوا أهواءهم

  .الذي تجرف مياهه كل  من يلجها و ليس له دراية في فن السباحة 

  :ــول يقـ

  ما وجدوا و لو ساس  ما عندوش أعقاب      ياسر قبلك ناس ذ البحر داهم 

  اللي ما لوا راي  شملو صار ذهاب                    عواقبهمما جعلوا حساب  ل

  

فرقه عن الحيوان حتى يستطيع التميز بين أن اهللا قد كرم اإلنسان بالعقل ويذكر الشاعر هنا و

   .األمور رغم أن اهللا قد كتب لنا خطواتنا في هذه الحياة

  

  ربي كرمو بيه عن جميع الدواب    العقل بن آدم قلبي أصل  يا

  اب ــــيجعلو حركتو هي لسب    يخدم ا في حياتو ما مقدملو  ا

  

                                           
  . أي ال تفكر وال تحتار– (1)
  . أي فيها بعد– (2)
  . أي سلكت، يقول أهل المنطقة اخضبت الطريق أي سلكتها– (3)
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خطأ وعلينا تقبل ما يحدث لنا والصبر  ال ينفع بعد الرك الشاعر نصائحه بقوله أن الندمثم يستد

يتجلى مرة ن اهللا رحيم بعباده وإن بعد العسر يسرا وأال نقنط من رحمة اهللا ألعلى ما يصيبنا و

 ينية بالقرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة يقول عزجيهاته الدأخرى تأثر الشاعر في تو

  .  (1)" وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون . لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا هو موالنا قل : "جل و

 إن اهللا يغفر  ال تقنطوا من رحمة اهللاقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم : " عز وجل يقولو

  .(2)" ر الرحيم الذنوب جميعا إنه هو الغفو

  : يزول األلم يقـــــول  على الجميع فتحلو الحياة ورق شمس األمل  لتضيءو تش

  

  تتوالى لفراح و يزول األلم                                 ال بد يطلع نهارك  بعد أن غاب 

  قراب تشرق فيه شمس بضياها قائم                               على الجلفة جميع ما فوق 

هذه ، ومن فضه لهاا عن ر نقد بعض المظاهر في مجتمعه معبرويعود الشاعر إلى بعض

له حضون في المجتمع، مذكرا ، وجعله مقياسا لمن أراد أن يكون الظواهر تعظيم المال وعبادته

  .ية ال محالة لمال ربما ال يدوم وان الدنيا فانا اأن هذ

  دق أحباب ــ   العز وال صأغلب الناس اليوم تعظم                

  :ويقول 

   الدنيا من أصلها ميتة لحم                  تاكلها طيور ذياب وكالب          

  

نها نابعة من تجربة حياتية ة هو أيميحي بختي الحكإن ما نالحظه على تأمالت الشاعر 

 المفيد أن نقول  ولعله من،تها وهي تفيض حكمة وعقالنيةي، الصدق عنوانها والدين مرجعكبيرة

 نظر الشاعرالشخصي والجماعي في أن هذه الحكم والمواعظ هي بمثابة قواعد في السلوك 

كم ، عاملة والسلوك وتحفظ للنفس عزتها في الحياة وهي تحدد الموهي توجيهات تضمنت فلسفته

بوية  الكبير بتوجيهات القرآن الكريم واألحاديث النهأنها تبين بوضوح ثقافة الشاعر وتأثر

  .الشريفة 

  

  

  

                                           
  .51 سورة التوبة اآلية – (1)
  .53 سورة الزمر اآلية – (2)
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   اللغة والصورة الفنية : الثالث ـل ـــالفص

  اللغة •

 الصورة الفنية •
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  ة ــــــــــــاللغـــ -1

  

باعتبارها الظاهرة األولى في كل عمل  فال غنى له عنها ،اللغة هي مادة الشعر واإلبداع

 يوم أن عرف اللغة  يعرفه ألول مرة العالم وحاول أنوقد عرف اإلنسان داة تعبيرأ فالكلمة ،فني

 مترادفة في ة والسحر ظواهرولذلك فقوة اللغ ،لسحر إال يوم أن أدرك قوة الكلمةولم يعرف ا ،

  .(1)نحياة اإلنسا

 ، للشاعر أن يسلك فيها مسلكا خاصاكانت اللغة عنصرا من عناصر الشعر المهمة فال بد  

  .عر من فنون القولشال معانيه بطريقة تختلف عنها  فيما عدا يؤدي

، وضوعات خاصةألفاظ خاصة أو مو ، في شكله الخارجي من وزن وقافيةجوهر الشعر ليسو" 

تكتب هذه التجربة في لغتها الحقيقية و  في التجربة الروحية التي تمر بها نفس الشاعر هواإنمو

هوائه وعواطفه وأ ،هبها أفراد الشعب للتعبير عن حياتأو في لغة بسيطة كتلك التي يتفاهم 

لشعر لوكل هذا معناه أن  ،سياسيةغير الالمتباينة والتعبير عن حياة مجتمعه ومشاكله السياسية و

حتى يعرف ينبغي أن يجاهد حتى يصعد إلى هذه الحصون وأن الشاعر   عند القوم وهحصون

  .(2)"كيف يرمي منها سهام شعره 

عن لغة  -والشعبي  بمستوييه الفصيح- وليس غريبا أن تتميز لغة الشعر في العصر الحديث 

ولم  ،دد هو الذي يفرض على الشاعر حتمية إبداع لغة جديدة إذا أن الواقع المتج ،الشعر القديم

  .ديد لغة الشعر وإبداع أفق جديد للمصطلح الشعريج بتيكتف الشعراء

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 بيروت لبنان –وية  قضاياه و ظواهره الفنية  المعن– د عز الدين اسماعيل الشعر العربي –أنظر  /  - (1)

  .173ص 1981
  .198 ص -197 ص –شوقي ضيف دراسات الشعر العربي  - (2)
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ما ذهب إليه ابن وال أدل على ذلك م ،حد تحريرها من الضوابط اإلعرابيةلى إوصلوا   بل 

  (1) "غة مطابقة الكالم للمقصودال إنما الب،اب ال مدخل له في البالغةر أن اإلع" خلدون

بالغتهم ما يروق  ووالعامة بأن من أدبهم كما نجد للمتقدمين رأيا موافقا ينصف أهل البدو

  . ويطرب له الذوق من مبتغى الشعرعالسام
الجهل بالنحو ال يقدح  "ثير صاحب المثل السائر إذ قال  األابنو مثيل لهذا القول ما ذهب إليه 

و  ،لى ذلك أن الشاعر ال ينظم شعره وغرضه منه رفع الفاعل عوالدليل ،في فصاحة وال بالغة

 ،راد المعنى الحسن في اللفظ الحسنإنما غرضه إيو ،امجرى مجراه ماو  أ،نصب المفعول

:  ألنه إذا قيل ،ن اللحن قادحا في حسن الكالمم يكلهذا ل و،غةالالبصفين بصفة الفصاحة وتالم

 في حسن  بالنصب لكان النحو شرطا"جاء راكبا "يقال ال بأن  إ لم يكن حسنا ،"جاء زيد راكب "

 وإنما الغرض أمر ،من نظم الشعر إقامة إعراب كلماته فيتبين بهذا أنه ليس الغرض ،الكالم

  .(2)" من الكالم المنثور،وراء ذلك وهكذا يجري الحكم في الخطب والرسائل

  

نما من باب إظهار إ و،ب ثال هؤالء آثروا اللحن عن اإلعراال يفهم من هذا أن أمو

ي قول األستاذ يدعم هذا الرأ و،قتصر على واحد منهما دون اآلخري الموطن البالغة والجمال و

للحن في الكالم  يجيزان اأن ابن خلدون أو ابن األثير كانا يخطئ من يظن "عبد الحميد يونس 

وظيفة النحو بقواعده   فاصال بينالكنهما في الواقع أرادا أن يضعا خطو ،ربي الفصيحعال

 لقد رأى كل منهما أن التراث األدبيو ،وظيفة البالغة التي تحتكم إلى الذوق فحسبو ،التقليدية

 بيئات حسنا يصدر عنأنه ينظم إلى ذلك كالما  أوسع مدى من تراث الفصيح وحده والعربي

ويحتكم فيه  ،لتفننوضوابط لهجاتهم في ا ،م، ويخضع لقواعد لسانهم في الكالماألعراب والعوا

  .(3)"إلى ذوق كل بيئة على حده

  

  

  
  

                                           
   .586 ص – القاهرة – المقدمة –عبد الرحمن ابن خلدون  -  (1)
  .8 ص 1321– القاهرة – المثل السائر في  أدب الكاتب و الشاعر –بن األثير  - (2)
  .125 ص-دفاع عن الفلكلور: عبد الحميد يونس- (3)



 111

 مستوى فصيح ،قد صنف بعض الدارسين لغة الشعر الشعبي إلى ثالث مستوياتو   

 أن اللغة "ين أشار إلىيتبنى هذا الطرح عبد العزيز المقالح ح و،مستوى دخيلومستوى عامي و

 ومستوى ارج دمستوى فصيح ومستوى عامي أو:  من ثالث مستويات ة تتألفيفي شعر العام

ليومية فقط  شعراء العامية لم يأخذوا من لغة الحياة اهذا المجال ينبغي اإلشارة إلى أنفي دخيل و

  (1) " الشعراء الذين سبقوهمبل أخذوا كذلك من لغة المعاجم ولغة

  

  : ه لدحو بقوإلى ذلك مستوى رابع وهو المتفاصح ويؤيد هذا الرأي الدكتور العربي يضاف 

لذي ال يأخذ  بمثل ما وجدنا من هذه النصوص ما يتصل بالمتفاصح افإننا اآلن نود أن نقول " 

ترعاه في وجوهه ير كثيرة تحافظ على روح الفصحى ونجد كذلك تعاب ،بكل القواعد اللغوية

 رب ال إله إال اهللا"   كقولهمك هذه النماذج التي نجدها واردة في نصوص مختلفةمن تل والمختلفة

  (2) "العرش العظيم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .218 ص 1978 – لبنان - بيروت–شعر العامية في اليمن  : حالقعبد العزيز الم -  (1)
 1ج- الجزائر–الشعر الشعبي  و دوره في الثورة التحريرية  بمنطقة األوراس : ربي دحو عال - (2)

 .215 ص - 1989-
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  : و من أمثلة هذه المستويات في شعر يحي بختي 

  

   : الكلمات العربية المتفاصحـــة

  ." سلم الشجعان" قصيدة  في:  نصر  كقوله ، سبـي، نهـب،الغازات

   

   نساء معاهم و الصبيانسبي و  نهبلسامية أفعال أخرى           االغازات

  

  :و قوله أيضا 

   

   في ذيك المرة              محال أتصيب اليوم معانا إنساننصروك الليهو ما 

  

   : الكلمات العاميـــة

  ."لم الشجعانس  " شاو كقوله  في قصيدة  ،طاح: مثل 

  

      دار لكم ربعين ساعة في الميزانعليك ما صبتش نعرة        انطاح يوم 

  : و قوله

   في باريس حطت طائرة                  اتكسر عالمكم ماعاد يبان شاو           

  

   :في قصيدة أوالد نائل: كقوله   نجع،ت عامية بدوية مثل البيت الحمرةهناك كلماو

   

    اتصيب قداش دوار(1) حمرةالبيت ال       هاذي صحرة عامرة جملة منهم                  

  :و قوله 
   إذا طل يبرى من األضرار (2) النجعم                   ــالغنم ثم اإلبل فالحته             

  

                                           
   . لونها أحمر)الجلفة (  و هي الخيمة التي يستعملها أوالد نائل :البيت الحمرا  -  (1)
   .جمع من الناس الرحل النازلين: النجع - (2)
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   : الكلمـات الدخيلــة

   ."م ثائرلح"مثل قوله في قصيدة   تلفون،بيرو: مثل 

   صف من الخاالت واساو بيرو للنسا ثاني تخدم              ذي حرمة كيدار      

  

  : "حلم ثائر"و قوله أيضا في قصيدة 

   يقصب باللقياتتيلفونما خال طرو نفلى للركبة يغرم                 و ال 

  

ك ال نجد في لغة الشاعر يحي بختي اختالفا عما نجده عند الشعراء الشعبيين اآلخرين ذل

ن كما أ بختي يحي  الشاعر لغة هي نفس خصائص،أن خصائص اللغة التي نظموا بها

  (1)ذكرها التلي بن الشيخ خصائص اللهجة التي نظموا بها والتي 

مع المالحظات التي مما يتفق تماما  ، منطقته عامةلهجة عن لهجة الشاعر وختلفتال 

، ولهذا سأكتفي بذكر نماذج لكل ظاهرة من ظواهر  رصد مواصفات لغة الشاعرسجلناها أثناء

لم نجد لها نموذجا هي في حتى الخصائص التي  وت لغة الشاعرالشكل والتركيب التي ميز

ميزت بها لهجة الشاعر لم  تهالي كما أنه سيلي ذكر استثناءات أخرى مما يتكلم به األالحقيقة

 بنموذج من نماذج شعر يحي بختي نجد لها وصفا عند التلي من الشيخ وسوف نتبع كل خاصية
  : هي كاآلتي و(2)

اللــي مثل الم  ثم تشديد حرف ال " الذين،الذي" الموصول  اسمن  حذف حرف الذال م-1

  .وال بن عليةُ أقصيدةُ  مدح :  قوله 

  

   يبان                  ما يذكر اسمو على طول الدنيا داللي فارق بينا معا     

  "البهجةبنت " قصيدة في و قوله 

  عد هبال تارهم  يج يتمنى الليو الكواكب في السما بيهم مغروم            

  "البهجةت ن ب"تعميم هذا اإلطالق على الجمع المفرد بطريقة واحدة كقوله قي قصيدة    -  2

   باالحتاللالعين  والليآسيا بلدان الروم          لجناس زار أوربا و     

  

                                           
   418 ص 1945 -1830 – دور الشعر العربي في الثورة التحريرية الكبرى –التلي بن الشيخ  – (1)
  بينما األمثلة  من شعر يحي بختي–المالحظات و الخصائص هي للتلي بن الشيخ  - (2)
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   :" سلم الشجعان"  قصيدة في بمعنى هؤالء كقوله "كذوُ"  اإلشارةاسم استعمال -1

  بطال ذكرتهم في ذ الدورة      في الواليات الست للوطن ثمان أكذو       

  

        :أوالد نايل"في قصيدة :  بمعنى هؤالء مثل قوله "ذوكُ" اإلشارةاسم استعمال -2

  

   أهل اإلحسان اللي عاشرهم           ما فيهم قشاش و ال حاسد الجارذوك

  

  يُ نيم صيدة ُ  أالقفي نطق المجرور ساكنا مثل قوله الجمع بين حرف الجر و -3

  بعد السياسة أرجع رغم عني                        استعملني في خدمتو أو خاضع لهواه      
  

  

حذف األلف ثم نطق الجار والمجرور كلمة  على الظرف و" من " إدخال حرف الجر -4

 ٌ:ت البهجةنفي قصيدة  ٌ ب :واحدة مثل قوله 

   

  هو اإلتجاه  منين                 وتنعتلي              نطقت لي بكالم اتحذرني

  

: زيادة األلف في آخر الضمير مثل قوله ف الياء بضمير المخاطب المنفعل وإلحاق حر -5

  :في قصيدةٌ  شد لسانكٌ 

  

  لشعبة تقلع بيك قام                 راني خايفخرمن شاو تبدا ت انتايا            

  

في قصيدة : ي في األصلٌ يا حسرتاهٌ  مثل قوله حذف حرف النداء من المنادى والتى ه -6

   : لجلفةٌ اٌحصراه يا

  يالجلفة روبة لوطان        كنت شايعة في الصحراء حصراه                

  

في قصيدةٌ  :  إبدال حرف بحرف قريب منه في النطق مثل نطق الغينٌ  قاءاٌ  مثل قوله – 9

   :أوالد نايلٌ 

   وال حاسد الجارقشاش اللي عاشرهم          ما فيهم          ذوك أهل اإلحسان
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   :ن ساكنين في كلمة واحدة مثل قوله في قصيدةٌ  بيت المهجةٌ ي الجمع بين حرف– 10

  

   هو اإلتجاه منين            وتنعتلي اتحذرني              نطقت لي بكالم 

  

11-" في قصيدةٌ  يا صديقيٌ :  مثل قوله إطالق إسم القلة على الكثرة ٌ  يسيرٌ  تصبحٌ ياسر:    

         أوجدنا فيه أفراد تعبث باإلسالمواستدبر هذا الوقت اقباح ياسر          

   

ة في النطق في بعضها مثل التاء  الحروف المتقارب إختصار العدد مثل ستة عشر وإدغام-12

وغ كلمة أسهل صلعين ألفا وف بعد الطاء أو قلب اإبدالها بطاء مشددة ثم زيادة األلوالثاء و

  ".رحلة الوطن"قوله في قصيدةوأخف مثل 

    

   سبتمبر هو الثبات سطاعش            اليوم توحدت والشاهد معلوم        

  

                      " شهيد بشرى يا " في قصيدةٌ :  تسكين حرف المضارع في الفعل مثل قوله -13

  العصاة  لمقال         للشعب النبيل كصار التاريخ عن هذا ايشهد           

  

    :ٌ  في قصيدة بنت البهجة:حذف الهمزة في آخر الكلمة الممدودة مثل قوله  -14

   بيهم مغروم         اللي يتمنى جارهم يتعد هبالالسما ذا الكواكب في     

   

  :ةٌ شد لسانك في قصيد:  ٌ  ما خالٌ  مثل قوله االستثناء إبدال حرف الميم في أداة -15

   يتالطم            راني خايف فالشعبة تقلع بيك لخال يرجع واد الالو     

    

 " قصيدة في فعل أمر مثل قوله اشتقاق  إثبات حرف العلة في الفعل األجوف والناقص في-16

  ".الزهرة

    

   وا ش الالزم ديريالزهرة من محنتك نا جرحي ثار       عن وجه اهللا       
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 مع  ثم حذف النون وقلب األلف ياء"هناكهنا و" التعريف على الظرف المبني أداة إدخال -17

   :"رحلة  الوطن  " في قصيدة:  هاء وزيادة هاء ساكنة في األخير مثل قوله قلب الكاف

   إلهيهفكم سنين ضد المستعمر     حتى صد الشيخ من الحدود ووق        

  

   :" رحلة الوطن " كقوله في قصيدة ر الكلمة الحرف األول عند تصغي تسكين-18

  

   الحاج المبارك و اللي ليه وليدمنهم في حد الصحاري كم من أبطال            

  

 حلم "قصيدة وزيادة حرف الشين في آخر الكلمة مثل قوله في " ما" النفيأداة الجمع بين -19

  ."ثائر

   

  د من الدين ما عندو سبات  مسلم        مطروما هوش اللي خان اليوم         
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  استدراآــــات 
  

  " :سجل يا تاريخ"في قصيد : نطقه مع المجرور مثل قوله  و"في "  تسكين حرف الجر-1

   

                فالوالية الخامسة من يوم بدات انسنة قداه فالجيشقدماء         

  

   : "سجل يا تاريخ"  في قصيدة ولهقمثل "  ذلك " بمعنى"ذاكُ" إستعمال إسم إشارة -  2

  اليوم      جعلو روبير آسيو جمال اشتات ذاك ما نساو ابطال ماتو         

  

   :"حصراه ياالجلفة"مثل قوله في قصيدة  " تلك "بمعنى "ذيك "ُ إسم اإلشارة استعمال -3

  

  ء البيت الحمراذيكسكنو الريف و البوادي عربان            لهم شعار         

  

   "ييمنأال "في قصيدة : ُ  مثل قوله "إلُ" حرف الجرساكنا بمعنى" الالم" حرف إستعمال -4

   قصدي وثراه لسكنتيامشي خلفي وين نذهب تبعني                نقصد بيك     

  

  ".يمني أال"مثل قوله في قصيدة " أنا"والضمير المخاطب مع حذف ألف " أما" الجمع بين -5

   دوايا تبريني            بر وداخل عارف مكان وراههي ا أمان      

مثل قوله " واو"ب " من" استبدال الضمير المتصل الذي يحل محل المجرور بعد حرف الجر -6

  ".يمني أال"في قصيدة 

   ينقذني          سوى ربي خالقي عظيم الجاهمنومايقدرش إنسان         

  

  ".يمني أال" في قصيدة بواو مثل قوله"أين"إبدال ألف الظرف  -7

       

   نذهب تبعني         نقصد بيك لسكنتي قصدي وثراهوين       امشي خلفي 

  

  ".  بنت البهجة" : مثل قوله  في قصيدة "هذا" بمعنى "ُ ذُ "استعمال إسم اإلشارة -8
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  لخيال ا الشاعر منظوم          أعذر خليك راه ما جابذياسامع ما جاب       

  

  "  بنت البهجة"  إسم اإلشارةُ ذُ  بمعنىُ هذه  مثل قوله  في قصيدةإستعمال -7

  

   الكواكب في السما بيهم مغروم            اللي يتمنى جارهم يتعد هبالذ     

  

   ". الزهرة"  مثل قوله في قصيدة  "ُ أناُ " حذف األلف من المخاطب -10

       

  هللا ديري واش الالزمجرحي ثار   عن وجه انا الزهرة من محنتك     

  

 مثل قوله في استفهاميةهي  و"ماذا"عني في الفصحى تالتي إستعمال كلمةُ واشُ  -11

  ". ضنون أخ ألخيه "قصيدة 

  

  الكذب علينا حرام في بالك يخطر          الغيبة وواشيا صديقي        

  

   :"يمني أال"مثل قوله في قصيدة  "ُ بي"إضافة المد إلى كلمة -12

  

   طفلة حبها راه ملكني                      ما صبتش كفاه نخدم نا وياه بيا      

  

   :"يمني أال " مثل قوله في قصيدة "إياهُ" حذف األلف في الظرف-13

  

  وياهبيا طفلة حبها راه ملكني                ما صبتش كفاه نخدم نا          

  

  

  

تفيد  وحسب االستعمال االستثنائية" أو"أو " أم"بمعنى  مع تضخيم الالم "والُُ"إستعمال -14

  ".كن شد لسا" التحذير غالبا مثل قوله في قصيدة
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   فالسفينة تقلع بيك لخال يتالطم           راني خايف يرجع واد وال           

  

  :  مثل قوله ُ "ُ لنا"إضافة ياء ساكنة إلى -15

  األموال دايرهم شراح تقتل         رؤوس ليناال زالت دعايات         

  

  "سلم الشجعان "  مثل قوله في قصيدة"همُ" بمعنىُ"هوماُ" الضمير الغائب  استعمال-16

  محال نثصروك في ذيك المرة         محال اتصيب اليوم معانا إنسان هوما     

  

  

 سجل "إبدال بالتاء مع تشديدها مثل قوله في قصيدةالدال والسين في كلمة السادسة و إبدال -17

  ":ياتاريخ 

   تمام فنات الساتةالوالية        لعبو بيه أفراد صبحت إهانة             

  

رحلة إلى " عشر مثل قوله في قصيدة اثناورف الراء من آخر كلمة إحدى عشر  حذف ح-18

  : "الوطن

  .احداعش ديسمبر تقرر                سنة الستين ذكرى تبقى ليه         
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  الصورة الفنية -2

  

و هي في المنظور ..نى في صميمهة ينبع من االهتمام بالعمل األدإن االهتمام بالصورة الفني

"  صورة " و قد ورد في التعريف اللغوي  لكلمة    .  النقدي جانب فني يرتكز على الجمال

ى معنى لع...الصورة ترد في كالم العرب على ظاهرها " : عند  ابن  منظور في لسان العرب 

صورة أي هيئته و.  رة الفعل كذا و كذاصو: على معنى صفته يقال و... حقيقة الشيء و هيئته

                                                                               1".  األمر كذا و كذا أي صفته 

 الحال بالنسبة للجاحظ حيث يقول متعرضا و قد وجد مصطلح الصورة عند القدامى ، كما هو

  2".صناعة و ضرب من النسيج و جنس من التصوير" ..للتعريف بها 

فالرسام بريشته واألديب . ن الرسم في تشكيل أجزاء الصورة وبنائهاني مقارب لففالتعبير األد

  . لفاظهبأ

  انما هو تمثيل و قياس الصورة ،: و أعلم أن قولنا : " و يعرف عبد القادر الجرجاني الصورة 

لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا ، فلما رأينا البينونة بين آحاد األجناس تكون من جهة   

عبرنا . نا و فرقاالصورة ، ثم وجدنا بين المعنى في أحد البيتين و بينه في اآلخر بينونة في عقول

  3"ه الصورة غير صورته في ذلك تلك البينونة بأن قلنا للمعنى في هذعن ذلك الفرق و

ل من أعطى للصورة رؤية و لعله أو: " ...يعلق الدكتور محمد حسني على هذا التعريف و

أنما  هي مميزاته ورة عنده ليست هي الشيء نفسه ، وفالص. ما ذكره دقيق جداجديدة ، و

  4.لى اآلخرالنظرة ألحدهما البد أن تنعكس عينه و بين الصورة مسوعبة لها ، والمفرقة ب

 متفاوتة الوضوح مثل االستعارة بمفاهيمورة األدبية تحت مسميات مغايرة وقد نجد الصو

فهي كلها جزئيات تساهم في تشكيل الصورة وفق مفهوم . غيرهاوالتشبيه والكناية والمجاز و

  5.جزئي و خاص

 أي - ا و تطبق أحيان: "....و يحصر الدكتور مصطفى ناصف الصورة في االستعارة بقوله 

  6" مرادفة لالستعمال االستعاري للكلمات - الصورة 

                                           
  " صور " مادة . ابن منظور  لسان العرب  بيروت -  1
 132    ص 3  ج  1969بيروت : الجاحظ  الحيوان  -  2
 389.   ص1978. عبد القادر الجرجاني  دالئل اإلعجاز  بيروت  -  3
 28 ص 1981. الصغير محمد حسين علي  الصورة الفنية في المثل القرآني  العراق  -  4
 .124 و ص 43ر قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية ص عر العربي المعاصشانظر اسماعيل عز الدين  فصل ال -  5
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لكنه يستقل في تركيبها اقع المنطبعة في خيال الفنان ، وو الصورة أساسا تنطلق من معطيات الو

  ".الخيال " بحكم طبيعة  

ال يستخدم اللون " و التصوير األدبي  فن مستوحى أساسا من فن الرسم ، فالشاعر مثال  

و انما يبعث فيك اللون من خالل . تشرا ، أي ال يضعك وجها لوجه أمام اللوناستخداما مب

ن المقاطع الصوتية ال الرمز الصغير الذي عليه ، و الذي تنطوي عليه كلمة  ذات عدد صغير م

  7".صية من خصائص اللون ، و إن كانت قادرة على استشارته تحمل أي خصو

يدة الشعبية ترتسم فيها الصورة الفنية بالشكل الذي و لعل السؤال الذي يطرح بإلحاح هل القص

  نجده في القصيدة ؟

 و بشكل أدق هل قصائد الشاعر يحي بختي فيها الصورة الفنية ؟
معنى هذا أننا : " هذا ما حاولنا االجابة عليه وقوفا عند رأي أورده األستاذ العربي دحو بقوله  

و التشبيه و الكناية و التورية ستخدام االستعارة نجد الشاعر الشعبي يرافق أخاه المدرسي في ا

) ـــــعاني الم( و ) البيان ( و هلم جرا مما يعرف في البالغة بعلوم . الجناس و الطباقو

و ذلك كله يحقق الصورة الفنية العربية االصيلة و يعطيه مستوى فنيا راقيا بما ). البديع ( و

لوصول إلى تحقيق أدنى قدر ممكن من الفنية و من يمكن المتلقى من االستماع و الشاعر من ا

و تتجلى قدرة الشاعر  . 8"توضيح فكرته التي يسعى إلى نقلها الى المتلقى مستمعا أو قارئا 

يحي بختي في التصوير و استعمال الخيال من خالل نماذج كثيرة في شعره حاول من خاللها 

  .طابي التقريري الذي ال يخلو منه شعرهالتعبير عن ذاته بأسلوب فني بعيد عن األسلوب الخ

  إليه بذلك السهم المسهوم الذي يقتل صاحبه بمجرد أن يغرس في فما هو يشبه نظرات حبيبته

و هي قمة الوله و التأثر بسحر العيون الجميلة و بسرعة تأثيرها على أوتار قلبه . صدره

  :يقول . الرقيق

  

  اللي قامو يموت ما ينجى محالخررتني بالعين اشابو مسهوم            و 

  

                                                                                                                                    
 51ص .  عز الدين اسماعيل  الشعر العربي المعاصر  قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية- 6
 51ص .  عز الدين اسماعيل  الشعر العربي المعاصر  قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية-  7
الجزائر . ة في الشعر الشعبي األوراسي خالل الثورة التحريرية العربي دحو  بعض النماذج الوطني. د-  8
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، عد أن صعب عليه الوصول إلى قلبهافي اإلطار نفسه يشبه حبيبته بالكوكب و هو تشبيه بليغ بو

إال ن هيهات أن يستطيع الوصول اليه وفأصبح يراها بعيدة و كأنها كوكب يتراءى له بنوره ، لك

  :أصبح  كمن فقد عقله يقول 

  

           اللي يتمنى جارهم يتعد هبالذ الكواكب فالسما بيهم مغروم 

  

في وصفه لحاله لعل محبوبته ترأف له ، يستعمل استعارة أعطت دالله بالغيى جميلة ، و

  .فجرحه من شدة المحنة التي يعيشها أصبح في حالة ثوران كبيرة و الثورة رفض للواقع

  

  زمالزهرة نا من مختك جرحي ثار            عن وجه اهللا دبري واش الال

  

ودائما مع العيون التي ألهبت أحاسيسه ، و أشعلت نيران قلبه ، فما هو يعود ثانية لتشبيهها  

قود "  و هو يعبر عنها بلفظ  بالرصاصة التي تخرج من البندقية فتقتل من تصيبه من أول طلقة

  .هي تعني عند أهل المنطقة رصاصةو" 

  شر لكفاناعيونها كقود ثماني                من قاسو عاو

  

رد على أحد الشعراء الذين هجوه هو يك الصورة التي أطلقها على نفسه ولننظر إلى تللو

  .يحذره من ردة فعله العنيفةو

  ال تحمل  في واد جاهل يتالطم    يحمل قاع السفينة ترحل بيك
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  : الخاتـــــمة

  
 هذه الرسالة كانت تعني بعملية شارة إلى أن إنجاز هذا البحث تجدر اإلفي ختام

 تفسيرية لبعض النماذج الشاعر يحي بختي تقديم مادة مشفعة بدراسة تحليلية تقديم شعر

بحث جمع شعرا كثيرا ، وما يمكن أن نسجله في هذه الخاتمة هو أن المن كل غرض

راده الباحث لمشروعه من جمع مادة في الشعر الشعبي ظلت  وهذا ما أ،فقدمه ديوانا

يدي الدارسين تراثا لمنطقة من قطرنا وبذلك تصارع الزمن والنسيان لتصبح بين أهملة م

ن  وآخر ما يمكن أ.نكون قد أضفنا اسم الشاعر إلى قائمة الشعراء الشعبيين في الجزائر

  :نسجله من شعر يحي بختي ميلي

  

 ى أو حت  كان لشعره ارتباط بالمناسبات التاريخية أو االجتماعية أو الوطنية:أوال

  .المناسبات العاطفية، ويعتبر شعره سجال لألحداث التي عايشها

يعبر الشاعر عن مواقفه وأحاسيسه تعبيرا مباشرا ونالحظ هذا خاصة في : ثانيا

  .ور البيانيةصيخلو من ال قصائده الوطنية حيث النبرة الخطابية، رغم أن شعره ال

سلم "جتمعه، ففي قصيدة عبير عن قضايا مكان شعره واقعيا في الت: ثالثا

مثال عبر عن تعلقه وتعلق كل الجزائريين بالكفاح وعدم السير وراء أكاذيب " الشجعان

  .ولـغالجنرال دي

يكرر الشاعر أحيانا بعض المعاني واأللفاظ وهي ظاهرة موجودة في :رابعا

  .الشعر الشعبي

  :يؤرخ الشاعر لقصائده وهو يقصد بذلك توثيقها  مثل قوله: خامسا

  
  ارــــم                سنة السبعين ناطم ذ األشعـ    ألف وتسعمـية المقـال تنظ

  وارـ    في الحادي عشر من شهر على التمام              في السيعة وعشرين قدينا لش

  

يفضل الشاعر يحي بختي تضمين أسمه في قصائده حيث يأتي مقطعا : سادسا 

   :ثة كقولهإلى أحرف  وموزعا على بيتين أو ثال
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          اللي حاب القول نفتخر بيه           اسم ثلث حروف ناظم األشعــــــــار  

  عارــ األشــرأ بعد الباء حاء زيد التاء واق م           ـ       أولهم بالباء الشيخ الناظ

     

كان الشاعر يتابع باستمرار ما يحدث في الحياة االجتماعية والسياسية : سابعا 

     .يعبر عن عواطفه وأحاسيسه وآرائهو
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 فهرس اللقاءات
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  التاريخ          االسم واللقب 

  10/03/2005        الشاعر يحي بختي 

            17/04/2005    

            01/05/2005  

            30/05/2005  

            15/07/2005  

  

  10/03/2005        عبد الرزاق بختي 

            17/04/2005  

            01/05/2005  

            30/06/2005  

            15/07/2005    

            16/11/2005  

  20/03/2005        زوجة الشاعر 

            15/04/2005  

  

  20/03/2005            ابنته 

            15/04/2005  

  

  05/05/2005        الحاج دهيليس 

    25/05/2005        محمد حمام زهير

      15/06/2005  لجلفة رشيد بومدالي مدير دار الثقافة والية ا
       

  
  قائمة المصادر والمراجع
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  القرآن الكريم

  :قائمة المصادر والمراجع العربية المطبوعة 

  

  :الكتب 

  : أبو القاسم سعد اهللا -

 المؤسسة - الجزائر– 2، ج1تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري ج* 

  .1985 / 3الوطنية للكتاب ط 

  .المؤسسة الوطنية للكتاب.  الجزائر –سات في األدب الجزائري درا* 

  

  .1971 مكتبة النهضة المصرية - القاهرة–األدب الشعبي : أحمد رشدي صالح  -

 - بيروت لبنان– 2، ج1 ج–جواهر األدب في أبيات وإنشاء لغة العرب : أحمد الهاشمي  -

 . د، ت–مؤسسة المعارف 

 ط – دار الثقافة – بيروت - - عصر سيادة قرطبة–لسي تاريخ األدب األند: إحسان عباس  -

2 ،1981. 

 / 1 ط– المكتبة العصرية للطباعة والنشر – بيروت – صيدا –مدامع العشاق : زكي مبارك  -

 . ه1433

 : التلي بن الشيخ  -

  .1945 -1830دور الشعر الشعبي في الثورة التحريرية الكبرى  •

 .1990 المؤسسة الوطنية للكتاب، –جزائر  ال–منطلقات التفكير في األدب العربي  •

 .دراسات في األدب الشعبي، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب •

  

  : عبد المالك مرتاض  -

 –ط . د– الشركة الوطنية للنشر والتوزيع – الجزائر –العامية الجزائرية وصلتها بالفصحى  •

1981.  

 ديوان –الجزائر - -ية وتطبيقية محاولة تنظير–مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم  •

 .1978/المطبوعات الجامعية 

  

  ديوان المطبوعات - الجزائر–محاضرات في الشعر العربي القديم : عبد العزيز نبوي  -

  .1983-. ط. د–الجامعية 

 .1998 األردن –الصورة الفنية في شعر أبي تمام : عبد القادر الرباعي  -
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 2، بيروت دار الكتاب العربي ط3، ج2 ، ج1عرب جتاريخ أدب ال: مصطفى صادق الرافعي  -

/1974. 

 دار النهضة العربية - بيروت–دراسات في علم االجتماع القروي : محمد عاطف غيث  -

 .1972 –ط . د–للطباعة والنشر 

ط .  د– دار المعرفة الجامعية – اإلسكندرية –علم االجتماع الريفي : غريب محمد سيد أحمد  -

– 1974. 

 .1961 –ب . د– بيروت دار الكتاب اللبناني -1 ج–تاريخ الجزائر : د مسعود مجاه -

 .1963 – 1 ط– دار الحياة –دراسات فنية في األدب العربي : نعيم اليافي  -

 .1960 –ط . د– دار الكتاب اللبناني – بيروت –المقدمة : عبد الرحمان بن خلدون  -

صل العربي ، ديوان المطبوعات القصة الشعبية الجزائرية ذات األ: وزليش ليلى قريش  -

 .1980 – الجزائر –الجامعية 

 :العربي دحو  -

 ديوان –الجزائر . بعض النماذج الوطنية في الشعر الشعبي األوراسي خالل الثورة التحريرية  •

  .1986ط . د–المطبوعات الجامعية 

 –ائر  الجز2 ج1الشعر الشعبي ودوره في الثورة الحريرية الكبرى في منطقة األوراس ج •

 .1989المؤسسة الوطنية للكتاب 

 1 دار البعث للنشر ط– الجزائر –دراسات في األدب المغربي القديم : عبد اهللا حمادي  -

/1986.  

 :عمر فروخ  -

  .1965 / 1 ط– دار العلم للماليين بيرون –تاريخ األدب العربي  •

 .1983/ ط . دار لبنان للطباعة والنشر د– بيروت –عمر بن أبي ربيعة المخزومي  •

 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع – الجزائر –الشعر الديني الجزائري الحديث : عبد اهللا ركيبي  -

  .1971/ ط . د–

 دار النهضة العربية – بيروت –الرؤية المعاصرة في األدب والنقد : محمد زكي العشماوي  -

 .1973ط . د–للطباعة والنشر 

 .1967/ ط . د–الدار التونسية للنشر  – تونس –األدب الشعبي : محمد المرزوقي  -

 المؤسسة الوطنية – الجزائر – دراسات أدبية –قضايا النقد واألدب : -أم سهام–عمارية بالل  -

 .1989للكتاب 

 .1960 –ط . د– دار الكتاب اللبناني – بيروت –المقدمة : عبد الرحمان بن خلدون  -
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صل العربي ، ديوان المطبوعات القصة الشعبية الجزائرية ذات األ: وزليش ليلى قريش  -

 .1980 – الجزائر –الجامعية 

 دراسة ميدانية، الجزائر ، المؤسسة –القصة الشعبية في منطقة بسكرة : عبد الحميد بورايو  -

 .1986الوطنية للكتاب 

 دراسات حول خطاب –البطل الملحمي والبطلة الضحية في األدب الشفوي الجزائري  -

 .1998 ديوان المطبوعات الجامعية -الداللة الجزائر –المرويات ألداء الشكل 

 .1971 مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة –األدب الشعبي : أحمد رشدي  -

 .1960 / 2 ط–الحياة العاطفية بين الغذرية والصوفية : هالل محمد غنيمي  -

 .1983 ديوان المطبوعات الجامعية – دراسة في الحب المقلوع –الغزل : يوسف اليوسفي  -

 . دار الشروق بيروت–التصوير الفني في القرآن : سيد قطب  -

 دار األندلس للطباعة ، بيروت، لبنان، –الرمز الشعري عند الصوفية : عاطف جودة نصر  -

 .1983 ، 3ط
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  :قائمة المصادر والمراجع األجنبية المطبوعة 

  
- F.de Villaré : siècle de steppe. Jalon pour l’Histoire de Djelfa. Manuscrit 

en voix d’édition. 
- Marc Cote : paysages et patrimoine , guide d’Algérie – E.N.A.P. Algérie 

– 1996. 
- Julien – Charles Audré : L’Histoire de l’Afrique du nord, (Tunisie- 

Algérie- Maroc), des origines de la conquête arabe, Revue et mise à jour 
par, Courtois Christian, 2 eme édition ; Alger (SNED). 

- Tahar Ahmed : la Poésie Populaire Algérienne (MUL HUN), rythme, 
Mèttres et forme, Alger, SNED, 1975. 

