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تغالية حرب  يشبه تاري    خ موزمبيق الثورية تاري    خ أنغوال الثورية. حيث خاضت ضد الهيمنة البر

(،   )Frente de Libertação de Moçambiqueعصابات شيوعية، هي جبهة تحرير موزامبيق  

. وانتهت حرب 1964(  وبدأت ثورتها منذ عام  FRELIMO) ويتم اختصارها بمصطلح فريليمو

ي عام 
 . 1975االستقالل هذه، بعد سقوط الديكتاتورية الساالزارية، باستقالل البالد ف 

 

علن عن جمهورية موزمبيق الشعبية، وكانت فريليمو هي الحزب ا 
ُ
لوحيد. نشبت حرب ثم أ

ة،  ، ثم بعد اختفاء هذه األخبر
ً
ي النظام من روديسيا أوال

أهلية، حيث تم تمويل ودعم معارض 

ي لعام 
بير  رئيس    1984من قبل جنوب إفريقيا. انتىه تدخل جنوب إفريقيا باتفاقية نكومات 

ي دبليو بوتا  ي   جمهورية موزمبيق الشعبية سامورا ماشيل ورئيس وزراء جنوب إفريقيا تر
: ف 

م ماشيل بالتوقف عن إطالق العنان لحزب المؤتمر  مقابل انسحاب جنوب إفريقيا، الب  

ي موزمبيق. 
ي بقيادة نيلسون مانديال( ف 

. )حزب المعارضة الجنوب أفريق  ي
ي األفريق 

الوطن 

ي عام 
 باتفاقيات سالم وإرساء تعددية سياسية.   1992انتهت الحرب األهلية ف 

 

ي  خالل زيارته إىل الكونغو  
انيا ف  ي مقر  1965-1964وتب  

ي جيفارا بممثلي فريليمو ف 
، التق  تش 

ي القارات )للتعاون 
ي المؤتمر الثالت 

انيا، وشاركت فريليمو ف  ي دار السالم، عاصمة تب  
المنظمة ف 

ي عام 
ي هافانا ف 

. بعد االستقالل، زار  1966بير  شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية( ف 

 
 
و موزمبيق رسميا ك 1977خالل رحلته إىل إفريقيا عام    كاسب  . نتج عن ذلك بيان مشب 

و يالية كاسب  ي وقت -مناهض لإلمبر
ماشيل، باإلضافة إىل اتفاقيات التعاون. زار ماشيل كوبا ف 

، لم يكن   الحق من نفس العام. ومع ذلك، برصف النظر عن وجود متعاونير  مدنيير  كوبيير 

أي إرسال قوات كوبية إىل موزمبيق أثناء الحرب   هناك ما يعادل عملية كارلوتا )أنغوال(، 

ي مع جنوب أفريقيا، من بير  أمور أخرى، ينعش العالقات بشكل كببر 
األهلية، واتفاق نكومات 

 بير  البلدين. 

 

تغالية، إىل  جمة باألصل عن البر
جمتها من الفرنسية المب  ي قمت بب 

تنتمي القصائد التالية، الن 

ي ريبيلو  حركة فريليمو وهي  
مأخوذة من ثالث مجموعات شعرية : مختارات الشاعر خورخ 

ي  Edição Promédia ، Maputo    ،2004مينساجينس )  FRELIMO Poesia de( وكتّينر



Combate  1    ، ( و  1979)الطبعة الثانيةPoesia de Combate  2   ،الطبعة األوىل(

1977 .) 

 

ي ريبيلو )رئيس قسم اإلعالم وال
ي فريليمو، وبعد االستقالل، وزير  الشعراء هم : خورخ 

دعاية ف 

(، مانويل غوندوال ، أ. مجموعة الصداقة الموزمبيقية  1980إىل   1975اإلعالم من 

ي عام 
(، 2015إىل    2005(، أرماندو غويبوزا )رئيس موزمبيق من 2017الفيتنامية، توف 

ينها )جائزة   ا )رئيس قسم التعلCamões  1991خوسيه كرافبر جيو فيبر ي  (، سبر
يم والثقافة ف 

 فريليمو، وبعد االستقالل، وزير الداخلية(، وإستيفاو فرانكو لوكاس. 

 

ي هذه المختارات. تظهر بعض 
ي ريبيلو مكانة بارزة ف 

من خالل تسع قصائد، احتل خورخ 

ي كل من مختاراته  
ي كتيبات    Mensagensالقصائد ف 

، حيث يتم    Poesia de Combateوف 

ي مقدمة كتاب  تمثيل شعره بشكل جيد. كما  
 Machado)للناش     Mensagensهو موضح ف 

da Graça ي البداية بثورة عدمية معينة، ثم القتال داخل
ي ريبيلو ف 

( ، تمبر  شعر خورخ 

ي  
ي ذلك بير  المديرين التنفيذيير  ف 

 بخيبة األمل من ممارسة السلطة، بما ف 
 
ا فريليمو، وأخبر

 فريليمو، بعد الحرب االهلية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ي ريبيلو )Liberdadeلحرية )ا-1
 ( 1966( بقلم خورخ 

 حرية،

ي ذات يوم 
 عليك أن تأت 

 أنا أعرفه. 

