



نضمت بسجن بربروس يف القاعة التاسعة يف

اهلزيع الثاين من الليل أثناء تنفيذ
: حكم اإلعدام على أول شهيد دشن املقصلة املرحوم أمحد زبانا وذلك ليلة

1955) متوز(جويلية 18

قام خيتال كاملسيح وئيدا
يتهادى نشوان ، يتلو النشيدا

، كاملالئك ، أو كالطباسم الثغر
فل يستقبل الصباح اجلديدا
شاخما أنفه ، جالال وتيها

رافعا رأسه ، يناجي اخللودا
رافال يف خالخل ، زغردت متأل

من حلنها الفضاء البعيدا
حاملا كالكليم ، كلمه اد
فشد احلبال يبغي الصعودا

وتسامى ، كالروح ، يف ليلة القدر



الكون عيداسالما يشع يف 
و امتطى مذبح البطولة مع

راجا ، وواىف السماء يرجو املزيدا
...وتعاىل ، مثل املؤذن ، يتلو

كلمات اهلدى ، و يدعو الرقودا
صرخة ن ترجف العوامل منها

:ونداءا مضى يهز الوجودا
اشنقوين ، فلست أخشى حباال"

"واصلبوين ، فلست أخشى حديدا
ياك جالوامتثل سافرا حم"

"دي ، وال تلتثم ن فلست حقودا
واقض يا موت يف ما أنت قاض ،"

"أنا راض ن إن عاش شعيب سعيدا
أنا إن مت ، فاجلزائر حتيا ،"

"حرة ، مستقلة ، لن تبيدا
قولة ، ردد الزمان صداها
قدسيا ، فأحسن الترديدا
احفطوها ، زكية كاملثاين
يداوانتقلوها ، للجيل ، ذكرا جم

و أقيموا ، من شعرها صلوات ،
طيبات ، و لقنوها الوليدا



وما صلبوه ،... زعموا قتله 
ليس يف اخلالدين ، عيسى الوحيدا

لفه جربيل حتت جناحيه
اىل املنتهى ، راضيا شهيدا

... "زبانا"وسرى يف فم الزمان 
مثال ن يف فم الزمان شرودا

، أبلغ رفاقك عنا" زبانا"يا 
يف السماوات، قد حفظنا العهودا
وارو عن ثورة اجلزائر ، لألفالك

، والكائنات ، ذكرا جميدا
ثورة ، مل تكن ، لبغي ، وطلم
يف بالد ،ثارت تفك القيودا
ثورة ، متأل العوامل رعبا ،

وجهاد ، يذرو الطغاة حصيدا
كم أتينا من اخلواالق فيها
ورنا ، باملعجزات الوجودا

ندفعنا ، مثل الكواسر نرتادوا
املنايا ، ونلتقي البارودا

من جبال رهيبة ، شاخمات ،
قد رفعنا على ذراها البنودا
وشعاب ، ممنعات براها

مبدع الكون ، للوغى أخدودا



وجيوش ، مضت ، يد اهللا جتزيها ،
وحتمي لواءها املعقودا

من كهول ،يقودها املوت للنصر
وعودافتفتك نصرها امل

وشباب ، مثل النسور ، ترامى
ال يبايل بروحه ، أن جيودا
وشيوخ ، حمنكني ،كرام

ملئت حكمة و رأيا سديدا
وصبايا ، خمدرات تبارى

كاللبوءات ، تستفز اجلنودا



شاركت يف اجلهاد آدم حواه

ومدت معاصم وزنودا

أعملت يف اجلراح ، أمنلها اللدن

غصنها األملوداويف احلرب 

فمضى الشعب باجلماجم يبين

أمة حرة، وعزا وطيدا

من دماء، زكية ، صبها األحرار

يف مصرف البقاء رصيدا

ثورة التحرير"ونطام ختطه 

كالوحي،مستقيما رشيدا"

وإذا الشعب ، دامهته الرزايا

هب مستصرخا، وعاف الركودا

وإذا الشعب ، غازلته األماين ،

يف نيلها، يدك السدودهام 

دولة الظلم للزوال ، إذا ما أصبح احلر للطغام مسودا

ليس يف األرض سادة وعبيد

كيف نرضى بأن نعيش عبيدا ؟

أمن العدل ، صاحب الدار يشقى

ودخيل ا ، يعيش سعيدا ؟



أمن العدل، صاحب الدار يعرى

وغريب حيتل قصرا مشيدا؟

وجيوع إبنها، فيعدم قوتا

وينال الدخيل عيشا رغيدا؟؟

ويبيح املستعمرون محاها

ويظل ابنها ، طريدا شريدا؟؟

يا ضالل املستضعفني، إذا هم

ألفو الذل ، واستطابوا القعود

ليس يف االرض بقعة لذليل

...لعنته السما ،فعاش طريدا

يا مساء ،اصعقي اجلبان، ويا أرض

ابلعي ، القانع ،اخلنوع، البليدا

فرنسا،كفى خداعا فانايا

يا فرنسا ،لقد مللنا الوعودا

صرخ الشعب منذرا ،فتصا

ممت،وأبديت جفوة وصدودا

سكت الناطقون ، وانطلق الرشاش،

:يلقي اليك قوال مفيدا

حنن ثرنا،فالت حني رجوع"



