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امللخّص
ف ّجـر الواقـع املـ ّر الـذي شــهدت مصـر يف عهــد مبـارث ال ـة عقــود ،حاجـة اإلنســان املصـر ّي إىل املقاومــة .فخلقـ عنــد
مشــاعر التم ـرّد والغضــب وزادت يف ح ـدّة احلــراث الثــوريّ للمطالبــة بســقوط الن ــام الســلطويّ .انعك ـ ذاث جليّ ـاا يف
األدب ،ولعبــدالرمحن يوســف القرضــاوي (1970م) نصــيب يعتـدّ بـ يف خلــق الثــورة ودعمهــا ،إذ صـبّ جتربتـ الشــعريّة
ورييت يف نتاج األديبّ هبدف ب ّ رور املقاومة يف الشعب .اتّخذت حركة املقاومة يف أشعار بعدين رئيسني ،ومها البعـد
السياس ـيّ واالقتصــاديّ وقــد حاول ـ الدراســة مبنــه وصــفيَ -ليلــي رصــد هــذين البعــدين بــأهمّ جوانبــهما يف شــعر
عبــدالرمحن مــن خــالل موضــوعات معيّنــة منــها :املقاومــة السياس ـيّة الــل جتلّ ـ يف معاجلــة موضــوعات مثــل االعتــزاز
بالوطن ،والدّعوة إىل النّهوض والصّحوة ،والتنديد بالعبوديّة والدعوة إىل الثورة علـى اهليمنـة ،ومـنح الثـوّار حسّـاا باألمـل
مبسـتقبل أفضــل ،واملقاومـة االقتصــاديّة الـل جتلّـ يف الكشــف عـن انتــهاب الـوطن وإتــالف رواتـ  ،والفقــر االقتصــاديّ
والتفــاوت الطبقــي ،والبطالــة .كمــا وســع الدراســة أن تــدرس ذلــك يف ظـلّ أســلوب فنّــي ومجــايّ فركّــزت علــى اجلانــب
اللغويّ والداليّ الل اعتمد الشاعر يف َريض الشعب على املقاومة مما خلص إىل أنّ الشاعر كـان مييـل شـديداا إىل
استعمال التركيب العادّي تي ال جند صورة بعيدة املنال أو صعبة التركيب.

الكلمات الرئيسة
أدب املقاومة ،شعر عبدالرمحن يوسف ،م اهر املقاومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكاتب املسؤول

Email: javad406@gmail.com
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مقدمة
إنّ األديب العريبّ منذ القدم كان يدافع بشعر عن اهتمامـات قومـ يف ظـلّ املقاومـة واليـزال
ه ــذا ال ــدفاع والكف ــار مس ــتمرّاا يف العص ــر احل ــدي  ،حيــ جتلّــ ريي ــة الش ــعراء ال ــوطنيّني
والــواعني يف الــدفاع عــن الــوطن والشــعب والوقــوف ض ـدّ العــابثني بــالوطن ،واتّســم شــعرهم
بالوطنيّة ونّـي نتـاجهم أدب املقاومـة .وعنـدما نغـوص يف تـاريخ مصـر احلـدي ميمكننـا أن
نــتلمّ جتلّيــات الــرفض يف أعمــال أدبائهــا؛ مثــل حممــود ســامي البــارودي (1838م1904-م)
وفؤاد حـدّاد (1928م1985-م) ،وأمـل دنقـل (1940م1983-م) ،وجنيـب حمفـوظ (1911م-
2006م) وجني ـ ــب الك ـ ــيالين (1931م1995-م) ،وع ـ ــالء األس ـ ــواين (1957م) ،ومنص ـ ــورة
عزالدين (1976م) ووصوالا إىل عبدالرمحن يوسف (1970م) .فالقارر لنتاج هـؤالء األدبـاء
بإمكان أن يرى أنني مصر وشكواها ،حي َكي لنا عن الفساد وال لم الذي تعاين من .
فهذا البلد بعد ورة 1919م شهد آ ـار اا فيهـا مسـحة مـن أدب املقاومـة مثـل :روايـة "عـودة
الرّور" 1933م لتوفيق احلكيم .وعندما نتت ّبـع أدب املقاومـة يف مصـر نعثـر علـى شـعراء وقفـوا
بوجـ االســتعمار وكــافحوا االســتبداد فنكتفــي فــؤاد حـدّاد الــذي اشــتهر بــالتمرّد ومــن دواوينـ
"أحرار وراء القضـبان" 1952م  ،وأمـل دنقـل الـذي تغ ّنـ قصـائد بـالثورات؛ منـها قصـيدة "ال
تصــاحل" الــل طــاف هبــا الثـوّار حــول ميــدان التحريــر يف ــورة  25ينــاير 2011م ،ومــن أشــهر
دواوين "البكاء بني يدي زرقاء اليمامة" 1969م .كما وانضمّ عبدالرمحن يوسف إىل الشعراء
املصريّني املكافحني إذ خصّص لنفس صفحات من ديوان أدب املقاومة .وتصـدّى لالسـتبداد
وعضّد بنتاج األديب حركة الثوّار يف ورة  25يناير وجسّدت أشعار عدّة جوانب من اجملتمع
 )1388 ،فحـبّ الــوطن لــدى
املصــريّ ســاعياا خلــف احلريّــة واملســاواة( .أن ــر :ســليمي
عبــدالرمحن شــعور انطبــاعي مكّنـ أن يبـ ّ الــوعي السياسـيّ بصــورة مباشــرة يف جمموعاتـ
الشــعريّة التاليــة "الش ـيء حتّ ـى أخســر " (2009م) ،و"أكتــب تــاريخ املســتقبل" (2006م) و"يف
صـ ـحّة ال ــوطن"(2011م) ،و"ح ــزن مرجت ــل"( ،)2012و"مس ــبحة ال ــرئي (2013م)" .ف ــًز
الشــاعر بأدبـ النضــايّ يقــف جنبـاا إىل جنــب مــع الشــعب وحــاول أن ينقــل انطباعاتـ للواقــع
الذي تعيش مصر ،إىل املتلقّي.
ج ــاءت ه ــذ الدراس ــة لتسـ ـلّط الض ــوء عل ــى قضـ ـيّة سياسـ ـيّة معاص ــرة جتلّـ ـ يف ش ــعر
عبدالرمحن يوسف ،كما وركّزت على بعض أساليب التعبري الفنّية الل اعتمد عليهـا الشـاعر
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يف أدب النضايّ .وعلي هنج أسلوباا وصفيّاا َليليّاا لتدرس النّصوص املختـارة يف ظـلّ أدب
املقاومــة ،حيـ انتــه برصــد م ــاهر املقاومــة ضــمن حمــاور عديــدة وســتتمّ مناقشــتها بعــد
عرض التن ريات حول أدب املقاومة.
أهداف البحث
البح يهدف أوّالا التطلّع إىل التعرّف على أبعاد أدب املقاومة يف نتاج عبدالرمحن يوسف،
و انياا يقصد تبيني مكانة الشاعر يف األدب املصريّ املقاوم يف مسايرتة للحركة الوطنيّة.
خلفيّة البحث
هناث دراسات عديـدة ناقشـ أدب املقاومـة ودرسـت علـى وجـ العمـوم ،حيـ جـاءت بـبعض
اآلراء وال ــريى ومع ــايري أدب املقاوم ــة ومت هراتــ  ،وه ــي بالنس ــبة إىل ه ــذ الدراس ــة تعت ــً
دراسات خارجيّة ،ميكن االعتماد عليها يف َليل هـذا البحـ ؛ منـها :كتـاب أدب املقاومـة يف
فلسطني احملتلّـة 1966( 1966-1948م) األدب الفلسـطي ّ املقـاوم َـ االحـتالل -1948
1968( 1968م) لغسّان كنفاين حي قدّم تعريفاا ألدب املقاومة وذكر معـايري  .وكتـاب بـاي
شـكري :شـعراء معارضـة ال شــعراء مقاومـة :يتكـوّن كتـاب الناقــد املصـريّ بـاي شــكري "أدب
املقاومــة" (1970م) مــن مــدخل و ال ــة أقســام ،خيصّــص األوّل للبطولــة يف قصــص املقاومــة
ورواياهتا ،والثاين للبطولة يف املسرر ،والثال للبطولة يف الشعر املصري والعريبّ واألمريكي.
وتشـكّل األقســام الثال ــة ا ـ عشــر فصـالا ،يــأيت الناقــد علــى شــعر املقاومــة الفلســطينيّة يف
الفصــل احلــادي عشــر ،وال جيعــل عنوانـ "املقاومــة الفلســطينيّة" بــل "أبعــاد البطولــة يف شــعر
املقاومــة العربيّــة"؛ ألنّـ يــدرس بعــض قصــائد الشــاعر نــزار قبــاين ،ويقــارن بــني نــزار وفــدوى
طوقان ومعني بسيسـو .وللسـيّد جنـم ـال كتـب يف هـذا اجملـال أمهّهـا كتـاب"أدب املقاومـة..
املفاهيم واملعطيات" (2014م) .يتعمّق الكاتب يف اإلبداع املناهض واملقاوم لالستبداد وال لم
مركّزاا على األدب املقاوم؛ لي يف عصرنا فحسـب بـل يف أزمنـة بعيـدة .وقـد وزّع الكتـاب إىل
قسمني :القسم األوّل ويضمّ اسة فصـول .والقسـم الثـاين أفـرد للفصـل السـادس واألخـري.
سطر لنا الكاتب مدخالا جامعاا بعنوان "ملـاذا أدب املقاومـة" أوضـح فيـ أسـباب اختيـار هلـذا
املوضوع ،مبدياا وجهة ن ر حول أمهّية األدب املقاوم ،موضّحاا تنوّع خصائص وحاالت  ،ودور
األدب واإلبداع بشكل عـامّ كوسـيلة إنسـانية ملقاومـة ال لـم ،مـع أمهيـة اإلبـداع الفنّـي كنشـاط
مقاومي ،موضّحاا ضرورت من خالل إبراز أهمّ عناصر  .أمّا الدراسات الل ناقشـ مالمـح
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أدب املقاومة بشكل تطبيقي يف نتاج شعراء املقاومة فكثرية وال ينبغي للدارس اإلتيان على كلّ
ما كتب يف هذا الشأن من كتب ودراسات ،فهذا أمر يستغرق وقتاا طويالا ومن الدراسات الل
ناقشـ آ ــار الشــاعر ميكــن اإلشــارة إىل الدراســة التطبيقيّــة الــل قـدّمها مصــطفى حســنوند
َمل عنوان " منونـ از جلـو هـاي تطبيقـي مقاومـ نـزد فرخـي يـزدي و عبـدالرمحن
يوسف" (1394ش) .تناول الشاعر املضامني املشتركة الل وردت يف شعر الشاعرين ،مركّـز اا
علـى اجلانـب اللغــويّ والصـورة الفنّيــة ،وخلـص البحـ إىل أنّ الشـاعرين أخــذا صـورمها مــن
الصــور احملسوســة أو املعقــوالت الــل يــدركها املخاطــب بســهولة ،وامتــاز شــعرمها بالصــراحة
والوضور يف إيراد املعاين وعدم اجلنور إىل التعبري الرمزيّ.
البح ـ حيــاول اإلجابــة عــن الســؤالني :أوّالا؛ مــا هــي جتلّيــات املقاومــة وأنواعهــا يف شــعر
عبــدالرمحن يوســف؟ اني ـاا؛ مــا هــي األســاليب الــل اعتمــد عليهــا الشــاعر النتقــال جتربت ـ
الشعرية يف ظلّ أدب املقاومة.

