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Abstract:

I do not recall that one Arab woman - in all fields and disciplines - was immortalized by Arabic poetry, just like the 

Algerian fighter Djamila Bouhired, whose case shook with the French colonizer the Arab poets. They wrote hundreds 

of poems that rose her to the ranks of the symbol, a symbol that makes Djamila the revolution and  the revolution is 

Djamila, where every poem was said about her (Djamila Bouhired) is a poem in the revolution that is a meeting of 

poetry and revolution together.She was raised by Poets from trying to portray her as a symbol by likening her to well-

known symbols to a complete icon that is similar to strugglers and fighters.

Key Words: Djamila Bouhired, symbol, poetry revolution, complete icon.

جميلة: ملتقى الشعر والثورة

  لقــد نــاب الشــعراُء العــرُب عــن املؤرخيــن فــي كتابــة تاريــخ هــذه املــرأة الــذي هــو جــزء مــن تاريــخ الجزائــر، وال غرابــة فــي ذلــك، فالشــاعر منــذ 

القديــم كان لســان قومــه والناطــق الرســمي باســمهم، وأحيانــا هــو الــذي يصنــع التاريــخ بالحــث علــى الثــورة، ليأتــي املؤرخــون الحقــا ويقومــون 

بتســجيل هــذه األحــداث، فالتاريــخ يقــوم بتخليــد الثــورات كتواريــخ بينمــا الشــعر يخلدهــا كقيــم، ومواقــف وكنقــاط تحــول كبــرى فــي حيــاة 

الشــعوب واألفراد، ولهذا حفظتها الشــعوب، وقدســها األفراد!.30 ، والشــعراء العرب لم يكتبوا قصائَد تضامن مع جميلة فقط بل حّولوها 

هــي فــي حــد ذاتهــا مــن قضيــة إلــى وســيلة للكفــاح والنضــال فــي ســبيل هــذه القضيــة، فالشــعراء العــرب هنــا لــم يكتبــوا عــن جميلــة فحســب بــل 

خاضــوا عبــر الكتابــة عنهــا ثــورة ضــد املســتعمر أي أن قصائدهــم تحولــت إلــى بنــادق فــي وجــه االســتعمار.

  بــل أن الشــعراء كثيــرا مــا يســبقون املؤرخيــن فــي نقــل األحــداث وتوثيقهــا، فلــوال هوميــروس لضــاع تاريــخ اليونــان ولــوال شــعراء املعلقــات لضــاع 

تاريــخ  العــرب فــي الجاهليــة، وظــل الشــعر يــدّون تاريخنــا إلــى غايــة عهــد ســيف الدولــة، فلــوال املتنبــي وأبــي تمــام لضــاع جــزء كبيــر مــن تاريــخ 

الدولــة العباســية، وذلــك كــون»إن الشــعر أكثــر فلســفة وأبــدع مــن التاريــخ وأكبــر منــه قيمــة«31 وأحيانــا يبــادر الشــعُر إلــى إشــعال الثــورات ثــم 

يتكفــل بالتعبيــر عنهــا وتســجيل وقائعهــا النابضــة »لست أعرف ثورة سياسية باملعنى الحديث أو القديم للفظ الثورة إال وقد سبقتها ثورة 

أدبية عقلية كانت هي التي أغرت الناس بها، ودفعتهم إليها، وأخرجتهم عن أطوارهــم، فلم يستطيعوا صبرا على ما يكرهــون، وال إبطاء 

عما يريدون«32.

  30

31  السعيد الورقي: لغة الشعر الحديث، مقوماتها الفنية وطاقاتها اإلبداعية. دار النهضة العربية. بيروت.ط3 .1984. ص17

32  طه حسين: خصام ونقد. دار العلم للماليين. بيروت. ط12. 1985، ص157

قسم الدراسات األدبية 

جميلة بوحيرد في الشعر العراقي
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ملخص:

ــد املناضلــة الجزائريــة جميلــة بوحيــرد29 التــي 
ّ
دهــا الشــعر العربــي مثلمــا خل

ّ
   ال أذكــر أن امــرأة عربيــة واحدة-فــي كل املجــاالت والتخصصات-خل

هــزت قضيتهــا مــع املســتعمر الفرن�ســي الشــعراَء العــرب، فكتبــوا فيهــا مئــات القصائــد التــي ارتقــت بهــا إلــى مصــاف الرمــز، رمــز يجعــل جميلــة 

