125

)2022  (ونجرى1:  امشرہ4 :ازیملان دلج
المقاومة في شعر عبدالكريم الفلسطيني وعبدالكريم الكاشميري

The Resistance in Poetry of Abdul Kareem Al-Palestini and
Abdul Kareem Al-Kashmiri
Abdul Waheed bin Faiz Muhammad
Research Scholar,
Department of Arabic
National University of Modern Languages (NUML), Islamabad.
waheedasim@hotmail.com
Dr. Muhammad Ismail
Assistant Professor, Department of Arabic
National University of Modern Languages (NUML), Islamabad
mismail@numl.edu.pk
Abstract
The literature that aims to protect the dignity of freedom
has been called resistance literature, and the term resistance
literature has been widely used in recent decades, and given the
importance of resistance literature, I chose this topic for a
literary comparison between Arabic and Urdu literature, in light
of the poetry of the two poets, the first of which is Abd al-Karim
al-Karmi, the Palestinian, because he is a Palestinian Arab poet
and a pioneer of literature. The resistance in Palestine, and the
second of them is Abdul Karim Agha Shorsh Kashmiri, because
he is an Urdu Kashmiri poet, and the Palestinian and Kashmiri
cause are among the most important humanitarian and Islamic
issues, and these two issues deserve to be studied from all sides,
but we are interested in studying a literary aspect, through a
literary and objective comparison to know the points of
agreement and difference between the two literatures. Arabic
and Urdu, and knowledge of the manifestations of influence and
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influence between them, and revealing what their poetry is
considered to be the literature of resistance.
Keywords: Resistance, Poetry, Kashmiri, Literature,
Palestinian.

العقل اختص اهلل به اإلنسان ،وفضله به على سائر املخلوقات ،وبه يدرك اإلنسان املصاحل
واملفاسد ،ويشعر املنافع واملضار ،ومييز به احلق والباطل ،واخلطأ والصواب ىف األقول
واألفعال ،والعقل مرتبط بالعلم ،قال اهلل عز وجل ﴿وما ي ْع ِقلها إال الْعالِمون﴾( )1فاألديب
يعقل ويفكر ،وخياطب العقل والشعور باستخدام الكلمات هلا قوة مؤثرة ىف النفوس ،فلدى
األديب رسالة ألمته ،ولديه زاد ثقاىف وفكري لقضايا أمته ،فإذا كان هذا األديب شاعرا
فيصهر عواطف اجملتمع ،وينفذ إىل اغوار مشكالته ،ويشارك ىف إجياد حلول هلا ،وال يقبل
الظلم لشعبه بل يؤدي وظيفته بشعره ملقاومة الظلم ،فيكشف احلقائق للناس ،ليخرجوا من
األزمات ،وخيلق األدب املقاوم الذى يرفض الظلم واإلحتالل ،ويرفض مجيع مشاريع خبيثة
ضد شعبه ،فإ ننا ال نرى األدب العاملي خاليا من لون املقاومة ،ولكن الشعوب واجملتمعات
احملتلة تكثر فيها هذا اللون من األدب مثل الفلسطني والكشمري،لذلك أخرتت ىف هذا
البحث شاعرين ،ومها عبدالكرمي الكرمي أبو سلمى الفلسطيين ،وعبدالكرمي آغا شورش
الكامشريي ،وذلك لبيان املقاومة وأنواعها مع استخراج الشواهد من شعرمها.
األدب الذى يهدف محاية كرامة احلرية مسي باألدب املقاوم ،وشاع استخدام
مصطلح األدب املقاوم يف العقود األخرية ،ونظرا ألمهية األدب املقاوم اخرتت هذا املوضوع
للمقارنة األدبية بني األدب العريب واألردي وذلك ىف ضوء شعر الشاعرين ،أوهلما عبدالكرمي
الكرمي الفلسطيين ،ألنه شاعر عريب فلسطيين ،ورائد أدب املقاومة ىف فلسطني ،وثانيهما
عبدالكرمي آغا شورش كامشريي ،ألنه شاعر أردي كشمريي ،والقضية الفلسطينية،
والكشمريية من أهم القضايا اإلنسانية واإلسالمية ،وهاتان القضيتان تستحقان الدراسة من
مجيع اجلوانب ،ولكننا هنتم بدراسة اجلانب األديب ،وذلك خالل مقارنة أدبية وموضوعية
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ملعرفة أوجه اإلتفاق واإلختالف بني األدبني العريب واالردي ،ومعرفة مظاهر التأثري والتأثر
بينهما ،وكشف ما يعد شعرمها من باب األدب املقاوم.
المقاومة لغة:املمانعة ،واملواجهة ،واملعارضة.

وىف تاج العروس :وقاومه ىف املصارعة وغريها (غالبه) .وتقاوموا ىف احلرب ،أي قام
()2
بعضهم لبعض.
مقاومة( :اسم) مصدر قاوم ،ومقاومة :املعارضة ورفض اخلضوع إلرادة الغري،
ومواجهة اخلطر أو العدو والثبات ،وعدم االستسالم له ،رغم قوته وسيطرته اجلزئية أو
الكلِّيَّة على ميدان القتال.
قاوم العدو :واجهه وضاده .قاومت الرياح سري السفينة :منعتها السري أو التقدم.
وقاوم اجلسم املرض :قام برد فعل ليزيل تأثري املرض أو خيفف من ضرره.

