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 (2/6/2018؛ تاريخ القبول: 17/2/2018)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

فجّـر الواقـع املــرّ الـذي شــهدت  مصـر يف عهــد مبـارث  ال ـة عقــود، حاجـة اإلنســان املصـريّ إىل املقاومــة. فخلقـ  عنــد           

ــة ب      ــوريّ للمطالب ــاا يف    مشــاعر التمــرّد والغضــب وزادت يف حــدّة احلــراث الث ســقوط الن ــام الســلطويّ. انعكــ  ذاث جليّ

نصــيب يعتــدّ بــ  يف خلــق الثــورة ودعمهــا، إذ صــبّ جتربتــ  الشــعريّة   م( 1970) القرضــاوي وســفيعبــدالرمحن ول األدب،

ورييت  يف نتاج  األديبّ هبدف ب ّ رور املقاومة يف الشعب. اتّخذت حركة املقاومة يف أشعار  بعدين رئيسني، ومها البعـد  

ــأهمّ جوانبــهما يف شــعر       -الدراســة مبنــه  وصــفي   سياســيّ واالقتصــاديّ وقــد حاولــ   ال ــي رصــد هــذين البعــدين ب َليل

ــ ة يّاملقاومــة السياســ منــها:عبــدالرمحن مــن خــالل موضــوعات معيّنــة     معاجلــة موضــوعات مثــل االعتــزاز  يف الــل جتلّ

باألمـل   ومـنح الثـوّار حسّـاا   ، لدعوة إىل الثورة علـى اهليمنـة  ، والدّعوة إىل النّهوض والصّحوة، والتنديد بالعبوديّة وابالوطن

تــالف  رواتـ ، والفقــر االقتصــاديّ  إجتلّــ  يف الكشــف عـن انتــهاب الـوطن و   الـل  املقاومـة االقتصــاديّة ، ومبسـتقبل أفضــل 

انــب . كمــا وســع  الدراســة أن تــدرس ذلــك يف ظــلّ أســلوب فنّــي ومجــايّ فركّــزت علــى اجل   والتفــاوت الطبقــي، والبطالــة

مما خلص  إىل أنّ الشاعر كـان مييـل شـديداا إىل     اللغويّ والداليّ الل اعتمد الشاعر يف َريض  الشعب على املقاومة

 .استعمال التركيب العادّي تي  ال جند صورة بعيدة املنال أو صعبة التركيب
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 مقدمة

 واليـزال  املقاومـة  ظـلّ  يف قومـ   اهتمامـات  عن بشعر  عيداف كان القدم منذ العريبّ األديب إنّ

 الـــوطنيّني الشـــعراء رييـــة جتلّـــ  حيـــ  احلـــدي ، العصـــر يف مســـتمرّاا والكفـــار الـــدفاع هـــذا

ــواعني ــدفاع يف وال ــوطن عــن ال ــابثني ضــدّ والوقــوف والشــعب ال ــالوطن، الع  شــعرهم واتّســم ب

 أن ميمكننـا  احلـدي   مصـر  تـاريخ  يف نغـوص  وعنـدما  املقاومـة.  أدب نتـاجهم  ونّـي  بالوطنيّة

 م(1904-م1838) البــارودي ســامي حممــود مثــل أدبائهــا؛ أعمــال يف الــرفض جتلّيــات نــتلمّ 

-م1911) حمفـوظ  وجنيـب  م(،1983-م1940) دنقـل  وأمـل  ،(م1985-م1928) حـدّاد  وفؤاد

ــب م(2006 ــيالين وجنيـــ ــالء ،(م1995-م1931) الكـــ ــواين وعـــ ــورة م(،1957) األســـ  ومنصـــ

 األدبـاء  هـؤالء  لنتاج فالقارر م(.1970) يوسف عبدالرمحن إىل ووصوالا م(1976) عزالدين

 من . تعاين الذي وال لم الفساد عن لنا َكي حي  وشكواها، مصر أنني يرى أن بإمكان 

آ ـاراا فيهـا مسـحة مـن أدب املقاومـة مثـل: روايـة "عـودة          م شهد1919فهذا البلد بعد  ورة 

نتتبّـع أدب املقاومـة يف مصـر نعثـر علـى شـعراء وقفـوا        عندما و م لتوفيق احلكيم.1933الرّور" 

وينــ  اومــن دوالــذي اشــتهر بــالتمرّد  فــؤاد حــدّادفنكتفــي  بوجــ  االســتعمار وكــافحوا االســتبداد

، وأمـل دنقـل الـذي تغنّـ  قصـائد  بـالثورات؛ منـها قصـيدة "ال         م1952"أحرار وراء القضـبان"  

م، ومــن أشــهر 2011 ينــاير 25ن التحريــر يف  ــورة تصــاحل" الــل طــاف هبــا الثــوّار حــول ميــدا 

كما وانضمّ عبدالرمحن يوسف إىل الشعراء  .م1969 دواوين  "البكاء بني يدي زرقاء اليمامة"

املصريّني املكافحني إذ خصّص لنفس  صفحات من ديوان أدب املقاومة. وتصـدّى لالسـتبداد   

وجسّدت أشعار  عدّة جوانب من اجملتمع  يناير 25وعضّد بنتاج  األديب حركة الثوّار يف  ورة 

فحــبّ الــوطن لــدى  (1388 ، يمي)أن ــر: ســل املصــريّ ســاعياا خلــف احلريّــة واملســاواة.

عبــدالرمحن شــعور انطبــاعي مكّنــ  أن يبــ ّ الــوعي السياســيّ بصــورة مباشــرة يف جمموعاتــ     

ــة "  ــيء الشــالشــعريّة التالي ــار و"(، م2009) "أخســر  ىحتّ ــب ت يف "م( و2006) "ملســتقبلخ ايأكت

ــحّ ــوطنصـ ــل م(، و"2011)"ة الـ ــزن مرجتـ ــرئ "و، (2012)"حـ ــبحة الـ ــًز (م2013  )يمسـ ". فـ

الشــاعر بأدبــ  النضــايّ يقــف جنبــاا إىل جنــب مــع الشــعب وحــاول أن ينقــل انطباعاتــ  للواقــع   

 الذي تعيش  مصر، إىل املتلقّي.

ــاءت ــذ  جـ ــة هـ ــلّط الدراسـ ــوء لتسـ ــى الضـ ــيّة علـ ــيّة قضـ ــرة سياسـ ــ  معاصـ ــعر يف جتلّـ  شـ

 الشـاعر  عليهـا  اعتمد الل الفنّية التعبري أساليب بعض على وركّزت كما يوسف، عبدالرمحن
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 أدب ظـلّ  يف املختـارة  النّصوص لتدرس َليليّاا وصفيّاا أسلوباا هنج  وعلي  النضايّ. أدب  يف

 بعــد مناقشــتها وســتتمّ عديــدة حمــاور ضــمن املقاومــة م ــاهر برصــد انتــه  حيــ  املقاومــة،

 املقاومة. أدب حول التن ريات عرض

 البحث هدافأ

 يوسف، عبدالرمحن نتاج يف املقاومة أدب أبعاد على التعرّف إىل التطلّع أواّلا يهدف البح 

 الوطنيّة. للحركة مسايرتة يف املقاوم املصريّ األدب يف الشاعر مكانة تبيني يقصد و انياا

 البحث خلفيّة

 بـبعض  جـاءت  حيـ   العمـوم،  وجـ   علـى  درسـت  و املقاومـة  أدب ناقشـ   عديـدة  دراسات هناث

 تعتـــً الدراســـة هـــذ  إىل بالنســـبة وهـــي ومت هراتـــ ، املقاومـــة أدب ومعـــايري والـــريى اآلراء

 يف املقاومـة  أدب كتـاب  منـها:  البحـ ؛  هـذا  َليل يف عليها االعتماد ميكن خارجيّة، دراسات

-1948 االحـتالل  َـ   املقـاوم  لسـطي ّ الف األدب م(1966) 1966-1948 ةاحملتلـّ  نيفلسط

 بـاي  وكتـاب  معـايري .  وذكر املقاومة ألدب تعريفاا قدّم حي  كنفاين انغسّل م(1968) 1968

 أدب" شــكري بـاي  املصـريّ  الناقــد كتـاب  يتكـوّن  :مقاومـة  شــعراء ال معارضـة  شـعراء  :شـكري 

 املقاومــة قصــص يف للبطولــة األوّل خيصّــص أقســام، و ال ــة مــدخل مــن (م1970" )املقاومــة

 .واألمريكي والعريبّ املصري الشعر يف للبطولة والثال  املسرر، يف للبطولة والثاين ورواياهتا،

 يف الفلســطينيّة املقاومــة شــعر علــى الناقــد يــأيت فصــالا، عشــر ا ــ  الثال ــة األقســام وتشــكّل

 شــعر يف البطولــة أبعــاد" بــل "الفلســطينيّة املقاومــة" عنوانــ  جيعــل وال عشــر، احلــادي الفصــل

 وفــدوى نــزار بــني ويقــارن قبــاين، نــزار الشــاعر قصــائد بعــض يــدرس ألنّــ  ؛"العربيّــة املقاومــة

 ..املقاومـة  أدب"كتـاب  أمهّهـا  اجملـال  هـذا  يف كتـب   ـال   جنـم  وللسـيّد  .بسيسـو  ومعني طوقان

 وال لم ادلالستبد واملقاوم املناهض اإلبداع يف الكاتب يتعمّق .م(2014) "واملعطيات املفاهيم

 إىل الكتـاب  وزّع وقـد  بعيـدة.  أزمنـة  يف بـل  فحسـب  عصرنا يف لي  املقاوم؛ األدب على مركّزاا

 .واألخـري  السـادس  للفصـل  أفـرد   الثـاين  والقسـم  .فصـول  اسة ويضمّ األوّل القسم قسمني:

 اهلـذ  اختيـار   أسـباب  فيـ   أوضـح  "املقاومـة  أدب ملـاذا " بعنوان جامعاا مدخالا الكاتب لنا سطر

 ودور وحاالت ، خصائص  تنوّع موضّحاا املقاوم، األدب أمهّية حول ن ر  وجهة مبدياا املوضوع،

 كنشـاط  الفنّـي  اإلبـداع  أمهيـة  مـع  ال لـم،  ملقاومـة  إنسـانية  كوسـيلة  عـامّ  بشكل واإلبداع األدب

 مالمـح  ناقشـ   الل الدراسات أمّا .عناصر  أهمّ إبراز خالل من ضرورت  موضّحاا مقاومي،
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 كلّ على اإلتيان للدارس ينبغي وال فكثرية املقاومة شعراء نتاج يف تطبيقي بشكل املقاومة دبأ

 الل الدراسات ومن طويالا وقتاا يستغرق أمر فهذا ودراسات، كتب من الشأن هذا يف كتب ما

 حســنوند مصــطفى قــدّمها الــل التطبيقيّــة الدراســة إىل اإلشــارة ميكــن الشــاعر آ ــار ناقشــ 

و عبـدالرمحن   يزديـ  يمقاومـ  نـزد فرخـ    يقـ يتطب يهـا  منونـ  از جلـو    " وانعن َمل

 مركّـزاا  الشاعرين، شعر يف وردت الل املشتركة املضامني الشاعر تناول ش(.1394) وسف"ي

 مــن صـورمها  أخــذا الشـاعرين  أنّ إىل البحــ  وخلـص  الفنّيــة، والصـورة  اللغــويّ اجلانـب  علـى 

 بالصــراحة شــعرمها وامتــاز بســهولة، املخاطــب يــدركها الــل املعقــوالت أو احملسوســة الصــور

  الرمزيّ. التعبري إىل اجلنور وعدم املعاين إيراد يف والوضور

ــة حيــاول البحــ   شــعر يف وأنواعهــا املقاومــة جتلّيــات هــي مــا أواّلا؛ الســؤالني: عــن اإلجاب

ــاا؛ يوســف؟ عبــدالرمحن ــ  تقــالالن الشــاعر عليهــا اعتمــد الــل األســاليب هــي مــا  اني  جتربت

 املقاومة. أدب ظلّ يف الشعرية

 املقاومة أدب

 وفاعـل  ومسـتقلّ  حـرّ  حضـور  َقيـق  يف والطمور احلياة إرادة عن تعبري العرب عند املقاومة»