- Yelles Chaouch Mourad, le Hawfi (poésie femémine et tradition orale du 
Maghreb, Alger, OPU. 
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  :قائمة المصادر والمراجع العربية المخطوطة 

  

 دراسة وتحليل، مخطوط رسالة ماجستير، –الشعر الشعبي في منطقة الجلفة : قنشوبة أحمد  -

  .1998قسم اللغة العربية وآدابها، الجزائر، 

  

 ماجستير،  دراسة وتحليل، مخطوط رسالة–الشعر الملحون جنوب المدية : لوصيف لخضر  -

  .1998قسم اللغة العربية وآدابها، الجزائر، 

  

 مخطوط رسالة –الخصائص الفنية للشعر الشعبي عند المنداسي : زريوح عبد الحق  -

 .1990ماجستير، قسم الثقافة الشعبية، تلمسان، 

  

 مخطوط رسالة ماجستير، –الشاعر عبد اهللا بن كريو بين المثالية والواقع : شعيب إبراهيم  -

 .1994 الثقافة الشعبية، تلمسان، قسم
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  :الدوريات العربية 

  

  . م1990/ 73 مجلة المنطلق، العدد – مقاربة أولية –اإلبداع الفني واألدبي : فاطمة العبد اهللا  •

 / 34 مجلة المنهل، العدد –الداللة بين الغزل والرثاء عند ابن سناء الملك : مريم البغدادي  •

 . م1996

 شهرية -صوت السهوب/  ماذا تركت خنساء الجلفة –الشاعرة قديفة عمران : ليك محمد ما •

 . م1995جويلية ، /  جوان 06 عدد –جامعية تصدر عن والية الجلفة 

  - 4 العدد – مجلة التواصل –التراث الشعبي الجزائري مفاهيم وممارسات : محمد عيالن  •

 .1999جوان 

 – مجلة التواصل –شعري في التراث النقدي العربي القديم مفهوم الخطاب ال: محمد كراكي  •

 .1999 جوان -4العدد 

  

  

  :الدوريات األجنبية 

  
- Arnaud : (interprète militaire), Histoire des Ouled Nail (faisant suite à 

celle des saharis – Revue Africaine 17 ème année N° 101, septembre. 
- Armand , Histoire des Ouled Nail (faisant suite à celle des saharis – 

Revue Africaine, N° 16. 
- Aramand : Notice sur les Saharis – les OPuled Benalia – les Ouled Nail et 

sur les origines des tribus cheurfa, Revue Africaine, N° 10. 
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وان ـــدي

  صائد ــالق
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  الشعر الوطني 
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 الخـيـانـــة
  

  بـن عـمـي نـا خـوك تـدي ذا الـعـنـوان

  تـغـدالـي شـور الجـماعـة تـصـفاهـا          
  تـغـدالـي شـوار لـرفـاقـت الرايـس زيـان

  بـعـد انـروح فـي اوكـرنـا خــالهـا          
  اىل اللـقـاء فـي دار غـدوة  فـي الـجـنـان

  ـمـيـع ثـم تـلـقـاهـاالـشـهـداء ج          
  الـي هــو حـبـيـب لـيـنـا ثـم ايـبـان

  و ال اليـوم اعـمـارنــا سـلـبـنـاهـا          
  مـكـانـش مـن عـاش عـن طـول الـزمـان

  كـلـنـا للـمـوت بـاقــي مـوالنــا          
  خـوتـي مـن ذيـك اجلـمـاعـة لـمـا بـان

  راحـت قـاع احـبـابـنـا فـارقـنـاهـا          
  يــارفـيـق انـعـيـدلـك واش الـي كــان

  هـذا أمـر الــرب هـكـذا وســاهــا          
  يــا رب يــا خـالـقـي انـت الـحــنـان

  يـا عـلـيـم الغـيـب و انـت مـوالهـا          
  رانــي حــرت الـيــوم هــذا  األخــوان

  لـمـاذا  يـصـروا فـي ذ الـمـتـاهــة           
  ـبـانـي طـحــانغــر بـيـهم شـيـخ ج

  غـرقـهـم حـتى انـصـبـحوا سـفـاهـا          
  يــا مــعـارك  دارهـا فـي شــاو ازمــان

  ابـقـيـادة رجـال تـذكـر شـفـنـاهـا          
  الـمــعـارك نــذكـر لـيـهـا مـكــان

  فـي اللـبـا زيــد جـبـال احــذاهـا          
  جـبـل مـساعـد على الـعـدو و ال بـركـان

   النـسـيـنـيـسة زيد جـبال امـعاهـاو          
  عـيـن الريـش اقـبـيـل هـزمـوهـا شـبان
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  النـقـمـة عـاشـور هـاك اقريـنـاهـا          
  اسـم الـسـيـد شــاع  فـي كـل مـكـان

  يـا مـاذا جـنـود يــاسـر ربــاهـا          
  فـي ذا اليـوم اسـلـط عـلـيـهـا خــوان

  بداهـارجـعـت مـن طـريـق تركت مـ          
  حـب الـريـاسـة ايــادي للـخـســران

  افـرق مـا بـيـن اخــوان  افـنـاهـا          
  راهـم خـدعـونـا الـى رجـعـوا عـديـان

  و ال الـيـوم فـرانــسا كـسـرنـاهـا          
  شـوف العـيـن جـنـودهـا راحـوا دكـان

  مـثـل الـهيـشـر جـاء القـيـار اداهـا          
  ت غـري فـالن فـالنخرجـوا فـيـها سـادا

  زعـامـة فـي كـل دولــة تـلـقـاهـا          
  مـن تـونـس لطـرابـلـس ليـنـا جـريان

  المـغـرب فـيها اشـراف اقـصـدنـاهـا          
  الـمـلـيـك مـتـاعـها هـو حــسـان

  واقـف مـعـانـا الـيـوم  بـنـزاهــا          
  يـا سامـع مـا قـلـت  يف هـذا  اجلـبـان

  جـنـود لفرانـسـا عـاد امـعاهـاضم  ا          
  نـعـرفـهم غـيـر ايـهود  اوالد  الشـيطان

  سـلـحـهـا جـنـود يـمشي مـعاهـا          
  ربـحـوا لـسـتـقـالل يف قـطـعة بـلدان

  مـن حـوش النـعـاس  للـحـد  اداهـا          
  واعـقـب للـبـريـن واحـجـيـلة نـشان

  هامـن القـطـفـة لـبراردة قـاع اسـعا          
  مـا عـقـب زيـد اوالد عـامـر و الـريـان

  و العـش المـفـهـوم ثــم  مرسـاهـا          
  حـىت اجلـلـفـة الشايـعـة روبـة لـوطـان

  فـي الشـاللـة ثـم  اغـريلـة خالهـا          
  يـا مـن تـمـشـي تعـرف  قـناق البلـدان

  ذي حــريــة  تــامـة راه  اداهـا          
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  فـتـى  بالـقـرآناخـدعـهم  كـعـود  يـ

  ذاك الشـيـخ ابـليـس أبو السفـاهـا          
  قـومـي عـنـد  فـرانـسا راه  طـحــا ن

  المـجاهـد مـحال  يرجـع  مـعـاهـا          
  مـا بـطـلـش احلـرب فـي كـل البلـدا ن

  مـن هـو  شـجيـع  نـفـس  وداهـا          
  اخلـبـاثـة  دايــرة  قــاع   امـتـحـا ن

  لي و ارفـاقـوا  برديـنـاهـاقـيـمـو          
  كـلـنـا  الـى الـفـدى أي  انــســا ن

  و لـو يـبقى فـرد  يـموت  احـذاهـا          
  اذا عـاش يـعـيـش كيـمـا شـاو  ازمـان

  مـا يحكـمش فـيه جـيش الـسفـاهـا          
  مـا يـعـصى ربـي و ال يـغـتب  انـسـان

  مـا يخـطي طـريـق جـين يـنـساهـا          
  ايـحـق احلـق و ايـزول الـبـهـتـا نراه 

  صـدقـنـي ذا اليـوم ال تسـتـبطاهـا          
  يـا سـامـع مـا جـاب ذا  الشاعر قـيـوان

  احـذر فـي نـاس تـركـت مـبداهـا          
  الـشـاعـر مـعـروف كــان مـع زيـان

  خـاض مـعرك طاحـنة مـا يـنـساهـا          
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  مـن وحـي الثورة
  

  رانـا ليـك  أوالداطـمـئـن يـا شـعب 
  هـذا الوطـن عـليـه كـافـحنـا سـنيــن          

  اطـردنـا الـغـزات  جـررنـا  الـبـالد
  يـشـهـد  التـاريـخ  هـانـا مـوجـوديـن          

  اخـضـيـنـا طـريـق رسـموه األجـداد
  مـن عـهـد األمـري ابـن مـحـي الـديــن          

  عـبد القادر ثــار ضـد  االضـطــهـاد
  و الكـىن خـانـوه  بـعـض  الـمـرتـد يـن          

  انـضـموا  لـفرانـسا صـبـحوا  قـيـاد
  خـونـة وقـفـوا  مـع  املـسـتـعـمريــن          

  افـشـاو األسـرار صـبحو فـي امـجـاد
  جـبـنـاء خـانـوا  جـيـوش الـمسـلـيـن          

  غـرتـهم اطـماعـهم يـبـقـاو اسـيـاد
  للـمــنـاضـلـيـنمـا داروش احـسـاب            

  لـبـطال  الي كـافـحـو قـوم  الفـسـاد
  مـن بـعـد األمـري للـربـعـة و خـمـسـني          

  فـي  أول  نـوفـمـبـر ثـرنـا  اعــداد
  فـي كـل الـجـهـاد  لـنـا مـسـؤولـيـن          

  المـنـاضـليـن  اعـلـنـوا  الـجـهـا د
  لـتـحريـر الـوطـن مــن الـغـاصـبـيـن          

  خـلـفـنـا حـريـمـيـنـا مـع األوالد
  ادفـعـنـا حـب  الوطــن مـجـاهـد يــن          

  مـنـا من مـاتو غـنـمـوا  االستـشهـاد
  عــالء كـلـمـة  الـحــق  الـمـبـيـنإل          

  رصـادـمالـب مـنـا مـن مـازال واقـف 
 مـا بـدلـش  الـعـهـد  للـثـورة  أمـيــن          

  ـكـام  الـبـال دمـنـا مـسـؤؤليـن  ح
  قـادونـا بـاألمـس مــدة  سـبـع سـنـيـن          
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  مـنـا شـخـصـيات اوفـيـاء  أمـجـاد
  و لـو فـي زمــان   فـايـت  مـحـرومـيـن          

  الحـظـنـا اقـوالـهم جـمـلـة  ارشـاد
  لـتـوحـيـد  الصــف  جــزائـريـيـــن          

  تـذكـر كـل يـوم كـلـمـة مـنـاضـل
  ــشـرفـنــا  ذكــرة   املـنـاضـلـيـنات          

  الـي نـهظـوا من أجـل تـحطـيم  الباطـل
  امـحـاوه  بـايـمـانـهـم مـاتـوا حـريــن          

  اعـطـاولـنـا  درس قــداه   ان   بـطـل
  فـي اجلـبـهـة و اجلـيـش قـادوهـم  لثـنيـن          

  ادفـعـهـم ايـمـان هـذا  المـسـتـقبـل
  ـنـهـم كـلـمة  املـجـاهـديـنتـطـلـق ع          

  عـاشـوا فـتـرة حـرب كان لـهم أمــل
  بـاحلـريــة  تــشـمـل  املــوا طـنـيـن          

  واجـب نـذكـر فـضـلـهم و الخـصائـل
  هـذا  هـو  جـزاء  الـنـاس  املـخـلـصـيـن          

  ذا العـبارة شـرحـهـا يـظـهـر كـامـل
    للـحـيـيـنالـي  مــاتــوا  نـذكـروهـم          

  يـا أخـي مـطـلوب فـي  الدنيـا تـعـمل
  اجـعـل  نـفـسـك كـون  مـن  الصـاحلـيـن          

  الـي فـعـلـوا الخـيـر فـيـهـا من األول
  ال  زالــوا  لـآلن  را هـم  مــذكـور يـــن          

  جـعـلوا فيـها عـدل  و الفـعـل  الكامـل
  ـد يــنذكــروا  اســمـائـهـم بـالـخـال          

  عـاشـوا فـيـها وقـتـهم حـكمة و عـقل
  لـقـنــو  درس  لـلـمـسـتــعـمـريــن          

  عـقـيـدتـهـم  وافـيـة مـا  تـتـبـد ل
  بـنـاو علـى صـح  لـهـم  سـاس مـتــيـن          

  وحـدوا  الـصـفـوف قـامـوا كـرجــل
  قـيـادة مـن الشـعـب فـيـهـا مسـؤولـيـن          

  ـرب كـم مـن مـقـاتـلاعـلـنـوهـا ح
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  فـي  أول نـوفـمـبـر ربـعـة و خـمـسـيـن          

  
  

  صـبـحـت ثـورة شـامـلة  في  الوطن  الكل
  قـادوهــا رجــال  بــيـهـا  مـؤمـنـيـن          

  وضـعـوا لـنـا جـيـش واعـي مـمـثـل
  فـي  رؤوس  اجلـبـال  جـعـلول  تـكـو يــن          

   و  داخــلو اللـجــان  مـوزعـة  بــر
  فـيـهـا  اتــصـا الت  و  مـسـبــلـيــن          

  كــذا فـي المـدن رجـالــة  تـعـمــل
  كـل لـيـلــة و نـهار مـن أجـل التـمويــن          

  مـن ثـم  بـدات  المـعـارك  تـتـواصــل
  بـدون  انـقـطـاع  فـاتـوا  سـبـع سـنـيـن          

  ـلهـزمـوا لـسـتـعـمار مـنهم  راه  فـش
  مـن جـيـش  التـحـريــر  و  الفـدائـيـيـن          

  اجـتـمـعـوا حـكـام فـرنـسـا كـكـل
  اسـتـدعـاو  الـقـادة  الـي هـم  خـائـنـيـن          

  بـاه  ايـمـدو  رايـهـم كـيـف الـعـمـل
  بـالـتـحـركـات  ضــد  الـثـائـريــــن          

  هـذا رأي فـرنـسـا هـكــذا  تـعـمــل
  ـمـولـي و مـعـاه  حـلـف  املـاجـنـيـنقـي          

  حـضـر قـوة  عـمـت  الصـحـراء  و التـل
  و احلــركــا بـيـن  الـدواور مـشـتـريــن          

  نـادى  الحـلـف األطـلـسـي جـاه  الكــل
  فـي بـالـوا يـقـضـي على  الثـورة  فـي احليـن          

  أوضـع  حـسـابـات و بـدى  يـتـحـيــل
  ــى  لـسـتـقــال ل لـلـمـجـاوريـناعـط          

  راه  غــزاهـم  قـبـل  فـي  الـشـاو و األول
  اجـعـلـهم عـبـيـد عـنـد  املـمـلـوكـيـن          

  خـاطـبـهـم ذا اليـوم  بـكـال مـوا  قـائـل
  هـاكـم   لـسـتـقـال ل  ال  مـسـيـريـــن          
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  لـكـن  اسـتـقـال ل  مـا هـو شـي كـامـل 
  شـاركـهـم فـي  الرأي  شـبـه  مرهـونـيمـ          

  اجـمـع  شـمـلو  بـيـه نـاوي يـتـحـصـل
  علـى اجلـزائــر يـتــرك  املـسـتـعـمـريـن          

  مـا دارش حـسـاب  للـجـيـش  الـبـاســل
  عـنـد  مــدرســة  تـقـري  فـي سـنـيــن          

  مـن عـهـد األمـيـر بـاقــي  مـسـلـسـل
  ـن بـاديــس قــرانــا درسـيــنحـتـى بـ          

    أول درس نـكـافـحــوا  بـيـه   الجــهــل
  أغـلـبـنـا  شـعـب  اجلــزائــر  أمـيــيـن          
    

  الــي  يـعـرف  قـيـمــة  الزم   يـقـتــل
  مـا يــرضـا ش  ا هــانــة  املــعـمـريــن          
    

    الــدرس  األخـيـر  هــا  هــو  املــثــل

  يــوم ثـمـنـيـة مـاي خـمـسـة و ربـعـيـن         
  اتـذكـرنـا سـطـيـف  خـراطــة  و القــل

  قسـنـطـيـنـة و قـالـمة  نـهـضوا لـثـنـيـن        
  يـا سـامـع  مـا  جـاب  ذا  الشـاعـر  مـثـل

  مـن  هــذاك  الـيـوم  اديــنـا   اليـمــيـن        
  ـللـسـبـاب   األيـتــام  كـــذا   أرامــ

  شـوفــوا المـاضـي واش خـلـى مـن بـنـيـن        
  الشـبـاب بـقـادتـه  حـمـل  املـشــعــل

  يــرجــع  ذا  لـتـخـطـيط  للسـياسـيـيـن        

  اتـفـرقـنـا  جـمـيـع   أغـلـبـنـا  عــزل
  و اصـبـحـنــا  فـي وطـنــا مـشـرديــن          

  لال يـنـســى  الـتـاريــخ  فـعـل  األ نـاذ 
  لـكـن  بـاملـرصـاد  صـبـنــا مـرشـديــن          

  قـالــوا  لـيـنــا كـل  واحـد  يـتـحـمـل
  مـن  ذا  الـيـوم  نـعـولـو  و  لـو  سـنــيـن          

  الزم  مـنـا  كـل  واحــد   يـمــتــثـــل
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  لـحـمــل الســـالح ضـد  الغاصــبـيــن          

   جـبـلالـتـحـقـوا  بـالـريـف  عـامـر كـل
  املـنـاطــق  كـامـلــة  فـيـهـا  خـزيــن          

  اطـردنـا  الـغـزات  لـسـتـعـمـار  الـكــل
  ذهـبـوا   مـن  أرض  اجلـزائـر مـقـهـوريــن          

  يـشـهـد التاريــخ  للـشـعـب  الـبــطــل
  قــدم تـضـحـيـات ضــد  الـغـاصـبـيـن          

  واصــلأبــذل مــجــهــودات  جـبــارة 
  حــطـم حـلـف يـمـثلـوه  الرجـعـيــيـن          

  يـدعــى  الحـلــف  األ طــلـسي  مـن  األول
  مـجـمـوعـة  غــزات مـتـحــالـفـيــن          

  سـبـع سـنـيـن  و نـصـف  فـاتـوا  مـراحـل
  اخـرجـنـا مـن قـيـد و صـبـحـنـا حـريـن          

  ـلحـصـلـنـا  علـى  تـمـنـيـنــاه  الـكـ
  ادفـعـنــا  ثـمـن  يـقـرب  مـلـيـونـيـن          

  شـهـداء  تـاريـخــهـم  راه   امــسـجــل
  ادفـعـهـم ايـمـان  هـذا  الـوطـن  الـزيــن          

  بـذكـراهـم كـل  سـنــة  نـحــتــفــل
  مـنذ خـمـسة جـويـلـيـة اثـنيـن و سـتـيـن          

  ــلاصـبـح لـيـنـا عـيـد  بـافـرحـوا شـام
  أغـلــى ذكـريـات بـيـهـا مـحـتـفـلـيـن          
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  خـرافــة ســلم الشجعان
  

  يـا دقــول  لـعـبـة  قــداش  انــمــر

  فـي ذا المــرة طـحــت قـدام الفـرسـان          
  افـهـم روحـك كـنـت  زايـخ  بـالكـثـرة

  شـايـع بـأوالد العـرب عـندك شـجـعـان          
  و مـا رحـت فـي ذيـك  الـفـتـرةلـوال هـ

  اتـفـكـر يـوم تـلـيـرفـي شـاو الزمـان          
  يــوم انـطـاح عـليك  مـا  صـبتـش نـعرة

  دارلـكـم  ربـعـيـن ســاعـة  بالمـيـزان          
  شـاو فـي  بـاريــس حـطـت طــائــرة

  اتـكـسـر عـالمـكـم مـا عـاد  ايـبـان          
  ـنــا  سـكــارىنـحـن  ذاك  الـيـوم  ك

  دوخـتـونـا بالسـحـر و أعـمال  الشـيطان          
  مـا تـت كـم  رجــال  مـعـاك  خـسـارة

  بـيـهم تـعـشـي على الدول  دار  و ابرهـان          
  مـا خـافــوا  مـن شــارو  ال  طـا ئــرة

  مـفـهـمـيـن صعاب نـسبـتـهم عـربـان          
  ملـرةهـومـا  لـي  نـصـروك فـي ذيــك  ا

  مـحـال اتـصـيب اليـوم  مـعانـا انـسـان          
  و لـكـن  تـدري  بــالنــا  بـالـكـثـرة

  لــوال فـضـل اوالد  العـرب راكـم حـيوان          
  مـا تـلـقـى  رجــول نـايــم  و ال  امـرا

  قـرانـا  الـتـاريـخ ريـنـاه   ابـلـعـيـان          
  ـرىاحـفـظـنـا كـل  اعـمـالكم كـمـا  ت

  فـي جـمـيـع الحـلـف حـوسـناه  اركـان          
  

  ـاع زريــعــة  مــرةـڤاعـرفـنـاكـم  

  ذا زمـان طـويـل شـفـنـا  امــتـحــان          
  تـجـمـل تـحـت  كـمـثــل  الشـجـرة
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  و اتـقـول مـحـال هـذا الشـيء  مـا كـان          
  هـذا  الـشـيء  قـلـوه  للـنـاس األخــرى

  و مـا بـعـيـد عـنـكم في  الجـيرانالـي هـ          
  امـيـة و ثـال ثـيــن سـنــة مـذكــورة

  و حـنـا مـتـفـاهـمـيـن فـالن  و فـالن           
  يـا دقــول  الـيــوم  هــذه  عــبــارة

  للـجـيـش الســري الـى درتـوه  اعـيـان          
  البـشـري جـمـيـع  يـفـهـمـهـا غـدرى

  لــة  علــى  الحــيـوانأمـا  اآلن  فـاضـ          
  انـظـر  راع  كـاش  مـا سـاالت  أخـــرى

  بـاش تـخرجـوا  ارواحـكـم مـن ذ  الـودان            

  الـودان  بـشـعـبـهـم  نـاضــوا  مــرة
  مـن أصل الشـعب اذا احـمل يـملـي الوديـان            

  مـن قـبـل مـا تـكـون  لـك فـكرات أخرى
  رعـد و التـبـرور  امـزانيـرجـع  فـيهـا  ال            

  مـا تـلـقــى  بــابــور  و ال  طـائــرة
  ال سـومـارى  تـسـلـك  يـرجـع طـوفـان            

  انـذرنــاك  انـذرنــاك  قــداش   انـمـرة
  مـن بـعـد  األنـذار  مـا  يـنـفـع نـدمـان            

  الـغـالـط  مـعـد  يـبـقـى مــن  لــورا
  ـري  يـغــدى  للـشـيـطانافـوت  االلبـش            

  يـا عـربــي  يــا  أخ  هــذي  عـبــارة
  رانـي عـلى دقـول  و لـوايـس  الشـيـطـان            

  و مـعـاهـم  قــداش عــراقـيـل أخــرى
  هـذوا سـبـع سـنـيـن نـقـاسوا  يف لـمحان            

  ضـربـونـا  بـلـشـار زيــد  الـطـائــرة
  ـلــة  روس الـكـفــان بالنـابـالـم  شـاع            

  المــدفـع  و  الـكـور  بـعـد  الـطـائــرة
  ايـحـبـوا يـقـضـوا عـلـى كـل انـسـان            

  ذا  الـرأي  للــدقــول  و اعــط االشــارة
  للـعـسـكـريـيـن عـنـد فـي الـمـيـدان            
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  صـيـد كـلـش مـا  تـخـلـيـش  الـمـارة
  ـوا هـذا الـعـربـانبالفـرنـسـيـة شـاسـت            

  مـاذا  غـلـط  نـاس صــارت  مــغــرورة
  أيــن  هـو  اليـوم  ذا سـلـم  الشـجـعـان            

  الكـثـيـر تـقـول  جـانــا فـي نـصــرى
  و انـسـاو الـى قـالـهـا  فـي ذا  الـبـيـان            

  رانــا مـوجـوديـن  يــا مـنـك تـقــرى
  اعـمـال الـبـهـتـاناليـك التـفـسـيـر و             

  سـقـسـي نـاس الريـف و البـدو  الصـحـرى
  املـشــرديـن مــن حــرب  الـطـغـيـان            

  الحـركـا  بـيـن  الـدو اور  مـنـتــشــرا      
  فـوق ظـهـور اخلـيـل قـومـيـة فـرســان            

  اقـضـاو عـلـى  نـا س كـانـت  مـذكـورة
  ـدو  يف الصـحرى رعيـانلـحـقـوا  نـا س الب            

  قـتـلـوهـم  بـأ مـوالـهـم  بـالـطـيـارة
  شـاهـدنــا بـالـعـيـن  نـظـام  اخلــوان            

  هـل هــو دقـول جــانــا  فـي نـصـرى
  اذا  تـنـظـر فـعـلو  يـخـالـف عاالنـسـان            

            هـا هـي لـيـكـم  قـصـتـوا  في جـرجـارة

                       فـعـوا  فـاق اعـمـال يـفـعلهـا                       

  الشيطان
  قـيـمـويل و ال  كـوسـت كـانـوا  سـهـارا

  لـكـن مـا فـعـلـوش فـعـلـوا ذا الجـبـان          
  سـالـو الونـشـاريـس و اجـبال  الصـحـرى

  مـن لـي جـا دقـول رجــعـهــا بـركـان          
  ـعـال  أخـرىبـالـغـازات  الـسـامـة و  أف

  نـهـب او سـبي نـساء  مـعـاهم  و الصبـيـان          
  هـاذا  الشـي  عـشـنـاه  يف  هـاذا  ااـثـورا

  سـجـل يـا تاريـخ مـا فـعـلـوا  العـديـان          
  يـا مـن  راك  اليـوم  غـالــط  يـا  تــرى

  تـنـسـى المـاضـي واش فـعـلـو فـي زمـان          
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  ي  هـاذيـك  الفـتـرىيـوم  اثـمـنـية  مـا

  انـسـيـتــوا  وعــود  دقــول  الخــوا ن          
  اعـطـانـا عـهـد أو قـال لـوالد السـمـرى

  كـافـحـتـوا  ذا  اليوم و عـمـلتـوا  بـرهـان          
  جـازاكـم ذا  الـيـوم هــذا  الـمـجــزرة

  ابـدات مـن سـطيـف و  اشـتـعـلوا  نـيـران          
  يـا  لـراكــم  نــصــرىواش  تـقـلـوا  

  عـظـمـت  دقــول و  انـسـيـتـوا  زمــان          
  ربـعـيـن ألـف و زيـد خـمـسـة مـذكـورة

  ابـريــا  مـن  حـقـهـم  هــذا  الهــوان  ؟          
  انـسـيـتـوا  مـا راه  يـسـقـط  فـي الثـورة

  رب كـم  رجــال  غـيـر  فــالن  و فــالن          
  يـغـــود  وا س  فـقـــارةانـسـيـتـوا  ز

  أعـلـن حـرب علـى  العـدو فـي كل امـكـان          
  الـدلـيـل عـشـريـن اوت أعـظـم ذكــرى

  ســال  الـي  حـضـرو  اوروك  الـبـرهــان          
  مـن جـيجـل لسكـيكـدة  و اجـبـال  أخـرى

  و اقـسـنـطيـنـة الغالـية  مـهـد الشجـعـان          
  ـروش مـوال  جــرجـرةو اعـقـب  لـعـمـي

  تـاريـخ  مـفـهـوم  فـي كـل  البـلـــدان          
     شـاركـنـاه   أيــام   راهــا  مــذكــورة

  الحـواس  اوسـي عـمـر رجــال  امــتــان          
  أنـا كـنـت اسـعـيـف لـيـهـم  يف  الـزورة

  ارفـيـق اعـمـر ولـد صـالـح قـائـد كـان          
  ـل فـي  شـاو  الـثـورةمـسـؤولـي  مـن قـب

  اطـلـب مـنـي انـرافـقـو و أنـا تـعـبـان          
  اورافـقـت  حتـى  انـعـدنــا للـصـحــرى

  و امـعـانـا  جـنـــود  مـزالـوا  لـــآلن          
  كـي عـدنـا لـجـبـال  مـنـاعـة  اخلـضـرى

  درنـا اجـتـمـاع فـي  نـفــس  المـكــان          
  ائــر لـلــظـهــرةو ابـعـث بـي رحـت ز
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  حـامـل رسـالـة الـى قـائـد امـن االخـوان          
  القائــد  هــو ســي  امـحـمـد  بـوقــرة

  افـرح  بـيـا  او قــالـي رانــا جـيــران          
  اسـألـنـي عـلـى وا ش صـايـر يف  الصـحـرى

  قـلـتـلـو مـغـبونـين من  بـعـض االخـوان          
    امـعـانـا  فـي  الـثـورةفـي السابـق كـانـوا

  انـحـرفـوا بـعـد انـمـات قـائـد نـا زيـان          
  صـاروا  عـصـابــات  راهــا  مـنـتـشــرة

  مـقـروريــن  أسـبـابـهـم  ذاك  الـفـتـان          
  طـيــح  قـيـمـتــنـا  و صـارت   مـعــرة

  صـبـحـت فـتـنـا بـينـا و احـنـا  اخـوان             

  ـطـيـط  امـخـطـيـنــو سـحــارةذا  التـخ
  ذا التـفـريـقـة  ايـديـرهـا غـيـر الرهـبـان            

  يـا مـن  راك  الـيـوم غـالــط شــوف  تــرى
  اتـحـذر كـيـد  العـد مــا  فـيـه  امـــان            

  رانـا  صـرنــا  تـابـعـيـن  اوجــوه  أخــرى
  ـانالـمـبـشـريــن مـن شـــاو  الـزمــ            

  مـازا لــو  لـلـيــوم  را هــم  فـكــــارة
  فـي التفـريـقـة جـات مـن طـرف الـرهـبـان            

  لـوال  الـصـدق  امـتـاعـنــا شــاو  الـثـورة
  مـا يـتـكـون  جـيـش فـي روس الـكـفــان            

  ابـقـيــادة  نــاس  راهــا مــذكـــــورة
  لــة و يــمـانخـلـدهـم  تـاريــخ  بـطـو            

  كـالشـيـخ الحـوا س يـا بـطــل الـصـحــرى
  هـو عـمـيـروش مــاتــوا  فـي  الـمـيـدان            

  و ادريـس عـمـــر ضـد  مـن خـان  الـثــورة
  اعـط  عـهـد  ايـنـحـهـم مـن كـل امـكـان            

  و الـواليـــة  الـخـامـسـة  فـيـهـا  تـــرى
  ــور  لـحــدادة  وهــرانمـن جـبـل لـعـم            

  نـعـرف  فـيـهـا نــاس كـانــوا  صـبـــارة
  مـن القـعـدة و خـنـيـق سي عـبـد  الرحـمـان            
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  اذكــر لـطـفــي كـــان  مــن األمــــارة
  الـنـائـب  فــراج  مـن  اوالد   تـلـمـســان            

  ذون  ابـطــال اذكــرتـهـم  فــي ذا  الـثــورة
  فـي الـواليـات الـســت للـوطــن ثــمـان            

  و لــو  مــاتــوا  بــاقـيـيـلـنــا  ذكــرى
  انـتــابـع  طـريـقــهــم  حــتـى لــآلن            

  اسـمــع يــا  دقــول  ذا  الــرأي  الـثـــورة
  مـا نـا مـحـتـاجـيـنـلـك سـلم الشـجـعـان            

  ـســيــرةانـمــوت  مــواصـلـيــن  الــم
  هـذا هــو عـهــد رجــــال و نـســـوا ن            

  اذا  راهــم  قــلـطــوك  أجـنــاس أخــــرى
  تـعـرفــنـا مـن قـبـل خـصـال  الـعـربــان            



 149

 سـجــل يــا تـاريــخ
  

  لألجـيـال الـقـادمـة تـقـرا مـا فـات  سـجـل يـا تـاريـخ واش صرا بـيـنـا

  للـجـميـع تـكون  لـيهم  مـعـلومـات    م يـبـقى امـانــةنـكتـب هـذا ليـو

  وقـعـهـا عـمـيـل مـع السـلـطـات    انـحـذرهم  يـعلـموا ذي خـيـانــة 
  واكـتـشـفو  اسـرارنـا جـيش الغـزات   سلم نـفـسو للـعدو راه  افـضـحـنـا

  تاتـسـبـب  فـيـه  الخـائـن  ايـامـا    صـارت  نكـبـة  ضـد صـحـرتـنـا
  جـيش الصـحرا يـا حـبايب راح اشـتـات    فـي السـبعة و خـمسني فـي هذ السـنة

دار اال ) صـالـو ( امـع      عـلى  يـد  العـميل شـيخ  الجـبانــة

  تـفـاقـيــات
  اصـبـحـنـا مـا بـيـن حـفاة و عـراة   اخـدعـنــا و الـعـب   بـيــنــا

  جـع لـينـا ضـد  بـسـبـاب  الـوالةار    الجـيش اللـي كان  حـامـي  رايـتـنـا
  العـبـي مـعـاه عـدة شـخـصـيــات   الـوالة  اجـنـود   رجـعـو خـاونــة

  راهـم مـسـؤولـيـن هـذي سـنــوات    لـو نذكـرهم كـلهم  ذلـجـوبـانــة
  ظـنـي مـغـروريـن  بـيـهم  دعـايـات  و لـمـاذا  ليـوم  يـرتــدوا  عـنــا 

ورط مـسؤولـين كـانـوا       بالكـذب غـزانــاذ السـحـار لـيوم

  شـخـصـيـات
  اسـتـوالو اجلـيش كـل الـكـاتـيـبـات   قـعـدو مـسؤولـني  بـعـد  انـغربنـا

الضـبـاط الصـالـحـة قـاع      بـعـد االنـقـالب  بـيـام سـمـعنـا

  اتـوفــات
  ـل القـاداتو سيـدي عـبد الرحـمـان وك    كـمـثل  املـسؤول  عـيسى قـايـدنـا

  خـلـفـنـاه ايـمـثل جـميـع الـفـئـاة    بـن الحـاشي كان  مـسؤول  عـلـينـا
  يـامـر  بـالـمـعروف  مـصـلي لـوقـات    يف  اجلـيش و يف  الشـعب هاكذ  رأيـنـا

و يـحـذر فـيـنـا عـلى قـتـل      عامل شـبه ايـمام بـيـه اقـتـد يـنـا

  األمـوات
  شـوف  اخلـائـن  واش قـتـل مـن سـادات    ـا  قـلـنـايا سامـعـين ليـوم صدق م

  امـام اجلـمـيـع مـاتـو بـالـمــئــات    فـي  قـتــلــو   خــاوتــنــا
  اشـعـاب اللـي قـربـهم قـاع  اتـعـبـات    امـالو الـوديـان  صـارت  جـبـانـة
  تـصـاالتمـن مـنـاعـة  جـاو لـيـنـا  ا    حـيـن اسـمـعنـا ذ خلرب و اتـأكدنـا
  اعـرفـنــا مـصـيـرهم رجـعـو غــزاة    فـادونـا  بـخـبارهم  و اطـالـعـنـا
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  انـتـشـرو بـيـن املـدن كـا عـصـابـات    مـن بـعـد اجلـهاد راهـم خـانـونـا
  هـاذ مـاضـي جـيش  يـبـقـى ذكريــات   يـا سـامـع  ذ لـقول  الزم  تـفـهمنـا

  الـواليــة  السـاتــة  تـمـام  افـنــات   انـةلـعـبو بـيـه  افـراد  صبحت  اهـ
  قـادونـا  للـنـصـر مـن بـعـد  املـمـات   لـوال فـضـل  ارجـال  اوفـيـا  لـنـا
  هـاذ القـايـد كـان فـلـمـغـرب بالـذات   السـيـد بـوصوف  بـيه  اتـاصـلـنـا
  سة فـي الواليـاتو قـايـد جـيـش اخلـامـ  يف احلـكومـة  املـؤقـتـة و ايـمثلـنـا 
  ســالح و رجــال لـهـم  تـجـربــات    و اقـصـدنـا  العـقيد  لطفـي مـولنـا
  فـلـواليـة  اخلـامـسة مـن يـوم ابــدات   قـدمـاء فـلجـيـش قـداه  ان سـنـة
  لـهـا مـسـؤولـيـن اربـع كـاتـيـبـات   املـنطـقـة  التاسعـة  جـات امـعـانـا

  او بوكـروشـة و لـد  مـشـريـة بـالـذات  ـة شـرفـنـااولـهـم سـي بـو عـمام
  قـاد الكـتـيـبـة اللـي فـي الشاو امـشات   نـذكـر  بـعدو سي لغريـسي رافـقـنـا
  بالكـاتـيـبة  الـثـانـية  بـعـد  ايـامـات  و انـهض بـعدو بـن سليمـان احلـقـنـا
  ـوطـن  هـاذ الـسـادات  ادفـعـهم حـب ل  زرزي و اللـي  امـعـاه  جـاو لنصرتـنـا
  شـكـالة و احــرار ثـمـة و عـجــال ت   فـي هـاذ اجلـبـال قـاع اسـال عـنـا
  هـاذون  أعـراش افـلـو نـاس اخلـصـال ت  فـي سيـدي بـوزيـد قـاشـي تعـرفنـا
  نـذكـرهـم مـا دام  رانـا  فـي احلـيــاة  مـا نـنـساوش خـريهم سـابـق فيـنـا

  ابـقـيـنـا  نـنـتـظرو فلـمـعـلـومـات   افـلوحـني اوصـلنـاللـقـعـدة قـرب
  وزعـنــا األيــام حـسـاب الـرحــالت    بـعـد أيـام  اقـال ل رانــا قـررنــا
  لـقـطـيـة و جـبـال مـنـاعـة  نــادات   فـارقـنـا جـبل لـعمور  و تـوجـهنـا
  لشـاو عــدة  اتـصـاالتابـعـثـنـا فـي ا  القـرار اللـي عـلـيـه اتـمـشـيـنـا

  شـوقـي و سـلـيمـان  لـهـم  درايــات  قـايـدنــا) فيصل ( بـأمـر  الرائـيـد 
  و قـرادة  و امـحـيـمدة  لـهـم خـصـالت  سـي جـلول و سي قـويـدر كا تـبـنـا
  أهـل اجلـودة و الـكـرم  و الـشـجـاعـات  ذروك  بـر  اوالد  نـايـل يـقـربـنــا

  ماكانـش من يـجهل املـاضي هـيـهـات   ة الوالد جـالل اذكـرنــامـن اجلـلفـ
  الـعـب بـيـهـا خـائـن الثـورة رنــدات   مـاذا مـن جـنـود كـانـت مـعـانـا

  مـا خـفـنـا مـن شـار و ال  دبــابــات  تـشـهد  الجـبـال كـانت قـلعـتـنـا

  فـة و الـطـائـرات أسـلـحـة مـخـتـالـ  بـأنـواع السـالح كـامـل ضـربـونـا

  زيـادة  عــل كـور  بـمـدافـع  هـيـالت  النـبالـم بـيـه حـرقـو غـابـتـنــا

  الكـن  بـالـمـرصـاد  ذقـنـاهـا  ويـالت  ذ األشـياء مـا حـولت  عـزيـمـتـنـا

  كـم جـنـدي لـيـه فـئـاة)قـعـيقع(يـوم   بـاح بـضربـتـنـا) جيرار(اسـتـعـرف

  فـي  منـاعـة كـم  خـلـيـنـا  جـثـات   من جـيش عـدونـااقـتلـنـا الـمـئات

  درنــا  غـمـرات) امـحارقة ( و) اللبة ( فـي   مـقـابـلنـا) الصـفي(و) الباطـن(وجـه 
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  لدات)  للصـفـيصـيفة ) ( النسـنـيسة ( مـن   قـربو جـبال الـمـيمـونـة) امـساعـد(

  يـنـا  بــؤس ليـام  اللـي فـاتزال عـلـ  اتـمـتـعنـا) بوكـحيل(حيـن ادخـلنـا 

  بـالـغـذاء  للـجـيـش من كـل  الخـيرات  مـن مـسعـد رجـال  راهـم  غـاثـونـا

  مـا زدنــا و ال نـقصـنـا  هـاك  اصـرات  يـا سـامـع هـاذ الكـالم اتـصـدقـنـا

  بـشـعـوري  مـثـلـت  هـاذ  الـرحال ت  ذ القـصائـد راه  بـيـهـا كـلـفـنــا

  و احـنـا  مـوجوديـن و  بـعـد  المـمـات  ى فـي التاريـخ و  اتـرحـم عـنـاتـبـق
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  " حـلم ثـائـر" 
  

  بـسـم اللـه ابـديـت بـكـالمـي نـنـظـم

  افـهـم يــا شـعـب  الجـزائـر ذ األبـيــات          

    عـلى المـجاهـديـن  قـاصــد  نـتـكـلـم

  اةنـمـدحـهـم  بـأشـعـار فـي  هـذ  الحـيـ          

  بـجـاه  شـفـيـعـنـا  زيـن   الخــاتــم

النـبـي  الرســول  مــولـى  المـعـجــزات           

  بـجـاه  الـعـشرة  الـي بـيـهم  يـهـجـم

  لــالن   تـاريــخــهـم  و الــغـــزوات          
  لــالن  تـاريـخـهـم  راه   امــرســـم

 مـا عـاشـوا  بـالـذل مـا شـافـوا  حـقـرات          
  مـا ريـت الكـفـار فـي  املـسلم تـحـكـم

  احـنـا عـشـنــا بـالـذل مـا لـنـا حـيـاة           
  جــزائـريـيــن  عـنـكــم  نـتـكـلم

  نــا مـيـزت المــوت خــيـر مـن  الحـيـاة          
   نـجـيـبـوا حـقـنـا كـيما  يـلـزموال

  بـالـد يفـيـلـي  حـا مـليـن  الـعـالمــات           
   مـن لـحـبـاب بـيـنـا تـتـنـعــممـاذ

  مـاذا مـن عـديـان  تـقـبـضـهـم  وجـعـات          
  مـا يـبـقـى فـي  وطـنـا حـتـى  مـجـرم

  مـن  غـيـر االســالم  نــا س  الشـجـاعـات          
  التـي خـان  اليـوم مـا هـوشـي مـسـلــم

  مـطـرود  مـن الـديـن مـا عـنـدو نـسـبـات          
  ـاطـر بـاع ديـنـوا  اذا  ظـالــماعـلـى خ

  يسـخـايــب دقــول مـنــوا قـاع  افــرات          
  مـا شـافـش قـداش مـن  رايــس اســلـم

  قـيـمـولـي  و مـعـاه  عــدة  شـخـصـيـات          
  فـي  اجلـمـعـيـة  عـود  قــاع   اللــالزم

  مـا شـافــوا مـن  النـجـيـري  مـن  زفــرات          
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  لـهـم  رانـا  اقـرقـنـا  فـي  ذا  اهلـمقـا لـ

  مـا  فـادوا  فـيـهـم  اطـنــاق  او  طـائــرات          
  كـل لـيـلـة جـنـودهـم عـنـا تـهـجـم

  مـا نـفـعـت ميـنـا و ال سـلـكـوا عــسـات          
  الـفـدا ئـيـون  بــا قـنـابــل  تـعــدم

  ايــاتمـن بـعـد القـنـبــولـة ايـزيـد المـتر          
  مـا خـالو  مـواشـيـن كي الفـايـت تـخـدم

  سـكـات الحـديــد تـركــوهـا قـطـعــات          
  مـا خـالو طـرونـفـلـي  للـركـبـة يـعـزم

  و ال تـيـلـيـفـون  يـقــصـب  بـاللـقـيـات          
  كـيـمـيـزت  اليـوم  ال  طــاق  لـيـهــم

  ـبـنـاتو لـو كــان   تـلـبــس  حـتــى  ال          
  هـذايــا مـقـال  قـيـمـولــي تــمــم

  فـي الجـمـعـيـة قــال  هــذا  الـجـوابــات          
  مـن بـعـد  ديـقـول قـال  أنــا نـفـهــم

  نــوضــع  النــدمــاج  فـي  أي   بـلــدات          
  ايـخـيـر فـي اجلـبـان و امـعـاه  املـجــرم

   عـهـد  انـفـاتو النــاس لــي خـايـنـة  مـن          
  ايـدهــم ريــاس و سـال طـيـن  تـحـكـم

  كـل لـيـلـة يـخـطـب بـهــذا  الـدعـايـات          
  و اسـابـيـرو  للـنـسـاء ثــانـي  تـخــدم

  ذي حـرمــة كـيـدار  صــف مــن  الخــاالت          
  ضـنــي قـدوة  للجـبـل يـطـلـع  بـيـهـم

  ال الــي ضـحـاتو يـجـيـبـوا قــاع الرجــ          
  لـكــن راه اليـوم مـسـتـفـخـر بـيـهــم

  مـــا زاللـــو  قــاهــومــا  حـابـيـبـات          
  يـاسـامــع ذا  القـول مـا رانــي نـنـظــم

  الـي  يـفـهـم  ذ  النـص مـانــي عـالخــاالت          
  اخـدعـنــي لـبـا س للـبـعـد  امـنــضـم

   و األعــمـال  ابــنـاتالـشـبـهــة  رجــال          
  هــذون  لـــراه  ديــقــول  اذكــرهــم
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  و اعـطـاهــم صــداق كــلـمــة  الخــاالت          
  دار اوراق  الـفــوت فـي كــل مــعــلــم

  يـظـبـط عـلـى  السفـيل فـي  االنـتـخـابـات          
  يـسـخـايـب مـن  بـعـدهـا  يـبقـى سـالـم

  ـقـالل  ازيــدلـوا  شـيـعـاتيـربــح االسـت          
  يــا ديـقــول الـيـوم  بــركــاك تـنــدم

  اعــط حــق الـنـاس تـبـقـى  فـي  راحــات          
  مـلـي نـاضـلـوا ليـك آلـوا  بـانـوا  هـاشـم

  و اللـــه يــا لـكـان عــن طــول الحــيـاة          
  مـن شــاو  الثـورة  انــت بـيـنـا تـعــلـم

  نـظـنـا لـيـكـم بـالبـنـادق  صـيـد اكـفـات          
  و اآلن ســالحـنــا كــمــا انــتــظــم

  عــسـاكـر للــحــرب ســـت  واليـــات          
  ذا  زمــان  طــويــل  لـبـطــال  اتـقــاوم

  ضــد االسـتـعـمـار حـكــم  السـيـطــرات          
  شــوف ابــطـال احــذاك راهـا  تـتـكـلـم

  كل لـيـلـة عـنـد  الــدول فـي  الجـمـعـيـات          
  اقـصــد ثــم كـاش مــا تـكـذب عـنـهـم

  بــاالك  اتـدوخـهـم  بـهـذا  الــدعــايــات          
  احـنــا فــقــنـا بـيـك قـبـل مـا تـقـدم

  أو مـن قـبـل مــا تـبـث عــنـا  مـعـلومـات          
  رسـتـماكــذب عـن  لـي  راه  عـنــدك  مـتـ

  فـي  االذاعــة  و  اضــعــوا  للــجـريــدات          
  الـصـحــفــيـون عـنــدك  مـكـثـرهــم

  مــاذا  داروا  مــن  جـرائــد  و  الخــطـبـات          
  فـيـهـم غـيـر الـزور وحــدو  يــتــكـلـم

  مـا صـبـنـا لـفـضـا صـحـيـحا كـلـمــات          
   تـتــزعــممــحـطــة  بــاريــس راهــا

  و تـرسـل لـصـحـاب  الجـزائــر جــريــدات          
  ـول مــا رايــح يـخــدمڤاتـقـولـلـهـم ديـ

  أو فـي  هـذا  الخـطرة  ايـزيــد  انـتـخـابــات          
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  يـقـصـد بـيـهـم شــور جـمـعـيـة األمــم

  ايـقـول  الثـورة كــذب هـاشــفـوا لـصـوات          
  تــلــو  دايــم  تــهــماجلـمـعـيــة  قـا

  و ذ الخـطـرة كـمـلـت جـمـيـع الـغـلـطـات          
  بــدل مـن  ذا  الـقــول كــاش  مـا  يـلــزم

  دون  االسـتـقــالل مــا عـنـدك لـفــتــات          
  ـبـيــل قـبـل مــا  تـوهــمڤسـاعـدنـاك  ا

  و يــوم  انــأيــدنــاك  تـفــري  الـنـازالت          
  ـط حــق  الـنـا س قـبــل مــا  تــنــدماع

  مـن بـعـد مـا تـكـون تـحــت  السـيـطـرات          
  يــوم انـكـانــوا نـايـمـيــن و انـت قـايـم

  مـدة قـرن و فــايــت الثــالثــيــن و فـات          
  مـلــي نـاضـوا  لـيـك مـن حـقـك سـلـم

  ـاعـاتتـعرفـهـم هـو  مــا  أصـحـاب  الشـج          
  حـيـن اســمـع ديـقـول  ذا  الـقـول تـاليــم

  و اعـرفـهـا مـتـال قــيـا عـنـوا  جــهــات          
  يـا مـن  راك  الـيـوم غـالــط مــا  تـفــهـم

  انـظــر للـجــرنـان  لـفــظ  الجـمـعـيـات          
  مــاذا مــن لـبـصـاط بـيـنــا تـتـكـلــم

   تـأتـيــنـا لـصــواتمــن  أي  اجـنــاس           
  كــذا  مــن  رجــال  زعــامــا  تــخــدم

  جــزائــريـون نـــاس  الشــجــعـــات          
  مــاذا مــن  أبــطـال  راهــا  تـتـعــلــم

  تـقـرى فـي عـلـوم صـنـعــت طــائــرات          
  االسـتــقــالل يـكـون رغـمـا عـن مــجـرم

  لـعــدو نـدوه  اشـتـاتمـن لــي نـضـنـا  ل          
  اذا عـشـنــا لـقـطــار بـيـنـا  تـتـنـعــم

  وايــذا مـتـنـا خـيـر لـنـا مـن هـذا الـحـياة          
  هـكــذا  ســداتـنــا فــايــت تــخــدم

  عـلــى ديــن  اإلسالم سـمحوا  فـي  الحـيـاة          
  و الصــالة الــى النـبــي زيــن اخلــاتــم
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  ـمــد شـفـيـعـنـا ســيـد  الـسـاداتمـح          
  فـي ألـف و تــسـع مــئـة  املـقـال تنـظـم

  فـي الثمـانـيـة و خـمـسيـن نـاظـم ذا االبـيات          
  الشـهـر الثـامــن فـيـه الـمـقـال اخـتـم

  هـديــة  للـشــعــب كــل  الــواليــات          

  مة ثوريةــمه
  

  سـتـعـمـارجـيـش اخلــوانــة و جـيـش اال

  اتـفــقـوا  ذي  الـيوم لـكـن طـمــاعـيــن          
  الطــمـاع  بـن لـونـيـس خـرج  جـهــار

  ضـنـوا يـقـضـي عـلـى الرجـال المـخـلـصيـن          
  لـكــن باملـرصــاد مـا نـخــشـا و امكـار

  مــا تــتـفـر قــافـلــي  خـائـنـيـــن          
  رانـا حـضـارال تـقـنــط يــا صــاحـبـي 

  و مـعـانـا جـنــود يــاســر مـتــحـد يـن          
  و نـعــود لـلــوطــن مـنـصوريـن أخـيـار

  يـبـقـى هـذا اليــوم ذكــرى للـحـيــيــن          
  انـطــق لـيـا قــال يــا شــاعــر حلـرار

  نـبـعـث بـيـك أشـوار مـنـاعـة  مـن الحـيـن          
  ظـر وش الـي صـاركـي تـوصــل ثــمـة انـ

  أســأل عـلـي مـات و لــي هــم حـيـيــن          
  ســال عـلــى لـحـبـاب قـول لـهم ذا عـار

  بـعـتـونـا بارخــص ثـمــن  لـلـشـرايــن          
  راه  يــدور الـحــال و تــداور لــخـبــار

  و نـشـوفـوا مـنـه الــي ســوى  مــثـلـيـن          
  عـمـر  رانـي صـبـارقـتـلــوا حـاضـر يـا 

  لـكنـي رانــي نـجـهـل  الطـريـق مـنــيـن          
  عـبــد العـاطــي قــال لـي  رانـا حـضـار

  هـو  الـمـحـجـوب  رفــاقــي لـثــنـيـن          
  اتـجـهــنــا لـصــحـاري  و الـغــفـار
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  سـبــعـة أيــام تـمـام وحـنـا  سـائـريــن          
  ـن  اوالد لــوكـــارقـادونــا رجــال  مـ

  الــي فـي الـحــدود  راهــم  مـوجـوديــن          
  الـحـقــنـا علـى سـبـيـقـنـا فـي لوكـار

 بــن سـالــم ضــد الـعـدو رجـل فـطـيـن          
 
 

