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اعيةَّتتأثرَّبالواقعَّوتعتنيَّبالفكرَّوالرسالةَّوتمعبَّدوراَّىاماَّفيَّتوجيوَّالشعوبَّاالدبَّظاىرةَّاجتمَّإف َّ
َّيسعىَّ نحوَّقيـَّانسانيةَّساميةَّومفَّىذاَّالمنطمؽَّفإفَّشعرَّالمقاومةَّالمبنانيةَّكنوعَّمفَّاالدبَّالممتـز
لتحقيؽَّاىدافوَّمفَّخالؿَّالتركيزَّعمىَّالظروؼَّالصعبةَّالتيَّيعيشياَّالناسَّمفَّناحيةَّويحاوؿَّأفَّيقدـَّ
َّبوَّالذكاءَّالثقةَّبالنفسَّوتعضيدَّالذاتَّمفَّناحيةَّاخرىَّفيوَّاالدبَّ مااقصىَّعندهَّومايستطيعَّأفَّيقـو
المعبرَّعفَّالعمؿَّمفَّاجؿَّتفجيرَّالطاقاتَّااليجابيةَّالواجبةَّلمواجيةَّالظمـَّوالعدوافَّوالذيَّيحثَّعمىَّ

 االمؿَّويفتحَّافاقاَّواسعةَّلمصمودَّواالستمرارَّبالمقاومةَّ
لمبانيةَّمفَّجانبَّيصوروفَّالدمارَّواالحتالؿَّوااللـَّوالوجعَّتصويراَّصادقاَّومفَّفنجدَّشعراءَّالمقاومةَّا

َّلمدفاعَّعفَّ َّويستنيظوف َّاالحتالؿ َّمقاومة َّالناسَّالى َّاقباؿ َّويثيروف َّلكرامتيـ َّيتحمسوف جانبَّأخر
َّاليقؿَّخطورةَّشعرىـَّعفَّسالحَّالمقاوميفَّوىذهَّىيَّميمةَّشاعرَّالمقاومةَّالذيَّيرسـَّ َّفاذا َّ العقيدة

 مةَّلممستقبؿَّويحييَّاالمؿَّفيَّقموبَّالمضطيديفَّوالمظموميفَّويفعمياَّبالرجاءَّوالنورطريؽَّاالستقا
َّالمقاومةَّ َّشعراء َّعند َّاالجتماعية َّوالوظفية َّالشعرية َّالميمة َّىذه َّعمى َّيسيرا َّتمقىَّضوءا َّالمقالة ىذه

الذيفَّفتحواَّنوافذَّلمنورَّعفَّطريؽَّعقدَّالثنائياتَّومقابمةَّالضديفَّكالميؿَّوالنيارَّواالهَّوالبركافََّّالمبانية
 واالذعافَّوالممحمةَّواالحتالؿَّوالغضبَّوالخيبةَّواالمؿَّوالموتَّوالحياةَّاالبديةَّ
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Abstracts: 

Literature is a social phenomenon that is affected by reality and takes care of 

thought and message and plays an important role in guiding peoples towards 

lofty human values. From this point of view, the poetry of the Lebanese 

resistance as a kind of committed literature seeks to achieve its goals by 

focusing on the difficult circumstances that people live in on the one hand 

and trying to provide what it has maximum and what it can To do it to raise 

self-confidence and self-support on the other hand, it is the literature that 

expresses work in order to explode the positive energies that are necessary to 

confront injustice and aggression, which encourages hope and opens wide 

horizons for steadfastness and continuation of resistance 

We find the poets of the Albanian resistance, on the one hand, portraying 

destruction, occupation, pain and pain in a true way, and on the other hand, 

they are enthusiastic about their dignity, and they provoke the people to resist 

the occupation, and they rise to defend the faith. and the oppressed, and fills 

them with hope and light 

This article sheds a little light on this poetic task and the social function of 

the poets of the Albanian resistance who opened windows to light by holding 

dualities and meeting opposites such as night, day, god, volcano, submission, 

epic, occupation, anger, disappointment, hope, death and eternal life. 

Keywords: (resistance poetry, Lebanon, binaries, Hezbollah). 

 :المقدمة
لمبنانيةَّىيَّاحدىَّالدوؿَّالعربيةَّالواقعةَّفيَّالشرؽَّولياَّتاريخَّعريؽَّووجودَّالجميوريةَّا
سنةَّوتفاعؿَّعميؽَّمعَّالحضاراتَّالمختمفةَّطوؿَّالقروفَّولموقعو٠َََّّّٓٓٓيناىضَّعمى

َّلمنزاعاتَّوالحروبَّومنياَّ َّدامية َّلالحتالؿَّاالجنبيَّوساحة االستراتيجيَّكانتَّمطمحا
 عقودَّاألخيرةَّعمىَّاراضيياَّالطيبةَّالغاراتَّالتيَّشنياَّالكيافَّالصييونيَّفيَّال

َّحقوقيـَّ َّعف َّالدفاع َّعف َّلحظة َّالطويؿ َّتاريخيا َّفي َّالمقاوـ َّلبناف َّشعب َّيتنازؿ ولـ
َّوخاصةَّ َّابدا َّاالجياؿ َّذاكرة َّعف َّالتزوؿ َّرائعة َّمالحـ َّابدعوا َّوبذلؾ َّوىويتيـ ووطنيـ
ماشاىدىاَّالعالـَّفيَّحربَّتموزَّوالتيَّكانتَّصفحةَّمشرقةَّعمىَّوجوَّالتاريخَّوفيياَّلبتَّ
َّالصمودَّ َّلواء َّعواتقيـ َّعمى َّوحمموا َّوالحؽ َّواالريحية َّالمروءة َّداعي َّاالبطاؿ جماعة
َّالبواسؿَّأمنياتَّشعبوَّاالحرارَّفيَّتنظيـَّ والمقاومةَّوىاىـَّحزبَّاهللَّالذيَّحقؽَّجنوده
سياسيَّعسكريَّشيعيَّمتواجدَّعمىَّساحةَّلبنافَّالسياسيةَّوالعسكريةَّعمىَّمدىَّاكثرَّ

َّكا َّمما َّأكثر َّحيثَّوجوده َّسنة َّعشريف َّعمىَّمف َّالجيشَّاالسرائيمي َّاجبر َّاف َّبعد ف
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َّ َّعاـ َّالمبناني َّالجنوب َّمف َّبالجيشََّّٕٓٓٓاالنسحاب َّاليزيمة َّيمحؽ َّاف واستطاع
 َّٕ٘ٓٓاالسرائيميَّعاـَّ

فيَّىذهَّالحركةَّالجياديةَّعددَّغيرَّقميؿَّمفَّالشعراءَّاالبطاؿََّّواكبَّالجنودَّالمقاومييف
الذيفَّاستمدواَّمفَّاشعارىـَّالحماسيةَّفيَّاستنياضَّالناسَّواثارتيـَّلمدفاعَّعفَّالعقيدةَّ
والحريةَّالعبيفَّدورىـَّالمصيريَّفيَّمجاراةَّاالحداثَّوتصويرىاَّتصويراَّفنياَّبارعاَّفيَّ