 ،
 
 جدا

 
 إذا أتيت متأخرا

ي 
 بعد زمن تضحيات 

 ،  وقتاىلي

 ال تنش

ي 
ي بحثت عنك دون فقدان شجاعن 

 أنن 

 وأحبك 

 كهدف من الحياة. 

 توقف للحظة

ي :   عل حافة قبر

، سأعرف كيف أتعرف   ي
 عليكعل الرغم من وفات 

 وأحييك 

 وسأموت مرة أخرى 

 ثم 

 سكينة. 

 



 

 

 

 

ي )-2
 1970عام   Jorge Rebelo( بقلم   O meu irmãoأخ 

 

ي 
 أخ 

 هو ليس من ُولد 

 .  من بطن أمي

ي هو من 
 أخ 

 ترعرع 

 معي 

ي ثورة. 
 ف 

 

 إنه الوحيد 

ي عالم معاكس ألقدارنا  
 من ولد ف 

 لم تكن له الشمس،

 لم تكن له األرض، 

 السلطة لم تكن ملكه، 

 زوجته

 ال تنتمي إليه. 

 



ي 
 أخ 

 هو الذي ال يخضع

 من ال يقبل. 

 

ي طرقات الحرية
ي ف 
 هو رفيق 

ب معي كل يوم 
 يش 

 مياه نفس النهر،

 وينام معي تحت نفس السماء، 

 وينشد معي أناشيد الحرب ذاتها. 

 

ي هو الوحيد فقط
 أخ 

 من نشي نفسه :   

 وباتت حياته ُملك شعبه. 

 

ي 
 أخ 

 هو الوحيد

 من يقاتل

 . ي  بجاننر

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ي )-3
 1966 عام  Armando Guebuza ( بقلم  Se me perguntaresإذا سألتن 

 

ي 
 إذا سألتن 

 من أنا

 مع هذا الوجه

 وقد نقشته آثار سيئة من جدري الماء

يرة   وتلك االبتسامة الش 

 

ء ي
ك بأي ش   لن أخبر

ء ي
ك بأي ش   لن أخبر

 

 سأريك ندوب القرون 

ي السوداء   هذا يمزق جواننر

 سأعطيك نظرة كراهية 

 حمراء من سفك الدماء لقرون

ي المصنوعة من القش
 سأريك مقصورت 



 والمتداعية 

 سآخذك إىل المزارع

 حيث من الصباح إىل المساء

 عل األرض
 
 أبق  متكئا

 عند العمل الشاق 

ي وأعلكها
 أمضغ حيات 

 

 سآخذك إىل الحقول المليئة بالناس

ي جميع  
 األوقات حيث يتنفس الناس البؤس ف 

 

ء ي
ك بأي ش   لن أخبر

 سأريك كل هذا فقط

 و بعد

ي   أجساد شعنر
َ
 سأريك

 سقطت تحت العنب الغادر، 

ي أحرقتها لك
 البيوت الن 

 

ء ي
ك بأي ش   لن أخبر

 . ي
 وستعرف لماذا أعات 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ينها )Primavera de balasربيع الرصاص )-4   José(1970( لخوسيه كرافبر
Craveirinha 

 

 سوف انب  ع

 الذل األخبر ىلي 

ي 
 ودون أن أغادر أرض 

 سأهاجر إىل شمال موزمبيق 

 . ي
ي عل كتق   مع ربيع الرصاص الخاص تر

 

 و هناك

ي الشمال سوف آكل الجذور
 ف 

ب المخلوقات  ب ماء المطر حيث تش   سأش 

ي  ي مثوى ربيع الرصاص الخاص تر
 ف 

ي   سوف أمسك بمقبض ربيع الذرة الخاص تر

 أو إذا كان ذلك  
ً
 وسأزرع حقال

 
وريا  ض 



ي 
 للزحف عل مرفق 

 والركبتان 

 سوف أزحف. 

 

 و بعد

 

ي الموقع من الغابة
ي الغطاء وف 

 ف 

ي الهدف 
ي ف   مع ربيع الرصاص الخاص تر

 سوف يزهر السيد الكابي   دولمان 

 حمراء
 
 زهورا

 الثمن الصعب لمنتجاتنا الجميلة 

 استعاد الحرية 

 بطلقات نارية! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا )Canto de Guerrilheirosالعصابات )أغنية حرب  -5 جيو فيبر   Sérgio(1969( لسبر

Vieira 

 

 لقد ولدنا من دم القتل، 

 ألن الدم 

ي تنمو فيها الحرية. 
 ... هو األرض الن 

 عضالتنا 

 ... الممزقة من حقول القطن

 … المرتبطة بالكراهية. 

