شعر الطفولة الثوري لدى محمد مصطفى الغماري
-مقاربة موضوعاتية-

الدكتور جغدم الحاج

جامعة حسيبة بن بوعلي –الشلف-
 -المفهوم االصطالحي للثورة :إذا كان املعىن اللغوي للثورة هو :اهليجان،

والغضب ،والوثوب ،والظهور ،1فإ ّن املعىن االصطالحي ،ال يكاد ينزاح عنه كثرياً ،بل
الرضا بوضع ما والتعبري عن
هو جممل تلك املعاين ،فالثورة يف االصطالح تعين :عدم ّ
ذلك بالرفض واهليجان ،والقيام برد فعل قوي وعنيف.
حترك عنيف يقوم به
ويف اجملال السياسي يستخدم مصطلح الثورة للتعبري عن ّ
تلّب رغباته ،وذلك قصد
شعب ما ضد سلطة حاكمة وال متثل ذلك الشعب ،وال ّ
اإلطاحة هبا وبنظامها ،واستبداهلا بسلطة جديدة ونظام جديد.2
 -المفهوم االصطالحي ألدب األطفال:

مما الشك فيه ،أن أدب األطفال كل ما يتصل باألطفال من حيث تنشئتهم
االجتماعية نفسيًا وجسميًّا ووجدانيًّا وعقليًّا ،إذ ينحو "اهلييت إىل هذا املعىن قائال:
"وعليه فإن أدب األطفال هو جمموعة اإلنتاجات األدبيّة املقدمة لألطفال ،واليت
 -1ينظر :ابن منظور أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،لسان العرب ،مج ،40:دار
صادر ،بريوت ،ط ،1422 ،40ص.241
 - 2ينظر :حيي الشيخ صاحل ،شعر الثورة عند مفدي زكريا ،دراسة فنية حتليلية ،دار البعث
للطباعة والنشر ،اجلزائر ،ط ،2810 ،42ص.55
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تُراعي خصائصهم وحاجاهتم ومستويات منوهم ،أي أنه يف معناه العام يشمل كل ما
يق ّدم لألطفال يف طفولتهم من مواد ُُتسد املعاين واألفكار واملشاعر.1"...
ويؤكد ،إمساعيل عبد الفتاح على أ ّن أدب األطفال هو ذلك األدب ،الذي
قوامه القدرة على محل العامل إليهم بأسلوب شيّق وممتع ،ويستلزم أن تكون له يف هناية
املطاف نتائج ومثرات من خالل التفاعل مع احلياة اليت يعيشوهنا.
إذ أنّه "وسيط تربوي يُتيح الفرصة أمام األطفال ملعرفة اإلجابات عن أسئلتهم
واستفساراهتم وحماوالت االستكشاف واستخدام اخليال ،وتقبل اخلربات اجلديدة اليت
يُكسبها أدب األطفال ،ويتيح كذلك الفرصة أمام األطفال لتحقيق الثقة بالنفس
وحب االستطالع وال ّدافع لإلجناز الذي
وروح املخاطرة يف مواصلة البحث والكشف ّ
2

يدفع إىل املخاطرة العلميّة احملسوبة من أجل االكتشاف"...
جمال حمدود حبواجز معيّنة ،إذ
نستنتج مما سبق ،أن أدب األطفال ليس له ٌ
يُقتصر فيه على املنفعة القائمة على حتقيق املعرفة ،ويسمو بكل شيء ميكن أن يكون

له صلة بالطفل ،مبعىن أنه هو كل ما يؤدي إىل تغيري على املستوى النفسي والعقلي
للطفل بوصفه تأثرياً ينفعل معه وجدانيًا.
وعليه ،فإ ّن "أدب األطفال "تشكيل أو تصوير ختيلي للحياة والفكر والوجدان
من خالل أبنيّة لغوية ،وهو فرع من أفرع املعرفة اإلنسانية العامة ،ويعىن بالتعبري