()3

مفهوم المقاومة اصطالحيا :

يصعب اختزال تعريف املقاومة مبفهوم بسيط ال يشمل تراث األمم السابقة

واملعاصرة وما تكبدته من صعاب ومشاق ىف صد الغزاة والطامعني القادمني من وراء حدود
الدولة القومية وما واجهته الشعوب من عناء وجهد حبثا عن الكرامة اإلنسانية اثناء مقاومة
الطغاة واملستبدين اجلامثني على عروش مؤسسات بالدهم رغما عن إرادة شعوهبم ،وال
يكتمل مفهوم املقاومة ىف حال االكتفاء بالسلوك املقاوم املباشر ،فال بد من وصف ثقافة
اجملتمع ونسيجه الداخلي ألنه الرحم احلاضن للمقاومة.

()4

أهمية المقاومة:

املقاومة نوع من أنواع الدفاع عن النفس ،فال حياة وال بقاء بدوهنا ،اإلنسان خملوق

مقاوم بفطرته لكل ما حيسبه ضده ،وخالفه ،وكذلك األمم والشعوب احلية تقوم للدفاع عن
وطنهم ضد العدو الذى يريد أن حيتل أراضيهم ،منهم من حيمل السالح لقتال العدو،
ومنهم من يرفع صوته مستمدا بوسائل اإلعالم ،ومنهم من يغين الشعر ،واألناشيد،
والقصائد ،والروايات ىف مواجهة الظلم واالحتالل ،وتقر اجلمعية العامة لألمم املتحدة حبق
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الشعوب ىف التخلص من احلكم االستعماري ،واللجوء إىل املقاومة الشعبية بكافة أنواعها
مثل املقاومة املسلحة ،والسياسية ،والثقافية ،واألدبية ،وذلك لتحرير أراضيهم ،وحتقيق
االستقالل الوطين.
فاملقاومة طريق إىل التحرير ،واالستقالل ،وموضوع املقاومة يهم لألمة اإلسالمية
أكثر من الشعوب األخرى ،ألن معظم البالد العربية واإلسالمية ذاقت مرارة االحتالل،
وصارت املقاومة فيها جزءا من حياة الشعوب ،وإذا قلبنا أوراق تاريخ البلدان اإلسالمية
وجدنا املقاومة ىف اجلزائر ،والسودان ،والليبيا ملواجهة االحتالل اإليطايل ،وىف فلسطني،
والشام لدفع االستعمار الربيطاين ،وىف موريتانيا لدفع الفرنسيني واألسبان ،وتاريخ أفغانستان
مليئ باملقاومة املسلحة ،فكان االستقالل مثرة مقاومة ىف كثري من الدول اإلسالمية.
حاجة المقاومة:

وقد انسحبت القوات املستعمرة من البالد اإلسالمية بسبب املقاومة ،ولكنها مل
تغادر كل البالد ،بل بقيت ىف بعض الدول اإلسالمية ،وال تزال شعوهبا تعاين أشكال

الظلم واالستبداد ،فاملقاومة مستمرة ىف هذه الدول مثل الفلسطني ،والكشمري ،وشعراء هذه
البالد على مهمتهم ىف إيقاظ الشعوب اإلسالمية ،ونفخ روح احلماسة والبسالة ىف قلوهبم،
والتحذير من مكر عدوهم الذى سلب حريتهم الكرمية ،وامتلك ثرواهتم الغالية ،وهذا
األمر الذى قام به شعراؤنا ،وأدباؤنا مهم جدا ألننا كما كنا حباجة إىل املقاومة ىف املاضي،
حنتاجها اليوم ،ومثلما رفضنا االحتالل ىف املاضي ،حنن اليوم نرفض دولة احتالل ،فإذا
كانت املقاومة ضرورة ىف املاضي فهى اليوم حاجة وطنية ،وإسالمية ،لردع وكبح غطرسة
الصهيونية واهلندوسية ىف فلسطني ،وكشمري ،وجيب أن يعلم اعداء اإلسالم أن البالد
اإلسالمية ليست نزهة ،بل هي بالنسبة هلم مقربة هلم ،وأن إمياننا أقوى ملواجهة أي عدوان
قد يستهدف أرضنا وأمننا وسيادتنا وحقنا ،فلذلك التفتنا إىل موضوع املقاومة األدبية
لتحصني البالد اإلسالمية ىف مواجهة التحديات الىت تواجه األمة اإلسالمية على أكثر من
صعيد.
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عبدالكريم الكرمي

عبدالكرمي سعيد الكرمي امللقب بأيب سلمى ولد ىف مدينة طولكرم الرابضة ىف

الفسطني عام 1909م( ،)5ولقبه الكرمي منسوب إىل بلدته طولكرم ،واشتهرت أسرته
بالعلم واألدب ،كان والده سعيد بن علي بن منصور الكرمي عاملا مشهورا ،وفقيها بالدين،
وشاعرا وأديبا(.)6
دراسته:

عبد الكرمي الكرمي بدأ دراسته اإلبتدائية ىف مدرسة طولكرم احلكومية ىف سنة
1918م( ، )7وىف األردن درس أبو سلمى السنة األوىل االعدادية ىف مدرسة السلط

الثانوية( ،)8مث انتقل إىل دمشق والتحق مبدرسة التجهيز األوىل الذي يسمى مكتب عنرب(.)9
ومت دراسته ىف هذا املكتب ،ونال شهادة الثانوية العامة عام 1927م ،بعد إمتام دراسته
رجع أبو سلمى إىل فلسطني وعني معلما ياملدرسة العمرية ىف القدس عام 1928م ،مث
انتقل إىل املدرسة الرشيدية ،وانتسب إىل معهد احلقوق ىف القدس ونال شهادة احلقوق ىف
1941م(.)10