 وهـي  العـريبّ  اإلنسـان  ووجـدان  عقـل  يف أصـيل  ايتّيـ ح مبـدأ  هي وإنّها وقتيّة، حالة ليس  فهي

 مــع والتعامــل العــدوان ورد والفاعليّــة احلضــور بــاتوإ  احلريّــة عشــق علــى قــائم مبــدأ بالتــاي

 .(2015 احلواين،) «وندية بإخاء اآلخر

هناث حماوالت عديدة للنقاد يف تعريف املقاومة. منها حماولة شكري باي تعتـً احملاولـة   

م 1967األوىل يف هـــذا اجملـــال. إنّـــ  عـــرّف أدب املقاومـــة هبـــذ  التســـمية إ ـــر هزميـــة حزيـــران   

ورة البطولة أو رياها استمراراا لتقليـد الن ـر العربيّـة إىل شـعر البطولـة وممـا جـاء        متمازجاا بص

 اآل ـار  مـن  جمموعـة  علـى  يطلـق  املقاومـة  األدب»يف تعريف املقاومة يف كتاب  "أدب املقاومـة" هـو:   

 واالجتماعيّـة  والثقافيّـة  واالقتصـاديّة  السياسـيّة  األصـعدة  علـى  والفجـائح  القبـائح  عـن  تقول الل

ــة لغــةب  اهلزميــة وبعــد ةكــاملعر أ نــاء وبعضــها حينــاا، احملنــة حــدو  قبــل اآل ــار هــذ  تــبكت. أدبيّ

 .(18 :1970 ري،كش)« طويل أو قصري بوق  انتهائها بعد لألزمة يؤرّخ وقد آخر، حيناا سةكوالن

ــة جنــم وللســيد ــ  يف أيضــاا حماول ــ  املقاومــة أدب كتاب ــاا تقــده حــاول حي  حمــدّداا تعريف

ــ  .للمقاومــة ــة"، "الــوعي"، مفــاهيم تــبني يف اخلــوض بعــد إنّ  واملصــطلحات و"العــدوان" و"احلريّ

 و"اإلحبــــاط"، و"التــــوتّر"، و"احلقــــد"، و"الغــــرية"، و"الغضــــب"، "العدائيّــــة"، مثــــل هبــــا املتّصــــلة
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 قــال: حيــ  واحلريّــة العــدوان بــني املوضــوعيّ الــرابط "املقاومــة" يعــدّ و"التطــرّف"، و"اإلرهــاب"

 مواجهـة  يف مقاومـة  بـال  حرّيّـة  وال العـدوان  جملاهبة احلرّيّة مبفاهيم مدعمة بري ةمقاوم فال»

 .(http://maarefhekmiya.org/8049 :2018 )جنم، «ما عدوان

 (هبويّتـــها )الواعيــة  الـــذات عــن  املعبّـــر األدب هــو » فـــ  املقاومـــة: تعريــف  يف قالـــ  مــا  أمّــا 

ــة ــدواينّ. اآلخــر مواجهــة يف احلرّيّــة.. إىل و)املتطلّع ــ  نصــب الكاتــب يضــع أن علــى الع  عيني

 مبعـىن  احلرّيّـة  إىل متطلّعاا ولي  عليا.. قيم من َف   ما كلّ على وحماف اا وأمّت ، مجاعت 

 .(http://maarefhekmiya.org/8049 :2018 )جنم، «الفرديّ اخلالص

 ات،يالتضـح و اجلهـود،  عـن  عبّـر ي يالـذ  والسياسيّ امللتزم األدب ضمن عتًي املقاومة أدب

  ّيــدو ، قــايفّو ،ريّكعســ هجــوم دفــع أجــل مــن قــاومي شــعب ةيّــوم لوم احلرمــان،و فــار،كالو

 عيـ مج ىعلـ  طلـق ي» املقاومـة  وشـعر  ،قيـ الطر هـذا  يف احلرمـان  عاينيو األعداء قبل من ووط ّ

 اتياحلرّ فقدانو ،يّالداخل االستبدادو الختناق،كا ظروف جةينت تنشأ الل ةيّاألدب نتاجاتاإل

 )حسـام  «ةيـّ والقوم ةيـّ الوطن والثـروات  ياألراضـ  وهنب احتالل ة،يّالالقانون ة:يّواجلماع ةيّالفرد

 .(122-121 :1387 وحاج ، 

 يناير 25 ثورة مسار

 ،)اصــغري "حارتنــا "أوالد ةيــزالرم روايتــ  أول يف حمفــوظ بجنيــ يعتقــد  مــا حســب مصــر إنّ

 قـد  القدميـة،  والثقافيّـة  التارخييّـة  ملكانتها ن راا لذا (5 :1986 )حمفوظ، ا"يالدن "أم هي (1427

 حكومة مبارث حسىن تسلّم ال لم. ضدّ ووقف  اإلسالميّة الدول بني الصحوة يف رائدة كان 

 جانـــب مــن  اإلعـــالم وســائل  يف النتقــادات  حكومتـــ  تعرّضــ   وقــد  م،1981 ســـنة منــذ  مصــر 

 كـان  وقـد  اإلسـالمي،  التيـار  علـى  تمالهتـا  حكومتـ   واشـتهرت  حمليّة، حكومية بري من ّمات

ــى الكــبري األ ــر حلكمــ   مســتوى يف امللحــوظ التراجــع إىل باإلضــافة هــذا األوضــاع تــدهور عل

 لنجلــ  التــورا  مشــروع وبــزوال دالــبال يف اجلــرائم وانتشــار البطالــة معــداّلت وارتفــاع التعلــيم

 حسـ   عالقات يف تتمثّل الل اخلارجية األسباب ذلك على زد (20: 2012 )الدلنجاوي، مجال.

 مقتنعـاا  الشـعب  يكـن  مل األجن  املستوى على أو العريبّ، املستوى على سواء اخلارجيّة مبارث

ــة السياســة علــى  تلــك مواجهــة يف لسياســيّا والضــعف العــريبّ العــامل جتــا  عهــد  يف اخلارجيّ

 التعـاون  الطائفيـة،  والفتنـة  النيـل  ميا  مثل خطرية قضايا يف اجلسيم اإلمهال منها األزمات؛

 الشـعبيّة  امل ـاهرات  انـدالع  إىل أدّت األسـباب  فهذ  (44: 2016نور اهلـدى،   )أن ر: إسرائيل. مع

http://maarefhekmiya.org/8049
http://maarefhekmiya.org/8049
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 الثــورات ألنّ املــدى؛ قصــرية الحتجاجــات نتيجــة تكــن مل هــذ  والثــورة ينــاير 25 يــوم مصــر يف

ــة ــذور ذات االجتماعيّـ ــة جـ ــة هيكليّـ ــة وتارخييّـ ــدى طويلـ ــة أو املـ ــاا، طويلـ ــ  تقريبـ ــةا وليسـ  نتيجـ

 واسـتياءات  ل ـروف  تنـدلع  ال الثـورة  أنّ يـرى  والـبعض  املـدى.  قصـرية  واحتجاجات الستياءات

ــاج بـــل فقـــط، جذريّـــة ــيّة فـــرص إىل َتـ  الثـــورة حركـــة يف التســـريع شـــأهنا تـــدعمها، سياسـ

  (1390، ) خارجيّة. أم كان  داخليّة سواء وحدو ها،

 للحـزب  الكاسـح  ريالتأ  َ  ااواقع ملصر يّاسيالس الن ام كان ،م2011 إىل م1981 منفـ

 نيباملعارضــ شتتحــرّ وكانــ  ةيّــاحلر إىل تفتقــر احلكومــة كانــ  الفتــرة تلــك وخــالل ،الــوط ّ

 هـذا  قيـ تطب اسـتمرّ  وقـد  التنـاف ،  عنصـر  انقصـه ي النتخابـات  عقدها إىل إضافةا يّنياسيالس

 م2011 رينـا ي 25 يف هراتامل ـا  بـدأت  و ريبّ.العـ  عيـ الرب وقوع ىحتّ مبارث حكم َ  الن ام

 ابيـ وب الفسـاد،  عـن  رضـاهم  عـدم  عـن  ريللتعـب  ةريكـب  بأعـداد  الشباب خرج عندما مصر يف

 ادةيـ وز األجـور،  واخنفـاض  البطالـة،  التمعـدّ  وارتفـاع  ة،يـ األبذ أسـعار  وارتفاع ،ريالتعب ةيّحر

 (7 :2012 ،ندوروكيوأ دوا). ةاحلاكم الطبقة  روات

 أن ميكـن  مبـارث  حسـ   عهـد  يف مصر يف واالجتماعيّة السياسيّة لألوضاع التدهور فهذا

 يف أمـل  بارقـة  قصـائدهم  تعـدّ  الـذين  الشـعراء  هـوالء  أحـد  يوسف شعرعبدالرمحن يف نتلمس 

 األشعار. هذ  يف الوطنيّة الشاعر ريية وجتلّ  لتحدّيا برور واتّسم  م لم عريبّ واقع

 السياسي بشعره وعالقتها وانتماءاته يوسف عبدالرمحن اتّجاهات

 حاصـل  قطـر.  يف م1970 سبتمً 18 ديموال من يّمصر يّوإعالم شاعر وسفي عبدالرمحن»

 درجـة  النـ  مـا ك قطـر،  جبامعـة  عةيالشـر  يّـة لك مـن  ةياإلسـالم  عةيالشر وسيالوركب شهادة ىعل

 شـــارث القـــاهرة. جبامعـــة العلـــوم دار ةيّـــلك مـــن ةياإلســـالم عةيالشـــر مقاصـــد يف رياملاجســـت

 ةيـــواجلمع ة،يـــفاك مثـــل: مبـــارث لن ـــام املعارضـــة ةيّاســـيالس اتكـــاحلر  يتأســـ يف الشـــاعر

ــتغ ةيـــــــالوطن ــالتور ضـــــــدّ ةيّاملصـــــــر احلملـــــــةو ري،للـــــ ــدالرمحن،) «هـــــــاريوب  يـــــ  :2014 عبـــــ

www.arahman.net) .هـذ    يـ عل تشـتمل  مـا  بكـلّ  نيالعشـر  القـرن  مـن  الثالـ   العقد ابن نّ إ 

 الشــعر ديصــع ىعلــ ملتزمــاا ظهــر العــريبّ الــوطن يف ةيّــواجتماع ةيّاســيس حركــات مــن املرحلــة

 فقـد  اسـتقالل .  الشـعب  ردّتسـ يول الـوطن  رلتحـرّ  شـعب   أبناء ريضم يف احلماس بع لي والفكر

 الـل  ةجتماعيـّ اال ال ـروف  مقاومـة  ىعلـ  ضحـرّ  كما  ،يأمان عن وعبّر شعب ، آالم شعر  صوّر

 دفعـ   الـل  ال ـروف  هـذ   ات.يـّ احلر وسلب احلقوق ىعل اعتداء من املصريّ، الشعب عاشها
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 طرةياملســ السـمة  يهـ  املقاومـة  كانـ   فقـد  للشـعر  ةيـّ االجتماع فـة يالوظ يتبنـّ  إىل عبـدالرمحن 

 ،ىاألخـر  االجتماعيّـة  األمـراض  مـة مقاو اجلهل، مقاومة االستكبار،  قافة مقاومة شعر ، ىعل

 آ ـار   كـلّ  يف املقاومـة  برور واملتّصفة الوطنيّة الشاعر ريية جتلّ  النهوض. إىل الشعب ودعوة

 الـواقعي  مذهبـ   عـن  يعـدل  ومل م(2011) "املكشوف على" ديـوان  يف قليلة أشعار بري الشعريّة

 عندي يءالش" منها: متعدّدة دواوين وطبع مبارث ضدّ األديبّ بنتاج  وقف إنّ  أبداا. والتزام 

 ،"بطحة رأسها ىعل"و ،"لاملستقب ختاري تبكأ "و ،"مرجتل حزن"و ،"الوطن ةصحّ يف" ،"أخسر 

 ." يالرئ مسبحة"و

 عبدالرمحن شعر يف املقاومة حماور

 يف وجــدناها املقاومــة ظــلّ يف الشــاعر أنشــدها الــل الشــعريّة املضــامني ألبــرز رصــدنا لــدى