الفترةَّمفَّالدمارَّواالحتالؿَّوااللـَّنيايةَّالدقةَّوالحركةَّفمفَّجانبَّصورواَّاحداثَّىذهَّ
َّلمحزفَّ َّالمثيرة َّوالمناظر َّالمؤلمة َّالمشاىد َّيعرضوفَّمفَّخالليا َّصادقا والوجعَّتصويرا
َّالمظموميفَّومفَّجانبَّأخرَّتحمسواَّ َّسكافَّبالدىـ َّالتيَّيعيشيا ويعبروفَّعفَّالمأساة

ىـَّلمدفاعَّلمعقيدةَّوالشعبَّوالوطفَّواثارواَّاقباؿَّالجماىيرَّالىَّمقاومةَّاالحتالؿَّواستنيظوَّ
عفَّالعقيدةَّوالشرؼَّفجعمواَّمفَّاشعارىـَّعاصفةَّىوجاءَّتستاصؿَّالغاصبيفَّاوَّبركاناَّ

 ىائجاَّيطيحَّبالكيافَّالصييونيَّكماَّيقوؿَّخميؿَّعجميَّمفَّشعراءَّالمقاومة
 حيثَّالجنوبَّبنارَّالشعرَّمنظـوََّّ.َّتفجرَّالشعرَّبركاناَّبقافيتي

َّالحماسي َّانشودتو َّالمبنانية َّالمقاومة َّشاعر َّينشد َّالبندقيةَّوحيف َّيحمؿ َّوكأنو َّتشعر ة
َّاحدَّ َّاستشياد َّمنظر َّيصور َّوحينما َّالحجر َّويرمي َّالنار َّويشعؿ َّالرصاص ويطمؽ
َّاليقؿَّشعرهَّخطورةَّعفَّسالحَّالمقاوميفَّوىذهَّ المجاىديفَّكأنوَّىوَّيستشيدَّمعوَّفاذا
َّقموبَّ َّفي َّويحيي َّلممستقبؿ َّاالستقامة َّطريؽ َّيرسـ َّالذي َّالمقاومة َّشاعر َّميمة ىي

َّاال َّاالبطاؿ َّالشموخَّمواطنيو َّعنواف َّالشيداء َّمف َّويجعؿ َّوالنور َّبالرجاء َّويفعميا مؿ
واالباءَّوبيذاَّيكوفَّالشعرَّعامؿَّالحياةَّقبؿَّأفَّيكوفَّعامؿَّالياسَّفالَّيثفَّوالَّيتاوهَّاوَّ
َّالتيَّيدخؿَّ َّالثورية َّبنبرتو َّمستعصيا َّمقاوما َّويظؿ َّويرعد َّبؿَّيصرخَّويزمجر يضجر

طيديفَّويسكفَّاالميـَّويضمدَّالرعبَّفيَّقموبَّالمعتديفَّويعيدَّاالمؿَّالىَّعيوفَّالمض
 جروحيـَّوييدييـَّالستقباؿَّشمسَّاالنتصارَّومشاىدةَّابتساـَّصبحَّالظفرَّ

 تحميؿَّالثنائياتَّفيَّشعرَّالمقاومةَّالمبنانية
 :َّاالدبَّالمقاوـَّيعمؿَّفيَّاتجاىيفَّ



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

36 

َّ َّاالوؿ َّوقتؿَّ/ َّقصؼَّوتدمير َّالذكرياتَّمف َّالويالتَّوادمى َّافظع َّفيَّتصوير اتجاه
َّالكبي َّاالثر َّليا َّيعيشَّواحتالؿ َّوكأنو َّالقارئ َّيشعر َّحيث َّالمشاىديف َّنفوس َّفي ر

 االحداثَّويشارؾَّفيياَّمشاركةَّفعالةَّ
اتجاهَّفيَّتأصيؿَّالقيـَّالدينيةَّواالنسانيةَّوتعضيدَّالذاتَّالجمعيةَّالذيَّيؤىؿَّ/َّوالثانيَّ

َّالخطرَّ َّلحظات َّفي َّعالية َّبمعنويات َّويزودىـ َّاالعداء َّلمواجية َّوالجماعات االفراد
 اجيرَّالظالـَّوبالربيعَّوىوَّفيَّموسـَّالخريؼَّويبشرَّبالصبحَّوىوَّفيَّدي

 الّشعرَّالمبنانّيَّالمقاـو
 :مفيومو

َّليويتياَّ َّالواعية َّذاتو َّعف َّوأصالة َّبعمؽ َّالّشاعر َّفيو َُّيعبر َّشعر َّىو َّالمقاوـ الّشعر
الثقافيةَّوالمتطمعةَّالىَّحريتياَّالحقيقّيةَّفيَّمواجيةَّالمعتديَّفيَّأّيَّصورةَّمفَّصوره،َّ

َّ َّمفَّموروثوَّالحضارّي َّالحياةَّوظميا،َّوالعيشَّمنطمًقا َّالتىَّيود َّالعميا َّالمجتمعّية وقيمو
 .مفَّأجميا

ويمكفَّالقوؿَّإفَّكؿَّنٍصَّشعريَُّينظـَّفيَّمواجيةَّالمعتديَّمحتاًلَّكافَّأوَّغيرَّذلؾَّ
 .ىوَّشعرَّمقاوـ

ويعّدَّالشعرَّالمقاوـَّفنًّاَّجديًداَّمفَّفنوفَّالّشعرَّيضاؼَّإلىَّفنونوَّالتّقميدّيةَّالمعروفة،َّوقدَّ
َّ َّالحقبة َّفي َّالمبنانيَّأصبح َّالّشعبيف َّنضاؿ َّعف َّالمعّبر َّالّشعر َّعمى َّيطمؽ األخيرة
 .والفمسطينّيَّبخاصة

 :دوافعو
الَّيكفيَّالّشاعرَّأفَّيمتمؾَّالقدرةَّعمىَّاإلبداع،َّوالمزجَّبيفَّعناصرهَّبصورةَّفنّيةَّجميمة،َّ
َّالتيَّ َّوتكوفَّالّشراراتَّالمتواصمة َّلديو، َّاإلبداعّية َّالعممّية بؿَّيحتاجَّالىَّبواعثَّتفّسر

 .هَّالعمميةَّوتولدىاتفجرَّىذ
َّ،َّ َّواإلنسانّية َّواّلدينّية َّوالقومّية َّالوطنّية َّالّدوافع َّالمبنانّية َّالمقاومة َّلشعراء َّاجتمعت وقد
فقضيةَّلبنافَّامتدادَّلقضيةَّفمسطيفَّالتيَّآمنواَّبياَّمنذَّالمحظةَّاألولى،َّوعّدوىاَّقضيتيـَّ