  ص مـجـرمـيـنـراهم  ظـنو ظـن نـاقـ    بـعـد مجاعـة األشرار خـانـونـا مـن 
  م حـيـيـنـى راهـمـن اجـل الربـعـة ال   ارثـوـال ط ـطـلـقوا دعـايـات يف وس

  مـوجوديـنبـن مـعـاش و الحاج األخـضـر  ـشـوارنـذكرهم بأسـمـايـهم في ذى الم

نـاس ـربـعـة الـال هـذون     بـرارـ مـن ال سـالم شـنـوفى و مـعاه 

    ذكوريــنـالم
  ـنــيرفـللـمـنـح اب ـلـسبـ هـذه    م ديـارـهـقـالوا مـاتوا مـا بـقى مـن

مـن بـعـد الجـهاد صـبـحوا     عمـارـخـانو و نـظـمو لـجيش االسـت

  مـرتـديـن
  اليـنـى مـعاه صـبـحوا قـتـاعـمـر و ال    وا مـذا دارـوفـو يـقولوا للشـعـب ش

  ر رفـاقـةـون و مـخـيـمـتك    ادريـس عمر بـن اصـل ما هوشى غـدار

  زيـنـيـن

مـشـينـا مـن وجـه الجـماعـة     اركـونوا رايـد جـيشـنا مـا فيـه اغـي

  مـتفـقـين
  فـارقـنـا حلـبـاب صـرنـا مـهـجوريـن   شـوف الدعـايـات هـدامـت األسـوار

  القاو القـبـض علـى الرؤسـاء مـجـموليـن  ارمـعنـا من بـعد في االخـوة مـا صاسـ
  زيـنمـن كـانوا مـعاه صـبـحوا مـحـج   ثـوارـعـيسى و ال خ ـ الشـي املـسؤول

   بـعـد هـذا المـجـرميـن خـانونـا مـن  ـعـمـاراالسـت الغـزات حـلف  في يـد 
  افـترقـوا بيـن املـدن صـاروا جـيـشيـن  هـبطوا مـن وسط اجلـبل سـكـنو ديـار
  يـوم لـكن طـماعـيـنـ ذى ال واـاتـفـق  ـارجـيـش اخلـونة و جيـش االسـتـعم

  ظـنو يـقضى علـى الرجـال املـخلـصيـن  الطـماع ابـن لـونـيـس خـرج جـهـار
  مـا تــتـفـرقـا ىف الـى خـائـنــيــن  لـكن باملـرصاد مـا نـخـشاوا امـكـار
    و مـعـانـا جـنـود يـايـسر مـتـحـديـن  ال تـقـنط يـا صاحـبـى رانـا حـضـار
  يـبـقى هـذا الـيـوم ذكـرى للـحـيـيـن  و نـعـودوا للوطـن مـنصوريـن خـيـار

  نـبـعـث بيـك شـوار مـناعـة في الحـيـن  ـطــق لـيـا يـا شـاعـر األحــرارأن
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  أسـأل علـى مـات  و الـى هـم حـيـيــن  كـى توصـل مثـة أنـظـر واش اىل صـار

  بــعـتـونـا بـأرخـى ثمـن للـشـريـيـن  سـال علـى األحـباب قـل لهـم ذا عـار
  شـوفـوا مـنـه اىل يـسـوى مـثـليـنو نـ  راه يــدور الـحـال تـداوار لـخـبـار

ل الـطـريـق لـكن رانـى نـجـه  مـر رانى صبـارقـتـلوا حـاضـر يـا عـ

  مـنـيـن
  جـوب رفـاقـى الال ثـنـيـنهــو و املـح  انـا حـضـارعـبـد الـعـاطى قـالـى ر

  ا سـائـريـنسـبـعـة  أيـام تـمـام وحـن  و توجـهـنـا للـصحـارى و الـقـفـار

الـى فـي الحـدود راهـم مــوجــوديــن  ونـا رجــال مـن اوالد  نـهــارقــاد

    
   ضـد الـعـدو راجـل فـطـيـن بـن سـامل   اسـبـقـنـا فـى لوكـاراحلـقـنـا على

  ال الـديـنبـالـمـنـطـقـة الـتاسـعة ورج  ارأقـصـدنـا لـطفى رد ليـنـا لـعـتـب
  رب مـيــتـيـن يـسـى مـعـاه  يـقو غـر  بـن بـاراولـهـم سـى بـوعـمـامـة ا

ـاو مـتـطـوعـيـنمــن مـشـريــة ج  مـان المـغـوارودربـالـى سـى سـلـيـ

    

  مـامـة مـعـروفـيـنأنصار الشـيـخ بـوع  فـيـن الـثـارفـي سـبـيـل اللـه خـال

  هـم مـجـاهـديــنأعـراش الـغـرب كـل  د  األشــرارالـى ثـاروا قـبـلـنـا ضـ

  ه ريـحـنـا يـومـيـناجـبـل عيـسى فـي  جـبال و عـارصفـراء قـربـهاالعـيـن ال

  جـاه مــنــيـنلـتمـن أجـل الـطريـق   اسـاولـنـا ثـم وبــديـنـا لـحــوار

  ال آخـريـنبـوسـمـغـون و تامـدة و جـب وارمـرغـاد و حـمـام ورقـة  ذون  جــ

  ع مـسـبـلـيـنـشاللـة مقـصـدنــا ال  و توجـهـنـا لـبسبـاع آعـقـاب آنـهار

  خ رحـنـا زائــريــنالوالد سـيد الـشـي  وع الـنـهارقـادونـا في اللـيـل لـطـلـ

  د الـوهاب و الـفــدائـيـيـنســى عـب ـة وجـدنـا فـيه أنـصاروصلـنـا بونـقط
  ان قــداه  انـكـمـيـنآنـصـب للـعـدي   مـوالى قـاهـر لـسـتـعـمـاراملـدعـو

  خ و الــمـجـاوريــناوالد سـيد الـشـي  بـيه قـالوهـا كـذ دارـر مـانـى نـفـخ
  روا لـثـورة  اوالد  ابـن الـديــن حـضاىل   اجلـبـال صـبـنـا مـن خلـيارفـى هـذا

ر مـن الـجـيــش بـأم   مـن طـرفـهم شـبـان صـغـارقـادونـا

  كـمـرافـقـيـن
  ا يـا سـامــعـيـنـبـالـنسـلسـلـة ج  احلـيـمر و بـحـيل يـقرب لـيـه قـيـار

  رة و الـتـمـويـنأرفـدنـا مـنـهـا الذخـي  آيـسـارالـغـاسـول مـديـنـتـو والت 
  امـة مـعـروفـيـناوالد البـيـض بـالـشه  مـن دوارمـن جـبل اكـسـال املاكـنة كم 
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  ولـى تـبقـى مـعـانـا يـا فـطـيــنقـال  يا كـى جـبـتـلـهم لـشـعـارفـرحوبـ
  دوا  ويـن رانــا مـبـعـوثــيـنالزم نـق  رسـول اتـصـال و اخـبارم مـقـلـتـله

  نـعـرف هـذا الوطـن نـاسو مـخـلصـين  قـالو للـقـعدة أقـصد تـلـقـا وأخـبار
  هـذون أعـراش افـلـو يـا سـامـعـيـن  اوالد علـى و قـمـامـتـه هـذا األوكـار

ي بوزيـد نـجـل في سـيـد  هـاللـى و عـمور و عـجالـى فـي الجـار

  الصـالـحـين

    ظــنـى قـربـنـا ألرض الـوالـديــن  واتـنـسـم لـى ريح هـب مـع لـفجـار

   مـا يـجـهـل حـواص غـير النـائـمـين  وقـطـيـة و بـالد سـيدي بـن مـعـطار
  لـسـيدى احـمـد بن احمـمـد زائـريـن  مـن ثـم دربـيـت قـاصـدى لـى ديـار

  حـاطـو بـه أعـراش مـا هم مـجهولـيـن ـل مـليـان آسـراروادخـلـنـا ذاك الجـب
  و بـن علـية مـوجـود بـني الـطـرفـيـن  صـحـراوى و النايـلـى مـن قـبل جـوار

  عـلــواوى مــعـروف مـن األبـويــن  هـذا أصـل الـى نـظـم هـذا األشـعـار
  مـدفـونـيـنوطـن جـدود فـيـه راهـم   قـاصـد مـنـاعـة املـذكـورة  تـكـرار

  رضـيـهم يـا خـالقـى عـنـى االثـنـيـن  يـا ربـى يـا خـالقـى عـالـم لـسـرار
  تـقـتـلـنـى فـي راضـاة  الـوالـديــن  طـالـب مـنك يـا اهللا تـمـحـى لـوزار

  نـزهـى بـيـهم كـى يـعودوا مـجـموليـن  مـنـشـى بـاقـى نـفـارقـهم في الجـار
  هـمـا قـدرى عـنـد رب الـعـالـمـيـن  ا نـخـتارهـمـا فرحـى و هـمتـى كيـم

  مـا كـانـش حـبـيـب غـير الوالـديــن هـمـا حـرمـى و هـم سـورى عـنى دار
  مـا يـشـفـعـشى فيـك سـيد املرسـليـن  يـا عـصـيـهم راه مـقامـك يف النـهـار

  ـنالمــولـى غـفـار وهـمـا شـاهـديـ  رانــا سـولـنـا الـعـلـمـاء لـحـرار
  مـهـو شـر فـريـد مـشـرار الـداريــن  و اللـه يـان عـصـيـتهم تـبقى مـشـرار

  في األخـيرة مـا يـشـوف الملـك الـزيــن  في الـدنـيـا مـذلـول تـأتـيه األمـكـار
  قـال أطـيـعـونـى وطـيـع الـوالـديـن  وصـانـا عـنـهـم املـولـى فـي األسـوار

شـفـيـع األمـة وجـد   لمـخـتـاريـا ربـى بـجـاهنـا نـابـيك ا

  الـحـسـنـيــن
  اىل يـوم الـحـق كـانـوا مـنـصـوريـن  بـجـاهـى خـالفـة الـعـشـرة األبـرار

هـمـا شـافـو عـز و حـنـا   فـي ظـنى مـن بـعـدهم مـا كان خـيـار

  الجـئـيـن
  هــو و البـاتــول أم احلــسـنـيــن  غـيـثـونـا بـجاه سـيد عـلى حـيـدار

  طـالـب مـن اهللا نـجـاة الـداريــــن  بـخـتى يحـيى جـاب عـنـكم ذا األشـعار
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ـاهــدصــرخــة مـج  
  

  يــا صـحـراء على الجـزائر في ذا اليوم 

  مــن حـررهــا قـبل قـالولوا كـاذب        

  مـا حـشمـوا باأقوالهم و التـهـكـوم

  ـم كـمـثل الـغاصـبطـلقوا عـنـا اس        

  وانـساولي فـات عـنـا قـبـل اليـوم

  ادفـعنـا مـن أجـلهم كـم مـن صـاحب        

  وقـت الي كـنا احـنا ريـاس القــوم

  المـظـلـوم اجـي النـصرتـنـا طـالـب        

  اصـبح فيـها حـقنـا ضـايع مـعدوم

  المـن يـنصـر صـفـنـا فـينـا راغـب        

  ـا هيش حشوماحـقرنـا وسط بالدنـا م

  بـالمـخـلص والت فـيـنـة تـتـالعـب        

  يـضـحكـك مـن بر و الداخل مـسموم

  فـي ذا الجـيـل الـيوم ريـنـا عـجـايـب        

  خـلفـهم لصـاص هـذا الشيء مـفهوم

  ايـروغـو كـمـا اتـروغ الـتـعـالــب        

  ايـظـهـر لك حب لـكـني مـقـسوم

  ـطـالـبلـعـدة  اقـسـام  فـيـهـا  م        

  اول مـطلب يقسـم مـن هـو مـلـوم

  هـاكـذا  لـستـعـمار بـاآلمس اتـكـالب        

  يـاسامع مـا جاب ذ الشاعر مـنـظـوم

  وطـني مـا هــوش فـي قـولـو كــاذب        

  ادفـعني حب الوطـن مـا ني مـحـتـوم

  اتـفـكـر ايـام فـاتــو يــا صـاحـب        

  علـومال يـنـسى التـاريخ مـا ضينـا مـ

  وحـدنـا الصـفـوف واطـردنـا الغاصـب        

  يـا مـناضل لومــني راني مـهـمـوم
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  شـاركـني فـي الـراي لـقـوالـي راقـب        

  اذا عـندي حـق في هـذا المـنـظـوم

  فـي ظـني مـا نـيـش وحـدي في الـقـالب        

  

  يـاسر مـثلي الناس مـلكـتهم هـمـوم

  و كـاذبمـا عـرفوش الصـح مـن لي ه        

  رانـي حـايـر كي تـفـرقـنا عـمـوم

  وانـسيـنا مـا فـات عـنـا مـصـايب        

  نـسمـع في اقـوال راجـت في ذالـيـوم

  حـكومـتـنـا صـار فيـهـا تـالعـب        

  راهـا فـتحـت بـاب زادت بيـه هـموم

  اعـطــات  الكـلـمة الي مـشـاغـب        

  كـبير و صـغير صـبحـت قاع اتـعـوم

  طـعـنـت في  ذا لبـحـر دون  قــوارب        

  حـي أو مـيت مـا طـلـقـتوهم عـموم

  نـسيـتـوا  تـاريخ الحـاضـر و الغـايـب        

  مـا هـو الـصـحيح عـندكـم يـا قـوم

  الحـظـنـاكم تـطـلبـوا فـي مـطـالـب        

  اطـلقـتـوا دعـايـات درتـوهـا سـلـوم

  ناصبامـنـيـتـكم توصـلـوا العـلـى المـ        

  كـل حـزب ابـدى على الجـبـهـة باللـوم

  كـانــهـا قـبـل مــا دارت واجـــب        

  انـسيـتـوا مـا فــات عــنا مـن هـموم

  جـهـل و تـفرقــة و حـكـم األجـانـب        

  مـا شـفـتوا ذا الشعب فـايت كـان يـعـوم

  في بـحـر مـن الجـهـل باجـراحوا عـاطـب        

  ـو هـو مـقـسـومنـحـن عـالجـنا و لـ

  رجـعـنـالـوا ثـيـقـتـوا و المـطـالــب        

  أول خـرجـنـاه مـن عـزلة مـحــتـوم

  حـملــوه  الـغـزاة  لـيهـا مـن جـانـب        
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  الجـانـب األول كـان في ارضـو مـحـروم

  الـبـاديـة و الريـف حـمـلـو مـتـاعـب        

  وقـفو فـي وجـه  العـدو قــداه انــيوم

  بع سـنـيـن و نـصـف و الشعب يـطالبسـ        

  

  لـوال االتـحـاد مـا نـجـعـل هـجـوم 

  على الجيـش اللـي كـان عـنـدو تـجارب        

  نـحـن حـطـمـناه و الصـبح مـهـزوم

  نـحـيـنـالـوا  قــاع كـل المـكـاسب        

  ثـابت فـي قـولي مـن السابـق للـيـوم

  عـشـت الحـرب بـكـلهـا مـاني غـايب        

  مـا فـارقـت الوطـن عـمري و ال يـوم

  و امـعـايـا رجـال مـن كـل جـانــب        

  في الجـبهة و الجـيش صعـدوا كـالنـجوم

  ال يـنـسى التـاريـخ مـا قـال الكـاتـب        

  لـمـاذا يـا نـاس تـتـخـال و اليـوم

  و اشـتـمـتـونـا و الـعـدو راه  يـراقب        

  مـومظـني مـدفـوعيـن جـئـتم بـس

  ادفـعـتوا الشـباب ايـمـوت بـال واجـب        

  مـا تـواكـم ابـطـال مـنا قبل اليـوم

  ادفـعـهم حـب الوطـن هـا هـو الواجـب        

  غـريـتوه بـفـكركم هـاذا المـزعـوم

  درتـو فـتـنـة بـيـن هـاذ الحـبايــب        
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  يـا رب يـا خـالـقى

  

  يـا مـلـيك الحـق أمرك نـتـرجـاه    لقـــدرةيـا رب يـا خـالـقى عـال ا

  المـهـاجـرين في سـبـيـل اللـــه    بـجـاه الرسـول و اصحـابوا عـشـرة

  عـمر الحـق خـلـيـفة النـبى خــاله    سـيـد عـلـى حـيـدار ضــد الكفرة

  يـوم انـقـصـدوا غـار حـيرة كـان امـعاه    الصـديـق ارفـيـق لـيـهم في الهـجرة

  ذا الربـعـة خـالفـة النـبى األواه    يـد عـثـمان مـن البــــررةو السـ

  هـو مـا الوكـال يـاالخـواعـن بـيـت اهللا    مـن بـعد الرسـول قـعـدوا أمـــارة

  كلـش كـايـن في الكـتاب أنـظـر تـلقـاه    مـن ثـم الطـريـقة قـعـدة مـمرورة

  واش مـن طـريـق امـعـاهأفـهـم ديـنـك     سـقـسـى عـنـوا يـالى ماكـش تقرى

  كـل عـبـد ايـحـاسـب وحـدوا مـواله   تـحـتاجـوا في يـوم مـا عـندك نـعرى

  العـمـل لـى تـخـدمــوا الزم تـلـقــاه    رانى نـنـذر فـيـك مـا دامـك بـرى

  ولـى دار الشـر يـتـحـاســب بــبـاله    الى دار الخـيـر في الدنـيـا يــــرى

  مـن السابـق نـشـدوا عـلى يـوم ريــنـاه  ـظ عـلـم الشعارى يـا مـن تـسـمع لـف

  و الفاطـيـن ايـفـسـروا يـفـهم مـعـنـاه    أول ذا الكـالم كـل عـبـــــارة

  ايـسـقسى عـلى الفـرد كـيـمـا قـال اهللا و لـو كـان ايـكـون حـتى مـا يـقـرى

  اح يمـشى تـيصـفـاهو الرجـلـين اصحـ  اعـطـاه اللـسـان و السـمـع و النـظـرى

  فـيـهـا قـاع الديـن مـجـمول القيـناه  يـا سـامـع مـن الشاو رانـي عـلى الثـورة

  هـاذا يـا  تـاريـخـهم رانـا جـبـنـاه    هـكـذا سـدات لـصحاب العـشـرة

  اعـلى الديــن و نـصـرة النـبى و ارضــاه  مـا عـاشـوش تـحـت عـالـم الكـفـرة

  رانـا بـعـنـا الديـن و الـذل اشـريـنـاه  م عـابـيـد للـكـفـرةاحـنـا عـدنـا اليـو

  راعــوا للـكـتـاب كـيـمـا قـال اهللا اذا كـتـبـتـوا كـالمـى يـا حـضـرى

  أمـا المـنـافـقـين هـم عـديـان اللــه  ريـت الكـفـرة ضـد صـاحـب العـشـرة

  ـاد رجـعـوا  ضـد الهمـن بـعـد الجـه  هـاذون هـومـا الخـايـنـين مـن الثـورة

  لـبـا يـسـجـد آلبـنـا آدم عــداه  خرجـوا مـثل ابـليـس مـن الجـنـة الخـضرى

   قـاضـونـا الســمـاى في هـذا السـفـاه  خرجـوا مـن دين النـبى اودخـلـوا في الكـفـرة

  ويـح الخـائـن بـاش يـتـلـقى مـواله    أمـا اآلن لـبـطـال راهـا مـنـصـورة

  الى خـان الوطـن واحـد مـا يـرضـاه  ـا مـذلـول مـا عـنـدو نـعـرىفي الدنـي

  أبـوا راه  ابلـيـس ذا ولـدوا ربــاه  مـتـبـرى مـنـوا النـبى بـاب الزهــرى

  يـغـدى للـطـالب ايـوريـلـوا بـابـاه      ولى كـذب في كـالم الشـعـارى

  ر مـعـاهفـمـن حـب قـوم حـشـ  يـنـظـر لـكـتـاب تـفـسـيـر الصـورة

  يـفـهم هـذا النـص يـعرفلـوا مـعـنـاه  هـذا الكـلـمـة أنـقـولـهـا لـلى يـقـرى

  هـذا الهـم اليـوم عـمـرى مـا نـنـساه  نـحـكـيـلوا بـلى جـرالـى ذا الخـطـرة

  أو نـبعـثـهـا للشايـعـين اصـحاب الجـاه  انـسـجـلـها في كـتـب لـلى يـقـرى
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  شـمـال أو جـنـوب كـل عـباد اهللا    لصـحـرىالكـل الواليـات تـل مـع ا

  ل اللــه,مـن آل شـفـيـعـنـا رســ    ربـى ال رجـال راهــا مــذكــورة

  في قـوم العـديـان واعـوان الـســفاه  إيـديـرو كـيـمـا دار فـايـت حـيـدارة

  الحـب الخـذيـرى في الجـعـب يـلقى بـلقاه  إيطـيـحو لـيـهم في قـمـقـات البـكـرى

  تـهـلـيـل او نـكـبـيـر وانـصـر يـا اهللا  تـسـمـع في لـذان في وسـط الحـضـرى

  ولـى كـافـح عـلى الوطـن تـاكـن مـعـاه    غـيـث المـسـلمـين عـمال الثـورة

  مـا يـبـقى تـأثـيرهـم كـايـن نــراه    ذل المجـرمـين و اعـوان الكـفـرة

  هو و العشرة بـن هـاشم الى في نـصرة  مـعـاه  يـا رب بـلطـفك أعـزم بـجاه النـبى األواه

  نـا بـينا الهـادى المـعظم مـحـمد رسـول اهللا  يـا رب صلى و سلم على زيـن التـاج القـايـم 

  اتفرقـت كـفرة واسالمـا ومن عـاصا غـرغاه  بـجاه نـوح و آدم خـرجت مـنهم كل األمــة

   األمـة راجل واوليـه كل احـد يبـكى بـبكاهذا  يـا رب يـا عـال العـليا يـا عـليم بالخـفيـة

  مـاصـبـتش حـد ايـصبرنى يفـتيلى بكالم   اهللا  اسمعـت المدفع يـا خـوتى ادموعى من عيـن فاتونى
  الطيارة ثـاين تـرفـد دارو قـوة دون اهللا  قـاضتـىن امـة حممد شـفت الكفرة ليهم تـصعـد 

   ابعـين ضربوا راح امكـسر شوف ضرب اوالى اهللا  دافـرالمـجاهـد قاعد يـستغـفر لنـجاه الكافـر ي
  مـا عـندو حىت طـيار مـعـتمد عـن عال القـدرة   يـه يهزم يف الكفار واحيرر وطن يســعـاه

  كى نـاضوا أهـل الجزائر مـكانش من يبـقى حـائرالزم ذا الوطـن يـحرر من العـدو ليـس تـراه
   مـجهولة كى ناضوا سادات الرجلة للعـدو كـافاوا بـالهنـفـهـمها هـذى مـرتولة ما هيشى حاجة
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  طـالــت لـضـرار
  

  نو مـشعـالـينقلبى واجـى صاهـدي    الت علـى لـضـراريـا بـن عـمى طـ

   وضـحيت حـزين خـليـت اىل نـحبـهم    اذا تـسألىن نـعيـدلـك بـيا مـاصـار

   مـكان حـصـيـنقـرب بـنى ونـيف في    مـتـغرب في وطـن بعـد مـع القـفـار

   شـهـريــن  لـفونـا  املـروك يف أرض    يـسـمى فـقـيق مـواليـه أحـرار

  المـرسـليـن  أيـام سـيـد  اتـذكـرت    اهـجـرت بـرفـاق و وجـدنـا أنـصار

  األمـيـن  مـثـل رفـاق  رانـا صـرنـا    نـتـفكر قـريش و الـماضي مـا صـار

  نـالـمـيـعـ رب ال ول رسنـىبـال   ال ميـثـل وقـتـنا عـصر املـخـتــار

  مـا يـخـفى تـاريـخـنـا للفـاتـحيـن     ابـرار اءـ خـلـف اوالد ن ـأمـا نـح

  هـذا القول صحـيـح نـحـن تـابـعـني      ــارا أثـا ثـابـتـة لـهـتـنـأصـال

  نـركـيـد المـشـ ضـ ل اهللاـفي سـبـي    ـكـفـار ال ادـبـجـه ى ـأمـرنـا رب

  اهـديـنـادفـعـنـا حـب الوطـن مـج    ا اليـوم مـن أجـل التحرارأحـنا ثـرنـ

  م  والـديـنـو فارقـنـا مـا عـز مـنـه    خـلفـنـا حـرميـنـا و اوالد صـغـار

  جـئـيـن  مـن الال اهـى مـعــوال و ـه    هـذى هي قـصـتـه نـاظم لـشـعار

  حمـتـاج عـويـنجـينـا مـن أجل الوطـن     يـا سايـلىن شـوف كى شـاءت لقـدار
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  رحلة  الـوطـن
                 

                           

  يــــا وطــــنــــي هـــــانــــــــي اآلن مـــــتــــغـــــــرب
  ـاك                                                     أتـــبــقــى بــــالــعـا فـــيــة ربـــي يـــرعــــــــــــ

  هــــجـــرنـــاك يـــا وطـــــن كـــا يـــــن لــي ســـبـــب

                                                       لــــو مــا نـــي مــحــتــاج  ال  اهــــوى ســـــــــواك

  يــــا وطــــنـــي قـــــداه عــــنـــــــك مــــــتــــعـــــــذب

                                          يــــا وطــــــن الـــمــلـــيــون ضــحــايــــا فــــــــداك             

  يـــا وطـــنـــي الـــتــاريـــخ يــــكـــتــــب و يــــراقـــب

  ــــد مــا يـــنـــســـاك                                                      مــــســـجـــل بــالـــدم واحـــــــ

  يــــا وطــــنــي رجـــال قــــامــــــوا بــــالــــواجــــــب

                                                        صـــبــروا كـــذا ســنــيــن فـــي ســبــيــل احـــيــاك

  ــبمـــاذا فـــي الــســـجــون مــن أجــلـك تــتــحـــا سـ

                                                         لـــــو خــــا نــــوك اقـــبـــيـــل اآلن كــــيــــف راك

  و كــــذا فــي الــجـــبــال هـــــذا مـــــن جــــــانــــــــب 

                 قــالـوا تــحــيــا حـــيـــيــــت أنــهــزمــوا عـــــداك                                         

  يـــــــاوطـــــنـــي األوراس  فـي  أول  مــــطــــلــــــب 

                                                         قـامـوا ثــمـة أبــطــال و أبـدر دانــيــة لــشــتــبــاك

  ـنـــا لـــيـــك أجـــمـــيــع شـــبــاب و شـــايـــبقــــمــ

                                                     أصـــــدر االعــــال ن  ســــمـــعـــوا  أصــــد قـــــــــاك 

  مــــن تــــــــونـــس لــطــرابـــلـس زيــــد المـــغـــرب

                         و الــــجــــزائـــــــر الــــعـــاصـــمـــة أول مـــبـــــدا ك                            

  فـــي  أول  نـــوفـــمــــبـــر ثـــــــــار  الــــشـــعــــــب

  ـــــــــــدا ك                                                  قــــــام  بــــــال  ســــالح  بــــا ألمــــان  فــ

  نــهـــضــوا  لــيـك  أجــمــيـــع  أبـــنـــاء  المـــغـــرب

                                                    جــعـلـوا جـــيـــش التـحــريـر مـن الـعــدوان احـــمــاك

  أيــــن  بـــن بـــلـــعـــيـد  و  أبـــطـــال  الــــــعـــــرب

                                               فـي الخـــمـســة و خـــمـــسـيـــن فــــر مــــن الـشـبـاك     

  و مـــعــاه  أعـــداء  تـــــســــعــة  يـــا  كـاتـــــــــــب

  ــــر شـــــوف حــــذا ك                                                  انـــظـــر تــــاريـــخ الــــجــــزائ

  فـــكـــر فـــي  زيـــروت  قـــبـــل  مــا  تـــعـــــقــــــب

                                                     و اقـــســنـطـــيـــنـة كـــلـها  ذاك أحــــذا عـافــيـة ذا ك

  ـــبأرض  بـــــن بـــاد يـــس  هـــــذا ك  الـــطــــالــــ

                                                     عــاش أحـــيـــا تـــوا  كـــلـهـا مــن أجـــل احـــيــــــاك

  و الــبــطــل  اعـــمــيـــروش  شـــوجــاع  أيــحــارب

  مــــن كــانــــوا افـــيــــــداك                                                    ســـجــــل يــــا تـــاريــــخ 

  بـــوقـــــــرة قـــــرب الــمـــديــــة  راه  أعـــطـــــــب
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                                                    بـــاعــــوه  الـــخـــيـان  لـــلـــجـــيـــش 

  الــفـــتــــــــاك

    الــــمـــغــــربأيـــــن لـــطـــفــــي عـــاش حـــــدود

                                                     فــي  صـــحـــرة بـــشـــار مـــات  امـــشـــى خـــــــــالك

  و الشـــيــــخ   الـــحــواس  هـــــذاك  الــــصــاحــــب

 لـــجـــرجــــرة ســــافــــرت                                                   نـــتــــذكــــر

  امـــعـــــــــــاك

  يــا وطــنــــي  قــــداه  مـــا  نـــعـــيــا  نـــحـــســـــب

                                                 ذا مـــلـــيـــون و نـــصـــف كـــلـــهـــــم 

  فـــــــــــــــــــداك

  ـــيـــت  وقـــــت  الــمـــصـــائـــــبأمـــا  أنـــا  ضــحـ

                                                 أحــــمــــلـــــت الــــســالح  فــــي ســــبـــيـــل 

  احــيــــــاك

  حـــضــرنــــا مـــعـــركـــات  قـــمــــنـــــا بـالـواجـــب

                اشـهـد عــنا يـوم يـكـون الـسـالك                                   

  أمـــام  اال لـــــه الخـــــلــــقـــة   تـــتـــحــــاســـــــب

                                                    عـــلــي  كــــان  أيــــحــــب حــــيـــا تــــك و حـــمـــــاك

   د لـــــت  فـــي الـــمـــراتـــــبأمـــا الــيــوم اتـــعـــا

                                                  كــــل آخــــر مـــفــــهــــوم ســـــــــي فــــالن 

  أحـــــــذاك
 

                                           *    *  *   *   *    *   *   *                                                     
  

  يـــا بــــن  عـــمــي  شـــوف  بـــيــا  واش أجــــرى
                                                  نــــد مــــولــي لــــجـــــراح  مـــــن كــــثـــر 

  الــتــفــكـار

  رىأتــــذكــــرت أيـــــام  فــاتــــوا  يـــا حــــضــــــــ

                                                  فــي وطـــــنـــي مــــفـــهـــوم مــــا بـــيـــن 

  األخـــيــــــار

  مـــانـــي داري  يــا حـــبـــابــــي  كـــيـــف أجـــرى

ـيـــفـــاه  ســـبـــقــولـي                                                    نـــســـتـــعـــجــــب  كــ

  لـــقـــدار

  جـــيـــت أنـــحـــوس قـــاصــــد بــــالد الكـــفـــــرى

                                                     مـــتـــمـــنـــى عـــــالج  قــــلـــبــي  فـــيـــه 

  أضــــــرار

  ـــل مــــا نـــــــرىخـــد عـــتـــنــــي لـــقـــوال قـــب

                                                    غــــرونــــا  بــــحـــد يـــثـهــــم  هــــــذ  

  الـــهــــجــــــار

  الــــي فــــاهــــم مــــا يـــصـــدق بــالــهـــــــــدرى

  قـــــولــــت قــــالــــوا مـــا وجـــدنـــاهـــا فـي                                                    

  ســطــــار

  صــــد قـــت بـــالــقـــوال و طـــلــبــت الــهـــجــرة
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                                                       خــــلـــفــــت الـــعــــزيــــز وراء 

  الـــبـــحـــــــــــــــــار

  فـــت الـبــهـــجـــة الـــبـــيـــضـاء المـذكــورةخـــلــ

                                                      الــجــــزائـــــر الــــغـــالــــيـــة مـــهــــد  

  الـــثــــــــــوار

  فـــا رقـــــت أرض الـــــعـــــز مـــكــــان الــــغـــيــــــرة

                                              قـــاصــــد  أرض  فـــرانــســـا  نــســـكـــنــهــا جــــــار           

  الــــي فــــا يــــق كـــــي أنـــــا عـــنـــد ا  نــــصـــــــرة

ــــي يــــلـــــحــــق                                                      كـــــــان أمـــــيــــــر ك

  يـــبـــنــــي  دار

  مـــا هـــــو داري واش يـــلـــقـى فـــي الــعـــــشــــــــرة

                                                     كــــــايــــن كـــــم أجــــنــــاس كــــثـــرتـــهــــم 

  كـــفــــــار

  ـنــاس جــــا بــــتـــهــــم قـــــدرةحــا شــى بـــعـــض الــ

                                                     مـــســـلــمـــيــن اضـــحـــاوا  مــــا  بـــيـــن  

  الـــكــــفــــار

  خـــــد عـــــوا مـــثـــلـــي جــــا و غـــــرقـــوا بـا لــمــرة

                            مـــا صـــابــــوش  اســــــال ك راهـــــم فــــي                          

  زيـــــــــــــار

  ســـــأ لــــنـــاهــــم قـــــا ل رانـــــا فــــي حــــــقــــــــــرة

مــــا نـــبــقــا  و                                                       لـــــوال بـــعـــض  اشــــيـــات 

  أنـهـــــــار

  مــا نـــخـــفـــوا عــــلـى الــنــاس هـــــذي الــمــضــــــرة

                                                     اغــــلـــطـــنـــا فـــي  الشــــا و هـــلـــكـــتـــنـــا  

  لـــــــــدوار

  ــاب و حــــفـــظـــنـــا الـــصــــرةمــــا درنـــــا ش أحـــس

                                                     ألــــي مــــا يــــقــــر أحـــســابــــو هــــكــــذ  

  صـــــــــــــــار

  كـــــــــذا مــــــن  رجــــال  راهــــــا مــــــــغـــــــــــرورة

                                  بـــيـــهــــم  ديـــعـــايــــات حــــلـــف                    

  االســــتــــعــــمـــــــــار

  مـــا نــــجــــحـــوش اقــــبـــيـــل فـــي وقــت الــــثـــورة

اريــــخــــهــــم  داروا                                                       خــــافــــــوا مــــن تــــ

  لــــنـــكــــــــار

  أيــــــجـــــوا  لــــلـــعــــمـــال بــــــحــــال وة هـــــــــدرة

                                                    يــــتـــنـــهــــد و  يــــقـــولـــلـــهــــم يــــا مــــاذا 

  صـــــــــــــار

  ــاو الـــيــــوم أفـــــراد عـــــادوا  واش اجـــــــــــرىجـــ

                                                     الـــجــــزائــــــر مــــا بــــقــــى فــــيــهـــا 

  مـــخـــتــــــــــــــار

  رةمـــا ضـــنـــيـــت  اتـــصــيـــر هـــذي الــســــيــــطـــــ
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                                                     الفــــــالح  ألـــــي  كـــيـــنـا  يــــعـــطــــوه  

  اقـــــطـــــــــــــار

  فــي الــمـا ضـــي درتـــــوا  عـــلـى طــوف بــحــيـــــرة

 انــــخــــرف فـــيـــه  بــالـــخـــضــــرة                                                      بــــاه 

  لــــلـــــــــدار

  هــــــذا قــــول الــــراس مــــالــــي يــــا حــــضـــــــــرة

                                                     الــــي كــــان  قـــبـــيـــل عـــنــــدوا  كــــم 

  ارأقــــطـــــــــــــ

  شـــوف اكـــبـــيــــر الــكـــرش  مـــا عــنــدوا  غــيـــرة

                                                     مـــا يــــرضـــاش  الـــــعـــــدل  يـــــوضـــع 

  لـــــنـــــفــــرار

  ـــرىبــــعــــد اتـــكــــلـــمـــلـــوا الـــعــــا مــــل يـــا تــــ

                                                     تـــرضـــى الــشـــعـــب يـــعـــيـــش فــي مـا ضـــي  

  لــشـرار

  مــــا يــــخـــفــــاش الـــشــــعــــب هـــــو أب الــثــــورة

ســــــنـــوات  مــــــن أجـــــل                                                       كـــافــــــح  

  الـــــتـــحـــــــــرار

  كــــيـــفـــــاه  اتــــحــــبــــوه يــــولـــــي لــــلـــــــــوراء

                                                     يــــتـــخــــذ  بـــقــــوالـــكــــم  فـــيـــنـــا  

  ـــــــــارتــــجــــــــــ

  كــــذ بـــتــــوا بـــشــــيــــات لــــيــــنــــا مــــخــــتــــارة 

                                                     تــــنــــفـــــي  االســــتــــبــــا د 

  تــــجـــعـــلــــنــــا  أخـــيــــار

  ـار نـــــادات  الـــثـــــــورةاســـــمــــعــــنــــا لــــخــــبـــ

                                                     لــــتــــوزيــــع  األرض صــــا د ر  ذا 

  الــــقــــــــــــــــــــــرار

  هــــذي كــــلــــمــــة صـــــا دقــــــة مـــــن بــــــــــرارة

                        قـــــالـــــوهـــــا بــــاألمــــس  كــــي كــــانــــوا                               

  ثـــــــــــــوار

  الــــيـــوم  الـــــتــــطــــبـــــيــــق  فـــــيــــهــــا ال  دورة

ي الـــوطــــــن  شـــــكــل                                                       مــــا يــــبـــقــــى  فــــ

  االسـتـعـمـار

  جــــعــــلــــوا بـــيــــانـــات  لــــلـــشــــعـــب  الــبــــــري

                                                     بـــــعــــد  الـــقـــربـــى  عــــاد  نـــعـــم  

  االســـتــــقــــــــــرار

    لــــوالدهــــم  فـــــيـــــهـا تــــــقــــــــــــــرىمـــا دارس

                                                     بــــعـــد  الــجــهــــل  الـــي مـــضــــى  جــــات 

  األنـــــــــــوار

  رىأتــأ كــــد نـــــا بــــيــــه صــــح بـــــال فـــــخــــــــــــــ

                                                     أقــــريــــنــــا  مــــجــــال ت  فــــادونــــا  

  بـــاخـــبـــــــــــــــار

  هـــــذا زيــــا دة  عــــلــــى ســــمـــع  الـــنــــشــــــــــــرة
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    أفـــــهـــمـــنـــا  فــــي  وطـــنـــنـــا واش  ألــــي                                                  

  صـــــــــــــــار

  نــــحــــن مــــغــــبـــونـــيـــن هــــا كــــذا فــــي زفـــــــرة

                                                     افــــتـــرســــونـــا  ذئــــاب غـــداريــــن  

  ـبــــــــــــــــــــــــــاركــ

  أول صــــحــــتــــنــــا  أفــــقــــد نـــــاهــــــا بــــــــــــــرى

                                                     لـــفـــا ئــــدة  الــغـــيـــرة  مـــلـــكـــتـــنـــا   

  لــضـــــــــــــــــــرار

  ـــول ألـــــــي فـــهـــــم حــــــق الــــهـــجـــــــرةهـــــذا قــ

                                                     مــــا يــــرضــــاش  أيــــعــــيــــش  فــــيـــهـا  

  بـــاســتـــمـــــــرار

  ــــــا رةانــــــحــــــذ ر فــــلـــي يـــــتــــمـــنــــى الــــــزيـــ

                                                     فـــي أصـــلـــوا عـــربــــي  جـــــدوا  مــــن 

  األحــــــــــــــــــــــرار

  رانـــــي نــنـــذر  فـــيــــك قـــبـــــل مـــــا تــــصـــــــــــرى

            يــــصــــرالــــك  مـــا  صــــرالــــي  تـــبـــقـــى                                           

  مــحــتـــــــــــــــار
*     *   *   *  *   *   *    *     *  

                 

   الــســــابـق فــــي الـــلــــوح البــــــد  انــــعــــــديـــــــــــه

                    شـــــدة  و ال خـــيـــر عــــنـــي                                   

  مــــكـــتـــوبــــــــــــــــــــــــــــــة

  كــــا تـــــب وطــــــن فـــرانــــسا الزم  نــــمـــشــــيـــــــــه

ــنــــي  و نـــرضـــى                                                      نــــهــــجــــر مــــن وطــ

  بــالـــغـــربــــــــــة

  حـــــكــــم الــــحـــاكــــم  راد  أمــــر نـــــصـــبــــر لـــيــــه

                                                     مــــا تـــنـــفــــع  حــــيـــلـــة  مـــعـــاه  و ال  

  ـةهـــــــــــــــــــــرب

  

  مـــا لــــــيـــــك الـــــمــــلـــوك األمــــر  الـــــــيـــــــــــــــه

                                                     قـــــدر عــــنــــي  نـــجـــاور أوالد  

  أوربــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ـــحـــــت عـــــلـــيـــهو نــــخـــلــــف وطــــنـــي الـــي كـــف

                                                     ســـنـــوات  طــــوال  كــــم مــــن 

  صــــعـــوبــــــــــــــــــــــــة

  هــــذا الـشـي مـــحـــال كـــنـــت  انـــمـــيــــز فـــيـــــــــــــــه

                          اتــــمـــنـــيـــت أنــــعـــيـــش  فــــي أرض                             

  األبــــــــــــــــــــاء

  مــــن قـــاتــــل أبـــــي و جـــــدي  نـــؤمــــن بـــــيـــــــــــــه

ـوم  جـــا بـــتـــنـــي                                                      و لـــكــــنــــي  الـــيــ

  ســـبــــــــــــــــــــة

  يــــا ســـامـــع قــــولـــي و نــــضــــمــــي خــــمــــم فــــيـــه
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                                                     جـــبـــت نـــــص عــــلـــى  الــــي  راهــــم 

  غــــربـــــــــــــــا

  يـــن  واحــــد راه  ربـــــي  مـــاكــــر بــــيــــــــــــــــــهكــــا 

                                                     بـــيـــنـــوا  و بـــيـــن  احـــبـــاب  عـــادتـــلــوا 

  جـــوبــــــــة

  ــــــــــــــهكــــا يــــن واحــــد  راه ربــــــي فــــــارح بـــــيــــ

                                                     مــــكـــثـــرلـــوا  األرزاق  عـــنـــدوا  

  بــالـــحـــســـبــــــــــــة

  مــــفــــوضـــلــــوا  مــــواد  كـــلـــوا  مــــا يــــرضـــيــــــــه

               أرزاق و أثـــــمـــار  والـــــوا  فـــــي                                       

  الــنـــســــبـــــــــــــــــة

  مــــا يـــتـــنـــوى فـــي ضــــمـــيــــر شــئ يـــــأ ذ يــــــــــــه

 مـــا يــــرى                                                      مــــا  تـــأ تـــيــــه  أمـــحـــان 

  غـــلـــبـــــــــــــا

  حــــتـــى بــالـــوســـواس مــــن قـــــلـــب مــــعــــا ديـــــــــه

                                                     مـــا يـــســـكــنـــشــــي  فـــيــه  ذي  عـــنـــوا  

  صـــعـــبـــــة

  خــــالــــقــــوا هـــكــــذا  يـــعـــطــــيــــــــــهألــــي حـــــبـــوا 

                                                     دايــــم  زاهــــي  مــــوش  مــــن  نــــاس 

  الـــكـــربـــــــــــــة

  ــهيــــا ربـــــي يـــــا خـــالـــقـــي عـــبـــد ك تــــشـــــفـــــيـــــ

                                                     عـــــم الــــضــــر عــــلــى الـــخــال يـــق  و 

  تـــربــــــــــــــــى

  ا مــــن راجــــول كـــنـــت مــــعــــا شــــر لـــــــيـــــــــهذمــــا

    قــــايــــم  فــــرض الــــديــــن  و مـــعـــاه                                                   

  الـــوجــبــــــــــــة

  ا الـــوقـــت مـــا هــــو صــــايــــر فــــيــــــهذبـــــكــــا نــــي  

 ا مـــن نـــســوان  مــــا  صــــابــــت ذ                                                     مــــا

 حـــبـــــــــــــــــــة

  مــــا صــــابـــت رجــــولــــهــــا تـــســــتــــنــى  فـــــيــــــــــه    

ا زمــــــان  طــــويــــل أو حــــد هــــا  فـــي ذ                                                     

  الـــرقـــبـــــــــــا

  ــالـــعـــيـــن غـــيـــر تـــراجــــى فـــــيــــــــــهاتــــبــــاصـــر ب

 راري  ذ                                                     أبــــقــــات  اوحــــد هــــا  مــعـا  الــــ

  مـــصـــحــوبــة

  ـــــها  الـــــهــــم الـــيـــــوم  رانــــــي  حــــايـــــر  فــــيذهــــــ

                                                     بـــيـــا هــــم  الـــغـــيـــض  و مــكـــار 

  الـــغـــربــــــــــــــــــــة

  لــــــكــــنــــي  مـــا نــــيــــش  وحــــــدي  غــــا رق  فــــيـــــه

           قـسـت  عـلـى الرجـال  كـامـل                                           

  بالـحـســـــــــــــــــــــــــــــبـة
*     *  *  *    *   *  
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  حـــشـــمـــتـــك با لــلــــه  يــا طــايـــر  يــا زرق  الــجــنــحــان

ــجــــزائــــر وطـــــن                                                      مــــرادي  بـــيـــك  الـ

  الــشـــجــــــعــــان

  سـلـم عـلى البـيـضـاء الجـزائـر وعـلى شـعـب البـهـجـاء الـثـائـر

                                                     ألــــي كـــافـــح طـــرد  الـمــســتــعـــمــر نـجــح 

  يـمـــــــــانإبــ

  ـي الـشـاعـر ألـي صـــد عـــلـــيـــكـــم هـــاجـــــرقـلـلـهـم نـوضـن

                                                     أقـــصـــد  ألوربـــا  زائــــر  يـــتــفـــقـــد  فــي  

  الخـــــــــــوانا

  ةهــب قــاصــد ألوربـــا يـــتـــفـــقـــد مـا فـــيـــهـــا عـــوربـــذا

ي هـــــي أغـــــلـى  نـــســـبـــة  مـــا فــيـهــا ذ                                                     هــــــ

  نــقـصـــان

  أوربـــا لـمـا نــقـــصــدهــا  مـا عـــنـــدي  مـــحـــبـــة لـــيـهـــا

 لـــكـــنـي  خـــوتــي  فـــيـهــا  مـــن شــــاو                                                      و

  الـــزمـــــــــــــان

  

  صـا قــتــهـــم أســبــاب الـخــد مـة الـي راهـــم سـكــنــوا ثـمـة

ي  مـــا  فـــيـهـــا  نـــدامـــة  لـــلـــوطـــن ذ                                                     هـــــ