 - 1هادي نعمان اهلييت ،ثقافة األطفال ،يف جملة عامل املعرفة ،الكويت ،ع،2881 ،211
ص.201
 -2إمساعيل عبد الفتاح عبد الكايف ،أدب األطفال املنظوم ،مركز اإلسكندرية للكتاب( ،د.ط)،
 ،1441ص.24
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والتصوير فنيًّا ووجدانيًا عن العادات واآلراء والقيم واآلمال واملشاعر وغريها من
1
عناصر الثقافة ،أي أنّه ُتسيد فين ختييلي للثقافة"...
يتوجه لألطفال وخياطبهم ويتجاوب
ويرى كثري من الن ّقاد أنه" ذلك األدب الذي ّ
مع قدراهتم بكل أساليبه وأشكاله ومواضيعه ولغته ،على أن يأخذ بعني االعتبار مسألة
سن
السن لدى األطفال ،واختالف توجهاهتم وقدراهتم وتباينها بني ّ
التدرج يف مستويات ّ
ّ
وآخر وبني مرحلة وأخرى ،وغري ذلك من اخلصائص اليت يتطلب من أدب األطفال النظر
إليها ،واألخذ هبا يف توجهاته ملخاطبة األطفال".2
 واقع شعر األطفال في الجزائر:مرت مبرحلتني اثنتني
إ ّن املتصفح لتجربة شعر األطفال يف اجلزائرُ ،تدها قد ّ
كانت األوىل مبثابة امليهاد الذي أسس لبزوغ هذا الشكل التعبريي ،ومن روادها
نذكر :حممد العابد اجلياليل ،حممد الظاهر التليلي ،حممد الصاحل رمضان ،حممد العيد
3
آل خليفة ،وغريهم كثر ،يقول حممد العيد خماطبا األطفال:
قُم على صو ِت بِ ٍ
الع ِادي ِمحاها
الد
َ
َهتَك ً
ْ
أنا ال أهوى ِسو َاها
ال تلمين يف َهواها
ما لَِق ِ
هاها
ومي ضيَّعُوها
فدهاها ما َد َ
وأيّا كان الشأن ،فإ ّن الشعر يف هذه املرحلة "مل يظهر كجنس أديب مستقل،
ذلك أ ّن أدب الطفل مل يتبلور وقتئذ كأدب قائم بذاته له خصوصياته الفنيّة والنّفسية

 -1قدرية البشري ،أدب األطفال وثقافتهم ،دار اخلليج ،األردن ،ط ،1422 ،2ص.288
 -2فاضل الكعّب ،كيف تقرأ أدب األطفال ،مؤسسة الوراق ،األردن ،ط ،1421 ،2ص.05
 - 3حممد العيد آل خليفة ،الديوان ،ص.10
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وإمنا كانت هذه القصائد واملنظومات تدور يف فلك املدرسة لتحقيق غايات
والرتبويّةّ ،
تربوية ودينيّة وتأيت يف ثنايا دواوينهم الشعريّة.1"...
ّأما املرحلة الثانية فأطلقت العنان لعديد الشعراء-خصوصا بعد االستقالل-
لولوج عامل الطفولة اجلزائري ،ففي هذه األثناء "عرف التأليف للطفل خطوة ميكن أن
القصة الطّفلية واألنشودة
نقول عنها ّأهنا كبرية يف جمال التأليف اإلبداعي والسيما يف ّ
عموما ،وال أدل على ذلك من كثرة القصص اليت تولّت نشرها
أو شعر الطفولة ً
املؤسسة الوطنية للكتاب واليت تتجاوز حسب تقديرنا اخلميس.2"...
السبعني من القرن املاضي،
وركحا على هذا األساس ،فإنه مع هناية األعوام ّ
الشعري
اليت تزامنت مع السنّة ال ّدولية للطفولة" :اكتسى التأليف اإلبداعي ّ

لألطفال ...طابع اجلديّة واملسؤولية ،وهنا ما نلمسه عند تصفح خمتلف الدواوين اليت
السبعينات والثمانينات حظيت بأكرب
طالعتنا هبا دور نشر عديدة ،مما يؤكد أن ناشئة ّ
عناية وكانت أوفر حظا من األجيال اليت سبقتها".3
ولعل من أبرز كتاب شعر الطفولة يف هذه الفرتة "حممد األخضر السائحي"
صاحب ديواين "مهسات وصرحات" الذي حيوي جمموعة من القصائد موجهة
الربيع" ،حممد ناصر،
لألطفال ،و"أناشيد النصر"" ،سليمان جوادي" وديوانه "ويأيت ّ
وديوانه "الرباعم الندية" وبوزيد حرز اهلل وديوانه "حديث الفصول" ،وحيي مسعودي

