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 و تقدير شكر

ر نعمتؾ التي أنعمت عمي كعمي كالدم ك أف أعمػػؿ صالحان رب أكزعني أف أشك 

 ترضاه 

و الكثيػرة التػي ال تعػد ك إنني أحمد اهلل أكال ن كآخرا ن كأشكره عمي نعمو العظيمػ  كآال ػ

، لػػػػذا أتك ػػػػو  شػػػػكرم ىػػػػؿ  ػػػػزا  اإلحسػػػػاف إال اإلحسػػػػاف ، القا ػػػػؿ تػػػػي كتا ػػػػو ال تحصػػػػي

الػذم أمػدني  ضػيض عممػو ك رعايتػو  مػد ننػيـ كمػاؿ أح ال زيؿ إلي سػعادة أسػتاذم الػدكتكر

 الصادق  ك اىتمامو الك ير  يذه الدراس . 
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 المق مة

 أهم ة البحث
أف تكتػػػب عػػػف تمسػػػطيف تػػػذلؾ يعنػػػػي ثػػػكرة كيعنػػػي أف تسػػػير عمػػػػ  الشػػػكؾ.كأف تكتػػػب عػػػف الشػػػػعر  -

 اإلسبلمي المقاـك تي تمسطيف تأنت تسير ضد التيار.

اإلسػػبلمي  قػػادة المقاكمػػ   لم احػػث تػػأتي مػػف العنػػكاف نضسػػو " ماليػػات قصػػا د كأىميػػ  ال حػػث  النسػػ   -
" تقد عـز ال احث عم  أف يكػكف لمكضػكع رسػال  الما سػتير عبلقػ   ضمسػطيف اإلسػبلمي   ةالمعاصر 

التي مف ال حر إل  النير كاختار الشػعر الضمسػطيني اإلسػبلمي المقػاكـ الػذم لػـ ينػؿ حظػان كاتػران مػف 
 اسات مني ي  متعمق  ت عمو تنان مف تنكف األدب العر ي المعاصر ر ما  قصد أك مف نير قصد.در 

 أ با  اخت اس البحث
تسػػػػػاح الم ػػػػػاؿ أمػػػػػاـ نيػػػػػر   إف محػػػػػاكالت الػػػػػ عض طمػػػػػس اليكيػػػػػ  اإلسػػػػػبلمي  عػػػػػف تمسػػػػػطيف كا 

لمقػػاكميف اإلسػػبلمييف مػػف شػػعرا  كأد ػػا  كنيػػرىـ كاإلنػػداؽ عمػػييـ  ػػال كا ز كتيمػػيش دكر اإلسػػبلمييف ا
كعػػػػدـ إعطػػػػا ىـ حقيػػػػـ تػػػػي التكػػػػريـ دتػػػػن ال احػػػػث ألف يكػػػػكف كاحػػػػدا مػػػػف الػػػػذيف ينصػػػػضكف ىػػػػؤال  قػػػػدر 

 االستطاع .
إف ال احػػػث مسػػػمـ عر ػػػي تمسػػػطيني يعػػػيش تػػػي قطػػػاع نػػػزة كقػػػد عػػػان  ك يػػػره مػػػف أ نػػػا  شػػػع و أيػػػاـ  .1

 د ضػالتو االحتبلؿ  كؿ ما تييا مف قسكة كاضطياد كشعر  مقاكم  ىذا العدك ت رم تي عركقو تك 
 تي ال حث تي الشعر المقاكـ ليذا العدك.

إف ال احث نشأ كتر   تر ي  إسبلمي  منشػؤىا المسػ د منػذ صػ ره تتشػرب القػيـ كالم ػادئ اإلسػبلمي   .2
كألنو يعيش تي أرض تمسطيف تيػك إسػبلمي مقػاـك  ضطرتػو كيػرل أف الشػعر اإلسػبلمي المقػاـك أحػد 

 ك كه ىذه المقاكم .