نشاطه األدبي:

بدأ بكتابة مقاالت نقدية ىف جريدة مرآة الشرق املقدسية ،وشارك يف"عصبة

القلم" ،وأشرف على الصفحة األدبية ىف جملة "املضحك املبكي اليت كانت تصدر ىف
دمشق( ،)11كان يذهب مع الوفود العربية للتحدث باسم فلسطني أمام املؤمترات الدولية،
حضر املؤمتر األول للكتاب اآلسيوين واألفارقة ىف طشقند عام .1958ومل يتم قبوله
كممثل لفلسطني ،فألقى خطابه عن فلسطني كممثل لألردن(.)12
فقد نظم قصيدة نشرهتا جملة الرسالة القاهرية بعنوان (جبل املكرب) وقد نظمها
مبناسبة بناء قصر املندوب السامي الربيطاين على جبل املكرب" ،بعد اقالته من التعليم ساعد
إبراهيم طوقان ىف اإلذاعة بالقسم املسرحيات ،وبسبب مواقفه الوطنية سجنه الربيطانيون ىف
سجن عكا ملدة ستة أشهر(.)13
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سافر أبو سلمي إىل ماسكو للمشاركة يف اجتماعات جلنيت السالم والتضامن،

وهناك شعر بأمل مفاجيء فأجريت له عملية جراحية( ،)14وعاىن من املرض والتهابات "قدم
صر على أن ينتقل إىل واشنطن لألشراف عليه مع األطباء املختصني وبعد
جنله سعيد وأ َّ
سبعة أيام من وصوله توىف ىف احلادي عشر من اكتوبر عام 1980م ،وكانت وصيته أن
يدفن ىف أقرب مكان الفلسطني .فأمر الرئيس ياسر عرفات بدفنه ىف مقربة شهداء خميم
الريموك بدمشق فدفن هناك  -رمحه اهلل.)15( -
آثاره الشعري ـ ـ ـ ــة :
أصدر أبو سلمى أعماله الكاملة عام 1978م ،نشر الديوان بتكلفة من دار
العودة ببريوت ،هذا الديوان عبارة عن جمموعة من قصائده الىت نشرهتا جمموعاته من قبل،
باإلضافة إىل تلك القصائد الىت نشرهتا الصحف املختلفة ،قام اصدقاؤه جبمع هذه
القصائد كى ال تضيع ،وقبل اجملموعة الشعرية الكاملة كان قد نشر عددا من اجملموعات
الشعرية(:)16
ديوان املشرد طبع ىف دمشق عام 1953م ،وبريوت عام 1963م ،والناصرة عام
1979م ،وقد بدأ ديوانه املشرد باإلهداء إىل أمجل وأقدس وطن "وطين فلسطني"( ،)17حبه
لوطنه جعله يكتب بأمانة ،ولنصرة شعبه املظلوم ،وقد جعل عناوين قصائده تعرب عن مأساة

الوطن والوضع الواقعي السيئ للشعب الفلسطيين ،وكان عنوان القصيدة األوىل ىف ديوان
املشرد" الدم العريب املطلول" ومطلعها:
سرابا
فلسطني
تغدو
أترى
كلَّما قلت :اط َّل الفجر غابا
ارتسمت
بالدي
وخياالت
أعيننا
ىف
النكبة
صور

ىف
قد

اجلباه
محلناها

ألوانا
السمر
()18
هوانا وعذابا
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فهذا الديوان يصور أحداث النكبة الفلسطينية على يد املنظمة الصهيونية العاملية
وبريطانيا اللتني تبنتا مشروع املنظمة القائم على الغاء حقوق العرب ىف فلسطني ،حىت دماء
العرب اليت تتدفق ىف أرض فلسطني تصبح بال قيمة ،كما يعرب عن ذلك ىف عنوان القصيدة
"الدم العريب املطلول" ،وطرد سكاهنا األصليني منها ،وأشار إىل أن املؤامرات كانت كبرية
من إمكانات الشعب الفلسطيين ،لكن الفلسطينيني رفضوا االستعمار الربيطاين واملشروع
الصهيوين ،وطالبوا باالستقالل ونفذوا احلركات اجلهادية ،وىف عام 1948م اعلنت اسرائيل
قيام دولتها على أرض فلسطني ،ومتكنت من هزمية احلركات اجلهادية ،واستولت على
فلسطني ،وشردت اسرائيل الفلسطينيني من أراضيهم ،ودمرت قراهم ،وارتكبت "جمزرة"،
جند حزنه على اجملزرة ىف قصيدة" بقايا أهلي" ،بدأ قصيدته بقوله:
العلى
"غزة"
رسومها

واملكارم
واملعامل

قبل الرتب ،ال تقل أنا حامل
هذه أرضك احلبيبة يا قليب

هذه
وهذي

ها هو الشاطئ املشرد يبكي

هل ترى دمعه على الرمل ساجم

()19

أبو سلمى يعشق تراب الوطن فيقبله كعاشق يقبل حبيبته ،ويستخدم أسلوب
الغزل يف تأليف األشعار لوجه الوطن ،فيذكر الغزة ،ومعامل أرض فلسطني احلبيبة كما يتذكر
حبيبته الىت فارقته ،فهو يبكي بفراقها ويهز القلوب احلية بذكر اجلروح واجملازر :
طال دريب فهل تضيئ جراحي
قطرات الدم املسبعة من قليب

