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تجليات الثورة والمقاومة في شعر عبدالعزيز المقالح
فرهنگنيا

أمير

الملخص
یعتـ بدــدالع ی احلقــات شــرتً وــابرا وناميــدا آدادمييــا وأ ــد رمــوا الشــعر الي ـ احلعا ــر
خا ة والشعر العريب احلعا ر بامة يث تولی مسؤولية اراة ونشـيةة ردـة ابد
والنقــد وميــام ــدور فعــار الثــورة الي نيــة واحلقاومــة الشــعدية وأخــش الشــعر ســال ا للــدفا
بــش وــعدً ووســيلة للتعدــن بــش معاناتــً وآيمــً قــيف عاليــة ووــعریة رفيعــة احلســتو سـواء
دــان یعــيا الــي ش و ــنعاء أو دــان معو ــا العوا ــف العر يــة دالقــاهرة يــث تتســف
ميشــاهدب الشـرا ة واحلداوــرة وميليــم مــش الع ــو  .دخــم احلقــات ميضــایا الــو ش الي ـ
وابمــة العر يــة وبــاً دثـنا مــش مشــاهدبف ولــً دور ددــن ونشــي وفعــار وـ ش ا ــف
وحتري ـ النرــوی بلــی النضــار وءــً اببــداء واًتلــق مستش ـرفا مســتقدال راهعــا وميرینــا
احلریة وابمان ب ناء وعدً .فالقارئ لشعرب جيدب دأنً تندّأ دواوینً الشـعریة مـا یعانيـً
الشعب الي مش اختناق وبـدوان و رمـان وّلّـف وأميـة وءبـم .تسـعی هـشب الدراسـة
إل ــی إلق ــاء الض ــوء بل ــی و ــعر احلق ــات احلق ــاوم والودي ـ بل ــی أه ــف ــاور احلقاوم ــة والث ــورة
وبنا رها وـعرب وفقـا لل ـنبل الو ـرت الت ليلـت ومـش أ ـرا مـا تو ـم إليـً احلقـار أنـً
احلقـات لـً تواءـد ابوسـا الي نيـة إي یبـتف قضـایا اءت ابيـة دـالرقر واحلرمـان مؤّدــدا
بلــی القضــية الرلســةينية ولــً نةــرة ميوميــة حتــاور تو يــد دل ــة الشــعب الي ـ وابمــة
العر يــة و هــشا الشــدد دث ـنا مــا یال ا ــب بلــی أنــً ميــام تو يــف ال ـوا والش شــيات
ابسةوریة والشعدية د ا یتجلی الودي بلی دثن مش ابمکنة وعرب.
الکلمات الرئيسة :احلقاومة ،الو ش ،القومية ،النضار ،الشبيد ،بددالع ی احلقات.
* أستاي مسابد ميسف اللعة العر ية وآداهبا جبامعة الشبيد هبشتی،
تاریخ الو ور ،1397/7/11 :تاریخ القدور1397/10/30 :
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 .1المقدمة
یــدبو وــعر احلقاومــة إل ـی ال ـرفا والت ــدم والش ـ ود وءــً اي ــتالر وايســتع ار و ـ ّـر
احلناضــلق والنرــوی بلـی ايســت رار احلقاومــة والکرــاع اــد وــعراء الــي ش یقتلــون وميوتــون ،أو
یس ــجنون ویع ــش ون .يل ــا أن الکل ــة ابری ــة ال ــب ت ــدم ءد ــاب الةع ــاة ي ت ــشهب ــال ــش
(نشاوم .)347 :1984 ،باحليا یـدر وـعر احلقاومـة الت امـً ردـة الثـورة العـاي الـب هـت
هنای ـ ــة احلة ـ ــاذ احلن ـ ــا ال ـ ــشم تن ـ ــو داخل ـ ــً احلرد ـ ــة الثوری ـ ــة اًلي ـ ــة ت ـ ــؤ ر ـ ــً وتت ـ ــأ ر من ـ ــً
(دنراين .)63 :1968 ،إن وعر احلقاومـة تعریرـً ابـشرم الع يـ هـو د ّـم وـعر عيـم وإيا
ي حنشر مربوم احلقاومة مقاومة اًتم العا ب ف سـب ،فـ ن د ّـم وـابر مدـد خـالق هـو
 شلا احلعنی ابمشم  -وعر مقاومة مش الةراا ابرفع :مقاومة القدح والةلف واب والکدـوالقبــر وايخــتالر والشــر دـ ّـم ــورة و دـ ّـم مکــان .وبل ـی هــشا فســوذ یدق ـی مــش وــعر
احلقاومة الرلسةي  -وغن الرلسةي  -دم وـعر مدـد راق ارترـع بناحلناسـدة العـا رة أو ارترـع
هبا وتسام بلی الت ریا الوميب أو تسام ً (ساي.)137 :2005 ،
یال ــب وــعر بدــدالع ی احلقــات احلقــاوم الــدبوة إلــی ال ـرفا والت ــدم والش ـ ود وءــً
اي ـ ـ ــتالر اإلس ـ ـ ـ ـراهيلت العاو ـ ـ ــف والش ـ ـ ــابر متأد ـ ـ ــد م ـ ـ ــش النش ـ ـ ــر والر ـ ـ ــوا ب ن ـ ـ ــاء الش ـ ـ ــعب
الرلسةي .تس ــعی احلقال ــة إل ــی اإلءا ــة ب ــش الس ـؤالق التاليق:م ــا ه ــت مکان ــة احلقاوم ــة والش ــعر
احلقاوم بند بددالع ی احلقات؟ وما هت أ را جتليات احلقاومة وعر بددالع ی احلقات؟
هن ــا فرض ــيتان ــشیش السـ ـؤالق و ــا .1 :لل قاوم ــة دور ــارا و ــعر احلق ــات ي ميک ــش
أن یکون احلقات وابرا مينيا مقاوما .2 .تتجلی احلقاومـة بنـد
جتاهلبا وهشب مي ة ميد تسدد
احلقــات و ــعر الکرــاع والنض ــار ض ـ ّد احلس ــتع ر واحلقاومــة الرلس ــةينية والشــبيد وايستش ــباد
والنةرة القومية.

 1.1خلفية البحث
هنا دراسات دثنة تناول وعر احلقـات ،منبـا رسـالة عنـوان التوءبـات احلدیثـة نيـة الـن
الشعرم احلعا ر الي ش (وعر بدـدالع ی احلقـات ولةرـت ءعرـر أمـان ًويءـا) ،لشـات سـش
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د بلت الوءيً ،وهـت نوميشْتسـنة  ،2003ميسـف اللعـة العر يـة وآداهبـا جبامعـة بـدحنيث تنـاور
الدا ــث فيبــا الدنيــة والشــورة الدالغيــة والرنيــة والکليــة والرم یــة واللعــة الشــعریة والدســا ة والتعقيــد
فيبــا مــش ابلرــاا والواديــب والت ـواام نيــة التعدــن والدنيــة الن ویــة والشــوتية لــد الشــابریش
معت دا احلنبل الدنيوم الشکلت واللعوم والت ليلت والتةديقت.ورسـالة «نقـا ييـام ان در وـعر
وــعرام رءســتً معا ــر بــر (أدونــيمل وبدــدالع ی احلقــات)» ناميشــتبا اریــان فتــا ت جبامعــة
برانســنة  1391يــث تناولـ التنــاو ومربومــً ابد العــريب ه بــور احلــشهب الرمـ م
والقنا وخلريتً الشعر وابد العريب وبنا رب ودوافعً والعالمية ينً و ـق ابسـةورة ومقالـة
«التک ـرار وأًا ــً وــعر بدــدالع ی احلقــات» لشــالع مبــدم ال يــدم ونش ـرا بدــای يــد
احلنشــورة ةلــة دیــاد ،العــدد الســا ع وســتون ،2015 ،يــث تنــاور الدا ثــان الکشــف بــش
ــاهرة التک ـرار وأًا ــً وــعر احلقــات س ـواء ميشــاهدب الع ودیــة (التقليدیــة) وميشــاهدب احلــرة
الـب دــان ــا اب ــر الواضـح إدســا عــا ميشــاهدب عـدا إیقابيــا وءرســا موســيقيا أســب
رفد الدنية اإلیقابية ومقالة «وميرة مع ابدیب الي بددالع ی احلقات وحتليم وـعرب» حلبـدم
ممــت ش وســيدءواد ســي  ،احلنشــورة فشــلية دراســات ابد احلعا ــر ،الســنة الثالثــة ،العــدد
احلادم بشر ،1390 ،يث ابت الدا ثان احلقات أ د أد ـاء الـي ش احلعا ـریش وتنـاوي ياتـً
وسـ ـنتً ه تةرمي ــا إلـ ـی العل ــوم الدیني ــة واإلو ــارات التارمي ــة و ــعرب ومقال ــة «واد ــاوم د ــاردر
اســةوربهــام یونــانی در اوــعار بدــدالع ی احلقــات»( :دراســة و ــاهف ابســا ن اإلغریقيــة
أوعار بدـدالع ی احلقـات) احلنشـورة ةلـة ابد العـريب ،خریـف ووـتاء 1392لرسـور دهقـان
ضــاد وآاادة منااهــت تدــار ،يــث تنــاوي ابســةورة والش شــيات ابســةوریة الشــعر وابت ـ ا
«أنشــودة احلةــر» ویوســف اخلــار «الد ــر احلبجــورة» راهــدیش لتو يــف
ــدر وــادر الســيا
ابســةورة الشــعر العــريب ود ــا یعــد بدــدالع ی احلقــات أ ــرا وــابر مي ـ معا ــر وهــو الــشم
است دم ابسةورة وعرب للتعدن بش مشـابرب وأ اسيسـً ـور الـي ش وفي ـا یتعلـ احلقاومـة
ف ن هنا دراسات دثنة غنية بش التعریف هبا سدق هشا احلقار ولکش وما ميتاا ً احلقـار هـو
أن دراسة الثورة واحلقاومة وعر احلقات ي تنامياا الدراسات السا قة وميـد تعـد هـشب اخلةـوة
ابولی هشا اجملار.
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 .2المقالح حياته وثقافته
ول ــد الش ــابر بد ــدالع ی احلق ــات ب ــام  1939ميری ــة ــعنة م ــش مي ــر ال ــي ش احلتن ــا رة بلـ ـی
ءوانــب وادم ( نــا) أوــبر ودیــان ال ـي ش وأدثرهــا عــاي .دخــم الشــابر دار احلعل ــق وّـ ّـر
فيبـا بـام  1960وأد ــم دراسـتً ابامعيـة القــاهرة و شـم بلـی درءــة الـددتوراب اللعــة
العر ية وآداهبـا مـش ءامعـة بـق مشـمل بـام  1977وميـد تنـاور أ رو تـً الشـعر الشـع
الــي ش (أ ــوءدق .)334 :2004 ،فبــو مــش أ ــرا الش شــيات ابد يــة الــي ش احلعا ــر ــا
مي ّدم مـش وـعر ودراسـات ـور الشـعر وبدـدالع ی احلقـات مـش وـعراء احلدرسـة ابدیـدة الشـعر
احلعا ـر و الــي ش بلـی وءـً اخلشــوو ولعلّــً أ ـرا هــشا ايجتــاب الشـعرم الــي ش .فقــد دتــب
الکتا ــة
الشــکم الشــعرم ابدیــد منــش ــدایات الســتينات واســت ّر بل ـی هــشا ابســلو
تی یومنا هشا وهو مش الشعراء الشیش یت ي وعرهف شرة بامة قدر ددن مش احلسا ة؛ فبـو
یعةت نرسً دون التواء ودون إغ ا و الومي نرسً یددو ب لً الشـعرم تعدـنا قيقيـا بـش
ـ
إنسان یعيا أامتً اخلا ة الب ي تنرشم بش أامة و نـً ـار مـش اب ـوار ویعـاين
بنــً أميــم إل ـی الش ـ (إمسابيــم.)220 :2006 ،لقــد اســتةا الشــابر أن مــوق احلرــااات
ـريب ،وـابر اسـتلبف تـرا أمتـً واسـتةا
ليو م وت الـي ش احلـدیث إلـی د ّـم أحنـاء العـاي الع ّ
أن یعـ بنـً شــدق وإخـالو .وـابر عــع ـق اب ــالة والـوا مـش ءبــة واحلدا ـة واحلعا ا ــرة
مش ءبة أخـر  .وـابر أدیـب ناميـد ا ـث مـؤر وي یقتشـر بلـی الشـعر و ـدب ومؤلراتـً خـن
وـ ــاهد بل ـ ـی يلـ ــا .وـ ــابر يو خ ـ ـ ة واسـ ــعة ةـ ــار الع ـ ــم ابديب وايءت ـ ــابت والثقـ ــا
والسياست .وابر غلف احل ن ميلدً منش مولدب وءعلً یکرب الت د بـش ماضـيً حلـا مت نـً هـشا
احلاضـت مــش يدریــات مؤحلــة ولعـ ّـم ســنة يــاة هــشا الشــابر تکشــف لنــا عضــا ممــا یت يـ ــً هــشب
الش شــية الــب ّترــت وراء هــشا اإلنتــا ابديب ا اهــم الــشم أ ــر ــً احلقــات احلکتدــة العر يــة بــش
الي ش وأدهبا وتارمبا الدرءة ابولی (أ وءدق.)329 :2004 ،