تنا  مسبر

ي المصانع
 ... تمت مزامنتها ف 

 ... حيث عذبتنا اآلالت. 

ي قاع المناجم،
 إنها ف 



ي حالة من الرعب 
ي يهرب منها الهواء ف 

 ... الن 

 ... إن أعيننا قد تفتحت. 

 نحن أبناء موزمبيق

ي رحمه، 
 ... للوطن الذي َحَملنا ف 

 نحن الجناح العسكري للشعب، 

ي علمتنا إياها المصانع،
 ... عل الكراهية الن 

 نحن ضخة انتقام النساء، 

مل الناجم عن    السخرة، ... للب 

 نحن اإلرادة للتعلم من األطفال،

 ... للجوع الناجم عن القطن،

 نقسم 

 ... سندع النضال يستمر،

وري والحتمي   ... الرص 

 … مثل دفء الشمس

ي الصباح الباكر. 
 …ف 

اير،   2عل دماء    فبر

 … نقسم أن لدينا البازوكا 

ب المزيد من الفوالذ،   ... دعونا نتش 

اير، ي فجر فبر
 ف 

 ناجمنا... نقسم أن م 

 أخرى، 
 
 ... سوف تلتهم أجسادا

اير،  عل جرح فبر



 ... نقسم أن بنادقنا اآللية 

 … سوف تفتح أبواب األمل، 

اير   عل جثة فبر

اير، ي خيانة فبر
 ف 

اير،  اكمة لشهر فبر
ي الكراهية المب 

 ف 

 نحن نرصخ بإرادتنا 

 … لتحرير الوطن. 

 

اير:   2 ي موزمبيق، منذ وف  3فبر
اير هو يوم األبطال ف  اة مؤسس ثورة موزمبيق فريليمو  فبر

ي 
اير    3إدواردو موندلير  ف   . 1969فبر

( بقلم إستيفاو فرانكو لوكاس Não vale a pena, Caetanoإنه العبث يا كايتانو )-6

(1970) Estêvão Franco Lucas  

 

تغال بعد وفاة ساالزار حن  خلعه بثورة القرنفل من     عام مارسيلو كايتانو كان ديكتاتور البر

 . 1974إىل عام   1968

 

، كايتانو،  ي
 إنه غبر مجٍد وعبن 

 انها غبر مجدية ! 

 

 التقسيم الذي قدمته 

ي شعبنا لقرون
 ف 

 تستسلم اليوم 

 بأسلحتنا الجبارة. 



 

   Kaulzaيمكنك إرسال  

 هذا المزي    ج من العلم والعدوان

 عقد ليكون األكب  قدرة 

 لتدمبر تصميمنا، 

 

االت دباباتك   يمكنك استشارة جب 

اء العدوانخ  بر

 الشعوب الشقيقة 

 الذين اكتسبوا مثلنا

 كرامة محاربة االستبداد،

 

 يمكنك أن ترسل رجالك

 قف عل أرضنا 

 حيث ينمو نبات الدمار

 لما يسم بالسيطرة األبدية،

 

 بغض النظر عن مقدار خططك المتعطشة للدماء 

ة  يمكنك شن هجمات كببر

 ثالثون ألف مرتزق

 النفاثة باستمرار، وإلقاء القنابل  

 



 .
 
 ستكون النتيجة هي نفسها دائما

ى جيشك يغرق  سب 

ي بحر شعبنا. 
 ف 

ي الدماء 
 سوف تستحم ف 

ي نزفها جنودك. 
 الن 

 ودمار دباباتك وحطامها

ي أحالمك. 
 سوف أتبعك ف 

 

 إنه غبر مجٍد، كايتانو،

 انها غبر مجدية ! 

 

 وحدة شعبنا

ي حددها بطلنا األعظم
 الن 

 هو نبات الدمار 

 يسم بالسيطرة األبدية. مما  

 إنه السالح الرئيشي 

 مما يجعلنا نبكي : سننترص! 