"أو ننال استقاللنا املنشودا

يا فرنسا ،امطري حديدا ونارا

والسماء جنوداواملئي ااألرض 

واضرميها عرض البالد شعاليل

فتغدو هلا الضعاف وقودا

واستشيطي على العروبة غيظا

وامائي الشرق واهلالل وعيدا

سوف ال يعدم اهلالل صالح الدين

فاستصرخي الصليب احلقودا

واحشري يف غياهب السجن شعبا

سيم خسفا ، فعاد شعبا عنيدا

ضحايامثوى ال" بربروس" واجعلي

إن يف بربروس جمدا تليدا

واربطي يف خياشم الفلك الدوار

حبال ، واوثقي منه جيدا

عطلى سنة االله كما عط

...املريدا1"هومشني"لت من قبل 

إن من يهمل الدروس، وينسى



...ضربات الزمان ، لن يستفيدا

نسيت درسها فرنسا ، فلقنا

فرنسل باحلرب ، درسا جديدا

2) دار لقمان(جلندها وجعلنا

قبورا ، ملء الثرى وحلودا

" زبانا" ويا رفاق" زبانا " يا

عشتم كالوجود ، دهرا مديدا

"زبانا"كل من يف البالد أضحى 

"شهيدا"ومتىن بان ميوت 

أنتم يا رفاق ، قربان شعب

كنتم البعث فيه والتجديدا

فاقبلوها ابتهالة ، صنع الرشا

فصارت قديداش أوزاا ، 

واسترحيوا ، إىل جوار كرمي

وإطمئنوا ، فإننا لن حنيدا

انتهى........ ..................................................

اسم حمرر اهلند الصينية- 1

ملا طمع يف احتالل) سان لويس (السجن الذي القي به -2

.مصر



لذبيح الصاعد

كاملسيح وئيدا يتهادى نشوانَ، يتلو النشيداقام خيتال 

باسم الثغر، كاملالئك، أو كالط فل، يستقبل الصباح اجلديدا

شاخماً أنفه، جالالً وتيهاً رافعاً رأسه، يناجي اخللودا

!رافالً يف خالخل، زغردت مت أل من حلنها الفضاء البعيدا

لصعوداحاملاً، كالكليم، كلّمه املج د، فشد احلبال يبغي ا

وتسامى، كالروح، يف ليلة القد ر، سالماً، يشعّ يف الكون عيدا

وامتطى مذبح البطولة مع راجاً، وواىف السماَء يرجو املزيدا



كلمات اهلدى، ويدعو الرقودا… وتعاىل، مثل املؤذن، يتلو

:صرخة، ترجف العوامل منها ونداٌء مضى يهز الوجودا

((لبوين فلست أخشى حديدااشنقوين، فلست أخشى حباال واص))

((وامتثل سافراً حمياك جال دي، وال تلتثم، فلست حقودا))

((واقض يا موت يفّ ما أنت قاضٍ أنا راضٍ إن عاش شعيب سعيدا))

((أنا إن مت، فاجلزائر حتيا، حرة، مستقلة، لن تبيدا))