وعلى السفح هل يرف جناحي
كانت

وال

تزال

ضباحي

()20

فلما رأى أبو سلمى إن دماء الشعب تسيل ،واحلقوق اإلنسانية تسلب ،فوجد
نفسه غارقا ىف اليأس والقنوط ،فكان يضايق نفسه بكثرة اهلموم ،فلم يكن يتوقع خريا وال
يرجو الفرح ،ألنه مل ير العرب ىف ساحات اجلهاد ،فيقول:
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جناح النسر حطمه الصعود
معطالت
اجلهاد
وساحات
وغاب

ومل

تشيعه

الرايا

واعينه
()21
واردان
وراح
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والرعود
العواصف
العذارى البيض سود
ومل

()22

احلسود

تودعه

ديوان املشرد مليئ باألحزان يقوم أبو سلمى على قرب الشهيدة رجاء عماشة الىت
افتحت سجل شرف شهداء احلركة الطالبية األردنية حني سقطت ىف مدينة القدس ىف
اعتصام احتجاجي امام السفارة الربيطانيا ،فكتب أبو سلمى رثاء الشهيدة :
منسية

مثل

بالدي

رجاء

أرحيا
سفح
على
اغفت
وما
برفق
الليل
ولفها
ملا جفاها كل قلب حنا

مرت

كما

مر

شعاع

الضياء

وال من أدمع إال دموع السماء
من مؤنس إال النجوم الوضاء
()23
قلب فلسطني كما احلب شاء

نظم أبو سلمى ديوانه املشرد ليعرب فيه عن حنينه وشوقه ألهله وذكرياته معهم،
يستذكر جمموعة من الذكريات ىف قصائده ،ويذكر أرضه ويريد العودة إليها ،ولكنه ال جيد
الطريق الذى يوصله إىل وطنه ،وشعبه املشرد:
هل يضل السري "أردين" احلبيب
تراب واحد
أينما سار

بعد ما غابت عن األهل الدروب
وعلى جنبيه شعب ال شعوب

هل غدا مثلي ؟ وهل شرده
دمكم ذاك الذى سال دمي

أم غريب
()25
اجلديب

صاحب يوم التنادي
()24
كيف مل ينضر به القفر

فنجد مجيع قصائد ديوان املشرد مرتبطة مبأساة الشعب والوطن من أول قصيدة
"الدم العريب املطلول" فالعنوان يوحي ىف ذهن القارئ سيالن دم األبرياء ىف شوارع وليس
هناك من يطلب بثأرهم ،ويقوم ألخذ حقوقهم ،وقد قتل كثري منهم ومل يبقى إال قليل
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منهم ،وهم "بقايا أهلي" الذين رأوا بأعينهم الظلم واالستبداد ،ومشوا على مجرات النار،
ولكن مع ذلك كله مل يرتكوا حماربة الظاملني ،بل رفعوا رايات احلرية ،وقدموا البطوالت ىف
ميادين القتال ،فمنهم من اضطر إىل اهلجرة إىل "لبنان" وجرى دمهم ىف كل طريق ،وقد
وجدوا األ مان ىف ظل "لبنان" ،ولوال كان لبنان ىف محاية العروبة ملا كان الشعر يقوله أبو
سلمى أو غريه ،الذى يتطلع إىل " األفق احلبيب" وإىل وطنه العزيز ،ويسأل نفسه هل يرف
جناحي؟ ومىت نلتقي مع أرضي الشام؟ وهل "فلسطني" ال تزال بالدي؟ كيف ينبت الزهر
ىف الكرمل بعدنا؟ فهذه التساؤالت وقعت ىف نفس أيب سلمى بعد وقوع النكبة ،وملا وقع
ىف جحيم املخيمات السوداء والذى يعين حياة الذل والفقر والتشرد واللجوء ،فعناوين ديوان
املشرد تدور حول هذه احلالة النفسية ونرى آالم الشعب وآماهلم ىف قصائده ،فالنزعة
اإلنسانية تغلب على شعوره بسبب الظروف السياسية القاهرة ،فشخصية أيب سلمى
وشعره طيلة حياته ىف جو اآلالم واملصائب:
ليت شعري هل تنبت اخلطوات
وتغين ذرات تربتنا السمراء
هل تشيد السواعد السمر بييت
وتعود النجوم تسهر ىف الشرفة
فأغين

على

دروب

فلسطني

وطماح
عزة
أغراس
احلمر
تيها من بعد طول النواح
حمصنا بسالحي
فوق أرضي
ِّ
املصباح
س ِن
ىف
والفجر
وألقي

على

املروج

()26

وشاحي

أبو سلمى دائم حيث الناس بأغاين املقاومة ويقول" :أرضنا تنتظر",ويشري إىل
"النهر الباكي" ،وحيول أنظار العرب إىل "أحبة يتساقطون" و تسللت دموعه يف قصائده
الوطنية:
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()1

ظلم
سكني

والشعب كم من حاكم بامسه
ىف عينه دمعة باك ويف

يظلمه
راحته

اطل الفجر غابا
كلَّما قلت
َّ
وإذا الدمع روى عنها اهلوى

أترى
وجال

وإذا ما الدم روى أرضها
وعلى الدرب إذا الحت مين
مسح األهل رسومات اخلطى

حالت األرض به قفرا يبابا
اإليابا
منها
ترجتي
داميات
()28
مل جند خلف املن إال ترابا