 .األساسية
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َّمع َّبالّتوازي َّو َّمبكًرا، َّالمبناني َّالّشعر َّفي َّالمقاومة َّالّشعرََّّظيرت َّفي ظيورىا
الفمسطينّي،َّوَّمعَّتطورَّاألحداث،َّوانطالؽَّعممياتَّالمقاومةَّقيَّلبناف،َّقويتَّعزيمةَّ
َّواإلنسانّي،َّ َّوالّدينّي َّالقومّي َّالبعد َّالى َّالوطنّي َّالبعد َُّأضيؼ َّإذ َّالمبنانييف، الّشعراء

المقاتمةَّفيََّّفاندفعواَّبقوةَّالىَّالمقاومةَّالّشعرية،َّووظفواَّالكممةَّالثّائرةَّإلىَّجانبَّالبندقّية
 .معركةَّالّتحرير
 :وظيفتوَّودوره

وقؼَّشعراءَّالمقاومةَّالىَّجانبَّأبطالياَّفيَّمعركةَّالّتحرير،َّوَّكانتَّكمماتيـَّالثائرةَّفيَّ
أّماَّأبرزَّاألىداؼَّالتيَّوظفواَّ.َّالمحافؿ،َّتعضدَّرصاصَّالمقاوميفَّفيَّساحاتَّالقتاؿ

 :شعرىـَّلّتحقيقياَّفكانتَّاآلتية
 :بثَّروحَّالتّفاؤؿَّ–

لميأسَّفيَّقاموسَّالمقاومة،َّففيَّحيفَّيجيدَّالعدوَّفيَّبّثَّاليأسَّواإلحباطَّفيَّالَّمكافَّ
َّالتّفاؤؿَّ َّبث َّإلى َّالمقاومة َّشعراء َّفيعمد َّالكفاح، َّمتابعة َّعف َّأصحابيا َّلثنّي الّنفوس

 .بالّنصر،َّواستعادةَّالحقوؽ،َّفالّنصرَّوعدَّاهللَّالذيَّالَّيتخّمؼَّلعبادهَّالمؤمنيف
 المقاومةَّاإلسالميةيقوؿَّالشاعرَّيوسؼَّعباسَّمخاطباَّأبطاؿَّ

 فاهللَّوعدكـَّبأاّلَّتيزمواََََّّّّأبطاؿَّحزبَّاهللَّىياَّأقدموا
 لغةَّالسالحَّفغيرىاَّالَّيفيـَََّّّومعَّالعدوَّبكؿَّعنؼَّحّكموا

لقدَّتفاءؿَّالّشعراءَّبالّتحريرَّوالعودةَّإلىَّقراىـَّالّسميبة،َّورأواَّأّفَّاالحتالؿَّالىَّزواؿ،َّوأّفَّ
 :طينف،َّيقوؿَّالشاعرَّحسفَّالمقدادتباشيرَّالّنصرَّفيَّلبنافَّتموحَّفيَّسماءَّفمس

 كوفّيةَّوتشابؾَّالخيطاناَََََّّّّّقّؿَّلمتيَّبالباّبَّتْمسحَّدمعيا
َّالمسيحَّلصمبو ـ   شؽ َّالمسيحَّبعزموَّاألكفاناَََََّّّّّالَّتبكيَّياَّأ
 ياَّقدسَّقوميَّاستقبمّيَّلبناناََََّّّّىذاَّالّرسوؿَّأتاؾَّمنوَّمبشًرا

 الدفاعَّعفَّالمقاومةَّفيَّوجوَّاإلعالـَّالمعادي
َّ َّاليدؼَّكؿَّسعى َّىذا َّلتحقيؽ َّواستخدموا َّالمقاومة، َّصورة َّلتشويو َّجاىديف الصياينة

فعمىَّالّرغـَّمفَّ.َّتيمةَّاإلرىاب:َّاألساليبَّالخبيثةَّوالقذرة،َّوتبنىَّالغربَّأباطيميـ،َّومنيا
َّالكثيرَّمنوَّموثؽَّفيَّالتّاريخَّ َّالبشرّيةَّفيَّتاريخيا،َّوأّف َّتعيده َّلـ أفَّإرىابَّالّصياينة
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َّب َّرموا َّلكنيـ َّناىيؾَّبالمقاوميفَّاألبطاؿواإلعالـ، َّواألطفاؿ، َّالنساء َّمف .َّوَّضحاياىـ
َّالمنطؽَّفيَّتزويرَّالحقائؽ،َّيقوؿَّالّشاعرَّخميؿَّشقيرَّ وقدَّفضحَّشعراءَّالمقاومةَّىذا

 ”:فاطمة“فيَّقصيدةَّ
 ماَّلإلرىابَّوىؤالءَّالّصبيةَّياَّداءَّالكمب

 إّرىابيوفَّوباإلرىابَّرموناَّعفَّقوسَّالكذب
َّا َّيعجب َّقصيدتو َّمف َّآخر َّموضع َّبحقوؽَّوفي َّيتشّدؽ َّالذي َّالغرب َّىذا َّمف لّشاعر

 :اإلنسافَّليؿَّنيارَّكيؼَّيتبّنىَّمنطؽَّالّصياينةَّفيَّإتياـَّالمدنييفَّباإلرىاب،َّيقوؿ
 وليسَّبمقضّيَّعجبيَََََّّّّّعجًباَّلمغربَّلكّؿَّالغرب

َّأطفالي  فاستعصىَّالّنوـَّعمىَّعصبيََََّّّّشّردني،َّيتـّ
 واّلمصَّالفاجرَّذوَُّرتبََََََّّّّّّفإذاَّالمدمىَّإرىابيَّّ

 وماَّلألفعىَّواألدب ََََََََّّّّّّّّلإلرىابَّولمحسوفماَّ
َّغصتَّبالّسغب ََََََّّّّّّدلفتَّلفراخيَّتميميا  وفراخيِّ

 :توثيؽَّالجرائـَّالّصييونّية
توثيؽَّالجرائـَّالوحشية،َّ:َّمفَّأكثرَّاألىداؼَّأىّميةَّالتيَّسعىَّشعراءَّالمقاومةَّلتحقيقيا

َّ َّاألبرياء، َّالمدنييف َّبحّؽ َّالّصياينة َّارتكبيا َّالتي َّالبشعة َّيطويياَّوالمجازر َّال حتى
.َّالّنسياف،َّأوَّتسقطَّبالتّقادـ،َّوقدَّنجحواَّفيَّذلؾَّإلىَّحّدَّكبير،َّواألمثمةَّعمىَّذلؾَّكثيرة

لمّشيخَّخميؿَّشقيرَّيرويَّالّشاعرَّقصةَّتمميذةَّصغيرةَّمزقتياَّقنابؿَّ”َّالمحرقة“فيَّقصيدةَّ
َّلألجياؿَّ َّتروي َّالكتب، َّبمحفظة َّممسكة َّالمقطوعة َّيدىا َّوبقيت َّالصييونية، الطائرات