 ـ كشعرا ه الذيف أىممكا  قصد ت ييب الص    اإلسبلمي  عف تمسطيف.إنصاؼ الشعر المقاك  .3

 إ راز الشعر اإلسبلمي المقاـك كضف مف تنكف األدب ال ارز  شكؿ ممحكظ تي تمسطيف. .4

 التأكيد عم  إسبلمي  أرض تمسطيف ك يعدىا العر ي كاإلسبلمي. .5

المقػاـك لػو ك ػكد ك يػر تػي  مف خبلؿ المطالع  لمشعر الضمسطيني ك د ال احث أف الشعر اإلسػبلمي .6
 عػؿ ال احػث  ممػاالشعر الضمسطيني كأنو يت نػ   ػالكطف كيتنػاكؿ مكضػكع الشػيادة كتضػؿ الشػيدا  

يعػػيش مػػن ىػػذا النػػكع مػػف الشػػعر  ػػكان آخػػر ركحانيػػان تػػأحس  ألضاظػػو ك مػػاؿ تراكي ػػو كسػػمك أىداتػػو 
يحا ات تع يراتو ككمضات عكاطضو تسكف ىذا المكف مف الشعر عقؿ ال  احث كك دانو كاستقر تػي كا 

 تؤاده ك رل تي عركقو.
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 أه اف ال سا ة:
الكقػػكؼ عمػػ  الشػػعر اإلسػػبلمي المقػػاكـ تػػي الشػػعر الضمسػػطيني كا  ػػرازه كات ػػاه قػػكم لػػو أثػػره تػػي  .1

ذكا  ركح المقاكم  اإلسبلمي .  النضس كا 
 .مف الشعر نير اإلسبلمي كمكاقضيـ إظيار ميكؿ كمكاقؼ الشعرا  اإلسبلمييف المقاكميف .2

 رصد ح ـ الت يرات التي أحدثيا الشعر اإلسبلمي المقاـك تي الم تمن. .3

 إف تمسض  المقاكم  ال تم ي  ماؿ النص .4

5.  

 : المنهج المعتم  في ال سا ة

اسػػػتعنت  ػػػالمنيف الكصػػػضي التحميمػػػي ، كقػػػد اسػػػتدع  مػػػنيف الدراسػػػ  خطػػػ  عمػػػؿ مناسػػػ   ارتضػػػيت 
 التحميمي . السير تي خطكاتيا كتؽ ما يستمزمو المنيف الكصضي 

 

 الباحث: عواجهالصعوباع التي 
كؿ  احث ال  د لػو أف يكا ػو صػعك ات تتضػاكت تيمػا  ينيػا لكػف اإلصػرار عمػ  الكصػكؿ سػبلح ال يضتػر 

 أماـ تمؾ الصعك ات. كمف الصعك ات التي قد تكا و ال احث:
 الحصكؿ عم  المصادر البلزم  كدكاكيف الشعرا . .1
 كتر ال ديؿ.انقطاع التيار الكير ا ي كعدـ ت .2

مستقر تي قطاع نزة  س ب االعتدا ات الصييكني  المتكررة عمػ  قطػاع النير الكضن األمني  .3
 نزة.
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 تمه  

 مفهوم الجمال 
يػرل ال احػػث أف ال مػاؿ قػػكة خضيػػ  ننسػاؽ  كرا ىػػا عنػدما نريػػد أف نحكػػـ عمػ  األشػػيا   ال مػػاؿ 

س عمييػػا  ال ت ػػديؿ لخمػػؽ اهلل تعنػػدما نحكػػـ عمػػ  شػػي  كالقػػ ت تمػػؾ القػػكة ىػػي تطػػرة اهلل التػػي تطػػر النػػا
لقػد خمقنػا اإلنسػاف تػي  ال ماؿ أك الق ت تإننا  إنمػا  نؤكػد تيػو  مػاؿ كركعػ  الخمػؽ كا  ػداع الخػالؽ تيػو  