تغدو
صورهتا

سنمار
()27
جزار
فلسطني
ذابت

سرابا
وذابا

أبو سلمى قسم ديوانه إىل قسمني قبل النكبة وبعد النكبة ،ونالحظ تطور قصائده
مع تطور القضية الفلسطينية ،يثري احلماسة حسب األوضاع السياسية الفلسطينية ،شرح يف
القصائد الىت كتبها بعد النكبة مرارة احلياة ،وسجل تاريخ فلسطني ونقله إىل األجيال
القادمة ،كى ال هتدأ حركة حترير فلسطني حىت بلوغ اهلدف  ،فيقول:
كل درب
يا أخي أنت معي ىف ِّ
()29
حنن أن مل حنرتق فكيف السنا
سر معى ىف طرق العمر وقل
عهم
ىف
األيتام
فهنا
ْادم ْ
امهم
محلوا
وشيوخ
اع و ْ
هم
ه ْم ضحايا الظُّل ِم ه ْل تعِْرف ْ

ِ
وس ْر
فامحل اجلرح
ْ
ميال الدنيا ويهدى كل ركب
ِ
من يليب؟
أين من حيمي احلمى أو ْ
وهنا هتوي الع ذارى ِمثْل ش ْه ِ
ب
()32
مثْقالت( )30بِشظايا( )31ك ِّل خطْ ِ
ب
()33
أهنم اه لي على الدَّه ر وصح يب
ْ
جنبا

ِ
جلنب

) )1ظلم ِسنِ َّمار  :مثل شعيب  ,سنمار مهندس بن قصرا مجيال  ،فصعد امللك مع سنمار إىل أعلى القصر ليكافئه  ،مث إنه
ألقى سنمار من األعلى  ،فسقط الرجل ميتا ،فكان هذا جزاؤه  ،بعد إحسانه وجتويده يف عمله  ،فقيل  :جزاء سنمار ،
يف الداللة على هذا النوع من اجملازاة  ،والرد على اخلري بالشر
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يدع و الشاع ر أخاه الفلسطيين للسري متحدين يشد بعضهم بعضا يف درب
كل درب" ويف قوله" :سر معي يف طرق العمر"،
النضال"بقوله" :يا أخي أنت معي يف ِّ

وحتمل املصائب واخلطوب اليت حلت بابناء الشعب الفلسطيين ،ويدع و الشاع ر ملواجهة ما
يعانيه الفلسطينيني بالثورة واالحرتاق والتضحية بكل ما ميلك لنيل احلرية كالشمعة اليت
حترتق لإلضاءة وأنارة الطريق لغ ريها ،وذلك بقوله ":حنن إن مل حنرتق فكيف السنا".
وخياطب الشاع ر أخاه الفلسطيين طالبا منه أن يسري مع ابناء الشع ب الف لسطيين متوحدين
متماسكني للدفاع ع ن وطنهم ،ويستبع د الشاع ر متحسرا من خالل االستفهام أن يكون
ِ
من
هناك نصريا حيمى األوطان ويليب نداء أهلها ،وذلك بقوله":أين من حيمي احلمى أو ْ
يليب؟"ويعرب الشاع ر عن فئات الشعب الفلسطيين اليت عانت التشرد واحلزن واالنكسار ،
فاليتامى يبكون ملا حل هبم من موت وتشرد ،والفتيات العذارى هتكت اعراضهن فسقطت
كالنجوم الساطعة اليت تتهاوى من السماء ،داللة على الضياع .يف هذا البيت يتابع الشاع ر
ذكر فئات الشعب الفلسطيين اليت تعاين من ظلم التشرد واحلزن واالنكسار ،فالشيوخ محلوا
اع وامهم املثقلة باحلزن واأل سى داللة على الظلم الذى يواجهونه من ظلم االحتالل .
فجميع هذه الفئات سواء كانت البنات ،أم األبناء ،أم الشيوخ  ،فكلهم ضحايا ظلم
االحتالل ،ويسأل أخاه الفلسطيين الذى يشاركه يف احلزن والتشرد ،هل تعرفهم ،مث يقرر
أهنم أهلي وصحيب طوال الدهر ،فهو يدور ويسأل عن أهله ويقول:
لقاء
أال
الرفاق
ويسألين
أجل سنقبِّل الرتب املندى
غدا سنعود واألجيال تصغي
وحنن الثائرين؟ بكل أرض
أجل

ستعود

آالف

الضحايا

وهل من عودة بعد الغياب
ِ
الرغاب
محر
شفاهنا
وفوق
إىل وقع اخلطى عند األياب
ِ
الرقاب
نري
باللظى
سنصهر
ِ ()34
ضحايا الظل ِم تفتح كل باب
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ومن أهم احلاجات الىت يشري إليها أبو سلمى ىف أناشيده لألطفال احلاجة
إىل الوحدة العربية ،أوضح عن كل العرب ما يفتخرون به من األجماد ،ونقل أقواهلم ىف
بيت من الشعر لكل من السعودية ،ومصر ،وسورية ،والعراق ،واألردن ،وتونس،
واجلزائر ،ومراكش ،مث ىف النهاية ينقل دعوة فلسطني قائال:
قومي
يا
للعرب

أين
ليس

بالدي
حياة

أهنا
وفلسطني

عند

األعادي
()35
تنادي

مث دعا مجيع العرب إىل الوحدة العربية ،قائال:
دعوا
فأين
وعندي
فقولوا:

كل الذى قلتم
َّ
الكربى
الوحدة

ِ
وجدوا
سأمحيكم

خفقت
ْ
عاشت
ْ

سأرفعها
وعاشت

راية
راييت

طليب
ىف
اليوم
الُّنو ِ
ب
من
ِ
احلقب
على
ِ ()36
العرب
وحدة

هبذا الديوان أصبح أبو سلمى أستاذا لشعر املقاومة العربية ،ألنه عاش مع النضال
العريب ،ووزعت قصائده على شكل منشورات سرية ىف كل مكان يف الوطن العريب ،وحتوي
()37
قصائده على نقد األوضاع الراهنة ىف مجيع الدول العربية.
عبدالكريم آغا شورش كاشميري:
ولد عبدالكرمي آغا شورش كامشريي ىف مدينة أمرتسر ىف  14اغسطس 1917م،
ىف أسرة متوسطة ال غنية وال فقرية ،ومساه أبوه عبدالكرمي وكان احلاق"آغا "مع امسه من قبل
صديقه هندوسي چوين الل كاوش وسبب شهرته باسم آغا شورش كامشريي ،أن الكاتب
الصحفى مقبول أنور داؤودي كتب ىف جريدته آغا شورش كامشريي ،مث بدأ مجيع
الصحفيني الكتابة ىف جرائدهم آغا شورش كامشريي فكانت النتيجة بأنه عرف هبذا
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االسم( )38وكان لقبه ألفت وذلك قبل أن يشتهر بلقب شورش ()39وكان آباؤه من كشمري
وهاجروا من كشمري إىل مدينة أمرتسر ،مث من أمرتسر إىل الهور ،وكان اسم أبيه نظام الدين
ابن أمري خبش.
نشأته :

()40

كان منزل عبدالكرمي آغا شورش يف أمرتسر ،لكنه كان يعيش يف الهور واستأجر

منزال يف أناركلي ،وكانت املدرسة"ديو مساج هائي سكول الهور( )41تقع جبوار هذا املنزل,
ومعظم املعلمون الذين درسوا يف املدرسة كانوا من اهلندوس ،منهم دهرم رتن ،رام نارائن،
لكن املعلم الذى كان يدرس اللغة الفارسية واألردية كان مسلما ،وامسه مولوي نياز
نعماين ،ركز مجيع املعلمني على التعليم اجليد ،وتكوين سرية جيدة للطالب ،كما علمته

جدته اليت طلبت منه قرأءة جريدة "زميندار"( )42وكانت تصحح األخطاء الىت تصدر منه
خالل قراءته ،وهكذا حتسنت قراءته( ،)43وكان يذكر كثريا فضل هذه اجلريدة ومديرها موالنا
ظفر على خان ىف تكوين شخصيته ،ورفعة ثقافته ،وميالنه إىل األمور السياسية.

شجاعته:
كان أشجع أدباء عصره ،وكان يقول احلقيقة أمام سلطان ظامل أيا كان ،وال خياف من
اللوم يف قول احلق ،وكان قلمه سيفا قاتل به االستعمار الربيطاين ،وكان يقول:
رس فکب وہ رک لکن آای وہں ںیم

رعۂص

چیہ ںیہ ریمے ےئل دار و رنس

غیت

اشرع رشمق

اک

ریپو اکر

وہں

ویریپ

اکیپر
یک

ےس
اکنھجر

ااکفر

ڈرات
ےس

ےس

ڈرات

أي :خرجت ولبست الكفن ،فال أخاف من القتال مدة طويلة .عقوبة اإلعدام ال
تعين يل شيئا ،ألنين لست خائفا من صوت النصل .أتبع أفكار حممد إقبال شاعر الشرق،
وال أخاف من األفكار األوروبية.

ںیہن

ںیم

ڈرات

ںیہن
ںیہن

()44
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وكان يثري احلماسة ىف قلوب القراء مما يقوي عزميتهم ،ويرفع معنوياهتم ،إنه
األديب اجلريئ الذى ألف أدبا حتيا به األمم وتستيقظ به األقوام ،ويرفعون راية اجلهاد ضد
االحتالل ،فقال:
دار و رنس یک وگد ںیم اپےل وہےئ ںیہ مہ

اسےچن ںیم الکشمت ےک ڈاھےل وہےئ ںیہ مہ

وہ دوتل ونجں ہک زامےن ےس اھٹ یئگ

()45

اس دوتل ونجں وک اھبنسےل وہےئ ںیہ مہ

املعن :نشأنا ىف حضن املوت ،واندجمنا ىف قالب املشاكل ،حنن حنافظ على ثروة
اجلنون الىت انتهت يف هذا الزمن.
اںیھجل وت اکانئت ےک ےنیس ںیم وہ اگشف

اغلیر وہ وت رکشل دیمان اکشر ںیہ

اںیھٹ وت رہم و امہ ےک ولجے وہں مہ راکب

()46

ںیلیھپ وت رہ روش ہپ ولگں اک اھکنر ںیہ

املعن :إذا شننا حربا مع الكون ،فإننا متشققون ىف قلب الكون ،وإذا هامجنا هجومنا
سيصطاد اجليوش ،وإذا مررنا متر الشمس والقمر معنا ،وإذا انتشرنا فسعادتنا تنثر الزهور
على مجيع الطرق.
مقاومته لالحتالل البريطاني:
شكل آغا شورش كامشريي حزب األطفال عام 1930م حتت اسم مجعية أطفال
اهلند ( بال هبارت سبها)( )47عندما كان ىف الصف التاسع ،وعني صديقه أوم بركاش ابن
دولت رام رئيس اجلمعية ،وكان هو نفسه سكرتري هذه اجلمعية( ،)48وبدأ سعيه ضد
االحتالل الربيطاين من خالل خميم لالجئني ىف حديقة جبوار ضريع بابا كندن شاه ىف
الهور ،وكان يغين قصائد عن حرية الوطن ىف االجتماعات الىت تعقدها اجلمعية (بال
()49
هبارت سبها).