أدب املقاومة
«املقاومة عند العرب تعبري عن إرادة احلياة والطمور يف َقيـق حضـور حـرّ ومسـتقلّ وفاعـل
فهي ليس حالة وقتيّة ،وإنّها هي مبـدأ حيـايتّ أصـيل يف عقـل ووجـدان اإلنسـان العـريبّ وهـي
بالتــاي مبــدأ قــائم علــى عشــق احلريّــة وإ بــات احلضــور والفاعليّــة ورد العــدوان والتعامــل مــع
اآلخر بإخاء وندية» (احلواين.)2015 ،
هناث حماوالت عديدة للنقاد يف تعريف املقاومة .منها حماولة شكري باي تعتـً احملاولـة
األوىل يف ه ــذا اجمل ــال .إنّــ عــرّف أدب املقاوم ــة هب ــذ التس ــمية إ ــر هزمي ــة حزي ــران 1967م
متمازجاا بص ورة البطولة أو رياها استمرار اا لتقليـد الن ـر العرب ّيـة إىل شـعر البطولـة وممـا جـاء
يف تعريف املقاومة يف كتاب "أدب املقاومـة" هـو« :األدب املقاومـة يطلـق علـى جمموعـة مـن اآل ـار
الل تقول عـن القبـائح والفجـائح علـى األصـعدة السياسـيّة واالقتصـاديّة والثقافيّـة واالجتماعيّـة
بلغــة أدبيّــة .تكتــب هــذ اآل ــار قبــل حــدو احملنــة حينـاا ،وبعضــها أ نــاء املعركـة وبعــد اهلزميــة
والنكسة حيناا آخر ،وقد يؤرّخ لألزمة بعد انتهائها بوق قصري أو طويل» (شكري.)18 :1970 ،
وللســيد جنــم حماولــة أيض ـاا يف كتاب ـ أدب املقاومــة حي ـ حــاول تقــده تعريف ـاا حم ـدّداا
للمقاومــة .إنّـ بعــد اخلــوض يف تــبني مفــاهيم "الــوعي" ،و"احلريّــة" ،و"العــدوان" واملصــطلحات
املتّصـ ــلة هبـ ــا مثـ ــل "العدائيّـ ــة" ،و"الغضـ ــب" ،و"الغـ ــرية" ،و"احلقـ ــد" ،و"التـ ــوتّر" ،و"اإلحبـ ــاط"،
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و"اإلرهــاب" و"التطـرّف" ،يعـدّ "املقاومــة" الــرابط املوضــوعيّ بــني العــدوان واحلريّــة حيـ قــال:
«فال مقاومة بري مدعمة مبفاهيم احلرّيّة جملاهبة العـدوان وال حرّيّـة بـال مقاومـة يف مواجهـة
عدوان ما» (جنم.)http://maarefhekmiya.org/8049 :2018 ،
أمّــا مــا قال ـ يف تعريــف املقاوم ــة :فـ ـ «هــو األدب املعبّ ــر عــن ال ــذات (الواعيــة هبويّت ــها)
و(املتطلّعــة إىل احلرّيّــة ..يف مواجهــة اآلخــر العــدواينّ .علــى أن يضــع الكاتــب نصــب عيني ـ
مجاعت وأمّت  ،وحماف اا على كلّ ما َف من قيم عليا ..ولي متطلّعاا إىل احلرّيّـة مبعـىن
اخلالص الفرديّ» (جنم.)http://maarefhekmiya.org/8049 :2018 ،
أدب املقاومة يعتً ضمن األدب امللتزم والسياسيّ الـذي يعبّـر عـن اجلهـود ،والتضـحيات،
والكفــار ،واحلرمــان ،وم لوميّـة شــعب يقــاوم مــن أجــل دفــع هجــوم عسـكريّ ،و قــايفّ ،وديـ ّ
ووط ّ من قبل األعداء ويعاين احلرمـان يف هـذا الطريـق ،وشـعر املقاومـة «يطلـق علـى مجيـع
اإلنتاجات األدبيّة الل تنشأ نتيجة ظروف كاالختناق ،واالستبداد الداخليّ ،وفقدان احلرّيات
الفرديّة واجلماعيّة :الالقانونيّة ،احتالل وهنب األراضـي والثـروات الوطنيّـة والقوميّـة» (حسـام
وحاج .)122-121 :1387 ،

مسار ثورة  25يناير
إنّ مصــر حســب مــا يعتقــد جني ـب حمفــوظ يف أول روايت ـ الرمزي ـة "أوالد حارتنــا" (اصــغري،

 )1427هي "أم الدنيا" (حمفوظ )5 :1986 ،لذا ن راا ملكانتها التارخييّـة والثقافيّـة القدميـة ،قـد
كان رائدة يف الصحوة بني الدول اإلسالميّة ووقف ضدّ ال لم .تسلّم حسىن مبارث حكومة
مصــر منــذ س ــنة 1981م ،وقــد تعرّض ـ حكومت ـ النتقــادات يف وســائل اإلع ــالم مــن جان ــب
من ّمات بري حكومية حمليّة ،واشـتهرت حكومتـ تمالهتـا علـى التيـار اإلسـالمي ،وقـد كـان
حلكم ـ األ ــر الكــبري علــى تــدهور األوضــاع هــذا باإلضــافة إىل التراجــع امللحــوظ يف مســتوى
التعلــيم وارتفــاع معـدّالت البطالــة وانتشــار اجلــرائم يف الــبالد وبــزوال مشــروع التــورا لنجلـ
مجال( .الدلنجاوي )20 :2012 ،زد على ذلك األسباب اخلارجية الل تتمثّل يف عالقات حسـ
مبارث اخلارجيّة سواء على املستوى العريبّ ،أو على املستوى األجن مل يكـن الشـعب مقتنعـاا
علــى السياســة اخلارجيّــة يف عهــد جتــا العــامل العــريبّ والضــعف السياسـيّ يف مواجهــة تلــك
األزمات؛ منها اإلمهال اجلسيم يف قضايا خطرية مثل ميا النيـل والفتنـة الطائفيـة ،التعـاون
مع إسرائيل( .أن ر :نور اهلـدى )44 :2016 ،فهذ األسـباب أدّت إىل انـدالع امل ـاهرات الشـعبيّة
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يف مصــر يــوم  25ينــاير والثــورة هــذ مل تكــن نتيجــة الحتجاجــات قصــرية املــدى؛ ألنّ الثــورات
االجتماعيّ ــة ذات ج ــذور هيكليّ ــة وتارخييّ ــة طويل ــة امل ــدى أو طويل ــة تقريبـ ـاا ،وليسـ ـ نتيجـ ـةا
الستياءات واحتجاجات قصـرية املـدى .والـبعض يـرى أنّ الثـورة ال تنـدلع ل ـروف واسـتياءات
جذريّ ــة فق ــط ،ب ــل َت ــاج إىل ف ــرص سياسـ ـيّة ت ــدعمها ،ش ــأهنا التس ــريع يف حرك ــة الث ــورة
وحدو ها ،سواء داخليّة كان أم خارجيّة)1390 ، ( .
فـمن 1981م إىل 2011م ،كان الن ام السياسيّ ملصر واقعاا َ التأ ري الكاسـح للحـزب
الــوط ّ ،وخــالل تلــك الفتــرة كانـ احلكومــة تفتقــر إىل احلريّـة وكانـ تتحـرّش باملعارضـني
السياسيّني إضافةا إىل عقدها النتخابـات ينقصـها عنصـر التنـاف  ،وقـد اسـتمرّ تطبيـق هـذا
الن ام َ حكم مبارث حتّى وقوع الربيـع العـريبّ .و بـدأت امل ـاهرات يف  25ينـاير 2011م
يف مصر عندما خرج الشباب بأعـداد كـبرية للتعـبري عـن عـدم رضـاهم عـن الفسـاد ،وبيـاب
حريّة التعبري ،وارتفاع أسـعار األبذيـة ،وارتفـاع معـدّالت البطالـة ،واخنفـاض األجـور ،وزيـادة
روات الطبقة احلاكمة( .دوا وأكيندورو)7 :2012 ،
فهذا التدهور لألوضاع السياسيّة واالجتماعيّة يف مصر يف عهـد حسـ مبـارث ميكـن أن
نتلمس يف شعرعبدالرمحن يوسف أحـد هـوالء الشـعراء الـذين تعـدّ قصـائدهم بارقـة أمـل يف
واقع عريبّ م لم واتّسم برور التحدّي وجتلّ ريية الشاعر الوطنيّة يف هذ األشعار.

اتّجاهات عبدالرمحن يوسف وانتماءاته وعالقتها بشعره السياسي
«عبدالرمحن يوسف شاعر وإعالميّ مصريّ من مواليد  18سبتمً 1970م يف قطـر .حاصـل
على شهادة بكالوريوس الشريعة اإلسـالمية مـن كليّـة الشـريعة جبامعـة قطـر ،كمـا نـال درجـة
املاجس ــتري يف مقاص ــد الش ــريعة اإلس ــالمية م ــن كليّ ـة دار العل ــوم جبامع ــة الق ــاهرة .ش ــارث
الش ــاعر يف تأســي احلركــات السياســيّة املعارض ــة لن ــام مب ــارث مث ــل :كفايــة ،واجلمعيــة
الوطنيـ ـ ـ ـة لل ـ ـ ــتغري ،واحلمل ـ ـ ــة املص ـ ـ ــريّة ضـ ـ ـ ـدّ التوريـ ـ ـ ـ وبريه ـ ـ ــا» (عب ـ ـ ــدالرمحن:2014 ،
 .)www.arahman.netإنّ ابن العقد الثالـ مـن القـرن العشـرين بكـلّ مـا تشـتمل عليـ هـذ
املرحلــة مــن حركــات سياسـيّة واجتماعيّـة يف الــوطن العــريبّ ظهــر ملتزمـاا علـى صــعيد الشــعر
والفكر ليبع احلماس يف ضمري أبناء شـعب لتحـرّر الـوطن وليسـتردّ الشـعب اسـتقالل  .فقـد
صوّر شعر آالم شعب  ،وعبّر عن أماني  ،كما حـرّض علـى مقاومـة ال ـروف االجتماعيّـة الـل
عاشها الشعب املصريّ ،من اعتداء على احلقوق وسلب احلريّـات .هـذ ال ـروف الـل دفعـ
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عبـدالرمحن إىل تبنّـي الوظيفـة االجتماعيّـة للشـعر فقـد كانـ املقاومـة هـي السـمة املسـيطرة
على شعر  ،مقاومة قافة االستكبار ،مقاومة اجلهل ،مقاومـة األمـراض االجتماعيّـة األخـرى،
ودعوة الشعب إىل النهوض .جتلّ ريية الشاعر الوطنيّة واملتّصفة برور املقاومـة يف كـلّ آ ـار
الشعريّة بري أشعار قليلة يف ديـوان "على املكشوف" (2011م) ومل يعـدل عـن مذهبـ الـواقعي
والتزام أبداا .إنّ وقف بنتاج األديبّ ضدّ مبارث وطبع دواوين متعدّدة منها" :الشيء عندي
أخسر "" ،يف صحّة الوطن" ،و"حزن مرجتل" ،و" أكتب تاريخ املستقبل" ،و"على رأسها بطحة"،
و"مسبحة الرئي ".