.3محاور المقاومة في شعر المقالح
الش ــابر بد ــدالع ی احلق ــات یع ـ ّد

ليع ــة و ــعراء ال ــي ش احلعا ـریش وأ ــرا الرواف ــد الي ني ــة الثری ــة
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للشعر العريب احلعا ر وهو د ا یتضح مش أمسـاء ة وباتـً الشـعریة مب ـوم قضـایا و نـً یت ـش
مــش ءعرافيتــً وتــاریخ أ ناهــً وو و ــً الوا يــة أمينعــة تعکــمل شــرافية معانــاة الشــابر والت امــً
ـرم (مشــةری .)155 :1994 ،هــو وا ـد مــش أحلــع وـعراء الواميعيــة ايوـوادية ابد
الرک ّ
العريب احلعا ـر .تلـا الواميعيـة الـب ردت أ ّن الـن مسـؤولية والتـ ام .مسـؤولية الرنـان حنـو بشـرب
ّ
وميضایا واميعً والت امـً ـالتعدن بنبـا خا ـة إ ـال با مـش أءـم العـد .ـاور الشـابر الي ـ
الکدــن بدــدالع ی احلقــات أن یقــدم مربومــً للشــعر احلقدمــة الــب ــدر هبــا دیوانــً الــشم یضـ ّـف
أب الً الکاملة ،فوضع أمامنا هشب احلقدمة فلسرة متکاملة بش مربوم الشعر د ـا یـراب وبـش
و يرتــً ودورب ي ــاة الن ــای واجملت ــع (ال ــورميت.)133 :2010 ،رأ احلق ــات أن الش ــعر ر
لعــاي ءدیــد و اولــة للنرــاي خــالر احللــف ممــا هــو دــاهش إلـی مــا یندعــت أن یکــون ،لــيمل بــاي
الوامي ــع احل ــادم ف س ــب ،ــم ب ــاي احلل ــف نرس ــً أم الع ــاي الش ــعرم ،ي ــث ل ــف لع ــة
ءدیــدة غــن مســکونة وینــا يع ي تةــرق عــد (احلقــات.)8 :1986 ،هنــا یتنــاور الدا ــث ــاور
احلقاومـة وـعر بدـدالع ی احلقـات انةالميـا مــش الثـورة الو نيـة هّ القضـایا ايءت ابيـة والسياســية
والشبيد وايستشباد والقومية العر ية واحلقاومة الرلسةينية.

 1.3الثورة الوطنية
ّـم الــو ش احلدونــة اإل دابيــة ب ومـا والشــعریة منبــا بلـی حنـو خــاو ،و ــرً ملب ــا وــعریا
أ ــيال م ــش ملب ــات احلد ــد و احل ــا تعنـ ـی الش ــعراء أو ــاهنف م ــش ــا تودي ــد ا وی ــة الو ني ــة
وايبت ـ اا ــابر واينت ــاء إليب ــا ور ــا ي یوء ــد و ــابر أ ــيم الک ــون ي ی ــتعش و ن ــً
وعرب ،فالو ش و رً موضوبا وـعریا ميـنح الشـابر اميـة وـعریة مشـ ونة ـالعوا ف واحلشـابر
الشــادمية الــب تســبف تو يــد معــاي الر یــة الشــعریة وجتعــم مــش اللعــة الشــعریة ميــدانا لت ري ـ
احلشــابر والعوا ــف د ــت ترتق ــت أبل ـی س ــالي الوء ــدان واًد ــة فضــال ب ــش أ ّهن ــا تتش ــکم أمث ــم
ـب احلش ـنیة ــق اإلنســان الشــابر وو نــً ابر
وأ ل ـی ــور التعدــن الشــعریة بــش الــة احلـ ّ
والتــاریخ والةرولــة والــشادرة واحللــف (بلــت.)149 :2017 ،إن التنشـ ة الو نيــة تدــدأ منــش حلةــة
ـب ابســرة واجملت ــع والــو ش مــع دـ ّـم ميةــرة مــش لـ أمــً وهــت
الــويدة فنضــع الةرــم نسـ ات ـ ّ
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هتده ــدب أغ ــاين الدةول ــة والت ــيمل لل ــدفا بن ــً ث ــم م ــا تعشی ــً ــب الن ــای ،ه ی ــأ الر ــش
ریــا اب رــار واحلــداری وابامعــات ليدــث بةــر الرــداء للــو ش وابهــم اســتجا ة
وابد
للو ية الرةریة واحلکتسدة احل وءة عش الوا والقيف (ععة.)220 :2014 ،
ي یکتب وـابر بـريب بـش مدینـة بر ية رهدـة ووـعف مثل ـا دتـب الشـابر بدـدالع ی احلقـات
ـب أوي وأخـنا ولکـ ّـش
بــش ــنعاء وميشــيدتً الةویلــة الــب مساهــا دتــا ــنعاء .هــت ميشــيدة ـ ّ
ـاوم احلـق
ـاد ومأس ّ
دّا ي ملو مش التناميا الشم یسـف ا ـوم الکدـنة بـادة فبـو ّ
ـب مث ّ
ـب احلـرأة راءهتـا وإ بـا،
ب مدینة د ا لـو أنـً ّ
بينًّ ،ست ورو ت وواميعت وتارمتّ ،
ـتبم ميشـيدتً ميدـم أن تشـدح
راهبا وغ وضبا ،فاحلدینة دان امرأة د ـا یقـور الشـابر مس ّ
ميش ــيدة و اخلت ــام یس ــتعيد الش ــابر اللعد ــة اجملاای ــة نرس ــبا ل ــيعلش أ ّن احلـ ـرأة ال ــب دانـ ـ مدین ــة
أ ــد ميشــيدة ولعـ ّـم هــشب العالميــة ابدليــة ــق اوایــا هــشا احلثلــث العجيــب هــت الــب أضــر
ـب الع ي ـ الــشم ینشــبر ء ــيف اللعــة واحلکــان وابســد
بلـی دتــا ــنعاء موا ــرات احلـ ّ
(واان.)14 :2004 ،
و ميشيدة القر مش خنلة ا :

ـتار دانـ ْ تعـ ِ هنـا أ ّن ةنـو ان
ـوم أتـ ْ م ْـش هنـا وأ ّن بش ا
جوم أت ْ مـ ْش هنـا والعي ا
أن الن ا
ليلـی ودـ ّـم وـقيقات ليلـی امضـوا م ْـش هنــا لاعدـوا أ دّـوا کـوا او ـد يرتعاوــة أميــدامبف
یت ةّ ـی فيس ــتيقب الش ـ ْـعر حت ـ ا ال ــوا ابلي ــف وی ــورق ــوت احلاج ــر (احلق ــات:2004 ،
.)290-289 2

ميــام الشــابر تو يــف أســةورة بشــتار 1وهــت بــادت إلــی ابر عــد الســرر إلــی العــاي
السرلت .فالشابر ید ث بش امش اخلالو والعـودة إلـی ابر الي نيـة يـث دانـ يدریـات
ةنــون ليلــی و وــقيقات ليلــی مــش لعــدبف و ــدّبف و کــاهبف مــااات موءــودة وارتعاوــة أ ـواهتف
تس ـ ا ع وه ــشب ابرتعاو ــة ءعل ـ ال ـوا ألير ــا یر اغ ــب في ــً والش ــعر یش ـ و حت ـ ه ــشا ال ـوا
ویسوءع ميوتً و رديتً ليکـون نافـشا وسـاریا ویـورق الشـوت احلجـر الـشم رمـ لل قاومـة والثـورة
والنضــار .ومثــم الن لــة ومــا وــاهببا رمــوا ّ اســتدبا ها ال ـوا الشــعرم العــريب وهــت رم ـ
ـمل
للشـ ود والــدوام والنضــار واجملاهبــة لکـ ّـم مــا یعکــر ــرو احليــاة احلعيشــت لل ــوا ش العــريب وميـ ّ

جتليات الثورة واحلقاومة
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هویتــً .إين تريــد دل ــة الن لــة العن ـوان واميوانــً لرــب اباللــة أم خنلــة ا أن ا ــشب احلقاومــة
هت مقاومة نديلـة ـاهرة ي یشـوهبا خلـم وهـت إ يـة ودل ـة ـالقر تـو ت إلـی أن النشـر ميریـب
ليمل دعيد بش احلناضلق الثاهریش .إين یستعق الشابر ابسةورة ویو ّف موضوببا ابـوهرم
دت یود اهت اما ال اب ية و نً ومتنح احلياة لألر .

ویع ّ الشابر بش موميرً مش مو نً ميشيدة الي ش

ف
 ...احلضـور والعيــا  :ل اسـاين ميـ ْـش
ا
ضـ نم مي ْـشْ ،حتـ ا ءْلـدم تاعــيا الــي ْش خْلـ ا
وتشـ ـ و ال ــي ْش ،ـ ْـرت ي ْأبـ ـرذ الر ـ ْـر اق امـ ـا ينان ــا  ..أین ــا ی ــا ـ ـالدم یکـ ـون
اء ْرـ ـ تن ــام ْ
یش أمــوت  ..یش ـدِرين
دمعــا بل ـى ارا ــة احل ـْن ـ ا
ـق ْتدکـ ا
الــي ْش؟ح ـ ا
أس ـق ْ
ـق ْ
ـق ْحتتض ـر ا
الع ادم احلر یـأْدل  ..يـث ي مياـ ْ ا د ،ي او اـ ْش
احلوت لْلعا اي ْ
ابسرم احلةْلف ال اقا  ،ی ْشر ا
ْ
(نرمل احلشدر.)703-702 2 :
ي یدور بلی لسان الشـابر إي دل ـة الـي ش ويیشـعر ضـ نب شـتء سـو الـي ش وي
ـب الشـابر لو نـً
یعيا خلف ءلدب ّإي الي ش .تن ّ هشب العدارات الدسـيةة بلـی مـد
ّ
يــث دأنــً يا فيــً واحتــد معــً واســتو وي یــدرم ءس ـ ً هــو الــي ش أم ابر و ين ــا
تدکــت الــي ش بلـی مشــاهب أ نــاء الشــعر واحلـوا نق فيــشرذ الشــعر الــدمو ینــا ولــيمل ــشا
ـً.احلب الــشم جيعــم الشــابر یســافر إل ـی ابامنــة احلاضــية
ـب حلســق رأسـ
ّ
احلـ ن ســدب ّإي احلـ ّ
ويلا ابي الداهف اباد .هّ یعود الشابر إلی و نً بلی ميـار مـش ا ّـف والع ّـف .فل ّ ـا یر ـم
الو ش بنً یت ّور دم الشابر إلی لعة الشوق وهشا خـن دليـم بلـی أن الشـابر هـو بلـی أ ّ
ايستعداد للدفا بش أرضً أغلی ما لدیً وهو الدم أو النرمل .هکـشا یدـدم الشـابر وـوميً
إلـی و نــً وميــوت أو عدــارة أ ــر یستشــبد و التــاد یکتدــً ویســجلً و رــب امســً يادرتــً
د ـ ّـم الرا ل ــون ب ــش ال ــو ش أو احلقي ــون في ــً و ين ــا دف ــش الش ــابر أر ال ــو ش تت ــور
ابر والشعر إلی لعـة الـرفا واحلـنح والـدمع والضـ کات د
آن وا ـد ویتدـ ّدر الـو ش إلـی
ودا للنجوم الـب تنـ ع بـش الـو ش وتد ـث بنـً .ين ـا ضـر احلـوت الـو اش یلرـب الشـابر
أنراسً ویش ّدرب احلوت إلی باي أرير ميـا الـا یشـا الشـعر العـدم والرنـاء يـث يميـ ا
للشابر ويو ش.
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یقور الشابر

ميشيدة هت الو ش:

داهن ــا ومنادیلاب ــا احلا اج ــر .د ــا ان ْیب ــمل للدا ْ ـ ـر :آتيـ ـةث مث ـ اـم
د ــا ان ْیعش ــقبا یتشـ ـ ف ْأر ا
ْرش د
افة مثْم مشْ د
ـب ی اقاتلبـا وال اقریـب ميا لبـا ،اوْهـ ات -
ا ا
مل ـ اعي اـد احلاةاـر دـا ان ْیعـرذ أن العری ا
ا
او ـ ـات
دالن ـ ـایْ -حتل ـ ـ اف ـ ــال مش احلْنتاة ـ ـر دـ ــا ان آ ا هـ ــا الةيد ـ ـو ان یةوف ـ ـو ان مـ ـ ْـش ا و ـ ــا دال ارر ا
ْتشدو ان ْوميو ان یشدو ان بْن ابا ي ا ا الضـجر وأخـنا أتـ ْ ار ا ـ ام العار ـاء ا اکـوا ْل ا بـف،

ا بلای مْن ا ادر مي ْم :ألوي او ْ ادتنا أت مم هبْ اجتابا اواموابي اـدها ،وأمـد
اهداةوا  ..ا ْ اوميوا مثْ ام ميا ٍّ
یدم لْل اق ْر (احلقات.)375-374 3 :2004 ،
فالشابر