قولةٌ ردّد الزمان صداها قدسياً، فأحسن الترديدا

كاملثاين وانقُلوها، للجيل، ذكراً جميدااحفظوها، زكيةً 

وأقيموا، من شرعها صلوات، طيبات، ولقنوها الوليدا

!وما صلبوه، ليس يف اخلالدين، عيسى الوحيدا…زعموا قتلَه

لفَّه جربئيلُ حتت جناحي ه إىل املنتهى، رضياً شهيدا

مثالً، يف فم الزمان شرودا… "زبانا"وسرى يف فم الزمان 

، أبلغ رفاقَك عنا يف السماوات، قد حفظنا العهودا"ازبان"يا

واروِ عن ثورة اجلزائر، لألف الك، والكائنات، ذكراً جميدا

ثورةٌ، مل تك لبغي، وظلم يف بالد، ثارت تفُكّ القيودا

ثورةٌ، متأل العواملَ رعباً وجهاد، يذرو الطغاةَ حصيدا

الوجوداكم أتينا من اخلوارق فيها ورنا، باملعجزات

واندفعنا مثلَ الكواسر نرتا د املنأيا، ونلتقي البارودا

من جبالٍ رهيبة، شاخمات، قد رفعنا عن ذُراها البنودا

وشعاب، ممنّعات براها مبدع الكون، للوغى أُخدودا



وجيوشٍ، مضت، يد اهللا تز جيها، وتحمي لواَءها املعقودا

كّ نصرها املوعودامن كهولٍ، يقودها املوت للن صر، فتفت

وشبابٍ، مثل النسورِ، ترامى ال يبايل بروحه، أن جيودا

وشيوخٍ، حمنّكني، كرام ملّئت حكمةً ورأياً سديدا

وصبأيا خمدّرات تبارى كاللَّبوءات، تستفز اجلنودا

شاركت يف اجلهاد آدم حوا ه ومدت معاصما وزنودا

ويف احلرب غُصنها اُألملوداأعملت يف اجلراح، أمنلَها اللّ دنَ، 

فمضى الشعب، باجلماجم يبين أمةً حرة، وعزاً وطيدا

من دماٍء، زكية، صبّها األح رار يف مصرف البقاء رصيدا

كالوحي، مستقيماً رشيدا)) ثورة التح رير((ونظامٍ ختطُّه 

وإذا الشعب دامهته الرزايا، هبّ مستصرخاً، وعاف الركودا

زلته األماين، هام يف نيلها، يدكّ السدوداوإذا الشعب غا

!دولة الظلم للزوال، إذا ما أصبح احلر للطَّغامِ مسودا

!ليس يف األرض سادة وعبيد كيف نرضى بأن نعيش عبيدا؟

!أمن العدل، صاحب الدار يشقى ودخيل ا، يعيش سعيدا؟

أمن العدل، صاحب الدار يعرى، وغريب حيتلُّ قصراً مشيدا؟

وجيوع ابنها، فيعدم قوتاً وينالُ الدخيل عيشاً رغيداً؟؟

ويبيح املستعمرون محاها ويظل ابنها، طريداً شريدا؟؟

!!يا ضالل املستضعفني، إذا هم ألفوا الذل، واستطابوا القعودا

…ليس يف األرض، بقعة لذليل لعنته السما، فعاش طريدا



لعي، القانع، اخلنوع، البليدايا مساء، اصعقي اجلبانَ، ويا أر ض اب

يا فرنسا، كفى خداعا فإنا يا فرنسا، لقد مللنا الوعودا

صرخ الشعب منذراً، فتصا ممت، وأبديت جفوة وصدودا

:سكت الناطقون، وانطلق الرش اش، يلقي إليك قوالً مفيدا

((حنن ثرنا، فالت حني رجوعٍ أو ننالَ استقاللَنا املنشودا))

امطري حديداً ونارا واملئي األرض والسماء جنودايا فرنسا 

واضرميها عرض البالد شعايل لَ، فتغدو هلا الضعاف وقودا

واستشيطي على العروبة غيظاً واملئي الشرق واهلالل وعيدا

سوف ال يعدم اهلالل صالح الد ين، فاستصرِخي الصليب احلقودا

عاد شعباً عنيداواحشري يف غياهب السجن شعبا سيم خسفاً، ف

!!مثوى الضحايا إن يف بربروس جمداً تليدا" بربروس"واجعلي 

واربِطي، يف خياشم الفلك الدوّ ار حبالً، وأوثقي منه جيدا

…املريدا) 1"(هومشني"عطلى سنة االله كما عط لت من قبلُ 

…إن من يهمل الدروس، وينسى ضربات الزمان، لن يستفيدا.