هــي الثــورة والثــورة هــي جميلــة، حيــث صــارت كل قصيــدة قيلــت فيهــا هــي قصيــدة فــي الثــورة أي أنهــا صــارت ملتقــى للشــعر والثــورة معــا، كمــا 

ارتقــى بهــا الشــعراء مــن محاولــة تصويرهــا رمــزا عبــر تشــبيهها برمــوز معروفــة كالخنســاء وجــان دارك إلــى رمــز مكتمــل يتــم تشــبيه املناضــات 

واملجاهــدات بــه.

كلمات مفتاحية: جميلة بوحيرد ; الرمز ; شعر الثورة.

29  جميلــة بوحيــرد: مناضلــة جزائريــة ولــدت ســنة 1935 فــي حــي القصبــة، التحقــت بالثــورة عــام 1954 وانضمــت إلــى جبهــة التحريــر 

الوطنــي فــي العشــرين مــن عمرهــا، فدائيــة متمرســة قــي رمــي القنابــل وكان منزلهــا بالقصبــة مصنعــا لهــا، كانــت أهــم عمليــة لهــا تلــك التــي 
اســتهدفت ملهــى ميلــك بــار يــوم 26 جانفــي 1957 ، لتصبــح مــن المطلوبيــن لــدى الســلطات االســتعمارية، ليتــم القبــض عليهــا يــوم 09 أفريــل 
1957 إثــر عمليــة مطــاردة رهيبــة فــي شــوارع القصبــة وقــد عثــر بحوزتهــا علــى وثائــق هامــة تخــص جبهــة التحريــر الوطنــي، ووثائــق أخــرى 
موجهــة إلــى المجاهــد عبــان رمضــان  مبلــغ مالــي معتبــر قــدره 800.000 فرنــك فرنســي، وإلرغامهــا علــى االعتــراف تعرضــت ألبشــع أنــواع 
التعذيــب، وأشــدها إيالمــا، وأكثرهــا اســتفزازاـ  تقــول« لقــد تعرضــت فــي 29 أفريــل 1957  إلــى اســتنطاق، وتعذيــب متواصليــن، وذلــك فــي 
المشــفى العســكري بمايــو، لقــد قاســيت مــدة ثالثــة أيــام عذابــات... الضــرب العنيــف، والكهرباء...إلــى أن أغمــي علــي فصــرت أهــذي«. ينظــر: 

عبــد الوهــاب حقــي: يوميــة صــوت األحــرار. عــدد2410.ص16
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   وهذا مسح إحصائي للقصائد التي كتبت في جميلة بوحيرد في الشعر العراقي خال الخمسينات والستينات من القرن املا�سي:

موقع القصيدة في املصدر/املرجعالقصيدةالشاعر
كتاب عثمان سعدي

بدر شاكر السياب1

1926-1964

ج1ديوان: أنشودة املطرإلى جميلة بوحيرد

234
الشيخ جال الحنفي2

1914-2006

مجلة املعرفة جميلة وزهرة

عدد خاص:1962.11.15  

270

جميل صادق حيدر3

1935-1999

مجلة الرابطة األبيةجميلة: وهم وسؤال

عدد خاص1960

277

مجلة الرابطة األبيةجميلة40حاتم غنيم4

عدد خاص1960

285

حسن البياتي5

-1930

-بطاقة معايدة إلى جميلة

-ضحكة جميلة

-ديوان جنود االحتال:1959 

-نفسه

306-

308-
حسين بحر العلوم6

1306-1221 هـ

317مجلة الرابطة األدبية:1960 جميلة

حميد حبيب الفؤادي7

1937-2001

-جان دارك العروبة

-جميلة

323

خضر عباس الصالحي8

1925-1983

400إلى أختي جميلة

سعيد إبراهيم قاسم9

-1920

430البطلة جميلة

سلمان هادي الطعمة10

-1935

مجلة الرسالة ع3.س1. جميلة(رمز كفاح املرأة)
1959

437

سليم الرشدان11

-1945

مجلة الرسالة العراقيةفي قافلة األبطال(جميلة)

ع3 في:21/3/1961

440

شاكر جويد أطميش12

-1923

452مجلة الرابطة األدبية:1960إلى املجاهدة الجزائرية

40   القصيدة الفائزة بالجائرة األولى في مسابقة الشعر التي أقامتها اللجنة األدبية لجمعية طالب الهندسة يف الجامعة األمريكية يف 
بريوت.