حماور املقاومة يف شعر عبدالرمحن
لــدى رصــدنا ألبــرز املضــامني الشــعريّة الــل أنشــدها الشــاعر يف ظ ـلّ املقاومــة وجــدناها يف
صنفني رئيسني :املقاومة السياسيّة ،واملقاومة االقتصـاديّة .وسـيقوم البحـ مبناقشـتهما وفـق
حماور التالية:
املقاومة السياسيّة وجتليّاهتا يف شعر الشاعر
احلقــب الــل عاشــها الشــعب املصــريّ يف عهــد حس ـ مبــارث كان ـ ملئيــة بالفســاد وكان ـ
األوضاع االقتصاديّة واالجتماعيّة تـزداد سـوءاا ،ومـرّت مصـر ب ـروف سياسـيّة عصـيبة وهـي:
تصدير الغاز إلسرائيل ،وعدم تنفيذ أحكام القضاء ،واالستبداد السياسيّ ،والتروي هلـاج
التــورا ووضــع احلــواجز يف طريــق الــتغري الــدميقراطي وتشــوي الدســتور عــن طريــق تعديلـ
والتالعب مبوادّ ومبادئ من خالل تزوير نتائ االنتخابات الًملانيّة واحملليّة لصاحل احلزب
الـوط ّ( .أن ــر :نــور اهلـدى )44 :2016 ،فكـلّ هــذ أ ــارت عواطـف الــواعني مــن الشــعراء ،حيـ
أخــذوا يســايرون احلركــة الوطنيّــة بنتــاجهم األديبّ ووقفــوا جنبـاا إىل جنــب الشــعب املضــطهد
إلنارت ونشر التوعية السياسيّة في  .لـدى رصـدنا جلوانـب البعـد السياسـيّ للمقاومـة يف شـعر
عبدالرمحن وجدناها جتلّ ضمن احملاور التالية :أوّالا؛ االعتزاز بالوطن ،و انيـاا؛ الـدّعوة إىل
النّهوض والصّحوة ،و الثاا؛ التنديد بالعبوديّة والدعوة إىل الثورة على اهليمنة.
االعتزاز بالوطن
فهذا االعتزاز بطّى مساحةا كبريةا من نتاج الشـعر العـريبّ املعاصـر بشـكل عـامّ وشـعراء أدب
املقاومــة بشــكل خــاصّ .إنّ شــعورهم الصــادق باالنتمــاء إىل الــوطن جعلــهم ينفعلــوا ملــا كــانوا
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يرونـ مــن فســاد ،فانفتح ـ قــرائحهم علــى تلــك القضــايا وبــادروا بانعكاســها يف قصــائدهم
للمســامهة يف الــدفاع عــن الــوطن .بـىنّ عبــدالرمحن يوســف بــالوطن بســبب التزامـ القــوميّ
وحبّ الشديد لـ  .وتضـجّر مـن أن يـرى وطنـ يرضـخ لسـنني َـ نـريان الـذلّ وتـأذّى لـذلك
وكان مل يعد يتحمّل هذ احملنة الل استغرق زمناا طويالا ،لذا رقّـ مشـاعر وبـدا انطباعـ
يف التعبري عن جتربت الشعوريّة بشيء من املبالغة إذ ح ّ أنّ وطن استبيح كرامت وعـاش
عمراا طويالا بل كلّ عمر يف الذلّ واهلوان كما أنشد يف قصيدة يف "صحّة الوطن":
أيعـ ـ ـ ـا وعطـ ـ ـ ـ كف ـ ـ ــاث مِ ـ ـ ــن ابتِ ـ ـ ــزازي
اُري ـ ـ ـ ـ ـدُ أرعاثع فِـ ـ ـ ـ ــي أععلـ ـ ـ ـ ــى املعـ ـ ـ ـ ــالِي

أنعـ ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ــدٌّ وعأنـ ـ ـ ـ ـ ـ ع اآلن هعـ ـ ـ ـ ـ ــازي
وعأنـ ـ ـ ع تععـ ـ ــيشُ عُم ـ ــرعث فِـ ـ ــي املخـ ـ ــازي
(يوسف)96 :2012 ،

فبــدا الشــاعر ينــادي الــوطن وخياطب ـ وهــو يف احلقيقــة يقصــد شــعب خاصّــة الســلطات
فيطلب منهم أن يبتعدوا عن كلّ املخازي كما ويطلب منهم أن جيعلوا الرقيّ يف اإلعمار نصب
أعينهم بدالا من االنشغال باملالهي .فبذلك يب ّ الوعي السياسيّ ليجعل منـ سـالحاا ملكافحـة
الفساد ليُعيد الوطن إىل مسار الصحيح.
ويف قصيدة "حماولة أحاوهلا" يصرّر على أنّ وطن شعر  ،ومبا أنّ وجود كـلّ شـاعر روحـ
املتجلّية يف أشعار فحبّ الوطن متشرّب يف عروقـ لـذا حُـقّ لـ أن يهـب نفسـ للشـعب وينشـد
أشعار يف حبّ وأنّ كمواطن واعٍ سيجاب برور الكفار كلّ من يريد النيـل مـن وطنـ  .وال يعـدّ
هذا الفكار يف سبيل إعـالء كلمـة الـوطن شـيئاا فلـذا أتـى التعـبري بكلمـة "حماولـة" علـى صـورة
نكرة داللةا على قلّة العمل:
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالدي ...رُورُ أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـععاري
وعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعري فِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكِ يعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدِو ي

أقاتِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلُ مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن يُقاتِلُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
مُحعاوعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةا أُحعاولُهع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(يوسف)111 :2009 ،

فهــذا شــعور انتــاب الكــثري مــن الشــعراء املصــريّيّن الــوطنيّني بعــد النكســة ،وهــو الشــعور
باملســؤوليّة إزاء الــوطن ،حيـ أحـ ّ اجلميــع باإلشــفاق علــى مصــر والتقصــري حياهلــا وأدرث
اجلميع أنّ اهلمّ القويّ العامّ أوىل ألف مرّة من األمل الشخصـي .فوصـفوا شـوقهم إىل الـوطن
كمــا يصــفون إىل حبيبتــهم .واخنــرط الشــاعر يف هــذا النـوع مــن االتّجــا الــواقعيّ املعبّــر عــن
الوجدان اجلمعيّ ،حي تعلّق بالوطن ومهوم  ،وجعل املعشوقة الكـًى ،وصـار الـوطن احملـور
األساس يف شعر واحلبّ األبـديّ ،وهـو املعشـوقة الـل تعـاين مـن األسـر والبـدّ مـن ختليصـها:
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(سرور)136-135 :2007 ،

وعطنـ ـ ـي هُمُـ ـ ـومي لسـ ـ ـ ُ أع ـ ــرفُ بـ ـ ـريع ُ
هعيهع ـ ـ ـ ـاتع أعش ـ ـ ـ ـقُ مع ـ ـ ـ ـوطِني وذِراعُ ـ ـ ـ ـ ُ

أحيع ـ ـا ب ـ ـ ِ وعحـ ــدي ب ـ ـرُور مُزهعق ـ ـة لفُّ ـ ـ
ععلـ ـ ـ ـ ـى األحـ ـ ـ ـ ــالم حعبـ ـ ـ ـ ــل املِش ـ ـ ـ ــنعقة
(يوسف)181 :2012 ،

إنّ املتقصّـي لشـعرعبدالرمحن الــوط ّ مبـا فيـ املقبــوس الشـعريّ السـابق جيــد فيـ رُنُـوًُّا
للمستقبل ،وحلمًا باألمجل ،ودعوات للتغـيري ورفضـاا لكـلّ م ـاهر اليـأس ويـدعو إىل التّحـدّي،
وهــذ يعـ االنقضــاء علــى الالّمبــاالة واالخنــراط مبســؤوليّة ومحاســة يف البحـ عــن طريقــة
ختلّص الوطن ،وذلك ألنّ الشعب برأي يعتـً ذراع الـوطن ميكّـن الـوطن بـاخلروج مـن املـأزق
والواقع املرّ الذي يعيش شريطة أن اليكـون ذلـك الـذراع علـى اهلـامش؛ ألنّـ إذا كـان املـواطن
بري مسؤول فيصبح الوطن مثل ما رن الشاعر يف الصورة الفنّية الرائعة يف البي الثاين،
حي اصبح ذراعـ تلـفّ حبـل املنشـقة علـى رقبتـ  ،لـذا يبتعـد الشـاعر كـلّ البعـد عـن وطـن
ينطوي مواطنو على اليأس .فالصورة االسـتعاريّة هـذ تـوحي بـأنّ الـوطن ال يقـوم إال بشـعب ،
والشــعب ال يقــوم إلّ ـا بوطن ـ  .ويف احلقيقــة إنّ الوطنيّ ـة شــعور ذايتّ يف ك ـلّ شــخص ويرضــخ
اإلنســان مبوجبـ إىل دوافــع نفسـيّة ومنــازع ذاتيّـة يتألّــب مــع اجملموعــة البشــريّة املنتمـي إليهــا
تألّباا وجدانيّاا انفعاليّاا ،كما اشتعل هذا الشعور عند الشاعر يف قصيدة " صلوات ملحد" حمبّا
وطن ومواطني :
وُجُ ـ ـ ـ ــودي وعكُ ـ ـ ـ ــلُّ عع ـ ـ ـ ــذاباتِ عُمـ ـ ـ ـ ــري
أنع ـ ـا ععاشِ ـ ـقُ الشع ـ ـعب ...والشع ـ ـعبُ يعش ـ ـدُو

ألرضِ ـ ـ ـ ـي أرعاهع ـ ـ ـ ـا قلي ـ ـ ـ ـل الععط ـ ـ ـ ـاء...
ألرضِـ ـ ـ ـ ـ ـي بكُـ ـ ـ ـ ـ ـلِّ فُن ـ ـ ـ ـ ــونِ الغِن ـ ـ ـ ـ ــاء
(يوسف)69 :2012 ،

يعتقــد الشــاعر أنّ بــالد معطــاء إلّــا أنّهــا ق ـلّ عطايهــا وَتــاج إىل مــن يروّيهــا بعروق ـ .
فاملرحلة اآلن تتطلّب التضحيات والشعب مستعدّ .ومبـا أنّ التغـيري اجلـذريّ الـذي يبحـ عنـ
الشاعر ال حيد فرديّاا فيوحّد ما بني حبّ للوطن وحبّ الشـعب؛ ألنّ مرحلـة احللـول الفرديـة
ولّـ  ،وحانـ املقاومــة الشــعبيّة ،والشــاعر يواصــل حُبّـ لـبالد يف هــذ املرحلــة تبّـ للشــعب
الثائر فهو مؤمن بشعب وبقدرت على العيش الكره ورفض للذلّ ،فمقاومة الشـعب علـى هـذا
النحو تكون ناجحة؛ ألنّها نابعة من حُبّ كلّ بي يف الوطن .إن الشـاعر يعبّـر هنـا عـن الـوطن
وجودياا ويتماهى مع وجاء تقده ضمري الذات للمتكلّم تأكيداا لعشق ل  ،وأنّ الوطن هـو وهـو
الوطن ،حي يفىن العاشق يف املعشوق يف نوع من الوجد الصويفّ.
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التنديد بالعبوديّة والدعوة إىل الثورة على اهليمنة
من استراتيجيّات الغرب املاكر يف البالد العربيّة البح عن عمالء يعملون لصاحل فتصـدّى
الشــعراء هلــذ القض ـيّة وتعال ـ أصــواهتم يف الش ــعر املعاصــر ــائرةا علــى اهليمنــة ومن ـدّدةا
بالعبوديّـة ،خاصّـةا شــعراء أدب املقاومـة .فمـن الواضــح «أنّ للعـدو نصـيب يف وضــع لبنـة شــعر
املقاومة .وشاعر املقاومة دائماا يعبّر بإ ارة عن العـدوّ وجرائمـ بصـورة بـري مباشـرة ويصـوّر
جراحات واآلم الشعب وحيرّضهم على االنتقام ويثري رور التضـحية واجلهـاد لكـي الخيضـعوا
لالرتزاق والعبوديّة» (حممدي.)167 :1389 ،
فالعمالة والتبعيّة املطلقة لألمريكان مـن أهـمّ مـا كـان يتميّـز بـ حسـ مبـارث .إنّـ كـان
مستعدّاا لتنفيذ نوايا األمريكان وإسرائيل .مل يغفل عبدالرمحن عن هذ القضيّة ،إذ جلأ إىل
تاريخ مصر الوط ّ والقوميّ ،وتعاطف مع لريفع من معنويّات الثـائرين أوّالا وليـذكّر السـلطة
املرتزقة باقتدار مصر العريق ومبا فعل آبايهم املصريّون من حضارة وكيف أنّهم أوتوا بأسـاا
مما جيعلهم حيسـبون هلـم ألـف حسـاب ،كمـا صـرّر يف قصـيدة "سـائق األظغـان " :أنّ مصـر
ليس ـ حديثــة العه ـد باحلريّــة ،بــل إنّهــا موّبلــة يف تارخيهــا العريــق والك ـلّ يعــرف ذلــك ،وأنّ
املصريّني اليسمحوا ألحد التدخّل يف مصر والتعرّض الستقالليّتها:
تِلـ ـ ـكع أرضِ ـ ــي ل ـ ــي ع يُض ـ ــنيهعا احـ ـ ـتِاللٌ
ذلِ ـ ـ ـ ـ ـكع املُحت ـ ـ ـ ـ ـلُّ معطـ ـ ـ ـ ــرودٌ سعـ ـ ـ ـ ــريعًا
هع ـ ـ ـ ـ ـذِ ِ األوطـ ـ ـ ـ ــانُ للتعحريـ ـ ـ ـ ــر ععه ـ ـ ـ ـ ـدٌ

ل ـ ـ ـ ــي ع لألبـ ـ ـ ــرعاب فيهع ـ ـ ـ ــا أيي شع ـ ـ ـ ـيّء
معـ ـ ــا ل ـ ــ مِـ ـ ــن شعـ ـ ــم إص ـ ــرعاريع فـ ـ ــي
مِـ ـ ـ ـ ـ ــن أيب وع ّقتُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ حعتعـ ـ ـ ـ ـ ــى بُنعـ ـ ـ ـ ـ ــي
(يوسف)36 :2012 ،