!ا، فلقنّا فرنسا باحلرب، درساً جديداًنسيت درسها فرنس

!قبوراً، ملَء الثرى وحلودا) 2"(دار لقما نَ"وجعلنا جلندها 

عشتم كالوجود، دهراً مديدا" زبانا"ويا رفاق " زبانا"يا 

!!"شهيدا"ومتىن بأن ميوت " زبانا"كل من يف البالد أضحى 

!!والتجديداأنتم يا رفاق، قربانُ شعب كنتم البعثَ فيه 

!!فاقبلوها ابتهالةً، صنع الرش اش أوزاَا، فصارت قصيدا



!!واسترحيوا، إىل جوارِ كرميٍ واطمئنوا، فإننا لن حنيدا

1إلياذة اجلزائر 

جزائر يا مطلع املعجــــــــــزات و با حجة اهللا يف الكائنـــــات

تو يابسمة الرب يف أرضــــــــه و يا وجهه الضاحك القسما

و يا لوحة يف سجل اخللــــــو د متوج ا الصور احلاملـــــات

و يا قصة بث فيها الوجــــــــود معاين السمة بروع احليـــاة

و يا صفحة خط فيها البقــــــــآ بنار و نور جهاد األبــــــــــــاة

و يا للبطوالت تغزو الدنـــــــــــا و تلهمها القيم اخلالـــــــدات

أسطورة رددا القـــــــــرون فهاجت بأعماقنا الذكريــــاتو

و يا تربة تاه فيها اجلــــــــــالل فتاهت ا القمم الشاخمات

و ألقى التهاية فيها اجلمـــــال فهمنا بأسرارها الفاتنـــــــات

و أهوى على قدميها الزمــــان فأهوى على قدميها الطفـاة

***
و مألنا الدناشغلنا الورى ، 

بشعر نرتله كالصــــــــــالة

تسابيحه من حنايا اجلزائر

***
جزائر يا بدعة الفاطــــــــــــــر و يا روعة الصانع 

القـــــــــادر

و يا بابل السحر ، من وحيهـا تلقب هاروت بالساحــــــــــر



ـرو يا جنة غار منها اجلنـــــــان و أشغله الغيب باحلاضــــــ

و يا جلة يستحم اجلمــــــــــا ل و يسبح يف موجها الكافر

و يا ومضة احلب يف خاطري و إشراقة الوحي للشاعـــــر

و يا ثورة حار فيها الزمـــــــان و يف شعبها اهلادئ الثائـــر

و يا وحدة صهرا اخلطــــــو ب فقامت على دمها الفائـــر

تك تقنع بالظاهـــــــــــــرو يا مهة ساد فيها احلجــى فلم

و يا مثالً لصفاء الضميــــــــــر جيل عن املثل السائـــــــــــر

سالم على مهرجان اخللــود سالم على عيدك العاشـــــر

***
شغلنا الورى ، و مألنا الدنا

بشعر نرتله كالصــــــــــالة

تسابيحه من حنايا اجلزائر

2إلياذة اجلزائر 

بالدي ، بالدي ، األمان األمان أغين عالك ، بأي لسان ؟

جاللك تقصر عنه اللغـــة و يعجزين فيك سحر البيان

وهام بك الناس حىت الطغاة

وما احترموا فيك حىت الزمانا

وأغريت مستعمريك فراحوا

يهيمون يف الشرق بالصوجلان

ومل يربحوا األرض ملا استقلت شعوب



ومل تستكن للهوان

لزلت األرض زلزاهلاوز

وضج لغاصبها النيران

فتبيض صفحة افريقيا

وراهنه الشعب يوم التنادي

ورج به الشعب يوم الرهان

فتبيض صفحة افريقيا

ويسود وجه املغري اجلبان

وإشراقة الروح منك تناهت

تشيع اجلمال وتفشي احلنان

إليك صاليت ، و أزكى سالمي بالدي ، بالدي ، األمان األمان

***
شغلنا الورى ،و مألنا الدنا

نشيد يا شباب اجليل

يا شباب اجليلْ، راهو طَالْ اللّيلْ، قُم واعملْ تاويلْ، رانا يف حالَه

ضيعنا االميانْ، واار البنيانْ واعمات األذهانْ، عنِ األصالَه

 بعد ،كَرنا االجمادانو ،قَادا االَحنعّبثالهتنا حرص ،اَنْ كُنا اَسياد

بلْعتنا اخلمور، واتفَشّا الفجور، نريانْ الشرور، فينا شعاله

ال رجلَه ال نِيف، ال ضمري انظيف، واعمالنا تزييف، سودا قَتّاله

ّن الرجيوزِيلْ، بماملَاد يو طْوِيلْ، زرعلْقَى شالفيلْ، ت قَد دالهواح



ماشي يترهوج، مايلْ يتغنّج، سروالُو معوّج، عني دبّالَه

وافْكَارو عوجا، واخالقُو مرجا واقدامو عرجا، فيها دماله

ما تسمع ياحبيب، غري كالم العيب وقَلَّةْ لَحيا، وسبّ اجلالله

 ،دالقَر ْيز تحبص ،قَلَّدت تنوقَالهوالبب تارني، صالساق اتّرع

تمشي يف الساحل، كَعيشة راجلْ في الكَبرِيّات، دميا جوّالَه

واألم تربِّي، تستر وتخبِّي، وتقُلْ يا حبِّي، ماكي هجّالَه

و هينع ،نِنيح و قلبدعن ،ينِنيالعب رزخي نيكاملَس الَهواَألبّم

عصر االزدهار، فيه الْبسنا العار ضيّعنا فيه الدّار، واصبحنا عاله

بعنا فلسطني، واهلمّة والدين واخدعنا اليمني، واصبحنا آله

واشربنا النفاق، واشرِينا الشقاق واذْبحنا االَخالق، طَوع الضّالَله

رسا االالهوالفْنّخو نضرع ،افرحجِيلَ اِإلن ،افّزاخلَطْفَة باف، و

ياربِّ والْطُف، باُألمّة وارحم، وانقَذْ جِيل اليوم، من اجلَهالَه

الذبيح الصاعد

قام خيتال كاملسيح وئيدا يتهادى نشوانَ، يتلو النشيدا



الصباح اجلديداباسم الثغر، كاملالئك، أو كالط فل، يستقبل 

شاخماً أنفه، جالالً وتيهاً رافعاً رأسه، يناجي اخللودا

!رافالً يف خالخل، زغردت مت أل من حلنها الفضاء البعيدا

حاملاً، كالكليم، كلّمه املج د، فشد احلبال يبغي الصعودا

وتسامى، كالروح، يف ليلة القد ر، سالماً، يشع يف الكون عيدا

البطولة مع راجاً، وواىف السماَء يرجو املزيداوامتطى مذبح

كلمات اهلدى، ويدعو الرقودا… وتعاىل، مثل املؤذن، يتلو

:صرخة، ترجف العوامل منها ونداٌء مضى يهز الوجودا

((اشنقوين، فلست أخشى حباال واصلبوين فلست أخشى حديدا))

.