 (1 (أحسف تقكيـ

إذ ال يعممنا أحػد أف ىػذا الشػي   ميػؿ كىػك  ان كالحكـ  ال ماؿ عم  األشيا  تطرم كليس مكتس   
تػي الػذكؽ  ان ث أف حكمنا عم  شي   أنو  ميؿ كىك تي الحقيقػ  ق ػيت تػإف ذلػؾ يكػكف تسػادق يت إذا حد

كنحف عندما نحكـ عم  شي   أنو  ميػؿ كيتكاتػؽ ذلػؾ مػن كثيػر ممػف حكلنػا  أك لعم  أخر ت لس ب ما
 تإننا نؤكد تمتعنا  خاصي  را ع  لمحكـ عم  األشيا ، 

آلخر أك مف شعب آلخر كذلػؾ إذا كضػن كػؿ كيختمؼ الحكـ  ال ماؿ عم  األشيا  مف مكقؼ 
تالسمن مثبل عندما  كيتمتن الحكـ  ال ماؿ  أنو يسيطر عم  كات  الحكاس تينا شي  تي مكانو المناسب

 نسمن قصيدة را ع  نقكؿ إنيا قصيدة  ميم  تإننا نحكـ عمييا  ما يكاتؽ تمتعنا   خاص  الػذكؽ السػمعي
التػذكؽ خاصػ   ػو  كيتناسػب ىػذا  لذيػذ تػنحف نحكػـ عميػو  حاسػ كعندما نتذكؽ طعاما تنحكـ عميو  أنػو 

الحكـ من الضطرة السميم  داخؿ ال سـ التي تقضي   ماؿ ىذا الطعاـ تيمق  ق كال لدل النضس تنقكؿ إنػو 
 لذيذ أم  ميؿ.

ؿ تإنػو كاتػؽ الضطػرة التػي تطرنػا اهلل عمييػا تػي يػنػو  م:إكعندما نممس ثك ػا  مػيبل ناعمػا تنقػكؿ 
كيككف ال ماؿ تي الشـ تعندما نشـ را حػ  ذكيػ  كطي ػ  نقػكؿ را حػ   ميمػ  أيضػا  حاس  الممس استخداـ

 ألنيا كاتقت معرتتنا الضطري   أنكاع الركا ت الكريي  كالطي  .

ككػػػذلؾ حاسػػػ  ال صػػػر تمػػػؾ الحاسػػػ  التػػػي مػػػا تنظػػػر إلػػػ  أم شػػػي  تإنػػػو يت ػػػادر لمػػػذىف أف ىػػػذا 
 الشي   ميؿ أك نير ذلؾ.

 

 

   م ةالمقاومة ا 
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 حسكة المقاومة ا   م ة حماس - أ
تعػػد حركػػ  المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  حمػػاس حمقػػ  مػػف سمسػػم  حمقػػات ال يػػاد كالمقاكمػػ  تػػي مكا يػػ  

الػديف القساػػاـ كاإلخػكاف المسػػمميف  االحػتبلؿ الصػييكني لضمسػػطيف كىػي تؤصػػؿ لػذلؾ  مقاكمػػ  الشػي  عػػز
 1948المسمميف كالضمسطينييف تي حػرب عػاـ  ثـ لتستمر المقاكم  اإلسبلمي  لئلخكاف 1936معو سنو 

كمػػا تبلىػػا لػػذلؾ تػػإف  1968ثػػـ العمميػػات ال ياديػػ  لئلخػػكاف المسػػمميف المشػػاركيف تػػي العمػػؿ الضػػدا ي 
حرك  حماس ترل أنػو ميمػا ت اعػدت حمقػات ال يػاد نتي ػ  ك ػكد  عػض المعكقػات مػف حػيف آلخػر تػإف 

قتاؿ الييكد مصداقان لحػديث الرسػكؿ صػم  اهلل عميػ  حماس ترنك إل  تحقيؽ كعد اهلل ميما طاؿ الزمف  
كسػمـ" ال تقػـك السػاع  حتػ  يقاتػػؿ المسػممكف الييػكد كحتػ  يخت ػػر الييػكدم كرا  الح ػر كالشػ ر تيقػػكؿ 
الح ػر كالشػ ر يػػا مسػمـ يػػا ع ػد اهلل ىػػذا ييػكدم خمضػي تعػػاؿ تاقتمػو إال ال رقػػد تإنػو مػػف شػ ر الييػػكد ". 