املوجه لألطفال يف اجلزائر ،رسالة دكتوراه خمطوطة ،قسم اللغة
النص الشعري ّ
 -1العبد جلويلّ ،
واألدب العريب ،جامعة اجلزائر ،1445 ،ص.11
 -2حممد مرتاض ،املوضوعاتية يف شعر الطفولة اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر،
 ،2881ص.2
 -3م.س ،ص.20
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وديوانه "نسمات" ،وحممد مصطفى الغماري وديوانه "الفرحة اخلضراء" الذي هو
موضوع دراستنا يف هذه املداخلة.
 -موضوعات شعر الطفولة الثوري لدى محمد مصطفى الغماري:

إن القارئ املتبصر للدواوين الشعرية  -املذكورة سل ًفا -يستكشف عناية هؤالء
الشعراء بالوطن اجلزائر ،مربزين القيم الوطنية والقومية العربيّة ،وما يرتبط هبا من مفاهيم
التغين به والدفاع عنه ،والتمسك باللغة العربيّة والدعوى إىل
خمتلفة مثل :حب الوطن و ّ
النضال وختليد الثورة ومتجيد الشهداء ،والتذكري ببطوالت جماهدينا.
وهذا األمر ،يؤكده الناقد حممد مرتاض ،قائالً" :لقد استأثرت هذه اإلشكالية
السبب يف ذلك هو أن األطفال يتلقون تعاليمهم ال ّدينية
باهتمام الشعراء ...ولعل ّ
السمحة عن طريق وسائل خمتلفة ،لكن احلديث عن الثورة والتذكري بالشهداء ،ومتجيد
ّ
الصغري يتلقى كل شيء ويسجله
البطوالت ،قلما يلقى أحدا يتحدث عنه ،ومبا أن الطفل ّ
منو طفولتهم
يف خميّلته وال يكاد ينساه ،فإن الشعراء اجتهدوا يف زرع هذه البذور لتنمو مع ّ

الفنيّة ،ويظلّوا متعلقني هبا.1"...
إ ّن املقام ،ها هنا يدفعنا للحديث عن النموذج الذي اخرتناه يف هذه الورقة
خصه الناقد عبد امللك
البحثية واملتمثل يف الشاعر "حممد مصطفى الغماري" الذي ّ
مرتاض قائالً :وقد يشكل "مصطفى الغماري" وحده اُتاها شعريًّا قائما بنفسه يف
اجلزائر ...ومن املضامني اليت عاجلها الغماري بشيء من االستمرار واإلصرار معا دفاعه
وحتررية وإنسانية أخرى".2
عن اإلسالم والعروبة يف اجلزائر ،وعن قضايا إسالمية ّ
 -1م.س ،ص.24-8
 -2عبد ا مللك مرتاض ،معجم الشعراء اجلزائريني يف القرن العشرين ،دار هومة ،اجلزائر،1440 ،
ص.164
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حب الوطن والتغنّي به:
ّأوالّ :
التغين به" من بوابة الناقد حممد
ّ
أقص شريط" موضوعة "حب الوطن و ّ
أود ،أن ّ
مرتاض الذي أتى يف نصه-اآليت ذكره -هبذه املقابلة اجلميلة بني شاعرنا "حممد
مصطفى الغماري" والشاعر اجلاهلي "امرئ القيس" يف حمبّة األوطان واالرتباط هبا.
شك
يقول" :والفنان الذي يضيق بوطنه وبأرضه ويعاقها مؤثرا عليها وطنًا آخر ال ّ
الرباقة ال يدركها شاعر
يف أنه مهووس غري أصيل ،أل ّن احملليّة مطيّة إىل العاملية ،والعامليّة ّ
كان من كان إال إذا اشتهر يف أرضه وبني عشريته ،إذ ما كان المرئ القيس أن يكون
شاعر العرب لو مل يُشع ذكره ويُذع صيته يف قبيلته اليت خلد ذكر أماكنها عرب شعره
فألصقها بفنّه وألصقت به و َغدت أمساء (سقط اللّوى -ال ّدخول -حومل) كما لو