((قوداوامتثل سافراً حمياك جال دي، وال تلتثم، فلست ح))

((واقض يا موت يفّ ما أنت قاضٍ أنا راضٍ إن عاش شعيب سعيدا))

((أنا إن مت، فاجلزائر حتيا، حرة، مستقلة، لن تبيدا))



قولةٌ ردد الزمان صداها قدسياً، فأحسن الترديدا

احفظوها، زكيةً كاملثاين وانقُلوها، للجيل، ذكراً جميدا

بات، ولقنوها الوليداوأقيموا، من شرعها صلوات، طي

!وما صلبوه، ليس يف اخلالدين، عيسى الوحيدا…زعموا قتلَه

لفَّه جربئيلُ حتت جناحي ه إىل املنتهى، رضياً شهيدا

مثالً، يف فم الزمان شرودا… "زبانا"وسرى يف فم الزمان 

، أبلغ رفاقَك عنا يف السماوات، قد حفظنا العهودا"زبانا"يا

.

ثورة اجلزائر، لألف الك، والكائنات، ذكراً جميداواروِ عن

ثورةٌ، مل تك لبغي، وظلم يف بالد، ثارت تفُك القيودا

ثورةٌ، متأل العواملَ رعباً وجهاد، يذرو الطغاةَ حصيدا

كم أتينا من اخلوارق فيها ورنا، باملعجزات الوجودا

الباروداواندفعنا مثلَ الكواسر نرتا د املنأيا، ونلتقي 



من جبالٍ رهيبة، شاخمات، قد رفعنا عن ذُراها البنودا

وشعاب، ممنعات براها مبدع الكون، للوغى أُخدودا

وجيوشٍ، مضت، يد اهللا تز جيها، وتحمي لواَءها املعقودا

من كهولٍ، يقودها املوت للن صر، فتفتك نصرها املوعودا

يبايل بروحه، أن جيوداوشبابٍ، مثل النسورِ، ترامى ال 

.

وشيوخٍ، حمنكني، كرام ملِّئت حكمةً ورأياً سديدا

وصبأيا خمدرات تبارى كاللَّبوءات، تستفز اجلنودا

شاركت يف اجلهاد آدم حوا ه ومدت معاصما وزنودا

أعملت يف اجلراح، أمنلَها اللّ دنَ، ويف احلرب غُصنها اُألملودا

جلماجم يبين أمةً حرة، وعزاً وطيدافمضى الشعب، با

من دماٍء، زكية، صبها األح رار يف مصرف البقاء رصيدا

كالوحي، مستقيماً رشيدا)) ثورة التح رير((ونظامٍ ختطُّه 



وإذا الشعب دامهته الرزايا، هب مستصرخاً، وعاف الركودا

سدوداوإذا الشعب غازلته األماين، هام يف نيلها، يدك ال

!دولة الظلم للزوال، إذا ما أصبح احلر للطَّغامِ مسودا

.

!ليس يف األرض سادة وعبيد كيف نرضى بأن نعيش عبيدا؟

!أمن العدل، صاحب الدار يشقى ودخيل ا، يعيش سعيدا؟

أمن العدل، صاحب الدار يعرى، وغريب حيتلُّ قصراً مشيدا؟

ينالُ الدخيل عيشاً رغيداً؟؟وجيوع ابنها، فيعدم قوتاً و

ويبيح املستعمرون محاها ويظل ابنها، طريداً شريدا؟؟

!!يا ضالل املستضعفني، إذا هم ألفوا الذل، واستطابوا القعودا

…ليس يف األرض، بقعة لذليل لعنته السما، فعاش طريدا

يدايا مساء، اصعقي اجلبانَ، ويا أر ض ابلعي، القانع، اخلنوع، البل

يا فرنسا، كفى خداعا فإنا يا فرنسا، لقد مللنا الوعودا



صرخ الشعب منذراً، فتصا ممت، وأبديت جفوة وصدودا

.

:سكت الناطقون، وانطلق الرش اش، يلقي إليك قوالً مفيدا

((حنن ثرنا، فالت حني رجوعٍ أو ننالَ استقاللَنا املنشودا))

واملئي األرض والسماء جنودايا فرنسا امطري حديداً ونارا

واضرميها عرض البالد شعايل لَ، فتغدو هلا الضعاف وقودا

واستشيطي على العروبة غيظاً واملئي الشرق واهلالل وعيدا

سوف ال يعدم اهلالل صالح الد ين، فاستصرِخي الصليب احلقودا

اواحشري يف غياهب السجن شعبا سيم خسفاً، فعاد شعباً عنيد

!!مثوى الضحايا إن يف بربروس جمداً تليدا" بربروس"واجعلي 

واربِطي، يف خياشم الفلك الدو ار حبالً، وأوثقي منه جيدا

…املريدا) 1"(هومشني"عطلى سنة االله كما عط لت من قبلُ 

.



…إن من يهمل الدروس، وينسى ضربات الزمان، لن يستفيدا

ها فرنسا، فلقنت درسا فرنسا باحلرب، درساً جديداًنسي!