ازیملان دلج 4 :امشرہ ( 1:ونجرى )2022

139

كانت حياة شورش الكامشريي بأكملها شكال من أشكال املقاومة ،انطلق يف
شبابه لتحرير أرضه من االستعمار الربيطاين ،وكان حيب "جملس األحرار" اجلماعة الىت
عارضت احلكومة الربيطانية ،وكانت احلكومة الربيطانية خائفة من هذه اجلماعة ألهنا
اجلماعة الىت قامت امام القهر الربيطاين ،فكان دعاة هذه اجلماعة خيطبون بالفصاحة
والبالغة امام اجلماهري .وانتقدوا احلكومة بالخوف ،فتعرضوا األذى ىف السجون ،وكان
شورش من بني الذين سجنوا وتعرضوا ألضرار بالغة .قال ألعدائه:
دیق رک ےتکس وہ مت ھجم وک اٹم ےتکس ںیہن

رگدن قشع ربمیپ وک اکھج ےتکس ںیہن

اجدۂ االسف ےس رہ زگ اٹہ ےتکس ںیہن

مت دخا نب رک ےھجم دنبہ انب ےتکس ںیہن

ںیم راض اکر دیہش رکالب وہ اجؤں اگ

()50

دبنگ رضخى یک تمظع رپ دفا وہ اجؤں اگ

املعن :ميكنك أن تسجنين ،ولكن الميكنك حمو ،وال ميكنك ثن رقبيت الىت مليئة
حبب النيب ا .وال ميكنك أن تبعدين عن األجداد ،وال ميكنك أن جتعلين عبدك .سأستشهد
متطوعا مثل الذين استشهدوا ىف كربال ،وسأفدي نفسي بعظمة صاحب القبة اخلضراء.
فكان متصفا بكل الصفات الىت حيتاجها الشاعر املقاوم ،ومن أعظمها الشجاعة
وعدم اخلوف ،والثبات على احلق ىف الظروف القاسية ،وتدل هذه األشعار على علو
استقامته فال خياف وال خيضع أثناء وجوده ىف السجن ،وخيرب عن زوال سلطة االستعمار،
ويقارهنا بسلطة فرعون ويقول:
زبدولں ےس ںیم ڈروں !ہی ایک ڈراںیئ ےگ

اکہس اسیلن ایستس آزامںیئ ےگ ےھجم؟

ےھجم؟

نج وک ٹم اجان ےہ لک وہ ایک اٹمںیئ ےگ ےھجم؟

ایک سپ دویار زدناں اب اتسںیئ ےگ ےھجم
ںیم یسک رفوعن یک اطتق ےس ڈر اتکس ںیہن

ومت وک کیبل ہہک داتی وہں رم اتکس ںیہن

()51
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املعن : :ملاذا أخاف من اجلبناء؟ ال ميكنهم ختويفي ،هل حياكمين فقراء السياسة؟
هل يضايقونين خلف سور السجن اآلن؟ الذى سيتم حموه غدا ،كيف ميكنه حموي ؟ ال
أخاف من سلطة أي فرعون ،أقول لبيك ملوت ولكن مع ذلك ال أموت.
اآلثار األدبية:

آغا شورش كامشريي كان أديبا وصحفيا وشاعرا ،وله العديد من املؤلفات ىف الشعر

والنثر ومن أهم مؤلفاته :األعمال الكاملة لشورش الكامشريي ،هذه جمموعة من قصائده
بعضها طبع ىف حياته مثل اجلهاد واجلهاد وبعضها طبع ىف جملته"اٹچن" ومجعها حممد
فيصل صاحب مطبعة الفيصل فقام بطباعة مجيع القصائد ىف كليات شورش كامشريي(.)52
رأى شورش الكامشريي أن قضية فلسطني حتل بوحدة العرب واملسلمني فكان حيب
من يقول كلمة عن احتاد العرب ،وأشاد القذاىف ىف قصيدته عندما حتدث عن حترير القدس
ووحدة األمة العربية واإلسالمية ،قال بلسانه:
ي زام ہ  ی  ھچ ا اس ےہ ہک رہاؤں اگ ںیم 