 وفـق  مبناقشـتهما  البحـ   وسـيقوم  االقتصـاديّة.  واملقاومة السياسيّة، املقاومة :رئيسني صنفني

 التالية: حماور

 الشاعر شعر يف وجتليّاهتا السياسيّة املقاومة

 وكانــ  الفســادب ملئيــة كانــ  مبــارث حســ  عهــد يف املصــريّ الشــعب عاشــها الــل احلقــب

 وهـي:  عصـيبة  سياسـيّة  ب ـروف  مصـر  تومـرّ  سـوءاا،  تـزداد  واالجتماعيّة االقتصاديّة األوضاع

 هلـاج   والتروي  السياسيّ، واالستبداد القضاء، أحكام تنفيذ وعدم ل،يإلسرائ الغاز تصدير

 تعديلــ  طريــق عــن الدســتور وتشــوي  الــدميقراطي الــتغري طريــق يف احلــواجز ووضــع التــورا 

 احلزب لصاحل واحملليّة يّةالًملان االنتخابات نتائ  تزوير خالل من ومبادئ  مبوادّ  والتالعب

 حيــ  الشــعراء، مــن الــواعني عواطـف  أ ــارت هــذ  فكــلّ (44: 2016)أن ــر: نــور اهلـدى،   .الـوط ّ 

 املضــطهد الشــعب جنــب إىل بــااجن ووقفــوا األديبّ بنتــاجهم الوطنيّــة احلركــة يســايرون أخــذوا

 شـعر  يف للمقاومـة  السياسـيّ  البعـد  جلوانـب  رصـدنا  لـدى  في . السياسيّة التوعية ونشر إلنارت 

 إىل الـدّعوة  ؛و انيـاا  بالوطن، االعتزاز أواّلا؛ التالية: احملاور ضمن جتلّ  وجدناها عبدالرمحن

 اهليمنة. على الثورة إىل والدعوة بالعبوديّة التنديد ؛و الثاا والصّحوة، النّهوض

 بالوطن االعتزاز

 أدب وشـعراء  عـامّ  بشـكل  املعاصـر  العـريبّ  الشـعر  نتاج من كبريةا مساحةا بطّى االعتزاز فهذا

 كــانوا ملــا ينفعلــوا جعلــهم الــوطن إىل باالنتمــاء الصــادق شــعورهم إنّ خــاصّ. بشــكل املقاومــة
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 قصــائدهم يف بانعكاســها وبــادروا القضــايا تلــك علــى قــرائحهم فانفتحــ  فســاد، مــن يرونــ 

 القــوميّ التزامــ  بســبب بــالوطن يوســف عبــدالرمحن بــىنّ الــوطن. عــن الــدفاع يف للمســامهة

 لـذلك  وتـأذّى  الـذلّ  نـريان  َـ   لسـنني  يرضـخ  وطنـ   يـرى  أن مـن  وتضـجّر  لـ .  الشديد وحبّ 

 انطباعـ   وبـدا  مشـاعر   رقّـ   لذا طويالا، زمناا استغرق  الل احملنة هذ  يتحمّل يعد مل وكان

 وعـاش  كرامت  استبيح  وطن  أنّ ح ّ إذ املبالغة من بشيء الشعوريّة جتربت  عن التعبري يف

 :الوطن" ة"صحّ يف قصيدة يف أنشد كما واهلوان الذلّ يف عمر  كلّ بل طويالا عمراا

ــ ــزازي   أ يعـــــ ــن ابتِـــــ ــاث مِـــــ ــ  ك ف ـــــ  ا وعط ـــــ

ــدُ ــي أرعاثع اُريــــــــ ــى فِــــــــ ــالِي أععل ــــــــ  امل عــــــــ
 

 هعــــــــــــاز ي اآلن وعأنــــــــــــ ع جــــــــــــدٌّ أنعــــــــــــا 

 امل خــــــاز ي فِــــــي عُمــــــرعث تععــــــيشُ وعأنــــــ ع
 

(96 :2012 )يوسف،  

ــة شــعب  يقصــد احلقيقــة يف وهــو خياطبــ و الــوطن ينــادي الشــاعر فبــدا  الســلطات خاصّ

 نصب اإلعمار يف الرقيّ جيعلوا أن منهم ويطلب كما املخازي كلّ عن يبتعدوا أن منهم فيطلب

 ملكافحـة  سـالحاا  منـ   ليجعل السياسيّ الوعي يب ّ فبذلك باملالهي. االنشغال من بدالا أعينهم

 الصحيح. مسار  إىل الوطن ليُعيد الفساد

 روحـ   شـاعر  كـلّ  وجود أنّ ومبا شعر ، وطن  أنّ على يصرّر أحاوهلا" "حماولة قصيدة ويف

 وينشـد  للشـعب  نفسـ   يهـب  أن لـ   حُـقّ  لـذا  عروقـ   يف متشرّب الوطن فحبّ أشعار  يف املتجلّية

 يعـدّ  وال وطنـ .  مـن  النيـل  يريد من كلّ الكفار برور سيجاب  واعٍ كمواطن وأنّ  حبّ  يف أشعار 

 صـورة  علـى  "حماولـة"  بكلمـة  التعـبري  أتـى  فلـذا  شـيئاا  الـوطن  كلمـة  إعـالء  سبيل يف كارالف هذا

 العمل: قلّة على داللةا نكرة

ــالدي... ــععاري رُورُ ب ـــــــــــــــــــــــ   أشـــــــــــــــــــــــ

ــدِو فِيــــــــــــــــــكِ وعشــــــــــــــــــعري  ي يعبــــــــــــــــ
 

ــلُ  ــن أ قاتِـــــــــــــــــــ ــا معـــــــــــــــــــ  يُقاتِلُهـــــــــــــــــــ

ــةا ــا مُحعاوعل ـــــــــــــــــــــــــــــــ  أُحعاولُهعـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(111: 2009 )يوسف،  

 الشــعور وهــو ،النكســة بعــد الــوطنيّني املصــريّيّن الشــعراء مــن الكــثري انتــاب شــعور فهــذا

 وأدرث حياهلــا والتقصــري مصــر علــى باإلشــفاق اجلميــع أحــ ّ حيــ  الــوطن، إزاء باملســؤوليّة

 الـوطن  إىل شـوقهم  فوصـفوا  الشخصـي.  األمل من مرّة ألف أوىل العامّ القويّ اهلمّ أنّ اجلميع

 عــن املعبّــر الــواقعيّ االتّجــا  مــن وعالنــ هــذا يف الشــاعر واخنــرط حبيبتــهم. إىل يصــفون  كمــا

 احملـور  الـوطن  وصـار  الكـًى،  املعشوقة وجعل  ومهوم ، بالوطن تعلّق حي  اجلمعيّ، الوجدان

: ختليصـها  مـن  والبـدّ  األسـر  مـن  تعـاين  الـل  املعشـوقة  وهـو  األبـديّ،  واحلبّ شعر  يف األساس
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 (136-135: 2007)سرور، 

ــوع ــهُي طن ـــ ــ ُي وممُـــ ــرفُأ  لســـ ــ عـــ   ُريعب ـــ

ــيهع ــقُ اتعهعــــــ ــ أعشــــــ ــوذِ ين وطِمعــــــ   ُراعُــــــ
 

ــ ايعــــأح  ــدوع  ِب ــ ــ يحــ ــزهعمُ رورُب ــ ــ ةق ــ   لف ُّــ

 ة ق شــــــــــنعاملِ بــــــــــل حع األحــــــــــالم  ىلـــــــــ عع

 
 

(181 :2012 )يوسف،  

 رُنُــوًُّا فيـ   جيــد السـابق  الشـعريّ  املقبــوس فيـ   مبـا  الــوط ّ لشـعرعبدالرمحن  املتقصّـي  إنّ

 التّحـدّي،  إىل ويـدعو  اليـأس  م ـاهر  لكـلّ  فضـاا ور للتغـيري  ودعوات باألمجل، وحلمًا للمستقبل،

 طريقــة عــن البحــ  يف ومحاســة مبســؤوليّة واالخنــراط الالّمبــاالة علــى االنقضــاء يعــ  وهــذ 

ً  برأي  الشعب ألنّ وذلك الوطن، ختلّص  املـأزق  مـن  بـاخلروج  الـوطن  ميكّـن  الـوطن  ذراع يعتـ

 املـواطن  كـان  إذا ألنّـ   اهلـامش؛  علـى  الـذراع  ذلـك  اليكـون  أن شريطة يعيش  الذي املرّ والواقع

 الثاين، البي  يف الرائعة الفنّية الصورة يف الشاعر رن  ما مثل الوطن فيصبح مسؤول بري

 وطـن  عـن  البعـد  كـلّ  الشـاعر  يبتعـد  لـذا  رقبتـ ،  علـى  املنشـقة  حبـل  تلـفّ  ذراعـ   اصبح  حي 

 بشـعب ،  إال يقـوم  ال لـوطن ا بـأنّ  تـوحي  هـذ   االسـتعاريّة  فالصورة اليأس. على مواطنو  ينطوي

ــ  اإلّــ يقــوم ال والشــعب  رضــخ يو شــخص كــلّ يف ذايتّ شــعور ةيّــالوطن إنّ قــة ياحلق يفو .بوطن

 هــايإل ياملنتمــ ةيّالبشــر اجملموعــة مــع تألّــبي ةيّــذات ومنــازع ةيّنفســ دوافــع إىل مبوجبــ  اإلنســان

 حمبّا ملحد" صلوات " دةيقص يف الشاعر عند الشعور هذا اشتعل كما ،اايّانفعال اايّوجدان تألّباا

  :يومواطن وطن 

 يمــــــــــرعُ ذاباتِععــــــــــ لُّكُــــــــــوع يودجُــــــــــوُ

ــ ...عب الشعــــ قُاشِــــعع اأنعــــ ــدُيع عبُوالشعــ  وشــ
 

ــ  ــأرع يألرضِــــــ ــلق  ااهعــــــ  ...اءط ــــــــالعع ل يــــــ

 نـــــــــــاء الغِ نـــــــــــونِفُ لِّكُـــــــــــ ب  يألرضِـــــــــــ

 
 

(69: 2012، )يوسف   

ــا معطــاء بــالد  أنّ الشــاعر يعتقــد  بعروقــ . يروّيهــا مــن إىل جوَتــا عطايهــا قــلّ أنّهــا إلّ

 عنـ   يبحـ   الـذي  اجلـذريّ  التغـيري  أنّ ومبـا  .مستعدّ والشعب التضحيات بتتطلّ اآلن فاملرحلة

 الفرديـة  احللـول  مرحلـة  ألنّ الشـعب؛  وحبّ للوطن حبّ  بني ما فيوحّد فرديّاا حيد  ال الشاعر

 للشــعب تبّــ  املرحلــة هــذ  يف بالد لــ  حُبّــ يواصــل والشــاعر ،الشــعبيّة املقاومــة وحانــ   ،ولّــ

 هـذا  علـى  الشـعب  مقاومةف ،لذلّل  ورفض الكره العيش على وبقدرت  بشعب  مؤمن فهو الثائر

 الـوطن  عـن  هنـا  يعبّـر  الشـاعر  إن .الوطن يف بي  كلّ حُبّ من نابعة ألنّها ناجحة؛ تكون النحو

 وهـو  هـو  الوطن وأنّ ل ، لعشق  تأكيداا للمتكلّم الذات ضمري تقده وجاء مع  ويتماهى وجودياا

  الصويفّ. الوجد من نوع يف املعشوق يف العاشق يفىن حي  الوطن،
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 اهليمنة على الثورة إىل والدعوة بالعبوديّة التنديد

 فتصـدّى  لصاحل  يعملون عمالء عن البح  العربيّة البالد يف املاكر الغرب استراتيجيّات من

 ومنـــدّدةا اهليمنــة  علــى   ــائرةا  املعاصــر  الشـــعر يف أصــواهتم  وتعالــ   القضــيّة  هلــذ   الشــعراء 

 شــعر لبنـة  وضــع يف نصـيب   للعـدو  أنّ» الواضــح فمـن  املقاومـة.  أدب شــعراء خاصّـةا  بالعبوديّـة، 

 ويصـوّر  مباشـرة  بـري  بصـورة  وجرائمـ   العـدوّ  عن بإ ارة يعبّر دائماا املقاومة وشاعر املقاومة.