!قبوراً، ملَء الثرى وحلودا) 2"(دار لقما نَ"وجعلنا جلندها 

عشتم كالوجود، دهراً مديدا" زبانا"ويا رفاق " زبانا"يا 

!!"شهيدا"ومتىن بأن ميوت " زبانا"كل من يف البالد أضحى 

!!أنتم يا رفاق، قربانُ شعب كنتم البعثَ فيه والتجديدا

!!فاقبلوها ابتهالةً، صنع الرش اش أوزاَا، فصارت قصيدا

!!واسترحيوا، إىل جوارِ كرميٍ واطمئنوا، فإننا لن حنيدا
1إلياذة اجلزائر 

جزائر يا مطلع املعجــــــــــزات و با حجة اهللا يف الكائنـــــات

و يابسمة الرب يف أرضــــــــه و يا وجهه الضاحك القسمات

يا لوحة يف سجل اخللــــــو د متوج ا الصور احلاملـــــاتو 

و يا قصة بث فيها الوجــــــــود معاين السمة بروع احليـــاة



و يا صفحة خط فيها البقــــــــآ بنار و نور جهاد األبــــــــــــاة

و يا للبطوالت تغزو الدنـــــــــــا و تلهمها القيم اخلالـــــــدات

أسطورة رددا القـــــــــرون فهاجت بأعماقنا الذكريــــاتو

و يا تربة تاه فيها اجلــــــــــالل فتاهت ا القمم الشاخمات

و ألقى التهاية فيها اجلمـــــال فهمنا بأسرارها الفاتنـــــــات

و أهوى على قدميها الزمــــان فأهوى على قدميها الطفـاة

***

ى ، و مألنا الدناشغلنا الور

بشعر نرتله كالصــــــــــالة

تسابيحه من حنايا اجلزائر

***

جزائر يا بدعة الفاطــــــــــــــر و يا روعة الصانع 
القـــــــــادر

و يا بابل السحر ، من وحيهـا تلقب هاروت بالساحــــــــــر



احلاضـــــــرو يا جنة غار منها اجلنـــــــان و أشغله الغيب ب

و يا جلة يستحم اجلمــــــــــا ل و يسبح يف موجها الكافر

و يا ومضة احلب يف خاطري و إشراقة الوحي للشاعـــــر

و يا ثورة حار فيها الزمـــــــان و يف شعبها اهلادئ الثائـــر

و يا وحدة صهرا اخلطــــــو ب فقامت على دمها الفائـــر

فيها احلجــى فلم تك تقنع بالظاهـــــــــــــرو يا مهة ساد 

و يا مثالً لصفاء الضميــــــــــر جيل عن املثل السائـــــــــــر

سالم على مهرجان اخللــود سالم على عيدك العاشـــــر

***

شغلنا الورى ، و مألنا الدنا

بشعر نرتله كالصــــــــــالة

ائرتسابيحه من حنايا اجلز
2إلياذة اجلزائر 



بالدي ، بالدي ، األمان األمان أغين عالك ، بأي لسان ؟

جاللك تقصر عنه اللغـــة و يعجزين فيك سحر البيان

وهام بك الناس حىت الطغاة

وما احترموا فيك حىت الزمانا

وأغريت مستعمريك فراحوا

يهيمون يف الشرق بالصوجلان

استقلت شعوبومل يربحوا األرض ملا 

ومل تستكن للهوان

وزلزلت األرض زلزاهلا

وضج لغاصبها النيران

فتبيض صفحة افريقيا

وراهنه الشعب يوم التنادي



ورج به الشعب يوم الرهان

فتبيض صفحة افريقيا

ويسود وجه املغري اجلبان

وإشراقة الروح منك تناهت

تشيع اجلمال وتفشي احلنان

و أزكى سالمي بالدي ، بالدي ، األمان األمانإليك صاليت ،

***

شغلنا الورى ،و مألنا الدنا
نشيد يا شباب اجليل

يا شباب اجليلْ، راهو طَالْ اللِّيلْ، قُم واعملْ تاويلْ، رانا يف حالَه

ضيعنا االميانْ، واار البنيانْ واعمات األذهانْ، عنِ األصالَه

ثالهتنا حرص ،اَنْ كُنا اَسياد بعد ،كَرنا االجمادانو ،قَادا االَحنعب

بلْعتنا اخلمور، واتفَشا الفجور، نريانْ الشرور، فينا شعاله



ال رجلَه ال نِيف، ال ضمري انظيف، واعمالنا تزييف، سودا قَتاله

شعرو طْوِيلْ، زي املَادموزِيلْ، بين الرجالهواحد قَد الفيلْ، تلْقَى

ماشي يترهوج، مايلْ يتغنج، سروالُو معوج، عني دبالَه

وافْكَارو عوجا، واخالقُو مرجا واقدامو عرجا، فيها دماله