  ـــــــــــــوانعـ

  الـشـاعـــر يــحـيــى قـــاصـــدهـــم مــتــمــنـي زيــارة لــيــهــم

                                                     يـــا  ربـــي  لـــي  خـــلـيـــهـــم  يـــا عــــظـــيـــم 

  الـــشــــــــــأن

  ا  يــا الـــهـــي يــــا مـــواليـــارجــعـــهـــم لـلـوطــــن امـعــا يــ

                                                     و تـــعـــود  األســـرة  هـــنــيـــة  مـــا  فــيـهــا 

  نــقـــصــــــــــان

  مـا نــرضــى عــيــشـــة أوربـــا الـــشــعــب كــاثــره الـغـربـــة

                                   صـــغـــري  عـــد يــــتـــوا  بــالـــحـسـبـة مـا بــيــن                   

  الـبـلــــــدان

  الـجــزائـــر نــرجــع لــيــهـا مــا تـحـــلـى ســكــنـى خـاطـيـهـا

تـــمـــتــع  فـــيـهـــا مـا بــيــن                                                      الـــبـــهـــجـــة  نـــ

  االخــــــــــــوان

  الــبـهــجــة يــا أرض أجــدادي فــارقــتــك خــلـفــت اكــبــادي

                                                     وحـــشـــتـهـــم  حـــرقـــت  فــــؤادي كــــل لـــيـلـة 

  حـــيـــــــــران

  وحـــشـــت أمــا ووالدي الـــغـــربــة نــاسـي و أحــفــــاديأتــ

                                                     مـــا نــهـــى مــا طـــاب رقـــادي  واقـــع  لــي  

  تـــشـــطـــــــــــان

  ـــانحــشــمــتــك بالـلـــه يــا طـــايــــر يـــا زرق الـــجـــنـــحـ

                                                     كـــي تـــصـــفــــى  لـــلـــبــيــضــاء  ســلــم  بــلــغ 

  مــنـي حـنـــان

  يــا قــمــري كــي تــوصــل ثــمـة أول ســلـــم عــلـى لـمـيـمـة
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ـول  لــهـا خـــلـــيـــتـــوا  ثـــمـا  ادعـــيـــلـــوا                                                       قــ

  الــرحـــمــــــــن

  قـول لـهـا يــا امـا لـحــنــيـنــة مـن قـلـبــك أرضـاي أعـلــيــنـا

ــاو                                                      الــمـــولـــى كـــاتـــب  فـــرقـــتـــنـــا مـــن شــ

  الــزمـــــــــــــان

   ربــي قــدر عــنــي نــتــغــرب نــهــجــر مـن وطــنـيذهــاكــ

                                                     بـــال ســـبـــة  كـــنـــت  مــهـــنـي  انـــقـــاسـي فـــي 

  لـــمـــحــــــان
*  *  *  *  *  *  *  

                                 حــــشـــمــــتـــــك بـــا لـلـــــه مــــنـــــي يــــا              

  طــــا يــــــــــر

ا الــجــــواب  لـــلـــوطــــن  ذ                                                     تـــــــدي  

  اتــــأديــــــــــــــــــــــــــــه

  نـــي وطــــــن الـــعـــز و الـــغـــــيـــــرة و اصـــبـــــروطـــــ

                                                     كـــا تــــب  لـــي مــكـــتـــوب  نــهــجـــر و 

  نـــخــلــيــــــــــــــــــــه

  ـــزائـــــــــــريــــا ســــــا مــــع وطــــنـــــي بـــــال د الــــجــ

                                                     الــجــــســم  هـــنـــا  و الــروح  دايـــــم   

  فـــــيــــــــــــــــــــــــــــه

  قـــلـــبـــي  راه  ضـــريـــر مـــا طـــاقــــش يـــصــــبـــــــــر

                         ال حــــكـــيـــم  يـــعـــالــــج   الـــمــرضـــى الـــي                              

  بـــيـــــــــــــــــه

  مـــا نـــرقــــد مـــهـــمـــوم كــــل لــــيــلـــة حـــــايـــــــــــر

لـــوطـــــن هــــــو                                                       بـــيـــا حــــب  ا

  ومــــالـــيــــــــــــــــــــــــــــــه

  مـــا نـــرضـــى مـــحــــال بـــلــــــد  أمـــخـــيـــــــــــــــــر

                                                     يــــعـــزلــــنـي  عــــلـــي  دفـــنـــت  أبــــائـي  

  ــــــــــــــــــهفـــــيـ

  أرض الــــجــــودة و الـــكــــرم و الـــــمــــفــــا خــــــــــر 

                                                     بـــلــــد  الــمـــلـــيــون  و نـــصـــف 

  اثــــنــالـــيــــــــــــــــــــــــــه

  ــاوتــــي مــــــال ق اصــــبــــــــرلــــومــــونــــي يــــا خـ

  عـــنــــدي  الـــخــــيـــر  انــــصــــد  ذ                                                     لـــمـا

  اعـــلـــيـــــــــــــــــه

  الـــجــــزائـــــر جــــامــــلـــة الــبــــادي و احــــضــــــــر

                                          و الريــــف  الــــي شـــعــبــنــــا  مــتـــوســــع             

  فـــيـــــــــــــــــــه

  ا مــــن فــــــالح فـــي أرضـــــــــو دايــــــــــــــــرذكــــــــ

ــم الــــدنـــيــــا  الـــخـاطـــــر يــــزهـى                                                       نــــعـيـ

  بــــيــــــــــــــــــه

  ا مـــــن عــــنـــد وا الــمــــال اخــــــدم تـــــاجـــــرذو كــــ
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                                                     أصــــبـــح  فـــي عـــــز  زاد  الـــخـــيـــر  

  ـيــــــــــــــــــــهاعـــلــ

  ا مـــثـــلـــي  راه  فــــي الــغــربـــة حـــايــــــــــــرذو كــــ

                                                     مـــكـــا نـــش  مـــن  يـــنــعــــرو  و ال   

  يــحــمــيــــــــــــــــــــــه

  

  ـي أمـــــوري تــــــتــــــيــــــــســــريـــــا ربــــي شــــاهـــ

                                                     أتــــزول  الـــحـــيـــرة  عـــلـى  قـــلـــبـــي  

  تـــخــطــيـــــــــــــه

  نـــتـــمــتــــع مـــا بــيـــن نـــاســـي نـــتـــمـــخـــتــــــــــر

                                             نـــسـعــــد  بـــعـــد  الـــبـــؤس  الـــي  رانــــي          

  فـــيــــــــــــــــه

  فـــي أرض الـــمــلـــيـــون و الـــنــــصــــف انــــعــاشــر

تـــمـــسـى  و انـــصـــبــــح                                                       نـــرضـــى  نـــ

  قــــاشـــيـــــــــــــــه

  نـــــحـــــوس قـــــاع الــبــــال د و نـــــتـــــخـــــيــــــــــر

                                                     ويـــــن  هـــنـــا  قـــلــبـي  نــجـاوز  نــبــقــــى  

  ــــــهفـــيــــــــــ

  الـــعـــاصـــمـــة و الـــبــــحــــر بــــيـــهـا دايـــــــــــــــر

                                                     شــــعــــب  الـــبـهــــجــة  عــــلـى الـعــــدو  

  نــفــتــخــر  بــيـــه

  م أنــــقـــــــــررأحــــداعــــــش ديــــســــمــــبــــر يـــــو

كـــــرى  تــــبــــقــــى  ذ                                                     ســــنـة  و الـــسـتـــيـن  

  لــــيــــــــــــــه

  يــــك الــــمـــجــــــــــازرذال يــــنـــســـى الـــتـــاريـــخ  

                   الشــــيء  ألـــي   صــــار  فـــكــــرنــــا كــــم                                    

  فـــيـــــــــــــــــــه

  أمـا الــشـاعـــر  راه  قـــــيــــضـــان و ســـــاهـــــــــــر

ــمــــوا  جــــار                                                       أوقـــعــــلــــو  تـــخـــمـــيـم  هــ

  عــــلــيـــــــــــه

  و يـــا قــــلــــبـــي تـــبـــقــــى هـــنـا و ال تـــســـافــــــر

                                                     أتــــرك  بــــر  فــــرانــــسـا  مـــا ال  حــــدود   

  بـــيــــــــــــــــــه

  كــــــــــــر ذــن واليــــات فـــــي أرضــــــك تـــــكـــم مـــ

                                                     صــــحــــرتــــهـــا  و  الـــتـــل  ســــاحـــل بـــمـا 

 فــــيــــــــــــــه

  و يـــا قــلــبــي فــي الــعــاصــمــة مـــيـــز تـــعـــاشــر

                                                   الـــوطــــــن  امــــخــــيـــر كــــل مـــا تـــتـــمـــنـى    

  فــــيـــــــــــه

  انــــــطــــــق لـــيـــا قـــــالـــي بـــــيــــا شــــــــــــــور

ا الـــسـاحـل  ذ خــــوض  أطــــريــــق  الـــغـــرب                                                      

  خـــلـــيــــــــــه
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  لـلـــبــــلــــيــــدة كـــــان لــــي فـــيـــهـــا مــــــقـــــــر

ـد                                                        مـــا كـــا نـــت  تـــقـــد يـــر  لـــلـي  يـــقـــصــ

  لـــيـــــــــــــــه

  اك الــجـــــبــــل زايــــد مــــنـــــظــــــــرذشـــرفــهـــا 

                                                     قــــلـــعــة  لـــلـــكـــفــــاح  ســــابـــق  كـــنـــا  

  فـــيـــــــــــــــــــه

  ـــبــــــطــــال اتــــــــقـــــــــــوربـــوقـــرة و أمــعــاه ل

                                                     مــــاتـــوا  مـــن  أجـــل  الــــوطــــن  ضـــحــــاوا  

  عــــلـــيـــــــه

  مـــا نـــنـــســــا ش أبـــطــــال كـــيـــمـا سـي لـخـضـر

                              الـــجــــزائــــر  كــــلــــهـا   تـــفـــتـــاخــــر                        

  بـــيـــــــــــــــــــــــــه

  يــا رفـــيـــق خـــوض مـــن راي زيــــد أظـــــهــــــــر

و الـــجـــيـــش                                                       مـــورادي  شــــرشــــال  

  فــــيــــــــــــــــــــــــــه

  كــــــــــــــــــــرذي مـــدرســـة عــــامـــــة الزم تــــــذ

                                                     مــــا كــــان  تــــد ريـــب  لــلــــجـــيـــش  

  أيــــمـــنـــيـــــــــــــــه

  ا الــــشـــاعـــــــــــرذلـــغـــهـــم ســـالم مــــن هـــــبـــ

                                                     فــــارق  وطـــنـــــوا  راه   ربــــــي  راد  

  أعــــلـــيــــــــــــــــــــه

  ـــــــرو لـــو كـــان أبــعـــيـــد بـــيـــكـــم يـــفـــتــــخـــ

                                                     أنــتــــم عــــــز  الــــوطـــــن  و حـــــراس  

  أعـــلـــيــــــــــــــــــه

  كـــــــر ذيـــا ســـال لـــة جــيـــش فــي الـــمــاضــي يـــ

  يــــا حــــصــــراه  أبــــطــــال  يــــاســــر مـــاتــــوا                                                     

  فــــيـــــــــه

  كــــــــــــــرذريــفـــاقـي بـــاألمـــس مــــن حـــقــي نـــ

ا عــــار  ذ                                                     الـــي  يـــنـــسـى  رفــــاقــــوا  

  ــيـــــــــــــــــــــهأعـــلـ

  يـــكـــفـــيـــنـــي مـا جـــبـــت لـــمـــثـــال انـــعـــبـــــر

ا  الـــغـــرب  بـــكــــراعــــي  ذ                                                     الزمــــنـــي  

  نـــمـــشـــيــــــــــــه

  ـــالك  اتـــقـــصـــــــــــــريـــا قـــمـري نـــوصـــيـــك ب

                                                     أرجــــع  راك  أعـــقـــبـــت  والـــي  ســـال  

  اعـــلـــيـــــــــــــــــه

  

  

  فــي مــلـــيـانـــة  راه  ضـــريـــحــــوا حـــاضـــــــــــر

                         أحــــمــــد  بــــن يــــوســــف  أجــــدادنــــا   قـــرات                              

  اعــلـيــــه

  نــالـــت عــنـــوا نـــاس فـــي الـــظـــاهــــر و الــســـر
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دروس                                                       مـــنـهــــم  نـــا ئــــل  كـــمـــــل  

  اعـــلـــيـــــــــــــــــــــه

  أفــهــمــنــا الــقــلــيــل و أســـمــعـــنـــا يـــاســـــــــــر

                                                     كـــثـــيـــر  مـــن  الـــنـاس  راهـــا   تـــمـــزح   

  بـــيــــــــــــــــه

  ا مــــقـــال كـــاتــــب مــــفــــكـــــــــــــرصـــــد قـــنـــ

                                                     لـــقـــنـــا  دروس  مـــعـــلـــومـــات  

  اعـــلـــيـــــــــــــــــــــــــــه

  و مـــن ثـــمـة طــريـــقـــك عــلى ســـيــدي لــخـضــر

ا الـــغـــرب  جــــمـــلـــة ســـال ذ                                       الزم هـــــ              

  اعـــلـــيــــــــــــــــــه

  الـعــيــن الــد فـــلـى روح ســال عـــلـى الــحـاضــــــر

 و اعــــقــــب  زيـــد                                                      رحــــم عـــلــي مـــــات 

  الـــهـــيــــــــــــــه

  مـــورادي لـــصـــنـــام نــــقـــصــــدهــــا زائـــــــــــــر

                                                     كــــي نـــنـــظـر خـــيـــراتـــهـــا  هـــمـي  

  نـــلـــغـــيـــــــــــــــــه

  ـقـــى لـــيــلـــة بـــيـــن لـــحـــبـــاب انـــقـــصــــرنـــبــ

ا مـــن صــــديـــق  يـــهــــوانــــي  ذ                                                     كـــــ

  نـــعـــنـــيــــــــــــــــــه

  راو زور الونـــشـــريـــس داخــــلــهـــا و الـــبـــــــــــــ

كـر بــــونــــعـــامــــة  ســــال ذ                                                     ثـــــم  اتـــــ

  اعــــلـــيــــــــــــــــه

  ا الــبــطـــل الـــــي كــــان كـــل لــيــلــة ســـاهـــــــــرذ

 و لــــو مــــات  عــــلـــى الـــوطـــــن بــــاقـــي                                                      

  مـــاضـــيـــــــه

  اهــــــــــــــــرذتـــســمــســيــلــت زورهــــا وارجــــع 

وك  ذ                                                     فــــي جــــبـــال الـــغـــيـــريـــة  

  ـــــــــــــــهأهــــالــــيـــــــ

  اك والــــي مـــعــــتـــبــــــــــــرذو ســـيـــدي عــــدة  

ا  ســــلـــكـــت  نــــا س  فـــي الـــقــــرآن  ذ                                                     مــــا

  اعـــلــــيــــــه

  ــــــــــــرســال لـــة لـــشـــراف و األ صـــل الـــطـــاه

                                                     رجــــال مـــغـــيـــلــــة  و كــــرايــــش تـــقـــرب  

  لـــيـــــــــــــه

  ى زائـــــــــرذفــي بــالــي مـــن عـــنـــدهــــم نــــغــــ

    الـــبـاب الــبـــكـــوش  و الــــشــــعــــب  الــــي                                                   

  فـــيـــــــــــــــه

  يـــشــــهــــد عـــنــهــم كــل مـــن هـــو حـــاضــــــــر

وا                                                       مــــن  جـــيـــش  الــتـــحـــريــــر  و الــــي قــــامـــ

  بــــيــــه

  نــشــكـــرهـــم و نـــزيــــد نـــشـــكـــر و انــــعــبـــــر
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                                                     يـــشــــكــــرهــــم  تــاريـــخ  يــــامـس عـــمـــلــــوا  

  بــــيـــــــه

  ـكـــــــــــــــــرا الــمـــفــذو سـهـــل يـــا ربـــي لـــهــــ

                                                     راضـــي نــــاس  الـــوطــــن  جـــمـــلـــة  قــاع  

  اعـــلـــيــــــــه

  و جــمـيــع الـــصــالــحــيــن فـي الــداخــل و الــبــــر

    و لــــعـــمـي  مــــوسـى  قــــربـهـــم  الزم                                                   

  دهــــمــيـــــــــــــــه

  كــــــــــــــرذودهــــم  غـــــيـلــيـــزان و ابـــــد تــــتـــ

                                                     فــــلـــي  راه  يـــســـال عـــنــا  ســـال  

  ــــــــــــــــــــهاعـــلـــيـ

  فـــيــهـا نـــاس اكــثــيــر تـــعـــمـــل بــالــخــاطـــــــر

                                                     أو عــــابـــر  ســـبــــيــل  مـــثـــلـــي  تـــحـــسـن 

  لــيــــــــــــــه

  نـــم  نــتــدهـــــــورمــن غـــيــلــيــزان لــمــســتــغــا

                                                     انــــحـــوس  وطــــنــــي  لـــنـــجـــهـــل 

  غــاشــــيـــــــــــــــــــه

  نــقــصــد فــيـهــا ثــــم مـــكـــان الــمـــخـــيــــــــــــر

                  لـــسـيـــدي  مـــحــمـد بــــن عــــلـــي  نـــســـتـــبــرك                                     

  بـــيــــه

  كـــــــــــرذو نـــســال عــلـى ثـــرايـــتـــوا أنـــثــى و 

                                                        نــــتـــقـــدهـــم  كــــل  واحـد  نـــغــــد ى

  لــــيــــــــــــــــــــــه

  مــنـهـــم يــلــزمــنـــي مـــن الــصــبـــحـة  انــبــكـــر

                                                     فـــي بـــالـي  ســــيـــدي  الــــهـــــواري  

  نـــعــــنــــيــــــــــــــه

  

  

  ـررت انــــعـــاشــــــــــــــر ات قــذفـي وهـــران بــا لــ

                                                     لــــكــــن  قـــلــبــي  قـــالــي  مـــا زال  

  الـــهــــيــــــــــــــــــــه

  واجـــبــتـو قـــتـــلـــو اهــــدانـــي نـــســتــخــبــــــــر

                              عـــنـــدي  شـــك اكـــثـــيـــر  كـــايـــن  مـــن                         

  نـــســـمـــيـــــه

  قــــتـــلــــو ويــــن انـــشــــوروا نـــادانــي بــــــــــــر

 لـــنـا  ضـــحــــاوا  ا  الــوطــــن  ابــــطــــاذ                                                     هــــ

  اعـــلـــيــــــه

  كـــــــرذاتـــمـــوشــنــت فــي طـــريـــقـــنـــا الزم نـــــ

ا  فـــعـــلـــوا  ذ                                                     اتــــفـــكـــر  ديــــقــــول مــا

  بـــيــــــــــــــــــــه

  اك الـــكــا فــــــــــرذـزار بـــالدهـم هـــــــــيـــــوم  انـــ
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                                                     وجــــد  شـــبـــيــبـة  بـــطـــمـا طــــم  تــــرجـــم  

  فـــيـــــــــــه

  وال هــــارب مــا لـــــــــــقـــى واش يــــــفـــكــــــــــــر

                                             بــــاه  يــــرضـي  شــــعـــب  غـــضـــبـــانـــيـــن         

  اعـــلـــيــــــه

  يـــوم كـــان الــشـــعــــب بـــاالمـــــس مــخــضـــــــــر

ـن  نـــوم  فــــا يـــت  كـــنـــا                                                       اســـتـــيـــقـــظ  مــ

  فـــيــــــــــــه

  واعـــقـــب لـتـلـــمـســـان و ابـــقــى كــــم شـــهــــــــر

ا  كــــايـــن  ذ                                                     اطـــالــــع  عــــلـى الـــوطـــــن  مـــا

  فـــيـــــــــــه

  ـزيـــــاتــــيــــن كــــم مـــــن مـــــفـــكـــــــــــــــــر والـــ

                                                     كـــتـــبـــوا  لــلـــتـــاريـــخ  الزم  تـــعـــمـــل  

  بـــيــــــــــــــــــه

  ـبـــــــــــــــرمــــا زال  اآل ثـــــار دلــــــيــــــل أيــــعـــــ

ا مــــا  ذ                                                     الـــي كــــا نـــوا  قـــبـــل  هـــــــــــــــ

  نـــخـــفـــيــــــــه

  كــــــرذنـــشـــكـــرهـــم بــأ عـــمـــال عــــمــلـوهـا  نــ

                مــــاضــــيـهــــم   مـــعـــروف  الزم  نـــرجـــع                                       

  لـــيـــــــــــــــه

  وانــســال عــلـى نـــاس فـــي الــــداخــــل و الــــبــــر

ــى                                                       بـــومــــد يــــن  الــقــــوث  الزم  نــــصــــفـ

  لــــيـــــــــــــه

  ســـال اعـــلــيــهـــم و زيــــد مــــنـي يــا طـــائــــــــر

                                                     واعـــقـــب  مـــنـــو  روح  زائـــــر  زيـــــد   

  لــــهــــيــــــــــــه

  كـــــــــــــرذـــتــــــكــي تــصــفــى بـــشــار تــبـــدى ت

                                                     يـــظـــهـــر لـــك مـــكـــان  بـــاطــــل  صـــا يــــر  

  فـــيــــــــــــه

  جـــعــلوا االســـتـــعـــمـــار لــنـــفــي مـــنـــكـــــــــــر

                      مـــا شــــافــــوش  الـــخـــيــــر نـــاســــوا  و مـــا                                

  لـــيــــــــــــه

  و الــيــوم الـحــمــد لـلـــه تـــلـــقـــاه اخــــضــــــــــــر

ـصــل  وجـــدنــــا                                                       فــــواكـــه  فــــي  غـــيـــر  فــ

  فـــيــــــــــــــه

  جـــرف الــتـربــة ســـد بــمــــيــــاه الـــتـــيـــــــــــــــر

                                                     فـــا يـــت  مـــأوى  لـــلـــقـــنــا بــل  تـــلـــقـى  

  فـــيـــــــــــــــــه

  ـرة رقــــان كـــانــــت تـــتــــفــــجــــــــــــر فــي صــحــ

                                                     ضـــــد  الـــخـــلــــق  اجــــمـــيـــع  قـــنـــابــل  

  يـــــــــــــهذتـــؤ

  اك الــوجــــه تــــمــــام اتــــغـــيـــــــــــــرذشــــوف لـــ
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                                                    انــــظـــر نــــاس أدرار يــــعـــطــــو لـــك   

  تــنــبــيــــــــــــــــــه

  ا كــايـــن ســــــــــــرذا الــصــحــرى فـــيـــك مــا ذيــا 

كـــــروا  و  نــــبـــارك  ذاعــــلـي نـــــــ                                                     حـــــق 

  لـــيـــــــــــــــــه

  فــيـــها خـــلــق اكــثـــيــر يـــاســر مـــنـــتــشـــــــــــر

كــــر تــــنــــدوف  انــــزيــــد  ذا اتــــــذ                                                     ا

  ـــــــــــــــهالـــهـــيـــــ

  كـــــــــرذالــصـــحــــرى واد الـــذهـــب فــــيـهـــا نـــــ

                                                     ذا نـــــجــــل  األشــــراف  الزم  نـــعـــمـــل  

  بـــيـــــــــــــــــــه

  نـــــذكـــــــــــــرراهـــم لـــيـــنــا جـــوار الزمــــنــــي  

                                                     ســــكـــنـوا  عـــلـى الـــحـــدود  هــــذا مـــا  

  نـــخـــفـــيــــــــه

  تـــمـــنــراســــت قـــرب مـــالـــي و الـــــنــــيـــجــــــر

             هـــــذا حــــد  الــوطــــــن  مـــانـــي   واهــــم                                          

  فـــيــــــــــــــه

  

  

  و يـــــا قـــــلــــبــــي تــــبــــقـــــى هــــــنـــــا و ال دور

ــي                                                       الش  اتـــخــــمــــم  شــوفـــت  ذرك  الـ

  تــبـــغـــيـــــــــه

  ارجــــع مـــنـــا عــــود ســـــال عـــلـــى الــثــائــــــــــر

                                                     هـــذا   الـــصـــحــــرى  كـــلـــها  تــنـــتـــمـي  

  لـــيــــــــــــه

  ــة  زيـــــد أذكــــــــــــــــــرذا  قـــلـــنــا بـــوعـــمـــامـإ

                                                     أوالد  ســـي  الــشـــيـــخ  كـــا نـــوا  نـــصــــر 

  لـــيــــــــــــه

  فـــي الـبــيــض بــالــذات لـــيــــهـــم ذا الــمـــــقــــــــر

                          لوالد  الــصـــديـــق هـــاذون                           

  أمـــالـــيــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ال يــنــســى الـتـاريــخ مــاضــيــهـــم حـــاضــــــــــــــر

  يــــسمـــع                                                       أســأل  عـــنـهـــم  كـــل واحــــد

  بـــيــــــــــــــــه

  وســـال عـــلـيـــهــم كــلـــهــم يـــا ذا الــطـــائــــــــــــر

                                                     الــــي  نـــصـــروا  بــوعـــمـــامة  فــي  

  وقـــتـــيــــــــــــــــه

  ـن ضـــد الــمــــســـتــعــمــــــــــروقــفــوا كـــم ســنــيـ

                                                     حـــتــى  صــــد  الــشـــيــخ  مــن  الــحـــدود  

  الـــهـــيــــــــه

  فــي الــنــعـامــة ســـال يـــعـــطـــو لــك خـــــبـــــــــــر
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                            مــــن عــــيـن الــصـفـــراء   و  مـــشـــريــة                           

  مـــنـــهـــيـــه

  هــذا الـنـاس اجـــمـــيـــع قـــاســـوا االمــــــــــــــــــــر

ــر                                                      راه  اذكــــرهــــم  ولــــد  بـــلـخــي

  نـــســـمـــيــــــــــــــــه

  راه  اتـــفـــكـــرهــــم و هـــــو فــــي الــمــهـجـــــــــــر

                                                     مـــشــــلـــيــة  مــنـــا  و  مـــشـــلـــيــة  

  مـــنـــهـــيـــــــــــه

  ـيــح  كـــانـــت لـلــــشــاعــــــرهـــذا الــبــيــت اصـــحـ

                                                     يــــتـــفـــكــــر  وطــــنــــوا  دايــــم  يـــحـــلـــم  

  بـــيـــــــــه

  نــاس الـــبـــيــض ذوك  عـــمــاريــــن  الــــبـــــــــــــر

                             يــــا  مــــاذا  قـــاســاو ا بــاألمـــس                         

  مــــوالـــيـــــــــــــــــــه

  يــعــطــولــك تــفـــصـــيــل عـــنــــوا مـــكــــــــــــــــرر

ـمـــوم  الــتـحـــقـــوا                                                       مــــاذا  قــــاسـى  مـــن  هــ

  بـــيـــــــه

  كـــذا مـــن ســـنـــيـــن و هــــو مـــتـــيــــــــــســــــــــر

                                                     لـــمـاذا  كـــتـــا بـــنـــا  مـــا  قـــالــــوا  

  بـــيـــــــــــــــــــــــه

  ـوا تــاريـــخ فـــي قـــــالــــب شــــاعـــــــــــــريــلـــزمــ

                                                     ولـــــد  الــبـــيــض  بـــطــــل  ذكـــرنــــاكــــم  

  بــــيـــــــــــه

  هـــكـــذا بـــيـــا صـــار حــيـــن نـــتــــذكــــــــــــــــــــــر

                                                     و كــــي  نـــتـــفـــكـــر  وطـــنــــنـــا  واش  اجــــرى  

  فـــيـه

  مـــن هـــذا الـــهـــمـوم  راه  اوقـــعــــلـــي  ضــــــــــــر

ـــعـــيـــدة  الـــي  هــــي                                                       مـــيـــزت  اس

  تــــبـــريــــــــــــــــه

  و لــــكـــنــــي الـــيــــوم  رانــــي  مـــتــــأثــــــــــــــــــر

                                                    نـــتـــذكــــر  فـــي  مــــدغــــري   واشـــا  جـــرى 

  لـــيــــــه

  ــذا الــرجـــــل كــــان فــــي أعــــلــى مــــقـــــــــــــــرهـ

                                                     كـــم  مـــن  واحـــد  كـــا ن  يـــحـلـــم  يـــوصـــل 

  لـــيــــــه

  رلـــومـــونــــي يـــــا خــــاوتــــــي كـــيـــف انــــعـــبـــــ

                                                     لــــو  كـــايـــن  أجـــل  رانــــي  حـــايــــر 

  فـــيـــــــــــــــــه

  لـــكــن هــــو مــــات و الـــمــــولــــى قـــــــــــــــــــــــدر

جــــل  مـــحــــدود   ربــــي  راد                                                       األ

  أعـــلـــيـــــــــــــــــــــه

  و لــــو مــــات وصــــد رانـــــــي مــــعــــتـــبـــــــــــــــر
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                                                     مـــوت  نـــكـــبـــة  كـــل  مــخـــلـــص  يـــشـــعــــر  

  ــهبــي

  وذكــــرولــــي مــــكـــان ســـــمــــاوهــــلـــي  بـــــــــــر

                                                     ضـــنــــي  بـــلـــعـــبـــاس  مـــيـــزت  

  انـــدهـــمـــيـــــــــــه

  ـريـــا حـــصــــراه  زمــــان مـــصــــطــــفــى شـــاعــــــ

                                                     كــــذا  مـــن مـــلـــوك  كـــانـــت  تـــهـــتـــف   

  بــــيـــــــــه

  

  

  مـــكـــانـــش مــــن يـــجـــهــــلـــوا فــي ذاك الــبـــــــــر

ــى  أوربــــا  وجــــدت  قـــصــــا ئــــد                                                       حـــتـ

  لـــيـــــــــــــه

  يـــكــفـــيـــنــي مــا جــبـــت لـــمـــثــال انــعــبــــــــــــــر

                                                     نـــودع  بـــلـــعـبـــاس   و  نــــزيــــد  

  ــــــهمــــالـــيــــــــــ

  و يـــا رفــيـــقـــي يـــالــــه بـــيـــنــا ســــايـــــــــــــــــــر

                                                     بـــــالد  األمـــيــــر هـــا هــــي غـــيــــر 

  الـــهــــيـــــــــــــه

  ل الــثــائـــــــــــــرنـــتـــحـــقـــق مـــن ســكـنــة الـــبـطـــ

                                                     قــــارقــهـــا  بـــالـــســـيـــف  هــــو  و  

  مـــالــــيـــــــــــــه

  ويـــنــاه الـــي يـــجـهـــل بـــــالد  امــعــــســـكــــــــــــــر

                     البــــن مــــحــــي الـــــديــــــن  مــــقــــر                                  

  أبـــــويـــــــــــــه

  يــلـــزمــــنــي مـــد يــــنــــة الـــتــاريـــــخ  أذكـــــــــــــر

  تـــعـــرف                                                       اتـــيـارت  فـــي  قـــربــنـــا 

  غــــاشـــيـــــــــــه

  وقــــيـــال  نــبـــقـــى هـــنـــا قـــــــداه  اشـــــهــــــــــــر

                                                     و ال نــــسـكــــن  طـــــول  حــــيــــاتــــي  

  لـــــــديـــــــــــــه

  ســـكـــانــهــا مـــا فـــيـــهــــم شــــــــرعـــجـــبـــونـــي 

                                                     هـــــلـــهــا  فـــازوا  بــالــــكــــرم  و  الرز ق  

  الـــهـــيـــــه

  فـــيــهـا شـــا عـــر راه الزمـــنــــي  نــــذكـــــــــــــــــــر

                                         مـــحـــمـــد  بــــن طــــيـــبـة  الـــشـــيـــخ   الــي             

  نـبــغـــيـه

  ولـــد تــــيـــارت حــــق لــــــه  ذا الـــمـــقـــــــــــــــــــــر

 نـــذكــــروا  و  نــــزيــــد                                                       واجــــب عـــلـي 

  الــــهـــيــــــــه

  مـــا زال الــمـــحـــيـــط  واســع غــــيــــر اصـــــبــــــــــر
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                                                     جـــبـــل  األهـــاقـــار  قـــلــــبـي  ســـافــــر 

  لـــيــــــــــــــــه

  ـــوارق عــــمــــروا هــــــــذا  الـــــمـــــقــــــــــــــــــرالــت

                                                     لـــوال  هــــومــــا  مـــا  تــــصـــيـــبـش  مـــن  

  يـــحــمـيــه

  ــــرالـــــيـــــزي قـــطــــر الــــتـــــوارق و اســــتــــمـــــــ

                                                     حـــوس  قـــاع  الــوطــــن  بــــالــــك  مــن 

  تـــقـــصـــيــــه

  ســــكـــنــــوا حــــد لــــيـــبــــيــــا نــــعـــمـة الــبــشــــــر

  ـي  الــبـــدوا  و  الــريـــف   و الـــعــمـران  الـــهـــيـــــه                                                     فــ

  عـــمـاريـــن افـــجـــوج فــي الــصــــحــــرى تـــذكـــــــــر

                                                     لــهـــم  مـــاضـي  حـــقـــنـــا  نـــســتـــعـــرف  

  بـــيـــــــــه

  زم  تـــــذكــــــر تـــــقــــــرت  و الــــــواد أكـــــثـــــــــــرال

                                                     يـــا  مـــاذا  قـــاســـاوا  بـــاألمـس 

  امـــالـــيـــــــــــــــــــــه

  ـــذكــــــــــرســـهـــــروا كـــــم ســـنـــيـــــن و لـــيـــالـي تـ

                                                       بـــاه  أيـــمـــر  الــجـــيـــش  مــن  الـــحـــدود  الـــهـــيـه

  هـــذا هــــو الــــواد كــــان أصــــعــــب مــــمـــــــــــــــــــر

       مـــاذا  دارت  فـــرانــــسا حــــصــــار                                                

  اعـــلــــيـــــــــــــه

  الزم ولــــــي عــــــود  لــلــــداخــــــل و اظـــــهـــــــــــــــر

                                                     ســــيــــدي  عـــقـــبـة  و شــــتــمـــة  واش  

  ديـــــــهيـــال

  ادخــــل غـــابـــة بـــســـكــــرة  و يــــا ســـائـــــــــــــــــــر

                                                     تـــلـــحـــق  مــعـــمـل  طـــولـــقـــة  تـــتـــنــعـــم  

  بـــيـــه

  اتـــــبــــــــــادرتــــوجــــد وســــطــــو نــــاس عـــــمــــال 

                                                     كـــل آخــــر فــــي صـــنـــعـــتـــوا  مــاهـــر 

  تــرضـــيــــه

  و بــــلـــغ سـالمـــي لـــســـي عـــبـــد الــــــــقــــــــــــــادر

            بـــن ســـيـــدي  عـــلـي بـــن عـــمـــر الزم  تـــعـــنـــيــه                                           

  و بـــالــرجــــي فــــي قــــربــــهـــــم لـــــــــه مــــقــــــــــر

                                                     ســـيـــدي  بــــن عــــزوز  نــــفــــع  الــلـــــه 

  بـــيـــــــــه

  و الـــشـــيـــخ الــمـخـــتـــار فـــي الــجـــامــع  لـــخـــضــر

                                                     هــــو  وأوالدوا  و جـــاروا  و لــــي  

  لــــيــــــــــــــــــــــه

  

  طـــائــــــــــــــــــــرســال اعـــلـــيــهـــم كــا فــة يـــا ذا الـــ

                                                     هــــذا  قــــطــــر   أوال د  جــــالل 

  امــــالـــيــــــــــــــــــه



 184

  يـــا حـــصــــراه  أبـــطــــال  قــــداه  ان ثــــائـــــــــــــــــــر

                          الـــي ســـكـــنـــوا  بـــو كــحـــيـــل  و مـــاتـــوا                              

  فـــيــه

  أولــــهـــــم  زيـــان قـــــا ئــــــد  مــــــــظــــــفــــــــــــــــــر

ـتـبـــوش                                                       مـــلـي  مـــات  وصـــد مـا كــ

  اعــلـيــــــــــــــه

  اســـتــــشـــــهـــــد فــــي يــــوم ســــبــــعـــة نـــوفـــمــبــر

                                                       فـــي  الســـتـــة  و خـــمــسـيـــن  فـي الـشـقـة مــنــهـيـه

  ر عـــــنـــــا يــــــــــوم مـــــــــــريـــا مـــعـــتـــاه  اتـــهـــــا

                                                     افــقـــدنـــا  رجـــال يـــاسـر مـاتـــوا  

  فـــيـــــــــــــــــــــه

  الــكـــارثــــة الـــــي جــــاتــــنـــــا بــــعــــــدوا أكــــبــــــــر

                                              اســـتــشــهــاد الـحـــواس  و  عـمـيـروش أخـــيــــــــــه         

  و الــثـــالـــث شــــدوه مـــغــــبــــون  امـــــكـــــســــــــــــر

ــالـح مـــا                                                      ادريـــس اعـــمـر ولـــد صـ

  نـــخـــفـيــــــــــــه

  يــــــا ســــامــــــع مـــقـــــال الـــشـاعــــر فــــكـــــــــــــــر

                                                     ذا تــــاريـخ   ابـــطـــا لـــنـا  نـــتـغــنـى  

  بــــيـــــــــــــــه

  مــــل قـــربـــهــــم ســــيـــدي ثــــامــــــــــرنـــاس الـــهـــا

                                                     وابـــراهـــيـــم  القـــول  ثـــانـي  جـــيـــرا  

  لــيــــــــــــه

  واقــصــــد بــــوجــــمــــلـــيـــن لـــلـــحـــضـــنـــة  بـــكـــر

                                             اطـــالـــع عـلـى الــوطـــــن  هــو  و     ـ    

  مـــالــــيـــــــــــــه

  امـــســـيـــلــة  فـــي قــــربـــهــــا قــــلـــعـــة تـــذكــــــــــر

ـمـاد  فـــيـهـا  و                                                       كـــان بـــن  حــ

  ذاويــــــــــــــــــــــــــه

  بـــعــــد الـــقـــلـــعـة  دار  بـــجـــايـــة مـــقـــــــــــــــــــــــر

                                                     لـــعـــدة  أسـبـاب  راهـــا  حـــاطــــت  

  بـــيـــــــــــــــــــه

  ـــاكـــــذ فــــي الــــتـــاريــــخ ريــــنــــاه  امـــســطـــــــــرهـ

                                                     اقــريـــنـــا  كـــتــوب   مـــعـــلـومـات  

  اعـــلــيـــــــــــــه

  ـــــــــــرورجــــع األوراس بــــــال ك أتــــقــــصــــــــــــــــــــ

                                                       الزم تـــمـشـي  داخـلـوا  و  تـــشــــاهـد  لــــيـــــــــــــه

  مــــن الـــخـــنـــقـــة لــلــخـــنــشـلــة  جــبــال أوعـــــــــــــر

    وطـــــن  الــــشاويــــة  الثـــورة  بـدرت فـــيـــــــــــــه                                                   

  هـــــدم االســـتـــعـــمـار مـا خــــالش ادشـــــــــــــــــــــــــــر

                                                       و جـــمـل  كــل  الشــــعـــب و بـــقـى سـارح بـــيـــــــه

  ـكـــن مــا خـــنــوش و لـــو هــــاك امــــكـــــــــــــــــــــــــرلــ

                                                       مـــا   داروا  فـــي  رايـــهـــم  مــا  خـــاضـعــوا لــيــه
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  ــــرهـــــذي ســـاحـــة بـــا تـــنـــة  عـــــز الـــخـا طــــــــــــــ

                                                       اتـــبـــســـة  و أم  البـــواقـــي جـــاوا  الـــهـــيــــــــــه

  الزمــنــي نــتــرك تـــيــارت الـــوطــــــــن الـــــــحـــــــــــــــر

زم  مـــكـان  الـــذهـب  نـــلـــتـــحـــق                                                       ال

  بـــيــــــــــــــه

  و الــشـــال لــة  اعـــراشـــهــا بــيـــهــــم نــــذكــــــــــــــــــــر

  ـه                                                     كـــيـمـا  قـــال الــحـاج  عـــيـسى  فـــي  نـــظـــمـــيــ

  و ابـــن الــجــيــال لـي عــمــر ذاك الـشـاعــــــــــــــــــــــــــــر

                                                       حـــمـر الـــعـيـن الـــي الـنـاس اتـــهـاتـي بــــيــــــــــــه

  ـــــــــــــــــــرو الــجــلــفـــة  بـــوالد  نــــــا يـــــــل  تــشــتــه

                                                       الــبـــيــت  الحـــمـراء  ســعـــد  مــن يـرضــاو اعـلـيـه

  ســــكــنــتـــهــــم فــي الــبـاديــــة و الــــريــــف أكـــثــــــــــر

         مــن  القـــطـــارة حــــدهـم ضــــرك  انـــســـمـيـــــــــه                                              

  و اذكـــر مــسـعـــد فـــيـــه رحـــالـــة و حـــضـــــــــــــــــــــر

                                                     كـــان   الــتـــيـجـانـي  اقـــبـــيـل أيـــمـثـل 

  ــــــهفـــيـــــ

  

  

  هـــــذا الـــرجــــل كــــان فــي الــقـــمـة يـــــذكـــــــــــــــــــــر

                                                       كـــل  اعـــراش   والد نـــايـــل  تـــفـــخـــر بـــيــــــــه

  يــــــــــــــــــــــــــــربـــلـــغـهــــم ســـالم مــنــي يــــــــا طـــــا

                                                       و ســـال  اعـــلـيـــهـــم كـــافـــة  ال مــن تـــقـــصـيـــه

  و نـــدهـــم لـــغـــواط مـــكـــان الــشــاعــــــــــــــــــــــــــــــــر

                         بـــن كـــريـو  اجـــمـيـع  لـــقـطــــار  اتـــحـــيــــيــــــه                              

  نــاصـــر بـــن شـــهـــرة  لـــيــفـــايـــت يـــذكــــــــــــــــــــــــر

  ـــخـــاالو  اعــــلــيـــــه                                                     كـــتـــبــوا فــي  التــاريـخ  و ات

  و بـــعــدوا  واد مــــزاب  رحـــال الـــزائـــــــــــــــــــــــــــــــــر

                                                       و مـــتـــلـيـلـي  فــي  طـــرف  غـــردايـــة  مـــنـهـــيـه

  الزمـــنـــي نــــذكـــــــــــــــــــــــــرامـــلـــيـــكـــة و الــعــطــف 

                                                     و قـــرارة  و مــقــر  لــلـــعـــلـــم  

  امـــالـــيـــــــــــــــــه

  أمـــا مـــكــــان الــذهــــب أســــمــــوا  ظـــــاهـــــــــــــــــــــــر

                                               كـــل واليــــــة  ورقـــــلــــة  تـــتـــمـتـع        

  بــــيـــــــــــــه

  الــــذهــــب األســــود بـــيـــه  رانــــا  نـــفـــتـــخـــــــــــــــــــر

  ـيـع  األجــــنـاس  راهــــا  خـــضـــعــت  لـــيـــــــه                                                     جـــم

  كـــــذا مــــن اشــــيـــات  راهــــا  تــــتــــكــــــــــــــــــــــــــرر

                                                     لــفــائـــدة  الـــوطــــــن  غــــدوة  تــــرجــع  

  ـه لـــيـــــــ

  هــــذا زيــادة عــــلـى الـــنــخـــلــــة بــــتــــمــــــــــــــــــــــــر

                                                       اكــــرام  الــمـولـــى  خـــلـــقــوا   نــــاب  اعــلـــيـــــــه

  ــاســــــــــــــــــــــرلـــعـــراش الـــي  دايــــرة  بـــيـــهــــم يـــ
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                                                     لـــهــم  مــاضـي  واجــــبـي  نــتــكـــلـــم  

  بـــيــــــــــــــه

  ســـــكــــنـــــوا عـــلــــى  الـــحــــدود فــــيــــهـــا مـــخـــاطـر

                      لـــكـــن  فـــتـحـــوا  بــــاب  و لـــو تـــعــبـــوا                                 

  فــــيـــــه

  بـــــذلـوا مـــجــــهــودات  ضـــــد الــــمــــســــتــعــــمـــــــــر

سـوا                                                       الـــتـاريـــخ  يـــعـــيـد  نـــفـــ

  لـــمـالــــيـــــــــــــــــه

  الـــــطــارف  حـــــــدود  جــــزائـــــــر و عـــــــبــــــــــــــــــر 

                                                     فـــي هــــذا  الــجـــبـال  كـــايـــن  مــن  

  نــســيـمـــــــــــه

   قـــالــــمــــة بـــيـــهــــم نــــفـــخـــــــــرســــوق أهــــراس و

                                                     و عـــنـــابــــة  و  ســـكـــيـــكـــدة  فـــيـهـــم  

  تـــنـزيـــــه

  يـــا مـــحـــلـــى ذيــــك الـــشــــطـــوط بـــمـــنـــاظـــــــــــــــر

                                                  الــبـحـــر األبـــيـض  كـــل  دولــــة  تــحـــلـــم     

  بـــيـــــــه

  هــــذا الـــقـــول اصـــحـــيـــح مــــا نــــيــــش نــــفـــخــــــــر

ـئ ظــــاهـر مـا خـــفـــى  و مــزحـــنـا                                                       كــــل شــ

  بـــيــــــه

  كــــم مــــن مـــعـــمـــل داخــــل الـــبـــال د  و بـــــــــــــــــــــر

                                                     الــحـــجـــار  اقـــلـيـل مـــثـــلــوا  شـــاهــــد  

  ــهلــــيــــــــ

  اذا تـــصــــدق مــــن كــــالمــــي زيــــــد أظــــهـــــــــــــــــــر

                                                     ســــيــــدي  راشـــــد  ويــــن  فــــايــــت  تــسـمـع  

  بــيــه

  اخــــــــــــرو قــســـنــطــيـــنـــة  عـــنـــدهــــا مــــاضـــي فـــ

                                                     مــهـــد  الــعــلـم  و  حــلـــم  هـــاذوك  

  امـــالـــيـــــــــــــه

  أســهـــــــــــــر.الــــشـــيــخ بــــن بــــا د يــــس  ســـنــــوات 

            أنـــهــــض  ضــــد  الــجـــهـــل  كـــان  يـــقـــاوم  فــيـــه                                           

  فــــضـــلـــوا مـــا يـــنــــســــاه  شـــعـــب الــجــــزائـــــــــــــر

                                                     الـــعـــالمـة  دار  واجـــــب  قــــلــــنــــا  

  بــــيـــــــــــــــــه

  الــــي دار الـــخـــيـــر فــــي الـــد نـــيـــا يــــذكـــــــــــــــــــــر

                                                     مــــا  دام  االنــــسان  مــــوجـــــود  

  يــحـــيــيــــــــــــــــه

  ـة  زورهـــا و ارجــــع  ذاهــــــــــــــــــرو بـــعـــدوا مــــيـــلــ

                                                       حــــوس  ذاك  الــوطــــن  جـــمـــلـــة  ســــال  اعـــلـيــه

  

