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  يجب أن نتوّجـــه بالشكر و التقديــــر لما يكتبــــه المناضل  و المفكــّر
 أبو فـــــــــراس  :                     األحــــــــوازي 

 
 

 قبل  حول األسئلة التي ُطرحْتس يبذل طاقة فكرية و تحليلية آبيرة إّن األخ الفاضل أبو فرا
، المالحظات التي يجب علينا أخذها باإلعتبارروحات وطأيام ، و تحليالته فيها الكثير من األ

  .شكره على تناوله األسئلة بهكذا إهتمام األخ المناضل و أالىشكرالو أنا إذ أتقّدم ب
في نفس الوقت انا مهتم آثيرا لقراءاته السياسية حول مجرى األمور في الداخل األحوازي 

 على ل ما يكتب و يطرح ، و سأجيبه لدي مالحظات حوآماو في ايران بشكلٍ  عام ، و
 .، فور إنتهائه من األجوبه االنقاط التي وضحها مشكور

 و ارجو أن يساهم األخوة و األخوات ايضا في الكشف عن القراءات األحوازية المختلفة ، 
الحاضر و المستقبل ، فهذه المشارآات ستتبلور فعال في اتهم المتباينة حول رؤية و تصور

 :تصّور واضحين حول السؤال المطروح رسم رؤية و 
 هل يكفي ما هي البدائل للخروج من أزماتنا الخانقة؟مـــاذا نـــريد ؟ و آيف الوصـــول ؟ و
 أن ُنشحَن حقدا دفينا على المحتل ؟

 
و أنتهز هذه المناسبة ألهدي أخي المناضل الشريف أبو فراس و القّراء األحوازيون هذه 

 الشاب أبو  و هوألحد فطاحل شعرنا العربي األحوازي الحديث ،، وهي الكلمات الشعرية
لتشابه أشعاره الغنية " نزار األحوازي" و الملّقب في األحواز بـ  األحوازي عبدالرحمن

 "سيبويه األحواز" ا أسميه وان. نزار قّباني :  بالشاعر العربي الكبير ،بأفكارها و محتواها
 .شعر الفصيح و الحديث، في مجتمعنا العربيوهو يعتير علما المعا في مجال ال

  :قصيدته ، في مجال شعر المقاومةواليكم 
 

 
 

 ...عـُــد إلينا 

  أيها الموؤُد فينا...ُعـــد إلينا 

 ...ُعــد إلينا 

 قد ســئمنا الوأُد ديــنا

 يدعــو للــوعــي أمــينا... ُعـــد نـبـّيأ

 ...ُعــد إلــهــا 

 ـينايبعــُث الروح السجـ

 ولكن... لــم نـــزل ُنــشــِرك باللــه 
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 نــحــٌمــُد اللــه بأّنا مســلمــونا

 ...لــم نــزْل ننتـِظــُر

 ...حتــّى إحتــرقنا

 ...و إحتــملنا

 ...و أقتــنعـنا

 ...و رضــيــنا

 و تســاقــينا آــؤوس الصــبر

 ...حــتى ُظــنَّ صاحــينا

 .تــعاطــاهــا جــنونــا

  إللــٍه..تــنــقــنــا الــفـقـَر ديــنــا إعو

 ،يرَض باإليمان قــربانا لديــنا

 ..و إرتضينــا ألبــي ذرٍّ بنفي ٍّ

 ...مــا علــِمــنا

 ..إنــّما ، نحُن نــُفينا

 و إرتــضـينا لــَعــِديِّ العـِـزِّ طمــرا

 ..و لــهذا ، قــد ُدفــنــّا أجــمعــيــنا

 إنــطـويــنا نــسألُ  الغــُفران مــّماو 

 ..لــم نــُكــْن إيــّاُه

 .يــومــا فــاعــليــنا

 يــا زمــانــا ، يــولــُد الحــُرُّ قتـــيال

 ..و اذا عــاَش

 ..بال صــوٍت ، حــزيــنا

 أو اذا أنــصــفــتهُ ، يــرتــدُّ جــوعــا

 ..و يســيـُر آاألســير ،ِ بل لعــيــنا

 ،و ُيــداُن ُآــّل مــولــودٍ  لــدينــا
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 ..حتــى نــأتــي بالبــراءِة صــاغــريــنا

 )2(  

 ....تــسـتغـيـُث الضــــــــــــاد

  في خيــمتــها...ـســتغيـُث الضـــاُدتـ

 إذ ، جــاءهــا الــزانــي بــثــوِب النــاسكيــنا

 ...فــغــََدْت ، تمــشي 

 ...العــثاُرـها يــُرافقـُ

 ...و دُم الخـــِزّيِ  ، يـَُرّوي الشـــامتيــنا

 هــل يهـــوُن األمــُر صــمــتا و غــضاضــا ؟؟

 !!أَو يــكــفـي نــُشــَحــُن ِحــقــدا دفــيــنا

 أْن نــجــَرَع صــبــرا: أمـــَِن الِحــكــمــِة 

 ِ عــاُر الــعاجــزيــنا...و مــزيــُج الــكأس 

 لــو... أيــَن منــّا ذلــك العـــزُم الـــذي

 لســادوا العـــالمـــينــا... آــان فــي المـــوتــى 

 )3(  

 ...يــــا ضــمــير الشـــعـــب

 يا نبـــَض الغــيارى... يـــا ضــمــير الشــــعــب

 ً...عــُْد، إليــنا ثــورة 

 رِ زيــنــب الــصــبـ... تــخلــُق ِمــّنـا

 ...و للــخــلــِد حــُســيــنا

 إن شـــاَء حيـــاةً ...هـــكــذا اإلنــســان 

 و إال ال يــكونــا... فلــيكــُْن حــُرّّا

 )4(  

 و يــا مــْن ... ِ والــديــِن... يــا حــُمــاةَ  الــدارِ 

 قــْد لمــســُتْم جــمــَرةَ  األحــزاِنِ  فيــنا
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 مــا لــم...  تنــفــُعــنا األشـــعاُر لـــْم تـــعـُْد

  ما لــمْ ...لــْم تــعـُْد تنــفــُعــنا األشــعاُر 

 تــحــِملِ  الشــُـعــراَء قــلــَب الــثــائــريــنا

 و آانــت.. ُآــّنــا ... لــْم تــعــُْد تــنــفُعــنا 

 ــــــونــــاعـــلـــيــنا أن نــكـــــــ: إنــّما القـــــولُ 

 

 

 
 

 :الشــــــــاعــــر المنــــاضـــل
 ابـــــــــو عبـــــدالــرحــمــن األحــــــــــــــــوازي
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