 با، وسياجلاللهما تسمع ياحبيب، غري كالم العيب وقَلَّةْ لَح

والبنت تقَلَّد، صبحت زيْ القَرد، عرات الساقني، صارت بوقَاله

تمشي يف الساحل، كَعيشة راجلْ في الكَبرِيات، دميا جوالَه

واألم تربي، تستر وتخبي، وتقُلْ يا حبي، ماكي هجالَه

املَس الَهواَألبمو هينع ،نِنيح و قلبدعن ،ينِنيالعب رزخي نيك

عصر االزدهار، فيه الْبسنا العار ضيعنا فيه الدار، واصبحنا عاله

بعنا فلسطني، واهلمة والدين واخدعنا اليمني، واصبحنا آله

اق واذْبحنا االَخالق، طَوع الضالَلهواشربنا النفاق، واشرِينا الشق

والفْنا االسراف، واخلَطْفَة بزاف، جِيلَ اِإلنحراف، عرضو نخاله



يارب والْطُف، باُألمة وارحم، وانقَذْ جِيل اليوم، من اجلَهالَه
إقرأ كتابك

!والسنيـن األربعـا.. املدفـعواذكـر جهـادكقـم وحـي ).. نوفمبـر(هـذا 
!واقـرأْ كتـابـك، لـألنـام مفـصـالًتقـرأْ بـه الدنيـا احلديـثَ اَألروعـا

!(امعـا(واصـدع بثورتـك الزمـانَ وأهـلَـهواقرع بدولتك الـورى، و
!مصقَعـاواعقـد حلقِّـك، فـي املالحـم نـدوةًيقـف الزمـان ـا خطيبـاً

!ساجديـن وركَّـعـا.. واصغِ إنْ ذُكر امسهاجتـد اجلبابـر..!!! اجلزائر: وقُلِ
!وربـكَ وقّـعـا.. إن اجلزائـر فـي الوجـود رسـالـةٌالشعـب حررهـا

!حلّنها الرصـاص ووقّعـا.. إن اجلـزائـر قـطـعـةٌ قـدسـيـةٌيف الكون
!مطلعـا) نفمبـر(كـان هلـا .. بـيـاتـهـامحراُءوقـصـيـدةٌ أزلـيــة، أ

فتدفَّـعـا.. نظمت قوافيها اجلماجـم فـي الوغـىوسقـى النجيـع رويـهـا
غنـى ـا حـر الضميـر، فأيقظـتشعبـاً إلـى التحريـر مشّـر مسرِعـا

 ا األعمـى الطريـق هـا، فعـنـا لـهـاورأىدوي األصـم األنصعـامسـع
ـاقالتأ ،هلـوا اجلزائـرأن تلمعـا!! »أُريـد«: ودرى اُألىل، ج مـتفصم
ـاثارتأ ،ـدوا اجلزائـرمـا.. ودرى اُألىل جحالد فعـا.. وحكّمـتدوامل!

شقّـت طريـق مصريهـا بسالحـهـاوأبـت بغـيـر املنتـهـى أن تقنـعـا
شعب ..عـادعـاه إلـى اخلـالص بـذْ مسـع النِـدا، وتطوم فانصـبـهنات
!فـي سـوقِ الفـدافشـرى، وبـاع بنقـدهـا، وتبـرعـا» جربيـلُ«نادى به 

!مطمعـا- وقـد توحـد -فلـم جيـدفيه الزمانُ .. فلكم تصـارع والزمـانَ



..اوترفُّـعـ.. متنـعـاً.. منهـا ساخـراًكالشاخمـات.. واستقبـل األحـداثَ
!أن يتصدعـا- مـع التاريـخ -وأراده املستـعـمـرون، عـنـاصـراًفأىب 

فـقـرروا إذاللــهفأبـت كرامـتـه لــه أن خيضـعـا.. واستضعـفـوه
!فـدبـروا إدمـاجـهفـأبـت عروبـتـه لــه أن يبلَـعـا.. واستـدرجـوه

!أن يتزعزعـا.. ميـانزوروا حتريـفَـهفأبـى مـع اإل.. وعــن العقـيـدة
!فلـم تـرِدأسبـابـه بـالـعـرب أن تتقـطَّـعـا.. وتعمـدوا قطـع الطريـق

فــأورق دوحــه وتفـرعـا.. زكَّـى غرسـهألـم.. نسب بدنيـا العـرب
!رنّ ذاك ورجـعــا.. عـروقُـهإن رنّ هــذا.. سبـب، بأوتـار القلـوب

!جراحـه، وتوجعـا» الشـآم«آسـى ..اجلـزائـر مـوجـعإمـا تنـهـد ب
!املضجعـا» العراق«وأَقض يف أرض ..خافـق» الكنانـة«واهتز فـي أرض 

وارتج فـي اخلضـراء شعـب ماجـدلــم تـثـنِـه أرزاؤه أن يـفـزعـا
 وهـوت»راكـشم «و»لبنـانُ«حولَـه وتأملّـت ـعـا، واستعـدى جديـسبت

!إن تثُـر أعصابـهـاوهـن الزمـانُ حيالَهـا، وتضعضعـا.. تلـك العروبـةُ
ـد فـي هواهـا املرتعـا.. يف األجيـال.. الضادوح هـاواجلرحخلَّـد جمد

فتماسكـت بالـشـرق وحــدةُ أمــةعربيـة، وجـدت مبـصـر املرتـعـا
ـصـرللعـروبـة .. ولَم دارةٌتـأوي الكـرامــرسـنـد املتطلِّـعـا.. حوت