هشب السةور یناءت الد ر و ضر مثم وـجر الشرشـاذ الـشم ین ـو أین ـا

نشــوء ميــوی

دـان مــش احلنــا الدــاردة واحلعتدلـة ومما لةللشـ مل تةبــر عيــد احلةـر وتتســدب
ـدر بلـ ـی ء ــو ـ د
ـاذ نق ـ ّـت ي یش ــو ً د ــدر ودأنّالش ــابر یع ــرذ أن العری ــب ارهب ــا
ميـ ـ ع وت ـ ّ
ّ
ویعادیبا والقریب یتجاهلبا أو یتناسـاها ویس ّـوفبا وءعلبـا تنتةـر والـي ش مثـم النـای تـر
نومبــا ترتقــب و ــور ال ـ مش احلســتقدم ،ين ــا دــان ــا آ ــاء وأءــداد وــرفاء وهنــا یــدورون
وحلا ویکاف ون مش أءلبا ویشودون بنبا دالرراوات الب تدور ور النار وحتوق ومتـوت
ولکنبــا ي تــو مــا تعشــقً وهــو الک ــار النســدة ــا .ميــام الشــابر و ــف اء ــاء ابب ـ اء
ســديم الــدفا بــش أر

الشــرفاء الرراوــات ،دــأهنف دــانوا فــداهيق لقــد ض ـ ّ وا أنرســبف
الو نش ــونا لعرض ــبف ورغ ــف أهن ــف ومي ــون ولک ـ ّـش أروا ب ــف تدقـ ـی الش ــعا ال ــشم یتج ــً حن ــو
إين أب ــوي
الکل ــات لتلتبــب احلریــة أو ي ــاب احلةل ـ  .هنــا یناوــد الش ــابر احلتلقــت أن یقــور ّ

الو ــدة وأتل ّرــف ســرورها ویکــون ه ـشا احلقةــع ثا ــة ءــشوة النضــار والــدبوة إل ـی القوميــة

ویســعی الشــابر مــش خــالر القيــای ــق احلاضــر واحلاضــت اجمليــد إل ـی الــدبوة إل ـی يّ الش ـ م

وتر اينرشار وهکشا یةر الشابر للو دة د ا یال ب دل ة الدبجة وموابيـدها ومـ ّد
ـورم لإلوــادة الدةولــة والتضـ ية والتأديــد بلـی القــوة والشـ ود.
اليــد إلـی الق ــر وهــو مـ ّد ـ ّ
لکش الق ـر بنـد احلقـات مشـدر للعـون والعةـاء جيعـم الشـابر یرکـر فيـً حلـا یـ مل مـش العریـب
ّ
ّ
دم مش یتوميّع منً العون واإلغا ة.
والقریب وخا أملً
ّ
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 2.3القضايا االجتماعية والسياسية
إ ّن ارتدــا ابدیــب قضــایا بشــرب بل ـی اخــتالذ أنواببــا و شــکالت احليــاة اجملت ــع الــشم
یعــيا فيــً  -مب ــا یکــش ــا مــش ــا ع لـ ّـت-لــيمل وــي ا غریدــا بل ـی ديعــة ابدیــب ،فــن ش
ـمل مرهـف وإ سـای
نرو
ابدیب احلعا ر شيلة وافرة مش الثقافة واخل ة فضـال بـش ّ
سـليف لألمــور ودميــة مال ةــة احليــاة تةورهـا الةــاهرم والدــا وهــشب احليـ ات ي ميکــش أن
تس ح لألدیـب أن یعـيا ب لـة بـش ميضـایا ةت عـً ومشـکالتً ـم اب ـر أهنـا تشـدب إليبـا
وــدا (إمسابيــم .)374 :2007 ،ی خــر الشــعر شــرة بامــة اإلوــارات اإلنســانية الــب تنرــتح
بلی ميضایا اإلنسان ومشکالتً و ومً و ناء بلی هشا ف ّن القضایا ايءت ابية والسياسية هت
أ د رداه الشعر احلقاوم بنّنا اد فيً د ّ ا هاهال مش ا وم واحلشکالت الب یعانيبـا ویکا ـدها
احلریـة ،والشـابر مـش خـالر معابتـً ـشب القضـایا یرسـف اإلنسـان
اإلنسان جبانـب تةلّعاتـً حنـو ّ
ویشـ ّـورب دــأ ّن لدیــً إرادة ــلدة حتــدم هــشا احلشــادم واحلـواء ولدیــً رغدــة قيقيــة النشــر
والروا والسيةرة بلی واميعً احلأساوم .واحلقات شرتً وابرا یعيا واميع و نً وموا نيً ي یـنمل
هــشب القضــایا ومعابتبــا ویســعی إليــً الشــابر مــش خــالر هــشب احلعابــة هــو التأديــد بلـی احللــف
احل ـوا ش الدســي الــشم دــاد أن ی ـ ور أو التش ـریح بل ـی ابمــم الــشم یندعــث مــش ــق ابنقــا
ـدر بلـی ايسـت رار والدقـاء والـدوام والتجنّـب بـش اخليدـة واليـأی رغـف أنـف د ّـم اميـد أو
وهو ی ّ
اسد یبدذ إلی أن مي و تارمً ویة مل هویتً.
ميشيدة واریة بش احلوت موميرً مش اهرة الرقر ايءت ابية:

ب ّ الشابر
« ْلو دا ان الر ْقر ارءـال لقتْلتـً» بلـت ْـش أيب الـب الشـابر :م ْـش ی ْقتلـً..؟ اهـا هـوياا ْیرتـاد
ـيف اب ـ ان یـ ْش ا نا أ ْرـاي اووـيوخا ْيـا
فری ابو وممْتشقا س ا
احلاارات احل ْقب اورب ممْتةيا ا
ا اد ـا ان
ابميْديــة الس ـ ْواداء یتا اج ـور ابا ْ يــاء احلْ اد اـً يا ايْ ت ْقتلــً یــا ا ْ ـ اش أيب اال ـب؟ح ســير ا
ش ـاراها ّْ ـر م ـ ْش او ـ ار اب
ش ـارب ادل ا ـا ام ـا أميْ ا
اـویال مْ ـر م ـ ْش ا ـ ار ا ات الق ـرآن اس ـيرت ام ـا أميْ ا
إنْ اسـان اي ا ـ ْوار لاـً ،اي وـأْ ان بلــت ــش أيب الـب :اسـيرت دــا ان اـویال لکــش الر ْعـ ام مياشـن
احلوت ری ا ال ار ْقر؟ ْأم دا ان الر ْقر ریـ ا احل ْـوت؟ ابلِ ْ ناـا ا ْـ اش
هم دا ان ْ
فْل ْ
يعرر سيرت الشابرْ :
أيب ال ـ د
ا ا بل ــت ْ ـش أيب اال ـب :احل ـ ْـوت الر ْق ـر الر ْق ـر احل ـ ْـوت م ـ ْـش یس ــلْدا
ـب مم ـا ابل ا ـ ا
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ا ابْل ـد ه ــشا «أل ــف اب ْوـ ـياء»
ا الث ـ ْو ینـ ـا بْنـ ـ ا
الل ْق ــة یس ــلْدا ال ــرْوع م ـ ْـش ینـ ـ بْنـ ـ ا
« ْأجباد» أا ْس ارار الع ْ ر(حلقات.)604-600 :1986 ،

ميار بلـت ـش أيب الـب ( )« :لـو متثّـم د الرقـر رءـال لقتلتـً» (ءـرداق.)233 :1375 ،
هکــشا یعــاين الشــابر مــش مـرارة الرقــر ةت عــً وابوضــا ايءت ابيــة احلعيشــية احلتدنيــة الــب ي
تس ش وي تع مش ءـو وي ترـت احلاءـات اإلنسـانية احلددهيـة ووـدًّ الرقـر نسـان جيـور ـق
احلـارات واباميــة والشـوار وهــو یردـب فــری ابـو وحلــا ضـر یعشــف ابخضـر واليــا مل معــا؛
ّ
إين یقتم اب يع ديا دان أو وي ا مع ّ را .هنا یةـرع الشـابر سـؤاي بمـن احلـؤمنق وهـو حلـايا
ما ميام بلت ( ) قتم الرقر؟ هّ یعلّم الشابر لةرع مثم هشا السؤار مش و شية بلت ميـاهال:
بلت دان ویال ارما مر مش ر ات القرآن ،ف ا دان یقوم ً بلتّ ،
ب ّن سيرا یا ّ
ي غدار بليً .و احلقا م دان سيف الشعر حلقا لـة الرقـر ـویال أیضـا ولک ّـش فعلـً دـان ميشـنا.
تدر هشب العدارة بلی أن ما دان ی ّدبيً الشعر لکاف ة الرقر وابـو واحلرمـان ي یکـش یتجـاوا
ّ
ةرد الکل ات واحلوابيد أو دان ميور ـال فعـم .أميـو ثار ي أ ـر ـا وي وـأن یـشدر .ه یسـت ّر
بش ّ
القــور ویســأر احلعرــرة لســيرً بنــً ي یبت ـّ وي یرجتــف یــوم مــش ابیــام وي یتجـ ّـر دم الرق ــر
یتلبــف الشــابر ویأســف بل ـی مــا فاتــً مــش الع ــر وهــو ي یعــرذ وءــً
شــرتيً الةــام تق .هنــا ّ
اخلشف «الرقر» ـالم الواميـع احلأسـاوم احلریـر الـشم ي ميکـش فيـً تييـ احلـ ّ مـش الدا ـم .هنـا
ـابت یعـيا ميشـر یتـ ّو مخـمل فتيـات ویسـت ر
یرسف الشابر الرقر
ـورة فتـاة ـرم 2إمية ّ
مشــرو ا د وليــا مــش ــار وــجرة القــات ين ــا أنــا وســيرت نرــتّا بنــً ــق احلعــوایش أین ــا یوءــد
ابو  ،ف ا یرعلً الرقـر هـو ار الدـؤی واًنـة ـق النـای ویتسـدّب يرذ دمـو تت ـور إلـی
رم ــاد ه ــو یديعب ــا .فک ـ ّـم م ــش ید ــث ب ــش الرق ــر ليقتل ــً ومي ــوب فليد ــث بن ــً ــق اب ری ــاء
رالت رمي «التااو» .3هشا القسف یةرع الشابر هشا السؤار اًورم الـشم یةلـب مـش
ـؤدم
ـؤدم إلـی الرقــر أو الرقــر یـ ّ
اإلمـام بلــت أن جييــب بليــً ممــا بلّ ــً ا وهــو أنّـً هــم احلــوت یـ ّ
بلت؟یـأ سـياق هـشا السـةر الشـعرم إ ــار
إلـی احلـوت؟ أیب ـا یسـلب اللق ـة مـش ف ــا یـا ّ
العالميـ ــة العضـ ــویة ـ ــق الشـ ــابر واجملت ـ ــع وهـ ــت بالميـ ــة متدادلـ ــة تتج ـ ـ ّشر أ ّن الشـ ــابر یشـ ــعر
احلسؤولية جتاب ما د فيً؛ إين ي ةنا هشا احلقةع ديف ميـام الشـابر رسـف ناهيـة الرقـر
واحلرمــان مــش ءانــب ومــش ءانــب آخــر ابر يــة والعنــاء والث ـراء أعــم ــورة دــان الشــابر
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العنشرم والةدقت اجملت ـع
یستةيع أن یرمسً استدباء و شية دینية مناضلة للرقر والت يي
ّ
وهشا احلقةع د ا رأینا ميد ابـوذ الشـابر فيـً ـأن د ّـم مـا نسـ عً مـش مکاف ـة الرقـر واحلرمـان
مــش ميدــم احل ّکــام واحلســؤولق لــيمل ّإي دبایــات داي ــة وخادبــة ولــو دــان هنــا و شــية مثــم
بلت ( ) لکاف ة احلرمان ايءت ابت ،لکان ةت ع الشابر یعيا واميعا أ سش مش هشا.
ب واحلِریة:
و ميشيدة أغنية ميدمية لل ِ
وتدکـت الق ا ـ ْف ** ویـْر احل ْـوت ابلاـی أفْقناـا
ام ْب ا ا یة ْم ليل ا
ـا یـا امـ ْو فاي ْشـتاکت السـ ْرحْ ،
احلاـ ادمياات ابايْ ** ف ـ ن
أء ارانـانا ـا اویْن اکر ـت ْ
الع ـ اد ْم ** اوت ـْن ابا اب ْ ـاان ْ
موتــا ،وتةْوینا ـا ریــاع ا
ْ
نجلت الع ــة یـا امـو اویسـ ا ح ال ارجــر
لليـم  -اغـدا -آخـرا امب ا ـا تار اامـی ا ولاناـا او ْاد ا ـا ْـف ** اسـتا ا
ادم او ا ـوتـناا
اغ اواو ـت الةلاـ ْـف ** او ْ
یض ـ ا ا احلاْق ـم اواو ْء ـً الق ـ اـر اوفا ْجرن ــا  -ار ْغ ـ اف ال ــد اءی -ميا ـ ث
العلا ْـف (احلقـات،2004 ،
تنتةر یـا امـو اا ْ ارنـا حنـش ،وميوفـا ْحتـ ا ِـم ا
مف ** فْل ْ
الداادت یب الِر ْ
.)206 3دلّ ا ااد امتداد ليلا یـا أر الـو ش ویشـکو أسـرم ابدـم وتـشرذ الـدمو أبـاد
ـب بلينــا ریــاع الرنــاء مّمي ـ
ابدــار ودلّ ــا ار احلــوت ــشرة العــدم فــوق أفقنــا وأمــات منــا وهتـ ّ
ا وم بيوننا ولسعتبا و قت ابرع أ ـدق بيوننـا ولک ّـش بلـی الـرغف مـش هـشا دلّـً ـشا الليـم
احلــؤي غــد آخــر ینجلــت مب ــا مت ـ ّدد وأ لــف فسينکشــف احل ـ ن یــا مــو ومي ــو الرجــر وإو ـراق
الش ـ مل غياهــب الةل ــات والس ـواد وتدتســف احلقــم والســبم ووءــً القــر وأوــجار ال ـ ّ فــوق
الـ ـتِالر و يتن ــا احلنـ ـ وم خل ــف الةل ــة وتستدش ــر ــالنور وتس ــتعرق الن ــور وابنع ــام الضـ ـ کة
وتــتألب منتب ـی اإلو ـراق والتأللــؤ .ف ــش ــور أوــعارنا سوســش وهنــر ملــتء ــالکرم والعةــاء
والضــوء واب رــار سـا تً أغنيــة و لــف يو راه ــة يدــة .ف ب ــا ي ــم أملنــا العةشــان یســقی
ضرام النار والدم وفجر اينتشار ميادم إلينا  -رغف الةالم  -و وتنا احل ـ و الدکـاء والعویـم
ینث ــر العة ــام الدالي ــة فل ــتکش ی ــا م ــو منتةـ ـرا حلش ــينا و ردتن ــا .حن ــش وامير ــق حت ـ رای ــة ال ــو ش
ابم(.إ ّن الثناهية الديلية للدم اميون ـالتعدن بـش التنـاميا السـاهد الواميـع احلعـيا؛ ب ّن الـدم
ّ
العريب مـش نا يـة انيـة ،وميبـر القـو
ارتد الشرا العريب اإلسراهيلت مش نا ية والشرا
العريب ّ
ّ
الســلةویة للقــو الشــعدية مــش نا يــة الثــة .وتــداخم هــشب ابوانــب أد إل ـی اخــتالر احلعــاین
ســاهدة نيــة الواميــع ودان ـ الثناهيــة الديليــة للــدم أميــر ابدوات التشــکيلية للتعدــن بــش هــشا
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اخللم والتناميا الکاهش ابنة ة الساهدة) (م و  .)1993:3 ،فالشـابر اسـتراد مـش دل ـة
ـدر بل ـی تضــابف ن بــة الت ـ ّـرد والثــورة والکرــاع احلقونــة شــورة الــدم.
الــدم هــشا احلقةــع لتـ ّ
فــاحلرردات دای ــة احلقةــع رمس ـ العج ـ والضــيا والض ــعف والرخ ــوة وا ـوان والت ـّق ال ــشم
أ ــا أر الــو ش ومــا وــاهببا مــش ابو ــاذ احلاله ــة لألوضــا ايءت ابيــة الةارهــة بل ـی
ةت ع الشـابر وموا نيـً ولکنبـا وـي ا فشـي ا تعـنت و جـتء مرـردة الـدم حت ّـور إلـی التةلّـع إلـی
ابمــم والوءــت
مســتقدم أفضــم لــيمل فيــً ــالم ابــور وسـواد الةلــف ــم دـ ّـم وــتء یــتل ّ
واستشراذ مستقدم أ سش وأفضم.