 

ي موزمبيق من Kaulzaكاولزا )
تغاىلي ف  ا دي أرياغا، القائد العام للجيش البر (: كاولزا أوليفبر

 . 1974إىل    1969

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1966عام    Armando Guebuza( بقلم   Obscurantismoالظالمية )-7

 

 الحشدلقد عرفت  

 عل ركبتيك تصلي 

ه   صبر
 
 مخاطبا

 إىل هللا غبر المنظور

 

 لقد عرفت الحشد

 تعبت من المعاناة 

ي البكاء، والتسول، واألذى
 ف 



 بعدل هللا غبر المنظور

 

 لقد عرفت الحشد

ي البكاء
 استحم ف 

ي والرصاخ 
 وأنين 

 إليقاظ هللا غبر المنظور

 

“Xikwembu Nkulukumba hi yingele! » 

 يسمع   لكن هللا لم

 
 
 ألنهم كانوا يزدادون فقرا

 ألنهم تلقوا المزيد والمزيد من اإلهانات 

 ألنهم عانوا المزيد والمزيد من اإلساءات 

 

“Xikwembu Nkulukumba hi yingele! » 

 لكن هللا لم يسمع 

 لمزيد من الرموش تؤذي خاضتهم

ائب كانت تطارد أموالهم  ألن المزيد والمزيد من الرص 

 المزيد والمزيد من أوراق الديون تمأل جيوب  هم ألن  

 

 لقد وجدت هذا الحشد يصلي 

 
 
 و أنا أيضا

 دون معرفة السبب



 جلست وصليت 

 وضخت بصوت عاٍل 

ي 
 لرؤية غبر المرت 

ي 
 للمس غبر المرت 

 

 وفهمت بحزن 

ي تنتظر 
 العبودية الن 

 ذاك الذي يؤمن بال"هو". 

 

 

 

 

 

 

 A. Rufino Tembe  ( بقلمIrmãos de que esperamأيها اإلخوة، ماذا تنتظرون؟ )-8

 

 أيها اإلخوة! ماذا تنتظرون؟ 

 … ي
 األيام تمض 

،
 
تغاليون أبدا  ولن يتغبر البر

 يجب أن نناضل من أجل حرية موزامبيق! 

 

 أيها اإلخوة ! ينتىهي اليوم ... 



ء ...  ي
 النجم األول يض 

 ابحث عن طريقك إىل الحرية، 

 انضم لآلخرين. 

 

 انضم لآلخرين ... 

 إحمل السالح ضد ساالزار ... 

 إنها فقط بهذه الطريقة 

 أن ترى والديك متحررين من القهر. 

 

 حن  أن والديك ... 

ي كل الناس، 
 وهذا يعن 

 من أين أتيت ومن أين ستعود،

 أكافئك بفرح ما عانيت من أجله. 

 

ي شيرك، 
 حارب، فالعدو ف 

 االستعداد للنوم السعيد. 

 سوف تنام بسالم 

 المسافر المتجول ساالزار. عندما تقوم بطرد  

 لقد عانيت لقرون

 بدون يوم راحة، 

،
 
 عملت ولم تكسب شيئا

ي بلدك. 
 المظلومير  ف 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Manuel Gondola( بقلم مانويل غوندوالPlantai árvoresازرعوا األشجار )-9

 

 ازرعوا األشجار، أيها الرفاق، 

، ي
اب الوطن   عل الب 

 اجعلوها أكب  جماال

 موزمبيق الجميلة،هذه  



 البلد الذي أود رؤيته

 مثمر بالنهاية 

 عظيم، كما كان من قبل،

 كما يمكن أن يكون. 

 

 ازرعوا األشجار، أيها الرفاق، 

ي األرض،
 جذورها ف 

 جهدك المنفرد 

ي حد ذاته قليل، 
 هو ف 

،
 
ا  لكن القليل يمكن أن يصبح كثبر

 وحب الوطن واجب. 

 

ي ليس فقط
 الوطن 

ي يده هو الذي يحمل  
 السالح ف 

 ضد المعتدين األجانب

 والذين دافعوا عن الوطن، 

 ال،

 
 
 الثوري الجيد هو أيضا

م  العامل المحب 

 الذي يخصب بعرقه

بة الحبيبة للوطن.   الب 

 



ي 
 الوطن 

 
 وهو أيضا

 الذي يخصب االرض

 الذي يربط النباتات باألرض

ي األرض 
 من جذورها ف 

 

 الشجرة الصديقة الشجرة المحببة 

 النسانهي رفيق ا

 لتعطي الظل الذي ينعش

 الفاكهة والحطب والخشب للبناء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ء )-10 ي
ي ريبيلو )?És tu o mesmoهل أنت نفس الش 

 ( 2002( بقلم خورخ 

 

ي تحيط بمن يحكمون يمكن أن تفسد بسهولة الرجل الصامد. لهذا  
"القوة والمرافق الن 

يجعلوا المهمة تحصل عل امتياز ووسيلة نريدهم أن يعيشوا بتواضع ومع الناس ، حن  ال  

 لتكديس البضائع أو توزي    ع النعم. )سامورا ماشيل( 



 

 ... ثم جاء وقت 

 
 
 ... حيث كانت اإلغراءات قوية جدا

 .
 