  

  ثـــــم جــــيـــجـــل فـــيـــه شـــواطــئ  و بــــحـــــــــــــــــــــر
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                                       الــواليـــة   الــثـــانـــيـة  تــتــمــركـــز                

  فــــيـــــــــــــــــه

  و يــــا رفـــيـــقــــي راك مــــا  زال  تــــسـافـــــــــــــــــــــــــر

ـــف  الـــعـــالـــي  الـــي غـــنـــاوا                                                       لـــسـطـــي

  اعـــلـــيــه

  يــــا عــــمــــر الــزيـــنـــيـــن  يـــا ســــيــــدي  الـــخــــيـــــر

                                                     الـــجـــار الـــي  قـــربـــكـــم  نـــتـــوجــــه  

  ــهلــــيــــــــــ

  الــبـــرج  الـــي كـــان فـــي الــســابــــق مــــعــبـــــــــــــــــر

                                                     لـــجـــيـش  الــتــحـريـــر  واش  اتـــحـمـــل 

  فـــيـــــــــــه

  ــــــــــــرالـمــقــرانـــي كـــان فـــي الــمـاضـــي  يـــســـطـــــ

                                                       يــرســـم  فــي  طــــريـــق  بـــاش  أنـــفـــتـوا  فـــيــــــه

  قــا د تـــنــا باألمـــس كــــم مـــــن مــــفــــكــــــــــــــــــــــــر

          رســـمــوا  ذا  الــطـــريـــق  قــبــل  اســلـــكـــنـــا  فـيـه                                             

  و أقـــــصـــــد لـــلــــجـــبـــال مـــكـــان الـــثــائـــــــــــــــــــر

                                                     الــبـطـــل عـــمـيـــروش  فـــكـــرنـــاكـــم  

  ـــيـــــــــــهفـ

  تــيــــزي وزو انـــقــــول عـــنــــهـا و انــــــكــــــــــــــــــــرر

                                                       و لـــي يـــعـــرف  جـــرجـــرة  قـــولــي  يــرضـــيــــــه

  ــاخــــــــــــــــــــــــربـــالد الــزيـــتـــون و الـــتــــيـــن الــــفـ

                                                       المــيــاه  الـعــذبــة  ســواقـــي  تــــســقـي  فــيــــــــــه

  هـــــذي بــــالد  الــــقـــبـــائــــــل مـــــكــــــــــــــــــــــرر

                     بــــر  الزواوة  كـــل  اتـــصـــيـبــوا                                  

  فـــيــــــــــــــــــــه

  مـــنـــهــــم فـــارس كـــان فــــي فــــتـــرة يـــــذكـــــــــر

  ســمــيـــــــــه                                                     ســـــــي عـــبـد الــرحـمـن لـــلـنـاس  انــ

  فــي تـــوقـــيــف الـــحـــرب  ويـــنــــاه أيـــــســـــــــــــر

                                                       فـــي فــــورس  لـــو كـــال  و الــجــيـش  الــي فــيـــه

  مـــــــــــرلــلــبـــويــــرة  و جــبـــالــهـــا كــا نــــوا  مــــ

                                                       لــصــور الـــغــــزالت  ديـــرة  تــقـــرب  لــــيــــــــــــه

  ويـــا حــصـــراه  أيــــام  فـــاتــــوا  لـــلـــشـــاعـــــــــــر

  ـــتــفـــكـــر  مــصــيــرهـــم  يــــتـخـيـل  فـــيــــــــــــه                                                     ي
  و يــا قـــلــبـي مـــا زال مـــن تـــهـــواه  أكــــثــــــــــــــر

                                                       مــــسـقــــط  راســــك  ويــــن  طــــول  حــيـاتـك فـيـه

  ـــكـــنـــي نــــســـيـــم  هــــا هــــو مـــعـــطـــــــــــرهــــلـ

                                                       مـــن  واليــة  تــيـطـــري  نـــســتـنـشــق فــيـــــــــــه

  جــــانـــي مـــن روس صــروات  امــــســــيـــــــــــــــــــر

                                           حـــامـــل  تـــحـــيـة مـــن الـــوطــــن  بــمـا  فـــيــــه            

  و الـــقــطـــر الــــي زا د نـي  شــــوقـــــو اكــــثــــــــــــــر

  ـصـحـاري  نـــاسـي  فـــيــــه                                                     يـــتـــســمـى حــــد  الـــ
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  و الـــمـــشـــنــتــــل  قــــرب  مـــنـــاعـة  و ظــــهــــــــــر

                                                       تـــوجـــد  عــــرش  اوالد  بـــن عـــلـيـة  دهـــمـــيـه

  ـــل الـــشـاعــــــــــربــــهـــذا الـــنـــسـبـة  تـــفـهــــم أصــ

                                                       عـــلـــو  لـــوي  وســـط  الــجــبـل  مـتــربـي فـــيــه 

  بــــخــــتـــي  يـــحـــيـى  جــــاب كــــال م امــــعـــبــــــــــر

      لــــلــــجــــزائــــر  كـــــامــلـة  رانـــي                                                 

  نـــهـــديــــــه     
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  التـوســل  بالسيرة المحمدية
  

  نيـتـا مـرك  يـ بأمه كلشا اليا اله ي
  سنيـد احلـد جـي حممـتوسل بالنيب العرب        

  اءـا من رفعت السماء و تسقي االرض باملـي
  نيـرك معـطلبتك تقبـل دعائي ليس يل غي        

  واكـد سـي احـيا ريب ارجا رضاك ليس ل
  نيـنـا حـي يـراين صابر لقضاك فرج عن        

   كرويبرجـي فـي ياربـعندك عالجي وطب
  م الرامحنيـا رحـي يـيب العربـتوسل بالن        

  واليـا مـه يـا الـا يـشافين ارفع بالي
  نيـاء الصاحلـاء و األوليــتوسلك باالنبي        

  يا ريب رضيت بأمرك اعرف كل شيء باذنك
  ايل طلبك دامي سالك اصلح عملي يف الدارين

  جباه املدينة و الكعبة و ما كاين يف ارض اثربة
  ه األمنيـصروا طـي نـجباه مجع الصحابة ال        

  يبـبيـي حممد طه حـالعربـابديت اقصد ع
  يا ريب نا ليك هرويب من غريك ال عندي و ين        

  ةـيمـاتـيب زين اخلـمتم ي ريب النظيمة عالن
  لنيـقـة سيدي الثـطيمـا فـابـحممد ب        

  يـالـد الرجـاه سيـي جبـثبت ياريب مقال
  ول و التايل يف األولني و األخرينهو سيد األ        

  يـجانا بالفرقان الوايف القرآن و العلم الصاف
  مة للعاملنيـعث رحـاهلامشي جد األشرايف ب        

  
  يه املدينةـنا و شرف بـيـحبوا و اختاروا نب

  زينـوم احلـحممد جناح الغبينة عاملسلم ي        
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  اديـادي بعث لكل العبـحبوا و اختاروا اهل
  عنيــي مع البوادي للخاليق امجللحضر        

  دـاه اهللا الواحـحبوا و اختاروا حممد اصطف
  بعث لألبيض و األسود ال فرق بني األثنني

  يةـم األنبـبع خاتـية و اتـاال بالتوبة و الن
  نـقية االسالم الصادقيـد األتسيـحممد         

  حبوا و اختاروا املنور هذا اسذم النيب الطاهر
  نيـئـابـم النـاتخبشر و هو ايل جانا م        

  ة وحدناـحبوا و اختاروا موالنا من بعد الفرق
  نيـؤمنـا مـا يـاهللا املليك اعطانا اسلمن        

  ن عبد اهللاـو ابـحبوا و اختاروا عبد اهللا و ه
  نـد الكونيـو امينة لبست حلة جنبت سي        

  يةـبعد ان وضعت شافت رؤيا قالت جيبوا مرب
 ية حضنت عنو كم سننيجاتوا حليمة السعد        

  ةــة السعديـوا حليمـنور سكان البادية سال
  ننيـه مـينا بيــذا الفىت ايل مع الفتية اتيت        
  يكمـذا نبـا هـفيش عليكم رمبـقالت ما خن

  ايل غدوة يشفع فيكم بيه اعودوا مفتخرين        
  زمـي جدوا ظهر زمـام الـمن ساللة بنوا ه

   الكعبة موجودينمن بنوا شيبة نعرفهم قرب        
  اوالد ابراهيم و هاجر ذا نسل امساعيل الصابر

  نيـذبـل للمكـايل قال افعل ما تؤمر وي        
  مدـذا قول امساعيل السيد ايل من نسلوا حم

  نـر حريـظهـقال البراهيم الوالد ملاذا ت        
  اءـيـق االنبـيا ايب صدق بالرؤيا هذه طري

  نـريـبقل هذي بلية و كن من الصاـال ت        
  كـامـيا ايب صدق منامك ال ختشى هاين ام

  مخلصنيـلك و كن من الـال خترب امي ال اه        
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  ةـبكى ابراهيم و صلى و اركع ركعات النافل
  نيـنـمش اثـش ما هـاملوىل عنو اجتلى بكب        

  ةـمن مثة صبحت ضحية يف حق امساعيل الفدي
  نيـنـا على كل املؤمـي مواليـا ربـافرضه        

  اهاـيقرأ القرآن قراها و تأكد و عرف معنمن 
  نيـثـقوا كل الفقاها زادوا حىت الباحـو اتف        

  يا سامع ذا القصة صارت لرباهيم و هاجر ثابت
  نيـصدقـنا مـقالت انـقرآن اتـالـرينا ف        
  لى نسبةـي هي اغـعروبة الـاريخ الـهذا ت

  نيـشيـو قريـبة من يدعـهم كان طيـاغلب        
  امساعيل السبة ايل سكنوا قرب الكعبةهاجر و 
  نيـنـاالثـاء بـاخلليل حتمل صعوبة يوم ان ج        

  ارعاهماوضعهم مثة اوخالهم و استحب للرب و
  نـيـاملـم اال رب العـال واحد يسكن حبذاه

  اـرنـي امـا ربـن تاركنا قاللهـو ملـقالتل
  نيـا نأيت و لو بعد حـنـر و نصدق رؤيتـنصب        
  اـمشى خالها هاجر و امساعيل امعاهابراهيم ا
  نـويـري عـواد بغـيها بـال عولة ال ماء يسق        

  املروة حلتخالت امساعيل وصعدت بالصفى و
  نـميـمتشي و رول و افت حىت رات شيء ث        

  ارحـيه اوفـرات ولدها يسبح املاء حايط ب
  امشات اشوار و اتصحح هل هذي املياه ؟ امنني ؟        
  ا و انعمـهذا ماء زمزم اكرمنا موالنقالت يا 
  نيـلولـعـايل شربك عمرو و يسقم شفاء للم        

  ولــهكذا جرى لألول امساعيل منني احت
  نـلسطيـلى فـلى عـمثل ختـجاء للكعبة م        

  اــهكذا يف التاريخ قرينا ملن تعد اصالتن
  نيــد امـا و هو جـانـعبد املطلب اب        
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  دـت اهللا الواحـيي حمم حارس بـهو ايل رب
  يم األبوينـتـؤيد ليــو املــو كان ه        

  ك واجبـنقـوصى عنو ابا طالب امانة يف ع
  نـانت ايل عنو مراقب حىت يتخطى العشري        

  يـالب مربـا طـي و ابـة ربـبقى يف كفال
  نيـحبوبـقبل ان يبعث و ياىب اصبح من امل        

  و يف الثامنة من عمرؤ ظهرت معجزة يف صغرو
  نـيف يوم ان خلف مقرو  مع عمو مسافري        

  لى زين العمامةـل عـامة ظـاملعجزة هي الغم
  نـه علم األوليـة لـر العالمـاعرفها حب        

  ل على حممدـراى السحابة و تأكد و كان الظ
  الشجرة غطات األجمد بعد السحابة يف احلني        

  كانت السحابة متشي يف الصحراء ظل القريشي
  نـئتم من ايـم جـحبرية للغاشي سأهلاتى         

  راكـاضي و مل نـقالولوا جئنا من مكة يف امل
  سنيـذا الرهب احلـانت و من معاك يا ه        

  رة نعرفكم اهل اجلزيرةـيـا حبـم انـهـقالل
  لو تعلموا يف هذه الفترة معاكم سيد الكونني        

  داـي سيـشي هامشـهو اللي يدعى حممد قري
  هيم الوالد يدعى ابن الذبيحنيمن نسل ابرا        

  جاء ابو طالب متقدم   سالوا ذاك الرهب العامل
  نيـه مقربـن لـي معاكم مـهذا االبن الل        

  نا نعملــال هلم واجبـقالولوا ملاذا تسال ق
  رينـرام املسافـقوافل اكـام هلذه الـطع        

  ناـقاللهم ذا حق علينا واجب نكرم من يقص
  نيـئـعجزة النبـنا مـيي صادق راـو ان        

  مـحبرية بعد ان اكرمهم بدا ينظر يف صفته
  معاهم صاحب الفضل املبني و تاكد ما هوش        
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  و صاحب الفوائدـقاللهم خلفتوا واحد ه
  نـنيـمن سـقالولوا خلفنا ولد ال يتجاوز ث        

  رـيـو املخـقاللهم من حقوا حيضر رمبا ه
  ننيـنذ سـيدعى يف التوراة الطاهر منتظر م        

  مـو الن رايناه معاكم هذا هو من شيمتك
  نيـاملـي العـثوا ربـيف ظين ابن اخيكم بع        

  مـهل هو ابوه معاكم يا ذ القافلة نرشدك
  ن حرفتهم غدارينـيكم مـاليهود اذا فاقوا ب        

  علـمن هو ابوا املفضل نعطيلوا نصيحة يف
  ن الزينـة متمهل متحذر على االبـيرجع ملك        

  عد ان مسعوا ابو طالب صدق حبرية الراهبب
  اه االمنيـامل معـة زارب حـوىل قاصد مك        

  تـئـقالولوا ملاذا وليت خلفت التجار و ج
  ت ارمنيـييت و ال خفـبيك الكرب انظن اع        

  تـيـبور الـقاللهم حقا وليت حامل معي ن
  نـنور الديـن بـئـما تعبت و ال عييت مطم        

  ا راسـا صرنـم رانـلعباس اعلنادى اخيه ا
  نـيـليـاعـاس حنن امسـمن السابق كنا اس        

  جاءمحزة من نعب احلقهم قاللهم واش ايل بيكم
  نيــوافـخبيتوا اشياء نعرفكم و ال صرتوا خ        

  اذا خفتوا واحد وروين و ال فاعل بيكم دوين
  نـديـاملرشـي علينا بـنـثـقالولوا كمها ت        
  ا طالب عدة من سفرك كائبـا ابـقالولوا ي
  ذا االبن احلسنيـهـعجب بـهم و اهللا مـقالل        
  عتـي مسـرب انـم ما علمت باخلـلو علمت
  نـمد و نعتوا ابن اخي قرة العيـو احـهذا ه        

  وا عدة من اخلطرةـرة بسبابـوصاين عنوا حبي
  نيـاكد يل قداه من مرة ما تغفل لو رمشة ع        
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  يناـبـر نـو االجنيل اذكالن التورات اخربنا 
  نـاسيـه يـا حممد طـن اخينـهذا هو اب        

  ينـيـياء بعـي و رايت اشـانين مسعت باذن
  بو سننيـنـاين نقف جبـي متـصدقت وران        

  انبـاه من كل جـا طالب رعـحقا فعل اب
  أمورينـحىت بلغ حد الواجب و اصبح من امل        
  سيدعت بالـلد خدجية مسـو بنت خويـنادات

  منيـثـايت بالربح الـاعطاتو كل ايل واجد ي        
  بابوـاشتهر ما بني اصحابوا بالوفاء غنموا باس

  نـم بالديـامجيع التجار احبابوا قبل ان يامره        
  جرةـتزوج خدجية الكربى واسكن معاها يف ح

  ل الزينـعـوسارت له كنصرة بالطاعة و الف        
  ينـيـياء جنشـين من كل االـا زمليـقال هل

  ين من الشياطنيـيين و قيـو صوين سري خف        
  امت يف جسدكـك رايت اخلـمتـقالتلوراين فه

  رسلنيـامت املـا خـنا ال غريك يــانت نابي        
  لـحمـقالتلو يا ايها املزمل ذا واجب الزم تت

  ننيـؤمـغ كل املـاهل بلـانقذنا من كل ج        
  وةـقـلاـية ما هي بـمن هنا ابدا بالدعوة بالن

  امرهم الشرع بالفتوة و ادعى من عندو ياقني        
  اـرنـو الذي امـا و هـعانـوىل مـما دام امل
  ع الصادقنيـينا يكتب مـندعو من يتخذ ب        

  بو بكر و عمار اذكرهم و عثمان و علي رابعهم
  نـم رجال اهللا مذكوريـصر اليهـو كذا ن        
  نيـنـلى حممد يا اخوة يا مؤمـوا عـصلوا صل
  ني ـل املسلمـمع مشـا موحد جيـبعثو موالن        

  رةـشـخافت منو مجع الكفرة نصرو موالنا بالع
  نيـسـو ابن العم علي حيدارة ابو احلسن و اح        
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  ةـابـه كل الصحـعـاهجر من مكة الثرية و م
  ا امنيـال يـواستقبل و صارت هيبة اهال و سه        

  لـعقـار الـاؤه الكبـامل جـحينما وصل وات
  نـوا يف الديـاتاوه كل الخر بسال الكثرة دخل        

  بةـطـاشرع وبنا مسجد قوبة القامة الصالة و خ
  نيـشركـره املـو كـانة و لـتتالقى فيه األم        

  دىـبـبت طريق املـثـدامي يتفكر يف العودة و ي
  نـم ديـجوا من هلـيف مكة تقام الوحدة و حي        
  ادمـل ايل نـ كاسم و يسامحـىن بلقـهكذ امت
  رجع يف رمشة عنيـي واهم استـابا سفيان الل        

  مـيهـبغـها من يـروا قوة حاطت بيهم جاء بي
  اهدينـجـاه املـعـم مـيهـن اخـحممد اب        

  كي وصلوا طافوا بالكعبة سبع اشواط ايل مطلوبة
  نـيـنـة و باهللا مؤمـبـها حمـا لـرميـتك        

  ةـرويـوم التـوا يـة و ارحتلـباتوا يف مكة كلي
  نيـهـجـتـنا مــو يوم مثنية ملـالظاهر ه        

  اـوفـالـة اداوا الواجب بـيف التسعة وقفوا عرف
  نيــرؤوسـال واحد عندو كالفة ال رئيس امل        

  مومةـمة ملـاخطب عنهم سيد األمة يف جبل الرح
  نـموليـقامسها جمـتـقاللهم ذي اكرب نعمة ن        

  ةــرفـفوا يف عـ بعد ان وقرحلوا باتوا مزدلفة
  نيـلـهذا واجب بعد الوقفة فعلو سيد املرس        

  يف يوم العاشر ذي احلجة صبح عيد وصارت فرجة
  أول ضحى زين الفلجة فالصحاح اذبح كبشني        

  لـمثـــو املــيف منا يف اليوم األول حممد ه
  نيـدا رجم الشياطـعل ابـكلهم فعلوا ما يف        

  ىـرضـالـاضة اغلبهم ذهبوا بجابوا طواف االف
  ني ـمـسلـهذا متام الفريضة هكذا حج امل        
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  دـمـهذا للقارن و الفرد هكذا امرهم حم
  منيــيـواتبع النايب األجمد بعد العشرة ب        

  قعدوا يف مننا ان متوا وايل قدروا مجلة رمجوا
  و ايل عجزوا مثة صاموا ثلث ايام املذكورين        

  نيـ النيب اهلادي األمو الصالة على حممد
  نيـنـبيه اختمنا ذي القصيدة هدية للمؤم        

  
  
  

    اغفر يا ريب و ارمحين و احلقين بالصاحلني        
  اغفر أليب و امي وألخواين يف الدين             
  و ألزواجي و انسايب و لكل املؤمنني              
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  يــا صـــحــراوي

 

 
ــيـــك مـــنـــي هـــديـــــــةيـــا صــــحــراوي لـ  

                                                  عــبـــد الــدنــيــا يــذ كـــروه بـــخــصــــــالــــو

 اذا غـنــيــت الـيــوم عــلـــى الـصــحـــراذيـــــة

ــكــم نــص ذا الــشاعـــر قــالــــو                                                 هـــا هــو لــي  

 الـصــحـترا مــا هــيــش نــســبــة خــفــيـــــــة

                                                 مــا يــجــعــلــهــا كــــــل واحــــــد 

  بــقـــوالــــو

  ســكــنــوهــا رجــال مــن شــــاو الدنــــيــــــــا

                                              غــيــر فـــــالن فــــــالن راهـــــــم مـــا زالـــــو     

  هـــلــهــا مـــفـــهــــومــيـــن بالـفــــروســيــــة

                                                 شـــاهـــدنــــا بالـــعـــيــن مــا قــلــنــا 

  ـــالـــــوقـ

  فـــــوق ظـــهــور الــخــيــل كـــم مـنـمـشـلـيـــه

                                                 كـــذا فــــارس قـــال بـــطـــلـــو و ا 

  مـــثـــالـــــو

  تــســـابـــق فــي الــيــوم األعـــيــاد هـــديــــــة

                     كـــل لــو خـــر يــهـــدي لــعــبــة                             

 لـبــــطـــالــــــو

 يــــوم الــفــرح يــقـــد مـــولـــو كـــيــفــيـــــــة

                                                  انــمــيــمــلــي طــلــق الـجــعــب بـان كــحـالـــــو

ـر  يــتــبــا د لــــو  ذيــك  وذيـــــــةو حــــرايـــ  

                                                 الـــشـــكـــل الــــبـــدوي مــا تـــبــــدل 

 مـارالـــــو

 بــلــبــســـتـــهــم لـــــولــــى تـــقـــلــيـــديـــــــة

         بــلـخــمـــري و لــحــا ف مــا يـــظــهـــر والـــــو                                          

  مــا تـــظـــهــرش مــلــمـــــرا  حــتــى اشـــيـــا

                                                 ســـــوى عـــنــد الــــزوج  كــيــمــا 

  يــهـــوالـــــو

  ـــــــرا عـــاريـــــةمــــا تـــــــوج مــــحـــــا ل م

                                                 كــيـــمــا رايـــنـــا جــيـــل هــا هـــو و 

  انـــذالـــــو

  هـــــذا قــــول صـــحـــيـــح يــا سـامــع لــيـــــا 

  روح شــــــاهــــــد صـــــــــدق و ال                                                 

 مـــــازالـــــو
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 راهـــــم مـــوجــوديـــن فــي كـــل الــثــنــيــــــة

                                                 مـــــن بــشــــار و  دور لــلـــشـــرق 

  عـــنــــالــــو

  كــــتـــقـــرب حـــدود تـــونـــس بـــــشــويـــــــة

هـــا هــــو ثــــم الـــــواد بــنــخــلــو  و                                                   

 رمــالــــو

 الـجـــزء الــقــبــلـــي جــار لــيــهــم لــيــبــيــــة

تــنــــــــا                                                  هـــــــذه حـــــــدود  صــــحــــــر

  قــالــــو

 الــصـــــحـــــــرا  بـــحـــدود  جـــــزائــــريــــــة

                                                 فــــيــهـــا خـــلـــق كـــثـــيــر يـــعــجــز 

 مــثــالــــو

 كــم مـــن عــرش و كــم مــن  دوار  و قــريــــة

                                      كــــذا  فـــي الــمـــدون  و الــــريـــــف            

  قـــبـــالــــو

 أهــــل الــــجـــودة و الــكـــرم  و الــنــيــفــيـــــه

                                                 هـــــو مــــا نـــعــــــرة كـــل مــن فــقــد 

  جـــالــــور

 يـــا مـــرســولـــي ســـيـــر عـــاجــل بــبــريـــــا

                                                 و عــيـــدلــهـــم مــا راهـــم شــاعـــرهــم 

 قــــالــــو

 يــازايــــــر لــغـــواط  يــســـال عـــلــولــــيـــــــا

                             الزم ســيــــــد الــحــــــاج عــيـــســـــى                     

 تــقـــدالـــو

 و الــشــيــخ الــمــبــروك مـــــول الــعــنــايــــــة

                                                 الــلـــــــي  زار  بــنـــيـــتـــــــو يــهــــــــن 

لــــوبـــا  

 و تـــــــزور الـســـكـــان راجــــــل و ولـــيـــــــه

                                                 يـــــعـــطــولــك تـــفــصــيـــــل لــغـــواط و 

 حــالــــو

 الزم ســــال أهـــــل الــحــضــــر و الــبـاديــــــة

                     عـــلــــى بــــن كـــريـــــــو هــــــو  و                             

  انــجـــــالـــــو

 و احــفــادو فــــي ذي الـبــالد الـمــســمــيـــــــة

                                                 مــــديـنــــــــة  لـــغــــــــواط  مــقـــــــر 

 عــيـــالـــــو

 هــــذا الـــشــاعـــــر قـــــاد رجــــال  قـــويــــــة
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                                                 نـــجـــحـــو بـاحــثـــيـــن درســـوهــــا مــا 

 قـــالـــــو

 امــــا انــــا ذي الـيـــــوم دايــــــر طــلــبــيـــــــه

                       و قــاصــــــد بــــن كــريـــــــو بــاقــــــي                           

 نــقــدالـــــو

 نــحــكـــي لـو مــا راه  صـايــــر فـي الـدنـيــــــا

                                                 رانـــــي خــضــيــت طــريـــــق لــــــه و 

 امـــثــالـــــو

ــذا الـسـيــــــد مــن شـــيــــوخ الـتـربـيــــــةهــ  

                                                 يــســــــلــك عـــنـــــو كـــــل 

 تــلــمـــيــــــذ قـــرالـــــو

 مــن لــغــــواط  نـصــد  نـقــصـــد  غــردايـــــة

               نـــتـــفـــقـــــــد  فـــيــهـــا الــلـــــــي                                   

 بــعــد جــــالـــــو

 مــنـهــــــم مــفــــــــدي نــذكــــــرو زكــريــــــا

                                                 يــــــا مـــــاذا رفـــــــع الـجـــــزائــــــر 

لـــــوباقــــــــوا  

 اهــزم لـسـتـعـمـار صــبــحـــــه و عــشـــيــــــة

                                                 كــل لــيــلــــــــة صـــــوت الــجــزائـــــر 

 يــقـــــرالـــــو

 شجـــع هــذا الــشــعـــب قـــدم تـــضـــحــيــــــة

                      صـــــــــدق بالــجــهـــــاد  بــــســـبـــــــاب                            

 مـــثــالــــــو

 الــشــعـــــراء كـــلــهــــم كـــانــــــوا  ولــيــــــا

                                                 ذكـــــروا هـــذا الــوطـــــن مــجـــــدو و 

لــــــوكـــــمــــا  

 امــا مـفــــدي جـــــاب قــصــا يــــــد حــيــــــــة

                                                 لــلـــــــي  مـــوجـــوديـــــــن  و  لــلـــــــي 

 مــــازالــــــو

 وا لــلــي خــلــقــو بـعــدنــا فـي  ذي الـدنــيــــا

                               يــعــــــرف  قـــبـــلــــو نــــــاس  عــاشـــــو                    

 و زالــــــو

 يــفــنــــى قــــاع الـخـلــــق يـبــقــــى مــولــيــا

                                                 مــــــــا ل هـــــــذا الــــمـــــلـــك  ال  

  ــــر و والـــــوغــيــ

  يـا سـامـــــع ذي الـقــــول لـلــشــاعـــر يـــحـي

                                                جـــــــا قــاصــــــد لــغــــــواط  ذي الـيـــــوم  

 صـــفالـــــو
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 مـتـمـنـــــي مـــن بــعــد يــصــفـــى غــردايــــة

                                يـــســــــال عــلـــــى اهـــــل مــفــــــــدي و                  

 انـــجــالـــــو

 اكــــــرامـــــا يــتــقــبلـــــــو ذي التـحــــيـــــــة

ــة                                                  يــقـصـــــــد  واد  مــــيــــــزاب جـــمـــلـ

 بــكــمــالــــو

  جــبــنـــــا ذي األ بــيــــات فـيــهـــم كـــفــايــــة

                                                 اســــــتــــوفــــــــى  بــــهـــــم الــشـا 

 عـــــــر ســـؤالـــو

 الـلـــــي حـــــــب بـالشـعـــــر يـــرد عــلــيــــــا

                                               نــــفـــســـــــروا مــــا قـــلـــــت   

  يــتـــهــنـــــــى بــــالـــو

  اشــــكـــرنــــا األ غـــــواط  ثـــم غـــردايـــــــة

ــــــو ذاكــــــــر بــــــن كــــــريـ                                                 

 لـآلخـــــــر مـــــثــــالــــو

 هــــــذان الـشــيـــخــان رســا لـــــة حـــيـــــــة

                                                 فــــــــــدونــــــــا 

 بــــــاشــــعـــــأرهــــــــــم و ال  زالـــــو

  الـدنــيــــاهــا هــو بــاقـــي ذكــرهــم فـي  ذي

                                                 مــــــا دام اال نــســـــــان يــــــقـــــرا 

  مــــــــا قــــــــالــــو

  و الصــــالة عــلـــى النــبــي ســيــــد رقــيــــة

بـــوفــاطـــمــــــة مــحـــمـــــد                                                  

 مـــزيــــــــن فــــــــــالـــــو
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 أهــال و ســـهـال

  أهــــال و سـهــــلــة بــيــك يــا رئـــســـنــــــــــــا

                                                 يــــــا بــــطــــــل الكــفــاح كـــاتــــب 

 االنــتــــصـــــار

ـــد ومــــك ذا عـــيــــد بــيـــه احــتـفــلـنـــــــاقــ  

                                                 شــــرقـــت شــمـــس الـنــصــــر و طـلــع 

  الـنــهــــار

  اتـــحـــقـــقــنـــــا بــيــك ثـبـتـــت رؤيـــتــنـــــــا

                 فــــي الــجـــزائـــــر كــــافـــة جــار احــــذى                                 

  جــــــار

  الـكـــلــمــــة لـلــشـــعـــب أيــــد رايــســنـــــــــا

                                                 بــــوتـــفــلــيــقــــة  ذاك  واحـــــد  مــــن 

  األبــــــرار

  يــنـهــضـــوا باألمــس رفــعــوا رايــتــنــــــاالــ

فـي الــجــبـهــة و الـجــيــش كــتــبـــوا االنــتــصــار                                                   

 ال زالـــــوا  لــــــالن يــــعـــتــنــــوا بـــيـــنــــــا
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               يـــــرعـــــون مـــــن كـــــــل حـــاســـــــد و                                   

  مــــكـار

  اعــــرفـــنــاكــــم صــادقــيــــن لــثــورتـــنــــــا

                                                 مــــــا تـــــــرظــــــــوا الـــــــذل و ال 

  الـحــتـــقــــــار

  حــبـــوا الشــعــــب طــريـــقـــة زيـــنــــــاو تـــ

                                                 الـوطــنــيــــة نــعـــيــــش فـــيــهــا جــمــع 

  احــــرار

  اســهـــرتـــوا ســنــيــــن فــي تــربــيــتــنـــــــا

          انــقـــذتــونــــــــا مـــن مـــخــالـــب                                        

  االســتـــعــمـــار

  مــــا نــيــشــــي شـــكــار ذا واقـــع شــفــنـــــا

                                                 الـــــحــــمـــــد لـــلــــــه هـــــانـــــا ذرك 

  اخــــيــــــار

  ـتـــقــال ل لــهــون زادت ثــروتـنــــامــن اال س

                                                 صـــــلـــحـــنــــــا مـــا خــربــــــت يــــــد 

  الـكــفـــــار

  الــيـــوم جــــمــع الــــدول حـــارت فــيـــنــــــا

    الــصــــديـــــق فــــرحــــــان و الــعــــدو                                              

  مــحــتــــار

  هــــذا فــضــــل أيــعــود لـــلــــي قــادونــــــــا

                                                 فـــي الــمــاضـــي و اآلن مــن راهـــــم 

  حـــضـــــــار

  ـــن حــكــومــتــنـــــــاالــــي راهـــم قــايــمــيـ

مـــــن الــقــمــــــة لـلــقــاعــــــدة كــلــــوا                                                  

 يـــطـــــار

 لــصـــالــــــح لـــبــنــــــاء  راه  مـــعـــانــــــا

ـي خـــــان أيـــــروح مـــا نـــرضـــــاوه                                                  ولـــ

  جـــــــار

  قـــول الــشــعــــب هــــاك اتـفــقــنـــــــااهـــذ

                                                 مـــا نــــرضــــاو أيـــعــيـــش مــعـــــانــــا 

 غــــــــدار

  لــثــورتــنـــــــانــــرضــــاو لــصـــادقـــيــــن

                                                 اعــــرفــنــاهـــــم الــيـــــوم مــا فــيــهـــم 

 تــعــيــــار

 مــا يــخــفــــاش الـيـــوم رانــا جــربـــنــــــــا

ـا الــصــديــــق و اعــرفــنــــا                                                  اعــــرفـــنـــ

 الــغــــدار
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 الـصــــديــــق الـيــــوم ســهــران امــعــانـــــا

                                                 الــخــــائــــــن مــــا زال يــــلــعـــــب فــــي 

 لـــــدوار

ـيـــنـــــــايــاخـــــذ رأي قـــايــصـــــد يــخــــلـ  

                                                 رانــــــا فـــقــــنــــــا بـــيـــــه  وراء 

 الــــســتــــــــار

 و الـمـخــلـص لــلـوطــن بــيــه اعــتــرفــنـــا

ـــداه مــــا دامـــــت                                                  كــــلـــــنــــــا فــــ

  لـــعــــمـــــــار

  بــوتــفــلــيــقــة مــعــاك حــتــى لــلــفــنــــاء

الــيــــوم لــــــي تـــحــتــــاجــنـــا رانــــا                                                  

 حــضـــــار

ـنــــايــا حــبــيــــب الشــعــب حــامــي رايــتـ  

                                                 رانـــــا مــوجــوديـــن كـــل لــيــــلـــــة و 

  نـــهـــــار

  كــــمـــا كــنـــا أمــــس ضـــــده الــخــونــــــا

ـــاب    و ضـــــد الــرجــعـــيـــــة اذنـ                                              

 االســتــعــمــــار

 

 

تــــحـــيـــــا الـــجــزائــــــر الــمـــجـــد و الــخــلــــود لــشــهــدائـنـــــا 

 األبــــرار
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 حـصـراه يـا الــجـلـفــــة

 

 

  حــصــــراه يـــا الجــلــفــــة روبــــة لـــوطـــــــان

كــنــــت الــشـــايـــعـــــة فــــي                                                  

 الــصـــحــــــراء

 ســــكـــنــــوا  أوالد  نـــايــــل حــــولــك جـيـــران

                                                 مـــقـــــر الــصــــحــــاري بــيــــت 

  الـنــعـــــــرى

  ـمــروا مــا يــتــهـــانمــن عـــاش جــوارهـــم عـ

فــــازوا بالـــجــــود و الــكـــــرم و الــغــيــــــرة                                                   

 أعـــــراش كــــــل  عـــــرش أوالدوا فــرســــــان

  حــــر قـــداه مـــن ذكـــــرى                                                 خــــالوا فــي الــصــ

  عــلــفــــــات كــــــل مــشــلــيــة لــيــهــا شـــــان

أيـــســـابـــقــــــوا أنـــهــــار الــــفـــرح و زورة                                                   

 و انـمـيــمــلــــي اثـــــور مــنـــــه نــعــســــــــان

                                                  رعــــدة يــــزيــــم فـــي الـمــســـاء و الـبـكــــرة 

  و لــعــوب الــصـــيــــد كــل أنــواع الـغـــــــزالن

 ارنــــــب و ريــــــم و اعـــجــــــل و                                                 

ــــارةحـــبــ  

 ســـكــنــوا الـريــــــف و الـبــــــوادي عـــربـــان

                                                   لــهـــم شــعــــار ذيـــك الــبــيــــت التـحــمــــراء

  احــــذا الــحــيـــــال ريــــت الــزيـــــن الــفــتــان 

مــتــربــيــيــن عــلـــى الــحــيـــاء و الـســتـــرة                                                   

 مــتـــعــانــديـــن عـلـى الــهــمـة تــرفــع الشأ ن
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                                                   مـــــن  صـــــوف و الـوبـــــر قـــداه انــشــهــرة

  بـالـلـــبـــن فـــي قـــدحـــانأيـــودوا الــضـيـــف 

                                                   مـــا هـــوش كــاس مـــن كــيــســــان الـكــفـــرة

  جـــابـــوا اطــبـــاق فـيـــهـــم تـــمـــر الزيـبــــان

ـاطــعــيــنـــــوا دقــلــــة                                                  عــرجـــــون قـ

  حـــــــرة

  يــــوم الــلـقـــــاء يــورولــيــــــك الــبــرهــــــان

                                                   فـــوق الــخــيـــــول يـركــبـــــوا مــن عــــشـــرة

  انحــمــلـــوا ســـالح تــخـــرج مــنـــوا نــيـــــر

                                                   هـــــذايــــا تــرحــيــــب بالــــي زار الــصــحــراء

  يــقـــــــدمــــــوه ثــــانـــــي ضـــد الــعــديــــــان

و                                                  لــلـــطــــــــامــــــعـــــيــــــن 

  الـــغــــــــــــــدارة

  هـــــذوا  اوالد  نـــايــــــل كــانـــــوا الزمـــــــان

                                                 شــــــوف الـتــاريــــــخ يـــــا مــــــن 

  تــــقــــــراء

  كــــــذا زوي طـــلــبــــة تـــقـــــراء الـــقـــــرآن

                                             مــبــعــثــــريــــــن فــــي االريـــــاف     

  الـــبـــــــــرة

  كـــــــذا جــــيـــــوش وقــــــت الـــقـــائـــــــــــد

وا وقـــت                                                  ريــنـــــــا جــنـــــود  كـــــانــــــ

 الــثـورة
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  بــــــســــــم الـــلـــــــــــه الــرحـــمـــــن الـرحـــيـــــــم

 

  يــــا مــســعــــد  ذ  الــيــوم فـيــه اتــال قــيــنــــــا

ـاس                                                                            مـــــن الـقـــمــــة نـــ

 كــــرامـــا  أبــطــــــــــال

 جــاؤو مـن مـكــان مـا هـــوش يــخــفــى عـنـــــا

                                                                           مـــن جــــدة مـــهــــد الـعـــرب 

 هــــــاك الـســـــؤال

ـصــدونـــــــاســـي يـحـي و مــعــاه صــاحــــب قـ  

                                                                            ابـــــن الــــدروش ذاك مــــعــــدن 

 الــــكــــمـــــــال

 جــاب ارفــيــق امــعــاه و أيــســــال اعــلــيــنــــا

                            هــــــل مـــــوجــــــود  ذ                                                  

  الــــشـــاعــــــــر أو زال

  قـــتـــــلـــو حــاضــــر يالــخــوا  رانــي هـــنــــــا

د                                                                             اهــــــال  بــــيــــك أو زيـــــ

  للــرفــيـــق و ســـــال

  رانـــي  وســــط  اوال د  نــايــــل  تــعــــرفــنـــــا

هــــذا الـبـيـــت انــظـــــن                                                                             

 اتــعــرفــهـــم رجــــــــال

يــــــر لــيـــنـــــــاانــــرحــب بـــلــي اقــصــــد زا  

                                                                            بـــــن شــــاعــــة  

  مــــفــــهــــوم بـــدون ســــــؤال

 عــبـــد الــقــادر  راه  قـــنــصــــل ســامــعــنـــــا

                                       جـــا يــتــفــقــد فــي                                      

 الـجــزائـــــر أرض أبــــطــــال

 و الرئـــيـــــس الـيـــوم هـــا هــــو قــايـــد نــــــا

ــــة  ذاك                                                                              بــــوتــفـــلــيـــقــ

 مـــحــــل الـــكــــمـــــال

 حـيـــن اتـراس عـلــى الــوطـــن راه انــصــرنـــا

                                                                            اصــبــحــنــــا 

 نــتــفــــقــــــدوا كـــــل األ طـــــــال ل

ـؤس هـــا كـــــذ رايــــنـــــــا       اذهــــب كــــل الــبــ  

                                                                            هـــــذا مــــــا 

 يــــخــــفــــــاش بـــــدون ســـــــــؤال

 يــــا مــــاذا  قــاســـات فـــايــــت امـــتــــنــــــــا
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                                                             مــن بــعــض األشــــرار                

  كــثــــرتـــهـــــم انــــــــذال

  مــا نـــذكـــرش اســمــايــهــم عــار عــلــيــنــــا

ــــــي يـــــهــــــدي ربــ                                                                            

 مـــــــن هــــــــو مــــــــازال

 يــشــــاهـــــد باألمـــــس مـــا ذا قـــاســيــنــــــا

                                                                            كــــــــــان  األخ  يــــــــــزور 

لذالإاخــــــــــر بــــــــ  

 و الـيــوم الحـــمـــد لــلــــه حــــن عــلــيــنــــــا

                                                                            ابـــــعــــث لــنــا رئــيـــس 

 قــايـــــم بــمــــجــــــــال

  الــي يــقــصـــد ذا الـــوطـــــن وايــشــرفــنــــا

                                                                           أهـــــال و ســهـــــال  

 بــــــيـــــه بــكـــــل اجـــــــال ل

 رانـــــا مـــــوجــــوديـــن يــا زايـــر لــيــنـــــــا

                  اطـــــمـــــئــــن وجـــودنــــا                                                           

 مـــا هـــو خــــيـــــــال

 هـــا هــــو شــعــــب الــجــزائــــر قــمــتــنـــــا

                                                                            طـــلــــع شــــمـــس الـنــصـــر 

  األحـــــوالبــكـــــل

 ربـــي يــحــفـــظ  كـــل مــن لــي يــقــصــدنـــا

                                                                            و الــي جـــــا لــــبـــــال دنـــا 

 قــاصــــــد جــــــــوال

ـــاأمـــا انــــت يــــا أخ كــــفـــرض اعــلــيــنـــ  

                                                                            واجـــــب نــفــــرح بــيـــك 

 شــيـــوخ و أطــــفـــــال

 رانــــا مـــســــروريــن بــلـــــي قـــــدمــنـــــــا

               بــيـــك اعــطــــيــــنــــا                                                              

 لـلــســعـــوديــــة مـــثـــــال

 ذا الــشـــبـــاب الـوطــــن رافــــع رايــتــنـــــــا

                                                                            فــي القــمـــة بــيــــن الــــدول 

دل لــحـــــواليــعـــــ  

 قــنـــصـــل أو ســفــيــــر مــن لــي خــيــرنــــا

                                                                            اتــمــــنــــيــــنــــا هـــــاك و 

 الـــكــثــــــرة مـــــازال

ــنـــــايــا بــن شـــاعــة اعــليـك هـــاكـذ غــنــي  

                                                                            مــانــــي نــــمـــدح  فـيـــك و ال 

 طــــامــــع مـــــــال
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 شــــفــــنـــا فــيــك أمــور يــاســـر مــزيــانــــا

                       و لـــي يـــشـــكـــر يــذكــــر                                                      

 الراجـــل بــخــصــــــال

 نــا فــي ظــنـي الـيــوم مـــا تــخــفـــى عــنـــــا

                                                                            وصــانــــــا رســـــول الـلــــه 

  األخـــــــوالحــســــن

 فـــــرنــــدة ســكـــانــهـــا راهــــــم لـــيـــنــــــا

                                                                            راه بـــــن خـــلــــــدون 

 ذاكـــــرهــــــم بـــــقـــــــوال

يــنــــــةكــان امــعــاشــر فــي لــطــراف الـمــد  

                                                                            يـــكــتــــــب فــي تــاريـــخ 

 بــاقـــــي لــأل جــــيـــــال

 هـــــا هــــــو مــــازال ذاكــــــر مـــــا درنـــــــا

                              يــــحــــكـــــي عــلـــي                                               

 قــربــنــــا فــي ذا الـجــبــــال

 و لـــو صــــد  و مـــات بــــاقـــي يــرشــدنـــــا

                                                                            و يــــــوريــــنـــــــا فــي 

ـــيـــــدات الــعــــمــــــالاول  

 الــــي فـــعـــلـــــوا الخـــيــــر بــاقـــي لـــــآلن

                                                                            فـــعــــلـــــوا اشـــيــاء  ال  

 تــــنــــســـــى مـــحـــــال

ــحـــمــــد نــبــيـــــــــاو الـــصـــالة  عـلـــى م  

                                                                            صـــــلـــى الـلــــــه عــلــيـــه 

 خــــاتـــــم االرســــــال

 ذا الـقـــصـــيـــدة  راه  بــيــهـــا كــلــفــــنــــــا

                                                  ابـــــن الـــــدروش بـــيـــه                           

 نـــعـــطـي ذا األمــثــــــال

 كــاتــب و صــديـــق مــن فــايـــــت لـــيــنــــــا

ب ربـــــي                                                                             نــــطــــلـــ

 يـــجـــعـــلــو فــايــز مــقــــــال

 الــشــاعــــــر مــــعـــروف مـــقــــروا هــنـــــا  

                                                                            يــســـمــي يــــحـــــي 

 مـــــوفـــــــي  ذا  األ قــــــوال

ــــي روح بـــجـــــوابـــي عــــــازميــمــرســول  

                                                                            اقــصـــــد بــيـــــه اشــــوار 

 قــصـــر الشـــــال لـــــة

 مـــن الـواجـــــب  رد  ســالمـــي عـــنــهــــــم



 209

                                               و حــــيــــيــــهـــــم جــمـيــع                               

 في ذي الرســـــالـــــة

 الــســبـــه هـــا هـــي اليـــوم انـــــوريـــــكــــم

ــــوا                                                                              بـــاش تــكــونــ