فروعـا.. »الكليـم«سحـرت روائعهـا املدائـن عنـدمـاألقى عصـاه ـا 
«يوشـعـا«فأنطـق .. وحتـدث اهلـرم الرهـيـب مباهـيـاًجبالهلـا الدنيـا

دعـاسكـب اجلمـالَ فأبـ.. واُهللا سـطَّــر لـوحـهـا بيمـيـنـهِوبنهرهـا
!النـيـلُ فـتـح للصـديـق ذراعــهوالشعـب فتـح للشقيـق األضلـعـا

!واُهللا أعمـل فـي حشاهـا املبضـعـا)قنالَـهـا(واجليـش طهـر بالقـتـال 
ـرىفي .. والطورأن ي دعـوـن تسيـل األدمعـا) حائـط املبكـى(أبكـى مي

(علـى اللئـام ) والسـد رقعـاسـدمنـافـذاًوأزاح عـن وجـه الذئـاب الب!



درساً يف السياسـة مقنعـا) السني ( عــن أبنائـهـاو ) التاميـز ( و تعلّـم 
و تعـلّـم املستعـمـرون ، حقيـقـةتبقـى ملـن جهـل العروبـة مرجعـا

! و تفضّـل موضعـا.. دنيـا العروبـة ، ال تـرجّـح جانـبـاًيف الكتلتيـن 
! فتجمعـا.. صـدق وحيهـا .. للشرقِ ، يف هـذا الوجـود ، رسالـةُعلياُء 

 قطَعـا.. يا مصريف اجلزائـر حرمـةٌ لـن ت اجلزائر يف اهلـوىلك يا أخت
و أمسعا.. فقال ) الثورة الكربى ( غنـى ـايف .. هـذي خواطـر شاعـرٍ 

 قـاتمـا .. و تشووثَـقولَـعـامـن حبيـسٍ ، مـة ، مـاً بالكنِانصب انفـك
و ال نـدب احلمـى و املربعـا.. فمـا عـرف البكـايوماً .. خلصت قصائده 

أجـاب و أَسرعـا.. كـان لسانـهـاأو تدعه اجلُلَّـى .. إن تدعـه األوطـانُ 
 اخللـود ) برببروس ) ( 2( مسع الذبيح ـه شعـرصلواتفلعلـعـا.. فأيقظت!

! فقـام مسمّعـا.. و رآه كـبـر لـلـصـالة مـهـلَّـالًيف مذبـح الشهـدا 
إن هـوتتركت حصـونَ ذوي املطامـع بلقعـا.. ورأى القنابلَ كالصواعـق

ورأى اجلزائـر بعـد طـول عنائـهـاسلكـت بثورـا السبـيـل األنفـعـا
!عـن البِلـى متمنعـا.. بـالءومـا انقضـىرغـم ال.. وطن يعز على البقـاء

مهمـا النـكـالُ تنـوعـا.. مل يرض يومـاً بالوثـاق، ولـم يـزلْمتشاخمـاً
هـذي اجلبـالُ الشاهقـات، شـواهـدسخرت مبن مسـخ احلقائـق وادعـى

(وشلعلعـا.. (حلظـةً) شليـا(تنبئـك عـن غضباـاواستفت ..) جرجرا(سلْ 
 واخشـع)شنـيـسبوار ( للجنـد ـهـاما انفـكإن تراب)مصرعـا) املعطَّـر
 لمسـانُ(كسـرتت ( ووهـىـهالضليعـةُ ضلع)َعـا) بصبـرةفتـوز هصبـر

سـافـراً، ومقنـعـا) طـارق(فـأدبـر عنـدمـاالقـاه ) مسعـود(ودعـاه 
!!حيمـي املنبعـا.. »عزرائيـلَ«اُهللا فـجــر خـلــده، بـرمـالـنـاوأقام 

الضحايـا.. تلـك اجلزائـر لـه مهـج خذتمصنعـا.. تصنـع استقاللـهـات
ا الطرقات املنـايـا للسـيـادة مهـيـعـا.. طاشت هلـانـهـج فاختصـرت



بأنيـاب الـذئـاب ممـزعـا.. فأصبـحـتشلْـواً!! وامتصهـا املتزعمـون
!!كانـت خدعـةً وتصنـعـا.. وض أمـرهـاللنـاروإذا السياسـةُ لـم تـفـ

الكـون يسجـد خاشعـاًللحق ـي رأيـتاش.. إنإن نطقـا معـا.. والرش!!!
!بأنـنـاهيهـات فـي استقاللنـا أن نخـدعـا.. يـا زمـانُ.. خبـر فرنسـا
تصنعـا؟فمـا عسـى أن.. إنـهحكْم الزمان.. شعبـك» ديغـولُ«واستفت يـا 

لن أُبيـح مـن اجلزائـر إصبعـا.. شعـب اجلزائـر قـال فـي استفتائـهِال
 ويقرعـا.. فمضى)نفمـبـراً) (االقتـراع(واختـار يـوم ـم أن يثـوروصم!!