 الخيضـعوا  لكـي  واجلهـاد  التضـحية  رور ريويث االنتقام على وحيرّضهم الشعب واآلم جراحات

 .(167: 1389)حممدي،  «والعبوديّة لالرتزاق

 كـان  إنّـ   مبـارث.  حسـ   بـ   يتميّـز  كـان  مـا  أهـمّ  مـن  لألمريكان املطلقة والتبعيّة فالعمالة

 إىل جلأ إذ القضيّة، هذ  عن عبدالرمحن يغفل مل وإسرائيل. األمريكان نوايا لتنفيذ مستعدّاا

 السـلطة  وليـذكّر  أواّلا الثـائرين  معنويّات من لريفع مع  وتعاطف والقوميّ، الوط ّ مصر تاريخ

 بأسـاا  أوتوا أنّهم وكيف حضارة من املصريّون آبايهم فعل  ومبا العريق مصر باقتدار املرتزقة

 مصـر  أنّ :" األظغـان  "سـائق  قصـيدة  يف صـرّر  كمـا  حسـاب،  ألـف  هلـم  حيسـبون  جيعلهم مما

ــة، دالعهــ حديثــة ليســ   وأنّ ذلــك، يعــرف والكــلّ العريــق تارخيهــا يف موّبلــة إنّهــا بــل باحلريّ

 :الستقالليّتها والتعرّض مصر يف التدخّل ألحد اليسمحوا املصريّني

ــكع ــي تِلـــ ــي ع أرضِـــ ــنيهعا ل ـــ ــتِاللٌ يُضـــ  احـــ

ــكع ــلُّ ذلِــــــــ ــرودٌ املُحتــــــــ ــريعًا معطــــــــ  سعــــــــ

ــذِ ِ ــانُ هعــــــــ ــر  األوط ــــــــ ــدٌ للتعحريــــــــ  ععهــــــــ

 
 

 شعـــــــــيّء أيي فيهعـــــــــا لألبـــــــــرعاب  ل ـــــــــي ع 

 ف ــــــي إصــــــرعاريع شعــــــم   مِــــــن ل ــــــ  معــــــا

ــ ُ أ يب مِــــــــــــن  بُنعــــــــــــي حعتعــــــــــــى وع ّقتُــــــــــ

 
 

(36: 2012)يوسف،   

ــتني يف مــرّتني اإلشــارة ضــمائر اســتخدام إىل يعمــد الشــاعر إنّ  املــرّة يف الســابقني. البي

 بغـرض  االسـتخدام  هـذا  وجـاء  أرضـي"،  "تلـك  قولـ :  يف للبعيـد  اإلشارة اسم توظيف متّ األوىل

ــ  وذلــك لتع ــيم،ا  البعــد لــي  هنــا فالبعــد لــألرض. تع يمــاا البعيــد م لــة القريــب نــزّل ألنّ

ــل املكــاينّ، البعــد وال الــزم ّ ــها يقصــد ب ــل املنيعــة ع مت ــ  املتطــاولني. أعيــ  ال ــأيت وعلي  ي

 َقـرياا  احملتـلّ"  "ذلك بقول  العدوّ إىل لإلشارة احلقيقيّ بشكل  للبعيد اإلشارة ضمري توظيف

 المكـان  أنّـ   علـى  الدالّـة  "املطـرود"  صـفة  باسـتخدام   الداللـة  هـذ   ويعضّـد  السيّئة. لنوايا و ل 

 مثل هبا؛ املستشهد األبيات يف املستخدم الداليّ املعجم مع يتناسب وهذا مصر، يف لألبراب

 بالوطنيّــة االعتـزاز  علــى تـدلّ  مجيعــاا الـدوالّ  فهــذ  و"مطـرود".  و"حمتــلّ" و"أبـراب"،  "احـتالل"، 

  األجنبيّة. للهيمنة والرضوخ العبوديّة وترفض االستقالليّة على وتؤكّد
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 مـع العـدوّ  م 1973ة فور حـرب  يّادة املصريعتها القوقّ د الليفيقة كامب ديو  وسف أنّي ىري

قـة عـار   يحـدة، كانـ  و   حدة وَ  إشراف األمم املتّات املتّيالوال ةيبرعا  متّ ، والليّلياإلسرائ

ة يـّ ميطـة اإلقل يرت اخلريـّ هـا ب ة أنّيـّ تفاقوسف عـن هـذ  اال  يقول ي .   من حقّيما ل   للمحتلّأحلّ

طماعهـا  أعلـم  يع يـ اجلم ة ربـم أنّ يّكية األمريّ صاحل التبعيفللمنطقة، وانتزع  مصر من العرب 

مـا عقـد    بـيض و األبيـ   اليشـكو  تب تـاريخ املسـتقبل"   كيف قصيدة "أفالشاعر . املنطقة بأ رها يف

ــة.   الــذلّ َمــل يف طيّاهتــا الــل  موا يــقمــن  ــوامــن اللــذين  يتــذمّر وللشــعوب العربيّ  ا الــبالدحتلّ

 العربيـة  النهضة موطن مصر كان  إذ املصريني الشعراء عن يبعد ال مما وهذا»السلم،  ىبدعو

 مـن  كـثري  عنـد  أحيانـاا  والقوميـة  الوطنية املشاعر يثري ما وهذا احلاضر عصرنا إىل القده منذ

 االنفعـــاالت هـــذ  إبـــراز مثّ أوالا التفكـــر إىل ويـــدفعهم والشـــريفة العاليـــة املواهـــب ويذ الشـــعراء

 :(1437)أنصاري،  «املسلمني ومجيع مواطنيهم نفوس ليهزّوا الوطنية

ــنع نعـــــصٌّ ــزُور  مِـــ ــاس  الـــ ــم  بالقر ط ـــ  والق ل ـــ

ــةِ ويف ــ ت حعدي ق ـــــــ ــيعضٍ بعيـــــــ  كُتبعـــــــــ  أبـــــــ

 مُععاهــــــــدعةت يف أرضِـــــــي  خعـــــــرعائط   ب ي ُّـــــــر 

 بُغيعتعــــــــ ُ األرض  تُــــــــراب  ععــــــــدول حوامــــــــنع
 

ــلَّ  ــةِ يف دعمِــــــي سعــــــفكع أحعــــ  األهمعــــــم  هعيئ ــــ

 والنــــــــــدم  واإلذالل  الــــــــــر ج   وع يق ــــــــــةُ

 الععجعــــــــم صعــــــــاحل  يف عُرُوبعتعنــــــــا تُلغِــــــــي

 والك ــــرعم  الســــلم  بــــدععوي نيــــلٍ معــــاءا مِــــن
 

(91-90 :2006 )يوسف،   

 والطائفية الفنت نبذ إىل الدعوة

هـــا بشـــكل جـــدّي يف العصـــر وتنخر دّب يف اجملتعـــات العربيّـــةة العفنـــة تـــفيّـــدأت الفتنـــة الطائبـــ

ة والــل تعتمــد علــى تفتيــ  قــوّ  ق تســدفــرّ هــذ  هــي الفكــرة الــل تقــوم عليهــا، سياســة  املعاصــر،

 عبـدالرمحن من هذ  الفكرة يهيـب   ة. لذلك وانطالقااقوّ الشيء إىل أجزاء صغرية، فتصبح أقلّ

 هـم. جماالا ملن حياول أن يطعن ويفرّق ويُمزّق مشل بالد وافسحي ي الكدوا بأبناء شعب  أن يتوحّ

، وَمّل عبدالرمحن عـبء هـذ    ي هلا واجب اجلميعة هي معولُ هدمٍ للمجتمع والتصدّفالطائفيّ

ويف  مصـر واعتـً  مـن واجباتـ ، لـذا دعـا الشـعب إىل نبـذ الفـي          تقدّمومن أجل بناء  املسؤوليّة

"كـثري   قصـيدة   هـذ  القضـيّة يف شـعر  مسـاحة كـبرية وتبلـورت يف       ديوان  "حـزن مرجتـل" وبطـّ   

ــيكم"  الن ــر عــن   إىل الوحــدة بغــضّ  ودعــىانتقــد فيهــا فرقــة املــذاهب بــني املســلمني،     حيــ  عل

واحـد يعتمـد علـى التجـارب والعلـم، وال يفـرق يف اسـتهداف  بـني          الطائفة أو املذهب يف وج  عدوّ

ال واحلـــوزات علـــى الســواء، بينمـــا تفـــرّ  دتـــراق املســاج املــذاهب، حيـــ  تســعى لابراتـــ  اىل اخ  

ز فرقـة عـن   قنابل األعداء لن متيّ الفي. واعتً يف قصيدت  أنّ ة تب ّاملسلمون خلالفات مذهبيّ
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مجيـع املسـلمني، بينمـا     سالمي، ومن بينها الفرقة الناجية، فهو يريد أن يذلّأخرى يف العامل اإل

 :ةة املذهبيّدراتنا يف اخلالفات الداخليّحنن نتواج  فيما بيننا، ونست ف ق

ــ ىأر ــ ائراتِط  ــقُحعتُ وملدُالعع ــ لّ ــوع وع بُــرُ وقعف  ــاتُول مُحُ /ن...ط ال ــجع ه ــفع تزعهل  ألــفع أل

 دي ِحعـ   ِّبعـ ب  النعغِشـُ  اانعـ أرع كـن ل  /ملـِ والعِ ب ار جعـ التع دي ُحع ق توع لَّكُ مهُلُشغعويع /ن...ف ك 

ــ ــكعتِ طُســقُتعسع /ن...تعالفِ ــلُنعالق  ل ــلُق  /اديــة...البعوع قــلاحل  علــى /ميــعاجل  فــوقع اب  ناب

 (195 :2012 ،)يوسف ة.يعاهِدع يف لُّالكُف  /ذاهبامل  نيعبع فرّقُتُ ال انعئِأعدا

 إىل يقرّهبـا  خافـ   بإيقاع متتاز أنّها جند القصيدة هلذ  الشعريّة الصّورة نرصد وعندما

 الـدفاع  بايت  انفعال، دون احلجاجيّ الشاعر طابخ عرض إىل اخلفوت هذا أدّى وقد النثر،

 اإلمـام  قـول  مـع  بالتنـاص  اخلطـاب  هـذا  الشـاعر  وعـزّز  املتلقّـي،  واقناع الشاعرن ر وجهة عن

مل  وعيعجْلِـبُ  الْق لْـبع  يُمِي ُ وعاللَّ ِ» يقول: حي  )ع( علي اع   مِـنع  الْهـع وْم   هعؤُل ـاءا  اجْتِمـع ى  الْقـ  اطِلِه مْ  ععلـ   بـع

 هبـا  اسـتعان  فنّيـة  قضـايا  مـن  نالح ـ   وممـا . (27 اخلطبـة  البالبـة،  )هنـ  « حعقِّكُمْ ععنْ قِكُمْوعتعف ري

 الكلمـــة تكـــرار مســـتوى علـــى جـــاء حيـــ  التكـــرار مجاليّـــة الشـــعوريّة، جتربتـــ  لنقـــل الشـــاعر

 الفتنـة  تفشّـي  علـى  يـدلّ  ممـا  مرّات عشر من أكثر "أرى" كلمة الشاعر استخدم لقد واحلرف.