إنّ الشــاعر يعمــد إىل اســتخدام ضــمائر اإلشــارة م ـرّتني يف البيــتني الســابقني .يف امل ـرّة
األوىل متّ توظيف اسم اإلشارة للبعيـد يف قولـ " :تلـك أرضـي" ،وجـاء هـذا االسـتخدام بغـرض
التع ــيم ،وذلــك ألنّ ـ ن ـزّل القريــب م لــة البعيــد تع يم ـاا لــألرض .فالبعــد هنــا لــي البعــد
الــزم ّ وال البعــد املكــاينّ ،بــل يقصــد ع متــها املنيعــة الــل أعي ـ املتطــاولني .وعلي ـ يــأيت
توظيف ضمري اإلشارة للبعيد بشكل احلقيقيّ لإلشارة إىل العدوّ بقول "ذلك احملتـلّ" َقـرياا
ل ولنوايا السيّئة .ويعضّـد هـذ الداللـة باسـتخدام صـفة "املطـرود" الدالّـة علـى أنّـ المكـان
لألبراب يف مصر ،وهذا يتناسب مع املعجم الداليّ املستخدم يف األبيات املستشهد هبا؛ مثل
"احـتالل" ،و"أبـراب" ،و"حمتـلّ" و"مطـرود" .فهــذ الـدوالّ مجيعـاا تـدلّ علــى االعتـزاز بالوطنيّــة
وتؤكّد على االستقالليّة وترفض العبوديّة والرضوخ للهيمنة األجنبيّة.
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يرى يوسف أنّ و يقة كامب ديفيد الل وقّعتها القيادة املصريّة فور حـرب 1973م مـع العـدوّ
اإلسرائيليّ ،والل متّ برعاية الواليات املتّحدة وَ إشراف األمم املتّحـدة ،كانـ و يقـة عـار
أحلّ للمحتلّ ما لي من حقّ  .يقول يوسف عـن هـذ االتفاقيّـة أنّهـا بيّـرت اخلريطـة اإلقليميّـة
للمنطقة ،وانتزع مصر من العرب يف صاحل التبعيّة األمريكيّة ربـم أنّ اجلميـع يعلـم أطماعهـا
يف املنطقة بأ رها .فالشاعر يف قصيدة "أكتب تـاريخ املسـتقبل" يشـكو البيـ األبـيض ومـا عقـد
مــن موا يــق الــل َمــل يف طيّاهتــا الــذلّ للشــعوب العربيّــة .ويتــذمّر مــن اللــذين احتلّــوا الــبالد
بدعوى السلم« ،وهذا مما ال يبعد عن الشعراء املصريني إذ كان مصر موطن النهضة العربيـة
منذ القده إىل عصرنا احلاضر وهذا ما يثري املشاعر الوطنية والقوميـة أحيانـاا عنـد كـثري مـن
الش ــعراء ذوي املواه ــب العالي ــة والش ــريفة وي ــدفعهم إىل التفك ــر أوالا مثّ إب ــراز ه ــذ االنفع ــاالت
الوطنية ليهزّوا نفوس مواطنيهم ومجيع املسلمني» (أنصاري:)1437 ،
نعـ ـ ـصٌّ مِـ ـ ـنع الـ ـ ـزُور بالقرط ـ ــاس والقل ـ ــم
ويف حعديقـ ـ ـ ـ ـةِ بعيـ ـ ـ ـ ـ ت أبـ ـ ـ ـ ـيعضٍ كُتبعـ ـ ـ ـ ـ
بيُّ ـ ـ ــر خعـ ـ ـ ـرعائط أرضِ ـ ـ ــي يف مُععاه ـ ـ ــدعةت
وام ـ ـ ــنعح ععـ ـ ـ ــدول تُـ ـ ـ ــراب األرض بُغيعتع ـ ـ ــ ُ

أحع ـ ـ ـلَّ سعـ ـ ــفكع دعمِـ ـ ــي يف هعيئ ـ ـ ـةِ األهمعـ ـ ــم
وع يق ـ ـ ـ ــةُ الـ ـ ـ ـ ــرج واإلذالل والنـ ـ ـ ـ ــدم
تُلغِـ ـ ـ ــي عُرُوبعتعنـ ـ ـ ــا يف صعـ ـ ـ ــاحل الععجعـ ـ ـ ــم
مِـ ــن معـ ــاءا ني ــلٍ ب ــدععوي السـ ــلم والك ــرعم
(يوسف)91-90 :2006 ،

الدعوة إىل نبذ الفنت والطائفية
ب ـدأت الفتن ــة الطائفيّــة العفن ــة تــدّب يف اجملتع ــات العربيّ ــة وتنخره ــا بش ــكل جــدّي يف العص ــر
املعاصــر ،هــذ هــي الفكــرة الــل تقــوم عليهــا ،سياســة فـرّق تســد والــل تعتمــد علــى تفتيـ قـوّة
الشيء إىل أجزاء صغرية ،فتصبح أقلّ قوّة .لذلك وانطالقاا من هذ الفكرة يهيـب عبـدالرمحن
بأبناء شعب أن يتوحّدوا كي ال يفسحوا جماالا ملن حياول أن يطعن ويفرّق ويُمزّق مشل بالدهـم.
فالطائفيّة هي معولُ هدمٍ للمجتمع والتصدّي هلا واجب اجلميع ،وَمّل عبدالرمحن عـبء هـذ
املسؤوليّة من أجل بناء وتقدّم مصـر واعتـً مـن واجباتـ  ،لـذا دعـا الشـعب إىل نبـذ الفـي ويف
ديوان "حـزن مرجتـل" وبطّـ هـذ القضـيّة يف شـعر مسـاحة كـبرية وتبلـورت يف قصـيدة "كـثري
علــيكم" حي ـ انتقــد فيهــا فرقــة املــذاهب بــني املســلمني ،ودعــى إىل الوحــدة بغ ـضّ الن ــر عــن
الطائفة أو املذهب يف وج عدوّ واحـد يعتمـد علـى التجـارب والعلـم ،وال يفـرق يف اسـتهداف بـني
املــذاهب ،حي ـ تســعى لابرات ـ اىل اخت ــراق املســاجد واحل ــوزات عل ــى الســواء ،بينم ــا تف ـرّال
املسلمون خلالفات مذهبيّة تب ّ الفي .واعتً يف قصيدت أنّ قنابل األعداء لن متيّز فرقـة عـن
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أخرى يف العامل اإلسالمي ،ومن بينها الفرقة الناجية ،فهو يريد أن يذلّ مجيـع املسـلمني ،بينمـا
حنن نتواج فيما بيننا ،ونست ف قدراتنا يف اخلالفات الداخليّة املذهبيّة:
أرى ط ـائراتِ العع ـدُومل تُحعلّ ـقُ ف ـوقع رُبُ ـوع ال ـوعطن /...حُمُولتُهــا جعهل ـزعت أل ـفع أل ـفع
كفن /...ويعشغعلُهُم كُلَّ وعق ت حعدي ُ التعجعـارب والعِلِـم /لكـن أرعانعـا شُـغِلنعا ببعـ ِّ حعـدي ِ
الفِ ـتعن /...سعتعس ـقُطُ تِل ـكع القنعاب ـلُ فــوقع اجلميــع /علــى احلقــل وعالبعاديــة /...قناب ـلُ
أعدائِنعا ال تُفرّقُ بعنيع املذاهب /فالكُلُّ يف دعاهِيعة( .يوسف)195 :2012 ،

وعندما نرصد الصّورة الشعريّة هلذ القصيدة جند أنّها متتاز بإيقاع خافـ يقرّهبـا إىل
النثر ،وقد أدّى هذا اخلفوت إىل عرض خطاب الشاعر احلجاجيّ دون انفعال ،بايت الـدفاع
عن وجهة ن رالشاعر واقناع املتلقّـي ،وعـزّز الشـاعر هـذا اخلطـاب بالتنـاص مـع قـول اإلمـام
علي (ع) حي يقول« :وعاللَّ ِ يُمِي ُ الْقلْـبع وعيعجْلِـبُ الْهعـمل مِـنع اجْتِمعـاع هعؤُلـاءا الْقـوْم ععلـى بعـاطِلِهمْ
وعتعفريقِكُمْ ععنْ حعقِّكُمْ» (هنـ البالبـة ،اخلطبـة  .)27وممـا نالح ـ مـن قضـايا فنّيـة اسـتعان هبـا
الش ــاعر لنق ــل جتربتــ الش ــعوريّة ،مجاليّ ــة التك ــرار حيــ ج ــاء عل ــى مس ــتوى تك ــرار الكلم ــة
واحلرف .لقد استخدم الشاعر كلمة "أرى" أكثر من عشر مرّات ممـا يـدلّ علـى تفشّـي الفتنـة
واستفحاهلا يف اجملتمع وبلغ هذا االستخدام لكلمـة "ألـف" سـبع مـرّات ممـا يـدّل علـى إشـراف
على الكار ة الع مى الل خنرت حلمة الوطن العريبّ ،والعدد هذا يدلّ على كثـرة املسـامهني
يف الفتنة الـل اصـبح األمّـة العربيّـة بكافّـة طوائفهـا ضـحيّة هلـا ،فهنـاث مـن يتخصّـص يف
نفـخ نارهـا ،وهنــاث مـن يتخصّــص يف إعـداد العـدّة لنشـوهبا ،وهنــاث مـن يُنـدُِّد بالفتنـة فيمــا
يُسلّح ويُموُّل جنود الفتنة:
أرعى معنْجعنيقاـ ــا يُكشمل ـ ـرُ فِـ ــي وعجْ ـ ـ ِ تِلْ ـ ـكع الْمعدِينع ـ ـ /..أرعى ألْ ـ ـفع خع ـ ـرْقٍ بجسْـ ــم
السل ـ ـفِينع /أرعى ألْ ـ ـفع ألْ ـ ـفِ دععِـ ــي يعبُ ـ ـ ُّ الضل ـ ـغِينع /أرعى مُرْجفا ـ ـا يعسْ ـ ـتعحِ ُّ خُطـ ــا ُ
لِقتْلِي/وعإبْلِي ُ صعارع قرينع /أرعى ألْفع ألْفِ اتملهعامٍ بدُونِ قرينع /أرعى فِي ال َّالم الْتِمعاعع
الْخعنعاجر تعزْحعفُ نعحْوي( .يوسف)195 :2012 ،

الدّعوة إىل النّهوض والصّحوة
إنّ الشعر املعاصر ملـُّا كان يعدّ نفس مرآةا للمجتمع يف ال روف احلرجـة ،حيـ تتـدهور فيهـا
األوضاع وتبلغ املشاكل ذروهتا يتجاوب مع الواقع ،وهذا التجاوب لـدى امللتـزمني منـهم يتجلّـى
يف كلمات توحي القيام ومتهّد النبثاق الثورة .وعبـدالرمحن كشـاعر ملتـزم وعقائـدي يف عهـد
االستبداد تفجّرت عواطف  ،ورفض ال لم ،وح ّ الشعب على القيـام ،نـدّد بـاخلنوع واسـتغرب
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الصم واختيار الصً وعدّ من الغيّ ورأى يف الثورة احللّ الوحيد إلحقاق احلقوق واملطالبة
هبا يف قصيدة "سائق األظغان ":
سع ـ ـ ـ ــائِقع األظعع ـ ـ ـ ــان للص ـ ـ ـ ــً حُ ـ ـ ـ ــدودٌ