ي قاومها عدد قليل جدا

 … الن 

هم يزعجهم :   ... وبدأ ضمبر

 

ي كّل منا
 هناك ظل ف 

 أنا آخر يضطهدنا ويعذبنا 

 يتسلل إىل وعينا

ي منتصف الليل تسلل اللص  
 ف 

 ألم مرير مستمر

ء   ي
ء  -يسألك    -"هل أنت نفس الش  ي

 هل أنت نفس الش 

 الذي أعلن الربيع الجديد

ي للجميع،
 خبر  الحب الحقيق 

 من أنكر السعادة المبنية 

 بعرق ودماء اآلخرين،

 من سع من بير  قومه 

 القوة والعقل 

ء   ي
 - يسألك بغضب    -"هل أنت نفس الش 

 يدفع أكب  من يبيع اليوم لمن  

 الذي يغش ويقتل من أجل الرب  ح 

ي الوحل والعفن 
 الذين ف 



 يتعب  مثل الدودة

ء ... "  ي
 "هل أنت نفس الش 

 

…………… 

 

ء. نفسه ي
 أنا نفس الش 

 الذي أطلق رصاصات حراس العدالة، 

ات توقفوا عل جانب الطريق  الذين خالل المسبر

 من أجل زهرة ابتسامة طفل، 

ي اللياىلي الصافية عل 
 رؤوس الجبال  الذين ف 

 تواصلوا الختيار النجوم، 

ي الفضاء
 ممن ترك عقله يتجول ف 

 ومن ثم مثل الطبل

 أعلن العهد الجديد. 

 

ء. لكن اليوم  ي
 أنا نفس الش 

ي 
 يهرب األطفال عندما يرونن 

 وتعكس المرايا روحا قبيحة 

 مشوهة فاسدة. 

 

ي أي مرحلة من الجوالت نحن؟ 
 آه، ف 

 هل ضاعت خطواتنا؟



 نسع لالختباءأينما تواجدنا  

 اليمير  القديم 

 يالحقنا مثل لعنة ... 

 

 يجب أن أتعلم مرة أخرى 

 لتحدي الكون، للتحدي

 راحة القصور، 

 للمشاركة مع الفقراء

 التطلع إىل الفضيلة. 

 . ي
 نفشي األخرى ستعلمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jorge( بقلم  Juramos defender a Liberdadeنقسم عل الدفاع عن الحرية )-11

Rebelo (1975 ) 



 

يرة. انطفأت االبتسامة عل وجوه الناس  عندما ولدنا، تفتحت أعيننا عل أرض قاسية وش 

ي قلوب الناس. 
 ونمت مكانها البغضاء والتمّرد. لم تعرف طفولتنا الحب الذي تبعثه الحرية ف 

 

ي الجيب. و 
، وأجانب موجودين فقط ف   للمستوطنير 

 
نا  أرضنا ُشقت منا. كان شعبنا عبيدا كبر

؟ كيف نعطي معن  
 
. كيف تكون حرا  أكب  فأكب 

 
مع هذا الجرح فينا، وأصبح الجرح مؤلما

 للحياة، وكيف نعيد للناس األرض والفرح؟ 

 

ي التمرد والمعاناة أدركنا قوتنا الهائلة. 
 شعر الماليير  منا بهذا. وف 

 

ن النار تبلورت ثم قمنا ببناء شفق من البنادق، وحولنا أنفسنا إىل بحر ضخم وهائج. وم 

 رغبتنا. المنترصون المتذللون. 

 

احة عملنا، نضع وجوهنا عل األرض الصديقة   اليوم، بعد أن تغلبنا عل الحرب، أثناء اسب 

ي المعركة : 
ون هم أبناء الناس الذين سقطوا ف  ونستمع إىل صمت أولئك الذين ينامون. كثبر

ي قاتلنا من أجلها ترحب بهم  
 وتحافظ عل ذكراهم حية. واألرض الن 

 

ي  
: المستوطنون الجدد، الذين يعيشون فقط ف  كان للحرية ثمنها. الدفاع عنها سيكلف أكب 

جيوب  هم، يشنون هجومهم مرة أخرى ضد شعبنا. لكننا نقسم أن ندافع عنها كأثمن ما نملك،  

، وأيدي أولئك  أيدي أولئك الذين ماتوا من أجلها والذين يعيشون من أجلها   -بأيدينا الموحدة  

ي األرض الجميلة. علم الحرية. 
رعوا إىل األبد، فيها وف 

َ
 الذين ز

 

 

 

ي Josinaجوزينا )-12
 ( 1971ريبيلو ) ( بقلم خورخ 



 

ي توفيت   
القصيدة موجهة إىل جوزينا ماشيل، زوجة زعيم حركة الفريليمو سامورا ماشيل، الن 

ي عام 
 . 1971بسبب المرض ف 

 

 عندما غادرِت. كان ال يزال الفجر  

 
 
 لم يكن لدينا الوقت لنقول لك وداعا

 غادرِت فجأة

 بصمت 

 .  مثل النجم المنطق  

 ال أحد يعلم أنك لم تعودي هناك

 إذ لم يُعد إال مجّرد سالٍح مهجوٍر بال مالك، 

 طفٌل يبكي طوال الليل. 