 :الّصياينةَّبحّؽَّاألطفاؿ،َّيقوؿَّالّشاعرمجازرَّ
 فيَّعروةَّمحفظةَّالكتبََََََّّّّّّماَّزالتَّيدىاَّممسكة

 وتحاسبَّمفَّأـَّوأبََََََّّّّّّخشيتَّأفَّتفمتَّمفَّيدىا
 كبقاياَّالّشمعَّالمضطربَََّّّيدىاَّالصفراءَّقدَّانقبضت

 وبقاياَّكـَّّممتيبَََََََََّّّّّّّّّيدىاَّمفَّمنكبياَّنزعػت
 مفَّلعببالكتبَّبقاياَََََََّّّّّّّبالّروضةَّكانتَّفاطمة

 ورقائؽَّمفَّخبزَّرطبََََََََّّّّّّّّقمـَّممحاةَّمػػػػػػػػبراة
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َّالمرتقبَََََََّّّّّّّواّلموحَّاألسودَّمنحطـ  كفؤادَّاألـّ
 مفَّباقة َّزىرَّمغتصبَََََََّّّّّّّفاطمةَّىذيَّواحدة

 توارتَّوالضوءَّالّذىبيََّّكانتَّمفَّقبؿَّوبعدَّالقصؼ
مجازرهَّالتيَّوفيَّقصيدةَّأخرىَّيصورَّالّشاعرَّحسفَّالمقدادَّىمجّيةَّاالحتالؿ،َّويذكرَّ

 :توزعتَّعمىَّمختمؼَّالمدفَّالمبنانية،َّيقوؿ
 

 ومدفعَّدّوىَّيشّجَّسماناَََََََََّّّّّّّّّالّطائراتَّتمزؽَّاألفؽَّاألنيؽ
 متشرديفَّتمممـَّالجدراناَََََََََََّّّّّّّّّّّبيتَّقتيؿَّآخرَّومواكبَّاؿ

 الجيشَّاألثيـَّوآذتَّالشطآناََََََََََّّّّّّّّّّالصبيةَّحاصرتياَّأذرع”َّصور“َّ
 تبكيَّفيطربَّنوحياَّالسّجاناََََََََََّّّّّّّّّّاالتيَّسمبتَّقميصَّعفافي”َّصيدا“َّ

 لمنارَّينزؼَّغربةَّودخاناَََََََََّّّّّّّّّأحمرَّمائؿ”َّبيروت“والبحرَّفيَّ
 :استذكارَّالتاريخ

َّشعراءَّ َّعمد َّوليذا َّالمقاوـ، َّأبرزَّسماتَّالّشعر َّىو َّفيَّاألّمة َّالّروحَّالجيادّية َّبّث إّف
ستذكارَّالّتاريخ،َّالمقاومةَّإلىَّاستخداـَّكؿَّاألساليبَّالتيَّتحقؽَّىذاَّاليدؼ،َّومفَّذلؾَّا

َّذلؾَّ َّإلى َّالحنيف َّمشاعر َّالّنفوس َّفي َّيبعث َّواستحضارىا َّالغابرة َّباألمجاد فالّتذكير
الماضّيَّالمشرؽَّقوةَّوعزة،َّويممؤىاَّثقةَّوطمأنينةَّبماَّيبثوَّفيياَّمفَّوعيَّحجبتوَّمآسيَّ

وىناَّيذّكرَّالّشاعرَّخميؿَّشقيرَّأبناءَّاألمةَّبماضيياَّالّتميد،َّفييَّالتيَّ.َّالحاضرَّونكباتو
 :تَّمعظـَّالعالـَّالمعمور،َّونشرتَّحضارتياَّفيَّكؿَّمكاف،َّيقوؿَّفتح

 وعفَّروائعناَّفمتخبرَّالكتبَََََََََََّّّّّّّّّّّسؿَّالّدوارسَّعناَّعفَّحضارتنا
 وسؿَّفرنساَّوجيشاَّزحفوَّعببَََََََّّّّّّّسؿَّقيصراَّثـَّكسرىَّعفَّعساكرنا

 وكؿَّوادَّلناَّفيَّشطوَّلجبَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّفكؿَّشبرَّعمىَّالغبراءَّيعرفنا
 دليموَّأنوَّدقتَّبوَّالطنبََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّاءَّيذكرناوكؿَّنجدَّعمىَّالفيح

َّ َّالسؤاؿ َّمفََّّوطمب َّاألمة َّحاؿ َّإليو َّوصؿ َّلما َّإنكاًرا َّيستبطف َّالّشاعر َّمف المتكرر
 .السوء،َّواستنياًضاَّألبنائياَّحتىَّيعيدواَّأمجادىـَّالغابرة

 الّتغنّيَّبالمقاومةَّوأبطاليا
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جبارهَّعم ىَّالخنوع،َّوعمىَّالّرغـَّمفَّاستخدـَّالمحتؿَّكؿَّاألساليبَّلكسرَّإرادةَّالّشعبَّوا 
َّدرجاتَّ َّأعمى َّفي َّالمقاوموف َّظؿ َّالعدو، َّوسالح َّالمقاومة َّسالح َّبيف َّالتكافؤ عدـ
الصمود،َّبؿَّسّطرواَّمفَّمالحـَّالبطولةَّماَّأكدَّإرادةَّاألّمةَّفيَّالّتحدي،َّوعزمياَّعمىَّ
الّتصديَّلمعدواف،َّفقامتَّاالنتفاضةَّاألولىَّوالثانية،َّوانكفأَّالمحتّؿَّخمؼَّجدارهَّالعازؿَّ

َّالمقاوميفم َّصفعات َّتربًصا َّزىًواَّ. َّأبطاليا َّوكّرموا َّالمقاومة، َّببطوالت َّالّشعراء تغنى
فالّشاعرَّخميؿَّشقيرَّيخاطبَّ.َّوافتخاًرا،َّووفاءَّوعرفانا،َّوتحفيًزاَّلمقاعديفَّمفَّأبناءَّاألمة

َّالعدو،َّ َّجياد َّعمى َّالّصبر َّإلى َّفيدعوه َّعامؿ، َّجبؿ َّأىؿ َّوالمقصود َّذر، َّأبّي شعب
َّاست َّالذي َّبالّنصر َّالمّرَّويينؤه َّبجياده َّالعالـ َّأذىؿ َّالّذي َّفيو بائو، َّوا  َّبصموده حقو

 :الممتيب،َّوصّيرَّأرضَّالجنوبَّأوحااًلَّيتمرغَّفيياَّجيشَّالعدو،َّيقوؿَّالّشاعرَّ
 يينئؾَّالّنصرَّفأنتَّأبيََََّّّّّياَّشعبَّأبيَّذرَّصبرا
 بجيادَّمّرَّممتيبَََّّّأذىمتَّالعالـَّياَّشعبي
 بوجوَّالغازّيَّالمغتصبَََّّّأوحااًلَّصّيرتـَّلبناف