 3.3الشهيد واالستشهاد
جي ــع الشــابر احلقــاوم ــق مشــنب ومشــن أمتــً ویت ــم التشــرد والعر ــة واحلرمــان ،إد أن جيا ــً
لينرا بـش أمتـً غدـار الت لـف والعـشا والتـوتر؛ انةالميـا مـش هـشا ،فـ ن الشـبيد
أبداء وعدً و ّ
والشبادة مش أ را وأهف وأوسع اجملايت الب تناولـً وـعراء احلقاومـة؛ يلـا بن الشـبادة مقرونـة
ابباد ،ومعلقة ً دالرأی مـش ابسـد؛ يـث ي یـشهب دم الشـبيد الـشم سـار احلعردـة أو
احلر هدرا ،م دان لً خن ء اء بند ا .الشبيد بند احلقات رمث مش رموا الکرـاع واحلقاومـة
الو نية ،فدواسـةة التـشدن أةـاد الشـبداء و ةـويهتف ،یثـن الشـابر ابمـم والترـا ر والدبجـة
ميلــو احلقــاتلق؛ فالشــبيد بنــدب هــو الةاميــة اخلريــة الــب جتعــم للشــعب اخللــود واجملــد ،وتةلــً
سـ اهب اخلــن والر ــة والرخــاء ،وهــو الــشم یرفــع رایــة اببــاد والعـّ والشــرذ والر ــر والکرامــة
ـب للــو ش ،وأنــً أدر نتبــت الدميــة أن
مکاف ــا ویدــشر ميشــارم ءبــدب ،مســت يتا نشــر احلـ ّ
اينسان الشم ي و ش لً ،ي كرامة لً.
نال ب ميشيدة الشابر الشبيد ،یبدیبا إلـی روع وـابر الثـورة  ..الشـبيد ـد ـود
الکبـف م اـش ابب ـاق لت ْقـر ال اکنـاهمل الدعيـدة ابـرای لترقـأا احلدینـة العا ثـة
ال نم :ليضـ ا ا
ا ْ
ـن مـرارة اإل ْخ ارـاق ْعـد ا لـش
اب ْ اداق ف ا ا الشم ا
ـن اليـأْی غ ا
ـن الليـم غ ا
سوذ تار ْع اد غ ا
لو ـ اـم الةيــور م ـش ْأوكاراه ـا ْثــا بــش الر يــع وال هــور اغا ـ دـة أ ْخ ـر
ناـ ا
شوق اباْم ـ اش والنعــای ْ
ليمل هبا سو القدور امْنثورة تْنقشبا الِریاع ْفوق التِق والش ور ْعد ا دم و ْـت دء م ّـر
غا تنا ا
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د
ابر الثـ ْورة واحلأْ اسـاب «لورْدـا» 4هنـا
النای واب ْوجار و ْ
احلياب ودم ن ْع ـة بلـی مساهنـا متـر یـا اوـ ا
أخ ـا «لوردــا» هنــا  ..ت ْقض ـت ـنا ْرمل
ءس ـ ً الش ـعن وأنْ ـ ا یــا ا
ءث ـةث ــال مياـ ـ ْ مت ـِق احل ـرا ا ْ
ـق ن لْـ ا منرـا ا كانـ ْ
الکبـف اوابءـن ا
اخلْنجر احلاقن ن ْرـمل الوءـوب لـو نة ْـرت ن ْرـمل ْ
ـا احلا ینــً وامير ـةث تانــوع تةـ ّـم مـ ْـش خشــاه الس ـةْح لل ا دینــً لعــم عوببــا مت ـّر أو
يدریاتـ ا
ا احلکان الد اکاء (احلقات.)67-63 :1986 ،
تلوع ا
أء ابش ا و ْ
ق رأتْ ْ
أء اب ا

یــود الشــابر اهت امــً الشــبيد بدــارات ميشــنة ســيةة تــن بلــی مــد بة ــة الشــبيد
ومقامــً وءاللــً بنــدب ،يــث یقــور هــشا احلقةــع :إن دبــف الةــالم جيــب أن یض ـ ا مــش
ـ يف ميلدــً ولتقــر الکنــاهمل الدعيــدة ســدب فقــدان الشــبيد ولــتکش احلدینــة أب ــی ي تــر هــشب
الل ةـة دأهنــا فق ـ ْ بينــاب .ف ــا هـو الــشم تـراب احلدینــة عــد استشـباد ســو اخليدــة ومـرارة ا ميــة
وأیبــا الشــبيدح حنــش لــش نتــشوق عــف ابمــان ونومــا عيــدا بــش الک ـوا يمل؛ يلــا أ ّن الشــبيد بنــد
احلقات هو سدب ابمم والدعـث واحليـاة واحلـان وابر يـة .ي تن شـر هـشب احلشـابر اإلنسـان ـم
الةيـور أیضــا تتــأ ر ر يلــا أیبــا الشــبيد وبليبــا أن تـو أبشاوــبا ا ثــة بــش ر يــع الرــرع واهــور
الرءــاء احلســتقدم؛ يلــا أن خریــف الرــرع أتــی استشــباد للةيــور وبليبــا أن تد ــث غا ــة
أخــر  .ســدب أ ّن غا تنــا امــتألت ــالقدور احلدعثــرة للشــبداء؛ فالنــای وابوــجار واحليــاة دلبــا ــا
عــف مـ ّـر .هنــا یســتدبت الشــابر و شــية الشــابر اإلســداين لوردــا ليقــارن الش شــية اإلســدانية
احلعا ــرة والش شــية العر يــة وليقــيمل الةــروذ ايءت ابيــة والسياســية وايميتشــادیة الــب یعيشــبا
الشــابران .یعت ـ الشــابر هــشا الشــبيد أخــا لوردــا ویــر لــً نرــمل احلشــن ولــً يدریــات ینــة وي
یعــرذ ميشــة استشــبادب دثــنون ولکــش مياتليــً رءع ـوا وأخر ـوا کایــة هــشب ابرميــة وأهــدروا الــدماء
دم هشب ابراهف ولکنا یا وـابر الثـورات ابلـف أ ّن د ّـم القـاف یش
وهندوا اء ار وأسدلوا الستار بلی ّ
ـف عضــً فــوق
أم دتــا التـ ّ
أم اــف أفل ـو ّ
فــوق مي ـ الســاخریش منــا غــدا ســيعرفون مــش أن ـ و ّ
الع ــا ویأد ــم ابـ ـراد ابر واإلنس ــان والند ــات ویش ــا
ع ــا ويل ــق تنتش ــر ال ــشها
اإلنسان الق وابد واست ا وت ابيان اًرا وإميامة الشالة مما تشتبيً ابنرمل.

و ميش ــيدة الو ــية م ــش ابميـ ـوار احل ــأ ورة لش ــبيد ال ــو ش احلناض ــم أ ــد ــش أ ــد احلة ــا
1948م - :ال ــن ْقا ابور :عبوری ــا ءْ ـ عبوری ــا ب ْش ـ عبوری ــا اس ـأاموت أ ْ م ــش ــا
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ب اسواســية اخلد ـ اسواســية احلـ ْـوت سواســيةث
ا
ـای اسواســية احل ـ ّ
الع ـادر او ــأن النـ ا
ابنــة ْأو الن ـار ي فضـ اـم بمریکـ ٍّـت العا ـْر بل ـی روسـ ٍّـت الش ـْرق ي ْ
فض ـ ام لشــي ٍّ
ض ـم
الش ـْرق بل ـی هْن ـ ٍّ
ـريب الشـ ْـرق ال ار ْ
دم الش ـْرق ي ْ
برويب العـ ْـر بل ـی بـ ٍّ
فض ـ ام ٍّ
حلش ْیع ء ْسار اخلاْوذ (احلقات.)394-393 2 :2004 ،
احل ْ

ـادم یعــرذ ـ
یتةــرق الشــابر هــشب القشــيدة احللــوة إلــی عــا موا ــراتً د ـوا ش بـ ّ
الشبيد برفانا عيال؛ منبا أنً خل عبوریا وباً عبوریا وسي وت عبوریـا وهکـشا ي یتعـن
ياتً ق ولد ومنش نعومة أ رارب وحلـا دـ و ين ـا یر ـم ،د ـا أنّـً یـؤمش ـا وأن
الشابر
ّ
احلب ولق ة العيا واحلوت وابنة أو اب يف .و التاد یرفا الشـابر
النای دلّبف متساوون
ّ
ابرويب والعريب و عدارة أخـر د ّـم مـش
الروست والشي ّ وا ّ
ندم و ّ
یکت و ّ
الت يي العنشرم؛ فابمر ّ
دــان الشــرق أو العــر سواســية ي فضــم ب ــد بلــی غــنب ّإي مــش یتجــاوا ءســر اخلــوذ
والر ویشنع رغيف خدـ ویکسـب لق ـة بـيا مـش بـرق ءدينـً ومـش الـریح يا ـا لي رةـً مـش
یدر
ال د ومش الد ر احلات غن القا م للشر مشدرا لل ب ومش ميـوت الشـوق أغنيـة خضـراءّ .
لون ابخضر بلی ابمم والترـا ر ویثـن احلرديـة والنشـا وابمـم احلسـتقدم؛ فـاميوان اخلضـراء
ابغنيــة دليــم بلــی احلردــة والن ـ ّـو واخلشــب والنضــارة والدميومــة احلســت دة مــش الةديعــة جبانــب
ياتً.ه ینتقـم الشـابر إلـی الـنقا الثـاين ،يـث یقـور :یـا وءـً ـالدم
تض يات الشبيد
ابم الةــالع مــش ميعــر احلــوت .د دلــيالن يــا مــش الددایــة إلــی النبایــة و ــا
احلت ثّــم وءــً ّ
الرجر أو الشروق وبينا وتتضابف سرا وافرا ق تنامق بلـی ميةـع ملتبدـة مـش النـار،
بلــی ســيف موابيــد برميــو الکاي ــة.یروم استشــباد إنســان وــجرة هویــة الشــعب ویــنرخ فيــً
لکم مش احلتسا ق أو اخلونة.
احلياة وجيعم الال قق یوا لون مشوار الثورة ویعت و ة بار ّ
یقور الشابر

ميشيدة ميةرات مش دم ابدم:

د ـ ّـم بش ــر جي ــتء و د ّر ــً ميةـ ـرات م ــش ال ــدم و ــً وردة تت ــوهل حتر ــب للشـ ـ مل
ات مــش الــدم ّلـ بشـرا وهتــدم
أوـواميبا للنبــار ومتــنح ألواهنــا للنجــوم الشــتاهية الضــوء ميةـر ث
ات مــش الــدم ا ــرها ليــم تارمنــا وهـ اـت تةــوم القــرون
بش ـرا  ...ا ثــة بــش وــبيد مية ـر ث
 ...أحلح م بينيا وت د
ـوهل أوـبدب
ديب لنـا وأوـاهد نـار بشـودر مـش القلـ احلت ّ
ّ
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یندـ ابدــم الدکــر ضــوء أ ــا عً ألــف سـ د
ـندلة أ ـااـرت
ا ا
(احلقات.)463-460 2 :2004 ،
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الرمــار خةــاب خةّـ دمــاب و ـ

دم مش یریـد اسـتعادة اجملـد الـو ّ القتيـم أو ابر السـليدة الـب تریـد أن تعـود
ي وا أ ّن ّ
إل ـی احليــاة مــرة أخــر فــال ســديم لــشلا ســو الــدم؛ ب ّن الــدم خــن وــاهد بل ـی فابليــة الرــش
الشــادق توءيــً اسـواتيجية احلياة.تتنــاور هــشب القشــيدة الکرــاع والنضــار ومــش إ ر ــا النشــر
والرــوا .ميةــرات مــش الــدم تســقت بشـرا ومت ــو بشـرا آخــر وليــم تارمنــا احللــتء ــالةالم والعت ــة
تسجلبا أيهان أ ناء الو ش وینةـر الشـابر
حتا ر هشب القةرات وي تس ح أن هتدر م ّ
بيـ ـ الش ــبيد ــوت دي ــب ل ــً ویش ــاهد وءب ــً ن ــار بش ــور مي ــد م ـ ّـرت الش ــابر ــالقل
والال أنينة .وهشا نور أ ا ع الشبيد یند وی ر ابدم الـشم ي یسـدقً مثلـً وأميـدام الشـبيد
أ ــرت ألــف ســندلة و ر ـ ْ ألــف س ـؤار ـ یش وي و ـا أن الس ـؤار ي ـ ن ــم احل ـ ن مــش
خشاه اإلنسان ،فالشابر شذ أ ناء و نً اً ونق وأتی الامة مش لواام احلشدً ً لل شدً
بلـی سـديم ايسـتعارة احلکنيـة للتعدـن بـش مـد هـشا احلـ ن وا ّـف ـق احلـوا نق وهکـشا یدـال
مد فابليـة هـشب القةـرات مـش دم الشـبيد إي هـت ت یـم د ّـم هـش ا ـوم والع ـوم وترسـف تـاریخ
ـب وـي ا
الو ش ولو وءد الشابر ّـال أفضـم مـش هـشب القةـرات لت ّسـا ـً والقةـرة د ـا تنش ّ
فتدر بلی است راریة ديلة هشب الکل ة وفابليتبا .مش ااویة أخر ي حت ّدد الشابر هویة
فشي ا ّ
هــشا الشــبيد وجيعلــً ةبــوي والعن ـوان یشــن إل ـی مية ـرات مــش دم اإلنســان احلقــاوم الراســخ أمــام
الشداهد واًش دابدم وهو ما بةف وارترـع مـش ابر ي مت ـوب ریـاع العوا ـف وال وا ـع؛ إين
دم امان ومکان واحلقاوم أمام الةلف والةعيان.
فالشابر یشف الشبيد ابدم الراسخ
ّ

 4.3النضال والکفاح
ـف الشـابر بـش احلنـق
الي ش د ا یلـوع وـعر بدـدالع ی احلقـات أسـةورة فنيـة وغامضـة ي یک ّ
إليبــا وي یتــو بــش الشــوق .الــي ش ابر والتــاریخ والدشــر وهــم هنــا تــاریخ ــال شــر؟ ميــأل
ب أن ت ـ ور ــنعاء وتســيةر
وءبــا غدــار احلســرة والنــدم إيا مي ـرأت وــعرب وي یســعرا احل ـ ّ
وارت الــي ش .أ ّقــا ميلــا باض ـ ث دـ ّـم هــشا احلنــق والشــوق
أت وــعرب ا
دهشــة واســتعرا ا إيا مي ـر ا
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حلسناهً الددویة الب نسيبا الدهر فأفامي بلـی روع العشـر آخـرب منـً؟ إ ّن بدـدالع ی احلقـات
ـريب بام ــة -
ــق یت ــد بــش ال ــي ش یعــرذ دي ــف ما ــب اإلنس ــان الي ـ خا ــة  -والعـ ّ
وديف یقوم وعورب الشات وین ّ ت وبيً هبشب الشات و احلياة معا .وهشا احلل ـح  -ـ -
م ــش أ ــرا مالم ــح و ــعر بد ــدالع ی ومش أء ــدرها التق ــدیر وال ــدری (رومي ــة ،مقدم ــة ابب ــار
الشعریة .)9 1 :2004 ،ورد ميشيدة مقتةرات مش خةا نوع ميدم وفان:
ـب وءــً
ميل ـ لکــف مــش ميدــم أن یثـ ا
ـور مــاء الد ــر ميدــم أن تعر ـ اـد ابم ـوا وميدـ اـم أن یعيـ ا
العيــوم اب ـرا
ابر ميل ـ الــداءا والعــال ي حترل ـوا ي تس ـ عوا  ..دنــتف هنــا
أرءلکــف ممــدودةث  -دان ـ  -إل ـی الس ـ ا ب ي ـ ي أبــد أر وــي ا مـ اـش النــای  ..مـ اـش
ـام وء ـ ـ ــً ابر والسـ ـ ـ ـ اء
الق ـ ـ ـ اـر  ،تالوـ ـ ـ ـ ابلـ ـ ـ ـوان وابمس ـ ـ ــاء وأ دـ ـ ـ ـ ا ال ـ ـ ــدءی وغ ـ ـ ـ ا
(احلقات.)267-265 3 :2004 ،
هنا و شية دینية أخر ي تقم أ يـة بـش مثيالهتـا ،ارتـد تو يربـا احلـدیث بـش الثـورة
والعضــب واي ــتالر والعــودة (النجــاة) ،هــشب الش شــية هــت و شــية النـ نــوع بليــً الســالم
الــشم لدــث ميومــً ألــف ســنة إي مخســق بامــا ی ـدبوهف إل ـی اإلميــان وميــد دــان یــدبوهف سـ ّـرا
وبالني ــة ،ف ــا آم ــش ل ــً ّإي ميليم(لو يش ــت .)127 :2011 ،یتقنّــع الش ــابر ه ــشب الس ــةور
قنــا النـ «نــوع» يست ضــار ماضــت ّأمــة أضــاب ْ فر ــة الرــوا والــت ل مــش ــالء ودار ــة
فاد ة ولکش الةوفان ا تلعبـا ومـا قـت ـا أ ـر حلـا بشـ ْ نديبـا وخالرْتبـا.إ ّن تو يـف رمـ نـوع
بند احلقات ي یتجاوا الديلة العادیة الددایة؛ فبو بندب مـش أميـدم ابنديـاء وميـد ب ّ ـر ـویال،
وأخ ـ الشــابر ميومــً بــش الةوفــان وحتــد ــف بــش الــداء والعــال ولکــنبف ي یبت ـوا ــً وي
یس ـ عوا دالمــً ،فأوــر الشــابر بلــيبف وميـ ّـر ســرينتً إلــيبف لندد ـوا وینج ـوا مــش ألــيف العــشا
داي بلـی مآسـت أ نـاء لـد ددـارا
لکش وتً ي یس ع م یتجـاوا هـشب الديلـة ليکـون ّ
وودتً و ّ
دــانوا أو ــعارا اختر ـ يــوهتف وأوــجارهف وآ ــارهف فکــأهنف ي هویــة ــف فقــدوا وأضــابوا دـ ّـم
وتء والشابر ي یر وي ا مش النای والقر .
هنض ـ هــشب القشــيدة بل ـی الرمــوا الوا يــة واحلــورو الشــع الي ـ والشــابر مــش خاللــً
یسعی إلی التعدن بش القضایا احلعيشة والشابر جيد هشا احلورو مادة ية یع ّ مـش خال ـا

جتليات الثورة واحلقاومة

وعر بددالع ی احلقات 133

بــش ابامــات واحلــآاق الــب یعانيبــا وهــشا التوا ــم ــق الشــابر واحلــورو خــن أداة للتعدــن بــش
ــوم الشــابر الرکریــة واحلعيشــية وايءت ابيــة والنرســية د ــا أنــً آلــة لتعدــن الشــابر بــش أملــً
اخلالو ونقم مشابرب وأ اسيسً الشادمية إلی القارئ.

و ميشيدة مش وليات یوسف

السجش:

دف فتی ابً أهلً رغيف ودف مش فتاة رنة مي ح  ..تسل با احلشوون وغا وا مع الليـم
عــد ر يــم النبــار ــق ءــاءت إلـی ابــب ميافلـةث ومــش ابــب أنقــشين أهلبــا ورأیـ السـ اء
ض ـ ک  ...آب ــق ابد ــار اًا ــة ــاحلوت واللي ــم ترمي ــد « ــنعاء» ف ــاتنب یس ــتديح الع ـ اة
مال با والع ی یدابب ميةتً هوان و شت الریايت ي تدت مل لس ا و د السجش
دــم احلــداه والشــجر الدکــر الســجش والشـ مل الســجش تی الةيــور الــب بـ ت أفقنــا
لـ ؟ لل قــور الدعيــدة یــرءع ؟ ــاهرم
أ ــد مثلنــا القيــود ســجينً امــش مــش القـ
یعش الرجر یبوم احليـاة ليقـا ویکـرب وءـً ءـدار الةـالم تعـش حلةـة اينةرـاء تعـش
احلـ هــم تســتةيع القيـود بلـی وــرب أن تدلعبــا .إنـ ميــد ميدلـ
سـابة ايرحتــار شـ
الشــرو  ...مــش اءن ســوذ أراودهــا أنــا ب ــش نرســبا ،وأو ـ الق ــي أنراســت ال ــداميات
اب ــافر أبــرذ أن اســنبا ي ل والعشــون حتا ــرها یقضــف الــدود أ ــداءها وــرب تت ـوميی
العجــاه لکنبــا الســنوات العجــاذ -هنــا -بل ت ـ ــأي أرد لراغدــة بــر ودم بســلخ مــش
ل ات ال ناان رو ت وانتشم ابسف مش ميسوة ايغتيار (احلقات.)552-546 :1986 ،
یرم ـ یوس ــف إل ـی خي ــب أهلــً رء ــاءاب ي ــث إن ــً جتاهلــً إخوت ــً و ــشلوا ميش ــار ءب ــدهف
لقتلً.اســتدبی الش ــابر هــشب القش ــيدة الش شــيات الرابل ــة واحلــؤ رة ال ــب يدــرت إجيا ــا أو
سلدا القرآن وي یکتف الشابر شدر الش شيات فق م جتـاوا ورسـف الشـورة ریشـة دأنـً
ـب و ــالم اببــم الــشم ي
أد دـ ّـم يم ـ قــً .یوســف هــو احل ـ یش احللقــت غيا ــة ابـ ّ
شــر لــً والع یـ هــو العافــم بــش وــؤون النــای ولــيمل لــً إ ســای احلســؤولية؛ یرعــم مــا یریــد.
یالبــب ميةتــً خ ـ م وبــار و شــت ریايتــً ویســو مرــاتيح ممتلکاتــً خلــف يا ــً و ــة ءيــا
یديتـون ــور القشـر ي يــا ـف ميــنعبف مـش احلـّـر والـ د ،یشــلون وینتةـرون ــال ءـدو وامـرأة
الع ی خاهنة ي ترکر سو غراه ها ابنسية ومالهيبـا .لقـد أءـاد الشـعر تو يـف القشـة
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القرآنية لر د ما یکا دب وعدً وأمة العر ية .اليا ين ا یکون احلنقـش أو احلنجـت عيـد بـش و نـً
أو ّ إلقــاء القــدا بليــً ،ــة کــام العــر یديعــون الــنر و شــون دويراهتــف وي یب بــف مــا
یعانيــً أ نــاء الشــعب الع ـراة ابيــا  .وإن يدــر الشــابر مدینــة ــنعاء ولکــش اخلـ م والعــار جتــاوا
ـنعاء ليشـ م اب یـرة والقـاهرة ومـدن أخـر دثـنة ،إين ـنعاء الشـابر العر يـة رمـ لعنهـا مـش
العوا ف العر ية الب تراع حتـ نـن الةلـف والةـالم ویرمـ الع یـ إلـی د ّـم ـادف أو ملـا خـاهش
ي یداد غـنب وامـرأة الع یـ رمـ لکـم فاسـد اّـش إ ـً هـواب وخـا رءـا ب وانکسـر« .لقـد وءـد
ـوبت
الــي ش والــو ش العــريب مــش الدــؤی واحلـ ن وابي مــا ءعــم الشــابر ید ــث بــش معــادر موضـ ّ
ّ لـً ومــً وأ انـً فاختــار و شــية النـ یوســف ــا حت لـً مــش مســات التر ّـرد والثراءوحلــا فيبــا
مش إ الة أسلو ية إلی ال اءة والعرویة واحلعاناة وس امرة مش احلتآمریش الشیش ادتروا أميـم مـا
ـب لــً ورمــوب ــر مو شــة
لــدیبف مــش إمکانيــات الرتــا ــً فأخــشوب مــش ــق یــدم والــدب اًـ ّ
برضــة للبــال واحلــوت» (اخلليــم .)102 :2012 ،ميــد حت ــم القشــيدة وءبــق :وءــً الشــابر
احلــتکلف ووءــً العــريب الــشم مي ـ ّدر لــً أن یقضــت ياتــً الســجش وبليــً ّأي یيــأی والســنوات
العجاذ هت ابامنة الراهتة الب بانی الشابر ووعدً وتی ا وم وحت لـوا دافـة أنـوا التدکيـ
والتعشیب .وميد تشن إلی ما یعيشً الشعب الي مـش العـدوان واي ـتالر والقشـف والـدمار؛
ولکش النتةار وابمم احلستقدم هو سالع الشابر جملاهبة اًتلق.
یقور الشابر