 إشـراف   علـى  يـدّل  ممـا  مـرّات  سـبع  ألـف" وبلغ هذا االستخدام لكلمـة "  اجملتمع يف واستفحاهلا

 املسـامهني  كثـرة  على يدلّ هذا والعدد العريبّ، الوطن حلمة خنرت الل الع مى الكار ة على

 يف يتخصّـص  مـن  هنـاث ف هلـا،  ضـحيّة  طوائفهـا  بكافّـة  العربيّـة  األمّـة  اصـبح   الـل  الفتنة يف

 فيمــا بالفتنـة  يُنــدُِّد مـن  وهنــاث لنشـوهبا،  العــدّة إعـداد  يف يتخصّــص نمـ  وهنــاث نارهـا،  نفـخ 

 :الفتنة جنود ويُمو ُّل يُسلّح

ــا أ رعى ــرُ معنْجعن يقاــ ــي يُك شملــ ــ ِ فِــ ــكع وعجْــ ــ  تِلْــ ــفع أ رعى../الْمعدِينعــ ــرْقٍ أ لْــ ــم  خعــ  ب ج سْــ

ــفِينع  ــفع أ رعى/السلــ ــفِ أ لْــ ــي  أ لْــ ــ ُّ دععِــ ــغِينع  يعبُــ ــ أ رعى/الضلــ ــتعحِ ُّ امُرْج فاــ ــا ُ يعسْــ  خُط ــ

 الْتِمعاعع ال َّالم  فِي أ رعى/ق ر ينع  ب دُونِ اتملهعامٍ أ لْفِ أ لْفع أ رعى/ق ر ينع  صعارع وعإ بْلِي ُ/لِق تْلِي

 (195: 2012، )يوسف .نعحْو ي تعزْحعفُ الْخعنعاج ر 

 والصّحوة النّهوض إىل الدّعوة

 فيهـا  تتـدهور  حيـ   احلرجـة،  ال روف يف للمجتمع آةامر نفس  يعدّ كان ملـُّا املعاصر الشعر إنّ

 يتجلّـى  منـهم  امللتـزمني  لـدى  التجاوب وهذا الواقع، مع يتجاوب ذروهتا املشاكل وتبلغ األوضاع

 عهـد  يف وعقائـدي  ملتـزم  كشـاعر  وعبـدالرمحن  الثورة. النبثاق ومتهّد القيام توحي كلمات يف

 واسـتغرب  بـاخلنوع  نـدّد  القيـام،  على الشعب وح ّ ال لم، ورفض عواطف ، تفجّرت االستبداد
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 واملطالبة احلقوق إلحقاق الوحيد احللّ الثورة يف ورأى الغيّ من وعدّ  الصً واختيار الصم 

 :" األظغان سائق" قصيدة يف هبا

ــائِقع ــان سعـــــــ ــً  األظععـــــــ ــدودٌ للصـــــــ  حُـــــــ
 

ــطِبعاري  ــدع واصــــ ــذا بععــــ ــوم هعــــ ــيّ اليعــــ  ب ــــ
 

(39: 2012 )يوسف،  

 بـري  عاليـة،  مـدارج  إىل وتسـوق   اإلنسـان  رور ترقّـي  محيـدة  صـفة  أنّـ   ًالصـ  يف يقال ما

 وجتعــل الشــعب إرادة وتعرقــل اجلمــود إىل تــؤدّي عقبــة إىل تتحــوّل أحيانــاا الشــاعر عنــد أنّهــا

 مـن  يستفيد السابق البي  يف الشاعر إنّ الشاعر. عند مذموم أمر وهو متلكّئة، الثورة مسرية

 ذلـك  أي نفسـ ؛  الشـاعر  هـو  والسـائق  احلركـة.  علـى  يـدلّ  الـذي  ريالتعـب  األظعـان"  "سائق لفظ

 السـري  يف والسـرعة  احلركة تصاعد على أيضاا يدلّ ومما الناس، هداية يتولّى الذي الشخص

 عــن والكــفّ القيــام هـذا  واســتمرار األمــام حنـو  لالنــدفاع للــنف  تربيبـاا  النــداء حــرف حـذف 

ــة بـــاخلنوع التنديـــد علـــى يـــدلّ ري""اصـــطبا إىل "الغـــيّ" اســـناد وأنّ كمـــا الصـــم .  واالنفعاليّـ

 أي املطاوعــة؛ معانيــ  مــن الــذي االفتعــال وزن علــى جــاء الفعــل وأنّ هــذا بــالتحرّث. واملطالبــة

 واهلوان. الذلّ عقابيل  من انفعاليّاا سلوكاا ويعدّ  الشاعر إلي  يرتار ال الذي األمر األ ر، قبول

ً  وذلـك  واالنتفاضـة،  القيـام  إىل بالـدعوة  يصـرّر  مـأذون"  ديـ  ىعلـ  سـفار " قصـيدة  ويف  عـ

 صــيغة وعلــى بتــوالٍ جــاء القصــيدة أبيــات يف الــدالّ هــذا تكــرار وأنّ هــذا "َــرّث" دالّ تكــرار

 بغــرض األبنــاء، هــؤالء أحــد والشــاعر البلــد ابــن إىل املوجّــ  النــداء بأســلوب أردفــ  مثّ األمــر،

 وإ ـــارة االنتبـــا  إىل يـــدعوان بطبيعتـــهما إنشـــائيّان أســـلوبان ومهـــا املتلقّـــي مـــع الصـــلة تقويـــة

ــي، لــدى االهتمــام  علــى النــداء أداة بإدخــال الشــاعر قــام ملـــُّا قــوّة الصــلة هــذ  وتــزاداد املتلقّ

 علـى  فبنـاء.  مصـر.  إىل املـواطنني  كـلّ  انتمـاء  على تدلّ الل األرض" هذا "ابن املضاف املنادى

 اهلـوان  حالـة  إىل االنتبـا   ويـثري  باملوضـوع  عالقة أكثر باعتبارها الصفة على إدخاهلا متّ ذلك

 األمـر  بصيغة األوّل للبي  الثاين املصرع يف خطاب  الشاعر يعضّد مثّ املصريّون. يعيشها الل

 :ال لم أمام والوقوف القيام على جلدت  وب  نفس  حمرّضاا  انية مرّة

ــرلث ــا تعحــــــــــ ــنع يعــــــــــ ــذي ابــــــــــ  األَر هعــــــــــ

ــرعُّث ــا تعحــــــــــــ ــليل  يعــــــــــــ ــزّ سعــــــــــــ  العِــــــــــــ

ــع هعـــــــــــــذا ععـــــــــــــزمع يُحعـــــــــــــرملثُ  الشعـــــــــــ

 ال ُلـــــــــــــــ هعــــــــــــــذا ك ــــــــــــــان  معــــــــــــــا إذا
 

ــدفُون ععزمعــــــــــــــكع أ خــــــــــــــرج ض    امل ــــــــــــ

ــلَّ ــومع ععــــــــــــــــ ــوُن... الق ــــــــــــــــ  يتعُّعع ــــــــــــــــ

ــحراا ب  ــون دُري ُ سِــــــــــــــــــــــــ  امل كنُــــــــــــــــــــــــ

ــدي يف مُ ــفع بعلـــــــــــــ ــون؟ فك يـــــــــــــ  نعكـــــــــــــ
 

(92: 2009 )يوسف،  
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ــ  إلبعــاد الشــاعر  حماولــة تــأيت النصــر"  "ســرادق قصــيدة ويف ً  وجــ  مــن  مواطني  الصــ

ــة جهــة مــن وهــو النفــي بأســلوب النــداء أســلوب يتــابع يــ ح املــذموم،  يناســب االنفصــال دالليّ

 "يـا".  النـداء  حـرف  وبـني  بينـ   "أي" َـول  بــ"أل" احمللّى املنادى ألنّ وذلك بـ"ال" احمللّى املنادى

 ويغـوص  بالتدري  اخلً إىل اإلنشاء من ينتقل اإلنشائيّني لألسلوبني استخدام  بعد والشاعر

 العريـق،  تارخيـ   طـوال  املصـريّ  اإلنسـان  ذاكـرة  يف ادّخـر  مبا ليستعني العريق مصر تاريخ يف

ــن إذ ــً القيــام. أســاليب بشــتّى اجلبــابرة تــرويض مــن متكّ  يتّصــف عبــدالرمحن عنــد فالصّ

ً  إىل باحلركيّـة، امللـيء   "السوط" لفظ يضيف الشاعر أنّ حي  باحلركيّة،  مـن  ليخرجـ   الصـ

 الشعري املقبوس ألفاظ إلي  تنتمي الذي الداليّ احلقل يف الن ر اأمعنّ لو في . الذي السكون

 و"روّض"، تقبــل"، "ال الثـورة:  خــواصّ مـن  ومهـا  والنشــاط احلركيّـة  جتسّـد  ألفاظــ  كـلّ  لوجـدنا 

 والقيام: الثورة مفهوم تناسب األلفاظ هذ  مجيع ترض". و"ال و"بوباء" و"َرّث"، و"سوط"،

 بسُـوط  امللـوث/  آالفع رعوّضـ ع  الذي أن ع الصعب ر/ مبدر  لتعقب ال املصريّ أُّيها يا 

 نعهـارث  مت ضـي  أن ترض ال بوبائها.../ مِن احلُكماءَ مترُُّد وبساعةت ساعةا/ صًع ث

 (65: 2009 )يوسف، ال... األهرعام/ هذ  يف متأمملال/ جعالسا

 يف لضــمريا أنّ نــرى املقبــوس، يف املوزّعــة اخلطــاب ضــمائر علــى الضــوء نســلّط وعنــدما

 يـتمّ  وإنّمـا  بالضـمري  نشـعر  نكـاد  ال احلالة هذ  يف املرفوع. املستتر بشكل  جتلّى األوىل العبارة

 يف صـوتيّاا  موجـود  بـري  باعتبـار   ألنّـ   و"اخـرج"؛  "َـرّث"  فعلـي  يف جـاء  كما الفعل على التأكيد

 كمـا  الفعـل،  علـى  لتأكيـد ا ويتمّ الفعل إىل االنتبا  جيلب أن الشاعر حياول لذا املكونيّة، البنية

 والقـوّة.  املثـابرة  ومفهـوم  يتناسـبان  والفعـالن  تـرض"  و"ال تقبـل"  "ال فعلـي  يف فعـالا  ذلـك  حصل

 مـن  كـلّ  مالمـح  َديـد  يف تسهم السمة وهذ  الضمري، هذا نات من االلتزام أنّ نعلم وكما

 إىل ن ـر   ويلفـ   لقّـي املت مشـاعر  لتحريك السمة هذ  على الشاعر يعتمد لذا واملتلقّي، املتكلّم

 املنفصـل  بشـكل   أنـ   ضـمري  مـن  يسـتفيد  ذلك بعد ال امل. أمام الصمود ولزوم الثورة أمهّية

 هيئتــ  يف الــداليّ لزونــ  حســب الضــمري وهــذا الراســخ، والعــزم القــوّة علــى يــدلّ ســياق يف

 وســـاتفاملقب العبـــارة. ســـياق مـــع ملالئمتـــ  املخاطـــب إىل الداللـــة هـــذ  إيصـــال ميكنـــ  األوىل

 احلــ ّ قتفتـّ و الشـعب  مهــم سـتنهاض ال الشـاعر  يبذلــ  الـذي  اجلهـد  ىعلــ تـدلّ  هبـا  املستشـهد 

 ليـتخلّص  الوجـود  يف وحياتـ   حقوقـة  عـن  والـدفاع  املقاومـة   قافة الشعب تبنّي وبالتاي يّالثور

 اسـتنفار  ةيـ بغ هادفـة  ةيـّ  ور بشـعارات  فتغنّـى  .اضـطهاد  مـن   يـ عاني ومـا  ظلم، من  يالقي امم

 .بالوطن قالتعلّ ىعل الضمائر ضيوَر اعراملش
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 أفضل مبستقبل باألمل حسّاً الثوّار منح

 يلتمسـوا  لكـي  أفضـل  مبسـتقبل  باألمـل  حسّـاا  الثـوّار  مـنح  املقاومة شعر يف املتجلّية القضايا من

 د وحـ  فالتفايل ،متفائالا ونيك أن البدّ ،يّقياحلق الثائر»فـ ب . يعتدّ أ ر العمليّة فلهذ  السعادة

 ذيالـ  ريبكـ ال االضـطهاد  واحتمـال  دوالتمـرّ  العمـل  ىعلـ  قـدرةا  نساناإل نحمي أن نكمي يالذ هو

 ةيـّ انكمإب انإميـ  جوهرهـا  يف فـالثورة  متفائـل،  ريبـ   ـائر   كلـّ  خيالتـار  يف وجـد يوال لـ .  ضتعرّي

 وأنّ ة...يـ جمد اءيأشـ  هـا لّك واحملاولـة  فـار كوال العمـل  بأنّ انإميو العامل، هذا يف العدل قيَق

 .(91 :1972 اش،)النقّ «نكمم ةيالنها يف النصر

 جبوانبـ   وذكـر   شـاء  مـا  إىل فيـ   ون ـم  أشـعار   يف طـويالا  الشـاعر  إليـ   سـعى  الـذي  األمر

 يبـ ّ  أن حيـاول  كـان  مـا  كثرياا أنّ  لنا تبيّن فيها والتقصّي الشاعر قصائد رصد بعد العديدة.