جميلة في ديوان الشعر العراقي: 37 قصيدة

  إن مــا كتبــه الشــعراء العراقيــون فــي الثــورة التحريريــة خــال خمســينات وســتينات القــرن العشــرين يفــوق مــن حيــث الكــم مــا كتبــه فيهــا 

الشــعراء الجزائريــون أنفســهم، بــل أن هنــاك شــعراء عراقييــن لهــم دواويــن تحمــل اســم الجزائــر33، كمــا أن بعضهــم كتــب قصائــد فــي الثــورة 

الجزائريــة باللغــة التركمانيــة.34  أمــا مــا كتبــه الشــعراء العراقيــون فــي املناضلــة جميلــة بوحيــرد لوحدهــا فيفــوق كمــا مــا كتبــه فيهــا كل الشــعراء 

العــرب لتتحــول هــذه املــرأة  إلــى صــورة رمزيــة للجزائــر وثورتهــا فــي مخيــال الشــاعر والقــارئ العربييــن معــا. 

فــي العصــر  42 قصيــدة ملشــاهير الشــعراء العــرب    فعلــى مســتوى الشــعر العربــي قــام الباحــث الجزائــري شــريبط أحمــد شــريبط بجمــع 

الحديث حول جميلة بوحيرد وأصدرها في كتاب اسماه »كتاب جميلة بوحيرد««35، لتتحول هذه املرأة من مجاهدة إلى أسطورة »استطاع 

الشــاعر املعاصــر أن يجعــل مــن شــخصية جميلــة بوحيــرد شــخصية أســطورية«36.

   أمــا الباحــث والديبلوما�ســي الجزائــري عثمــان ســعدي فقــام بتجميــع الشــعر العراقــي املكتــوب فــي الثــورة الجزائريــة فــي كتــاب مــن جزئيــن37.

يضــم 257 قصيــدة (عموديــة، حــرة، نثريــة) كتبهــا 107 شــاعرا عراقيــا، منهــم 31 شــاعرا كتــب 37 قصيــدة فــي جميلــة بوحيــرد، وكانــت جــل هــذه 

القصائــد تعنــون بـ«جميلــة« واألخــرى التــي ال يحمــل عنوانهــا اســم هــذه البطلــة، تكــون إمــا مرفقــة بإهــداء إليهــا أو أن مطلــع هــذه القصائــد 

يبتــدئ باســمها. 

فــي قصيدتــه (اســتريحي  فــي شــعرنا الجزائــري ال يتعــدى القصيدتيــن يتقاســمهما صالــح خرفــي  تــب حــول جميلــة بوحيــرد 
ُ

والغريــب أن مــا ك

ياجميلــة )38 وأبــو القاســم خمــار فــي قصيــدة( مــن وحــي الذكــرى)39.

33   مثال ديوان »صوت من الجزائر« للشاعر كاظم محمد حسين. ينظر. يوسف الصائغ: الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى                   

عام1958. منشورات اتحاد الكتاب العرب.دمشق.2006   
34  عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي.ج1.المؤسسة الوطنية للكتاب,الجزائر.ط2. 1985. ص13

35   شريبط أحمد شريبط: كتاب جميلة بوحيرد. وزارة الثقافة.الجزائر,2011

36   عز الدين إسماعيل: في الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. دار الثقافة. بيروت.) د،ت ( ص 217

37  عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي. ج1.ص26 

38   صالح خرفي : أطلس المعجزات. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.ط2. الجزائر. 1982 .ص 89

39   القصيدة غير مدرجة في دواوين الشاعر، وقد أوردتها الباحثة أنيسه بركات درار في كتابها: أدب النضال في الجزائر )من 

سنة 1945 حتى االستقالل( . المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر. 1984 . ص 111
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مليعة عباس عمارة27