ميشيدة رسالة إلی سيف ش يم ی ن:

الدیداءة سر نا بند م الدهر حت مييودنا ألرا ونشف ابلف مش أبوامنـا العجـاذ
ـرد و الدن ــا ت ــدبو وا «س ــيرا» أتس ــتجدم ــا العر ــة ابمة ــار؟ أحت ــر
وأنـ ـ مش ـ ث
الرضاء ...،ومـاا اار الةـالم هنـا و«أ رهـةث» یسـوق ميوافـم اب ـرار ویدـ مـش عاعنـا دنيسـة
أم دـم سـوذ
ر ً القبار احلنق مل و ة أتنتةر احلسابدةا الکرميـةا یـا ش يم یـ ن سـنرفا ّ
یأتينا مع السرش سنفا واخما و إيا «سي یف» ي رم ش رتً ویقشفبا إلی أسرم
ـب دبـً یشـار اًتـم سيرشـم مـرة  ..لکنـً ميـادم احلـرات لـش
ف ـش يا غـنب یرعـم ـ احل ّ
ـوذ داميـات اليـأی والوءـع ترـتا بنـا یـا
دم الدرو
کم منتجع ي ث
ّ
یرشم بتا بلی ّ
«بوليســنا» احلرقــود وءعوتســدر دــم بــا رة ضــدا ية ويمعــة س ـرا ية وماال ـ مشــردة تضــل
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ســجنبا النــاهت وتشــکو ســةوة الــداء وتشــر الةــالم ،مت ـی؟ أیــا «بوليســنا» « نلــو »
وـ ــا کربـ ــا احلع ـ ـ ر وءـ ــف الثـ ــدم واًدـ ــم وخلـ ــف العـ ــيف أمةـ ــار و ابب ـ ــاق حتتشـ ــد
«اب ا يـم» وأ رهـةث ینـاور وهــو مـأدور وموبــدنا هنـارا ــق یـأ عــد ءـد الشــيف أیلــور
(احلقــات .)293-282 :1986 ،ســيف ــش يم ی ـ ن هــو الدةــم الــشم یــدخم احلعردــة لي ّق ـ
مشنب ومستقدم وعدً و دب وي یأمم أ د أن یکشف بنً سوء العيا ومرارة احلياة .مـش
ــق أهــف الش شــيات التارميــة الــب تقنّــع ــً احلقــات وأنةقبــا عاناتــً و نــً وآيمــً ،و شــية
القاهـد الي ـ سـيف ـش يم یـ ن الـشم ناضـم مـش أءـم إخـرا اب دـاً العـ اة مـش الـي ش عـد
أن تآمرت معبـف الـروم السـيةرة بلـی الـي ش واسـتعاللً ّوي ي جيـد مـا یکريـً مـش القـوة لةـرد
اب دــاً خــر لالســتعانة القداهــم العر يــة فر ّغدــً أ ــد أم ـراء احلــنة ايســتعانة ــالرری ولکنــً
فــوءب کســر ینثــر الــشهب لــً ،فقــار :ماء ـ ــشا ،إ ّن ءدــار ــالدم دلبــا يهــب ولک ـ
ء أ لب احلدد العتاد والرءار ه باد إلی الدب بلی رأی الکتاهب الي انيـة الـب الت ـ
مع اب داً وأخرءتبف ولکش سـيف ـش يم یـ ن نـار مـش احلتابـب وايغـوا واحلعانـاة خـالر
ر التً مش أءم عع الرءار لت ریر الدب تی غدا رم ا للثاهر العـريب احل لّـ احلـؤمش قضـيتً
(اخلليــم .)107-106 :2012 ،فالــدفا بــش أر الــو ش واءــب بلـی اب يــع د ــا أن ا ــش
يم ی ـ ن ناضــم احلدشــة و ــن حلــا اســتولوا بل ـی الــي ش وميــاتلبف و ــارهبف وغلــدبف وأ ــدح رم ـ ا
ّ
لکش سي یف رم یشن إلی احلعانـاة اإلنسـانية احلعا ـرة وإن دـان سـي یف یشـم
لل ریة واحلقاومة ّ
الش ـ ـ رة إل ـ ـی الق ــة ولکن ــً یرش ــم هبد ــو الش ـ ـ رة إل ـ ـی ال ـ ـوادم ولک ـ ّـش و ش ــية سـ ــي یف
مــرة ولکنبــا
احلســتدباة هــشا احلقةــع ي تتــأرءح ــق ابمــم واليــأی؛ بهنــا وإن فشــل
احلرات القادمة لش ترشم .وب هشا التعين ق الش شيتق یکـون الشـابر شـدد إ ـارة احليویـة
وابمم أ ناء وعدً ةاهبة اببداء .وإن ه موا مرة جيب ّأي یيأسوا ،م بليبف أن یناضـلوا
مش ءدید ودون أدنی وا إهنف العالدون احلنتشرون.
ميشيدة وءً و ن ا ء ق احللف والکا وی:

یع ّ الشابر بش مشابرب جتاب نعاء
أم وء ـ دـً أ ــد بن ــً؟ لش ــنعاءا وءب ــان أر ع ــة أل ــف وء ــً فش ـْنعاء خادم ـةث ــال
د
دق وءً نعا الشم احلنـام
الد دثنة
النجاوت ومنسيةث سجون الرويد وضاهعةث
ا
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رأی مال اً خارءا  -دا ان  -مش ر ف الليم هـشا إي ْن وءـً ـنعاء  ...وءـً الـب بـش ْ
دم بشـاميبا واسـتکان ْ بالدهـا أا لقـوا ميـدمت مـش دـار التشـرد ـق أبـود إليبـا ْادفنـوين

ـاهن «وادم القــر » هــا
بل ـی ــدرها مث نــا أو ميتــيال أنــا عــا بش ـاميبا ْ
فاس ـتيقةت یــا عـ ا
هـ اـت اء ان ْتدتســف اء ان جتــوع ال ـرفْا  ..واخللــيل ـ ِدق دهشـ دـة ،والن يــم تةـ ّـم أبناميبــا
مش ر ـف الليـم ّـر م ْـش ر ـف الکبـف ّـر م ْـش ر ـف احلـ ن متـنح أ ناءاهـا
بم ْنعاءا ّر ْ
ّ
ـدیش ميلــيال مـ اـش احلــاء يب ـأث أميةــع الســنوات العجــاذ ــال ام ـاء
الـو ا
اميرق بلـی الدــا  ..و ْ
احلدعـ ا
 ...و«النيم» يب (احلقات.)586 -574 :1986 ،
یــو ت العنـوان احلقةّــع تقةيعــا أفقيــا إلــی أن الشــابر یــر مدینــة ــنعاء و شــکم بــام أر
الــو ش مشــةورة مقس ـ ة إلــی أميســام خمتلرــة «وءــً و ن ا ء» ــق احللــف والکــا وی .تــر
احلدینــة لــف احلاضــت وســالف بّهــا وةــدها و نرــمل الومي ـ تــر الکــا وی والــدمار وا ــال .
یوضح الشابر في ا یلت مالمح احللف اجمليد شب احلدینة؛ يث دان ـا رفعـة وبة ـة ـال
ااوـت و احلقا ـم دانـ منسـية يتـشدر ســجون الروـيد .و د ّربـا الشـ مل تتد ـو وهبــا
وخنيم اب یرة تسجد واد نعاء .د ا أ ّن رم یة الن يم ترتد اينت اء القومت وليمل تو يرً
ّإي دفقــات و ــعوریة ی ــدفع الشــابر هب ــا اإل س ــای الشــعور الق ــومت وإل ــی الترتــيا ب ــش خم ــر
دم بشاميبا ،ين ا ردع أمام ءالدها.
لل نة الب یعيشبا .واًنة هنا تتعل تعشیب نعاء ّ
تتضابف ش الشابر ویناود متلقيً أن یةلقوب مش التشرد و ّررب .وحلا یعود إليبا ،یدفنً حت
ترا نعاء .بنً مش بشاميبا وميد آر ً ابمر تی یشم إلی نعاء ين ا هو مقةو الرأی
یت ّ م غایة اًنة ویکا د .عدما حتد الشابر بـش نتـً وآيمـً ،ما ـب اب ـاهن ليشـ وا
بش النوم والعرلة ،بنً نعاء اءن تـرفا الواميـع وي تت ـم الشلـة وا ـوان أدثـر مـش هـشا .إين
یثـن الشـابر مشـابر النـای لل ردــة واحليـاة .ـنعاء تت ـر وّةــو خةـوات واسـعة لتت ـرر مــش
داهــرة العدودیــة واي ــتالر وتعةــت ب ناهبــا الشــامدیش ال ـواميرق جباندبــا احلــاء الشــا  ،والن يــم
أ ــدح ّردــا و رضــا لت قي ـ مــا رآب الشــابر ــاحللف وأخ ـنا یــتألب وءــً ــنعاء مش ـرميا منـ ّـورا
متجاواا الواميع السوداوم احلریر راهيا أ الما سعيدة .یأخش و ش الشابر مأر مکانً الدي
ابخن ویتوا بنشر احلاء احلتنقم الدمع والشةآن لي ي هبشا الو ش مش ءاندً.
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 5.3القومية
هنــا وــتء مشــو مبــف ــق ابد والقوميــة العر يــة فــابد یعت ــد بل ـی اإل ــام والشــعور
الــداخلت الــشم یترابــم مــع العقــم والــنرمل والقوميــة العر يــة هــت إميــان أساســً وــعور داخلــت،
ولعـ ّـم ابد مــش الوســاهم احلب ــة احلاله ــة للتعدــن بــش مشــابر اإلنســان الداخليــة خا ــة تلــا
احلشابر احلتعلقة درادً ویتً وانت اهـً ،ـم وسـيلة ممتـااة للتعدـن بـش الشـعور القـومت وبـش روع
الشــعر القــومت خــالر فــوة
ابمــة ویرســف ــورة أوضــاببا (الــویمل.)109 :2015 ،جتل ـ
بارضة مـش السـنوات الـب أبقدـ احلـر العاحليـة ابولـی ن بـات و نيـة ليـة اتسـ ـاحلرو
بل ـی إ ـراا ديــان خــاو هبــا نتيجــة دوافــع سياســية واءت ابيــة ونرســية دان ـ ــرغف تةرفبــا
عا اب يان يات أ ر ب ي تع ي احلشابر الو نية ورفد ايجتـاب القوميوميـد جتلـ بنا ـر
القومي ــة العر ي ــة الش ــعر احل ــدیث حل ــاع الش ــعراء بلـ ـی و ــدة اب ــم الع ــريب وو ــدة اللعـ ـة
وماضــت العــر اجمليــد وتــارمبف احلافــم وبل ـی آيمبــف وآمــا ف احلشــودة ون ـ وببف الشــدید حنــو
و ــدة أميةــارهف ووــعورهف (دميــاق .)418-417 :1963 ،إ ّن مــش أ ــرا الش شــيات القوميــة
بند الشابر هت و شية بددالنا ر ميشيدة فوق ضریح بددالنا ر:
ــداه ال ــورد
داحلــاء ياد ــرة النب ــر ومثــم الض ــوء ياد ــرة الش ـ مل ومثْ ـم العة ــر
تـی آخــر اخللــيل
العدةـةا والثــوراة بددالنا ــر العةــيف مـ ْـش آخــر اًــي
یعــيا يننــا مين نــا ْ
ددـف ءْـ ا لــألر
ابر هبــف وهتةــم السـ اء أ نــاء لــً یا أیبــا الـ بيف یــا (نا ــر) ْ
تــورق ْ
ـتةع ا أن تک ــو ان وردة وس ــيرا ی ْش ـدً
ت ـ ا
ودي ــف اهن ـ اـر ْ
ـا الس ـ اء مياه ــدا معلِ ــا دي ــف اس ـ ْ
أخضر ي یعرذ معنی احل ْقد واخلشام (احلقات.)279-277 2:2004 ،
العدلاوفارسا ا
إن احلردة القومية العر ية قيادة بددالنا ر وخةواتً السياسية أ ـارت ءـدي واسـعا ابمـة
ـدو احلســتع ر احلشــو
العر يـة لت قيـ ابمــم احلنشــود وابمنيــة الضــاهعة احليلولــة دون تقـ ّدم العـ ّ
لکافـ ــة الـ ــدور العر يـ ــة .فأميـ ــام ردـ ــة حتریـ ــر الشـ ــعب احلشـ ــرم لي ّق ـ ـ آمـ ــار دافـ ــة الشـ ــعو
احلضــةبدة.یرّد بن ـوان القشــيدة بلــی و شــية وــعدية عاهنیــة ميوميــة بر يــة یر ــر هبــا العــر
ومنبف الشابر واسـت دم الشـابر هـشب الش شـية ووـددببا احلـاء يادـرة النبـر أم ـا ـراء
يهش الشعب ومثلً دالنور افةـة الشـ مل ودراه ـة العةـر ـداه الـورد .بددالنا ـر
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وإن ارحتــم ولکنــً ي ميــوت ــم یعــيا يننــا وجيعلنــا نعتــد لش شــيتً وب ّ ـ ورتــً مــش منتبــی
اًــي إلــی منتبــی اخللــيل الرارســت وتــورق وــجرة ابر وتث ــر واســةتً.دأ ّن السـ اء تشــار
اإلنس ــان حتقيـ ـ من ــاب ي ــث إهن ــا تنـ ـ ر أويدا ومانشـ ـریش لر ی ــاب .ه ما ــب الش ــابر ه ــشب
الش شــية ویقــور یــا مــش ــنع أ ــالم الشــعب ميــد اتس ـ ابدــار هب ـوا والد ــر ميــد ّاحتــد
وتررميـ ـ الدل ــدان العر ي ــة وتدعث ــرت وه ــت اء ــة إل ــی م ــش ی ـ ّـم مشلب ــا
والعش ــر يو ميسـ ـ ة وبن ــوة ّ
ویو ّ ــدها مــش ءدیــد وهــا هــو ال ـ بيف الــشم یســألً الشــابر بــش أســدا ددياهــً وبة تــً يــث
یسألً ديف أتي إلی ابر وديف أن لْتا الس اء مياهدا ومعل ا وددف متکن ا مش أن تکـون
وردة یشـ ّـف يــب ه ـوا كــم مــش ميـ ّـر ــا وأن ـ دســيف ميا ــم العــدر وفــاری ي یعــرذ معــش
الضعينة والعداوة ولونا ابخضر هو لون احلياة وابمم والترا ر و م معاين اخلن والعةاء.
و ميشيدة مش تدابيات الليلة ابخنة لل تن