 وكان ال يزال الفجر عندما غادرِت. 

 

 أبكيِك؟

 من السابق ألوانه أن نحزن عليِك. 

 لغياب مؤلم ا

 حسب الزمن 

م.   والتفهُّ

 باألمس كنِت معنا

،
 
ي العالم الجديد معا

 كنا نبن 

 كنِت تناغير  األطفال 



 والقتال قد ائتمنتِك، 

 كنِت تحملير َ معِك 

ينَ   وتنش 

 اللفتة الكريمة وفاكهة 

 الحرية. 

 اليوم أنِت لم تعودي موجودة 

 -لقد ذهبِت إىل األبد  -

ي ذلك ؟! 
 ماذا يمكُن أن يعن 

 ، لن تكون أيدينا آه

 المطارق الصلبة

 للتغلب عل األرض وفتحها

 من يحتجزِك كرهينة! 

ف بغياِبك   عقلنا يعب 

 لكن قلبنا

 يرفض الفهم

 والقبول. 

 فمن السابق ألوانه الحداد عليِك. 

 

 هل سنتعلم كيف نعيش بدوِنك؟ 

 من سيعطينا الكلمات المؤكدة 

 من سيداوي جراحنا وي  هدئ روعنا ويقوينا 

ي زمان
 ناف 



 البش  

؟  دد وعدم اليقير 
 من الب 

 

م عالم القوة 
ّ
 من سُيعل

َعم  
ّ
 الشجاعة والن

 نساء أرضنا؟ 

 كنِت لنا النقاء 

 األخت الرفيقة 

 . ي جعلت من الثورة اليقير 
 الن 

 منذ مغادرتك، السبب بوجود 

 األشياء الجيدة

 بعد اآلن ... 
 
 لم يعد واضحا

 

ي : 
 ولكن أنصن 

نا الكفاح    األمام! إىل   -عندما ُيخبر

 .
 
ي قدما

 سوف نمض 

ة الغائبة ي الحاض 
 سوف تكوت 

 
 وأنِت أيضا

تنا، ومعاركنا، ي مسبر
 ف 

ي جميع العمليات 
 ف 

ي معنا. 
 ستكوت 

 شبابك 

 
 
ي وقت مبكر جدا

 توقف ف 



ي أبدية 
 ستكوت 

ي أزرنا. 
ّ
 تلهمينا وتشد

 

 ال، لسنا بحاجة إىل التعلم 

 للعيش بدونك. 

 نتابع 

 معك 

 كفاحنا والنضال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(  بقلم Escuta a voz do povo, camaradaاستمع لصوت الشعب، أيها الرفيق )-13

ي ريبيلو )
 ( 1970خورخ 

 

 اسمع أيها الرفيق لصوت شعبنا. 

 إنه صوت قديم قدم الزمن،

 
 
 مكّمَما

 لكنه يرتجف مع األحالم، 

 ، َج مثل اليقير 
َ
 وقد َول

 
 
 وقاطعا

 
 متفاخرا

هم. 
ّ
 مثل األلم الذي َيت

 من تبكيان  ويريامو، ومويدا نهما  هل تسمعه؟ إ

 ذبح أطفالهما... 

 إنهم الفالحون من يشتمون المستوطنير  

 من شقوا أرضهم ... 

ي يحتفير َ بلقائنا كاألبطال 
 اللوات 

ُ
 إنهّن األمهات

 لدى العودة من القتال ... 

 

 استمع إىل صوت الشعب يا رفيق. 

 دعها تكون ضياءك، 

 مثل عباءة  
َ
رك
ّ
ث
َ
د
ُ
 دعها ت



 مرئية ولكنها ثقيلة غبر  

 ثقيلة للغاية

ي من ثقل كل اآلالم 
 ألنه يعات 

، ي يجب أن تنتىهي
 ... الن 

ي يجب أن تتشكل. 
ّل األحالم الن 

ُ
 من ك

 

 استمع إىل صوت الشعب يا رفيق. 

 

  Wyriamu1 و  Mueda ي عامي
تغاىلي مجازر ف  ي ارتكب فيها الجيش البر

و   1964: األماكن الن 

1960   .  عل التواىلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ي ريبيلو   O mundo que te ofereçoالعالم الذي أقدمه لك )-14
 Jorge( بقلم خورخ 

Rebelo     1967عام 

 

ي 
 العالم الذي اقدمه لك يا صديق 

 له جمال الحلم الذي نبنيه. 