 
 بأمفَّالّسبتَّالمّطمبَََّّّأحقاًفاَّيغرؽَّفيياَّالجند

 فضحتـَّقطعافَّالعربَََّّّياَّأىميَّفيَّالّشطرَّالمحتؿ
َّمقبرةَّ َّالجنوب َّتراب َّحولوا َّالذيف َّالمقاوميف َّببطوالت َّعباس َّيوسؼ َّالّشاعر يتغنى
لمصياينةَّوعمالئيـَّاّلمحدييف،َّفيـَّالّرجاؿَّأولوَّالبأسَّالّشديد،َّالذيفَّوعدَّاهللَّأفَّيؤّدبَّ

 :ودَّفيَّآخرَّالّزماف،َّيقوؿَّالّشاعرَّبمسافَّحاؿَّالمقاوـَّبيـَّاليي
 وكتبتَّفيَّأفؽَّالّسماَّبدمائيََََّّّّّأناَّسرتَّلمموتَّالمحتـَّراضيا

 ”لـَّيعبدَّالرحمفَّفيَّاألرجاءَََّّّلوالَّانفجارَّدـَّالشيادةَّىادرا“َّ
 وركزتَّفيَّقمبَّالعدوَّلوائيَََّّّوأناَّحفرتَّلجيشَّلحدَّلحده

 حدثَّسورةَّاإلسراءلـَّتزؿَّعنيـَّتَََّّّأناَّمفَّأوليَّبأسَّرجاؿ
 أفَّيدخمواَّاألقصىَّعمىَّاألشالءَََّّّساؤواَّوجوىاَّلمييودَّوأقسموا

فَّالفضؿَّما  قامتَّعميوَّشيادةَّاألعداءَََّّّشيدَّالعدوَّليـَّوا 
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مفَّالّتغنيَّبالمقاومةَّوأبطالياَّوتكريـَّالقادةَّالبارزيفَّفيياَّفمكؿَّقائدَّصوالتوَّوجوالتو،َّإذاَّ
َّ َّلمثائريف، َّفكانتَّنبراًسا َّالذيفَّارتبطَّذكرَّذكرتَّمواقفو َّومفَّالقادة َّلمسائريف، ومنياجا

وليذاَّ.َّالسيدَّحسفَّنصراهلل:َّالّنصرَّبيـَّوكافَّلقيادتيـَّالحكيمةَّوالّشجاعةَّاألثرَّالحاسـ
َّالحكيمة َّومواقفو َّبشجاعتو َّتغنت َّمديح َّبقصائد َّالمقاومة َّشعراء َّخّصو َّديوافَّ. ففي

َّالقصيدة“ َّالوعد” َّصاحب َّىو َّنصراهلل َّالسيد َّأف َّمطر َّغساف َّالّشاعر الّصادؽ،ََّّيرى
وأعطيةَّالّسماءَّونسؿَّاألنبياء،َّينتظرَّإشارتوَّالمرابطوفَّعمىَّالّثغور،َّإّنوَّكالحسيفَّفيَّ

 :كربالء،َّلوالهَّماَّكافَّالّنصرَّوالَّحفؿَّبناَّأحدَّفيَّىذاَّالعالـ،َّيقوؿَّالّشاعرَّ
 
 قمتياَّووفيت”َّالّنصرَّآت“

 وعدؾَّصادؽَّويشّعَّمفَّدمؾَّالوفاء
 ياَّسيديَّماَّأنتَّمّنا

 ّسماء،َّوأنتَّنسؿَّاألنبياءأنتَّأعطيةَّال
 قمتياَّووفيت”َّالّنصرَّآت“َّ

 كافَّالّرابضوفَّعمىَّالثّغورَّىناؾَّينتظروفَّصوتؾ
 عندماَّناديتيـَّياَّبفَّالحسيف

 
َّمفَّ َّواالنتقاؿ َّالمؤثراتَّااليجابية َّعمى َّاالرتكاز َّالمقاومة َّالخصائصَّلشعر َّاىـ ومف
َّاالكثرَّحاذبيةَّ َّالتفاؤؿَّبتكويفَّالثنائياتَّوتركيبيا َّفيَّاالحداثَّالىَّجو طقسَّالتشاؤـ
وشاعريةَّالتيَّبياَّينتقؿَّالقارئَّمفَّاليأسَّالىَّاالمؿَّوتنتييَّالقضيةَّبتفاؤؿَّمأموؿَّعندَّ

فيَّالقاءَّضوءََّّعمؽَّالمأساةَّويعانيَّشعبوَّمعاناةَّالتوصؼَّالشاعرَّبينماَّىوَّيعيشَّفي
 يسيرَّعمىَّىذهَّالميمةَّالشعريةَّوالوطنيةَّاالجتماعيةَّعندَّشعراء
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المقاومةَّالمبنانيةَّفالبدَّلناَّمفَّدراسةَّبعضَّالثنائياتَّالتيَّتتجمىَّفيَّدواويفَّشعراءناَّ
 :َّالكبارَّفتقتصرَّمنياَّعمىَّمايميَّ

 :ايَّالبالغَّ_َّالجرحَّ
نجدَّفيَّجانبَّمفَّىذهَّالثنائياتَّالجرحَّوالميؿَّوالدجىَّوالدمعَّواالهَّواإلذاعاتَّوالسبيَّ
َّالمأساويةَّ َّالمفاىيـ َّىذه َّمقابؿ َّوفي َّاخر َّجانب َّوفي َّواالحتالؿ َّوالدـ َّالسالح ونزع
وعناصرَّالتشاؤـَّنجدَّعناصرَّفعالةَّنابضةَّبالحياةَّكأيَّالبالغَّوبزوغَّالفجرَّوابتساـَّ

َّب َّوتفجر َّالطريؽ َّوأنارة َّاالوطافَّالصبح َّوتحرر َّواالنتصار َّوالممحمة َّالغضب ركاف
 والتسمحَّبااليمافَّوالعزةَّواالباءَّوبعثَّاالمؿَّواطفاءَّنارَّالعدوَّ

 فالشاعرَّالمقاوـَّيجعؿَّالجرحَّالداميَّفيَّشعرهَّأىَّالبالغَّالذيَّينشرَّرائحة
 :َّاالوراؽَّ

 وقفىَّعمىَّنطؽَّالجراحَّفانياََََََّّّّّّأيَّالبالغَّتشيحَّباالوراؽ
 مواسـَّالجرحََّّويتولدَّالنصرَّمف
 والنصرَّمنياَّيولدَّ/َّقدَّازدىرتَّوتألالتَّ/َّىذهَّمواسـَّجرحناَّ