 دارســــيــــن  المــقــــــالــــــة

 الشاعـر مـفــهوم يــسـتـنـجـــــــد بـــــيـــكـــــم

                                                                            مــــقـــــدركـــــم 

 كــــــلــكــــم يــــــا رجــــــــالــــــــة 

  ذا الــيــوم يــحـي نــخــــبـــركــــــماقــصــدني

                                                                            امـــع واحـــــد مـــن كـــبـــــار 

 الـــفــــضـــــالــــــــة

 راني خـايــــف نــشــكـروا  و نــخـــلــيـــكـــــم

                                                       يـــــرجـــــع عــــنـــي لــــــوم                      

 بــــال مـــحــــــالــــــة 

 ابـــن الــدروش دار بــــاه يــحـــيـــيـــــكـــــــم

ا مـــعــــاه صـــديـــــق                                                                             جـــ

 اكــــبـــــر ســـــال لـــــــة

 بــن شــاعــة بالمـــيز مــا يــخــفــى عــنــكــم

                                                                            رجـــــال فـــــرنـــــدة  نــــاس 

 لــهـــــم اصــــالـــــــة

  ابـــن خـــلـــدون يــتــغــنــى بــيــهـــــمكـــان

                                                                            يــكــــتــــب فــي كـــتـــــاب 

 فـــي ذا العــمــــــالـــــــة 

 أمــانـــا ذا الـيـــوم رانــــي نـــشــكـــــرهــــــم

                                                                  نــمـــدحـــهــــم بــــشـــعـــار           

 فــي ذا الرســــــالــــــة

 و انــتـــم يـــا لــبــطـــال نــتــغــنـــى بــيـــكـــم

        عــــنــــدي ســـمــعــــة بــيــه                                                                     

 ذكــــــر الشـــال لــــــة  

 بــخــتي يــحـــي جــاب كـــالمــــوا عــنـــكــــم

                                                                            مــن يــــعـــــرف خــصــأ لــكـــم  

ـــــة                                ال مــــحـــــالــ  
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 في مـدح احــمــد بــن الــصــغـيــر

 

  نــبـــدا بــاســــمــــك يـــا الــــه مــــوال نـــــــا

                                                                  يـــا مـــلــيــك الحـــق غــيـــث 

 المـــؤمــنــيـــن

 ســهـــــل لــلــيــطــلــبــك مــا يــتـــمـــنــــــــى

                                                                  الــهــمـــنــي بـاشــعـــار بــاذنـــك يــا 

 حـنــيــن

 رانـــي نــطـــلـــب فــيــك انـــت مـــوال نــــــــا

                                            تـــعــلــــم بالـــي خــافــيــه فــي                       

 الـعالــمــيــــن

 الـمــكــتــوب لــتــقـــدر رغــــم اعـــلــيــنــــــا

ون                                                                   مــا يــمــشــــي مــا كــان بــد

 تـقــمــيــــــن

 كـــــيــمـــا هــــــذا الــيــوم رانـــا رأيـــنـــــــا

                                                                  كــثـيـر مــن النـــاس جــاؤو 

 مــعــروضــــيـــن

 كــــل الـــواليـــات صــــبــــنـــاهـــا  هـــنــــــا

                                                             فــيــهــا كـــــم جـــنــود و      

 المــنــاضــلــيـــــــن

 يــحــيــوا في الـتـاريـــخ  مــن غـاب اعـلـيـنـا

ـوا                                                                   مـحـمـد زرنـــوح عــنــ

 مــجــتـــمــعــيــــــن

 يــكــتــــب فـي الـتـاريــخ بـــاه أيــقــابـــلـنــــا

                                                                  و لـــو مـــات و صـــد شــهــدوا 

 مــــاليــيـــــن

 اســتــشـهــد عـلى الـوطـن عــنـوا ضـحـيــنــا

                                                            يــبــقـــى فـي الـتـاريـــخ لــلــنــاس       

 الحـيــيــــن

 يــا مــحـمــد يــا الــخــو رحـــت اعـلــيــــنــــا  

حــــت هـــــذا                                                                   لــكــنــي  زلــبــ

 الــمــــال يـــيــــن

 نـــم فـي دار الـــخـــلـــد و اطـــمـئـــن عــنــــا

                                                                  الــــوعــــد الـــي واعــــدك ربــــي 

 مــــتـــيـــــن

ـجــنـــــةالــشــهـــداء  كـــلــهـــم غــــرس الــ  

                                                                  الـــى يـــــوم الـــغـــــد فــــيــهـــا 

 خــالـــــديـــــن 
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 يـــا ســـكــان الــزعــفــران أرضـــوا عـــنـــــا

   راهـــم فــيــكـــم نـــاس لـــيــنــــا                                                                

 مــحـــبـــيـــــن

 نــخــشــاو اذا  نــذكــروا  كــلــمــة شــيــنــــــا

                                                                  تــرجـــع عــنـــا عـــار  مـــا  دمــنـــا 

 حـــيـــيــــن

ــن الـنــاس راهــــا تـــعـــرفـــنــــــاكــثــيـــر م  

                                                                  زيــادة عـلـى ســي أحــمــد  مــولــــى 

 الســتــيـــن

 يــقـــرى حـتـــى الـعــلـــم فــايـــت بــصــرنــــا

                            الـي يــجـهــل سـي أحــمــد  مـا هــوش                                       

 افـــطــيــن

 أيـــوا هـــو ســي أحــمــد هـــاك اســمــعـــنــــا

                                                                  أحــمــد الـصــغـــيـــر مــــولــــى 

ـنالـــــدواويـــيـــ  

 يــــرحـــم ربـــي كــــل مــن راه اســـبـــقـــنــــا

                                                                  الــــي مـــات و صــــد خـــلـــى 

 عــــمــلـوا زيــــــن

 اســتــــر نــــاس الـزعـــفــــران و غــطـــانــــا

                                            صـــــدقـــــنـــــا مـــا قــــال  رب                       

 الــعــالــمـــيـــــــن

 اقــريــنــــا الكـــثـــيـــر عـنــوا و اســمــعــنــــا

ـــلــــي مـــالـــوا                                                                   ربـــي  دارو  ضـــــوء ل

 ديـــــــــن

 أيــــحــــلــــل مـــا قــــال ربــــي  مـــــوال نـــــا

                                                                  و يـــحــــرم حـــــرام عــــلـــــى 

 الــمـــؤمــنـــيـــــن

ا ســامــعــنـــــاهــــذا هـــــو ســـي أحــمـــد يــ  

                                                                  عـــاش ســنــيـــن و خــلــــد الــشـيء 

 الـثــمــيـــــن

 أمـــا ولـــــد ســـي عــلـــي  راه اجــهــلــنــــــا

        و انــــســا قــــاع اخــــوالــنــا                                                           

 كــتــــاب الـــديــــــن

 أحــمــد بــن المــعــطـــار مـا يــبــعـــد عــنـــــا

                                                                  مـــــا كـــــانــــــوا حــــــواص 

 لــلــــعــارفـــــيــــــن

 ذا نــســــل األخـــوال يـــا ســامــــع لــيـــنـــــا
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                                                                  اخــتـــيــــار اجــدودنـــــا  ذا  األصــــل 

 الـــزيـــــــن

 مـــحـــبـــوبــــة مـــن أســـرة  ذي جـــدانــــــا

                                                أســـأل عـــنــهـــا نـــاس راهــــم                   

 مـــوجـــوديـــــن

 يــعـــطــولــك لــخــبـــار و اتــعـــيــد عـلـيـنـــا  

ال النـاس                                                                   كـــان اغــلــطــنـــا ســــ

 الـزيــنـــا ويـــن

 يــــا جــــديــــا نــــذكـــــرك  نـيـفــي عــــنــــا

                                                                  يــــا بـــنـــت األشـــراف يــا كــامــلــت 

 الــزيـــــــن

ــــــاراهــم فــي  ذا الـيـوم قــاشـــي حــقــرون  

                                                                  خــافــــوا مــن تــاريــخــهـــم مـا هــوش 

 امـتـيـــن

 راه الــيـــوم الــــرب قــــادر يـــحــمــيـــنـــــا

انــقــولــو واش شــفــنـــا فـي                                                                   و ال  

 الـشــيــنــيـــن

 يــا بــن عــلـيــة جـيــت قــاصــد تـســتــرنــا

                                                                  أنــــت و أعــــطـــا لــلــــه الــي جــاهــد 

 ســنــيـــن

وقـــت المــحــنـــةكــان مــعــايـا قــبــل فــي   

                                                                  يـــوم  اقــصـــدنـــا جـــــرجــــرة 

 مــتــطــوعــيـــن

 أمــا أنـــتا يـــا ولـــد بـــلــكــحـــل قـــلـــنــــا

            ســـقــــط  كــم ارشــــاق خـــلــى غــيـر                                                       

 اثــنــيــــن

 الـتــاريــخ أيـعـــيــد مــا فـــــات اعــلـيـنـــــا

                                                                  هــكــــذا قـــالـــــــوا فــــيــه 

 الـــنــاس األولــــيـــن

ــــت ولـــــــد  وراك صــــادق رايــــنــــــاأنـ  

                                                                  مــا تـــخــفـــى عــالــنـاس خــصــال 

 الزيــنــيـــــن

 مــكــتــوب الـلـــه راه شــورك صــايــقــنـــا

                            و الســبـــــه لـلـــطــاكــســي خـــص                                       

 الـبــنــزيــــن

 أنــا فــايـــت نــجـهــلــك عــمــري جــيـنــــا

                                                                  لــــكــــنــي مـــكـــتـــــوب  رب 

ــــنالــــعــــالــمـــي  
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 أنـــــا و الــجـــنـــود قـــاع لــتــغــديـــنــــــا

                                                                  امــعـــانـــا حــتـــى الــنــاس 

 الـــعـــســـاســــيـــــن

 الــكـــريــــم أيــــوكـــلـــك مــا تــتـــمــنــــى

                                                      تــبــقــــى ذكــــرى لــيــــه مـــا             

 دمــنــــا حــيـــيـــن

 نــذكـــرك فـضــل الــلــــه ربــي خــالــقــنـــا

ـا انــمــوتـــوا                                                                   أيــحـــن اعــلــيــنــ

 مــســـتـــوريـــن

 يــا بــن عــلــيـــه اســم جــدي ســامــحــنــا

                                                                  الــســـبـــه مـــكــــتـــوب رفـــــات 

 الـمــســكـــيـــن

ـانــــهكــنـــت انــمــيــــز نــذكــروا بـــمـــكــ  

                                                                  أمـــــام الـــحــــضـــور  يــــغــــدوا  

 فــــارحـــيـــن

 و لـــكــنـــي صــبـــــت قــاشــي خــزرونـــا

لــــوا  ذ  شــاعـــر الــنــاس الز                                                                   مــاقــا

 يـــنـــيــــن

 راه احلــيــتـــي قــال فــايـــت تــتـــطــربــنـا

                                                                  حــــقـــا كــــنـــت فـــايـــت مـــن 

 الـمــطــربـــيـــن

نــاس الـــزيــنــــــاو لــكــنــي نــطـــرب الـــ  

                                                                  نــعـــطــيـــهـــم مــثــال يـــبــقــاو 

 مـــرتــــاحــيــن

 يــا ســــامــع مــا قــلــت الزم  تســمــعــنـــا

            بــــخـــتــي يـــحـــي كـــان فــي                                                       

 الـمــجــاهــــديـــن

 الــمــعــارك كــــلــهــا تــــشــهــــد عــــنــــا

                                                                  مــــا خـــفـــنـــا مـــن شــــار و ال  

 طــــيــــاريــــن

ــركـــة باســالحــهــــا تـهــرب مــنـــاو الـح  

                                                                  ســالـــوا عـــنــهـــم نـــاس راهـــم 

 مـــوجـــوديــن

 مــا درنــا تــاريـــخ بـــاه  أيـــفـــضــــلـــنـــا

                             يـــعـــطــيــنــا ســمــعــة عــلى الــنـاس                                      

 اآلخـريــن

 مــن لــســتــقــال ل لهـون و أنــا نــتــغــانــا
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                                                                  نــســمـــح فــي حــــقـــي قــبــال 

ـنالمــســـاكــيـــ  

 احــكــمــنا فـي حـد الـصــحـاري تـعــرفـنـــا

                                                                  فــيـهـــا بــيــــن الــنــاس 

 كــــمـــجــــاوريـــــــــن

 أســأل عــنــي كــاش مــن لــي قــاطـعــنــــا     

                                     ســتــعـــشـــر ســنــة مــــن                             

 الــمــتــــخــــبـــيــــــن

  مـــا اكــلــنــا مــــال يــشــــهــد اعــلــيــنــا             

الــســحـــاري                                                                   اســالـــــوا شــعــــب 

 حــاضـــريـــن

 أمــا الــيــوم أوجــدت نــفـــســي غــبــنـــــا

                                                                  مــانـــي خــــادع جــــار مــانــــي 

 مــاكــــل ديــــن

 و لــكـــنــي نــــاس هــــا هـــــم هـانــــونـــا

                                                                 مــا عـــرضــونـــا كـي الـنــاس  

 الـمـعــروضــيـــن

 جــاوو مــن بــعـيـــد و الــقـرب اســمـعــنــا

ــــال ثـــمـة                                                                   لــكـــن صــبــــت أبـــط

 مــوجـــوديـــن

 أولــــهــــم عـــقـــيــــد و الـــوالــي عـــنـــا

                                                                  التــهـــامــي ســـي أحـــمــد صــاحـــب 

 يـــقــيـــــن

ـا                         أمــــا الــكـــورونــــال فـــايـــت يــعــرفـنــ  

                                                                  أثــــنــــاء الـــكـــفـــاح كــــنـــا 

 مــــجـــمـــولــيـــن

         رحـــب بـــيـــا قــــال أهـــال صــاحـــبـــنــــا                                               

    

                                                                  وامــسـامــيــه الــشــيــخ عـامـر عـلــى 

 اليــمــيــن

 أمــا اآلخـريــــن تــســتــــغــــرب فـــيــــنـــا                   

                الــــي جــــاو مـــن الــجـــزائـــر                                                   

 مــعــــروضــيــن

 كــايــن مــنــهــم قــالي يــســمــع بــيـــنــــا

                                                                  أكــــثـــرهــــــم جـــــنــود  و  مـــنــا 

 ضـــــلـــيـــن

ذ وســط أوالد نـــايـــــل صــــارلــنـــــاهـكــ  
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                                                                  أصــبــحـــنــا مـــــن صـــفــهـــم 

 مـــــؤخــــريــــن

 رانـــي حـــاير واش ضـــنــيــتــــوا عـــنـــا                    

                                              و ال  ذا  مــــــــداح  مـــــن                     

 الــــمــــــداحـــــيــــــن

 ســيــــدي نـايــل واه مـانـفــت اعـــلـيــنـــــا  

ـيــــش مــن                                                                   امـــــدحــــتــــك مــــا نـ

 الـشـاكـريـــن

 قــلــنــا فـــيـــك امــــور كــيــمـــا رايــــنــــا

                                                                  نــذكـــر لــك خــصـــال أصــــــل 

 الــحــــســنـيــــن

ــا ريــنـــا فـــي الــتـاريـــخ هـــكــــذا ورانــــ  

                                                                  ولـــــد ادريــــــس ولـــــد مـــحـــمـــد 

 لــــمــيــــن

 أمــا أهــلـــك نــــذكــــروهــــم اخــــوتـــنــــا

ـــن عـلـيــه نــاس مــانــى                                                                   بــن ب

 مــجــهــولـيــــن

 األصـل أمـحــمـد بـن أحــمــد هــو أبــيــنــــا

                                                                  رانــــا فــي وســــط الـســحـــاري 

 مـــوجـــوديــن

ــنــــاظــاهــر بـيـن النـاس لـمــن يــجــهــــل  

                                                                  بــــن عـــلــيــة حـــــبـــيـــــب 

 للـــمــجــاوريـــــن

 اقـصــوصـــة مــن قـبــل مــذكـــورة عــنـــا

ا بـــن عــلـيـه انـصـر نـايـل فـي                                                                   قــــالــو

 الـحـيــن

 أرضــى عــنـــوا و قـــالـو مـــا يــتــمـنـــــى

                                                                  بــــهـــــذا الــــدعــــوة طــــوع 

 الــــهــال لـــيــين

ــا رايــنــــاصـبــحـــوا مــتــفـــرقــيـــن كـمـ  

                                                                  هــــكــــذا فــي الـتـاريــخ كـــتــبــــوا 

 دواويــــــن

 يــا ســامــع ذ الــقــول الزم تـــفـهـــمــنــــا

 واش دانــــي نـــذكـــــر الــمــاضـــي                                                                  

 فـــالــحـيـن

 

 

 نوريكــم لـســبــاب واش اصــر بـــيــــنـــــا



 216

                                                                  نوجـد نفســي وســــط أخـــــوانــــي 

 مــــكـــيـــــن

  عــزلـونـــــافـايــت كـنــت انــظــن عــلـــى

                                                                   الســبــه ظـنـيــت واحــد و ال اثــنــيــــن

 أمــا ســي هــتــهـــات بــوبــكــر لــيـــنـــــا

ر انــظـن عــنـوا راجـل زيــن                                                                  و المــخــتا  

 هـــاذوا مـــذكــــوريـــــن فـي رئـاســتــنـــا

                                                                   في أطــراف الشـعــب و المــجــاهــديــن

 شــفــنــاهــم مـن قــبـل فـايــت خــبــرونـــا

                                            مــا هـمـشـي مـن طـرفــنــا مـقـصـريــن                       

 نـنــهـــوا ذ الـسـؤال بــيـــه اكـــتـفـــيــنــــا

                                                                   تـبـقــى ذكـرى بـيـن القارنين

مــن تــعـــرفــــنــــابـخـتـي يـحـي قـال يــا   

                                                                   جـاب اشــعـار كـثـيـر خـلـق تـــدويـــن

 و الـصــالة عـــلى مـــحــمــــد نـــبــيــنــــا

بـوفـاطـنــــة صــاحـب جـبــريـــن                                                                  الـهـادي   

 

 



 217

 يــــا مــرســــولـــي روح بـــجــوابـــــي فـالـــحــيــــن

       

  يــا مــرســولــي روح بــجــوابــي فـالـحــيـــن

                                                     اســمـع لــيـنـا خــوض مـــنـــي نــــصــائـــــح

 تـــصــافـــالـــي لـبــالد فــيـهــا مــحــبــيــــــن

                                                     لـــمــديــنــة األ غـــــواط  تــصـــبـــح رايــــح

 بـــلــغـهــــم ســــالم مـــن شــاعـــر فـــطيـــن

           يـــعـــرف قـيــمـــة كـــل مـــن هـــو صــالـــح                                          

 مــــا يـــتــعــــدى مــا يــمـــس الـصـالـحــيــن

                                                     يـــذكـــرهـــــم بـاشــعــــار كـتـاجـــر رابــــــح

ـــوعـــيـــــــنالـتـاجـــــر تــجــــارة فــيـهــا نـ  

                                                    مـــبــــدأهــــا حــــال ل يـــصــبــــح 

 نــــاجــــح

 مـا يـربي مـا يـشـرك الناس الشـــيــنــــيــــــن

ــم مـــن فـــضــائــح                                                    الـــي كــســبـــوا مــا لـهـ  

 أمــانــا مــن قـبــل شـاعــر عـــا لــزيـنــيـــــن

                                                     مـــا نــذكــــرش لـــبـــيــــات فـــيـهـا قـبـائــح

 مــا نــــمـــدح و ال نــــــذم الــمـسـلــمــــيــــن

                                  اال مـــــن عــــــداونــــا  ذ الــشـــي واضـــــح                   

 اتـــذكــرت أيـــام ســـيـــد الــمــرسـلـــــيـــــن

                                                    ابـــن ثـــابــــت كــــان لـــألمـــة 

 نــــاصـــــــح

ربــــي و زاد  نــبــيـــه األمــــيــــــناشــكـــر   

                                                     بـــمــــدح الــرســــــول كـــــل لــيـلــة فــــارح

 امــــــدح األ نــصــــار و الـــمــهـاجــــريــــــن 

  امـــنــحــهـــــم فـــي كـــــل غــزوة مــــدائـــح                                                   

 اتــقـــلــد بـســيــــف ضـــد الـمــشــركـــيـــــن

                                                     مـن طــعـــنــوا حـــســان راب عـلـى مـاســـح

 ريــــت الثـورة عــصــرهـــا فـيـهـا نـوعــيـــن

                                                  قـــــادوهــــا رجـــــال لــهــــــم   

 مـــــصــالــــح

 مـــن أجــــل االســــالم كــافــحــنــا ســنــيـــن

ـــاح                                                    و لـــو صــعــوبـــات مـــن أجـــل الــــــبــ  

 اطـــردنـــا الـــغـــزات و المـستـــعـــمــريــــن

                                                     بــســــالح و أيـــمــان للــجــيــل الــفــالــــــح

 اتـحـقـــق مـــصـيـــرنـــا هــــانـــا حــــريــــن

              مــــن الــقــمــة للــقــاعــــدة كـلــش واضــح                                       
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كـرمـنـــا ربــي بـــنــخــبــة مــســـؤولـــيــــن                                                      

   

ـش طـــايــــح                                                    رؤســــاء  والت  مــــا كـــانــــ  

 امـثـالـهـم صــالح هـا هـــم مــــذ كـــوريـــــن

                                                     اذكــــر سـيــد الــحـــاج عــيـــسـى كــفـاتـــح

 فاتــح األغــواط  أغــواط  أغــــواطـــــيـــــن

             لــغـــواط  الــــي يـــوصــلــو يـضـحـى رابــح                                        

 يــعــطـولــك تـاريــخــهــا مــــواطـــنــيــــــن

                                                     لـهــــم مـعــلـومــات  ذ الـــوطــــن الصـالـــح

يـــيــــــن                              كــــايــــن مــلـــي قـأ لــي هـــال لـــ  

                                                     الـعـــربــــي مــشـهــــور عــنــــدو مــالمـــح

 قــالــو عـاش اذيـاب في الـصـحـرى سـنـيــن        

ـيـــر الــحــيـــران آلثـــاروا  واضـــح                                                    اقـــصــ  
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 في مدح قبيلة أوالد بن عليا 

 

 

  لــلـــــه يـــا لــقـــمـــري تـــــدي الـــعــنــــوان

اغـــــدالـــي لــــوالد  سـيـــدي بــــــن عـلـيـــة                                                      

  

  روح بــلـغ  ذ  الـعــــنــــوانادي خـــبــــري و

                                                    أجـــــرك عـــــا ال لــــــه ربـــي مــــوال 

 يـــــــة

 كي تــتــعـلــى طـيـــر صــفــق بــا لجــنــحـــان          

ــــــذ  جــنــــب الــكـــاف و علـى المـهـديــة أخ                                                     

 سـلـم عـنهـم جـميـع رجال ونسـوان يالزرق دوانان

                                                     و قـــولـلـهــــم مـــرسـول لـلـشـــأعــر يــحــي

 يــا ذريــت القــــوث يــــا أهـــــل الـــعــدنــــان  

                                                    جــيــتـــونـــي فــــي الـــمـــنــام لـمـتـوا عليــا 

 جيتوني في صـفــوف و الــكـــثــرة  شــــبـــان

                                                    و احــــــرايـــــر لـــبـــــات تـــــــــداور 

ـيـــابــ  

 باغي نـنـظـر نــشـــوف لــيــهــم يـــالـخــــوان

                                                     فــــي هــــــذا الـــصـفــــات حــــارو عـيـنــيــا

 قــــالـــوا لــيـــا يـــا شــــاعــــر يــــا فـــــال ن

                 تــعـــرفـــنـــا ذريــــت مــــول                                    

 الـــمـهــديــــــة

 تعـرفـنـــا اســــود فـــي وســـط الـــكـــفــــا ن

                                                    كــــل صــيــــد اتــــصـــيـــب مـــعــــاه 

 الـبـيـة

ـربـــات الـــنــشانالي كــذب أيـــشــــوف ضــ  

                                                     يــنــــظـــر حــــرب  اوال د ســيــدي بـن عـلية

 و الي فارق بـــيـــنـــا مـــا عــــاد أيــــبـــــا ن

  طــــول الـــد نـــيـــا                                                    مــا يـذكـر اسمـــو عـــلـى

 والي يشتت شــــمــلـــنـــا يــــغــــدى دكـــــان

                                                    مـــا يــــبـــقــــا لـــــــو اثــــــــر و ال 

 ذريــــــــة                                                        
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  الطـــــيف

 
 

  نفارق ذ الوطـن ما نــتـال ش نـجـيـه    يا خوتي حقي من الجلفة نهجر

   الناس الـعـقـال عــيــدولي ما لـيـــه    بيا قصر انعاد مصموت امسكر

  في السابق شفت الحمام معاشر ليه  راني صرت اضرير منو متحير

  اقصد و آـــر قـبـل آانــيـربـي فـيـه  راه تعلى طـار بجناحـو فـرفــر

  و اللــبة بـشـباـل راهـم حا طو بـيه  اجوارو اسـود قتـالـة و انـمــر

  انـمـورة اسـود عـسـاسـيـن اعـلـيه  هذا زيادة على سـكـناه اوعــر

           ولـد اللـبـة ما قـدرت نـقـرب لـيـــه الشجاعة افقدتها عــدة انـجــر

   افهـم قـولي ويـن راني قـاصد بـيـه     نوريك ما قال الشاعريا سامع

  ولـد الـعـربـيـة اللـي قـنــاو عـلـيــه  اذا قلت اسود آاين و ال اآـثــر

  ال قوة ال جهـد بـاه انـطـيــق علـيـه  خايف نقصد ليه نبقى متـيســر

د يـهاسالمي راني وضعتو بـيـن أيـ  المعرآة بـيـنا خايـف نخـســــر  

  لكن وحدي اضحـيـت هو بـمـالـيـه  لو عندي جيوش بيهم ننتصــر

  يسرني و ابقـيت طايح بين أيـديـه  اموجهلي جيش سالحي ياســر

  الحـمام اللـي قـبـيــل نظمت عـليـه  و ادالي ما آنت متمني نعـشــر
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          من آثر االحــسان يـتـخــيلي لـيـه     آاين مثلو ريت ياسر فالبـشــر 
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  زهرةــــال
 
 
 

  الزهرة و عاله ذ الشي عيب و عار               فيا درت العيب ما نيشي ظا لـم

 قاطع عـنك بالـوفـا و العقـل اخـيـار               ما ني داري واش في قلبك آاتم

وم من عـيـني حـارمآــتمانـك هـو زاد في قـلبي تحـيـار               ما نرقد بالن  

 عـاشفـك ذا الحال مــني ال تحـيــار               ما قـلت فـي جـاه مـوالنا الـدايــم

 نمسح دمع اللي بكى عـني بأشـعـار               صابـر بلي راد لك حكـم الحاآـم

آـــمحـكـم احكـام حكـمـو حكــم االقـدار               ال حكـيـم يفـك من حكـم الـحا  

 رحت نحوس خاطري بـقى قـصار                بيا ضاقت الروح و الهـم تاليـــم

 يـبـسـت ريقـي نـشـف و ال يـمـراد                صيـهـدتي قلبي بلي مـنـك عاد م

 الزهرة من محنــتك نا جـرحي ثـار               عن وجه اهللا ديري واش الال زم

بـق لـشـفـار               بنظرة من عينك في وجهي دايمداويـني بــدواك يـا ســا  
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  بنت البهجة
 

  االيـمـني ريـت خـودة في ذا الـيـوم
  ما نعـرف عـنـوانها نـمـشـي و نسـا ل             

 سلبتني واضحيت في حا لة مهموم
   آـيـسـقـسـيـت الناس آـثـرتـلي لـقـوال             

ــه للــرومآـايـن واحـد قـا لـي شـب  
  قـلـتـلـو آـايـن في الـعـرب هذا المثا ل               

 عـصريـة با يـن عـليـهـا الـتـقــدوم
  مـعــدولــة مـن آـل جـيمـة بالـكـمـا ل              

 عـا لـنـظـر ظاهـر تـنـفـي فـا لـلـوم
  تـمـشـــي مـشــيـة تــمــثـــل الــغــزال       

ف القوماشرد من وسط الزربية شا  
   يـظل خايـف اطلــيــبـوا شورو مــا ل

 حـذري ما بعـد يقـرب ليه امـشــوم
          يسكن في الصحرى وروس الحــيــا ل

 فيه انواع اآـثير في لـرفـاد اتهــوم
   يـطـلق عـنها اسم لروي و الـفـشـتـا ل

 اما جـدي الـريم مـا آـانـو مـعـلـوم
         لاالرض الـعـطـشـانـة يسوج مع لرما

 صيـدنـاه ازمـان فـايت قـبل الــيـوم
  فوق اظهـور الخيـل في صحـرة جـال ل

 الي ما صيد ما تعب ما عـنـوا لــوم
  والي ما شـافـش بوآحـيـل عـاله يـسـا ل

 ذ الـحـيــوان للــصحـرة مـقـهـــوم
  عــنـدو اســم افــريـد  و هــو الــغـــزال

ـومآاين مثلـوا ريت في بـنـات الـي  
  بــشـــريـة زايــخــة هــلـهـا آـــمــــــا ل

 خزرتني بالعـيـن نشـابـوا مـسـموم
  والـي قـاسـو أيـمـوت مـا يـنـجـى مـحـا ل

 و ال يـبـقى طول حـياتـو مـسـقـوم
  مـا يـوجـد عـالج تــكــثـــرلـوا الــعـــال ل

 ياسامع ما جاب ذ الشاعـرمـنـظوم
   شــاف الـخـــيـــا لاعـذر خـلـيـك راه مــا

 آلي طامع في الـقـمـربهـواه أيـنـوم
      بــاقـي يـــصــعــد لــيــه بــدون اشــغـــا ل

 الي وصلــو لـيه بـسبـاب الـعـلـوم
  ســهــرو آـم سـنـيـن مـا مـهـمــش جـمــال
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 و اتـمـنـاو اتـكـون رحلة للـنـجــوم
  ــا لمــريـخ و زهـــرة و زيــد لــهــم  زحـ

 ذا الكواآب في السماء بيهم مغروم
  لـي يـتـمـنـى جـارهـــم يـــتـــعـــد هــــبــا ل

  
 هكذا بيا صار ياسامع مفهوم

  على الطفلة الزايخة و جبنا لمثـال
 بـنـت الـبهــجة زنها فـايـز مـتـمـــوم

  يغدرني من شاف في لوطان وجال
 زار اوربـــا و آسـيــا بـلـدان الـــروم

      جناس الي ولـــعـــيـن باالحـتـال لل
 وزارالسمرى افريقية وانجى من قوم

  عروبة في اال صل من بـنـو هال ل
 بختي يحي قا ل و الشاهـد مــكــتـوب

  يبقى في جسد و يقوم بـيـه اعال ل
 جبنا ذ المعنى على من عاش اهموم

  و يرضى في النفس باشياء محا ل
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  اءـــاللق

  
 

ـا شـفـت بـعــيــنــييـا خـوتـي نـ  
           بــــصـــري ريـــت الـــغــــــزالن

 هــو فـي الـسـابــق  يـعــقـلـــنـي 
  الـــقــــانـــي بـاالســـم افـــــــــالن  

 قــالـــــــلــي راك امـــنــويــنــي 
  لـــمـــاذا تــــعــقـــب عـــجـــــالن

  ـــيو اتـــكـلــم عـــاود جــابــنــ

 وحـــــــدك و ال فـــي اثــــنـــــــان 

  خــــارج مـــن حـــرمـــو الحـقــنـــي

  ثــــمــــة فـــــي نـــفــــس الــمـــكـــــان

 هـــو صـحــح زاد اعـــرفــنــي
  و انــــا نـــتـــخـــيــــل حـــيـــران

  فـي الـظـلـمة راه اضوى عـني
  لــــج أيــبـــانفــي االرض آــــثـــ      

  شــعـرهـا فــــوق الـخــد يــــن
  اآــــحــــل مـــن ثــيــث الــسـودان      

  واعــيــونـهــا آـقــرد اثـمانـي
  مــن قـــاســـو عـــاشـــر لـــكــفــان      

  فـمـهــا شـــق الـفــجــريــــــن
  اســـنـــانــهــا مــثـــل الــذهـــبــــان      
  بـة بـــالر امــــدانــــــيالــرقـ

  شــعــلـــت فــي وســطـــو نــيــران      
  بـدنــك مـن ذرذار ابـهـــرنـي

  طـــــاح عـــال روس الـــكـــفـــــا ن      
  اعـظـامــك بــراق ابـعــدنــي

  فـــي الـــصـحــرى حـمل لــوطــا ن      
  يــا فـتـاة اعـلـيـك انـغــنــــي

  ة بــنـــت الـــعــــربـــــــانيــا حـــر      
  ابـحـبـك جـورتـــي عـــنـــي

  خـــايـــف بــــعــــدك ال نـــتــــهــان      
  قالــت لـــيــا يـــا مــدحـــنـي

  آــــون امــهـــنـــي فــــي لـــمـــــان      
  ما آايـن غـيـرك شـاغـلــنــي

  نــانفـــي قـــلــبــــي داخــــل لــــكـــ      
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  من غـير الي يـشعــر عــنــي
  و اذآـــــرنــــي بــيـــن الـــبـــلــــدان      

  راني مـلـكــك قـــوم اديـــنــي
  ال تـــتـــــحـــــيــــــر يــــــا فـــــــالن      

  
  ابن عمي وف بـيــا واش اجــرى

  ما نخفيش عليك مـا هـو فـي لكـنـان      
  البرى راك حبيب الجسم داخل و 

  الي في قـلـبي نعيـد هـالـك يا فــالن      
  عـيـنـيــا جـابــوا الـذاتي مــضــرة

  شافولي صفات من نوع الــغــزالن      
  الغزال احكاو عنوا في الصحرى

  عـندو حــرية واصــلـــو حــيــوان      
  من السابق للـيـوم عـنــد الشعـــراء

  يعطوا بيه امثال في شكر النسوان      
  و شكـل اجـمـيـل يصلح للشهرةعـند

  صار أيـمـثـل بـيـه مــن هـو فنا ن      
  جعلـو ربي مـن الحـوش الـمـخـتـا ر

  لجـد ل بوقـرنـيـن جـمـالــو فـتــان      
  يا صديقي اوجدث مثلوا في السمرى

  بـشـريـــة اصــل مـا هـي حـيــوان      
  داير بـيـهـا صور ما هــيـشي بــرى

  مـيـن نـسـبـتهم عربـانهـلها مـفـهـو      
  عـصريــة مـتـقـدمــة ضـني تـقــرى

  تعرف آـار الحـب تجـعـلـو مـيـزان      
  حـيــن اجـلـسـت امــامهـا اول مــرة

  نـظـرت لـيـا قـاتـلي مالـك حـيـــران      
  قـلـتلـهـا مـكـتـوب ربي يــا ســمــرى

  نـــتــالقــاو الـيـوم فـي هــذ الــمكان      
  سهـلـة بــيــك رانــي مــسـرورةقالت 

  انـعــدو مـكــتــوب ربـي فـي امــا ن      
  مــعـانـا لـحـبـاب فـي هــــــذ االســرة

  تـبـقـى في الـتـاريـخ مـا دام االنـسان      
  قلتلها يا مــثـيــل عـــراد الـــصحـــرى

  اآرمـتـيـنـا بـالـسيـاسـة و االحـســا ن      
  ـن فــي شــــاو الـمــرةاحقرتك بــالــعـي

  قلت صغيرة مـا تـجـيـبـي ذ الـميـزان      
  فـي الـجـواب انــضـن عــنـدك مــقــدرة

  فازو بـيـهـا نـاس مـن بــني االنـسـا ن      
  و فـــي ظــني مــثـقـفـة عــنـدك خــبـرة

  العلم يــوصـل صاحـبـوا لالطـمئـنـا ن      
  فـي حـيــــرةو الــجـهـل امـا لـيـه دايــم 

  ايعيـشـوا مـعـيـشة الــبـؤس و لـحــزان      
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  و آايــن مـثـلــي نــاس فـي هـذ الـفتــرة
  مــخـطـئـون ايـــودرو حـتى االنـســا ن      

  لـــــــكــن ال تــتـجــاوز آــونــك امــرة
   الـــقـــرآنبــــحــــقالبــــد عــلـــيـــك       

  
  ذه الـفـتـرةامــانــا مملوك في هـ

  ما نـقـدر نـتـزوج و لـو بـــثــمــان      
  و انخلف من دارت معايا اسـرة

  لو نخطي يومــنا نــرجع خـــسران      
  آانــت معــايــا ايامــات الـثـورة

  اتـقـلـدت سالح امـام الـعـــديـــــان
  و نجبت معي اطفال في الـثورة

  اولهــم مـعـرف و لــدي عـثــمــان      
   ننساش امبارآة في الــدورةما

  و اذا اتخـليـت عـنهــم ذا خـسران      
  و تصبح لعبة بيك يا هذ الحــرة

  انـظـنـو بـابـاك مـن رجـال اعــيان      
  عودي للصواب في هذه الفترة

  و ايحـقـلـنــا نكره فــعل الشيـطـان      
  و نطلب ربي خالقني عال القدرة

  يــانياتيك براجول من خير الـفـتــ      
  بــيــه اديـــري عــــــش فــــي ذا

  و اتجيبوا اوالد يكمل لــطـمـئـنان      
  اما نا راني انصحـتــك مــن مــرة

  آي اعرفتك تستاهلي حـق القرآن      
  لـــو مــا بــيــا صار قــداه انـمـرة

  تـجـنـبـنــا آــل افــعــال الـشيطـان      
  يا سامعني لومني في الــخــطــرة

  ادعـيـلـي ربــي الــمالـيــك الحنان      
  بختي يحي جــاب هــذه الــعبــارة

  ايحذر في الناس من هو الشيطان      
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  أال يمني 
  

  االيـمـنـي آـان ذآــري مـتـهـنـــي
  ماني داري ذا البالء نحسب نراه      

  انــسـبــة لـظــرار جـا بـتهـا عيني
  تني و عـالهنمشي في المان غدر      

  شافت لي غزال من وآروا جاني
  مـن هـو صيــاد بـسالحـوا عـيـاه      

  الـفــاني تـراس للـبعـد احــذرني
  قــالي مـقــدور و الــشــدة و عاله      

  نـا قـدامـك راهـع ثـاني عـذ بني
  ربـحـني غـيـر الـغـيار اللوم امعناه      

  وجبتوا محال يا من صاحب ظني
   ذ الغـزال شـوف اهـواهالزم ذمـني      

  حين الحقت شفت مفات رهنتيني
  اتخـلـيـني ذ الغـزال اذ يعـيـش امعاه      

  يا سامـع ما قـلت الزم تـعـذرني
  تـسمع لـي و تقـول ذا الشاعـر مقواه      

  ما بـيا غـزال اصلحـو حـيـواني
  آاين مـثـلـوا في البشـر لـيه انسابـناه      

  حـنيامثيـلوا فـنان جات اتصافـ
  اتسـول عـن نـسـبـي اسـمـك و يـنـاه      

  اذا آـنـت انت الشاعـر تـربـني
  لـــــقـــائــك زمــان و نـــا نـتـمــنـاه      

  قلـت لهـا صحـيح هـو حـقـاني
  ولــد الـصحـراء نـسـبتـوا ملوا سكناه      

  قالت سهلة بيك جيت اتشرفني
  هـذا يـوم سـعـيـد عـــمـري مـنـنـسـاه      

  شى خلفي وين نذهب تبعنيام
  نـقـصد بـيك لسكـنـتي قصري و ثراء      

  نطقت لي بكالم بيه اتحذرني
  و تـنـعـتــلي مـنـيــن هــو االتـــجـــاه      

  ها هو رقم الباب حين اتوصلني
  الطابق لــول تــوجد الحارس بــحــذاه      

  اجعل نفسك حبت زائر قاصدني
  ى مـــوالهلديــك الـعــنـوان ســال عــل      

  الحارس آي تالو راه أيـجـيـني
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  راني نــاتي لــيــك بــلعــجــلـــة مـعـاه      
  و نقـلك ما تـزيد يسائـل عـني

  اتـفـضـل مـن بـعــد خــبــرنـي آـــفــاه      
  هـذا قـول الزايخة يسامـعــني

  بـنـت الـبـهـجـة دارت الخـيـر اذآـرنـاه      
  

  ي حـبـنيو لــو رانـي آـنــت ثـان
  الحب الفاني آي الماء يرود مواله      

  بهــذا االحــسـان راهــا ملـكـتـني
  آــلي عــندو آيف ما صايش ادواه      

  امــانــا هــي دوايــا تـبـريـــنـــي
  بـــر و داخــل عارف ما آان وراه      

  صـدقـني من ريـت لـيا تشـفـيـني
  خـيـر مـن الـطـيـب مـا نـــرضـا ش      

  ضى ولفي في لمحاين تشرآنينر
  لـي عـنـدو اصد يـق يـقـسـمها وياه      

  ما نرضاش انعيش وحدي متهني
  يـلـزمـنـا ال ثـنـيـن فـي مـكان احـذاه      

  و تـكـلمـنا في مواضع تـلـزمـنـي
  قـالـت لـي مـتـحـيـر رانـا وجــدنـــاه      

  و اذا بـيــك الـمــال مـنـو متهني
  ام ما تـحـسـبش اآرهو لـو تـبـقى عـ      

  قلت لها منيش طامع تـغـنـيـنــي
  الــغــنــى مـا هــوش بــدك بـيــد اهللا      

  الشي الي خـفـت مــنـو حـيــرني
  ربـــمــا انـســان شــــرا تـــلـــــقــاه      

  نطــقـت ليا قالت لي يا مــدحـني
  آون امهـني شـوف بـالي واش ذراه      

  نـجـمــــونيلـديـا حـراس راهـم 
  و لـو يـطـول الـوقـت واحـد متخشاه      

  ما آايـن انسان غيرك شاغـلـني
  ظـنـيـت اعـلـيـا نـا ثـمـن هـاك اعاله      

  قلت لها من واجبي ال تـشـفـيني
  الي ما خان من الرجال ايموت ابداه      

  قالت لي ما نيش آلة تحـسـبـني

  هيــفـعـل بـيـا آـل واحـد مـا يـهــــوا      
  اما الحب ان بعـمـك تـبـغـيـنــي

  مـا نـاس احـنـا و لـوا  وال صـــــداه      
  يا سامع هـذ الجـوار اتصدقـني

  وقـع بـيـني و بـيـنهـا آـيـمـا قــلـنـاه      
  اذا قلت اغـيـت هـي خـليـتـنـي

  بـسـياسـا و العـقـل و الحـسـن امعاه      
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  شاو الكلمة قلت غزال اعجبني
   من بعد حاآم جـيش امعاهراه ارجـع      

  ابعثـيـلي قـوة آـثيـرة سيــرني
  احـتـمـنــي بـسـيــف نـمـشي نـاويـاه      

  بعـد السيا سة ارجع رقـم عـني
  استعملني في خدمتوا اوخاضع لهواه      

  
  مـانـي عـارف ويـن قـا صـد مـديـنـي

  توجه بـيا للبحـر يقـرب مـجـراه      
  ـيـنــــيآـي عـدنا للـبـحـر شافــت ع

  قمـر الحاآـم داخل الـشط وجدناه      
  حـيـن ادخـلـنا جات جــددت صافحني

  قـد مـني لـرفـاقــو اولي قـربـــاه      
  بعد استراحة خـفـيـفـة حــرمــونـــي

  تــدهــلي مــواد مــن اآل و نتراه      
  و جاب الـمشروبات بـيـهـم يـسقيني

  هفكرنا فيما مضى فات اعـــقـبـنــا      
  و معاه الكاس الي شربتو اعدمني

  ما نــيـشي داري يـعـود الخو وراه      
  لو داري في  ذ المحين تخـلطـني

  انبعـد مــنــوا او نــخـطي قـاع اواه      
  االيـــــم رانــي نــــوح قــد روني

  داروني آـمـاش بـوصلـعـة مـعـنـاه      
  احكمني فوق المرافق عــذبــــني

  ريـق طـايح نـادجـاهجاني وسط اطـ      
  ما صـبتش احـبـيـب ليا يـطـلـقـني

  أيـسلكـني و نروح ضـروك نـاد يـاه      
  ما يقـدر انـسـان مـنـو يــنـقـذ ني

  سـوى ربي خالـقـني عـظـيم الجــاه      
  ما بـيـا آـماش خـوتي لـومـونــي

  غـيـر انمـثـل في الـعـذاب الي شفناه      
   امـلـكـنيبـيـا طـفـلــة حـبهـا راه

  ما صـبـتـش آـيفاه نــخـدم نــا ويــاه      
  ذا زمـان اطــويل راه امـتـعـبـنـي

  ســـــائـــر االيـام نــمــشي نــاويـــاه      
  آي نـرقـد بـالـيـل عــاد ايحدثـنـي

  يـا خـاوا حـسـيـت عـقـلي راح امعاه      
  الي جـرب لـمحان يـفـهم يعذرني

  ـن بـطـب ادواهنن ياتي ربي المر مـ      
    الي جاب الـقـول بـكـالمـو اعـاني

  امسلــم لـصـالحيـن اصحـاب الـجــاه      
  و مسلم لشيوخ حــر و سـوداني

  شعــراء اجـمـيع آـل بـحـر بـسـمــاه      
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  الشاعـر مـفـهـوم وطـنـوا حقاني
  صحراوي في ساحة الــجـلـفة تـلـقـاه      

  بن بـنـعـلية و سحـاري جـيـرانـي
  هــذي هـي نـسبـتـو اصـلـوا سـكـنـاه      

  
  

  اسمي ثلثة احروف يا من تجهلني

  الشاعر يحي  ما خفى عن التاس اسماه

  اسكنة في حد الصحاري توجدني
  المفهوم بـكـرميـن زنزاش اذآـرنــاه

  و الوالية تيتري يا سمعني
  جـزائــري اصــل مـن امــو و بـبــاه

  اسمي ثلث حروف يا من تجهلني 
  شاعر يحي ماخفى عالناس السماه ال
  اسكنت في حد السحاري توجدني 

  المفهوم بكرمين زنزاش اذآرناه 
  االوالية تيتري ياسامعني 

  جزائري أصلو من أمــــــو وباباه
   

  
        

 
      

  
  

  

  

  

  

  



 232

يـــــا نــــاس أنــــا بـــقــيـــت 

  نـــخـــــرف
 

 
 

 

ـرف                    نـــروي ابـــيـاتــي فـيهـــم يــــا نـاس أنــا بــــقيــت نـــخـــــ

  حـــكـــمـــة

شـــوفـــوالــيــوم ما نــي شـايـــــــف                    مـــن قـــبــــــل ال تـــولـــي 