 بنـبض  ولكـن  واحلـزن،  األسـى  مـن  بنـبض  اطفـة عو تفجّـرت  الثوّار. قلوب يف شتّى بطرق األمل

 األمـل  مسـحة  مهسـات   علـى  طغـ   لـذا  باملسـتقبل،  والتفـايل  الرييـة،  ووضور اإلميان من أقوى

 ملـا  التنـازل  وعـدم  بـذلك  اإلميـان  علـى  ومحلهم االنتصار إىل التطلّع إىل املواطنني يدعو وأخذ

 فالشـاعر  واالجتمـاعيّ.  لسياسـيّ وا الـدي   الفسـاد  لتًيـر  مًّرات من مبارث حس  ب  يأيت

 التغـيري  وهـذا  التغـيري  علـى  مواطني  ليحرّض عزم  كلّ فشدّ بالصً لاللتزام مرتار بري بدا

  :"التفايل" قصيدة يف قول  ذلك يؤيّد وما األمل بوجود إلّا الحيد 

ــائلُ  ــعُ: يُسـ ــل اجل مـ ــتطيعُ "هعـ ــمملدُ تعسـ ــذا تُضـ ــبعار هعـ ــذي الصعـ ــ  الـ ــارُ أ خعنعتـ  ر مـ

ــم: ف قُلــ ُ ليــاي؟"/ال ــي "أســتعطيع... "/ ل هُ ــرعاع ألنمل ــا ... إذا ك  ــلَّ تع ــا الق طيــع.../ ضع  أنع

 الربيـع.../  ميـوتُ  ذ بُلـ ُ  معا إذا ألنّي وعردي/ أُفتّحُ أظلُّ وسعوفع احلقيقةِ.../ مِنجنعيقُ

 ط ـري ك يعئسـ ُ  مـا  إذا ألنّـي  السعـميع.../  البعصـري   بـأمر   حيّـا  الشعـم    أمعل  ععلى ىسعأبق

 (12 :2012)يوسف،  اجل ميع...  بعدي ف سعييأسُ ىهعوع

 دراميّـاا،  بعداا النصّ على يضفي املذكور املقبوس يف الشاعر علي  اعتمد الذي احلوار هذا

 علـى  قلـ (  )انفعال احلياة يف واألمل )منطق( املوت بني الشاعر هبا قام موازنة يف ويدخلنا

 التاي: النحو

  )قلب( العاطفة       )عقل( املنطق

 الصبار جرار تضميد الشاعرمن استطاعة  باجلرار الصبارع اللياي رمار إ خان

 احلياة إىل يؤدّي الشم  أمل على التفتّح   الربيع موت إىل يؤدّي الذبول

 بقائ  إىل يؤدّ الشم  أمل على البقاء   هعوائ  إىل يؤدي الطري يأس
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املــوت بشـكل عقــالينّ فــال تــدخل فيـ  عاطفــة اخلــوف مــن   إنّ الشـاعر يف العمــود األوّل يقبــل  

املوت كصـفة إنسـانيّة قويّـة مـع ذلـك فـإنّ العاطفـة تـدخل إطـار اإلدراث وذلـك يف التعـابري الـل             

ــلّ"         ــوف أظـ ــتطيع"، و" سـ ــاعر: "اسـ ــول الشـ ــابري يف قـ ــذ  التعـ ــرت هـ ــاين ظهـ ــود الثـ وردت يف العمـ

وملــُّا كـان الشـاعر يعـدّ     ري ويرفض رقصة املوت. و"سأبقى" فاألفعال هذ  ميل وجداينّ يأمل بالتغي

نفس  بؤرة ذلك األمل فيتحمّل رسالةا خطـريةا وينطـق عـن موضـع قـدرةت واسـتقالليّة ويصـرّ علـى         

الدور الذي يلعب  األمل والتفايل يف جلب السعادة للشعب. ومما يدلّ على ذلـك أنّ الشـاعر لـدى    

اخلطاب الـذي يـؤول إليـ  اجلميـع يف امللمّـات       استخدام  أسلوب احلوار، جيعل نفس  أحد طريف

ــبعار  يُســائلُ  اجل مــعُوذلــك يف قولــ  " " أســتعطيع...  ف قُلــ ُ ل هُــم:" و"هعــل تعســتطيعُ تُضــمملدُ هعــذا الصع

ويعضّد ذلـك باسـتخدام ضـمري األنـا املنفصـل الـدالّ علـى القـدرة والذاتيّـة يف هيئتـ  األوىل، زد           

األفعال وذلك ألنّ األفعال تدلّ على احلدو  والتغيري، وهذا مـا   على ذلك أنّ  يكثر من استخدام

يرنو إلي  الشاعر ويتوخّا ، واألمل يعدّ احلافز إلجناز هذا التغيري. وعلي  جاء إكثار الشـاعر مـن   

أســلوب اجملــازاة يف هــذا املقبــوس القصــري  ــال  مــرّات. ويف قصــيدة "يف صــحّة الــوطن" الــل      

يف ميدان التحرير وكذلك إىل اهلتافات الل كان يطلقها الثوّار ضـدّ   إىل ما حد  أبياهتاتشري 

االستبداد، يتحمّل عبء الرسالة شأن الرسـل ويـزّف البشـرى لركبـ  وينبّـئهم عـن َريـر قريـب         

 :  الوقوع لريفع من معنويّاهتم لكي الحيسّوا بالقنوط واإلحباط

ــائقع ــري األظععــــــان... سعــــ  قريــــــبٌ تعحريــــ

ــائقع  ن  ــــــــامٌ ليعســــــــقُطف  األظععــــــــان سعــــــ
 

ــد  ــا: ق ـــ ــى هعتعفناهعـــ ــر  "ععلـــ ــي" التعحريـــ  حعـــ

ــ  زادع ــعبُ مِنــــ ــوقع الشعــــ ــيمل ف ــــ  ععــــــيّ الععــــ
 

(39: 2012 )يوسف،  

ينطلق الشاعر مـن زاويـة أخـرى، حيـ  يـدعو النـاس إىل التحلّـي        "أن ر أمامك "ويف قصيدة 

أنّـ  تاجـة إىل    بصفة الشجاعة وتنميتها، والشعب املصريّ لي  ببعيد عن هـذ  الفضـيلة، بـري   

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

 رعوعيتــــها مثّ العُمــــر ق ــــده مِــــن بق لب ــــك زُر عــــ  بعــــذرةٌ/ الشعــــجعاععة أنَّ ســــتعععرفُ

 وأهـزأ  وابتعساـم... /  معصـريعث  رعاقـب  مُتعسـامِقا/  وعا قـا  أمعامعـك  ف أن ُر بععزميعتك... /

 (13: 2012 )يوسف، واقتعحِم...  خبعوفِك

 جمهـور  صـوت  وهـو  املـيم  صـوت  تكرار املقبوس هذ يف انتباهنا تلف  الل الفنّية ال اهرة

ــط ــني متوسّ ــة ومــن (320 :2017 ) ابــ ،والرّخــاوة،  الشــدّة ب  والشــجاعة والقطــع، احلــدّة داللت
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 الشــجاع الشــخص حيتــاج الــل احلــدّة مفهــوم مالح ــة ميكــن كمــا والقطــع احلــدّة تقتضــي

ــا ورد الـــل الـــدوال يف زاهـــر: مبصـــري واملتفائـــل ــام"، "عزميـــة"، مثـــل؛ املـــيم صـــوت فيهـ  و"أمـ

 و"اقتحم". و"مصري" و"متسامق"،

 االقتصادي احملور متظهرات

ــة اهرةظــ الفســاد ظــاهرة ــة مرحلــةا أو بذاتــ  جمتمعــاا ختــصّ ال ألنّهــا ومســتمرّة؛ عامليّ  تارخييّ

 السياسـيّة  الصـراعات  مـن  يتجـزاء  ال وجـزءاا  البشـرية  للحضارة مالزمة ك اهرة فهي معيّنة،

ــا قامــ   ــورة أو ســقط  أن مــة أو اهنــارت أمــم مــن فمــا التــاريخ، عــً واالجتماعيّــة  وكــان إلّ

 ال ـاهرة  هبـذ   ابتليـ   الـل  الـدول  تلـك  بـني  من مصر كان  لقد .هافي فاعالا عنصراا الفساد

ــة لألمــوال تبــذير مــن ــى احملســوب بــري واإلســراف العامّ  أو رقيــب دون ومــن العصــور مــرّ عل

ــف م ــاهر وبانــ  الــبالد  ــروات أ ــر  علــى تبــدّدت حســيب  م ــاهر كــلّ يف االقتصــاديّ التخلّ

 قيـادة  ملـذّات  علـى  املـوارد  أبلـب  صـرف  متّ حيـ   مبـارث  حس  ن ام فترة يف خاصّة احلياة

 أصـبح  مبـارث  حسـ   حكـم  خـالل  حيـ   صـلة،  بـأيّ  التنمية إىل مت  ال مشاريع وعلى الن ام

 واحلـزب  احلكومـة  يف نيالعامل ومشل اة،ياحل يمناح لكلّ وامتدّ لعصر  ةالعامّ السمة الفساد

 املــدقع الفقــر وانتشــار ةيّاداالقتصــ املشــكالت تفــاقم إىل ىأدّ مــا وهــو الدولــة، أجهــزة ىوشــتّ

ــاملال قاتلتــدفّ"ا بعنــوان دويّ ريــتقر ويف البطالــة حجــم ســاعواتّ  الــدول مــن املشــروعة ريبــ ةيّ

 األمـوال  قاتتـدفّ  حجـم  أنّ ىعلـ  ة،كشـف يّالدول ةيـّ املال هـة ا ال مؤسسـة  عـن  الصـادرة " ةيالنام

 2000 يّعـام  نيبـ  ةيـّ الزمن الفتـرة  خـالل  دوالر اريـ مل 57 بلـغ  يّاحلكـوم  والفسـاد  املشروعة ريب

 (11ال تا:  الفتار، )عبد. مبارث حس  حممد  يالرئ فترة أ ناء يأ م2008و

 عنـــد الفســـاد بقضـــيّة االهتمـــام تزايـــد قـــد التحريـــر إىل الـــدعوة تنـــامي مـــع املقابـــل ويف

 يــدوتزا .واالجتماعيّـة  االقتصـاديّة  التنميــة علـى  للفسـاد  السـلبيّة  اآل ــار لطبيعـة  ن ـراا  الشـعراء 

ــة االقتصــاديّة تكاليفــ  إظهــار علــى والتركيــز مكافحتــ  بضــرورة الــوعي  الباه ــة واالجتماعيّ

 يف وبثّهــا املقاومــة لتربيــة الــواعني الشــعراء جهــود فتعــزّزت االقتصــاديّ النمــوّ إعاقــة يف ودور 

 للفساد املناهضة هذ  وجاءت االقتصاديّ. بعدها يف أشعارهم يف املقاومة وجتلّ  الشعب رور

 الـوطن  انتـهاب  التاليـة:  احملـاور  ضـمن  وجتلّـ   متعـدّدة  أشـكال  يف يوسف عبدالرمحن شعر يف

 .البطالةو الطبقي، والتفاوت االقتصاديّ الفقرو  روات ، واتالف
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 ثرواته تالفإو طنالو انتهاب

ــة املنــاجم مــن هائلــة  ــروة مصــر متتلــك  الــل الطائلــة الثــروات هــذ  مــن الــربم علــىو .املعدنيّ

 تـردّي  مـن  ويعـانون  الفقـر،  خطّ مستوى َ  املواطنني يعيشون الكثري من فهناث مصر متتلكها

 وأبلبيّـة  والغـىن  الثـراء  يف التضـخّم  مـن  تعـاين  فئـة  بـني  اهلائلـة  الفجـوة  ظـلّ  يف املعيشيّ املستوى

ــوعُّ واجملــرمني املفســدين عتــاة فهــذا يعــ  أنّ .واحلرمــان الفقــر مســتنقع يف قابعــة  مناصــب وايتعبع