 

 هنا الرجال الذي يعتقدون 

ي ال معن  لها
ها من األشياء الن  ي غبر

ي اآللهة وال ف 
 ال ف 

ي حقائق مجرّ 
 دة وثورية،ولكن ف 

ية   وبش 
 
 جميلة جدا

 المقبولة

 حن  الموت 

 لمن يحيا. 

 هذا هو اإليمان، وتلك هي الحقائق

 هذا ما أملكه

 ألقدمه لكم. 

 

ي الغرف. 
 هنا ال يولد الحنان ف 

 إنه حنان خشن وعنيف ومرير 



 يتولد من قسوة النضال المرير،

ي لمسافات طويلة، 
ي المش 

 ف 

ي أيام االنتظار. 
 ف 

 الحنان القاشي والمرير إنه هذا  

 هذا ما أملكه

 ألقدمه لكم. 

 

 هنا ال تنمو الورود الحمراء. 

 وقد أدى وزن األحذية إىل مسح الزهور 

 ... عل الطرقات. 

 هنا تنمو الذرة والكسافا

ي يزرعها تعب الرجال 
 الن 

 للتخفيف من الجوع. 

 إنه غياب الزهور هذا، 

 هذا التعب، هذا الجوع

 هذا ما املكه 

 ألقدمه لكم. 

 

ون،  هنا األطفال ال يكبر

 ضحكاتهم أبدية، 

 يلعبون بالشمس والري    ح

 مع المطر والجنادب



 ببنادق حقيقية 

 مع شظايا الرمان. 

 إنها تلك الضحكات الطفولية األبدية، تلك الشمس،

 هذه البنادق الحقيقية 

)
 
ي لعبت معنا أيضا

 )الن 

 هذا ما أملكه

 ألقدمه لكم. 

 

 يهالعالم الذي أقاتل ف

 له جمال الحلم الذي نبنيه. 

 

ي وهذا هو الحلم 
 هذي هي المعركة يا صديق 

 هذا ما أملكه

 ألقدمه لكم. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ي ريبيلو )Exiladosالمنفيون )-15
  Jorge Rebelo (1960( بقلم خورخ 

 

 نعم قد حّل الليل. 

، هل ترين؟  ي
 صديقن 

 السماء مظلمة... 

 خمدت األصوات ... 

  
ّ  الغموض فأٌل مبش 

ُ
له
ّ
 يتخل

 يهبط ببطء عل األشياء والكائنات ... 

 نعم لقد َحّل الليل. 

 

، تعاىلي واجلشي بجواري.  ي
 صديقن 

ي عن الش القديم 
 تعاىلي وحدثين 

 ّ ي
 المخق 

 .  بير  عينيِك الحزينتير  والشاردتير 

 تعاىلي وانشي وحدتك

ي عل الحلم. 
 تعاىلي وساعدين 



 

 قد حّل الليل 

 و أنا أحبك. 

ي لك   لكن حنر

 يتجاوز الكالم واإليماءات. 

ُم إليِك 
ّ
 وأتكل

 عبر وشوشات الري    ح

ي الغابة 
 وقد شاعت ف 

 أغنية النجوم الصامتة. 

 أحبك بنعومة، بهدوء

 كمن يعرف كيف يحب فقط

 الكائنات اليائسة. 

 

 لكنِك غائبة. 

رب
َ
ي عينيِك الصارختان بالك

 ف 

هما،  ي تفسبر
 ... واللتان ال يمكنن 

 كيفية فك طالسمها. دارت مناشدات أنا ال أعرف  

رِك وتعزلِك... 
ّ
 عباءة من المأساة تدث

ي يدي. 
، ضعي يدِك ف  ي

 صديقن 

، هكذا.  ّ ي
ي عين 

 أنظري ف 

 ال بد ىلي من كش الجدار الذي يحيط بنا

 يجب أن أعيد اليقير  إىل نظرِك. 



 

ي البعيد، هل ترين؟
 هناك، ف 

 إنها أرض الرجال. 

، كل يوم،   الرجال العاديير 

ج، ا 
ّ
، الُسذ . الوقحير   لواثقير 

 -رجال محكوم عليهم بالوجود  

 أن يكونوا موجودين بال فائدة

 أقوى 
ً
فَحة

َ
 حن  اليوم الذي يكون فيه ن

 سوف تدمر توازنهم القويم

 وتجعلهم يندمجون مع االرض

 واحدة 
ً
ي تم أخذها منهم مرة

 الن 

 .
 
 إلنجاز مهمة ال يعرفون عنها شيئا

 إنهم نائمون. 

. نحن وحدنا نشاهد يا   ي
 صديقن 

 نحن وحدنا، مثل كل ليلة، 

 نجلس تحت النجوم 

 ونحلم. 