فلم ال تصبح أماكن (أوراس ،فالوسن
حفرها الشاعر يف ذاكرة كل من حفظ شعرهَ ....
تردد على كل لسان.1"....
الناظور) وغريها ّ
يقول "حممد مصطفى الغماري" يف قصيدة "حمبة األوطان"
فر ض على اإلنسان
حمبّة األوطان
حممد الزكي
أوجبه النّّب
ال خري يف األشرار
وجاء يف األخبار
على األوطان تقسو
شر النفوس نفس
ّ
وتعشق األجانبا
تُباعد األقاربا
وحجها "باريس"
يُذهلا الدوفيز
الشعريُ ،حيلِّ ُق بنا حيث السنة النبوية اليت يدعونا من
فالشاعر يف هذا النص ّ
خالهلا نبيُنا (حممد صلى اهلل عليه وسلم) إىل حمبّة األوطان لدرجة التقديس ألهنا
 -1حممد مرتاض ،املوضوعاتية يف شعر الطفولة اجلزائري ،ص.21
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التمسك هبا ،حيث أوجبها على املسلمني
ٌ
فرض من الفروض الواجبة على اإلنسان ّ
حبيب اهلل حممد.
يذم الشاعر أولئك األشرار اخلونة الذين خيونون األوطان،
ويف مقابل ذلكّ ،
وقد جاءت أخبارهم لتكشف سريهم ونفوسهم املريضة ،حيث يستميزون بقساوة
الرأي ،ويبتعدون عن صفاهتم احلميدة ،فرتاهم يف أحضان الغزاة
على من خيالفوهنم ّ
األجانب يرمتون ،قبلتهم باريس ،ومههم بلد اجلن واملالئكة.
تائها ال يستطيع
أسريا لوطنه غارقًا يف هيامهً ،
ويف ّ
يظل الشاعر ً
النص-اآليتّ -
حب
فأي ِّ
حب يطارده ،وغر ُ
اب الليل يتالعب بالوطن ويغيب بأركانهّ :
اخلالص من ّ
يكرس نفسه فداءً للوطن
أي وفاء و ّ
وّ
أي هوى هذا الذي نلحظه عند الشاعر الذي ّ
حىت تعود له البسمة وتنبعث البهجة يف نفوس الناشئة .يقول:
ما عشت أهواها
يف القلب جنواها
عيناي عيناها
ْأرعى سجاياها

1

يا حبها العذري
أحيا...وأحياها
يف مقلة الفجر
خيضر كاملوج
ما أروع اجلزائر
ما أروع البهجة
هكذا انربى "حممد مصطفى الغماري" لوطنه يستجلي روحه يف شعره املفعم
حب الوطن واالعتزاز به يف
باحلماسة،
ً
مستخدما عباراته وصوره كأداة يغرس هبا ّ

 -1م.س ،ص.25
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يهب شعبه ثائرا
نفسية الطفل ،فاهلدف من وراء ذلك إثارة اهلمم ّ
وهز النّفوس حىت ُ
1
يف وجه املستدمر ،دافعه أجماده وتارخيه وبطوالته ،يقول :
يا أخوة العمر
تلكم رياض الوطن
هذي جماليها
هذي ربوع اآلل
طابت مشاتيها
طابت مرابِعها
ِ
هنوى دواليها
السمرا
هنوى محى ُ
بيض أياديها
والراية اخلضرا
بالروح نسقيها
والرملة الصفرا
بالنور والنّار
يا صيحة الثائر

بالنصر والعار
يا حبنا الغامر
فالوطن ،لدى "حممد مصطفى الغماري" مبثابة التّضحية ،اجملد والكربياء ،منبع
الصداح يف مساء اجلزائر يعزف حلن الثائر من
الثائرين ،بالد اجلبابرة ،انطلق كالطائر ّ