واص ـ ـ ـطِبعاري بعع ـ ـ ـدع هعـ ـ ــذا اليعـ ـ ــوم ب ـ ـ ـيّ
(يوسف)39 :2012 ،

ما يقال يف الصـً أنّـ صـفة محيـدة ترقّـي رور اإلنسـان وتسـوق إىل مـدارج عاليـة ،بـري
أنّهــا عنــد الشــاعر أحيانـاا تتح ـوّل إىل عقبــة تــؤدّي إىل اجلمــود وتعرقــل إرادة الشــعب وجتعــل
مسرية الثورة متلكّئة ،وهو أمر مذموم عند الشاعر .إنّ الشاعر يف البي السابق يستفيد مـن
لفظ "سائق األظعـان" التعـبري الـذي يـدلّ علـى احلركـة .والسـائق هـو الشـاعر نفسـ ؛ أي ذلـك
الشخص الذي يتولّى هداية الناس ،ومما يدلّ أيضاا على تصاعد احلركة والسـرعة يف السـري
حـذف حــرف النــداء تربيبـاا للــنف لالنــدفاع حنـو األمــام واســتمرار هـذا القيــام والكـفّ عــن
الص ــم  .كم ــا وأنّ اس ــناد "الغــيّ" إىل "اص ــطباري" ي ــدلّ عل ــى التندي ــد ب ــاخلنوع واالنفعاليّ ــة
واملطالبــة بــالتحرّث .هــذا وأنّ الفعــل جــاء علــى وزن االفتعــال الــذي مــن معانيـ املطاوعــة؛ أي
قبول األ ر ،األمر الذي ال يرتار إلي الشاعر ويعدّ سلوكاا انفعاليّاا من عقابيل الذلّ واهلوان.
ويف قصـيدة "سـفار علـى يـد مـأذون" يصـرّر بالـدعوة إىل القيـام واالنتفاضـة ،وذلـك عـً
تكــرار دالّ "َـرّث" هــذا وأنّ تكــرار هــذا الــدالّ يف أبيــات القصــيدة جــاء بتــوالٍ وعلــى صــيغة
األمــر ،مثّ أردفـ بأســلوب النــداء املوجّـ إىل ابــن البلــد والشــاعر أحــد هــؤالء األبنــاء ،بغــرض
تقوي ــة الص ــلة م ــع املتلقّ ــي ومه ــا أس ــلوبان إنش ــائيّان بطبيعت ــهما ي ــدعوان إىل االنتب ــا وإ ــارة
االهتمــام لــدى املتلقّــي ،وتــزاداد هــذ الصــلة ق ـوّة ملـ ـُّا قــام الشــاعر بإدخــال أداة النــداء علــى
املنادى املضاف "ابن هذا األرض" الل تدلّ على انتمـاء كـلّ املـواطنني إىل مصـر .فبنـاء .علـى
ذلك متّ إدخاهلا على الصفة باعتبارها أكثر عالقة باملوضـوع ويـثري االنتبـا إىل حالـة اهلـوان
الل يعيشها املصريّون .مثّ يعضّد الشاعر خطاب يف املصرع الثاين للبي األوّل بصيغة األمـر
مرّة انية حمرّضاا نفس وب جلدت على القيام والوقوف أمام ال لم:
تعح ـ ـ ـ ـ ـ ـرلث يعـ ـ ـ ـ ـ ــا اب ـ ـ ـ ـ ـ ـنع هعـ ـ ـ ـ ـ ــذي األَر
تعح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرعُّث يعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــليل العِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزّ
يُحعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرملثُ عع ـ ـ ـ ـ ـ ــزمع هع ـ ـ ـ ـ ـ ــذا الشع ـ ـ ـ ـ ـ ــع
إذا معـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان هعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ُلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ

ض أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرج ععزمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكع املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفُون
عع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَّ القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــومع يتعُّعع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوُن...
ب سِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراا دُري ُ املكنُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
مُ يف بعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي فكيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفع نعك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون؟
(يوسف)92 :2009 ،

328



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الخامسة عشر ،العدد الثانی ،صيف 1440

ويف قصــيدة "ســرادق النصــر" تــأيت حماولــة الشــاعر إلبعــاد مواطني ـ مــن وج ـ الصــً
املــذموم ،حيـ يتــابع أســلوب النــداء بأســلوب النفــي وهــو مــن جهــة دالليّــة االنفصــال يناســب
املنادى احمللّى بـ"ال" وذلك ألنّ املنادى احمللّى بــ"أل" َـول "أي" بينـ وبـني حـرف النـداء "يـا".
والشاعر بعد استخدام لألسلوبني اإلنشائيّني ينتقل من اإلنشاء إىل اخلً بالتدري ويغـوص
يف تاريخ مصر العريق ليستعني مبا ادّخـر يف ذاكـرة اإلنسـان املصـريّ طـوال تارخيـ العريـق،
إذ متكّــن مــن تــرويض اجلبــابرة بش ـتّى أســاليب القيــام .فالصّــً عنــد عبــدالرمحن يتّصــف
باحلركيّة ،حي أنّ الشاعر يضيف لفظ "السوط" امللـيء باحلركيّـة ،إىل الصـً ليخرجـ مـن
السكون الذي في  .لو أمعنّا الن ر يف احلقل الداليّ الذي تنتمي إلي ألفاظ املقبوس الشعري
لوجـدنا كـلّ ألفاظـ جتسّـد احلركيّـة والنشــاط ومهـا مـن خــواصّ الثـورة" :ال تقبــل" ،و"روّض"،
و"سوط" ،و"َرّث" ،و"بوباء" و"ال ترض" .مجيع هذ األلفاظ تناسب مفهوم الثورة والقيام:
يا أُّيها املصريّ ال تعقبل مبدر الصعبر /أن ع الذي رعوّضـ ع آالفع امللـوث /بسُـوط
صعًث ساعةا /وبساعةت مترُُّد احلُكماءَ مِن بوبائها /...ال ترض أن متضـي نعهـارث
جعالسا متأمملال /يف هذ األهرعام /ال( ...يوسف)65 :2009 ،

وعنــدما نس ـلّط الضــوء علــى ضــمائر اخلطــاب املوزّعــة يف املقبــوس ،نــرى أنّ الضــمري يف
العبارة األوىل جتلّى بشكل املستتر املرفوع .يف هذ احلالة ال نكـاد نشـعر بالضـمري وإنّمـا يـتمّ
التأكيد على الفعل كما جـاء يف فعلـي "َـرّث" و"اخـرج"؛ ألنّـ باعتبـار بـري موجـود صـوتيّاا يف
البنية املكونيّة ،لذا حياول الشاعر أن جيلب االنتبا إىل الفعل ويتمّ التأكيـد علـى الفعـل ،كمـا
حصل ذلـك فعـالا يف فعلـي "ال تقبـل" و"ال تـرض" والفعـالن يتناسـبان ومفهـوم املثـابرة والقـوّة.
وكما نعلم أنّ االلتزام من نات هذا الضمري ،وهذ السمة تسهم يف َديـد مالمـح كـلّ مـن
املتكلّم واملتلقّي ،لذا يعتمد الشاعر على هذ السمة لتحريك مشـاعر املتلقّـي ويلفـ ن ـر إىل
أمهّية الثورة ولزوم الصمود أمام ال امل .بعد ذلك يسـتفيد مـن ضـمري أنـ بشـكل املنفصـل
يف ســياق يــدلّ علــى القـوّة والعــزم الراســخ ،وهــذا الضــمري حســب لزونـ الــداليّ يف هيئتـ
األوىل ميكنــ إيص ــال ه ــذ الدالل ــة إىل املخاط ــب ملالئمتــ م ــع س ــياق العب ــارة .فاملقبوس ــات
املستشـهد هبـا تـدلّ علـى اجلهـد الـذي يبذلـ الشـاعر السـتنهاض مهــم الشـعب وتفتّـق احلـ ّ
الثوريّ وبالتاي تبنّي الشعب قافة املقاومـة والـدفاع عـن حقوقـة وحياتـ يف الوجـود ليـتخلّص
مما يالقي من ظلم ،ومـا يعانيـ مـن اضـطهاد .فتغنّـى بشـعارات وريّـة هادفـة بغيـة اسـتنفار
املشاعر وَريض الضمائر على التعلّق بالوطن.
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منح الثوّار حسّاً باألمل مبستقبل أفضل
من القضايا املتجلّية يف شعر املقاومة مـنح الثـوّار حسّـاا باألمـل مبسـتقبل أفضـل لكـي يلتمسـوا
السعادة فلهذ العمليّة أ ر يعتدّ ب  .فـ«الثائر احلقيقيّ ،البدّ أن يكون متفائالا ،فالتفايل وحـد
هو الذي ميكن أن مينح اإلنسان قـدرةا علـى العمـل والتمـرّد واحتمـال االضـطهاد الكـبري الـذي
يتعرّض لـ  .واليوجـد يف التـاريخ كلّـ ـائر بـري متفائـل ،فـالثورة يف جوهرهـا إميـان بإمكانيّـة
َقيق العدل يف هذا العامل ،وإميان بأنّ العمـل والكفـار واحملاولـة كلّهـا أشـياء جمديـة ...وأنّ
النصر يف النهاية ممكن» (النقّاش.)91 :1972 ،
األمر الـذي سـعى إليـ الشـاعر طـويالا يف أشـعار ون ـم فيـ إىل مـا شـاء وذكـر جبوانبـ
العديدة .بعد رصد قصائد الشاعر والتقصّي فيها تبيّن لنا أنّ كثرياا مـا كـان حيـاول أن يبـ ّ
األمل بطرق شتّى يف قلوب الثوّار .تفجّـرت عواطفـة بنـبض مـن األسـى واحلـزن ،ولكـن بنـبض
أقوى من اإلميان ووضور الرييـة ،والتفـايل باملسـتقبل ،لـذا طغـ علـى مهسـات مسـحة األمـل
وأخذ يدعو املواطنني إىل التطلّع إىل االنتصار ومحلهم علـى اإلميـان بـذلك وعـدم التنـازل ملـا
يأيت ب حس مبارث من مًّرات لتًيـر الفسـاد الـدي والسياسـيّ واالجتمـاعيّ .فالشـاعر
بدا بري مرتار لاللتزام بالصً فشدّ كلّ عزم ليحرّض مواطني علـى التغـيري وهـذا التغـيري
الحيد إلّا بوجود األمل وما يؤيّد ذلك قول يف قصيدة "التفايل":
يُس ــائلُ اجلمـ ـعُ" :هع ــل تعس ــتطيعُ تُضـ ـمملدُ هع ــذا الصعـ ـبعار ال ــذي أ خعنعتـ ـ رم ــارُ
الليــاي؟" /فقُل ـ ُ لهُــم" :أس ـتعطيع /" ...ألنملــي ك ـرعاع إذا تعــا  ...ضع ـلَّ القطيــع /...أنعــا
مِنجنعيقُ احلقيقةِ /...وسعوفع أظلُّ أُفتّحُ وعردي /ألنّي إذا معا ذبُلـ ُ ميـوتُ الربيـع/...
سعأبقى ععلى أمعل الشعـم حيّـا بـأمر البعصـري السعـميع /...ألنّـي إذا مـا يعئسـ ُ كطـري
هعوعى فسعييأسُ بعدي اجلميع( ...يوسف)12 :2012 ،

هذا احلوار الذي اعتمد علي الشاعر يف املقبوس املذكور يضفي على النصّ بعداا دراميّـاا،
ويدخلنا يف موازنة قام هبا الشاعر بني املوت (منطق) واألمل يف احلياة (انفعال قلـ ) علـى
النحو التاي:
العاطفة (قلب)
املنطق (عقل)
استطاعة الشاعرمن تضميد جرار الصبار
إ خان رمار اللياي الصبارع باجلرار
التفتّح على أمل الشم يؤدّي إىل احلياة
الذبول يؤدّي إىل موت الربيع
البقاء على أمل الشم يؤدّ إىل بقائ
يأس الطري يؤدي إىل هعوائ
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إنّ الشـاعر يف العمــود األوّل يقبــل املــوت بشـكل عقــالينّ فــال تــدخل فيـ عاطفــة اخلــوف مــن
املوت كصـفة إنسـانيّة قو ّيـة مـع ذلـك فـإ ّن العاطفـة تـدخل إطـار اإلدراث وذلـك يف التعـابري الـل
وردت يف العم ــود الث ــاين ظه ــرت ه ــذ التع ــابري يف ق ــول الش ــاعر" :اس ــتطيع" ،و" س ــوف أظـ ـلّ"
و"سأبقى" فاألفعال هذ ميل وجداينّ يأمل بالتغيري ويرفض رقصة املوت .ومل ـُّا كـان الشـاعر يعـدّ
نفس بؤرة ذلك األمل فيتحمّل رسال اة خطـري اة وينطـق عـن موضـع قـدر تة واسـتقالليّة ويصـ ّر علـى
الدور الذي يلعب األمل والتفايل يف جلب السعادة للشعب .ومما يدلّ على ذلـك أنّ الشـاعر لـدى
استخدام أسلوب احلوار ،جيعل نفس أحد طريف اخلطاب الـذي يـؤول إليـ اجلميـع يف امللمّـات
وذلــك يف قولـ "يُســائلُ اجلمـعُ هعــل تعســتطيعُ تُضـمملدُ هعــذا الصعـبعار" و"فقُلـ ُ لهُــم :أسـتعطيع" ...
ويعضّد ذلـك باسـتخدام ضـمري األنـا املنفصـل الـدا ّل علـى القـدرة والذات ّيـة يف هيئتـ األوىل ،زد
على ذلك أنّ يكثر من استخدام األفعال وذلك ألنّ األفعال تدلّ على احلدو والتغيري ،وهذا مـا
يرنو إلي الشاعر ويتوخّا  ،واألمل يعدّ احلافز إلجناز هذا التغيري .وعلي جاء إكثار الشـاعر مـن
أســلوب اجملــازاة يف هــذا املقبــوس القصــري ــال م ـرّات .ويف قصــيدة "يف ص ـحّة الــوطن" الــل
تشري أبياهتا إىل ما حد يف ميدان التحرير وكذلك إىل اهلتافات الل كان يطلقها الثوّار ضـدّ
االستبداد ،يتحمّل عبء الرسالة شأن الرسـل ويـزّف البشـرى لركبـ وين ّبـئهم عـن َريـر قريـب
الوقوع لريفع من معنويّاهتم لكي الحيسّوا بالقنوط واإلحباط:
سعـ ـ ــائقع األظععـ ـ ــان ...تعحريـ ـ ــري قري ـ ـ ـبٌ
سعـ ـ ـ ــائقع األظععـ ـ ـ ــان فليعس ـ ـ ـ ـقُط ن ـ ـ ـ ــامٌ