 وهــــمــــة

ـاد مــــوال ولـــد الـــعقــاب هـــا هــو خـــايــــف                    و الـــتـــيــــس عـــ

 زدمـــــة

شـــوفـــــو الـــبــاز  راه  تـــكــتــــف                    عـــلــيـــه صـــال ولـــد 

 الــبــومــــــــة

ولـــــد الـــغــــراب  راه  تـــنـظـــــف                     بــــيــــاض مـــن ســــواد 

 الــظــلــمــة

ش يــا مــن تـعــرف                     بــــطــــل الــسبــاع زيـــــن مــيــر الــوحـــو

 الــرمـــــة

ريـــــتــو الــيـوم يـــمشـــي خــايــف                     و الـــثــعــلـــب تـــايـــه 

 مـفـهــــومـــة

ــالــعــيـــن مـــالـــكـــاتـــو الــنـمــر كـايــــن فـــايــت يـشــلـــف                     بـ

 آمـــــــــة
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الــذيـــب كــايـــن فــايــت يـخـطـــف                     هـــا هـــو وكـــيـــل عــلـى 

 الـغـنــيمــة

 الــحــصـان عــلـى الـحـمـار تـخـلـف                     ســبــقـــو ضــحـــات عــنــدو عزيــمة

 قــــبـــيــل كــــان مـــشـــرف                     بــالـــعــلـــم و الحلــم يـفـشي للـــــي

 الـقـمـــة

ريـــتـــو الـــيــوم رايــو تــــالــــــف                     لــنـــــــذال ال بــســــيـــن 

 الـــهــــمــــة

                و الـــكــــذب فـــيـــه الـــصـــــح عــــاد مـــا يـتـصــــرف      

 الـــحـــكــمــــــــة

مــــاذي امــــور مـنـهـا خــايـــــــف                     بـــيــــا تـــعــــود تـــرجـــع 

 ظـــلـــمــــة                                     
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ـــجــاء حــمـــر الــعـــيــن عــمــر فـــي هـ

  بـــن الــجيـــال لـــي
 

 

 
   احــــــذر ال يــــعــــود اللـــــوم عـــلــيـــــــــك

   يـــحــمـل قــال الــســفــيــنــة تـرحــل بــيــــك

   رانـــي خـــايـــف قـالــشـعـبــة تـقـلـع بــيــــك

لة قــاويــة قــاع تــغـطـيــــــك   واتــجــي جــهــ

   و اللــي يـفـخــر بــالـشـعـر غالـط  ال تـشـكيك

   مـاآـــش نـــبـــي قـــا عــبـــد نــراعـي لــيــك

   حـقـا نـزل الــوحــي عــن الـنـابــي قـبــلـيـــك

   يـاصـاحـــب جـبـريــل آــــان يـــقـــرى فـيــك

 ل و بــهـتـان مـا يــخــفــاش عـلـيــك   تــخــيـا

   تــشــكــر فــي انـسـان مــا يــقـــدر يـغـنـيـــك

   و الـمـخـلـوق ضـعـيف يـا مـخـالـط نـوصـيــك

   واحـذر روحــك مــن بـحــور ان حـاطـت بـيـك

   مــا نـي عـالـبـحــور يـاغـالـــط نـــوصـــيــــك

 راهـا هــنــا تــسـتـفـتــى فـيــــك   مــا جــاتــش

   و علــى شـوف الـعـيـن يـضـرب مـا يـخـطـيـك

   يــا ظــا لــم بــرآــا ك نـفـسـك  لـعـبـت بـيــــك

   مـانــي غــالـــط يــا لــخـــو بـال تــشــكـيــــــك

 

يــا انـســان تـــلـيــق تــعـــرف مــا تـــفـهـــــم

ــحـمـل فــي واد جـــاهــــل يـــتـــال طـــــمال تـ

انــتـــايــا مـــن شـــاوهـــا تــبـــدا تـــخــــــدم

و الال يـــرجـــع واد لــخــال يـــتـــال طــــــــــم

آـــالمـك في الـشـــاو بــيـــه انـــت ظـــالـــــم

هــا هـــو وحـــي مــن الـسمـا جـاك مــنــظـم

األ نــبــيــاء مـحـال مـا نـــي طـــــاعــنــهـــم

مــحـــمـــد شـــفـــيــعـنـــا زيــن الـــخــاتــــم

و احـنــايــا  يــاداخـلــيـــن بــحــورالـــهـــــم

الـشـاعــر بـــكـــذوب دايــــم يـــتـــوهــــــــم

عـــظــــمالــغـــانــــي هـــو الـــــرب الــمـــــــ

شـــد لـــســانــــك بـيـه عا لــنـاس تـــــلـــوم

مــن الــصــحــرا و الــتــل جـمـلـة تـتـال طــم

الـــشعـــراء جـــات مـــــن آـــــل مـعـــــلــــم

آــــل آخـــر بــســـالح عــنـــو مـــتــحــــــزم

ــــــمرانـــي نـنـصــح فــيـك مـادامــك ســـالــ

الـــظـــالـــم مــفـهــوم عــمـــرو مــا يـسلــــم
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 يا سرسق
 
 

   خـصـا لــك مـــا هيش صــــواب         1يا سرسق     
                                      ذ الـخـصـلــة مـحــال مـا هــي لـــبــــنــــادم

 ذ الــــرأي  اعــقـــد تــــوه من لجل الدواب
                                       مــا خـفـت مــن حــسـد هـــذا الـبهـائــــــم

 انــطــــق لــيـا قــا لــي هــــــذا  الصـــواب
                                       لــكــنـي لـسـبـاب هــا هــو مــبــداهــــــــم

دوابماني حارس عالجـبـل مــــا جـــبـــت   
                                      لــكـنــي مـــأمــور مـن طـرف الـحـاآـــــــم

 هـــذا امـــر الـمـيـــر و امــعـــاه  الـنـــواب
                                      هــم الــمســؤولــيــن عــلـى الـجــرائـــــــم

ـبــوا آـــتـــابالـــجـمـعـيــة بـيـنـهـــم آــتـ  
                                      ونـسـى فـيه الـمـيـر و وضـع ذ الـخـاتــــــم

 و اتــفـقــوا بـيـنــا تـهـــم فـتـحــوا ذ الباب
                                      و بــوزيـــدي يـفـتـيـلـهــم آــون عـالــــــــم

ان لــغـابــة لــحـبــــابقــا لـلـهـــم خـســر  
                                      آــم مـن حـــارس راه عـــنـهـــا مــــــــالزم

 اذا نــحـــيـنـــا الــحـمـيــر عـا لــحـطــــاب
                                     اجـبـلـنــا فــي الـمـيـــز يـبـقـــى مـســا لــــــم

ــــو حـاســب آــامــيــوات الـطــالبمــا ه  
                                     يــحــمــل مـــن ســرق قـــطـــعـــوا بــنــــادم

 هــذا آــيــنــح الــحــمـــيــر عـلى الـحطاب
ـــــم                                     غــــابـــتـــنــا وال ت فــــيــهـــا غـــنــائـ  

 قـلــت لــسـرسـق عـار عـنـك حـبـس الداب
                                      واش اداك اتـــعــــا قــبـــوا يـــا ذ الـظـا لـــم

 اآــرمـــهــم ربـــي بـــجــمـيــع الــعـشــاب
ــبــنــــــو آدم                                     لـــهــــم حـــــق الـــعـــيــــش آ  

 واش اداك تـــلــوح نـفــســك فـــي زرداب
                                      حــســـد المـــخــلوقــات تـتــعــد جــــرايــــــم

 الحــاســـد ال يــســود و لو آــن أســبــاب
ثــلــك يــا ظــالــــــم                                     آــلــي هـــو مــأمــور مــ  

 انــطــــق لــيــا قـــال رانـي فـي لـتــعــاب
                                      و الــســبـــة الــمــيــــر بــعــضــاه أيــقــــاوم 

 و امـعـاهــم لـقـراد جــمـلـة قاع احـســاب        
اس الــغـــابــات بـــا لــــك تـنــســـاهـــــم                                     حـر  

 لــهـــم مـســـؤولــيــن امــعـاهــم آــتــاب
                                      ذ الـبــرنـامــج ســطــــرو  راجـــــل فــاهــــــم

                                           
   سرسق هو اسم للصديق الذي كان يالزم الشاعر -  1



 236

 خــبــر انــجـاني راه مــنـوا راسي شــاب
       اجـمــيـــع احـمـيــر الــســحــاري فــكــتاهـــــم                               

 بــعــيــنــي في آـامــيــوا راحـوا رآـــاب
                                      قــــصـــدو وســـارة الـــحـــاج اتــــلـــقــاهــــم

 رحــب بـيـهــم آــي وصــلــو لـو للـبـاب
                آــي لــحــقـــوا ثـــمــة اســتــقــبــل حــياهــــم                      

 وقــصــد بـيـهـم لـلـضـبوعـة و الـذيـاب
                                      فـــي الــجــلــفـــة بــــا ذات ثـــمــة مؤواهــــم

 انـعــيــدو ذ القـصة عـلى الناس الكـتاب
                     و انــخــلـــــدهــا فــــي آــــتـــب لـــلـفـــاهــــم                 

 تـبــقى في الـتاريــخ لـمـن آـان أسبـاب
                                      يــا ويـــح الـــي عـــاش حــيـــا تــــو ظــالـــــم
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  ســـر آشــــف السرقـــة 
 

ـيــد لـي واش الـي آــانيــا بــن ســرســق عـ  

                                              اعــطيــلــــي لــخــيار واش اصـــرى يــامــــس

 قـــرب اعــزيـبــــر قــالـي شـــعــلــت نـيـــران

لــكابــــس                                             اذا مـــا هـــي عـــنـــدوا تــولـــي فـا   

 مــا هــي لــســـبــاب فــي هـــــذ الــنــيـــــران

                                              عـلــى حـســب األ قــــوال وقـــعـــت نــقائــــس

 قــا لــو لــي راح الشــعــيـــر بــــال مــيــــزان

   قــفـــــزو بـيــه ارجـــال مــن عــنــد الـحــارس                                           

 بـلـقـاسـم والـحــاج وألـشــاف اســــلــيـمــا ن

                                              لـهـم مــعـلــومــــات الـــزأئـــــد و الــنـاقـــــص

 ال تـنــســى عـــكــــاز و الـســيـــد بـــرآــــان

                                            و الــطـــاهــــر عـــكــــار مـــمــثـــل خــالــــص  

 شــفـــتـــو فــايـــت آــان واقــعــلــو عــدوان

                                              بـــيــــن الــمــســـؤولـــيــن واقــــع تـنــافـــــس

ــعــد اتــفــاهــم رجـــعـــوا اخــــــوانلـكــن ب  

                                              لــــوال  ذ  الـحــريـــق آــشــف الــــدســـائــــس

 ايحـــي الحــق و يــذهــبــو حـزب الشــيطـان

هــم يــضـــحــى بـاخــــص                                             و لـو يـغـــلــي شــانــ  

 الباقــي عـالــصــح مــا يــخــشــى الـطـوفـان

                                              مـا يــخــشــى زلـــــزال مــا يــصــبــح بـأئـــــس

 يــســامــع مــا جـاب ذ الـشـــاعــر قــيــــوان

           هــــــذا الـــقـــــول امـوجــهــيـــنـــولـلـكــابـــــس                                   

 نـجـحــو فـيـهـا نـاس صــبــحـو قـاع أعـيــان

                                              بــنــخــالــــة و شــعــيـــر و الـقـــرط اليــابـــــس

خــــــوانالــي حــكــم خــدمــة يــعـــود لـهـا   

                                              مــا يــقــبــضــش الفـايــدة يــصــبــح فــا لــــــس
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 يــا بــــو ســــدرة
  

   قــالــي عــنــد ك مــرســـول1يــا بــــو ســــدرة
      مــن وســـرة تـبــعــثتـوا ويـــن اهــوالــــك                                          

 ذ الــطـيــر الـــي راك بــيــه الـيـــوم اتـــقــــول
                                                أيـــأ د يـــلـــك آــــل مـــا هــــو فـــي بـــالــــــك

ــولالـقــمـري مـفـهــوم مـن الـسابـــق مـــرسـ  
                                                عــنــد أصـحـاب الــجــود و أهــل الـمــمـالـيــــك

 الــقــمــري قــنـــاو عــلــيـــه نـــاس افــحــــول
ـك                                               شــعـــراء مـا هــمـــش مـــثــلــي و امـــثـــألــ  

 الــســمــاتــــي جــاب عــنـــو آـــم مـــن قـــول
                                                بــعــثـــو مــــن لــغـــواط  مـــن وســـط بـال دك

 فـــي الـــيـــوم آـــان اســـيـــر و مــــعــــــزول
ــــذا البــيـــت امـــأرخــــة مـــا تــخــفـــا لـــك                                               ه  

 بــعـــثــو لـلـــمـخــتــار طــبــاب الــمـعــــلـــول
                                                ســي خــالــــد بــن ســنــان طــب الـــي هــالــك

ســولالــحــمـود الـصـــغــيـــر بــلـغ  ذا الـمــر  
                                                رســالــة مــن عـــنـــد الــشـاعــــر مــثـــا لــــك

 ورالــــو قـــاع الــطـــرق صـــحـــرة و تــلــول
ـــك                                               ادالـــــــو رســا لــــتـــو او ارجــــع ســــا لـ  

 عــشــى فــي لـغــواط فـي لـسـطــاح أيــصــول
                                                مـــرســـول الشــــيـــخ الــســماتــي قــلــنـالـــك

 جـاب ارســالـــة لـيـه مــن عــنـــد الــمـقــبــول
ذا الـقـــول اصــحـــيـــح ســــال أبــيــاتــــك                                               هــــ  

 و ســـا ل بــنــي لـغـــواط  ال  تــعــقــب رجــول
                                                يـعـطــولــــك تـــفــصـيــل تـفـهــــم مــقـــا لــــك

 و اســتـــشـيـــخ مـن ثــم بــاه اتــعــود اتــقــول
                                                و تـنـوض قـــمــر يــــك يــصــفــى لــحــفــــادك

 آـايـــن فــي لــغـــواط  ولــيـــا أهـــل وصــــول
                                                و اعـــرب مــــن لـــحـــرار ذا أصـــل اجــــدادك

يـــة اذيـــاب بـــن غــا نــــم اصــــــولمـــن ذر  
                                                و الـــهــــال لــــيـــون ذو جـــمــــع اجــــــــدادك

 مــا يــجــهــلــهــمـــش قــالــي هــو بـهــلـــول
وس مـــا جــــال حــــيــــاتــــو بـــــارك                                               مــا حــــ  
 و ال  واحــــد  آــي انـــت عــنـــدو مـــرســـول

                                                يـمـشـــي بـــا لـــعـــزلـــة يـــوصـــل جــوابــــك
 ضــنــي عــكــلـــي مــا تـحـبـــر واش اتــقـــول

                                      تــــرمـــي نــــفـــســـك لـلــبــال و الــمـهـالــيــك          
 مــا حــبـرتـــش فـي طــريــقــك يــا مــهــبـــول

                                                مــا تــعـــرفـــــش الوالد نـــايـــــل قـــدامـــــــك
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ل الـــجـــــودة و الــكــرم آل الــــرســــولأهـــــ  
                                                ذريـــة لــشــراف و الــــجــــيــــل الــســا لـــــك

 مــا هــم حـــقــاريـــن مــا فـــيــهــــم بـــــرذول
ــزء الــشــرقـــي فــيــه هــمــا جــيــرانـــك                                               الـجـ  

 و مــن قــبــلــة مــن تــوقـــرت يـاتــوا بـقـفـول
                                                هــــاذي عـــادة لـلـــعـــــرب مــا تـــخــفـــا لـــك

 رحــالــة فـي الــبـدو وفـــوق اجــمــال افـحــول
                                              عــمـــاريــــن افــــجــــوج فــيـهـــا مــســا لـــك  

 بـخــتي يــحـي جـــاب عـنـهـــم هـــــذ الـــقـــول
                                                أيــذآــر فـيـمــن  راه  فــي الــكــون مــثـــا لـــك
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  فـــي رثــــاء الـــوالـــديــــــن
  

 
  تــتـــال قـــــى أرواح  آـــــــل الـمــخــلـــــوقــــات

  أنــــت و أمـــي آـــلـــكــــم آـــنــتــــم حــــمــــــاة

م تــكـــون لــي راحـــــــات  زورنـــي فــي الــمــنــا

  رضـــا ربـــي فــــوق آــــل الــمــخــلــــوقــــــــات

  تــأمـــر بــا لــمــعــروف فــي آــــل الــســاعــــات

  مــســلــــم و ال جــــار مــــن آـــــل الــصـــفـــــات

فــــــي األداة  ربـــــمـــــا تـــــكــــــون خـــــطـــــــأ 

  هــــــذا قــــــول األب ســـابـــــق فــــي الــحــيــــأة

  صـــادق فــيـــهــا مــا نــخــالــــف و لـــو جــــــات

  التـوصـــيـــة نــعـــمـــلــــوا بــيـــهـــا أشـــــيــــات

ـــادات  مـــن الـــحـــــد الـــمــعـــلــوم لـبــال د الـــس

  فــي ســيــدي بــا يـــزيـــد خــيــار الـــروضــــــات

  رجـــــال و نـــــســــــأء مـــعــاهــــم ولـــيـــــــدات

  بــــــخـــتــي يـــحـــي قـــال تــــذآــــــــرة آيــــــات

  الــــلـــي فــــــايـــــق دار فــــــيـــهــــا درجـــــــات

  يــنــــســـى قــــاع نــهـــار قـــــدوة و المـــمـــــات

  مـــا يــنــقـــذ نــفــســـو عـــن الــمـــحـــرمـــــــات

  عــلـى ذ التـــوجــيـــــه فــي آــامـــل األشــــــيــات

  في الــمــقــبــرة ريـــت آــــل الـمــخـــلـــوقـــــــات

ـــي و اخــــوان مـــن آــــل الــجــهـــــــات  نــســـاب

  يــسـتـــحــقـــوالــــــيـــوم هـــــذ الــــرحــمـــــــات

  تـــذآــــرة لـــلــــحـــــي مــأ قــبــــل الـمــــمــــــات

  تـــفـــنـــى قـــاع الــخـــلـــق مـــن آـــل الـصـــفات 

      

ـا أب الــــي يــــــوم ألــــــــقــــــــــا كوداعــا يـــ

طــــول حـــيــاتـــي عــشــتــهـتــا آـــل مــعـــا ك

مـــن يـــوم انــصـديــت عــنــي  راه  ارجــــــا ك

آـــنـــلــقــا ك الـــيـوم نـــتــمـــنــى  رضــــــــا ك

ـة آــــــفــــــا كربـــيـــتــونـــا تـــربــيــة زيــــنــ

ر فــيــنــا عــلـــى مـــن هـــو بــحــــــذاك\تـــحـــ

آــــال مــــك مــفــهـــوم تـــقـــول لـــي أيـــــــا ك

يـــكـــن لـــك صــــديـــق ثـــــم فــي لـــــــقــــا ك

رانـــي فــي ذا الــيـــوم نــتــبـــع خـــــطــــــــا ك

ــــيــــبـــة عـــنــي تـــحـــمـــل وصـــــــا كصــع

تـــفــكـــرت مـــنــيـــن ســـرت انــــا و يـــــــا ك

الــوطـــن الـلــي فــيـــه أمــــك و بـــــا بـــــــا ك

تـــوريــــنـــي آــــم واحــــد آــــان مـــعـــــــا ك

ـار بــيــا هــــا كيـــا ســـامـــع األشـــعـــار صــ

دنـــــيــــا مــــن شـــا وهـــا  دار الــــهـــــــال ك

الــغــالــط فــيـــهــا يـــقــولــك عــشــنــا هـــا ك

يــتـرك ديــنــو يــعــــود ســفــيــه و مــشــكـا ك

يـــا أبـــــي جــــــزاك مــوال نـــــا و أرضــــــا ك

ــــــهــــــل نـــــشـــــــــوف اآلن  وراكاذا نـــــج

حـــدودي بـــالـــعـــيــــن ريــــنـــاهــــم مـــعــا ك 

ربــــي يــــرحــــم آـــل مـــن لــي راه مـــعـــا ك

ذا واجــــب عـــنـــا نــقـــول عــنـــهـــم هـــــا ك

  ــرضـــا ك  فــمـــن يــعـــمــــل خــيـــر يــجـــزى ب
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  يامسافر
 

  يـــــا مــســــــــا فـــــــر ادي وصــــــيـــــــة
                                           الهـــــــــــــــــــــل الــــســـــــــــيــــــــــارات

 بــــــلــــغــــهــــــم مـــــنــي تـــــحـــــيـــــــة
                                          واغـــــــلـــــــي ذآــــــــــــــــــــــــــريــــــات

 الـــســـيــــــارات ضـــــحــــــاو بـــــلـــيـــــة
                                          و لــــــــــــــــــــــــــو وســــــــــــــــيــــال ت

ـــتـــعــــــاون فــــي هــــاذ الـــد نـــــيـــــــان  
                                          لـــــــــســـــــــد الــــــحــــــــاجــــــــــــــــات

 لـــكــــن رأيــــــنـــا نــــــــا س  قــــــويـــــة
ــــــبــــحــــــوا فـــــــي ويـــــــــــــــالت                                        صــ  

 صــــــــارت جــثـــثــــهـــم مـــــــرمـــــــــيـة
                                          فــــــــــــــي داخـــــــــــــــــــــــــــــــل آالت

ــيالكــثــــرة و الســـــرعــــــــة هـــــــــــــــ  
                                         أســــــبــــــاب الـمـــصــــيـــــــــــــبــــــــات 

 
 

:و مــن هـنـــا  بـدأ    
 

 يـــــا لـــطـــيـــف هـــمـوم راها درآــتــنـــا
ـلـوقـات                                     في الـعـالــم يـبــكــوا جـمـيــع الـمـخـ  

 فــي الــحـوادث آـــم رجـــا ل افــقـــدنــــــا
                                      هــــلـكــوا نــاس آــثـــيــر هــاذ الــســيـارات

 آـل يــوم اخــبـار نــســمــعــهـا شـــيـــنـــا
طــرق فــي الــواليـــات                                     حــــوادث عــبـــر الـــ  

 أيـــمـــوت فـيـهــا الـــرجــــال الـــزيــنــــا
                                      مــــصــــيـــــبـــا لـــحـــبــا بــنــا راهـــأ والت 

 ادت الــعــــديـــــد خـــيـــرت اسـرتــــنــــا
رجــــال و نـــســـاء مــــعـــــاهــم ولــــيــدات                                       

 خــلـــفـــت أيـــتـــام  و ارامــــل ريـــنــــا
                                      هــــنــــا و هــــنــــا ك فــــي آــــل الـــقــارات

 آــيــمــا سـمـعـت اليـوم راهــم خـبـرونــا
                    اســـمــعـــنـــا فــي الــــراديـــو و االذاعـــــات                                         

 قـــا لـــوا حــادث فــيـه مــاتــت ديـــانــــا   
                                      فـــي داخــــل بــــاريـــز ذا الـــيــوم تـــوفــــات           

عــاهـــا دودي الــفــايـــــد اآــــدنـــاو مــ  
                                      الـــصـــديـــق امـنـتـــاعـهــا قـــا لـــولـي مــات

 حــتــى الــسـا ئـــق ضـاع هـذا خـبـرونـا
ـب نـــجــاة                                                      لـــسبـــاب لــي دفـــعــتــــوا طــــا لـ  

 هــرب عــن لـصـوص جـعـلـول فــتــنـــا
                                     الـــمــــصـــوريـــن فـــــوق الـــــدرجـــــــــــــات

 اتــجــاوز حــدود  فـي الـسيــر اسـمـعنـا
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ـــحــــقــــوه هــــذ الـــعـــصـــابــات                                    لــــكـنــــي لـ  
 

 افـــقــــد وعــيــوا ضــايــقــوه الـفــتــا نـــا
                                           هـــا هــي مـالحـقـتـهـــم ويـــــن صـــفـــات

 اتـــوفــــى عــــمـــاد و امــــعــاه ديـــانــــا
                        و الـــســـائـــق هـــو تـــمـــام الـــوفــيـــات                   

 ضـــنــي مــظــلــومـيـن فـي مـعـرفـتـنـــــا
                                           و لـــكـــنـــي خــــاصــتـنــا مـعـلـــومـــــات

ـامــن الـصـحـا فـيـــيـــن رجـــا ل الـمـهـنـ  
                                          هـــل هــــو مـــن حـــقـــهـــم مـــالحــقـــات

 ظــاهــــر مـد فـوعـيـن ضــــد الـــديــانـــا
                                          مـــا يــــرضـــا و الـــحــــب و ال الــمسـاوات

وم واضــــح ورانـ ــــاالـــــدلــيـــل الـــيـــ  
                                          قـــطــعـــوا صـــيلــة بـيــن هـــذه الشخصيات 

 الــشــخــصيـــة االولــى هــي الـــديــانـــا
                                          امــيـــرة لـــويـــس مـــن الـــمـــطـــلـــقــــات 

خـــطــبـهــا عـــربـــي واصـا لـــة زيـنــاا  
                                          مــــن مـــصـــر الـي يـــعــرفـــوها آيف نشاة

 بـــال د الــعـــزيـــز مــا تــخــفـــا عــنــــا
ل لــهـــا آثـــــارات                                         مـــعـــروفــــا مـــن قـــبـــ  

 امـــا فـــي ذا الــيـــوم هـــي قـمـتـنــــــــا
                                          ال يـــنـــسى الــتـاريـــــخ لــهــــا بــــطـــوالت

 رانـــي حــايـــر يــالخـــو ويـــن وصلنــا
ــذا الـــقــــصـــة زودتــــنــــا مـعـلـــومــات                                         هــ  

 ظــهــرت اشــيــاء الـي تـخـفــا عـنــــــا
                                          ظــــهــــرهـــا عـــمــــاد و لـــــو هـــــو مــات

 مــا نـجـهـلـش الـمـوت مـفـروض عـنـا
            ربــــي فـــي الـــقـــرآن ذاآـــــــرها آيـــــــــات                              

 انــما لــحـبـــاب فـرقـــتـهـــم غــــبـنـــا
                                          بـــا ش تـــعــوض رآـنـهــم مـــدى الــحــيــــاة

 يــا رجــا ل الــفـــكـر قـومـوا غـيـثـونـا
                                 هـــــذا الـقـصــة تـلـيـــق لـيـــهـــا درايـــــــــات        

 يـلـزمـهـا فــحــوص طـــبــيــة مـــنــــا
                                         يـكـشــف هــــذا الــمــرض مـا هــي الـعــــــالت

نــااذ صـــاب الـمـرض عــنـــو يـخـبـر  
                                         رب يــخــفــي يـــقـــو لـــك فـــات الــي فــــــات

 نـحـن هــذا الـيــوم رجــول اخـسـرنــا
                                         نـبـحــث عـنـــوا مـا نـقـولــش هــذا مـا فـــــات

  الــديــانــــاانــظـــر لـلــوفــود جـــات
                                         مـــا ذآــــروا عـــمــــاد و لـــو لــحـــظــــــــات

 يـوم نهار السـبـت حـضــروا شاهديـن
                                         جـــا ؤوا  مـــــاليـــيــن مـــن آـــل الـقــــارات

ح قـا لـوا  قا ثــتـنـــايـبـكوا عـنها صـ  
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                                        جــمــع الــمـنـكــو بــيــن عـنـهـا قــاع ابـكــات
 هـذا الـقـول صـحـيح آـيـمـا الحـظـنــا

                                        فــي لـــنــــدن امـــام آــــل الــمــخـــلـــوقــــات
لـي قـا لـوه تـســواه الـديـانــــــاآـل ا  

                                       هـــــذا الـمـراة مــلـكـــت الــعــا لــــم وغـــــدات
 

 آـــتـــبـت في الـتـاريـخ بــاه تـقـابـلـنــا
ـا الـحـيـــاة                                      اعــطــــاة لـــلــنــاس و فـــهــمــنـ  

 
 الــحـــيـــاة الـدايــمـة مــــكـا تــبــــنــا

                                       تـفـكـر فــي اال نـسـان حـاضـــر والي فـات
 مــن حـق اال نـســان دائــم يـتـــمنـــى

  للـمـخـلـوقــات                                     عـمـل الـخـيـــر يـــقـــدمـــوا
 هـذ الـمـراة  دارت الـخـيـــر ذآـــــرنا

                                      عــانــت مــحـتـاجـيـن مــــن آــل الـفـئـــات
 آتاب الــتــاريخ لـيـكــم ذا الـمـعـنـــى

  لــكــلــمـــات                                    مــاذا بـيـكـــم عـــظــمـــوا  ذا ا
 اذا قـلـت الـيـوم ذا واجـــب عــنــــــا

                                     الــشــاعـر يـشـعـر عـلـى آـل اال شـــــيـــات
 الــشـاعــر يـحـمـل الــزيــنا و الشينا

ــودات                                   مـن اجـل الــجـــــمــيــع يــبـذل مـجـهـ  
 انــا فــي ذا الــيــوم رانـي في غـبـنـا

                                   وقــــعـــــت لـي شـــــكــــوك و تـــخـــيـــــالت
 فـي مـوت اال ثـنـيـن و لـو شاهـدنــا

ات                                 ويــنــــاه لـــي نـسـال آــــــــفــــاه صــــــــر  
 اذا عــــنــدو عـلـم بـيـه يـخـبــرنــــا

                                  نــتـــاآـــــد و تـــكــــون لـــيـــنـا مــعـلـومـــات
 هــل هــو حـادث حق آـيـمـا رايـنـــا

ــــات                               نــا يــــظــــهـــر لـــي آــــايـــــن تـــــلــبسـ  
 يــا قــادة بــاريـس آـنـتـم جـيـرتـنــا

                               مـــشـهـوريـــن بـالـعـدل فـي الـمـاضي لـي فـــات
 هــل هــو مـن حـقـكــم ذا االهــانـــة

                             اظـــلـــمــــت و الــــظــلـــم يـــرجــــع ظــلــمـــــات
لــي مـاتــوا حـقـهـــم بــاقي عـنــــاا  

                              و لـــمــاذا نـــــقـــول عــــنـهـــم  ذا اال شـــيـــــات
 هــذا الـمـيــت مـات قــدوة يـطـلـبـنا

                             عـــنـــدوا شـــاهــــد تـــعـــرضـــــول درجــــــــــات
اذي هـي االسبـاب و االن وصـلـناهـ  

                           اذا نــــقـــــول الـحــــق ظــــاهــــر آــــا لــــمـــــــراة
 اذا طــــال الــوقـــت راه  يـخـبـرنـــا

                           تــتـــضـــح امــــورهـــــم آـــيــــفــــاه صــــــــــــرات
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  والد  لحال لأ
 

 
 

   نـبـدا بـسمـك يا الـه ذو الـجـال ل

    سهلي في الشي الي نتمنى فيه              
 ياعالم الغيب بكل األحـوا ل

    خبير و بصير لما هو خفــــــيه         
 الي طـلـبـك يـاالـــه الـمـتـعــا ل

   ما يخفاش عليك ما هو واجب بيه      
ربي انـت الي تـشـفـي لـعـال ليا  

   ال غيرك محال واحد نلجأ ليه

  تـوسـلك يانــبـي خا تـم لـرسا ل

   النبي المختار هو وآليــــــــــه         

 بجاه الصـالـحـيـن خيار الـرجا ل
   العمل الصالح آل واحد ينجح بيه

  الي فـعـل الخيـر يرجـعـلوا آما ل
  ه  و الي واس  شـر هو يتاجزى بي

 هذا القول اصحيح ما هوشي محال
   الي يحرث حرث يحصد ما يقيه

 آاين واحد يزرع شوك و قـنـديل
  جمع الحيوان ما ترعاشي  فيه

 و آاين واحد آي الما صافي زالل
   يسخايب األرض الميتة تحايا بيه

 توجـد مـنو في الـبشر هـذ الـمثا ل
   آل نوع ايجي على ما في اصليه

عند األمة فـالمول األصل الزين   
   و مول األصل الشين واحد ما يرضيه

 في االنس و حيوان آاين ذ المثا ل
  حتى في النبات آاين شتى فيه

 جملة ذ المعنى على حسب األصيال
   و لو ما يكفي التفسير الي فيه

 ياسامع ذ النص و الشاعر ما قـا ل
  اصل ابنادم هو الي نتالقو فيه

لحضر با لك خـيـر لوالدك اخـوا  
   الصيل الرادي بعد و لو تربح فيه
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 ربحوا يرجع بالمرارة و االعال ل
   مـا يحسن للجار و ال لماليه

 االصل الزين يساعدك في آل حا ل
   آما قال الحديث جاء على اصليه

 الـي جـرب مـا يـكـذب ذا الـمــقـا ل
   يشوف المعنى و ين راني قاصد بيه

  و ثـبـت با لـو عـلى هــذ الـسؤا ل
  الي راني اما لقو ورايح نلغيه 

 نـعـطـيـك تـفـصيلهـم هـذ االقـوا ل
   الماضي و الوقت و الي انا فيه

 الوقت اليوم اغلطت في شتى رجال
  آنت انميز ميز و انا واهم فيه

 وقت اليوم اوجدت فيه احباب اقالل
   لهم ماضي اقبيل جبت نص اعليه

 اوالد االصــول  اوالد  الـــحــال ل
  نظر للعبد و القرب اتخليه الي ت

 منهم في حد الصحاري آم من ابطال
   وليد الحاج بن لمبارك والي ليه

 اسميت الـمبروك ظاهـر في الـمـقـا ل
   نطلب ربي يجعل البراآة ليه

 و يـحـفـظ قـاع والد بالـنسـبة آرفـا ل
   اخواني و اخوال ابائي منهيه

 و مـنهـم نـقـصد ويـن مـقـر الكـمـا ل
   الشاللة الي قناو اعلـيـه قصر

 وطـن الـشاعر الحاج عيسى بن عالل
   باشا آغا مفهوم ما نفـخـــر بـيـه

 الـشـال لـة حـاضرة تـعـطـيـك امـثـا ل
  من سماها قصر جبت القول اعليه

 ودايـم تـبـقـى قـصر مـا دامـت لـجيا ل
   فيها نسب الحاج عيسى و اماليه

ـشــــبــا لاالسـد اذا مـات أيـخـلــف لــ  
  المفهوم الي داحنا ما يطعن لــيه

 الزم نحـكي قــصتي لــنـاس ابـــطــا ل
   مثل الزيتوني واخ مــع اخـيــه

 على ولـد  الـحاج عـيسى  و بن عال ل
   و محمد سكن المدية نصفى ليه

 نــحـكـيلـو بـالـلي اجــرالي في الـسؤال
   هو و الشرقي اجوار يقرب ليه

  نـاس الــمـديــة بـاعـــمـا لو انــخـبـر
   الي دار الخير ما يندمش اعليه
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 هـذي ضنون اخ ألخيه
 

  يا صديقي واش في بالك يخطر

  الــغـيـبــة و الكــذب علـيــنـا حــرام
 صدقت بمقال لسان اهل البشر

   باغي يشري عرض عندك باألوهام
 راني واجد للقبال اذا يحضر

  األيــــام في أي لـحــظــة و سـائــر 
 اما قولت قـا ل موالها خاسر

   أيـحـق الحق و يبطل الباطل تـمــام
 دايم قـولت قـال ما لهــا اثــر

  من الـسـابـق للــيـوم مــا لها مــقــام
 القول الصحيح آتاب امسطر

   من شاو الـدنـيـا اوجدنا فـيـه احكـام
 قول اللــه و قول نبيه الطاهر

  ث وجدت ارسـام  اآليــة و الــحـديـ
 امـا قـا لـو قـال يـسمى خـطـر

  أيــوصــل للــسـوء ثـــم االنــتـــقــام 
 هذ الوقت اقباح ياسر و استدبر

  اوجــدنــا فـيــه افراد تبعث باالسـالم
 الـمـــسلم يــدو و لسانـو يـقـهـر

   يشفق على المخلوق في الدنيا بالتمام
 اما الجاهل طول حياتو خاسر

  لــداريــن مـن آـثـر االوهـــامخاسر ا
 يبني بنيوا على الرمال مخطر

   الباني على الصح ما يـصـبح اهــرام 
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  توصية
 

 نــبـدأ بـــاســمــك يـا الــه الـوهــا ب
   يا ما ليك الحق مـجـيـب الــدعـوات

 اتــوسـل بـجــاه طــه و االصـحــا ب
    مـحـمـد شـفـيعـنـا يــوم الضقـا ت

 يـا ربي يـكـون طــلـبـي مستـجــا ب
   نـتــوسـل الـيــك بـجـاه الـســـادات

 يا رب بجاه مـا في الــمــلك اقـطـاب
   الكرسي و العرش في الـســمــوات

 يـارب ارجـاك في يـوم الـحــســا ب
  بــدل ســـيــآ تــنــا بـالـحـــسـنـــا ت

بالـيـوم الي فـيه مـا تــنـفـع لـطـبـا   
  مـا آـايــن انـسـان يـــداوي الـعـالت

 ما يلقى صـــديــق ثــم و ال احـبـاب
   آيما راني انشوف في هذا الساعات

 و ال عــنـدو مـا يــجــعـلـوا اسـبـاب
   بـيه ايفـوز يعـود من الـشخـصيــا ت

 و ال مـحامــيـن امــعــاهــم آـتـا ب
  أيـصلحـوا لـو ما افـعـل من غـلطـا ت

ــذي الـدنـيـا فــانـيـا دار الـخـرابه  
   الــي فــايــق دار فــيــهـــا درجــا ت

 الغـالـط فيهـا اتــقــلـقـوا لــو لـبــواب
   ينـسـنـا قـاع انهـار قـدوة  و الـمـمـات

 يـتـرك ديـنـو و يـعود سـفـيـنة وآذاب
   اتـبـع فـيـهـا جـــمــيـــع الـــمـــلـــذات 

رآاك خوض طريق صوابيا غالط ب  
  ارجـــع للــطــريـق قــوم الــواجـبــا ت

 نــحــن مـسـلـمــيــن و لـنـا آــتـــا ب
   و لـنــــا دســـتـــور مـــنــزل اآليــا ت

 أدي الي مـفـروض عـنــك في آتاب
    الـــشــهــادة بــا للـــــه ثـــم الــصــالة

ـبو آـــذا الــزآاة و الــصوم واجـ  
     و حـجــج الـحـرمـيـن شـرط الـبـاقـيـا ت

 نـحن آــالمـــنـا مـوجـه للـشـبـا ب
   يـا مـن بـيـكم فـرحـنـا في ذا الــحـــيـــاة

 مـا يـنـهــض محال وطن بال شباب
   شــــبــاب االســالم اعــلــى درجــــا ت

 نـتــبـع راي األم مـــسـلـمـة و األب
  ـوصــل لـلـــنــجــا تاول مـــدرســـة تــ

 اذآـر بن باديـس قـبـلـي في آتاب
   األم الـي جـابــتـك ايضا ربـا ت

 اخــتــرتلك اسم ما بـيـن الشبا ب
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   و اختارتـلـك اسـم محمد سـمـات
 ربــاوك سـنـيـن امــك مـــع األب

   في األسرة حتى انأمرك بالصالة
 و اقصد بيك المدرسة حامل آتاب

  عليم ما بين القرات وضعك في الت
 يـا مـاذا قـاسـو عـنك مـن عــذاب

  آـل لـيـلة و انهار سهـروا سنـوات
 حتى انـتـخـرجـت ما بـين الـطالب

  داروا عنك عرس وضعوا سهرات

  راك اليوم انـسـيت ما هي لـسبا ب
   بعد الفرحة جاو مـنك مصيـبـا ت

 في ضني غروك جامعة األحزاب
  ادات و انحرفت على الطريق لي 

  سلكوا فـيها ناس وصلـوا للـصواب
   آـمـثـلـك و ال وراهـم شـخــصيـات

 تاخض راي عـود و اتـفـكــر األب
  اسرف عـنـك مال و فر لــك حـيــاة

 لوال هـو مـا اوصـلت لـهـذا البا ب
   سال انـتاجـك آي انت راهـم رعـاة

 عاشوا محرومين ما صابوا ضباب
  بـا تخـيم عنهـم جهـل بـسـبـاب األ

 لكن ما فـعـلــوش فـعـلك يا ذ الشباب
  و لو مـا يـقــراو لــهــم مـعـلومــات

 انـت راك الـيـــوم تـبـعـت الـذبــا ب
  خرجت و حطمت وطنك سار شتات

 ذا الفئة الي تبعتها آــانـوا اســبــا ب
   ضني مدفوعين من طرف الغزات

 هـــذا راي لــيــك يـــا بـنـي آــأ ب
  ـفـت اعـليك مـن هـذ األفـا تراني خ

 اتحــذر من راه واقـفــلـك في البا ب
  يزرع في الـفـتـنة و نشر الموبـيـقـات

 متقلد ســالح يــهـــودي نـــصـــا ب
  الـتـفـريـقـة عـنـدهـم هـي الـغـا يـا ت

 ما زالـوا يـفـكـروا فـــي انـــقـــال ب
  يوم ان تعصي خاوتك و تصير ادات

  اعملت في وطنك خرابانظر واش
  هـنـت الجـامـعـة مــع الـثـانــويـــا ت

 و معاهد حطـمــتـهـا صاروا تــراب
  و مــدارس سـيـبــتــها و مـتـقــنـــات

 عار عليكم ما فـعلـتـوا يــا شــبـا ب
  مصانع بسبابكم ذا اليوم اغدات
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 و اتفكر لبنان واش اوقع خراب
  ها هـم مـتشـردين شتى سنوات

  لني يا ابن مـا هي لسبـا باسأ
  الغراض اضحاوا آمثل اآلآلت

 حطموا لبنان صبحت قاع اتراب
  هـل هـاذن اوالدها و ال غـزات

 الي عندو عـقـل ما يرضى خراب
  وطن و ال اوطان فيها مخلوقات

 هـذا الـمعـنى نـقـصد بـيـه الشبا ب
  الــي راه اعـــلـــــى درجـــا ت

  لتعابعشنا قبلك بؤس و الجهل و
  ال مـــدارس آــايـنــة ال آـليات

 ال تـكـمـيـلـيـة نـوجدو فيها طالب
  ال معهد في بالدنا ال جامـعـات

 آـنــا محـرومـيـن ابـن مـعاه األب
  لكن مخناش شوف الذآريـا ت

 يارب ذا الجــيـل ردو لـلـصـواب
  يـتـبـع طريـقـنــا آـلعـد انـفات

ــا بيـشهـد الـتاريخ عـنـا يـا شـب  
  ماضينا مشهور عندو بطوالت

 وحدنا الصفوف و افتحنا األبواب
  طردنا االستعمار و آل الغزات

 اصبح هذا الوطن بابطال مهاب
 من قادوه احتمل سهر ســنــوات
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  يا مناضل رد بالك

 

  يا مــنــاضـــل رد بالـك ال تـغـفــل
  يا مـن قـمـت اقـبـيــل فـي وقـت الكفاح

  في الثورة عامليا من آنت األمس
  خضت الـمعــرآتات و احملت الـسالح

 وسط الجبهة و الجيش ســنــين تقاتل
  نصرك ربي على العدو و اتحطم راح

 اتحقق ما آنت من اجـــل تــعـــمــل
  من بـعـــد الـظـالم اتـــا ك الـصــبــاح

 هــذا راي لــيـــك اخـي الـمـناضـل
  ا اصالحواجب لـيـك الــقـاعــدة فــيهــ

 أيــا ك ثـــم أيــاك اذا تـــغـــفــــــــل
العـدو  وراك آـالـكــلــب الــنــبـــــاح                                                                  

 ال تـنسى جـمـال آـيــفـاه اتــعــرقــل
   تــاآــل عــنوا  طـاحالصور الي آان

لو بــني عـالـصــح عــمــرها يـزلــزل                                                                          
            لو ما فــيه اشـقـاق ما تــدخــل لــريـاح                                            

و و اغــفـــلالباب الي ســادوا بــيـــد  
  مــا فـاقـش حــتى انجـعـلـول مـفــتــاح

 اآـتــشــفـوا لـسرار مـا آايـن داخـــل
  اغـتـنـمـوا فـرصة و عــاد لـهـم نـجـاح

 هــا هــو الــسادات خاضع للــمـنعــل
  اتـسـبـب للـشـعـــب فـي هـــذا األطــاح

 الشعب المصري راه  و ال في معـقـل
  ة افـسـد عـرضـوا قــبـــاحبعـد الـسـيـاد
 ذي اهـانــة اسبابهـا مـرض الـكـســل

الطامع في الغـيــر ما يـــبــرى جــراح                                                                
 يا سامع ما جاب ذ الــشاعـــر مــثــل

  بـاحالـيــك الــتـفــسـيــر و الـشيء الـمـ
 راني ريـت الـيـوم شــتــى انـــا ذ ل

  من اجل الدينار ما نــظــروا االصـالح
 و انـسـاو الماضي لي عـشـنـاه الـكـل

  احاستــغــلــوا  الـيـوم مـا  داخـل  اربــ
 انـسـاو الـشـهـيـد هـذاك الـبـطــل

  مـاتــوا مـلـيـونـيــن مــن اجـل الـفـــالح
 آـفـاه اال نـسـان تـاريــخ يـجـهــل

  ســبـع و نـصــف خـضــنــاهــا آـفــــاح
 امية و ثال ثـيـن سـنة نـهـب و ذ ل

  آـلــنـــــا عــبـــيــد فـي يــد الــســفـــاح
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ـان شـعـبـنا غافــلفي الـيـوم لـي آ  
  اذهــب راي مـا وجــد رجــال اصحاح

 اسلط عــنــا الــجــبـاني و اعــمـــل
  اجـعـل قـادة خـايـنـة بــــيــنــا ســـراح

 اوضـعــهــم رعـــاة و نـــحـن ابـــل
  الـي يـســــمـن والــي أيـهــزل طـــاح

 هــذا راي مــا وجــد لـيـنـا و ابـذ ل
  ات اآــبار تـفـريقـة و اطيـاحمجهــود
 ال زالــت دعـايــات لـيـنــا يفــــتــل