 :َّويتمثؿَّفيَّديوافَّشعرَّالمقاومةَّمشعالَّيضئَّالطريؽَّلممدلجيفَّ
 بكرَّالتوىجَّوالتضنىَّ.ََََّّّّوبافَّجرحؾَّمشعؿ

والذيَّكافَّمشعالَّمضيئاَّوقبساَّمفَّانوارَّاليدايةَّفيَّطريؽَّالمقاومةَّاالسالميةَّواصبحَّ
 وخَّواالباءَّعنوافَّالشم

 :َّبزوغَّفجرَّالنصرَّوالحريةَّ__َّالميؿَّ
َّانوَّادبَّالتعبيرَّعفَّالواقعَّالمؤلـَّواالشارةَّ افَّمفَّالخصائصَّالبارزةَّالدبَّالمقاومة
 الىَّمستقبؿَّمأموؿَّفيَّاسموبَّفنيَّبارعَّالداءَّميمةَّاالدبَّمفَّتصويرَّواقعيَّلمظروؼ

َّالنفسَّوالتشوَّ َّتكرىيا َّالتي َّالمؤلمة َّوالسياسية َّطريؽَّاالجتماعية َّمعالـ َّمايرسـ َّالى ؽ
فحيفَّيذكرَّشاعرَّالمقاومةَّالميؿَّاوَّالدجىَّيرنوَّإلىَّفجرَّ.َّالمقاومةَّبنظرةَّايجابيةَّحيةَّ

َّوأبطاؿَّ َّالمجاىديف َّويدعو َّاالنتصار َّصبح َّبقدوـ َّويبشر َّالظالـ َّجيب َّيشؽ مؤمؿ
 المعارؾَّليقمبواَّالميؿَّنياراَّبمثابرتيـَّومقاومتيـَّ

 بيناَّبالعالءَّتبارىَّشؽَّالظالـَّومزؽَّاالسواراََََّّّّوارفعَّج
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 فرؤاؾَّفيَّىذىَّالربىَّارىاصةَََََّّّّّلغدَّالشروؽَّلتنتشىَّاسفارا
 :َّويحمـَّبالنورَّوىوَّيسكفَّفيَّحناياَّظممةَّالميؿَّ

 صبراَّفإفَّلياليَّالنورَّقادمةَََََّّّّّوالحؽَّينقؿَّمفَّسرَّإلىَّعمفَّ
ولوَّرجاءَّواثؽَّبانتصارَّالنيارَّعمىَّالميؿَّوالنورَّعمىَّالظممةَّالفَّشعبةَّالباسؿَّوجيموَّ

 :َّالمؤمؿَّىـَّالنورَّوالنيارَّ
 ياَّايياَّالجيؿَّالمؤمؿََََّّّّقدسناَّليستَّإعارةَّ

 اطفاتـَّلمخصـَّنارهَّ.ََََّّّّأنتـَّمصابيحَّاليدى
 عتموَّكنتـَّنيارهَّ.َََّّّإفَّطاؿَّليؿَّأوَّتمادى

َّالشا َّيعيش َّبينما َّنالحظ َّالفزعَّفكما َّبيف َّوحيرة َّوالالنور َّالظالـ َّبيف َّرىبة َّفي عر
 والالىدوءََّّيريدَّلشعبوَّأفَّيعيشَّأمالَّبيفَّالنورَّوالالظالـَّواليدوءَّوالالفزعَّ

 بركافَّىائجَّيقضيَّعمىَّحياةَّالظالميفَّوالغاصبيفَّ__َّاالهَّوالنوحَّ
 يتبدؿَّاالهَّفيَّديوافَّالمقاومةَّبركاناَّىائجاَّيحرؽَّأسطورةَّالظمـَّوزمرتوَّ....َّ
 يحرؽَّاالهَّنيروناَّوزمرتوَََََّّّّّإذفَّتفجرَّعبرَّاالهَّبركافَّأذَّ

َّقموبَّ َّاليسببَّرقة َّالنو َّوالنواح َّالعويؿ َّيترؾ َّالشعبَّاف َّفعمى َّالحؽ َّالنوح والينصر
 الظالميف

 واليرؽَّلدمعَّالعيفَّثعبافَّ.ََََّّّّالينصرَّالنوحَّحقاَّانتَّتنشده
َّالغاصبيفَّوتنذرىـَّبأفَّاالعداءَّ َّبشيقتيا اليجدوفَّفيَّالوطفَّوتناديَّكؿَّطفمةَّمقيورة

 :المحتؿَّمكاناَّلمراحةَّ
 وبكؿَّشيقةَّطفمةَّصوتَّفصيحََََّّّّلفَّتستريحَّبأرضناَّلفَّتستريحَّ

وبذلؾَّيكوفَّحناَّعمىَّالصبرَّفيَّسبيؿَّالحريةَّوالعزةَّأكثرَّمفَّأفَّيكوفَّعامؿَّضعؼَّ
 :َّواستسالـَّيقوؿَّمحمودَّدرويشَّ

 وقريباَّيصبحَّالدمعَّسنابؿََّّأهَّياَّاطفاؿَّبابؿَّ
 الممحمةَّواالباءََّّ__االذعافَّوالسبيَّ

 :َّيدعوَّشاعرَّالمقاومةَّويناديَّشعبوَّالمضطيدَّليبدلواَّاالذعافَّممحمةَّوالتسميـَّاباءَّ
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 ياَّامتيَّحوليَّاالذعافَّممحمةََََّّّّمميَّالركودَّوالتعطيَّالعداناَّ
 :َّوالمجاىدَّالبطؿَّرغـَّتألموَّوالتوقيؼَّعميوَّيشعرَّبانوَّشجاعَّفارسَّ

 رأسيَّووجييَّلمجدارَّمدارَّ.ََََّّّّزردَّعمىَّجدىَّورشاشَّعمى
 لكننيَّاحسستَّرغـَّتألميََََََّّّّّّأنيَّشجاعَّفارسَّمغوارَّ

َّ َّاالسالمية َّوالمقاومة _َّ َّبميمى َّالشاعر َّعنيا َّعبر َّالتي َّبالصبرَّ_ َّتنتصر سوؼ
 :َّوااليماف

 بكرَّالحرائرَّليالناَّوافَّسببتَََََّّّّّلسوؼَّبالصبرَّوااليمافَّتنتصرَّ
َّمسم َّالنيـ َّاسمحة َّدوف َّمف َّانيـ َّالمجاىديف َّتسمحَّوالييـ َّمف َّواليخيب َّبااليماف حوف

 باإليماف
 ماَّىمناَّانناَّمفَّدوفَّاسمحةَََََّّّّّفمفَّتسمحَّباإليمافَّلـَّيخب

 فالَّالبنادؽَّاقوىَّمفَّسواعدناَََََّّّّّحتىَّالصواريخَّالتقضىَّعمىَّالشيب
 

 :َّميرَّالمواطفَّوسببَّتحررَّاالوطافَّ__َّالدـَّ
البطاؿَّوىوَّالذيَّالدـَّالذيَّيجريَّفيَّمعركةَّالقتاؿَّوينسكبَّمفَّعروؽَّالمجاىديفَّا