 ركاه ال خارم كمسمـ 

رل أف نشػػػػأة حمػػػػاس كحركػػػػ   ػػػػا ت تػػػػي كقػػػػت ال ػػػػركر الصػػػػييكني  ػػػػاحتبلؿ األرض لػػػػذلؾ نػػػػ
سػتيطاني، تينػاؾ الضمسطيني  كتيكيػد المقدسػات كالتنكػر لمحقػكؽ الشػرعي  لمشػعب الضمسػطيني كالتكسػن اال

ف يعيشػػكف تػػي مخيمػػات تػػي الػػداخؿ كالخػػارج  ػػبل كطػػف كال حريػػ  مػػن ع ػػز تػػاـ المبليػػيف مػػف الضمسػػطينيي
الشػػػيكعي  كالعممانيػػػ  كالقكميػػػ  عػػػف أف تقػػػدـ حػػػبلن عػػػادالن لمقضػػػي  الضمسػػػطيني  أك حتػػػ  لكػػػؿ الطركحػػػات 

إلػػ  تشػػػتيت  1982محاكلػػ  كقػػؼ السػػػرطاف الييػػكدم المتزايػػػد تػػي االنتشػػار، كقػػػد أدل ا تيػػاح  يػػػركت 
ك عثػػرة قػػكل الثػػكرة الضمسػػطيني  المسػػمح  تػػي  ػػاقي الػػدكؿ العر يػػ  مػػف تػػكنس إلػػ  السػػكداف كالػػيمف كلي يػػا، 
األمر الذم أدل  عد ذلؾ إل  ت يير المناخ الثكرم حسب األ كا  ال ديدة تي كؿ  مد ذى كا إلييا ك داي  
ظيػػكر التيػػارات التػػي تػػدعك السػػبلـ كالحمػػكؿ السػػممي  عمنػػا كتسػػكي  القضػػي  كالمضاكضػػات إلػػ  نيػػر ذلػػؾ 

 لصياين .كنزكع منظم  التحرير إل  الميادن  كاالتصاالت الم اشرة كال ير م اشرة من ا
دراكا منيا لك كب عقدم تي  كمف كسط المعاناة كن ضات القمكب المؤمن  كاأليادم المتكض   كا 
مكا يػػ  االحػػتبلؿ كاسػػت ا   ألمػػر اهلل عزك ػػؿ  ال يػػاد، تقػػد كانػػت تنضػػف تكػػرة إنشػػا  حركػػ  إسػػبلمي  

كالتي أسسيا حسف  مشركعان تحرريا  إسبلميان نيضكيا يقكـ عم  تكر كمنيف  ماع  اإلخكاف المسمميف،
 أم  عد سقكط الخبلت  اإلسبلمي   أر ن سنكات. 1928ال نا سن  

حػػكؿ العػػالـ كالتػػي تػػدعك إلػػ  نقػػؿ الضػػرد مػػف السػػير منضػػردا إلػػ  السػػير كسػػط ال ماعػػ   كالمنتشػػرة
عادة تيـ الناس الصحيت لمديف  عد أف خالطػو تيػـ  عػض الشػكا ب كالطػرؽ التػي أسػا  ت الضيػـ لمػديف كا 

 (1 ك ؿ ، ككذلؾ تدعك كؿ مسمـ أف يؤمف  اإلسبلـ كمو تحقيقا ألمر اهلل عز  الديفتأسا ت إل