ــة.الد ــى العســكريّة التابعــة هلــا أخــذت َكــم قبضــتها     فالســلطة واملؤسســة  ول ــروات عل  مصــر  

ألحـدا    العـامّ. فحمّـل عبـدالرمحن أدبـ  الثـوريّ مسـؤولية       املـال  وهنبـوا  كاملة، بصورة التعدينية

تنديـد بالفسـاد   رسالة اسـتنكار  صدمة يف وعي اجملتمع املصريّ بالنسبة إىل هذا الفساد، فوجّ  

 .نين فاشليام فاسدحكّ ىد علة للتمرّحيدعوة صر يالفضاء وه طلقها يفأوي املتفشّ

 إىل ريشــي اوأطوهلــ  ائدقصــ أروع مــن تبــدو الــل الــوطن" صــحّة "يف دةيقصــ يف الشــاعر

 وهـو  والسـماء  األرض تلـك  صـاحب  بأنّـ   فـرر يو مصـر،  بلـد   يف املعدنيّة ثروةوال ناجمامل وجود

  :بتهكّم  روة من مصر ك متتل ملا يغنّيو وأرض  شعب  عشقي

ــا ــكُ أنعـــ ــنفطِ معالـــ ــوفِ يف الـــ ــي جعـــ  أرضِـــ

ــا ــعب ععاشِـــــقُ أنعـــ  يعشـــــدو والشعـــــعب الشعـــ
 

ــكُ  ــي ومعالــــــــ ــلِّ أرضِــــــــ ــماء وعكُــــــــ  السعــــــــ

 الغِنـــــــــــاء  فُنُـــــــــــونِ بكُـــــــــــلِّ  ألرضِـــــــــــي
 

(69: 2012 )يوسف،   

 يف قابعــاا الشــعب يــرى عنــدما زنحيــ الشــاعر نهوبــة،امل مصــر لكنــوز ســرد األبيــات فهــذ 

 الفقـر  هـذا  فتـأىب  الشـاعر  عـزّة  أمّا اهلائلة. املعدنيّة الثروة لتلك امتالك  ربم الفقر مستنقع

 مواطنو  لكمي بأن أمليو أس ي من رجعي ما سرعان لكنّ  والقنوط، أسيبال باصيف  قبلت الو

 والنفط. الغاز  روات كلّ ذلك بعد

ــريًا ــ ي ف قــــــ ــمع ب ــــــ ــراءا رعبــــــ ــي   ــــــ  أرضِــــــ

 مه ُّـــــــــــا امل كسُـــــــــــورُ ععزمـــــــــــيع تعق وقـــــــــــع

 قُنُــــــــوطت مِــــــــن عِــــــــزّي ممعــــــــات وبععــــــــدع
 

 و"ب ـــــــــاز" و"بتـــــــــرُول" "فُوســـــــــف ات" ـبـــــــــ 

ــم ــزّي أقبعـــــــــل ول ـــــــ ــن بعِـــــــ ــاز مِـــــــ  تعععـــــــ

 لِغعـــــــــــاز   جعـــــــــــيشٌ معـــــــــــوطِ  تعمعلّـــــــــــكع
 

(97: 2012 )يوسف،   

 كفيل سنويّ مايّ دخل ول  هائلة  روات ميتلك بنيّاا بلد  " الوطن صحّة " يف الشاعر يرى

ــ  هــو ممّــا أفضــل طناملــوا جيعــل أن يســتطيع ــ  بــري اآلن، علي  وأزمــة أوضــاع مــن يعــاين أنّ

 التوزيـع  عـدم  يف تكمـن  املصـريّون  منـها  يعـاين  الـل  االقتصـاديّة  واملشاكل متفاقمة. اقتصاديّة

 األوضـاع  تفـاقم  أنّ يعتقـد  إنّـ   احلـزن.  ويعتريـ   احلالـة  هـذ   مـن  يتضـجّر  لذا للثروات، العادل
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 اسـتمرار  فـرأوا  مصـاحلهم،  علـى  خيـافون  بـاتوا  الذين جانباأل مصلحة يف تصبّ االقتصاديّة

 حالـة  علـى  املصـريّ  الشـعب  ضـمنها  ومن اإلسالميّة الشعوب تعيش أن يف ومصاحلهم حياهتم

 استعبادهم. من يتمكّنوا حتّى الفقر من

 علـى  القائمـة  التصـويرية"  املفارقـة " على الشاعر يركزّ القصيدة هذ  من آخر مقبوس ويف

 ياملـؤدّ  الشـديد  احلـزن  بـني  مـا  صـراع   إنـّ  املعـاش  الواقـع  مـن  ليسخر الساخرة ئيةالثنا تضاد

ــف ضــحك وهــو الضــحك، إىل ةيــاملؤدّ ةالزائفــ ةالســخريّ والثــاين البكــاء، إىل  يف هــو بــل مزيّ

 عـبء  بتحملّـ   علينـاء  تفضلّ األجن  أنّ حي  من مضحك "املبكي "املضحك  نّإ بكاء حقيقت 

 حـقّ  يـرى  أنّ  حي  من ومبكت ،ألطاف  نشكر أن فعلينا بري  وال علينا شفقة معادننا جااستخر

 يشــهد  الـذي  االقتصـاديّ  للفسـاد  ممارسـاهتا  لتغطيـة  القضـيّة  تـًّر  والسـلطات  منـهوباا  شـعب  

 :املفارقة دجتسّ الل ةوالالمنطقيّ بالالمعقول مشحون تضادّ وهو البلد.

ــنع ــ  ياألجـــــــــ ــ اءَجعـــــــــ ــامعرحعيع يك ـــــــــ  نـــــــــ

  ُرعشـــــــــــــكُنع أن -واهللا -  قُّـــــــــــــحع لبعــــــــــــ 
 

ــ  ــ ...عرُوالسملــــ ــنمل لُّكُــــ ــلتُف  ...فطِالــــ  وا هلّلُــــ

 ؟تّـــــــــلُ ق نُ  بلِـــــــــق  نمِـــــــــ  نكُـــــــــنع مألُـــــــــ
 

(99: 2012 )يوسف،   

 ركّـز  حيـ   وإجهـاد ،  املصـريّ  الشـعب  وبـؤس  العوملـة  بـني  الـربط  عـن  الشـاعر  يغفل مل كما

 ظـاهرة  يراهـا  حيـ   تـها، مغبّ عـن  ويكشـف  جوانبـها  ليوضّـح  ال ـاهرة  هذ  على الفنّية عدست 

ــة الــدول يف ودعــاهتم الغــرب تبنّاهــا  الــوط ّ. االقتصــاد بانتعــاش تنتــهي أنّهــا زاعمــني العربيّ

 شــعارات جمــرّد أنّهــا ورأى هلــا، منــدّداا أفكارنــا" يف الغــريبّ بقولــ "أمنوذج عنــها وعبّرالشــاعر

 املنطقـة  دول مـوارد  بانتـها  حساب على الغريبّ االقتصاد انتعاش تستهدف جوفاء استهالكيّة

 الشعوب: هبذ  تلتحق الل املذلّة فيها مبا لاطرها من فيحذّر

ــأُ ــ جُوذ منُــــــــــــ ــأفك  يف ريب الغعــــــــــــ  اارنعــــــــــــ

ــ ــ لُكُـــــــ ــبُ يف واردِامل ـــــــ ــرا وثِنُـــــــ  سويســـــــ

 انعــــــــــوبُرُودُ ،بّــــــــــدتعُ ذلــــــــــةِامل  قرُطُــــــــــ
 

ــالري  ــ بيكــــ ــ رعيطُسعــــ ــ وقعف ــــ ــاألف لِّكُــــ  ةدعئِــــ

ــةُوالغع ــ يف البيــــــــــ ــمُ ااهعنعضعــــــــــ  ةدعجهعــــــــــ

 ةدعصعـــــــومُ  أمسعـــــــ اءملالشلـــــــ هضـــــــةِلنملل
 

(43: 2012 )يوسف،  

 الطبقي والتفاوت االقتصادي الفقر

ة ة ذات امتـدادات اقتصـاديّة وانعكاسـات سياسـيّ    ة وظـاهرة اجتماعيـّ  يعتً الفقر مشكلة عامليـّ 

ــددة األشــكال واألبعــاد. وهــي ظــاهرة ال خيلــو منــها أيّ       جمتمــع، مــع التفــاوت الكــبري يف     متع

 يف العـادة تتفـاقم يف اجملتمعـات الناميـة ومـن بينـهما مصـر.        اوطبيعتها وفئاهتا، لكنّهحجمها 
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بـدأت يف   ة الشقاء للمصرّي علـى لتلـف ألواهنـا، وشـعر أكثـر املصـرينّي بـأّن األهّم       لبدأت سلس

مـن   ىة الع مـ الغالبيـّ  التفرقة بني أبنائها فمنهم السعداء ومنـهم األشـقياء  ولكـن املؤسـف أنّ    

، ء كان نصيبهم الشقاء. شهدت السنوات املاضـية موجـة عارمـة مـن النشـاط اإلضـرايبّ      األبنا

ويعـيش نصـف سـكان     ،بفقـر  ةاملنـاطق الريفيـّ   زوبينمـا تتميـّ   ،عي  البطالة بشكل مربينما تفشّ

يف اليــوم الواحــد، فقــد عــاش بعضــهم القليــل يف القصــور    علــى دوالريــن أو أقــلّ مصــر تقريبــاا

، وختمــة ربــم الفقــر، وظــالم ربــم وجــود الشــم ، وزعــيم ربــم      غــىنالالواســعة  جــوع ربــم  

كمـا قـال    د  للـّ نـّ أ ة، ورئي  جال  على العـرش ي ـنّ  يطلب احلريّ االستبداد وسجن، والكلّ

 يف قصيدة "زمن اخلصيان":

 كـــــــــثريٌ والط ععـــــــــامُ شعـــــــــع ... جـــــــــائعٌ

 ذُلٌّ زعنعـــــــــــــازين  يف قيـــــــــــــدٌ حعالُنـــــــــــــا...
 

ــادعاتُ  ــتجمي والقِيــــــــــــ ــرش  تعســــــــــــ  بك ــــــــــــ

ــي ٌ ــدٌ ورئـــــــــ ــوقع مُخلّـــــــــ ــرش  فـــــــــ  ععـــــــــ
 

(27: 2012 )يوسف،  

 :الوطن" قصيدة"صحّة يف ويقول

ــيّ رُدّي ــاعِري إل ـــــــــ ــائدي معشعـــــــــ  وق صعـــــــــ

 ععانعيتُــــــــ   الــــــــذِي  جُــــــــوعي  أن ساــــــــ   أو
 

 ر ضعـــــــاث بعـــــــضع بـــــــاخلُبز  أعطِـــــــ  أو 

ــاث...  أ ن اليعـــــــــوم أهلِمِـــــــــي  أو  أنسعـــــــ
 

(85: 2012 )يوسف،  

 ميتلك يعد مل الفقر بسبب أنّ  إلّا مصر جتا  ميلك  ما كلّ فبذل الوطن حبّ الشاعر أودع

 يـرى  كأنّـ   حرمـان.  مـن  واجهـ   ملـا  قلبـ   إىل يتسـرّب  الشـكّ  فأخذ النضايّ. شعر  لينشد قوّة

 كما ب  وينعم الوفري برزقها علي  لتُقبل متضرّعاا أمامها يقف لذا علي  مصر سخط احلرمان

 لـتحنّ  "أو" العـاطف  حـرف  باسـتخدام   الطلـب  هذا أيتوي قبل. من املصريّ اإلنسان علي  كان

 فيهـا  الـل  اخلبز لقمة على شعر  يفضّل وهو إليها هبا تقدّم الل املطالب بأحدى علي  مصر

 ت هـر  فإنّهـا  ،خذالبـ  م ـاهر  لكافّـة  تـذمّر   يـأيت  عروقـ   يف املتشـرّب  احلـبّ  هـذا  وعلى حيات .