ق ـ ــد هعتعفناهع ـ ــا" :ععل ـ ــى التعحري ـ ــر حع ـ ــي"
زادع مِن ـ ـ ـ الشعـ ـ ــعبُ فـ ـ ــوقع العع ـ ـ ـيمل عع ـ ـ ـيّ
(يوسف)39 :2012 ،

ويف قصيدة "أن ر أمامك " ينطلق الشاعر مـن زاويـة أخـرى ،حيـ يـدعو النـاس إىل التح ّلـي
بصفة الشجاعة وتنميتها ،والشعب املصريّ لي ببعيد عن هـذ الفضـيلة ،بـري أنّـ تاجـة إىل
من يشدّ في العزم ومينح القدرة والثقة بالنف األمر الـذي يزيـد األمـل واحللـم يف املناضـلني
ليلتمسوا السعادة يف املستقبل .فبذلك يشتدّ أزر املقبلني على الدفاع عن هن املقاومة:
س ــتعععرفُ أنَّ الشع ــجعاععة بعـ ــذرةٌ /زُرع ــ بقلبـ ــك مِـ ــن قـ ــده العُمـ ــر مثّ رعوعيتـ ــها
بععزميعتك / ...فأن ُر أمعامعـك وعا قـا مُتعسـامِقا /رعاقـب معصـريعث وابتعساـم / ...وأهـزأ
خبعوفِك واقتعحِم( ...يوسف)13 :2012 ،

ال اهرة الفنّية الل تلف انتباهنا يف هذ املقبوس تكرار صـوت املـيم وهـو صـوت جمهـور
متوسّــط بــني الش ـدّة والرّخــاوة ( ،اب ـ  )320 :2017 ،ومــن داللتــة احل ـدّة والقطــع ،والشــجاعة

تجلّيات المقاومة في شعر عبدالرحمن يوسف (دراسة في المضمون واألسلوب)
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تقتضــي احل ـدّة والقطــع كمــا ميكــن مالح ــة مفهــوم احل ـدّة الــل حيتــاج الشــخص الشــجاع
واملتفائ ــل مبص ــري زاه ــر :يف ال ــدوال ال ــل ورد فيه ــا ص ــوت امل ــيم مث ــل؛ "عزمي ــة" ،و"أم ــام"،
و"متسامق" ،و"مصري" و"اقتحم".

متظهرات احملور االقتصادي
ظــاهرة الفســاد ظ ـاهرة عامليّــة ومســتمرّة؛ ألنّهــا ال خت ـصّ جمتمعـاا بذات ـ أو مرحل ـةا تارخييّــة
معيّنة ،فهي ك اهرة مالزمة للحضارة البشـرية وجـزءاا ال يتجـزاء مـن الصـراعات السياسـيّة
واالجتماعيّــة عــً التــاريخ ،فمــا مــن أمــم اهنــارت أو أن مــة ســقط أو ــورة قامـ إلّــا وكــان
الفساد عنصراا فاعالا فيها .لقد كان مصر من بـني تلـك الـدول الـل ابتليـ هبـذ ال ـاهرة
مــن تبــذير لألمــوال العامّــة واإلســراف بــري احملســوب علــى م ـرّ العصــور ومــن دون رقيــب أو
حســيب تب ـدّدت علــى أ ــر ــروات الــبالد وبان ـ م ــاهر التخلّــف االقتصــاديّ يف ك ـلّ م ــاهر
احلياة خاصّة يف فترة ن ام حس مبـارث حيـ متّ صـرف أبلـب املـوارد علـى ملـذّات قيـادة
الن ام وعلى مشاريع ال مت إىل التنمية بـأيّ صـلة ،حيـ خـالل حكـم حسـ مبـارث أصـبح
الفساد السمة العامّة لعصر وامتدّ لكلّ مناحي احلياة ،ومشل العاملني يف احلكومـة واحلـزب
وش ـتّى أجهــزة الدولــة ،وهــو مــا أدّى إىل تفــاقم املشــكالت االقتص ـاديّة وانتشــار الفقــر املــدقع
واتّســاع حجــم البطالــة ويف تقري ـر دويّ بعنــوان "التــدفّقات املاليّ ـة ب ـري املشــروعة مــن الــدول
النامية" الصـادرة عـن مؤسسـة ال اهـة املاليّـة الدوليّة،كشـف علـى أنّ حجـم تـدفّقات األمـوال
بري املشروعة والفسـاد احلكـوميّ بلـغ  57مليـار دوالر خـالل الفتـرة الزمنيّـة بـني عـاميّ 2000
و2008م أي أ ناء فترة الرئي حممد حس مبارث( .عبد الفتار ،ال تا)11 :
ويف املقاب ــل م ــع تن ــامي ال ــدعوة إىل التحري ــر ق ــد تزاي ــد االهتم ــام بقضــيّة الفس ــاد عن ــد
الشـعراء ن ـراا لطبيعـة اآل ــار السـلبيّة للفسـاد علـى التنميــة االقتصـاديّة واالجتماعيّـة .وتزايــد
الــوعي بضــرورة مكافحت ـ والتركيــز علــى إظهــار تكاليف ـ االقتصــاديّة واالجتماعيّــة الباه ــة
ودور يف إعاقــة النمـوّ االقتصــاديّ فتعـزّزت جهــود الشــعراء الــواعني لتربيــة املقاومــة وبثّهــا يف
رور الشعب وجتلّ املقاومة يف أشعارهم يف بعدها االقتصاديّ .وجاءت هذ املناهضة للفساد
يف شعر عبدالرمحن يوسف يف أشـكال متعـدّدة وجتلّـ ضـمن احملـاور التاليـة :انتـهاب الـوطن
واتالف روات  ،والفقر االقتصاديّ والتفاوت الطبقي ،والبطالة.

332



مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الخامسة عشر ،العدد الثانی ،صيف 1440

انتهاب الوطن وإتالف ثرواته
متتلــك مصــر ــروة هائلــة مــن املنــاجم املعدنيّــة .وعلــى الــربم مــن هــذ الثــروات الطائلــة الــل
متتلكها مصر فهناث الكثري من املواطنني يعيشون َ مستوى خطّ الفقـر ،ويعـانون مـن تـردّي
املستوى املعيشيّ يف ظـلّ الفجـوة اهلائلـة بـني فئـة تعـاين مـن التضـخّم يف الثـراء والغـىن وأبلبيّـة
قابعــة يف مســتنقع الفقــر واحلرمــان .فهــذا يعـ أنّ عتــاة املفســدين واجملــرمني تعبعـوعُّيوا مناصــب
الدولــة .فالســلطة واملؤسســة العســكريّة التابعــة هلــا أخــذت َكــم قبضــتها علــى ــروات مصــر
التعدينية بصورة كاملة ،وهنبـوا املـال العـامّ .فحمّـل عبـدالرمحن أدبـ الثـوريّ مسـؤولية ألحـدا
صدمة يف وعي اجملتمع املصريّ بالنسبة إىل هذا الفساد ،فوجّ رسالة اسـتنكار تنديـد بالفسـاد
املتفشّي وأطلقها يف الفضاء وهي دعوة صرحية للتمرّد على حكّام فاسدين فاشلني.
الشــاعر يف قص ـيدة "يف ص ـحّة الــوطن" الــل تبــدو مــن أروع قص ـائد وأطوهل ـا يش ـري إىل
وجود املناجم والثروة املعدنيّة يف بلـد مصـر ،ويفـرر بأنّـ صـاحب تلـك األرض والسـماء وهـو
يعشق شعب وأرض ويغنّي ملا متتلك مصر من روة بتهكّم:
أنع ـ ــا معالـ ـ ـكُ ال ـ ــنفطِ يف جع ـ ــوفِ أرضِ ـ ــي
أنع ـ ــا ععاشِـ ـ ـقُ الشع ـ ــعب والشع ـ ــعب يعش ـ ــدو

ومعال ـ ـ ـ ـ ـكُ أرضِـ ـ ـ ـ ــي وعكُ ـ ـ ـ ـ ـلِّ السعـ ـ ـ ـ ــماء
ألرضِ ـ ـ ـ ـ ــي بكُـ ـ ـ ـ ـ ـلِّ فُنُ ـ ـ ـ ـ ــونِ الغِن ـ ـ ـ ـ ــاء
(يوسف)69 :2012 ،

فهــذ األبيــات ســرد لكنــوز مصــر املنهوبــة ،الشــاعر حيـزن عنــدما يــرى الشــعب قابع ـاا يف
مستنقع الفقر ربم امتالك لتلك الثروة املعدنيّة اهلائلة .أمّا عـزّة الشـاعر فتـأىب هـذا الفقـر
وال تقبل فيصاب باليأس والقنوط ،لكنّ سرعان ما يرجع من يأس ويأمل بأن ميلك مواطنو
بعد ذلك كلّ روات الغاز والنفط.
فق ـ ـ ـ ـريًا ب ـ ـ ـ ـ ي رعب ـ ـ ـ ـمع ـ ـ ـ ــراءا أرضِـ ـ ـ ــي
تعقوق ـ ـ ـ ـ ــع ععزم ـ ـ ـ ـ ـيع املكسُ ـ ـ ـ ـ ــورُ مهُّ ـ ـ ـ ـ ــا
وبعع ـ ـ ــدع ممعـ ـ ـ ــات عِ ـ ـ ــزّي مِـ ـ ـ ــن قُنُـ ـ ـ ــوطت

ب ـ ـ ـ ــ "فُوس ـ ـ ـ ــفات" و"بتـ ـ ـ ــرُول" و"ب ـ ـ ـ ــاز"
ول ـ ـ ـ ــم أقبع ـ ـ ـ ــل بعِـ ـ ـ ـ ـزّي مِ ـ ـ ـ ــن تععع ـ ـ ـ ــاز
تعمعلّـ ـ ـ ـ ــكع مع ـ ـ ـ ـ ــوطِ جع ـ ـ ـ ـ ــيشٌ لِغع ـ ـ ـ ـ ــاز
(يوسف)97 :2012 ،

يرى الشاعر يف " صحّة الوطن " بلد بنيّاا ميتلك روات هائلة ول دخل مايّ سنويّ كفيل
يســتطيع أن جيعــل املــواطن أفضــل ممّــا هــو علي ـ اآلن ،بــري أنّ ـ يعــاين مــن أوضــاع وأزمــة
اقتصاديّة متفاقمة .واملشاكل االقتصـاديّة الـل يعـاين منـها املصـريّون تكمـن يف عـدم التوزيـع
العادل للثروات ،لذا يتضـجّر مـن هـذ احلالـة ويعتريـ احلـزن .إنّـ يعتقـد أنّ تفـاقم األوضـاع