-1929

284جميلة

محمد الخليلي(الشيخ)28

1900-1968

الرابطة األدبيةجميلة

العدد الخاص1960

318

محمد را�سي جعفر29

1941-

326فتاة العروبة

نازك املائكة30

1923-2007

الرابطة األدبيةنحن وجميلة

العدد الخاص1960

416

نجم الدين عبد هللا الجبوري31

-1916

423جميلة

من املشبه إلى املشبه به

لقــد حركــت جميلــة بوحيــرد مشــاعر الشــعراء وقرائــح الشــعراء العراقييــن علــى اختــاف مشــاربهم العرقيــة (عربــا، شــيعة 

وأكــرادا) واإليديولوجيــة (يســاريين ومتدينيــن) وكذلــك مــن حيــث املشــارب الفنية(عمــودي، حــر ونثــري) ورغــم أن شــعر الثــورة 

عــادة مــا يكــون الشــاعر فيــه مهتمــا ببنــاء املضمــون علــى حســاب الشــكل الفنــي«في السلم يتفرغ األدباء للفن، وفي الحرب 

يتفرغ األدب نفسه للحرب41»، إال أن الكثيــر مــن الشــعر العراقــي فــي جميلــة بوحيــرد ســما بهــا إلــى درجــة الرمــز الــذي هــو ضــرب 

مــن البيــان الفنــي.

فبعضهم جعلها مشــّبها حين شــبهها برموز ســابقة مثل املســيح، خولة بنت األزور، بال بن رباح، جان دارك، عشــتار، الخنســاء.  وهنا يكون 

الرمــز فــي حالــة عــدم اكتمــال ويحتــاج إلــى رمــز آخــر قصــد اكتمــال بنائــه ودالتــه، وهــذه بعــض النمــاذج:

فالشاعر بدر شاكر السياب يشبهها بآلهة الخصوبة عشتار في قصيدته« إلى جميلة بوحيرد«:

في أرضك الخضراء كان انعتاق!

باألمس وارى قومك اآللهة.

عشتار، أم الخصب والحب واإلحسان، تلك الربة الواله

عط ما أعطيت، لم ترو باألمطار مارويت: قلَب الفقير
ُ
لم ت

41   حنا مينا ونجاح العطار: أدب الحرب. دار اآلداب. بيروت. ط2. 1979 .ص19

ج2:مجلة الرابطة األدبية:1960جميلةشاكر ناصر حيدر13

6
شفيق الكمالي14

1929-1984

مجلة اآلدابجميلة

عدد4(1968)

8

صادق الصائغ15

-1936

13مجلة الرابطة األدبية:1960غنوة وداد لجميلة

صالح الظالمي16

-1933

20عذبوا جميلة

صبرية الحسو17

-1931

32ديوان: قيد ولحنجميلة

ضياء الدين الخاقاني18

1932-2008

43ديوان: ثورة الربيعإلى كل جميلة في فلسطين

عبد الزهراء عاتي19

-1924

100جميلة الجزائر

عبد الصاحب ياسين 20

-1924

110إلى جميلة

عبد العزيز الحلفي(الشيخ)21

-1921

114جميلة تقول

عبد الكريم الدجيلي22

1909-

122جميلة

عبد الوهاب البياتي23

1926-1999

املسيح الذي أعيد صلبه

(إلى جميلة)

157ديوان: كلمات التموت

170جميلةشاعر مجهول(التوقيع: عربي)24
علي الحلي25

-1930

-قربان على طريق الشمس

(إلى املناضلة جميلة)

-من جان دارك إلى جميلة

- من جميلة بوحيرد إلى نادية 
السلطي

194

205

كاظم محمد حسين26

1930-1998

-إلى الجزائرية املناضلة

-فناة جزائرية على املشنقة

ديوان: صوت من الجزائر

264
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تلوح في العتمة

ياقوتة خضراء بسامة

فجدتي تحكي لنا عنها

 )...( لكن جدتي ال تسمع األخبار

لم تدر أن خولة

عادت إلى الوجود

لكنهم يدعونها جميلة.44

كمــا يشــبهها عــدد مــن الشــعراء باملناضلــة الفرنســية جــان دارك، منهــم الشــاعر حســن البياتــي فــي قصيدتــه »ضحكــة جميلــة« بديوانــه »جنــود 

إلــى  فــي قصيدتيــه »مــن جــان دارك  فــي قصيدتــه »جــان دارك الروبــة«46 وكذلــك الشــاعر علــي الحلــي  االحتال«45وحميــد حبيــب الفــؤادي 