  رؤوس االمـــوال دايــرهـــم شــراح
 اقــلـيـة بـــرجــوازيـة تــحــــتـــــل

  تـــســيطـر عــنا بـقــوات االربــــاح
 اغزوا االمالك في الصحرة و الـتـل

  و االرض الي مات عنها يامس راح
  خــال اوالد  و ارامـــــــلحــررهـا

  اســـتـغـلـوهـا الي جـمـعــوا لــربــاح
 يا بـومـديـن لـيـك مـنـي ذ الـمــثـــل

  شاعر بدوي عاش في الصحرة فالح
 اذا اتصدق خوض راي نوض اعمل

  سـلــك هــذا الـشـعـب مـن فـئـة قباح
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 الــــــــــــغــــــــــــــزل

 
 

  لطيفا
 

  نفارق ذ الوطـن ما نــتـال ش نـجـيـه    يا خوتي حقي من الجلفة نهجر

   الناس الـعـقـال عــيــدولي ما لـيـــه    بيا قصر انعاد مصموت امسكر

  في السابق شفت الحمام معاشر ليه  راني صرت اضرير منو متحير

  فـيـه اقصد و آـــر قـبـل آانــيـربـي  راه تعلى طـار بجناحـو فـرفــر

  و اللــبة بـشـباـل راهـم حا طو بـيه  اجوارو اسـود قتـالـة و انـمــر

  انـمـورة اسـود عـسـاسـيـن اعـلـيه  هذا زيادة على سـكـناه اوعــر

           ولـد اللـبـة ما قـدرت نـقـرب لـيـــه الشجاعة افقدتها عــدة انـجــر
  ولي ويـن راني قـاصد بـيـه افهـم قـ    يا سامع نوريك ما قال الشاعر

  ولـد الـعـربـيـة اللـي قـنــاو عـلـيــه  اذا قلت اسود آاين و ال اآـثــر

  ال قوة ال جهـد بـاه انـطـيــق علـيـه  خايف نقصد ليه نبقى متـيســر
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 اسالمي راني وضعتو بـيـن أيـد يـه  المعرآة بـيـنا خايـف نخـســــر

  لكن وحدي اضحـيـت هو بـمـالـيـه  لو عندي جيوش بيهم ننتصــر

  يسرني و ابقـيت طايح بين أيـديـه  اموجهلي جيش سالحي ياســر

  الحـمام اللـي قـبـيــل نظمت عـليـه  و ادالي ما آنت متمني نعـشــر
   من آثر االحــسان يـتـخــيلي لـيـه            آاين مثلو ريت ياسر فالبـشــر 
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  زهرةال
 
 

  الزهرة و عاله ذ الشي عيب و عار               فيا درت العيب ما نيشي ظا لـم
 قاطع عـنك بالـوفـا و العقـل اخـيـار               ما ني داري واش في قلبك آاتم
 آــتمانـك هـو زاد في قـلبي تحـيـار               ما نرقد بالنوم من عـيـني حـارم

مــني ال تحـيــار               ما قـلت فـي جـاه مـوالنا الـدايــمعـاشفـك ذا الحال   
 نمسح دمع اللي بكى عـني بأشـعـار               صابـر بلي راد لك حكـم الحاآـم
 حـكـم احكـام حكـمـو حكــم االقـدار               ال حكـيـم يفـك من حكـم الـحاآـــم

            بيا ضاقت الروح و الهـم تاليـــمرحت نحوس خاطري بـقى قـصار     
 يـبـسـت ريقـي نـشـف و ال يـمـراد                صيـهـدتي قلبي بلي مـنـك عاد م
 الزهرة من محنــتك نا جـرحي ثـار               عن وجه اهللا ديري واش الال زم

عينك في وجهي دايمداويـني بــدواك يـا ســابـق لـشـفـار               بنظرة من   
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  بنت البهجة
 

  االيـمـني ريـت خـودة في ذا الـيـوم
  ما نعـرف عـنـوانها نـمـشـي و نسـا ل             

 سلبتني واضحيت في حا لة مهموم
   آـيـسـقـسـيـت الناس آـثـرتـلي لـقـوال              

 آـايـن واحـد قـا لـي شـبــه للــروم
  ايـن في الـعـرب هذا المثا لقـلـتـلـو آـ              

 عـصريـة با يـن عـليـهـا الـتـقــدوم
  مـعــدولــة مـن آـل جـيمـة بالـكـمـا ل              

 عـا لـنـظـر ظاهـر تـنـفـي فـا لـلـوم
  تـمـشـــي مـشــيـة تــمــثـــل الــغــزال       

 اشرد من وسط الزربية شاف القوم
  و مــا ل يـظل خايـف اطلــيــبـوا شور

 حـذري ما بعـد يقـرب ليه امـشــوم
          يسكن في الصحرى وروس الحــيــا ل

 فيه انواع اآـثير في لـرفـاد اتهــوم
   يـطـلق عـنها اسم لروي و الـفـشـتـا ل

 اما جـدي الـريم مـا آـانـو مـعـلـوم
        االرض الـعـطـشـانـة يسوج مع لرما ل

ـيـومصيـدنـاه ازمـان فـايت قـبل الـ  
  فوق اظهـور الخيـل في صحـرة جـال ل

 الي ما صيد ما تعب ما عـنـوا لــوم
  والي ما شـافـش بوآحـيـل عـاله يـسـا ل

 ذ الـحـيــوان للــصحـرة مـقـهـــوم
  عــنـدو اســم افــريـد  و هــو الــغـــزال

 آاين مثلـوا ريت في بـنـات الـيـوم
  ـــمــــــا لبــشـــريـة زايــخــة هــلـهـا آ

 خزرتني بالعـيـن نشـابـوا مـسـموم
  والـي قـاسـو أيـمـوت مـا يـنـجـى مـحـا ل

 و ال يـبـقى طول حـياتـو مـسـقـوم
  مـا يـوجـد عـالج تــكــثـــرلـوا الــعـــال ل

 ياسامع ما جاب ذ الشاعـرمـنـظوم
  اعـذر خـلـيـك راه مــا شــاف الـخـــيـــا ل

ـقـمـربهـواه أيـنـومآلي طامع في ال  
      بــاقـي يـــصــعــد لــيــه بــدون اشــغـــا ل

 الي وصلــو لـيه بـسبـاب الـعـلـوم
  ســهــرو آـم سـنـيـن مـا مـهـمــش جـمــال

 و اتـمـنـاو اتـكـون رحلة للـنـجــوم
  مــريـخ و زهـــرة و زيــد لــهــم  زحـــا ل

مذا الكواآب في السماء بيهم مغرو  
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  لـي يـتـمـنـى جـارهـــم يـــتـــعـــد هــــبــا ل
  

 هكذا بيا صار ياسامع مفهوم
  على الطفلة الزايخة و جبنا لمثـال

 بـنـت الـبهــجة زنها فـايـز مـتـمـــوم
  يغدرني من شاف في لوطان وجال

 زار اوربـــا و آسـيــا بـلـدان الـــروم
      لجناس الي ولـــعـــيـن باالحـتـال ل

 وزارالسمرى افريقية وانجى من قوم
  عروبة في اال صل من بـنـو هال ل

 بختي يحي قا ل و الشاهـد مــكــتـوب
  يبقى في جسد و يقوم بـيـه اعال ل

 جبنا ذ المعنى على من عاش اهموم
  و يرضى في النفس باشياء محا ل
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  اللقاء

  
 

 يـا خـوتـي نــا شـفـت بـعــيــنــي
           ت الـــغــــــزالنبــــصـــري ريـــ

 هــو فـي الـسـابــق  يـعــقـلـــنـي 
  الـــقــــانـــي بـاالســـم افـــــــــالن  

 قــالـــــــلــي راك امـــنــويــنــي 
  لـــمـــاذا تــــعــقـــب عـــجـــــالن

  و اتـــكـلــم عـــاود جــابــنـــــي

 ـــان وحـــــــدك و ال فـــي اثــــنــــ

  خــــارج مـــن حـــرمـــو الحـقــنـــي

  ثــــمــــة فـــــي نـــفــــس الــمـــكـــــان

 هـــو صـحــح زاد اعـــرفــنــي
  و انــــا نـــتـــخـــيــــل حـــيـــران

  فـي الـظـلـمة راه اضوى عـني
  فــي االرض آــــثـــلــــج أيــبـــان      

  خــد يــــنشــعـرهـا فــــوق الـ
  اآــــحــــل مـــن ثــيــث الــسـودان      

  واعــيــونـهــا آـقــرد اثـمانـي
  مــن قـــاســـو عـــاشـــر لـــكــفــان      

  فـمـهــا شـــق الـفــجــريــــــن
  اســـنـــانــهــا مــثـــل الــذهـــبــــان      

  الــرقـبـة بـــالر امــــدانــــــي
  ـــت فــي وســطـــو نــيــرانشــعــل      

  بـدنــك مـن ذرذار ابـهـــرنـي
  طـــــاح عـــال روس الـــكـــفـــــا ن      

  اعـظـامــك بــراق ابـعــدنــي
  فـــي الـــصـحــرى حـمل لــوطــا ن      

  يــا فـتـاة اعـلـيـك انـغــنــــي
  يــا حـــرة بــنـــت الـــعــــربـــــــان      
  ـك جـورتـــي عـــنـــيابـحـب

  خـــايـــف بــــعــــدك ال نـــتــــهــان      
  قالــت لـــيــا يـــا مــدحـــنـي

  آــــون امــهـــنـــي فــــي لـــمـــــان      
  ما آايـن غـيـرك شـاغـلــنــي

  فـــي قـــلــبــــي داخــــل لــــكـــنــان      
  من غـير الي يـشعــر عــنــي
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  اذآـــــرنــــي بــيـــن الـــبـــلــــدانو       
  راني مـلـكــك قـــوم اديـــنــي

  ال تـــتـــــحـــــيــــــر يــــــا فـــــــالن      
  

  ابن عمي وف بـيــا واش اجــرى
  ما نخفيش عليك مـا هـو فـي لكـنـان      

   راك حبيب الجسم داخل و البرى
  فــالنالي في قـلـبي نعيـد هـالـك يا       

  عـيـنـيــا جـابــوا الـذاتي مــضــرة
  شافولي صفات من نوع الــغــزالن      

  الغزال احكاو عنوا في الصحرى
  عـندو حــرية واصــلـــو حــيــوان      

  من السابق للـيـوم عـنــد الشعـــراء
  يعطوا بيه امثال في شكر النسوان      

  عـندو شكـل اجـمـيـل يصلح للشهرة
  ـثـل بـيـه مــن هـو فنا نصار أيـم      

  جعلـو ربي مـن الحـوش الـمـخـتـا ر
  لجـد ل بوقـرنـيـن جـمـالــو فـتــان      

  يا صديقي اوجدث مثلوا في السمرى
  بـشـريـــة اصــل مـا هـي حـيــوان      

  داير بـيـهـا صور ما هــيـشي بــرى
  هـلها مـفـهـومـيـن نـسـبـتهم عربـان      

  مــة ضـني تـقــرىعـصريــة مـتـقـد
  تعرف آـار الحـب تجـعـلـو مـيـزان      

  حـيــن اجـلـسـت امــامهـا اول مــرة
  نـظـرت لـيـا قـاتـلي مالـك حـيـــران      

  قـلـتلـهـا مـكـتـوب ربي يــا ســمــرى
  نـــتــالقــاو الـيـوم فـي هــذ الــمكان      

  قالت سهـلـة بــيــك رانــي مــسـرورة
  ــدو مـكــتــوب ربـي فـي امــا نانـع      

  مــعـانـا لـحـبـاب فـي هــــــذ االســرة
  تـبـقـى في الـتـاريـخ مـا دام االنـسان      

  قلتلها يا مــثـيــل عـــراد الـــصحـــرى
  اآرمـتـيـنـا بـالـسيـاسـة و االحـســا ن      

  احقرتك بــالــعـيـن فــي شــــاو الـمــرة
  ـا تـجـيـبـي ذ الـميـزانقلت صغيرة م      

  فـي الـجـواب انــضـن عــنـدك مــقــدرة
  فازو بـيـهـا نـاس مـن بــني االنـسـا ن      

  و فـــي ظــني مــثـقـفـة عــنـدك خــبـرة
  العلم يــوصـل صاحـبـوا لالطـمئـنـا ن      

  و الــجـهـل امـا لـيـه دايــم فـي حـيــــرة
  ـبـؤس و لـحــزانايعيـشـوا مـعـيـشة الـ      

  و آايــن مـثـلــي نــاس فـي هـذ الـفتــرة
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  مــخـطـئـون ايـــودرو حـتى االنـســا ن      
  لـــــــكــن ال تــتـجــاوز آــونــك امــرة

   الـــقـــرآنبــــحــــقالبــــد عــلـــيـــك       
  

  امــانــا مملوك في هـذه الـفـتـرة
   بـــثــمــانما نـقـدر نـتـزوج و لـو      

  و انخلف من دارت معايا اسـرة
  لو نخطي يومــنا نــرجع خـــسران      

  آانــت معــايــا ايامــات الـثـورة
  اتـقـلـدت سالح امـام الـعـــديـــــان

  و نجبت معي اطفال في الـثورة
  اولهــم مـعـرف و لــدي عـثــمــان      

  ما ننساش امبارآة في الــدورة
  ـليـت عـنهــم ذا خـسرانو اذا اتخ      

  و تصبح لعبة بيك يا هذ الحــرة
  انـظـنـو بـابـاك مـن رجـال اعــيان      

  عودي للصواب في هذه الفترة
  و ايحـقـلـنــا نكره فــعل الشيـطـان      

  و نطلب ربي خالقني عال القدرة
  ياتيك براجول من خير الـفـتــيــان      

  ذابــيــه اديـــري عــــــش فــــي 
  و اتجيبوا اوالد يكمل لــطـمـئـنان      

  اما نا راني انصحـتــك مــن مــرة
  آي اعرفتك تستاهلي حـق القرآن      

  لـــو مــا بــيــا صار قــداه انـمـرة
  تـجـنـبـنــا آــل افــعــال الـشيطـان      

  يا سامعني لومني في الــخــطــرة
  ادعـيـلـي ربــي الــمالـيــك الحنان      

  ختي يحي جــاب هــذه الــعبــارةب
  ايحذر في الناس من هو الشيطان      

  
  

  أال يمني 
  
  

  االيـمـنـي آـان ذآــري مـتـهـنـــي
  ي داري ذا البالء نحسب نراهمان      

  انــسـبــة لـظــرار جـا بـتهـا عيني
  نمشي في المان غدرتني و عـاله      

  شافت لي غزال من وآروا جاني
  اد بـسالحـوا عـيـاهمـن هـو صيــ      

  الـفــاني تـراس للـبعـد احــذرني
  قــالي مـقــدور و الــشــدة و عاله      



 261

  نـا قـدامـك راهـع ثـاني عـذ بني
  ربـحـني غـيـر الـغـيار اللوم امعناه      

  وجبتوا محال يا من صاحب ظني
  الزم ذمـني ذ الغـزال شـوف اهـواه      

  حين الحقت شفت مفات رهنتيني
  تخـلـيـني ذ الغـزال اذ يعـيـش امعاها      

  يا سامـع ما قـلت الزم تـعـذرني
  تـسمع لـي و تقـول ذا الشاعـر مقواه      

  ما بـيا غـزال اصلحـو حـيـواني
  آاين مـثـلـوا في البشـر لـيه انسابـناه      

  امثيـلوا فـنان جات اتصافـحـني
  اتسـول عـن نـسـبـي اسـمـك و يـنـاه      

  نت الشاعـر تـربـنياذا آـنـت ا
  لـــــقـــائــك زمــان و نـــا نـتـمــنـاه      

  قلـت لهـا صحـيح هـو حـقـاني
  ولــد الـصحـراء نـسـبتـوا ملوا سكناه      

  قالت سهلة بيك جيت اتشرفني
  هـذا يـوم سـعـيـد عـــمـري مـنـنـسـاه      

  امشى خلفي وين نذهب تبعني
  ثراءنـقـصد بـيك لسكـنـتي قصري و       

  نطقت لي بكالم بيه اتحذرني
  و تـنـعـتــلي مـنـيــن هــو االتـــجـــاه      

  ها هو رقم الباب حين اتوصلني
  الطابق لــول تــوجد الحارس بــحــذاه      

  اجعل نفسك حبت زائر قاصدني
  لديــك الـعــنـوان ســال عــلى مـــواله      

  الحارس آي تالو راه أيـجـيـني
   لــيــك بــلعــجــلـــة مـعـاهراني نــاتي      

  و نقـلك ما تـزيد يسائـل عـني
  اتـفـضـل مـن بـعــد خــبــرنـي آـــفــاه      

  هـذا قـول الزايخة يسامـعــني
  بـنـت الـبـهـجـة دارت الخـيـر اذآـرنـاه      

  
  و لــو رانـي آـنــت ثـاني حـبـني

  الحب الفاني آي الماء يرود مواله      
  حــسـان راهــا ملـكـتـنيبهــذا اال
  آــلي عــندو آيف ما صايش ادواه      

  امــانــا هــي دوايــا تـبـريـــنـــي
  بـــر و داخــل عارف ما آان وراه      

  صـدقـني من ريـت لـيا تشـفـيـني
  خـيـر مـن الـطـيـب مـا نـــرضـا ش      

  نرضى ولفي في لمحاين تشرآني
  ها وياهلـي عـنـدو اصد يـق يـقـسـم      
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  ما نرضاش انعيش وحدي متهني
  يـلـزمـنـا ال ثـنـيـن فـي مـكان احـذاه      

  و تـكـلمـنا في مواضع تـلـزمـنـي
  قـالـت لـي مـتـحـيـر رانـا وجــدنـــاه      

  و اذا بـيــك الـمــال مـنـو متهني
  و لـو تـبـقى عـام ما تـحـسـبش اآره      

  قلت لها منيش طامع تـغـنـيـنــي
  الــغــنــى مـا هــوش بــدك بـيــد اهللا      

  الشي الي خـفـت مــنـو حـيــرني
  ربـــمــا انـســان شــــرا تـــلـــــقــاه      

  نطــقـت ليا قالت لي يا مــدحـني
  آون امهـني شـوف بـالي واش ذراه      

  لـديـا حـراس راهـم نـجـمــــوني
  و لـو يـطـول الـوقـت واحـد متخشاه      

  ايـن انسان غيرك شاغـلـنيما آ
  ظـنـيـت اعـلـيـا نـا ثـمـن هـاك اعاله      

  قلت لها من واجبي ال تـشـفـيني
  الي ما خان من الرجال ايموت ابداه      

  قالت لي ما نيش آلة تحـسـبـني

  يــفـعـل بـيـا آـل واحـد مـا يـهــــواه      
  اما الحب ان بعـمـك تـبـغـيـنــي

   لـوا  وال صـــــداهمـا نـاس احـنـا و      
  يا سامع هـذ الجـوار اتصدقـني

  وقـع بـيـني و بـيـنهـا آـيـمـا قــلـنـاه      
  اذا قلت اغـيـت هـي خـليـتـنـي

  بـسـياسـا و العـقـل و الحـسـن امعاه      
  شاو الكلمة قلت غزال اعجبني

  راه ارجـع من بعد حاآم جـيش امعاه      
  ابعثـيـلي قـوة آـثيـرة سيــرني

  احـتـمـنــي بـسـيــف نـمـشي نـاويـاه      
  بعـد السيا سة ارجع رقـم عـني

  استعملني في خدمتوا اوخاضع لهواه      
  

  مـانـي عـارف ويـن قـا صـد مـديـنـي
  توجه بـيا للبحـر يقـرب مـجـراه      

  آـي عـدنا للـبـحـر شافــت عـيـنــــي
  قمـر الحاآـم داخل الـشط وجدناه      

  لـنا جات جــددت صافحنيحـيـن ادخـ
  قـد مـني لـرفـاقــو اولي قـربـــاه      

  بعد استراحة خـفـيـفـة حــرمــونـــي
  تــدهــلي مــواد مــن اآل و نتراه      

  و جاب الـمشروبات بـيـهـم يـسقيني
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  فكرنا فيما مضى فات اعـــقـبـنــاه      
  و معاه الكاس الي شربتو اعدمني

  ـود الخو وراهما نــيـشي داري يـع      
  لو داري في  ذ المحين تخـلطـني

  انبعـد مــنــوا او نــخـطي قـاع اواه      
  االيـــــم رانــي نــــوح قــد روني

  داروني آـمـاش بـوصلـعـة مـعـنـاه      
  احكمني فوق المرافق عــذبــــني

  جاني وسط اطـريـق طـايح نـادجـاه      
  ما صـبتش احـبـيـب ليا يـطـلـقـني

  أيـسلكـني و نروح ضـروك نـاد يـاه      
  ما يقـدر انـسـان مـنـو يــنـقـذ ني

  سـوى ربي خالـقـني عـظـيم الجــاه      
  ما بـيـا آـماش خـوتي لـومـونــي

  غـيـر انمـثـل في الـعـذاب الي شفناه      
  بـيـا طـفـلــة حـبهـا راه امـلـكـني

  ما صـبـتـش آـيفاه نــخـدم نــا ويــاه      
   زمـان اطــويل راه امـتـعـبـنـيذا

  ســـــائـــر االيـام نــمــشي نــاويـــاه      
  آي نـرقـد بـالـيـل عــاد ايحدثـنـي

  يـا خـاوا حـسـيـت عـقـلي راح امعاه      
  الي جـرب لـمحان يـفـهم يعذرني

  نن ياتي ربي المر مــن بـطـب ادواه      
    الي جاب الـقـول بـكـالمـو اعـاني

  سلــم لـصـالحيـن اصحـاب الـجــاهام      
  و مسلم لشيوخ حــر و سـوداني

  شعــراء اجـمـيع آـل بـحـر بـسـمــاه      
  الشاعـر مـفـهـوم وطـنـوا حقاني

  صحراوي في ساحة الــجـلـفة تـلـقـاه      
  بن بـنـعـلية و سحـاري جـيـرانـي

  هــذي هـي نـسبـتـو اصـلـوا سـكـنـاه      
  
  

  ف يا من تجهلنياسمي ثلثة احرو

  الشاعر يحي  ما خفى عن التاس اسماه

  اسكنة في حد الصحاري توجدني
  المفهوم بـكـرميـن زنزاش اذآـرنــاه

  و الوالية تيتري يا سمعني
  جـزائــري اصــل مـن امــو و بـبــاه
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  غــــربـــة و حــنــيــــن
  
  
  
  

  طال الجواب
  

  ني بالـجـوابيـا أخي طـولـت عـ
  هــذه مـدة مـا اقـريـت مــا جـــانـــي      

  نـنـظـر آـل يـوم تصويرة لحباب

  مـا يـتـكـــلـم مـنـهــم حــد يـلـقــانــي      

  تـصـويـرة لألم و األخ مـع األب
  و آـذا اصـدقــاء رجا ل و نـسـوانـي      

  نخـاطـبـهـم مـا يــردولي جــواب
  ـبـكـوا الـعـيانــيتـتـحـك الـكـبـدة و ي      

  يا أخي نـا خوك راني في العذاب
  سـلـيـنـي باخبارآـم نـضحـى هـانــي      

  لـماذا مابـعـثـتـلي حـتى جــــواب
  و ال تـنــاديــنــي بـصـوتـك حـقــاني      

  خاطـبني و نخاطبك رد الـجـواب
  افـهـم قـــولـــي فـيـه شـتى مـعـانــي      

  نصابالهاتف موجود و خيوطو ا
  امــوجــه للــجـمـيـع آـل الـبـلـدانــي      

  يا اخي رانـي امـيـسـر ومـصا ب
  قــدر عــنـي خالـقي هـاك ابــالنـــي      

  راني نـرجى فـيـه فـاتـح األبـواب
  يــرجع شملي اتعود في قرب اخواني      

  اتـأآـدت و آـاثـري لـيا لـسـبـا ب
  نـقـصـد ارض افـرانـسا واش ادانــي      
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  ونخلف جمع األوالد مع لحـبـا ب
  وانـخـلـف وطـنـي و تـصـبـح بـراني      

  بين اجناس امخلطة و الفقراسباب
  نـسـري نـص الـيـل و انـظـل انـعاني      

  الـشي سابــق ما لقـيـنـالـو طباب 
  راني في الـغـربـة انـقـاسي و انـعـاني      

  حتى احبابي سكـرو عـني لبواب
  ـد هـــذ  الـنـصـرانـيما زارونـي عـن      

  راني آا لـمريض لــعـدة اسبـاب
  مــرضى مــا نـخـفـيــه ظاهـر بـراني      
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  مـــــنــــــــــــــــا ســــــــبــــــــــــــــــــــــا ت
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  الفرج عن الكرب
  

  الــحــمـــد هللا مــــــــوالنــــا وهــــب

  النـسـان تـنـقــذ مـخـلـوقـا تمـن بـاني ا      
  تشفي مـن االم و األسـبـاب و الـطـب

  يـعـطـولـوا عـــالج صادق بـــثـــبـــا ت      
  ها هي ليكـم قـصـتـي يــا ذ الـطالـب

  واش اوقـع لي آان لي بعض األشـيـا ت      
  دار العـرس اولـيد لـي عـني واجـب

  و عــرضت احـبـابي و جـمـلـة ليا جات      
  فـارح بـيـه اخـتـرتـلوا اسـم الشايـب

  مـا آـانـش مـعـز مـن ابـي هــيــهـــا ت      
  سمـيـتـوا مسعـود ذاك ابـن الطـيـب

  فــرحــت جـمـلـة خـاوتــي و األمـهـات      
  آانـت قــاع الناس فـيا تـسـتـعـجـب

  عندي صحة آاملة في الحـيـن اقـضا ت      
  بعد القرحة صار لحبـابي غــضـب

  اغـلـبـهـا ســكــان بـحــبــح لـيـا جــا ت      
  حـملوني في الحـيـن و انايا غا يب

  في المستشفى صبـت آـل الـعـالجــا ت      
  الـطـبـة مـتـحـضـنـتـني تـــقـلــــب

  وجـدوا عـنـدي دم زايـــد آـــمـــيـا ت      
  جعلو الي عالج في الحين ايراقـب

  روراتوضعوا في التطعيم آم من قا      
  و الآــن للـطــف ربي راه اغـلـب

  آـل الـمـصـلـيــن لـيـا قــاع ادعــا ت      
  اسـمعهـم ربي الـموال و ستــجــب

  فـرج عـني آـربـتي في الحـضـا ت      
  الـطبة هــمـا لي آــانــو السـبـــب

  قـاثــــونـي بــوقــوفـهـــم  لــيــال ت      
  ــبو االن هــاني انـعـالـج و نراق

  بـامـــر الـطـبـيـب لـه اختصاصا ت      
  نشكرربي و نمدحوا رجال الطب

  نـقـذونـا هـمـا الـسـبـة فـي الـنـجـات      
  آل لـيـلة ونهارفي الموال نـطـلب

  رآـوع و سجـود و انــا في الـصالة      
  نـدعـو اللـي عـالـجــوني و نـرتـب

  الي وقـفـوا و قـدمـوا مـســـاعــدات      
   الي وقفوا معايا في مضرباجميع

  نــوجــدهـم آـثـيــر فـيهــم فـتـيـا ت      
  في المستشفى ريتهـم آـالـكـواآــب

  عـلـمـاء فـي الـطب لـهـم درايــا ت      
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  هـكـذ ريـت الـيـوم راني مـتـعـجــــب

   لـبـعـض مـن الـناس فـي الـعـمــالـيـات      
  آايـن مـن جـابـوه مـتـأثـر عـاطــــب

  دارولــوا آــمـيــم بـعـض الـعـصــابــات      
  في المـسـتـشـفى ريت اشـيـات التعب

  الـطـبـة لـيـل  انـهـار فـي الـعــمـلـيــات      
  هــذايــا نـقــذوه الخــر مـتـخـضــب

  مـتـأثــر بـجـروح مـنهـم قـالــوا مــات      

  يــا مــاذا عــمـالـنـا داروا  واجـــب

  ـم بالــعـيـن مـا هـم ديـعـايــاتريــنـاهـ      
  الطبـيــب و فـرمـلي حـمـلـوا تـعـب

  و مـعـاهــم رجـــال مـــن الـسلــطـــات      
  هكـذا ريـت الـيـوم مــانـش آــاذ ب

  في الـمـسـتـشـفى شـفـت قداه انحاالت      
  قــامـوا بـهـا آـلـهـا رجــال الــطـب

   الخـــر ماتلالجــلــوا مـــازال نـــقــذ      
  األجــل مـــحــدود لـكـــل لـســبــب

  حـي و مـيـت آــــلـــهــــا مـــبـــادرات      
  آايـن مـن يـقـرا و يـصـبـح يـكـتـب

  يـتـذ آـر فـــمـا مـضـالـوا مـن اشـيـات      
  آـذا مـثـلـي راه واجـبـي يـتـعــذ ب

  يحاسب في نفسو على بعض الغلطات      
  ـوت هـي لـيـه اقـربيتفكر في الــم

  اذا تــــم األجـــل مـــا فــيــهـا نـجـــاة      
  الحـسـنـة هـي الـمـطـلـب و الراتب

  أيـحــوس عــنـهـا مـــودع الـحـــيــاة      
  الحسنة تبدا ء من العشرة و حسب

  تـتــضـاعــف قـاـل لـسـبــع مــئــــات      
  هـكـذا في الحـديث يـاسامع اآـتـب

  ـاهــم ســطــور فــي مـجــــالداتريـن      
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  الــســـبـخـــة
  

  نـبــدا بـاسـمـك يـا اهللا يـا مـعـيـــن

  يــا عـلـيــم الـغـــيـــب بـكــل امـسـالـــــــة      
  يـا ربي بـجـاه جـــد الـحــــســيــن

  بــشــيـــر و نـــذيـــر جــاب الـرسـالــــــة      
  طــــه و يـــاسـيــنيـا ربي بـجـاه 

  و الــعــلــماء الي يـبـاتــو جـلـجـالـــــــــة      
  يـا ربـي بـجـاه مـا في الـعـلــمـيـن

  آـثـر في األمة اصحــاب الـــعـــدالـــــــــة      
  طـيقـهـم يا خـالـقي عـالـشيـاطـيـن

  شــيــاطـــيـــن األ نـــس عاـدو في حـالــة      
  بشر آاين نوعينتوجد منهم في ال

  اوالد الــهـــوى و آـــذا عــمـــا لــــــــــة      
  اوالد الـحـال ل عــا دو مـرمـيـيـن

  في يــــــــد األ نــذال آـــمـــثـــل اآل لــــة      
  يا سامع ما قال ذ الشاعر مسكين

  هــم الـزيـوش خـلـى د مــوع سـيـالـــــة      
  ـيـنلعبوا بـيه يـمين و ايسار سـن

  آــل لـيـلـة فـي بـالد مـثـل الـرحـا لــــــة      
  ماني نفخر بيــه مـن الـشكـاريـن

  هــــــذا واقــع يـــا الـنـاس الـعـــقـا لـــة      
  في وقت الكفاح ها نا موجوديـن

  ذاك الـوقـت اقــلـيـل مـثـلــوا رجـا لــــة      
  شوف اآلن لطخـوه الـمجرمـيـن

  بـخة ارجـع في ذ الـحالـةمن اجـل الـس      
  يا مرسولي روح بجوابي فالحين

  اقصـد بـيـه شـوار قـصـر الـشـال لـــة      
  من الواجب روح تقراه على الزين

  زيـن الـعابـديـن ولـد الـسلـسـا لــــــة      
  خفت اعلـيـه ايغلـطـوه الشيـاطـيـن

  و هـذا وقـت طـويـل و الـدنـيـا دالــة      
   يـديـرالـعـمـل الـشـينالي فايـق مـا

  ما يخـدمـش آـي الـناس الـجهـالـــة      
  الي جهلوا حـقـوق رب العـالـمـيــن

  اعتمدوا على المخلوق عبدوه اقبالة      
  ما آـانـش لـمان في ذا الـغـداريــن

  تـوجـدهـم في الناس ديـمـة سـوالــة      
  

  ما قـنـعـوا بالـمال داروا ماليـيــن 
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  عـب ارمـاوهـم للـزبـالةاخيار الشـ      
  هـذي فـئة يكـره حـق المـسـكـيـن

  ايايدوا انفوسهم على آل امسالـة      
  يا سامع نـوريـك هـذ المسؤوليــن

  في آخـر الـوقت آي جات الـدالــة      
  الـيـك الـتـفـسيـر ثــم الـعـناويــــن

  عـثـمـاني يحـوس وسط الـشال لـة      
  ـيـناليوم اخـرج ضد آـل المخلـص

  و يـقـطـع في نـاس لهـم سـلسـالـة      
  و الساسي مفهوم زيد امعاه الزين

  اوضـعـهـم ربـي عـليـنـا عــودالــة      
  الرئاسة نــاس لـيهـا مـفـهـومـيـن

  أيـقـومـوا بـالـحـق و الـبـاطـل ال لة      
  يـتـبـعـــوا ما قـال رب الـعالـمـيـن

  ـالــةآيـمــا جـا رســول اهللا بـالـرس      
  أيـعــود قــادة مــن الـسـالـكـيــــن

  في الـيـوم الي يسلكوا بالـمـثـقـالــة      
  الخوية ال خوك ال هـرية ال ويــن

  ما تـوجـد ثــمــة الـنـاس الـحـمـالـة      
  الي تعمل في الشهادة و اليـمـين

  و تــوقــع بــالــزور ضـــد الـرجـالـة      
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  طال الجواب
  

  يـا أخي طـولـت عـني بالـجـواب
  هــذه مـدة مـا اقـريـت مــا جـــانـــي      

  نـنـظـر آـل يـوم تصويرة لحباب

  مـا يـتـكـــلـم مـنـهــم حــد يـلـقــانــي      
  تـصـويـرة لألم و األخ مـع األب

  نـيو آـذا اصـدقــاء رجا ل و نـسـوا      
  نخـاطـبـهـم مـا يــردولي جــواب

  تـتـحـك الـكـبـدة و يـبـكـوا الـعـيانــي      
  يا أخي نـا خوك راني في العذاب

  سـلـيـنـي باخبارآـم نـضحـى هـانــي      
  لـماذا مابـعـثـتـلي حـتى جــــواب

  و ال تـنــاديــنــي بـصـوتـك حـقــاني      
  خاطـبني و نخاطبك رد الـجـواب

  فـهـم قـــولـــي فـيـه شـتى مـعـانــيا      
  الهاتف موجود و خيوطو انصاب

  امــوجــه للــجـمـيـع آـل الـبـلـدانــي      
  يا اخي رانـي امـيـسـر ومـصا ب

  قــدر عــنـي خالـقي هـاك ابــالنـــي      
  راني نـرجى فـيـه فـاتـح األبـواب

  يــرجع شملي اتعود في قرب اخواني      
   آـاثـري لـيا لـسـبـا باتـأآـدت و

  نـقـصـد ارض افـرانـسا واش ادانــي      
  ونخلف جمع األوالد مع لحـبـا ب

  وانـخـلـف وطـنـي و تـصـبـح بـراني      
  بين اجناس امخلطة و الفقراسباب

  نـسـري نـص الـيـل و انـظـل انـعاني      
  الـشي سابــق ما لقـيـنـالـو طباب 

  اسي و انـعـانيراني في الـغـربـة انـقـ      
  حتى احبابي سكـرو عـني لبواب

  ما زارونـي عـنـد هـــذ  الـنـصـرانـي      
  راني آا لـمريض لــعـدة اسبـاب

  مــرضى مــا نـخـفـيــه ظاهـر بـراني      
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  فرج عن الكربـــال

  

  الــحــمـــد هللا مــــــــوالنــــا وهــــب

  خـلـوقـا تمـن بـاني االنـسـان تـنـقــذ مـ      
  تشفي مـن االم و األسـبـاب و الـطـب

  يـعـطـولـوا عـــالج صادق بـــثـــبـــا ت      
  ها هي ليكـم قـصـتـي يــا ذ الـطالـب

  واش اوقـع لي آان لي بعض األشـيـا ت      
  دار العـرس اولـيد لـي عـني واجـب

  و عــرضت احـبـابي و جـمـلـة ليا جات      
  لوا اسـم الشايـبفـارح بـيـه اخـتـرتـ

  مـا آـانـش مـعـز مـن ابـي هــيــهـــا ت      
  سمـيـتـوا مسعـود ذاك ابـن الطـيـب

  فــرحــت جـمـلـة خـاوتــي و األمـهـات      
  آانـت قــاع الناس فـيا تـسـتـعـجـب

  عندي صحة آاملة في الحـيـن اقـضا ت      
  بعد القرحة صار لحبـابي غــضـب

  ـان بـحــبــح لـيـا جــا تاغـلـبـهـا ســكـ      
  حـملوني في الحـيـن و انايا غا يب

  في المستشفى صبـت آـل الـعـالجــا ت      
  الـطـبـة مـتـحـضـنـتـني تـــقـلــــب

  وجـدوا عـنـدي دم زايـــد آـــمـــيـا ت      
  جعلو الي عالج في الحين ايراقـب

  وضعوا في التطعيم آم من قارورات      
  ـف ربي راه اغـلـبو الآــن للـطـ

  آـل الـمـصـلـيــن لـيـا قــاع ادعــا ت      
  اسـمعهـم ربي الـموال و ستــجــب

  فـرج عـني آـربـتي في الحـضـا ت      
  الـطبة هــمـا لي آــانــو السـبـــب

  قـاثــــونـي بــوقــوفـهـــم  لــيــال ت      
  و االن هــاني انـعـالـج و نراقــب

  ـبـيـب لـه اختصاصا تبـامـــر الـط      
  نشكرربي و نمدحوا رجال الطب

  نـقـذونـا هـمـا الـسـبـة فـي الـنـجـات      
  آل لـيـلة ونهارفي الموال نـطـلب

  رآـوع و سجـود و انــا في الـصالة      
  نـدعـو اللـي عـالـجــوني و نـرتـب

  الي وقـفـوا و قـدمـوا مـســـاعــدات      
  مضرباجميع الي وقفوا معايا في 

  نــوجــدهـم آـثـيــر فـيهــم فـتـيـا ت      
  في المستشفى ريتهـم آـالـكـواآــب
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  عـلـمـاء فـي الـطب لـهـم درايــا ت      
  

  هـكـذ ريـت الـيـوم راني مـتـعـجــــب
   لـبـعـض مـن الـناس فـي الـعـمــالـيـات      

  آايـن مـن جـابـوه مـتـأثـر عـاطــــب
  ـم بـعـض الـعـصــابــاتدارولــوا آــمـيـ      

  في المـسـتـشـفى ريت اشـيـات التعب
  الـطـبـة لـيـل  انـهـار فـي الـعــمـلـيــات      

  هــذايــا نـقــذوه الخــر مـتـخـضــب
  مـتـأثــر بـجـروح مـنهـم قـالــوا مــات      

  يــا مــاذا عــمـالـنـا داروا  واجـــب

  م ديـعـايــاتريــنـاهــم بالــعـيـن مـا هـ      
  الطبـيــب و فـرمـلي حـمـلـوا تـعـب

  و مـعـاهــم رجـــال مـــن الـسلــطـــات      
  هكـذا ريـت الـيـوم مــانـش آــاذ ب

  في الـمـسـتـشـفى شـفـت قداه انحاالت      
  قــامـوا بـهـا آـلـهـا رجــال الــطـب

  لالجــلــوا مـــازال نـــقــذ الخـــر مات      
   مـــحــدود لـكـــل لـســبــباألجــل

  حـي و مـيـت آــــلـــهــــا مـــبـــادرات      
  آايـن مـن يـقـرا و يـصـبـح يـكـتـب

  يـتـذ آـر فـــمـا مـضـالـوا مـن اشـيـات      
  آـذا مـثـلـي راه واجـبـي يـتـعــذ ب

  يحاسب في نفسو على بعض الغلطات      
  يتفكر في الــمـوت هـي لـيـه اقـرب

  اذا تــــم األجـــل مـــا فــيــهـا نـجـــاة      
  الحـسـنـة هـي الـمـطـلـب و الراتب

  أيـحــوس عــنـهـا مـــودع الـحـــيــاة      
  الحسنة تبدا ء من العشرة و حسب

  تـتــضـاعــف قـاـل لـسـبــع مــئــــات      
  هـكـذا في الحـديث يـاسامع اآـتـب

   مـجــــالداتريـنـاهــم ســطــور فــي      
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  الــســـبـخـــة
  

  نبدأ بـاسـمـك يـا اهللا يـا مـعـيـــن

  يــا عـلـيــم الـغـــيـــب بـكــل امـسـالـــــــة      
  يـا ربي بـجـاه جـــد الـحــــســيــن

  بــشــيـــر و نـــذيـــر جــاب الـرسـالــــــة      
  يـا ربي بـجـاه طــــه و يـــاسـيــن

  و الــعــلــماء الي يـبـاتــو جـلـجـالـــــــــة      
  يـا ربـي بـجـاه مـا في الـعـلــمـيـن

  آـثـر في األمة اصحــاب الـــعـــدالـــــــــة      
  طـيقـهـم يا خـالـقي عـالـشيـاطـيـن

  شــيــاطـــيـــن األ نـــس عاـدو في حـالــة      
  توجد منهم في البشر آاين نوعين

   الــهـــوى و آـــذا عــمـــا لــــــــــةاوالد      
  اوالد الـحـال ل عــا دو مـرمـيـيـن

  في يــــــــد األ نــذال آـــمـــثـــل اآل لــــة      
  يا سامع ما قال ذ الشاعر مسكين

  هــم الـزيـوش خـلـى د مــوع سـيـالـــــة      
  لعبوا بـيه يـمين و ايسار سـنـيـن

  ي بـالد مـثـل الـرحـا لــــــةآــل لـيـلـة فـ      
  ماني نفخر بيــه مـن الـشكـاريـن

  هــــــذا واقــع يـــا الـنـاس الـعـــقـا لـــة      
  في وقت الكفاح ها نا موجوديـن

  ذاك الـوقـت اقــلـيـل مـثـلــوا رجـا لــــة      
  شوف اآلن لطخـوه الـمجرمـيـن

  ةمن اجـل الـسبـخة ارجـع في ذ الـحالـ      
  يا مرسولي روح بجوابي فالحين

  اقصـد بـيـه شـوار قـصـر الـشـال لـــة      
  من الواجب روح تقراه على الزين

  زيـن الـعابـديـن ولـد الـسلـسـا لــــــة      
  خفت اعلـيـه ايغلـطـوه الشيـاطـيـن

  و هـذا وقـت طـويـل و الـدنـيـا دالــة      
  الي فايـق مـا يـديـرالـعـمـل الـشـين

  ما يخـدمـش آـي الـناس الـجهـالـــة      
  الي جهلوا حـقـوق رب العـالـمـيــن

  اعتمدوا على المخلوق عبدوه اقبالة      
  ما آـانـش لـمان في ذا الـغـداريــن

  تـوجـدهـم في الناس ديـمـة سـوالــة      
  

  ما قـنـعـوا بالـمال داروا ماليـيــن 
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  اخيار الشـعـب ارمـاوهـم للـزبـالة      
  هـذي فـئة يكـره حـق المـسـكـيـن

  ايايدوا انفوسهم على آل امسالـة      
  يا سامع نـوريـك هـذ المسؤوليــن

  في آخـر الـوقت آي جات الـدالــة      
  الـيـك الـتـفـسيـر ثــم الـعـناويــــن

  عـثـمـاني يحـوس وسط الـشال لـة      
  اليوم اخـرج ضد آـل المخلـصـيـن

  اس لهـم سـلسـالـةو يـقـطـع في نـ      
  و الساسي مفهوم زيد امعاه الزين

  اوضـعـهـم ربـي عـليـنـا عــودالــة      
  الرئاسة نــاس لـيهـا مـفـهـومـيـن

  أيـقـومـوا بـالـحـق و الـبـاطـل ال لة      
  يـتـبـعـــوا ما قـال رب الـعالـمـيـن

  آيـمــا جـا رســول اهللا بـالـرسـالــة      
  مــن الـسـالـكـيــــنأيـعــود قــادة 

  في الـيـوم الي يسلكوا بالـمـثـقـالــة      
  الخوية ال خوك ال هـرية ال ويــن

  ما تـوجـد ثــمــة الـنـاس الـحـمـالـة      
  الي تعمل في الشهادة و اليـمـين

  و تــوقــع بــالــزور ضـــد الـرجـالـة      
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  الموضوعات ـرســــفه

 اإلهداء 

 شكر 

أ ..................................................................................المقدمة   

 

الشاعر بيئته وحياته : الفصل األول   

I –  1............................................................................البيئة  

  1..........................................................................  :  جغرافيا–أ 

1 ............................................................... الموقع والمساحة  -  

  1............................................................... تضاريس المنطقة -

  1..........................................................................  المناخ -

  2 .......................................................................... تاريخيا–ب 

  2............................................................. أصل سكان المنطقة -

  5................................................................... إبان االحتالل -

   7..................................................................  بعد االحتالل -

8.... .....................................................................جـ اقتصاديا  

8.................................................................  الجانب الفالحي-  

  8.............................................................  الصناعات التقليدية -

  9....................................................................  د  الحياة الثقافية

II – حياته  :  

  11..................................................................مولده ونسبه  •

  11........................................................................أسرته  •

  11.................................................................نشأته وشبابه  •

  12............................................................ مشاركته في الثورة  •

 13........................................................ مسؤولياته بعد االستقالل •

 13..............................................................هجرته إلى فرنسا  •

 14.............................................................بوادر نظمه للشعر  •
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 14.......................................................................زواجه  •

 14........................................................................مرضه  •

15...........................................................................: شاعريته   

15......................................................مراجعة الشاعر وتنقيحه لقصائده   

16.................................................................الشاعر وإلقاؤه لشعره   

  16.............................................................. المؤثرة في شعرهالعوامل

19............................................................................ ثقافته -  

20..................................................................... مزاجه النفسي -  

  21............................................. مشاركة الشاعر في المهرجانات الشعبية-

22................................................................. حوادث رويت عنه -  

 

ية رــالشعـ األغراض  : ـل الثـانيـــالفص  

  26...................................................................الشعر الوطني •

  49......................................................................... المدح •

  67 ........................................................................الغزل •

  78.........................................................................الهجاء •

  89..........................................................................الرثاء •

  98.............................................................التأمالت الحكمية  •

  

اللغة والصورة الفنية    : الثالثـل ـــالفص  

  110 ..........................................................................اللغة •

 122..................................................................الصورة الفنية •

  

  126..............................................................................الخاتمة 

  129..............................................................لمراجعقائمة المصادر وا

  136......................................................................فهرس اللقاءات 
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138.......................................................................ديوان القصائد   

  سخ من شهاداته وبعض الرسائل ملحقق ن

  فهرس  الموضوعات 
                   

  