اعمل إالسم یک دقتری نب اجؤں اگ ںیم

وقت افروق امظع ابزوےئ ربیخ نکش

رب ہبعک یک مسق رحنیم ےس الؤں اگ ںیم

انم ارسالیئ درھیت ےس اٹمےن ےک ےئل

سجامعرترپوہانزاں ںیہاےس ڈاھؤںاگںیم

ںیم رکوں اگ اکی دن الہ رعب وک دحتم

وخاۂج وکنین رپ رقابن وہ اجؤں اگ ںیم

آج لک رصرص یک زد ںیم ےہ رعب یک

()53

وخندرکی اس ےک الہلزار اکہمؤںاگ ںیم

رسزںیم
املعن : :هذا هو الوقت الذى سأكشف فيه ،سأكون مصري العامل اإلسالمي.
أقسم برب الكعبة أين أتيت بقوة الفاروق ،وذراع الفاتح اخليرب من احلرمني .حملو اسم
سأوحد العرب
اسرائيل من األرض سأدمر املبن الذى يفتخرون به .يف يوم من األيام
ِّ
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وأضحي لسيد الكونني .أرض العرب ىف هذه األيام حتت الرياح العاتية ،سأبين رياضها
العطرة بالتربع بالدم.
فرح شورش الكامشريي بانعقاد مؤمتر القمة اإلسالمية الثانية ىف الهور ىف  22فرباير
1974م ،وأعرب املؤمتر عن تقديره للدور البطويل الذى لعبته دول اخلط األول واملقاومة
الفلسطينية ىف حرب رمضان ،وللمناطق العربية والتضامن اإلسالمي الذى ظهر بشكل
أوضح ىف تلك املرحلة احلماسية ،شورش الكامشريي رحب شركاء املؤمتر اإلسالمي بقوله:
اکی اشرع یک أرادت اک احصیف اک السم

رامنہاین رایتس اہےئ إالسیم ےک انم

رکراہ وہں ددیہ و دل اک زخا ہ رفش راہ

آےئ ںیہ إابقل ےک اس رہش ںیم واال اقمم

اکی ودحت اک وصتر ؤمرمت ےک رمضمات

دہۂی ربتکی ےک القئ ےہ اس اک اامتہم

دوتل رتشمکۂ إالسہیم یک ادتباء

ؤمرمت ےک اس وصتر ںیم ںیہن وکیئ الکم

وکاسن رہتش اہیں الای ےہ ان وک چنیھک رک

دنی میق ےک سپ رظنم ںیم رقاین اظنم

اکی وہ إالسم یک اخرط ارگ ارفایشی

()54

اخک وہ ےتکس ںیہ اامعتسر ےک دا ہ و دام

املعن :هدية هتنئة من الشاعر وحتية طيبة من الصحفى باسم زعماء الدول
اإلسالمية ،أنشرت كنز القلب والعني حتت اقدام الضيوف الكرام الذين أتوا إىل مدينة
إقبال ،دالالت مفهوم الوحدة تستحق التهاين .ال توجد الكلمة الثانية ىف هذا املفهوم
للمؤمتر .ما نوع العالقة الىت أتت هبم إىل هنا؟ النظام القرآين ىف سياق الدين .اذا تتَّحد
شعوب آسيا ستفشل مؤامرات االستعمار.
قدم عبدالكرمي الكرمي وعبدالكرمي شورش تضحيات ،وسجل كل منهما أحداثا
تارخيية من الكوارث ،والنكبات ،وشرحها لألجيال القادمة ىف قصائدمها .واختار كثري من
الشعراء واألدباء هنجهم ألهنم كانوا يعقلون ويفكرون ،وكان ولديهم ثروة ثقافية وعلمية،
فأدركوا خطورة األزمات قبل وقوعها ،وكشفوا للناس املشاريع اخلبيثة الىت نفذها االستعمار،
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فبالكشف والتنبيه عن خطورة مشاريعهم أدوا واجبهم الوطين ما تعترب مقاومة .ومن مث تبدأ
مهامجة احملتلني الظاملني .حلرية الشعوب والبالد فهم رواد احلرية واالستقالل ،وجزاهم اهلل
خري اجلزاء.
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.Mirza Adib Page No. 198
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.)م1947
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145

)2022  (ونجرى1:  امشرہ4 :ازیملان دلج
15ص،دودرچاغلفحم،وبےئلگانہلدل،( وشرشاکریمشى43)
Shorash Kashmiri, Boye Gul Nala Dal, Dood Chiragh Mehfil, p; 15.

۔1558دیصقہت"ےبوخفورطخ"ص،ایلکتوشرش،) ابایقت44)
.Baqiyat, kulyate Shoresh, his poem "By Fear and Danger", p; 1558

65ص،3ط، ینتفگانینتفگ، ) وشرشاکریمشى45)
t 3, p; 65,Shorash Kashmiri, Gaftani Na Gaftni

15ص، ) ینتفگانینتفگ46)
t 3, p; 15,Shorash Kashmiri, Gaftani Na Gaftni

۔31 ) وبےئلگانہلدلدودرچاغلفحمص47)
Shorash Kashmiri, Boye Gul Nala Dal, Dood Chiragh Mehfil, p; 31.

29ص، سپديوارزدنان، ) وشرشاکریمشى48)
Shoresh Kashmiri, Ps Dewar Zindan, p; 29

33ص، ) سپديوارزدنان49)
Shoresh Kashmiri, Ps Dewar Zindan, p; 33

۔1670دیصقہت"ںیم"ص،ایلکتوشرش، ) ابایقت50)
.Baqiyat, kulyate Shoresh, his poem "By Fear and Danger", p; 1670

ض
 ) ايۂ51)
ayidan

خ
ل
صااہظرالتشکر۔،1996الوہر، ا فیصل، ایلکتوشرش، ) وشرشاکریمشى52)
.Shorash Kashmiri, Kalyat Shorash, Al-Faisal, Lahore 1996, p

۔1559دیصقہت"ذقایفاکرعنۂاتسم ہ"ص، ) كلباۂت وشرش53)
.Kalyat Shorash, Qasidat "Gaddafi's slogan Mastana" p. 1559

۔1631"رسربااہنرایتساہےئاالسیمیکرشتفیاورى"ص، ) ایلکتوشرش54)
Kalyat Shorash, "Heads of State of the Islamic State visit" p. 1631