 يحررَّاالوطافَّكماَّيقوؿَّخميؿَّعجميَّ
 بدـَّالشييدَّتحررَّاالوطافَََََّّّّّوبجيشياَّشرؼَّالبالدَّيصاف

 إالَّدـَّاالحرارَّوالشيداءَّ.ََََّّّّماحررتَّارضاَّعمىَّأبناءىا
 

وىوَّالذيَّييدـَّأسطورةَّالجيشَّاالسرائيميَّالذيَّاليغمبَّوىذاَّماشاىدهَّالعالـَّفيَّالعقدَّ
 حزبَّاهللَّبتضحيةَّالشيداءَّاألخيرَّعمىَّايديَّأبطاؿَّ

 
 بدمائناَّوجيادناَّقدَّىدمتَََََّّّّّاسطورةَّالجيشَّالذيَّاليغمب
 فمتأخذَّاالياـَّدرساَّواالمـََََََّّّّّّأفَّالمواطفَّميرىاَّروحَّودـَّ
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َّعبرَّ َّااليماف َّرائحة َّناشرة َّوتزىر َّأالنتصار َّبراعـ َّتفتح َّالزكية َّالدماء َّىذه وبواسطة
 :َّالتاريخَّ

 رَّعطرىاَّنصرَّالبقاءَّسيزى.َََََّّّّّسقيتـَّأرضناَّالحرىَّدماء
وفيَّموضعَّآخرَّيخاطبَّشاعرَّالمقاومةَّحسفَّبدرافَّشييدَّالمقاومةَّاالسالميةَّالذيَّ

 :َّضحىَّبدموَّالغاليَّفيَّسبيؿَّحريةَّالقدسَّويعتبرَّدموَّالقيـَّمفَّأواصرَّالحياةَّ
 شيادتؾَّالتحديَّلمطغاةَّ.َََّّّحسفَّبدرافَّياشمسَّالحياة

 
 ةفديتَّالقدسَّتعطيياَّدماءَّوأنتَّدماؾَّأوتارَّالحيا

 :ويضحىَّشييدَّالمقاومةَّدموَّسراجاَّيضئَّطريؽَّالمدلجيفَّأذاَّافتقدتَّالشمسَّوالبدرَّ
 

 أذاَّتاهَّفيَّمسراىماَّالشمسَّوالبدرَّ.َََََّّّّّوىبتَّدميَّلممدلجيفَّمسارجا
 

وقدَّيعتبرَّىذاَّالدـَّالنازؼَّمنبعاَّلمقوةَّوالصمودَّوالتحديَّكماَّتقوؿَّزينبَّشريـَّخميسَّ
 "َّأطفاؿَّالحجارةَّ"َّفيَّقصيدةَّ

 الزلتَّترفؿَّباالماؿَّمنطمقاَّ.َََََّّّّّسيؿَّدـَّاالحرارَّمنبعووانتَّ
 

 الغضبَّواالباءَّ__َّاالحتالؿَّ
يبديَّالشاعرَّتعمقاَّعمىَّوجوَّالحقيقةَّبيفَّاالحتالؿَّوالغضبَّاوَّبينوَّوبيفَّالعزةَّواالباءَّ

َّلمحتؿَّاوَّمغتصبَّ  :َّفمذلؾَّاليستكيفَّشعبَّلبنافَّالمقاـو
 لمحتؿَّاذاَّغضباَّافَّيستكيفَّ.ََََّّّّلبنافَّشعبؾَّفيَّارضَّالجنوبَّأبى

 ىيَّالبطولةَّيالبنافَّشيمتناَََََّّّّّونحفَّنصنعَّمنياَّعزةَّواباَّ
 

 :َّوىذاَّمانشاىدهَّغيرَّمرةَّفيَّاوراؽَّشعرَّالمقاومةَّ
 دوفَّعمىَّصفحةَّالتاريخَّياوطنيَََََّّّّّاياتَّعزؾَّواخترَّلمعمىَّرتباَّ
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 :الحياةَّالخالدةَّ__َّالموتَّ
َّ َّفي َّعرضا َّالثناىيات َّاكثر َّالضدية َّوالحياة َّالموت َّتحمؿَّثنائية َّالنيا َّالمقاومة شعر

َّمفَّ َّالمحتؿ َّبالوطف َّتحيط َّالتي َّالمأساة َّواقع َّمف َّاالولى َّتنبثؽ َّمتعارضتيف صورتيف
القتؿَّوالتدميرَّوالثانيةَّمفَّاالحساسَّالدافئَّالذيَّيبعثَّفيَّالقارئَّاالمؿَّويتعدىَّاالفؽَّ
َّالمأساويَّالواقعيَّالىَّافاؽَّجديدةَّبماَّتحمموَّمفَّبشرىَّورجاءَّواثؽَّبالمستقبؿَّوارتياح
َّالنابضةَّالوضاءةَّوىناَّيشعرَّالقارئَّ بنظرةَّتفاؤليةَّبينةَّاالَّوىيَّالحياةَّبكؿَّعناصرىا

 بانتقاؿَّمفَّحاؿَّالىَّحاؿَّثانيةَّيتراءىَّفيياَّالجماؿَّواالمؿَّواالفراحَّبيفَّدواليب
َّميرَّ َّالحرية َّنيؿ َّسبيؿ َّفي َّالموت َّالمقاومة َّشاعر َّويسمى َّوالخوؼَّواالكتئاب الفزع

ويؤكدَّعمىَّافَّالذيَّيموتَّىكذاَّ"َّرواحَّشيداءَّحزبَّاهللَّال"َّالحريةَّحيفَّيقدـَّقصيدتوَّ
 :ََّّيعيشَّخالداَّبيفَّشعبو

 بنيَّحيفَّتحضرَّفيَّخاطريَّ
 ورسمؾَّفيَّلوحةَّالذكرياتَّ
 فانتَّالذيَّعاشَّماَّبينناَّ

 وماَّماتَّاذماَّطواهَّالمماتَّ
 وعشقؾَّيكبرَّرغـَّالسنيفَّ

 كماَّيشيرَّالنابمسيَّالىَّنفسَّالمعنىَّويقوؿَّ
 اجبََََََّّّّّّماعاشَّمفَّامسىَّمعَّاالرشادَّماماتَّمفَّلبىَّالنداءَّلوَّ

 :يؤكدَّعمىَّنفسَّاالمرَّ"َّلحسفَّبدرافَّ"َّوالعامميَّحيفَّيقدـَّقصيدتوَّالرائعةَّ
 فعزمؾَّليسَّيمحيَّبالوفاةَّ.َََََّّّّّشييدَّالحؽَّيابدرافَّتبقى