تجلّيات المقاومة في شعر عبدالرحمن يوسف (دراسة في المضمون واألسلوب)

333

االقتصاديّة تصبّ يف مصلحة األجانب الذين بـاتوا خيـافون علـى مصـاحلهم ،فـرأوا اسـتمرار
حياهتم ومصاحلهم يف أن تعيش الشعوب اإلسالميّة ومن ضـمنها الشـعب املصـريّ علـى حالـة
من الفقر حتّى يتمكّنوا من استعبادهم.
ويف مقبوس آخر من هذ القصيدة يركزّ الشاعر على "املفارقـة التصـويرية" القائمـة علـى
تضاد الثنائية الساخرة ليسخر مـن الواقـع املعـاش إنّـ صـراع مـا بـني احلـزن الشـديد املـؤدّي
إىل البكــاء ،والثــاين الســخريّة الزائف ـة املؤدّي ـة إىل الضــحك ،وهــو ضــحك مزيّــف بــل هــو يف
حقيقت بكاء إنّ "املضحك املبكي" مضحك من حي أنّ األجن تفضلّ علينـاء بتحملّـ عـبء
استخراج معادننا شفقة علينا وال بري فعلينا أن نشكر ألطاف  ،ومبكت من حي أنّ يـرى حـقّ
شـعب منـهوباا والسـلطات تـًّر القضـيّة لتغطيـة ممارسـاهتا للفسـاد االقتصـاديّ الـذي يشــهد
البلد .وهو تضادّ مشحون بالالمعقول والالمنطقيّة الل جتسّد املفارقة:
األجـ ـ ـ ـ ـ ـنع ي جعـ ـ ـ ـ ـ ـاءَ كـ ـ ـ ـ ـ ـي يعرحعمعن ـ ـ ـ ـ ــا
بع ـ ـ ـ ـ ـ ـل حعقُّـ ـ ـ ـ ـ ــ  -واهللا -أن نعشـ ـ ـ ـ ـ ــكُرع ُ

والسمل ـ ـ ـعرُ ...كُ ـ ـ ـلُّ ال ـ ـ ـنملفطِ ...فلتُهلّلُ ـ ـ ـوا
ألُـ ـ ـ ـ ـم نعكُـ ـ ـ ـ ـن مِـ ـ ـ ـ ـن قبلِـ ـ ـ ـ ـ نُقتّـ ـ ـ ـ ـلُ؟
(يوسف)99 :2012 ،

كما مل يغفل الشـاعر عـن الـربط بـني العوملـة وبـؤس الشـعب املصـريّ وإجهـاد  ،حيـ ركّـز
عدست الفنّية على هذ ال ـاهرة ليوضّـح جوانبـها ويكشـف عـن مغبّتـها ،حيـ يراهـا ظـاهرة
تبنّاهــا الغــرب ودعــاهتم يف الــدول العربيّــة زاعمــني أنّهــا تنتــهي بانتعــاش االقتصــاد الــوط ّ.
وعبّرالشــاعر عنــها بقولـ "أمنوذج الغــريبّ يف أفكارنــا" منـدّداا هلــا ،ورأى أنّهــا جمـرّد شــعارات
استهالكيّة جوفاء تستهدف انتعاش االقتصاد الغريبّ على حساب انتـهاب مـوارد دول املنطقـة
فيحذّر من لاطرها مبا فيها املذلّة الل تلتحق هبذ الشعوب:
أُمنُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوذجُ الغع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريب يف أفكارنع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
كُـ ـ ـ ـ ـلُ املـ ـ ـ ـ ـواردِ يف بُنُـ ـ ـ ـ ـوثِ سويس ـ ـ ـ ــرا
طُ ـ ـ ـ ــرُق املذل ـ ـ ـ ــةِ عُبّـ ـ ـ ـ ــدت ،ودُرُوبُنع ـ ـ ـ ــا

كـ ـ ــالريبي سع ـ ـ ـيطُرع ف ـ ـ ـوقع كُ ـ ـ ـلِّ األفئِ ـ ـ ـدعة
والغعالبي ـ ـ ـ ـ ـ ـةُ يف ضع ـ ـ ـ ـ ـ ـنعاهعا مُجهع ـ ـ ـ ـ ـ ـدعة
للنملهضـ ـ ــةِ الشلـ ـ ـ ـملاء أمسعـ ـ ــ مُوصعـ ـ ـ ـدعة
(يوسف)43 :2012 ،

الفقر االقتصادي والتفاوت الطبقي
يعتً الفقر مشكلة عامليّـة وظـاهرة اجتماعيّـة ذات امتـدادات اقتصـاديّة وانعكاسـات سياسـيّة
متعــددة األشــكال واألبعــاد .وهــي ظــاهرة ال خيلــو منــها أيّ جمتمــع ،مــع التفــاوت الكــبري يف
حجمها وطبيعتها وفئاهتا ،لكنّها يف العـادة تتفـاقم يف اجملتمعـات الناميـة ومـن بينـهما مصـر.
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بدأت سلسل ة الشقاء للمصر ّي علـى لتلـف ألواهنـا ،وشـعر أكثـر املصـريّني بـأ ّن ا هأل ّم بـدأت يف
التفرقة بني أبنائها فمنهم السعداء ومنـهم األشـقياء ولكـن املؤسـف أنّ الغالبيّـة الع مـى مـن
األبناء كان نصيبهم الشقاء .شهدت السنوات املاضـية موجـة عارمـة مـن النشـاط اإلضـرايبّ،
بينما تفشّ البطالة بشكل مريع ،وبينمـا تتميّـز املنـاطق الريفيّـة بفقـر ،ويعـيش نصـف سـكان
مصــر تقريبـاا علــى دوالريــن أو أقـلّ يف اليــوم الواحــد ،فقــد عــاش بعضــهم القليــل يف القصــور
الواســعة جــوع ربــم الغــىن ،وختمــة ربــم الفقــر ،وظــالم ربــم وجــود الشــم  ،وزعــيم ربــم
االستبداد وسجن ،والكلّ يطلب احلريّة ،ورئي جال على العـرش ي ـنّ أنّـ للّـد كمـا قـال
يف قصيدة "زمن اخلصيان":
ج ـ ـ ـ ــائعٌ شع ـ ـ ـ ــع  ...والطعع ـ ـ ـ ــامُ ك ـ ـ ـ ــثريٌ
حعالُن ـ ـ ـ ـ ـ ــا ...قيـ ـ ـ ـ ـ ــدٌ يف زعنع ـ ـ ـ ـ ـ ــازين ذُلٌّ

والقِيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادعاتُ تعسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتجمي بكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرش
ورئ ـ ـ ـ ـ ــي ٌ مُخلّـ ـ ـ ـ ـ ـدٌ ف ـ ـ ـ ـ ــوقع عع ـ ـ ـ ـ ــرش
(يوسف)27 :2012 ،

ويقول يف قصيدة"صحّة الوطن":
رُدّي إلـ ـ ـ ـ ـ ـيّ معشع ـ ـ ـ ـ ــاعِري وقصع ـ ـ ـ ـ ــائدي
أو أنسا ـ ـ ـ ـ جُـ ـ ـ ــوعي ال ـ ـ ـ ـذِي ععانعيتُ ـ ـ ـ ـ

أو أعطِـ ـ ــ ب ـ ـ ــاخلُبز بعـ ـ ــضع رضع ـ ـ ــاث
أو أهلِمِ ـ ـ ـ ــي اليع ـ ـ ـ ــوم أن أنسع ـ ـ ـ ــاث...
(يوسف)85 :2012 ،

أودع الشاعر حبّ الوطن فبذل كلّ ما ميلك جتا مصر إلّا أنّ بسبب الفقر مل يعد ميتلك
قوّة لينشد شعر النضايّ .فأخذ الشـكّ يتسـرّب إىل قلبـ ملـا واجهـ مـن حرمـان .كأنّـ يـرى
احلرمان سخط مصر علي لذا يقف أمامها متضرّعاا لتُقبل علي برزقها الوفري وينعم ب كما
كان علي اإلنسان املصريّ من قبل .ويأيت هذا الطلـب باسـتخدام حـرف العـاطف "أو" لـتحنّ
مصر علي بأحدى املطالب الل تقدّم هبا إليها وهو يفضّل شعر على لقمة اخلبز الـل فيهـا
حيات  .وعلى هـذا احلـبّ املتشـرّب يف عروقـ يـأيت تـذمّر لكافّـة م ـاهر البـذخ ،فإنّهـا ت هـر
جليّـاا يف ن ــام مبــارث ،وكـلّ األن مــة العربيّـة املســتبّدة التربــب يف أن هتــتمّ بفقــري وال تصــلح
أحــوال مســكني ،هــم يــزدادون بنــاء والفقــري يــزاد فقــر ،وكـلّ القــوانني الــل مــن املفتــرض أن
َمي ال توضع إال لزيادة القضبان العازلة بني الشعب واحلكـام .فيشـتكي الشـاعر مـن املذلّـة
والفقــر يف قصــيدت الطويلــة بإسـم "أكتــب تــاريخ املسـتقبل" كمــا يشــتكي مــن ملعــان تــاج امللــك
وازدياد ديون الفقري:

تجلّيات المقاومة في شعر عبدالرحمن يوسف (دراسة في المضمون واألسلوب)

ويعلمعـ ـ ـ ـعُ تعـ ـ ـ ـاجُ املُلـ ـ ـ ـكِ فـ ـ ـ ـوقع رُيُوسِـ ـ ـ ـهم
تُسع ـ ـ ـ ـ ــني ق ـ ـ ـ ـ ــواننيُ املذلُّ ـ ـ ـ ـ ــةِ فوقنع ـ ـ ـ ـ ــا
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وتعـ ـ ـ ـ ـزدعادُ يف بعيـ ـ ـ ـ ـ ِ الفقِـ ـ ـ ـ ـري دُيُـ ـ ـ ـ ـونُ
فتعـ ـ ـ ـ ـزدعادُ قُض ـ ـ ـ ــبعانٌ لنعـ ـ ـ ـ ـا وسُ ـ ـ ـ ــجُونُ
(يوسف)68 :2006 ،

إنّ الفقر والتفاوت الطبقي يف اجملتمـع املصـريّ بلـغ ذروتـ ؛ وحينمـا يطالـب الفقـري قطعـة
خبز ،يلب الغ واألكابر األحذية الالمعة الًّاقة ويعيش عيشة االرتيار .حي صار الشعب
يطالب اخلبز جبانب احلريّة والكرامة .ويف احلقيقـة إنّ الفجـوة الكـبرية بـني الطبقـات كانـ
من أهمّ الدواعي االقتصاديّة املثرية للغضب يف عهد مبارث .األمر الـذي جعـل الشـاعر يقـول
يف مفارقة مستهزئاا بأحواهلم حي وصفهم بوصف دقيق علـى حـدّ قولـ "سـادة فـنّ السـرقة"
واعتًهم الفنّانني احملترفني الذين ال بلب هلم يف مهنتهم ،حي قصدوا فكـر الشـعب األداة
الل يستيطع الشعب عً أن يطيح هبم ويقضي على حكمهم.
يعا أييها األكابر/...يعا البساي األحذِيعة اللّامِععـة البعرلاقـة/...أشـهعدُ أنَّ عُهـرعكُم كـان
شعـديدع الدِقّــة/...سعـرعقتُمُ األضعـواءَ يعـا سعـادعة فـنمل السملـرقة( ...يوســف2012 ،م ،ص
)155-156