                                                 
 25،  1984،  3  كى   ، طالمدخؿ إل  دعكة اإلخكاف المسمميف،مكت  سعيد حكل، (1 



 ر 

، الػػػػذيف احػػػػان لئلخػػػػكاف المسػػػػمميف تػػػػي تمسػػػػطيفتكانػػػػت حركػػػػ  المقاكمػػػػ  اإلسػػػػبلمي  حمػػػػاس   ن
يعتقػػػدكف  ضكػػػر قػػػا ـ عمػػػ  شػػػمكلي  لكػػػؿ المضػػػاىيـ اإلسػػػبلمي  تػػػي  ميػػػن م ػػػاالت الحيػػػاة  ػػػد ان  التصػػػكر 

 اس  كاالقتصاد كالتر ي   كالقضا  كالتعميـ كدكر اإلسبلـ القكم الصالت لكؿ زماف كمكاف.كاالعتقاد كالسي

مػن  دايػ  انتضاضػ  الشػعب الضمسػطيني  1987ككانت انطبلق  حرك  المقاكم  اإلسػبلمي  حمػاس
لتعيػػد ال كصػػم  إلػػ  ك يتيػػا الصػػحيح  ، كت ػػيف إسػػبلمي  القضػػي  الضمسػػطيني  كتعيػػد ليػػا  عػػدىا العر ػػي 

سبلمي كالدكلي كذلؾ تعيد الشعب إل   ذكره المتعمق   تي األرض الضار   تي عمؽ التاري ، كأف كاإل
التحريػػر ي ػػب أف يشػػمؿ كامػػؿ التػػراب الضمسػػطيني، كتحريػػر الشػػعب مػػف الكاقػػن الظػػالـ كلتت ػػذر أسػػػس 

كػػاف لك ػػكد المقاكمػػ   عيػػدة المػػدل ي ػػذييا عقيػػدة اإلسػػبلـ كقػػكة الحػػؽ تأييػػد ال مػػاىير ليػػا، األمػػر الػػذم 
 (1 حماس نقط  تحكؿ  ذرم تي منطمقات الصراع كأ عاده العقا دي  كالحضاري 

 

 تطوس مفهوم الصساع ل ى حسا المقامة ا   م ة حماس
 ترل الحرك  أف مضيـك الصراع من العدك يعتمد عم  عدة مرتكزات 

 حقا ؽ قرآني   (1
  الك كد الصييكني تي تمسطيف ك كد طارئ كزكالو حتمي  قرآني (2
 التحالؼ الصييكني الصمي ي قا ـ عم  مكا ي  اإلسبلـ  (3
 الصراع حضارم تي كؿ أ عاده العقا دي  الضكري  الثقاتي  االستعماري  االقتصادي  السياسي  (4
تكامػػػػؿ الػػػػدكر الضمسػػػػطيني مػػػػن الػػػػدكر العر ػػػػي كاإلسػػػػبلمي تػػػػي مكا يػػػػ  المشػػػػركع الصػػػػييكني  (5

 (2 كالمشركع الصمي ي

 إ تسات ج ة حسكة حماس
 حماس استراتي ياتيا عم  األسس التالي    نت

 تمسطيف أرض كقؼ إسبلمي  -1
 ال ياد لتحرير تمسطيف ترض عيف -2
تعتمد أدا  الضرا ض الديني    تر ي  األ ياؿ عم  كتاب اهلل كسن  رسكلو كعم  ال ياد كىي تر ي -3

مصػادره  كدراس  كتاب اهلل دراسػ  تاىمػ   كالسػن  الن كيػ  كاالطػبلع عمػ  التػاري  اإلسػبلمي مػف

                                                 
خ ػػػرات الحركػػػ   ، النػػػدكة الضكريػػػ  السياسػػي المركػػز القػػػكمي لمدراسػػات كالتكثيػػػؽ / منتػػػدل الضكػػر الػػػديمقراطي الضمسػػطيني (1 