مشر:

يح مةرــأةد تتس ـلّ ءــدران الکــون مرافــب یوميــدها
الشــعر و ـوا ب وــا دةث ووووــة مشــا د
د
ـب وي یلــد ابمةــار وي یشــعت
ســردا الـ ّدم أسـرا يــودر ــارخة و ــش ي ميتلــا احلـ ّ
للش ـ مل أت ــداوم الش ــعر وی ـ ثـم للش ــيةان وللداو ــا واحلاخ ــام ی ــوم تک ــون القارب ــة الک ـ
وتقور القدی الة ءامعـة وضـوءا احلـاء اب ـر لـ ومری ثـر عـف الع ـر عيـدا بـش ـنعاء
لـ ومری ثـر عـف الع ـر عيـدا بـش مشـر ميـار دمـت لـألر ودابـا ودـان النيـم ابمسـر یتل ّـوم
أحلا (احلقات.)541-529 2 :2004 ،
النيــم وا ــرم رمـ ان للشــدق وابمانــة واب ــالة والو نيــة .ــور احلتنـ الــشم یســتدبيبا الشــعراء
احلعا ــرون هــت جتر تــً وميلقــً و عــا أ ياتــً ور التــً ــق الشــام ومشــر والع ـراق ور لتــً ابخــنة
الراءعــة وهــو رمـ متعــدد اب عــاد القــوة والضــعف والقلـ والثدــات ودــم الــة مــش هــشب مرهونــة
اویــة الر یــة بنــد الشــعر الــشم یتکــب بل ـی ءانــب منــً رم ـ ا لواميــع معا ــر (الکردــت:1989 ،
 .)227ارتدة ـ ْ و شــية احلتن ـ ــال مش احلاضــر والتجر ــة احلاليــة للشــابر فبــو یدــدأ القشــيدة
تش ــديً الش ــعر شـ ـوا ب ضـ ـ يلة و ــوت مشـ ـا يح ي ض ــوء ــا وتعل ــو ية ــان الع ــاي والش ــعر
احلب وي
د وانب یشعلبا سردا الدم وهو دج ابات يور اه ة و ش ليمل لً ببد ّ
دم وتء حتور نةر الشابر وأ دح رأسا بلـی بقـب
یلد ابمةار هت أمم احلياة أو الثورة و ّ

جتليات الثورة واحلقاومة

وعر بددالع ی احلقات 139

يــث إ ّن النب ــر ــرم خالف ــا جمل ـراب .فک ـ ّـم ابمس ــاء واباو ــياء و ت ـی ام ــش التش ــات والش ــلوات
حتولـ ْ وانقلدـ ْ متامـا .فکيـف أرءـع إلـی و ـش ا ت ّـم وي ميلکـً أ نـا ب وأنـا معــو ث
والشـرقات ّ
عي ــد بن ــً وأ ـ ّـش إلي ــً وأت ــش ّدر ال ــشدریات وا ّّ ــش الش ــعر دواء د .ه ــال أو ب ــشا للش ــيةان
وتتوضـأ الـدم ،واي تعـاد
واحلادف واحل اليبودم
فينشب سو العشا ابليف وتشـلّت القـدی ّ
ّ
عب .ین ذ دمت ویقور ودابـا بر الـو ش والنيـم یت ایـم وینعةـف مـش
بش نعاء ومشر ث
ویم للشيةان وللداوا واحلاخام» بلی معا اترـاق دامـب دیرـد واستسـالم
الوءعّ .
تدر بدارة « ث
الداوا واحلکام العر للشيةان واليبود وميدو ف الضعف وا وان واخل م لشعدبف.

 6.3المقاومة الفلسطينية
دان القضية الرلسةينية الب ماالنا نعيا فشو ا وآ ارها احلأساویة ميـتال وميشـرا ودمـارا وإ ـادة
منش سنة  1948تی یومنا احلاضر هت اًر ابور للب ف العر يـة والدابـث الرهيسـت إلـی د ّـم
تعين شم وتی أخناء ابمة العر ية .فلقد وـعر اإلنسـان العـريب بنـد ضـيا فلسـةق و ـرد
وــعدبا مــش دیــارب وممتلکاتــً قــوة الضــر ة الــب ميض ـ بل ـی أهــف وــتء ميثــم إنســانيتً أي وهــو
الـوا تــاریخ أمتنــا
مرميـ
بنشــر الکرامــة والشــرذ والعـ ة الــب داســتً أميــدام ا جيــة بنــدما ّ
احلشرق واحلافم النشر والنضار والدفا بش احل واإلنسـان (مي ي ـة.)205 :1981،ي یکـش
احلقــات عيــدا بــش معابــة القضــية الرلســةينية وــعرب يــث یقــور ميشــيدة مکانــا ميــف،
احلبداة إلی الشابر الرلسةي مسيح القاسف:
ابر مسـ ـ ــر بيونـ ـ ــا  ..أميْ ـ ـ ـدام اباریات بليبـ ـ ــا  ..و ْأه ـ ـ ـدا ا
مکانـ ـ ـ ا
ـا ي ت ـ ـ ـ ْ ع ْ
حتســمل بل ـی
الــشا الت إيا ي یکـ ْـش لــا ي ـ هنــا و ْ
دوخــا أ ـ ا
ـدح م ـأْو خليــم الع ـ اة ّ
ابر مي ا ليأویک ،یـأوم رفاتـا بْنـ اد احل ـات مکاناـا ،مسـر خةـا وإ ْن هـ ّددو وإ ْن
ْ
ب ّش و وإن مّميو فـال تـ ْ ع ابار  ،ي تعـو ْ  ..ل ْـش ّـور بةامـا إ ْن سـل وا حل ا بـا
غادرت
ا
سوذ تد اقی ءشورا ِ
ا
ةم القدور وإ ْن أ ارميوها تةم رمادا وءً الش ور وإ ْن أنْ ا
وتسـ ر
وتسـ ر مْنـ ا
ا
أرضا م غریدا ْ
ا النّجـوم ْ
ستد اقی معـر تْنرـر بينيـا دـم الةيـور ْ
ستسـأر ءثـة امـ ْش هـشب ..؟
متر الشـدایا بلـی ءثـ دة ف ْـو اق و ـم الةریـ
مْنا العشور و ا
ْ
ق ّ
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فتجيـ ــب الِریـ ــاع ءخـ ــر ءْن ـ ـد احل ـ ـی ،للرفي ـ ـ ّل ـ ـی بـ ــش ابر خـ ــاذ ا ْو ـ ـتعار احلری ـ ـ
(احلقات)49-47 :1986 ،
ــا أن ايســتع ار اإلس ـراهيلت ي ینتــً ف ااال ـ ابر تلــة ومرتــاع القشــيدة أم العن ـوان
تکون مش ال دل ات :اسف وضـ ن وفعـم امـر .إين یةـرع العنـوان ناهيـة ابر والشـ ود.
ّ
ـدر بل ــی أن تردي ـ الش ــابر بلي ــً،
إن احلکــان ه ــو أر فلس ــةق اًتلــة وتک ـ ّـرر أر ــع م ـرات لي ـ ّ
وض ن ( ) ،وإن دان مرءعً مسيح القاسف ،بن القشيدة مبداة إليً ولکش معناب ابمشـم،
دم مناضـم فلسـةي یعـاين ویکا ـد ویناضـم الکيـان العاوـف ویسـعی لل ـرو مـش نـن
هو یع ّ
اي تالر ،أما فعم ابمر (ميف) هو یع الش ود والدقاء والدوام وبدم الت لت بـش احلسـؤولية.
یســت ر الشــابر اإلديء ــدلوب لت یــر الش ـ ود والدقــاء ميــاهال لل ا ــب :وإن ي متلــا يتــا
هنــا أو ميــد أ ــدح يتــا الشــعن ملجــأ لل تلــق ف ــش ميـ ا بلــی ابر د ــالي لــا .بنــا
لکش القـ یت ّـور إلـی رمـ یضـتء الةریـ د نـارة لألءيـار القادمـة
وإن م ّ ودفن ا الق و ّ
د ا أنً ت ءث انا مش سوء أو تعـر  .یک ـم الشـابر احلشـوار ویقـور :الـة التبدیـد
والتعشیب والت ی  ،فأن بليا أن تش د ويتو ابر وي تعو ؛ بن ايغوا یتسـدب
ا تــدام ابمــر وجيعــم العــدو یتج ـرأ أدثــر بنــً ي یــر مــش یعارضــً ویقا لــً .في ــا یلــت یرســف
الشابر روفا أ عب مش هشا لل ا ب ،يث إن ميتلو ون بوا حل ـا بـش بةامـا فأنـ
ستقاوم .تی وإن م وأ رميـوا ميـ ف ـااار رمـاد یثـن احلرديـة واحليویـة .و احلقا ـم إيا تردـ
ابر فأنـ متــوت غریدــا والةيــور الــب تشــاق إلــی احلریــة وتةــن مســاء ابر تکــرب بينيــا
وهتر منا والنجوم الب تل ع وتتألب لتشرق الم الةلف وايسـتع ار تسـتب ها وتعاملـا
سـ ریة وابامنــة والقــرون أیضــا تس ـ رمنا ،وحلــا ميــر الشــعار جبانــب مي ـ یتســاءلون حلــش هــشا
ّ
الق ؟ أم أن متوت وي یشدر أ ثد دأنا ي تکش يا وا مشي ا بلـی أر الـو ش وتکـون
نسيا منسيا .فالریاع جتيدبف إنـً هـو ا ـار الـشم ّلـی بـش مسـؤوليتً وهـر ويثبـر مـش إضـرام
العدو وسا ً.ویست ّر الشابر نرمل القشيدة مياهال:
نار وءً ّ
مکانا ءوبـا ااد الدةولـة وموتـا ایـ العيـون و ـوتا مـش خلـف أسـالدبف یشـنع
ا
الســجش
الرجــر یشــنع لــف الرءــو ویکتــب مــا دــان ــابممل ،مــا غــد ســيکون قــا
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ریــة للعديــد و رميــة للســجون و«فــدو » هنــا و«توفي ـ » واءخــرون هنــا معــا حتتســون
الةالم تنـنون ليـم احلقـور احل ینـة تشـدون ربـب احلدینـة تعنـون للسـاهریش تعنـون للعاهـدیش
تــدابب أ ـواتکف وءن ــات الشــعار وحت ــری أء ــدا آ اهن ــا وترــتح ناف ــشة س ـواد اب ــدار
مکانــا ميــف ــامدا یــا مســيح ولــو ّلــو بل ـی الشــليب ولــو لد ـوا منــا ..متشــت بل ـی
الشــو أن تشــعد ابلجلــة وفيــا أبــادوا بــشا احلســيح ودـ ّـم خمــاایبف احل جلــة ف نــا أميــو
وإنــا أ ق ـی بنــا أن ـ  ..هنــا مکانــا ي ت ـ ع ابر مســرت فيبــا خةــا و«فــدو »
ودـ ّـم رفــاق الةریـ هنــا  ...وأ المنــا  ..اينتةــار الشــروق ســيأ الشــروق ویرــوً النــور
أ دامينا عد ليم ب ي وميسح ما خلف الروم عد انةراء احلری (احلقات.)52-49 :1986 ،
یناوــد الش ــابر احل ا ــب ــالنبو

والومي ــوذ

نرــمل احلک ــان .ابــو أو احلرم ــان م ــش

الةعام واحلأدور ی ید القدرة والدةولة والر يم شات العيون لر یة احلستقدم والشـوت یـأ
کون للرجر و انع لل لف والرءاء وابمم ویکتب ما ـد آنرـا لـو واحلسـتقدم وهنـا
د ّ