مصوبا سهامه اُتاه من ركبوا قطار
جبال اجلزائر الشاهقات ،متّخذا حناجر املناضلني ّ
اخليانة واملكر واخلديعة ،ضاربني مبادئ أول نوفمرب غرض احلائط .2
الرسول األمينا
لرب الربايا
أدين ّ
وأهوى ّ
يضيق على اجملرمينا
وأعلم أن طريقي
كفرا مبينا
فيهوون "التا وعزى"
ويهوون ً
وكم بامسه يرحبونا
جييدون عزف الشعار
 -1حممد مصطفى الغماري ،حديقة األشعار ،دار مدين للطباعة والنشر ،اجلزائر( ،د.ط)،
 ،1441ص.21
 -2م.س ،ص.20
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يقولون :إ ّن التّحرر
يريدون باسم اجلياع

صعب على املسلمينا
هواين على الظاملينا

شهداء
ثانيا :تخليد الثورة وتمجيد ال ّ

إن املتتبع لديوان "الفرحة اخلضراء" جيد أ ّن الشاعر "حممد مصطفى الغماري"
مل يؤلفه ألجل االستمتاع واللّهو مع األطفال فحسب ،بل جنده ألف هذه النصوص
الصورة احلقيقة اليت قامت عليها الثورة اجلزائرية الكربى.
ليغرس يف النفوس الربيئة ّ
شعاعا يفجر القرائح ويبعث يف نفوس األطفال
وعليه ،فإن القصائد "حتمل ً
سالحا وقوة يصارعان هبما املارقني عن الوطنية أو
الزهو باآلباء ،ومينحهم
االعتزاز و ّ
ً
التص ّدي للخونة الذين يعقون وطنهم ويتمنون لنعمائه الزوال.1"...

غرة نوفمرب سنة  4591اهتزت أرجاء اجلزائر من (مغنيّة إىل
وألنه "ملا كانت ّ
(القالة) معلنة ثورة عارمة ارتعدت هلا فرائص االستعمار ،ليس يف فرنسا وحدها ،بل يف
العامل كله ،ملا محلته إليه األنباء من تضحيات جسام ،وبطوالت ثائرة ودفاعات مستميتة
عن اإلسالم واللغة العربية ،واألرض والكرامة اإلنسانية"...
وأمام هذا امل ّد اجلارف للثورة التحريرية الكربى ،استطاع الشاعر "حممد
بكل وعي وإخالص عن هذه الثورة يف شعر الطفولة،
مصطفى الغماري" "احلديث ّ
ليزرعوا يف النشء منذ نعومة أظافرهم جوانب من تاريخ بالدهم املشرق وليذكروهم
بأ ّن الشهد ال جيين من غري لسع ....وهذه الثورة قد منحت هؤالء خصائص متميزة
.2"....
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إ ّن هذا املنحىُ ،تسده قصيدة "عشاق البيضاء" اليت جادت هبا قرحية الشاعر
"حممد مصطفى الغماري" مستهالً نص-اآليت ذكره -بالعودة إىل تاريخ األمة اجمليد
مذكرا املتلقي مبآثر هذه الرتبة اليت أجنبت عدد
الضارب يف أعماق الوجود اإلنساينً ،
الصناديد الذين ثاروا على الظلم والطغيان مرددين كلمة" اهلل
الرجال ّ
األبطال املغاور و ّ
أكرب" اليت كانت زلزاال على املستدمر ،فرتى املرتزقة صرعى ومن حوهلم ُجند احلق
زهوى.
1
يقول:
هلذه األرض تاريخ وأحرار
ثاروا ولوال كتاب اهلل ما ثاروا
فيهزم اجلمع...والرشاش ه ّدار
اهلل أكرب يف أعماقهم أمل
زاه...ويف أذن الك ّفار إعصار

وما يطرب القارئ  /املتلقي لشعر "حممد مصطفى الغماري" يف قصيد "يا ّأم
مبشرا بالصباح
الثورة" الطوفان الثوري اجلارف ّ
الزاحف على قوى الشر والعدوانً ،
نارا
اجلديد الذي وإن طال أحاله ،فإنه آت بفضل الثوار األحرار الذين أضرموها ً
2
على األعداء يقول الشاعر:
وجدار الغربة ينهار
وتزهر يف ال ّدرب النار
أحرار حنن...وثوار
وشفاه الثورة أحرار
أحرار..يا جيل النار

يا سيف الثورة والثأر
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