 422، تمسطيف ،2000يكنيك   4-2ي القرف العشريف السياسي  الضمسطيني  ت
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المكثكق  ك نا  الشخص المسمـ الصالت تي نضسو المصمت ل يره، كالم تمن الم اىد المحصػف، 
 . ضد ح ا ؿ الشيطاف كالقادر عم  النيكض  نضسو كم تمعو نحك الضضيم  كاالستقام

كتحصػػػينو داخميػػػان / تػػػالم تمن مػػػف ك يػػػ  نظػػػر حمػػػاس ىػػػك ال ي ػػػ  التػػػي تحمػػػي  ن نػػػا  الم تمػػػ -4
 كالن اح.  كتر لو عناصر االستمراريمشركع ال ياد كت

 دكا ر الضعؿ الثبلث -5

ترل الحرك  أف قضي  تمسطيف ليا ثػبلث دكا ػر أك أ عػاد، ال عػد األكؿ ال عػد الضمسػطيني، كال عػد 
صػػراع مػػػن الصػػػياين  العر ػػي، كال عػػػد اإلسػػػبلمي، ككػػؿ  عػػػد أك دا ػػػرة مػػف ىػػػذه الػػػدكا ر ليػػا دكرىػػػا تػػػي ال

 إىماؿ أم  عد مف ىذه األ عاد تي المعرك . ، كال د مف عدـكعمييا كا  ات

كحماس إذ تنطمؽ مف ىذه األسس ترل أنيا إنما تنطمؽ مف قاعدة ر اني  كسن  مف سنف الككف 
اختارىػػا اهلل لع ػػاده المػػؤمنيف تػػي مكا يػػ  كتحػػدم قػػكل الشػػر كالصػػراع األزلػػي  ػػيف الخيػػر كالشػػر ك ػػيف 

 (1 الحؽ كال اطؿ حت  قياـ الساع .

ف تتكلػػكا كىػػي تػػرل أن يػػا إف تخمػػت عػػف المشػػركع سػػكؼ يسػػت دليا اهلل عزك ػػؿ  قػػكـ آخػػريف " كا 
 (2 "مان نيركـ ثـ ال يككنكا أمنا لكـيست دؿ قك 

 حسكة الجها  ا   مي -  
كػػاف إنشػػا  حركػػ  ال يػػاد اإلسػػبلمي تػػي تمسػػطيف نتي ػػ  لظػػركؼ إقميميػػ  كدكلػػ  كمحميػػ  تكػػاف 

كػػردة تعػػؿ عمػػ  تطػػكرات محػػدده  ػػدأت  يز    كػػككػػذلؾ التحػػكالت التػػي  ػػرت داخػػؿ الحر  67يمػػ  إنشػػا  ن
الكطني  الضمسطيني  متمثم  تي منظم  التحرير ، مركران   د   مسيرة التسكي ، كزيارة السادات إل  القدس 
كتكقيعو اتضاقيػ  كامػب ديضيػد ثػـ ن ػاح ثػكرة الخمينػي تػي اإلطاحػ   نظػاـ الشػاه  تػي إيػراف كرتعػو لشػعار 

 .1924ضكيؾ الخبلت  اإلسبلمي  العثماني  سن  أكؿ دكل  إسبلمي   عد ت

نتي   كمكاتاة ليذه الظركؼ تقد كانت أكؿ حمق  لحرك  ال يػاد تػي مصػر مػف عػدد مػف الطم ػ  
 الذيف كانكا يدرسكف تي ال امعات المصري  تي أكا ؿ الس عينات مف القرف العشريف. فالضمسطينيي

كانقسػػػـ العمػػػؿ تػػػي تمػػػؾ المرحمػػػ  إلػػػ  مػػػرحمتيف  ،1980نظػػػيـ كأعمػػػف رسػػػميان تػػػي أكاخػػػر كقػػػد تشػػػكؿ الت
 أساسيتيف:

 ـ1986، كامتدت حت  عاـ حتم األكل / مرحم  االنتشار ك نا  القكاعد داخؿ تمسطيف الم
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كىػػي مرحمػػ  ال يػػاد المسػػمت التػػي تػػأثرت  ػػالتطكرات اإلقميميػػ  كالدكليػػ   1986الثانيػػ  / امتػػدت مػػف  عػػد 
 (1 عينات مف القرف الماضي.التي  دأت من مطمن التس  كالضمسطيني

 مستكزاع حسكة الجها  ا   مي
/ تكصمت الم مكعػ  المؤسسػ  مػف خػبلؿ الحػكارات أنػو ال القػكل الضمسػطيني  العممانيػ  كال المرتكز األكؿ

القػػكل اإلسػػبلمي  التقميديػػ  مثػػؿ اإلخػػكاف المسػػممكف يمكػػنيـ أف يقػػدمكا إ ا ػػ  شػػاتي  لممشػػكؿ الضمسػػطيني 
  .ي تي آف كاحدكالمشكؿ اإلسبلم
مكانيػػ  ق ػػكؿ خطػػ  مرحميػػ  تسػػع  إلقامػػ  دكلػػ  تمسػػطيني  عمػػ  أم  ػػز  مػػف تمسػػطيف المرتكػػز الثػػاني/ إ

 التاريخي  دكف انتظار لتحريرىا مف ال حر إل  النير.
   إل  أتكار سيد قطب ل مكرة المرتكز الثالثكالمرتكز الثالث/ ل أت الحر 

كسياسػي  كاسػتراتي ي  كتاريخيػ  ىػي األيػديكلك ي كىػي المحػؾ  أف تمسطيف  ما تعنيػو مػف أ عػاد عقا ديػ 
الذم نمتقي كنضترؽ معو، ك يذا المعن  أنمؽ  اب اال تياد السياسي كال يمكف أف تمتقػي الحركػ  إال مػن 

 ما يتضؽ  الكامؿ من أطركحاتيا األيديكلك ي  .
الحركػػ  تتصػػكر عالميػػ  اإلسػػبلـ  المرتكػػز الرا ػػن/ يقػػـك عمػػ  تكػػرة عػػدـ الركػػكف إلػػ  القػػانكف الػػدكلي كأف
 كحده. يكضركرة اإلسبلـ منيف حكـ العالـ كمو كليس العالـ العر ي كاإلسبلم

كمػا تػرل الحركػ  أف القػكانيف كاألعػراؼ الدكليػ  كلػػدت لمكا يػ  اإلسػبلـ كأف القػكانيف الدكليػ  إنمػا كلػػدت 
 مان ىي الخاسرة.لخدم  ال رب كخدم  مصالحو كتحت راي  ىذه القكانيف كانت أمتنا دك 

المرتكػػػػػػز الخػػػػػػامس/ إف أم مشػػػػػػركع لمنيػػػػػػكض  األمػػػػػػ  ي ػػػػػػب أف ي عػػػػػػؿ تمسػػػػػػطيف كمكا يػػػػػػ  التحػػػػػػدم  
ياؽ الػذم ارتضػاه اهلل لنشػأة ىػذه الصييكني كالييكدم تي قضي  مركزي  حت  يكتب لو الن ػاح كتػؽ السػ

 (2 األم  كاستمراريتيا.