البطالة
فالبطالــة ظــاهرة اقتصــاديّة بــدأ ظهورهــا بشــكل ملمــوس مــع ازدهــار الصــناعة ،إذ مل يكــن
للبطالــة معــىن يف اجملتمع ــات الريفيّ ـة التقليديّ ـة .الواقــع املصــريّ يف عه ــد مبــارث يؤكّ ــد أنّ
مع ـدّالت البطالــة يف تزايــد مســتمرّ ،ومــردّ ذلــك األوضــاع االقتصــاديّة املتردّيــة ،حي ـ قيــل:
«ارتفاع معدّل البطالة نات عن اتباع سياسة اقتصاديّة سيّئة وظاملة ،ومن أهـمّ دوافـع تطبيـق
هذ السياسة رضوخ الن ام املصريّ لتوجيهات صندوق النقد الدوي ومراكز صنع القرار يف
العاصمة األمريكيّة ،وكالمها يضغط على الدول الل ختضع إلرادهتا ،لتطبيق سياسـات البـدّ
أن ت ــؤدّي إىل ارتف ــاع معـ ـدّالت البطال ــة» (ج ــالل .)www.shoroukhnews.net :2011 ،فه ــذ
ال ــاهرة مثّل ـ ْ أبــرز هتديــد لســلطت الــل بات ـ تواج ـ َ ـدّيات بــري مســبوقة وصــل حل ـدّ
الدعوة للبح عن بديل ل  .وكان ردّة فعل الشاعر بالنسبة إىل هذ القضيّة عن وعي .وجّ
احتجاجـ إىل قضـيّة توزيــع املناصــب وتقســيم الوظــائف .حســب تصــريح الشــاعر أنّ تقســيم
الوظــائف وتوزيعهــا جــاء علــى أســاس طبقــي ال علــى أســاس مه ـ ّ وأختصــاص األفــراد وهــو
تقســيم جــائر يــتحكّم فيهــا عــدد قليــل مــن املق ـرّبني مــن الســلطة ،أو الــذين جنحــوا يف تــولّي
مناصب يف جهاز الدولة .فاألمر هذا أ ار حفي ة الشاعر وألزم التنديد باالختالف الطبقيّ
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السائد يف مصر ،لذا انطلق الشاعر من زاوية املنتقـد ليبـدي امتعاضـ مـن السـلطة احلاكمـة
منتقداا مواقفهم بأسلوب ساخر يف قصيدة "موت أكيد":
أنعا معن تععلّم ُ ـ بععدما فاتع األوعان ـ بأنُّ أرضع العرب قاسيةٌ ععلى معن يف دِراسعت
اجتعهــد /...كُ ـلُُّ الكراســي وُرّ ـ يف معــوط  /...مِــن إس ـ ِ شع ـابلها /...إىل إس ـ ِ
الوعلد ...وإذا اعتعرض ع فأنـ ع معوتـورٌ ومعسـعورٌ وعمعـأجورٌ ومِـن أهـل احلسعـد / ...وإذا
شعكوتع فأنـ ع حتمًـا كـار ٌ هعـذا البعلـد / ...أنـا ععاطـلٌ مازلـ ُ أمشِـي يف البعطالـة دربع
مِحعنة( ...يوسف)174 :2012 ،

كمــا نالح ــظ أنّ يوس ــف يكش ــف ع ــن ظ ــاهرة اجتماعيّ ــة متفشّ ــية يف مص ــر ،وال يس ــتطيع
السكوت عليها؛ فيعدّها من أشدّ أنواع ال لم ،حي يرى املناصـب تتـداول بـني أفـراد شـرحية
خاصّة من اجملتمع ،ولي للمتعلّمني واملثقّفني نصيب من ذلـك .وكـلّ مـن أراد االحتجـاج علـى
هذ ال اهرة املتفشّية يف البالد فيعدّ لالفاا للدولـة ويكبـ  .وجـاءت مكافحـة الشـاعر هلـذ
القضيّة برور باضبة على الفساد اإلداريّ املستتب يف دوائـر مصـر .وعنـدما منعـن الن ـر يف
األلفــاظ الــل اســتخدمها يف القطعــة الشــعرية الســابقة ميكننــا أن نــتلمّ ال لــم والضــيم يف
معجمهــا الــداليّ ،حي ـ جــاء بصــفة "قاســية" عنــد الشــاعر تي ـ جلــأ إىل الســخريّة ورار
يســتخدم ألفــاظ قبيحــة هتكّمـاا بتلــك الشــرذمة .كمــا وجــاء اســتخدام للفعــل اجملهــول واســم
املفعول داللة على الضيم الذي يعـاين منـ املثقّفـون وهـو قولـ "الكراسـي ور ـ " ،و"موتـور" ،و"
مسعور" و"مأجور".
ويف قصيدة "عاطل" يقول بنًة سـاخرة" :أنعـا عاطـلٌ /...لكِـنّ ي مهنـةٌ أتقنتـهعا" إنّـ يف
هذ القصيدة يصوّرعذابات الشباب الذين يقضـون أحلـى أيّـام العمـر تثـاا عـن لقمـة عـيش.
فالشاعر النتقال هذا املعـىن يسـتعني بأسـلوب املبالغـة ليبـيّن ع ـم املصـيبة الـل يعـاين منـها
الشباب العاطلني من العمل:
أنعــا عاط ـلٌ/...لكِنّ ي مهن ـةٌ أتقنت ـهعا /...ه ـيع أن أجُــوبع األرضع أت ـ ُ ععــن
ععمعل /...تععِبع احلذاءه مِن احلِجعارةِ ععًع دعربٍ /باتع مُمتعـدّا طـويالا مثـل عُمـرٍ يعنتـهي
يف املُقتعبعل( ...يوسف)182 :2012 ،
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النتائج
-

-

-

-

إنّ الشـاعر بانفعالـ لعوامــل سياسـيّة واجتماعيّــة جعـل شــعر واقعيّـاا معبّــراا عــن و بــة
الــرور العــريبّ وتطلّعهــا إىل مســتقبل زاهــر ،وهــو إبــداع ملتــزم بقضــايا الــوطن وأداة
للتغيري االجتماعيّ ،وميكن للقارر أن يـرى هـذا االلتـزام يف النسـي القـويّ املتشـابك
الــذي َ ــو بـ قصــيدت واســتخدام للغــة احلديثــة اليوميّــة وكــذلك التجربــة الفنّيــة
الل اعتمد عليها للتعبري عن رييت الشعريّة.
ظهــر عبــدالرمحن يوســف بشــعر شــاعراا ملتزم ـاا وتربويّ ـاا ،انفعــل بأحــدا اجملتمــع
املص ــريّ يف عه ــد مب ــارث وتع ــاطف معــ  .اس ــتطاع ه ــذا الش ــاعر أن ي ــدعم احلرك ــة
الوطنيّة بتربية رور املقاومة يف شعب مصـر بأبعادهـا السياسـيّة واالقتصـاديّة .وذلـك
بالتعبري عن اهتمامات قوم وعمّـا يضـطرب يف نفسـ  .فنشـر الـوعي وأنـار العواطـف
وأوقد نار احلماسة للدفاع عن احلقوق واحلرّية.
متّ نشــر الــوعي السياسـيّ بطريقــة مباشــرة وبــري مباشــرة وبتعــبري صــادق .فجسّــدت
أش ــعار عــدّة جوان ــب م ــن للواق ــع املص ــريّ يف عه ــد مب ــارث متف ــاعالا معــ  ،وجتلّــ
حماوالت لتربية رور املقاومة يف الشعب بعدين رئيسني ومها البعـد السياسـيّ والبعـد
االقتصــاديّ ،نــاقش فيهــا القضــايا التاليــة :االعتــزاز بــالوطن ،والـدّعوة إىل النّهــوض
والصّــحوة ،والتنديــد بالعبوديّــة والــدعوة إىل الثــورة علــى اهليمنــة ،ومــنح الثـوّار حسّـاا
باألمل مبستقبل أفضل ،انتهاب الوطن واتالف رواتـ  ،والفقـر االقتصـاديّ والتفـاوت
الطبقي ،والبطالة.
امتاز شعر بالسهولة وابتعد عن الرمزيّة والتعقيد البياين كما عمد يف أدبـ النضـايّ إىل
اإلفادة من األساليب الفنّيّة املختلفة النتقال جتربت الشعريّة وترث أ راا يف املتلقّي.

338

مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة الخامسة عشر ،العدد الثانی ،صيف 1440



املصادر واملراجع
 .1ابــن أيب احلدي ـد ،عزالــدين (1385هـ ـ) .شــرر هن ـ البالبــة .ط  ،2القــاهرة :دار إحي ـاء
الترا العريب.
 .2اصغري ،جواد (1427هـ)« .الرمزية يف أدب جنيب حمفوظ» .اجمللة اللغة العربية وآداهبـا،
العدد  ،3صص.17-5
(1437هـ ـ)« .شــعر فــاروق جوي ـدة يف دراســة أســلوبية دراســة يف شــعر
 .3انصــاري،
امللتزم» .اجمللة اللغة العربية وآداهبا ،العدد  ،1صص.47-27
آن».
انـداز
 ،مهدي (1390ش)« .انقالب مصـر
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

منطقـ اي،

العدد  ،6صص.182-159
ابـ  ،طــارق (2017م) .النســق الشــعري وبنياتـ  ،منطلقــات التأســي املعــريفّ ،والتوظيــف
املنهجيّ .دار اليازوري العلميّة.
در كتابهاي درسـي،
حسام  ،سعيد؛ وحاج  ،أمحد (1378ش) .سهم ادبيات
 ،كرمــان ،بني ـاد حفــظ آ ــار و نشــر
ادبي ـات
 .مقــاالت اول ـني
نام ـ
ارزشهاي دفاع مقدس.
احلواين ،فادية مليح (2015م)« .جتليات قافة املقاومة يف الشعر العريبّ املعاصـر» .جملـة
العلوم اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،العدد  ،8صص.20-1
دج ـ ـ ـ ــالل ،أم ـ ـ ـ ــني (2011م) .ـ ـ ـ ــورة ين ـ ـ ـ ــاير ...ومش ـ ـ ـ ــكلة البطال ـ ـ ـ ــة،2011/2/25 .
.www.shoroukhnews.net
دوا ،جاس ــتني؛ وأكن ــدورو ،أولوفونت ــو (2012م) .تقريـ ـر بعث ــة متابع ــة االنتخاب ــات التابعـ ـة للمعه ــد
االنتخايب للدميقراطية املستدامة مصر .القاهرة :املعهد االنتخايب للدميقراطية املستدامة مصر.
الدلنجاوي ،عثمان (2012م) .عام الثورة  .2011دار اجلمهورية للصحافة.
سرور ،عبداهلل (2007م) .أ ر النكسة يف الشعر العريبّ  .1973-1956القاهرة :دار كتب.
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد ،إدوارد (2012م) .الثقاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ووط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ومقاوم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
.http://www.jadaliyya.com/pages/index/7527
در شـعر معاصـر مصـر».
 ،اكـرم (1388ش)« .منادهـاي
سليمي ،علـي؛ و

نشري ادبيات

 ،كرمانشا  ،اجمللد  ،1العدد  ،1صص.88-71

 .14عبد الفتار (ال تا) .أباطرة الفساد وزراء ورجال هنبوا روات مصر .دار احلياة للنشر والتوزيع.

تجلّيات المقاومة في شعر عبدالرحمن يوسف (دراسة في المضمون واألسلوب)

.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

339

شكري ،باي (1970م) .األدب املقاومة .القاهرة :دار املعارف.
حمفوظ ،جنيب (1986م) .أوالد حارتنا .القاهرة :مكتبة مصر.
حممدي ،حمبوب (1389ش) .قسم ب خنل قسم ب زيتون .طهـران :نشـر ارزشهـاي دفـاع
مقدس.
جن ـ ـ ـ ـ ــم ،الس ـ ـ ـ ـ ــيد (2018م) .إطالل ـ ـ ـ ـ ــة يف تعري ـ ـ ـ ـ ــف "أدب املقاوم ـ ـ ـ ـ ــة"،2018/1/14 .
.http://maarefhekmiya.org/8049
النقــاش ،رجــاء (1972م) .حممــود دروي ـش شــاعر األرض احملتلــة .ط  ،2بـريوت :املؤسســة
العربيّة للدراسات والنشر.
نور اهلدى ،بولة (2016م) .الصراع السياسي يف مصر  .2011-2015جامعة قاصدي مربار.
يوسف ،عبد الرمحن (2006م) .أكتب تاريخ املستقبل .القاهرة :دار الشاعر للنشر والتوزيع.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (2009م) .ال شيء حىت أخسر  .القاهرة :دار الشاعر للنشر والتوزيع.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (2012م) .حزن مرجتل .القاهرة :دار الشاعر للنشر والتوزيع.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (2012م) .ر اء امرأ ال متوت .القاهرة :دار الشاعر للنشر والتوزيع.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (2012م) .يف صحّة الوطن .القاهرة :دار الشاعر للنشر والتوزيع.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (2012م) .يوميات ورة الصبار .القاهرة :دار الشاعر للنشر والتوزيع.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (2014م) .نبذة عن الشاعر.www.arahman.net .