؟ ي الكثبر
، هل ستكون هناك جنة لمن يعات  ي

 صديقن 

 عل من يضطهدونا؟ 
 
 هل سيكون هناك سيفا

 هل سيكون هناك ضاط مستقيم 

 وصالح

 
 
 … عالميا



 لكل الرجال؟ 

 

 آه، عزلة تلك اللياىلي الهائلة

 حيث ال ُيسمُع فيها إال الصمت

 بال أمل! حوارنا  

، يجب أن يكون هناك  ي
 ومع ذلك، يا صديقن 

 
 
 جدا

 
 ال يزال بعيدا

ي مملكة نائية وبال حدود
 ف 

ي : 
 ما نسع إليه اليوم عبن 

 مكان منعزل 

 حيث الحب هو الهدوء والسكينة مثلنا. 

 حيث األخّوة ليست كلمة فارغة

 ... وحفرة. 

 بدون جدران تفصل بير  الرجال

ي  
 البؤس. وال تحّط من عزيمتهم ف 

 

 سيطلع النهار. 

 . ي
 لنذهب يا صديقن 

 طريقنا طويل 

 .  ال يمكننا التأخبر

 طريقنا طويل وبال وجهة ... 

 ألننا مسافرين



قد، 
َ
 عن ُمعت

 
 ... بحثا

 عن وطن. 
 
 نحن منفيان بحثا

 

 . ي
 لننطلق يا صديقن 

 

 

 

 

 

ي ريبيلو  Cântico dos deserdadosأغنية المحرومير  )-16
 Jorge( بقلم خورخ 

 Rebelo 1960عام 

 

 عالية! 
ً
عة! ولتكن أجنحة  ارفعوا األش 

 إىل األمام ! لنعزف أنشودتنا! نااار ! 

 أيها اإلخوة نار نقية ال هوادة فيها

ي يجعل العالم كله يرتجف! 
 والن 

 األمُر الذي يسقط االتفاقيات عل األرض! 

ضالء يعوون من الخوف! 
ُ
 الذي يجعل الف

 

 نعم، أنا قبطان سفينة ضخمة 

ع كل الحمق   حيث    -ش 

، المنعزلون، المحرومون، الملعونون.   المجانير 



 سنحارب العالم! 

 المتغطرسون، المستقرون، المتقلبون، 

 األسنان المنطبقة، القبضة المشدودة،

 النظرة المتطلعة إىل النجوم، 

 سنحارب العالم! 

 

، عالمنا المعاكس!   آه، يهب  ّ

 غضبنا فظيع! 

 حركتنا بدمها البارد! 

 ن الحرب وعن الموت، أغنيتنا ع

 وعن الدمار. 

 

 ،
 
 صلواتكم ألجلنا لن تنفعكم شيئا

 تهديداتكم، قوانينكم. 

 ألننا عراة. أنتم جّردتمونا. 

 ألنه لم يعد لدينا معتقدات أو تطلعات 

 وال ُمثل. 

 ألننا من ساللة قديمة. 

 

 ولهذا ننظر إليكم بازدراء ومرارة : 

 .  نحن آلهة دين العدم الواعير 

 ريد محاربتكم. لهذا السبب ن



ي البحار 
 هذا هو سبب عبور سفينة ضخمة ف 

عت كل اآللهة    - حيث ش 

، المنعزلون، المحرومون، الملعونون.   الحمق 

 

…………… 

 

 لذلك من المعتاد أن يرصخوا دون كيشوت جديد. 

 ليس دون كيشوت الروايات

، ي
 لكنه اآلخر، الحقيق 

ي مرات ال تحض
 الشخص الذي أدهشن 

 ، أر بداخلي
 لبر 

 المأساة والهلوسة، 

هم بالكراهية ومشجوب، 
ّ
 ُمت

 من اإلدانات. 

ي ال أسمع ذلك
ي أترصف وكأنن 

 لكن 

 وأنا أهرب. 

ي أن أفعل غبر ذلك؟ 
 ماذا يمكنن 

 أنا أهرب ! 

ي وبينه. 
ك بين  ء مشب  ي

 ال يوجد ش 

 !  ال أريد محاربة الطواحير 

 

ي 
ي الماض 

ي ذات مرٍة ف 
 يا حبيبن 



ي كثبر من المناسب
ي اجتمعت بها ف 

ي حضنكالن 
 ات ف 

 فكنِت األم واآلله 

، وشكوكي   أحالمي

ي  
 -وحدت 

 أخرى! 
ً
 افتحي ذراعيِك ىلي مرة

ي الخارج هناك صخٌب ال أفهمه ... 
 ف 

 هناك رجال يتكلمون لغة غريبة ... 

 .
 
 جدا

 
. لقد جئتِك متعبا

 
 لقد جئتِك هاربا

ي بلطٍف بير  ذراعيِك،
 هّزين 

 بير  ذراعيِك الرقيقتير  مثل الليل، 

 أنام. حن   

 حن  ال أعود أسمعهم. 

 حن  يصمت اآلخر. 
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