فشور الشـابر الشـوت ميل ـا یرسـف
مرارمية راهعة .ب ّن الشوت ي یکتب م الشوت یس عّ .
دم ما د في ا مضی حلش یکـون احلسـتقدم .إن الـدوام السـجش یعتـ ریـة للعديـد،
ّ
ــم هــو أميــو مــش الر ــاو ــرق ال نــاان والســجون ودافــة احلقــاومق مــش الشــعراء وغــنهف
درــدو وتوفيـ آخـریش یتنــاولون الةــالم واحلــالو ءربــة عــد ءربــة ویضــي ون ليــاد احلقــور

احللي ــة ــاب ان واءيم وتعنــون للـراءعق مــش ســا ات احلعــار وحترــب ميدــور أءــدادنا وتشـ
نافشة الم احلـاه لر یـة اخلـار  .بليـا یـا مسـيح أن تکـون ـامدا وراسـ ا وإن ـلدو
دم
وب ّش و شتی أنوا التدکي داحلسيح وأرادوا منا أن تت ر بلی ابووا وإن ّلو ّ
أنوا احل اام احلعيدة واحل جلة ف نا أميو وأبّ وأبلی وتشهب ءبودهف ءراء ولش یقةرـوا
اهــرة ويســندلة .بليــا یــا مســيح أن تدقـی ــامدا لتشــنع ــورة وانتراضــة ــم ریقــا یضــرم دــم
ـدر بل ـی أن أر فلســةق
الســارميق للدــد واًتلــق لــألر و ــنعوا مب لــة مــش اب ا يــم تـ ّ

لليبود .فيامسيح ي تو ابر ومياوم وحنش ننتةر الرجر ووروق ابمم والرءاء يث ینشر
النور والضوء سواد بيوننا ویةرب نار الدمار واخلرا الب تردبا الروم بلی أرضنا .إ ّن احلقاومة

ضــور أمــام فــر العيــا و قــاء أمــام ــاويت اإللعــاء ووءــود يــار الــدفع اجتــاب العــدم
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وســعت لالنتشــار مــش داخــم داهــرة ا ميــة وهــت نرســية وءســدیة و قافيــة واميتشــادیة وو نيــة
هشب السةور وابرة جتارم العشـر
وميومية وإنسانية (ایتون .)50 :2001 ،تکون فدو
وتأخش الشعر أداة جملاهبة اي تالر وو ّربا الشابر لتدوع ا الواميع احلعيا ویشن الشابر
م ــش خال ــا وجبان ــب الش ــعراء احلق ــاومق اءخ ـریش إل ـی ميض ــية يوی ــة أو ــد ساس ــية للع ــر
ولل سل ق وهت ميضية فلسةق اًتلة.
ي یکش الشابر الالمداليا النسدة إلی اينتراضة ،فنراب

ميشيدة هبشا العنوان یقور:

إنً الةرم سيدنا الدم احلتـوِهل یکتـب آخ اـر فش دـم مـش السـنة الدمویـة لال ـتالر .ـق
ـنهتا
مبـ دـد وحلـ دـد وســع الةرولــة أن حت ـ اـم ابر ا أن تت ـ ّد اًـ ْ
ـب الــدم سـ ا
ـار وأن یکتـ ا
یقور السؤ ْار (احلقات.)693 3 :2004 ،
ویالممل دهشتابا  ..أن ا
ا

لعم هشب القشيدة مش أعم القشاهد الـب تنـاور الشـابر فيبـا احلقاومـة الرلسـةينية؛ يلـا ب ّن
ّ
الدةــم هــشب القشــيدة هــو الةرــم الــشم ي یــر اًتـ ّـم وــأنا لــً یــشدر ولکنّــً هــو ســيد الشــعب
ـدموم ـق مبـد
الرلسةي احلقاوم الـشم یس ّ
ـجم دمـً احلـتألب آخـر فشـم مـش دتـا اي ـتالر ال ّ
وهــو س ــش الةرول ــة والل ــد أم بن ــد احل ــوت وه ــو ــد رولت ــً و ــعرب ــدد مش ــن ابر
ویــت ّکش مــش أن تت ـ ّد احلســت يم وأن یســف الــدم ســنهتا ویــتل ّ مل ا تيارهــا وأن یةــرع السـؤار.
أم
مي ــد یک ــون ه ــشا السـ ـؤار ب ــش س ــدب ه ــشا اي ــتالر واخلون ــة ال ــشیش ـ ـ توا ي یک ــش ل ــدیبف ّ
ـدموم احل ـ و الدهشــة واحلــنة .هــو
إ ســای احلس ـؤلية .أو ميــد یکــون س ـؤالً بــش هــشا احلشــن الـ ّ
دم وـتء ویقـوم ت ـ ّدم اًـار وهـشا ممـا
رم جيب أن یلعب ویقوم ألعا ديانية ولکنً یو ّ
اللعوم أو اإلدرادت.
یشعب بلی الةرم فب با و رةبا تردیدها أو ي یتّسع لً مياموسً
ّ
و ميشيدة ميشاو:

ـةق متةـر نـارا وموتـا وأامنـة
الرضاءات متةـر مـاء وضـوءا بلـی ابر  ،لکنبـا فلس ا
ـوذ یکـون
او  ..ف تی یا الدا تنام بلی اخلوذ ،مثقلـة الضـ ایا و ـالنر  ،س ا
مش ر ْ
القشاو؟ (احلقات.)690 3 :2004 ،
ْ
یشــکو الشــابر هــشب القشــيدة ممــا تعانيــً فلســةق .ف ــش الواضــح أن السـ اء تنـ ر مةـرا
ـب ضــوءا بل ـی ابر ولکـ ّـش ابمــر فلســةق متلــف متامــا يــث الس ـ اء متةــر نــارا
وتشـ ّ
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و ترــا وأامنــة متوا ــلة مــش ر ــاو .هنــا ما ــب الشــابر هــشا ابر ميــاهال :أن ـ أر تنــام
بلی اخلوذ والربب وسق دثن مش الض ایا بلـی ترا ـا ،ف تـی تثـأر الـشیش تسـددوا نشـوء
هشا اخلوذ وبدم ايستقرار ومتی تعاميدبف مرأ ومس ع اب يع .فکـأن الشـابر ميـد یسـعی
إلی حتقي يلـا احللـف احلنشـود الـشم ور ـً مـش آ اهـً وأءـدادب دأنّـً ميـد ـار بليـً ابمـد فيةـرع
لتعف السعادة ویعيا أ ناء الـو ش أمـش وأمـان
السؤار بش موبد القشاو العدارة ابخنة ّ
دون خوذ مش ابفابت اًتلّق وهبشا السؤار یستنبا الشابر ا ف ویرسم هشب الرسـالة دـت
ـدو والشــدی و ـ ّـرروا القــدی مــش العا ــدق
یســتيقب اب يــع مــش نــومبف الع يـ وميي ـ وا ــق العـ ّ
ویعيــدوا ــا ســا بّهــا وةــدها ودرامتبــا وبل ـی اب يــع أن یقوم ـوا القشــاو ب ّن فيــً يــاة
ب ناء الشعب الرلسةي .

 .4النتائج
تو م احلقار مما تقدم إلی أ ّن:

 .1إ ّن احلقــات مــش أ ــرا وــعراء الــي ش احلعا ـریش الــشیش باو ـوا الواميــع احلریــر ب نــاء وــعدبف
وابمة العر ية وناضـلوا وحت ّ لـوا سـديم حتریـر الـو ش مـش نـن ايسـتع ار واي ـتالر دافّـة أنـوا
احلرمــان وايغـوا واي تعــاد بــش الــو ش ولکــنبف ي یرضـ وا أمــام ابدــا رة واحلســتع ریش .جتلّـ
احلثورة واحلقاومة وعرب ميالب الثورة الو نية والقضایا ايءت ابيـة والسياسـية ووـعر الشـبيد
ومضـ ون ايستشــباد النضــار والکرــاع والنةــرة القوميــة واحلقاومــة الرلســةينية .فالشــابر احلقــات
ليعــة الشــعراء الي نيــق الــشم دفــع ــش دل تــً غاليــا وأد ـ الــو ش مــش الکرــاع واحلثــا رة
والدبوة إلی احلریة والعدالة والکرامة اإلنسانية وأنشد وعر الرءولة ،فبـو الـشم یتعـش وميـاری
مبامــً اإلنســانية مــش أءــم الدعــث والتعيــن والتجــدد .مــش ءانــب آخــر لــيمل وــعر احلقــات تعدـنا
ّ
بش ميضية فردیة م هو تعدن بش ميضـایا اإلنسـان والواميـع الي ـ ّ ودـان وـعرب حتریضـا وریـا بلـی
لــب العــدر ورفــع نــن الةلــف والشــابر ــرو بلــی جتســيف الوميــاهع واب ــدا إل ــدا تــأ ن
أ را وأد بلی احل ا ب والقارئ.فقام احلقـات وـعرب احلقـارم انتبـا سـدم متنوبـة تکرـم لـً
اسوداد بافيتً وابمش لدلدب وتدعثر احليویة واحلردية واحلعنویة ـق أ نـاء وـعدً وتضـ ش ـف الـدوام
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والدقــاء دتو يــف الش شــيات الوا يــة ورمــوا الش ـ والش ـ ود ،دــالنديق یوســف وأیــو ومــش
الرمــوا الوا يــة وــعرب ســيف ــش يم یـ ن ،د ــا اســتدبی و شــية عــار بددالنا ــر ليترابــم
مــع دافــة هــؤيء الش شــيات ویــر ةبف قضــایاب وميضــایا بشــرب ویت ــشهف د ــادة ترا يــة تعةــت
إنتاءــا وــعریا أدثــر غ ـ ارة وأ ــالة ومشــوي ،د ــا أ ّن تو يــف هــشب الرمــوا وهــؤيء ابو ـ او لــً
لة انت اء الشابر الرکرم والدی ّ.

 .2إن الشــبيد وايستشــباد مــش أ ــرا وأهــف وأوســع اجملــايت الــب تناولــً وــعراء احلقاومــة؛
يلا بن الشبادة تقـون اببـاد ،وهـت ثا ـة الـرأی مـش ءسـد الشـعب احلقـاوم؛ يـث إ ّن دم
الشبيد ي یشهب هدرا .الشبيد بند احلقات رمث مـش رمـوا الکرـاع واحلقاومـة الو نيـة ،فدواسـةة
التــشدن أةــاد الشــبداء و ةــويهتف ،یثــن الشــابر ابمــم والترــا ر والدبجــة ميلــو احلقــاتلق؛
فالشــبيد بنــدب هــو الةاميــة اخلريــة الــب جتعــم للشــعب اخللــود واجملــد ،وتةلــً س ـ اهب اخلــن
والر ــة والرخــاء ،وهــو الــشم یرفــع رایــة اببــاد والعـّ والشــرذ والر ــر والکرامــة مکاف ــا ویدــشر
ـب للـو ش ،وأنـً أدر نتبـت الدميـة أن اينسـان الـشم ي
ميشارم ءبدب ،مسـت يتا نشـر احل ّ
و ش لً ،ي كرامة لً.
 .3في ا یتعلّـ ـالنةرة القوميـة وـعر الشـابر ،دانـ نةـرة احلقـات احلقاومـة ي ّتـ ر
أر الو ش واحلوا ش الي  ،م دان ميتلا نةرة مشولية ءامعة تناول الدلـدان العر يـة
يث إنً ي ینمل القضية الرسةينية و وم الشعب الرسةي وتةرق ميشـاهد دثـنة إلـی
اي ــتالر الش ــبيوين ودب ــا إل ــی اس ــتنبا ابم ــة العر ي ــة والو ــدة و ــاور ک ــم ءب ــودب
وإمکانتً أن یرجر اجملت ع رارة احلياة وهو اهر بلی هشا الواميع احلت جر ،وإن دان
عـا اب يـان یـر نرســً بـاء ا بـش التــأ ن فيـً ،فيت ـش الشـ سـال ا ـارما وميا عــا
أميو مش الر او.
حتتم احلقاومة الرلسـةينية ميسـ ا مـش ـاور احلقاومـة لـد الشـابر ،يـث إنـً سـعی إلـی
ّ .4
أن یثن ابمم القارئ ليدعث فيً الش ود والدقـاء والـدوام وبـدم الت لـت بـش احلسـؤولية .فرـت
منةــورب یر ــو بلــی د ـ ّـم مناضــم فلس ــةي یع ــاين ویکا ــد ویناض ــم الکيــان العاو ــف ویس ــعت
لل رو مش نن اي تالر د ا أنً رأ العوا وا دا مش أساليب الشکو ورفا الواميع.

جتليات الثورة واحلقاومة
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الهوامش
 .1بشتار رم یة العودة واخلالو وهت تن ر إلی الق

ثا بش اإللً ال و ميشد إبادتً إلی احلياة.

 .2ندــات مندّــً یـ ر الــي ش واحلدشــة ،ميضـ ومـ ن
ود ودید الوميع بلی اببشا .
د ّ

الرــف ویســت ر مــش تقةــن ــارب مشــرو

*

 .3تانعو :رميشة منشأها أمندا الالتينية (إسدانية).

 .4فيدیریکو لوردا وابر الثورة واب بوریة اإلسدانية ميتلً احلرت مية القر مش غرنا ة بام .1936
 .5نلــو
اباوا .
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