 تصــلح وال بفقــري هتــتمّ أن يف التربــب دةاملســتبّ ةالعربيّــ ن مــةاأل وكــلّ ،مبــارث ن ــام يف ااجليّــ

 أن املفتــرض مــن الــل القــوانني وكــلّ ،فقــر يــزاد والفقــري بنــاء يــزدادون هــم مســكني، حــوالأ

 املذلّـة  مـن  الشـاعر  يشـتكي ف واحلكـام.  الشعب بني العازلة القضبان لزيادة إال توضع ال َمي

 امللــك تــاج ملعــان مــن يشــتكي كمــا تقبل"املســ تــاريخ "أكتــب مســبإ الطويلــة قصــيدت  يف والفقــر

 الفقري: ديون وازدياد
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ــويع ــ عُلمعـــــ ــكِاملُ اجُتعـــــ ــ لـــــ ــيُورُ وقعف ـــــ  مه سِـــــ

 انعــــــــــــوق ف  ةِذل ُّــــــــــــامل  واننيُق ــــــــــــ نيسعــــــــــــتُ
 

ــ  ــ ِبع يف ادُزدعوتعـــــــ ــالف  يـــــــ ــدُ ريقِـــــــ  ونُيُـــــــ

 ونُجُوسُــــــــــ انعـــــــــ ل  انٌضــــــــــبعقُ ادُزدعتعـــــــــ ف 
 

(68: 2006 )يوسف،   

 قطعـة  الفقـري  يطالـب  وحينمـا  ذروتـ ؛  بلـغ  املصـريّ  جملتمـع ا يف الطبقي والتفاوت الفقر إنّ

 الشعب صار حي  .االرتيار عيشة ويعيش الًّاقة الالمعة األحذية واألكابر الغ  يلب  ،خبز

 كانـ   الطبقـات  بـني  بريةكـ ال الفجـوة  إنّ احلقيقـة  يفو والكرامة. ةاحلريّ جبانب بزاخل طالبي

 يقـول  الشـاعر  جعـل  الـذي  األمر .مبارث عهد يف لغضبل ثريةامل ةالقتصاديّا الدواعي أهمّ من

 السـرقة"  فـنّ  "سـادة  قولـ   حـدّ  علـى  دقيق بوصف وصفهم حي  بأحواهلم مستهزئاا مفارقة يف

 األداة الشـعب  فكـر  قصدوا حي  مهنتهم، يف هلم بلب ال الذين احملترفني الفنّانني واعتًهم

 كمهم.ح على ويقضي هبم يطيح أن عً  الشعب يستيطع الل

 ان ك ـ  مكُهـرع عُ أنَّ دُأشـهع /ة...اق ـ رلالبع ةععـ امِاللّ ةيعاألحذِ يساالب  ايع/ر...اب األك  هاأيي ايع

ــ/قّــة...الدِ ديدعشعــ ــ واءَاألضعــ مُقتُرعسع ــ ةادعسعــ ايع  ص م،2012 )يوســف، ة... ق ر السملــ نملف 

156-155) 

  البطالة

ــدأ ةاقتصــاديّ ظــاهرة فالبطالــة  يكــن مل إذ الصــناعة، ازدهــار مــع ملمــوس بشــكل ظهورهــا ب

 أنّ يؤكّـــد مبــارث  عهـــد يف املصــريّ  الواقــع  ة.التقليديّـــ ةالريفيــّ  اجملتمعـــات يف معــىن  للبطالــة 

ــة التمعــدّ ــة، االقتصــاديّة األوضــاع ذلــك ومــردّ ،مســتمرّ تزايــد يف البطال ــل: حيــ  املتردّي  قي

 قيـ تطب دوافـع  أهـمّ  ومن ظاملة،و ئةيّس ةيّاقتصاد اسةيس اتباع عن نات  البطالة لمعدّ ارتفاع»

 يف القرار صنع ومراكز الدوي النقد صندوق هاتيلتوج املصريّ الن ام رضوخ اسةيالس هذ 

 البـدّ  اسـات يس قيلتطب إلرادهتا، ختضع الل الدول ىعل ضغطي وكالمها ة،يّكيمراأل العاصمة

ــؤدّ أن ــدّ ارتفـــاع  إىل يتـ  فهـــذ  . (www.shoroukhnews.net: 2011 جـــالل، ) «البطالـــة  التمعـ

 حلــدّ وصــل  مســبوقة بــري ياتَــدّ تواجــ  باتــ  الــل لســلطت  هتديــد أبــرز  ْلــمثّ ال ــاهرة

 وجّ  وعي. عن القضيّة هذ  إىل بالنسبة الشاعر فعل ردّة وكان  .ل  بديل عن للبح  الدعوة

 تقســيم أنّ الشــاعر تصــريح حســب الوظــائف. وتقســيم املناصــب توزيــع قضــيّة إىل احتجاجــ 

 وهــو األفــراد وأختصــاص مهــ ّ أســاس علــى ال طبقــي أســاس علــى جــاء وتوزيعهــا ئفالوظــا

 تــولّي يف جنحــوا الــذين أو الســلطة، مــن املقــرّبني مــن قليــل عــدد فيهــا يــتحكّم جــائر تقســيم

 الطبقيّ باالختالف التنديد وألزم  الشاعر حفي ة أ ار هذا فاألمر الدولة. جهاز يف مناصب
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 احلاكمـة  السـلطة  مـن  امتعاضـ   ليبـدي  املنتقـد  زاوية من الشاعر انطلق لذا مصر، يف السائد

 :د"يكأ "موت قصيدة يف ساخر بأسلوب مواقفهم منتقداا

 دِراسعت  يف معن ععلى ق اسيةٌ العرب  أرضع بأن ُّ ــ األوعان فاتع بععدما ــ تععلّم ُ معن أنعا

ــلُُّ اجتعهــد.../ ــ  ال ك راســي كُ ــوط .../ يف وُرّ  ــن مع ــ إســ ِ مِ  إســ ِ إىل ابلها.../شع

 وإذا احل سعـد... /  أهـل   ومِـن  وعمعـأجورٌ  ومعسـعورٌ  معوتـورٌ  فأنـ ع  اعتعرض ع وإذا الوعل د... 

 دربع ال بعطال ـة  يف أمشِـي  مازلـ ُ  ععاطـلٌ  أنـا  البعل ـد... /  هعـذا  كـار ٌ  حتمًـا  فأنـ ع  شعك وتع

 (174 :2012 )يوسف، مِحعنة... 

 يســـتطيع وال مصـــر، يف متفشّـــية جتماعيّـــةا ظـــاهرة عـــن يكشـــف يوســـف أنّ نالحـــظ كمــا 

 شـرحية  أفـراد  بـني  تتـداول  املناصـب  يرى حي  ال لم، أنواع أشدّ من فيعدّها عليها؛ السكوت

 علـى  االحتجـاج  أراد مـن  وكـلّ  ذلـك.  من نصيب واملثقّفني للمتعلّمني ولي  اجملتمع، من خاصّة

 هلـذ   الشـاعر  مكافحـة  وجـاءت  .يكبـ  و للدولـة  لالفاا فيعدّ البالد يف املتفشّية ال اهرة هذ 

 يف الن ـر  منعـن  وعنـدما  مصـر.  دوائـر  يف املستتب اإلداريّ الفساد على باضبة برور القضيّة

 يف والضــيم ال لــم نــتلمّ  أن ميكننــا الســابقة الشــعرية القطعــة يف اســتخدمها الــل األلفــاظ

ــداليّ، معجمهــا ــد "قاســية" بصــفة جــاء حيــ  ال  ورار الســخريّة إىل جلــأ تيــ  الشــاعر عن

 واســم اجملهــول للفعــل اســتخدام  وجــاء كمــا الشــرذمة. بتلــك هتكّمــاا قبيحــة ألفــاظ يســتخدم

 و" و"موتـور"،  ور ـ "،  "الكراسـي  قولـ   وهـو  املثقّفـون  منـ   يعـاين  الذي الضيم على داللة املفعول

 و"مأجور". مسعور"

ا  سـاخرة:  بنًة يقول "عاطل" قصيدة ويف  يف إنّـ   أتق نتـهعا"  مهنـةٌ  ي لكِـنّ   .../عاطـلٌ  "أنـع

 عـيش.  لقمـة  عـن  تثـاا  العمـر  أيّـام  أحلـى  يقضـون  الذين الشباب يصوّرعذابات القصيدة هذ 

 منـها  يعـاين  الـل  املصـيبة  ع ـم  ليبـيّن  املبالغـة  بأسـلوب  يسـتعني  املعـىن  هذا النتقال فالشاعر

 العمل: من العاطلني الشباب

ــا ــوبع أن هــيع ا.../أتق نتــهع مهنــةٌ ي عاطــلٌ.../لكِنّ  أنع  ععــن أتــ ُ األرضع أجُ

 يعنتـهي  عُمـرٍ  مثـل   طـويالا  مُمتعـدّا  باتع دعربٍ/ ععًع احلِجعارةِ مِن احلذاءه تععِبع ععمعل.../

 (182 :2012)يوسف،  املُقتعبعل... يف
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 ائجالنت

 و بــة عــن معبّــراا واقعيّــاا شــعر  جعـل  واجتماعيّــة سياســيّة لعوامــل بانفعالــ  الشـاعر  إنّ -

 وأداة الــوطن بقضــايا ملتــزم إبــداع وهــو زاهــر، مســتقبل إىل وتطلّعهــا العــريبّ ورالــر

 املتشـابك  القـويّ  النسـي   يف االلتـزام  هـذا  يـرى  أن للقارر وميكن االجتماعيّ، للتغيري

 الفنّيــة التجربــة وكــذلك اليوميّــة احلديثــة للغــة واســتخدام  قصــيدت  بــ  َ ــو الــذي

 الشعريّة. ت ريي عن للتعبري عليها اعتمد الل

ــاا، ملتزمــاا شــاعراا بشــعر  يوســف عبــدالرمحن ظهــر -  اجملتمــع بأحــدا  انفعــل وتربويّ

 احلركـــة يـــدعم أن الشـــاعر هـــذا اســـتطاع معـــ . وتعـــاطف مبـــارث عهـــد يف املصـــريّ

 وذلـك  واالقتصـاديّة.  السياسـيّة  بأبعادهـا  مصـر  شعب يف املقاومة رور بتربية الوطنيّة

 العواطـف  وأنـار  الـوعي  فنشـر  نفسـ .  يف يضـطرب  عمّـا و قوم  اهتمامات عن بالتعبري

 واحلرّية. احلقوق عن للدفاع احلماسة نار وأوقد

 فجسّــدت صــادق. وبتعــبري مباشــرة وبــري مباشــرة بطريقــة السياســيّ الــوعي نشــر متّ -

 وجتلّـــ  معـــ ، متفـــاعالا مبـــارث عهـــد يف املصـــريّ للواقـــع مـــن جوانـــب عـــدّة أشـــعار 

 والبعـد  السياسـيّ  البعـد  ومها نيسيرئ نيدبع الشعب يف مةاملقاو رور لتربية حماوالت 

 النّهــوض إىل والــدّعوة بــالوطن، االعتــزاز التاليــة: القضــايا فيهــا نــاقش االقتصــاديّ،

 حسّــاا الثــوّار مــنحو اهليمنــة، علــى الثــورة إىل والــدعوة بالعبوديّــة والتنديــد والصّــحوة،

 والتفـاوت  االقتصـاديّ  والفقـر   ، رواتـ  واتالف الوطن انتهاب أفضل، مبستقبل باألمل

 .والبطالة الطبقي،

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.
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 صادر واملراجعامل

اء يــ، القــاهرة: دار إح2ط . البالبــة شــرر هنــ   (.هـــ1385)ن يزالــدد، عيــابــن أيب احلد .1

 .العريب الترا 

 ،ة وآداهبـا ياجمللة اللغة العرب .«ب حمفوظيأدب جن ة يفيالرمز(. »هـ1427)، جواد اصغري .2

 .17-5، صص3العدد 

ــاروق جو (. »هـــ1437) ، يانصــار .3 شــعر   ة دراســة يفيدراســة أســلوب  دة يفيــشــعر ف

 .47-27، صص1، العدد لة اللغة العربية وآداهبااجمل. «امللتزم

 ،اي منطقـ    .«آن  انـداز  انقالب مصـر  »ش(. 1390) ي، مهد .4

 .182-159صص، 6العدد 

، والتوظيــف منطلقــات التأســي  املعــريفّ ،النســق الشــعري وبنياتــ  .م(2017 ابــ ، طــارق ) .5
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