جميلــة« و«مــن جميلــة بوحيــرد إلــى ناديــة الســلطي«47. وكذلــك فعلــت الشــاعرة صبريــة الحســو فــي قصيدتهــا »جميلــة«: 

تموت جميله

بنار فرنسا الذليله

وهذا األريج

ونفح البطوله

وذكرى تهز الجبال

ويسرح فيها الخيال

44  عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي.ج1.ص8 

45  نفسه: ج1. ص308 

46  نفسه: ج1.ص323 

47  نفسه: ج1. ص194 

لم يعرف الحقَد الذي يعرفون.42

أمــا عبــد الوهــاب البياتــي فيشــبه محنــة جميلــة بوحيــرد بمحنــة املســيح مــن خــال قصيدتــه »املســيح الــذي أعيــد صلبــه« التــي كتبهــا فــي 

دمشــق بتاريــخ 8 مــارس 1958:

يا جميلة 

إن ثلجا أسودا

يغمر بستان الطفوله

إن برقا أحمرا

يحرق صلبان البطوله

إن حرفا

ماردا

يولد في أرض الجزائر

يولد الليلة

لم تظفر به ريشة شاعْر.43 

أما الشاعر شفيق الكمالي فيشبهها بالبطلة العربية خولة بنت األزور:

هي لن تموت فخولة 

ملا تزل

رغم الودي نجمة

42   بدر شاكر السياب: ديوان أنشودة المطر )األعمال الكاملة( . دار العودة بيروت.1971. ص378

43   عبد الوهاب البياتي: كلمات التموت.بيروت.1960
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  فــي حيــن يــرى الشــاعر حســن البياتــي فــي قصيدتــه »بطاقــة معايــدة إلــى جميلــة« أن بوحيــرد بمثابــة ثــورة، ثــورة تعــد امتــدادا لثــورات خاضهــا 

مفكــرون ومناضلــون مــن كل األجنــاس واملعتقــدات عبــر التاريــخ فــي ســبيل الحريــة:

ياجميله

)...(

لم تزل ثورة سقراط وعي�سى ومحمد

وأبي ذرن وفولتير وماركس ولينين

وألوف الناقمين، املصلحين

لم تزل ثوراتهم تنبض في قلب الزمان

في شفاه األحرف الزرق أغاٍن

تضفر الشمس أكاليل ضياء

.49 ْ
لبني اإلنسان في كل مكان

 وعلى العكس من ذلك ذهب شــعراء عراقيون آخرون إلى جعل جميلة بوحيرد رمزا يشــبه به املناضات املجاهدات في ســبيل الحرية قصد 

إجــاء صورهــن علــى ضــوء هــذا الرمــز، وهــو مــا ذهــب |إليــه ضيــاء الديــن الخاقانــي الــذي شــبه املناضــات فــي فلســطين بجميلــة بوحيــرد مــن 

خــال قصيدتــه »إلــى كل جميلــة فــي فلســطين«.50

   ختامــا يمكــن القــول إن جميلــة بوحيــرد هــي الجزائــر، هــي تلــك الثــورة التــي تحولــت إلــى رمــز فــي الفكــر والوجــدان العربييــن، بفعــل مــا قدمــه 

أبناؤهــا مــن تضحيــات فــي ســبيل أن يعيــش اإلنســان حــرا.

49  عثمان سعدي: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي.ج1.ص306 

50   ضياء الدين الخاقاني: ديوان ثورة الربيع. بغداد.1971

كجاندراك الحت جميله

كجاندارك تهوي قتيله

بنار الطغاة

وظلم البغاة

فيا أمتي لتحيا جميله

ويا أمتي فاخري ففيك جميله

بتها فرنسا بأسياطها
ّ

جميله التي عذ

وتصدر حكما بإعدامها

وما علمت ويحها

هتاف املاليين: عاشت جميله

بأوراس ألف جميله.

)...(

ستبقين ذكرى جميله

نرددها في الليالي الطويله

بعث فيها الحياه
ُ
لت

لهب نفح البطوله«48.
ّ
وت

48   صفية الحسو: ديوان قيد ولحن. مطبعة الوفاء. بغداد.1959