َّالتسعيا َّجديدة َّافاقا َّاهللَّيفتح َّالموتَّفيَّسبيؿ َّالشاعرةََّّالف َّتقوؿ َّكما َّالفانية الحياة
 :زينبَّشريـَّخميسَّبمناسبةَّاستشيادَّمحمدَّالدرةَّ

 ياقرةَّالعيفَّلوَّتدريَّلكـَّفتحتََََّّّّمنؾَّالشيادةَّمفَّابعادىاَّافقاَّ
 والموتَّوالميالدَّفيَّوطنيَّالمؤلوَّتوأمافَّ

وعمىَّىذاَّاالساسَّوفيَّنيايةَّالمطاؼَّيصبحَّالموتَّفيَّسبيؿَّاهللَّأوَّاالستشيادَّرمزَّ
 :َّرَّواالنتصارَّكماَّيكتبَّطفؿَّفيَّرسالتوَّالىَّوالدهَّالشييدَّالظف
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 ابتاهَّفاىناَّبالرحيؿَّمظفراَََََّّّّّوانعـَّبذكرَّعاطرَّمضواع
َّعمىَّ َّبالدىـ َّلتنتصر َّانفسيـ َّيضحوف َّالذيف َّاالبطاؿ َّبيوالء َّالعاممة َّارض فمنينئ

 :َّاالعداءَّوتظفرَّباالستقالؿَّ
 ىناَّالشيادةَّزرعَّانبتَّالظفرَّ.ََََّّّّفمتينئَّعامالَّلممجدَّاغنية

 
 النتيجةَّ

يكوفَّشعرَّالمقاومةَّعامؿَّحياةَّقبؿَّافَّيكوفَّعامؿَّياسَّوينطؽَّبجالؿَّالحياةَّقبؿَّافَّ
َّنحوَّ َّالجماىير َّتيييج َّفي َّفعالة َّومشاركة َّخاصا َّالموتَّويضفيَّرونقا ينطؽَّبعظمة
َّواسعةَّمفَّاالمؿَّدوفَّافَّينزؿَّساعةَّعفَّصيوةَّجوادهَّأ وَّمياديفَّالقتاؿَّويفتحَّافاقا

يتنازؿَّلحظةَّعفَّالسموَّالىَّمستوىَّىدفوَّالمثاليَّفيوججَّالشوؽَّالىَّمواكبةَّالكواكبَّ
استعداداَّالستقباؿَّشمسَّالظفرَّواالنتصارَّمعمناَّبتباشيرَّالربيعَّومرحباَّبقدوـَّالصباحَّ
بماَّتحمموَّمفَّبشرىَّوامؿَّفيَّنظرةَّتفاؤليةَّتؤوؿَّفيياَّالمأساةَّالىَّالبشرىَّوالظالـَّالىَّ

َّلكؿَّانواع َّمانجدهَّبينناَّفيَّدواويفَّشعرَّالمقاومةَّونذكرَّمنوََّّالنورَّدفعا التشاؤـَّوىذا
 :َّعمىَّسبيؿَّالمثاؿَّ

 
 ياايياَّالشعبَّالذيََََّّّّأضفىَّعمىَّالدنياَّفخارهَّ

 دفنوهَّفيَّقعرَّالمغارةَّ.ََََّّّّاحييتـَّاالمؿَّالذي
 

َّالنورَّ  :َّوفيَّموضعَّأخرَّيخاطبَّالشاعرَّشعبوَّالبطؿَّويشجعيـَّلمصمودَّمبشراَّبقدـو
 

 يَّالنورَّقادمةَََََّّّّّوالحؽَّينقؿَّمفَّسرَّالىَّعمفَّصبراَّفافَّليال
 

 :َّالفَّمنوَّيبعثَّاالمؿَّوفيوَّيتراءىَّجماؿَّاالنتصارَّ
 ىيَّالمنوفَّومنياَّيبعثَّاالمؿَّ.َََََّّّّّتغايرتَّضرباتَّمنوَّصاعقة

 فرؤاؾَّفيَّىذىَّالربىَّارىاصةَََََّّّّّلغدَّالشروؽَّلتسنىَّاسفارا
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 اَّاوَّمادرىَّاىؿَّالييودَّبانناَََََّّّّّسنقضَّمضجعيـَّلناخذَّثارَّ
 لنعيدَّخيبرَّبمسماَّلجروحناَََََّّّّّلنعيدَّامجاداَّخمتَّتتوارىَّ

 يشفىَّالغميؿَّويسحؽَّاالشراراَّ.َََََّّّّّسيظؿَّحزبَّاهللَّصوتاَّصارخا
 شماءَّتيتؼَّتحتفيَّاالحراراَّ.َََََّّّّّلترفرؼَّالراياتَّفوؽَّربوعنا

َّعمىَّ َّااليجابية َّواثارىا َّبصماتيا َّتركت َّالتي َّالمبنانية َّالمقاومة َّشعر َّميمة َّىي وىذه
َّالخالصَّ َّطريؽ َّلممستقبؿ َّورسمت َّالمقاوـ َّلبناف َّشعب َّوعمى َّالمبناني َّاالدب ساحة

 .َّواالستقامةَّ
 

 :المصادرَّوالمراجعَّ
 ـَّحروؼَّمقاومةَّالطبعةَّالثانيةَّبيروتَّدارَّاليدى٠ََّّٕٓٓحسفَّنصرَّاهللََّّجوادَّ

َّ َّلمطباعةََّّٖٕٓٓاييابَّحمادة َّالوالء َّبيروتَّدار َّاألولى َّالطبعة َّالماء َّعمى َّالرسـ ـ
 والنشرَّ

َّ َّلمطباعةََّّٕ٘ٓٓزينبَّخميسَّشريـ َّالوالء َّاالولىَّبيروتَّدار َّالطبعو َّالفجر ـَّعشرة
 والنشر

 ـَّاىازيجَّالدماءَّبيروتَّدارَّالوالءَّلمطباعةَّوالنشر٠َّٕٓٓالعامميَّمحمدَّقدسيَّ
 االنوارَّبيروتَّدارَّالوالءَّلمطباعةَّوالنشرََّّـَّمشكاة٠َّٕٓٓالعامميَّمحمدَّقدسيَّ

 ـَّقصائدَّاالنتصارَّبيروتَّدارَّالمحجةَّالبيضاءَّٕٔٓٓعجميَّخميؿَّ
َّ َّالميدي َّعبد َّاهلل َّاالماـََّّٕٗٓٓفضؿ َّمركز َّبيروت َّاألولى َّالطبعة َّوالغربة القنديؿ

 الخمينيَّالثقافي
 ـَّصرخةَّنصرَّبيروتَّالنآَّٖٕٓموسىَّعاطؼَّعباسَّ

َّتحفاتَّٕٔٓٓالنابمسيَّعفيؼَّ ََّّـ َّعاممية (َّ َّوالشيادة َّلممقاومة َّقصائد بيروتَّدارَّ(
 اليدى