 ة والعالم   حال األم
 ػرزت  ريطانيػا كترنسػػا كػكارثتيف لمدكلػػ   1924ي  العثمانيػػ   م ػرد أف سػقطت الخبلتػػ  اإلسػبلم

اإلسػػػبلمي  تػػػي األراضػػػي العر يػػػ ، تكانػػػت اتضاقيػػػ  سػػػايكس  يكػػػك كنيرىػػػا مػػػف االتضاقيػػػات المكقعػػػ   ػػػيف 
الدكلتيف القتساـ األراضي العر ي  ك عد الحرب العالمي  الثاني  أنش ت األمـ المتحدة لتكػكف معينػان لمػدكؿ 

يػؽ أطماعيػا االسػتعماري  تػي  ميػن أنحػا  العػالـ كلتضػضي الشػرعي  عمػ  األعمػاؿ التػي الك رل تػي تحق
تقكـ  يا تمؾ الدكؿ لتحقيؽ مصالحيا كمطامعيا  ينما يقتصر الحديث تي األمـ المتحػدة عنػد معال تيػا 

                                                 
مكت ػػػ  اليػػػاز ي،  نػػػزة،، طيني  ػػػيف الكضػػػاح المسػػػمت كالتسػػػكي راىيـ المصػػػرم ،ات اىػػػات الضكػػػر السياسػػػي الضمسػػػزىيػػػر ا ػػػ (1 

 273-268، ط األكل  ، 2008
، مركز الدراسات السياسػي  كاإلسػتراتي ي  ني  مف النشأة إل  حكارات اليدن ص حي عسيم  كآخركف ، الضصا ؿ الضمسطي (2 

 105 – 2005،99، األىراـ



 ش 

يكػي لقضايا المسمميف كدكؿ العالـ اإلسػبلمي عمػ  م ػرد قػرارات كىميػ  قػد تصػطدـ أحيانػا  ػالضيتك األمر 
 أك الركسي أك نيره.

كليس أدؿ عم  ذلؾ مػف قضػي  الشػعب الضمسػطيني التػي تػراكح مكانيػا  ػيف  األمػـ المتحػدة مػف 
كقضػػػي  أت انسػػػتاف كقضػػػي  المسػػػمميف تػػػي ق ػػػرص كالصػػػكماؿ ال كسػػػن  كاليرسػػػؾ كالعػػػراؽ  1948ق ػػػؿ 

 (1 كالسكداف.

سػكتيتي كقػكتيف ال يسػتياف  يمػا  رزت كػؿ مػف أمريكػا كاالتحػاد ال /ك عد الحرب العالمي  الثاني 
تػػي المنطقػػ  ، ككػػاف التنػػاتس  ػػيف الػػدكلتيف األعظػػـ ركسػػيا كأمريكػػا تػػي  ميػػن منػػاحي الحيػػاة السياسػػي  

 (2 كاالقتصادي  كال تماعي  كالعممي  كاستقطاب الدكؿ األخرل كؿ إل   ان و.

كات اعيػػا لسياسػػ  القطػػب  ، انضرادىػػا  العػػالـالتحػػاد السػػكتيتي كاسػػت ثار أمريكػػاكلكػػف  عػػد انييػػار ا
ظيار تأييدىا المطمؽ لدكل  الكياف الصييكني.  الكاحد  دأت أنيا يا ت رز كا 

تيػػي ال تتػػكرع أف تخمػػن حاكمػػان كتضػػن آخػػر تتتػػدخؿ تػػي شػػ كف الصػػكماؿ، كت ػػزك أت انسػػتاف، 
ؿ ال نػكب ، كتتكعػد السػكداف  انضصػاالقػا ـ تيػو لؤلمػف كالسػمـ العػالميكتحتؿ العراؽ  ح   تيديد النظػاـ 

عف الشماؿ ، كتقصؼ تي اليمف، كتؤازر ككريا ال نك ي ، كتتعيد  إلقا  الق ض عم  تبلف، كتتخذ حػؽ 
 النقض الضيتك إف خالؼ سياستيا.

كقد تكسن ال زك االستعمارم ليشمؿ ال انب الضكرم  السيطرة عم  أتكػار الشػ اب مػف ال نسػيف    
كلدينػػو كآدا ػػو كثقاتتو.تأك ػػدكا المبلىػػي الميميػػ   ككشػػضت  ك ػػث األخػػبلؽ السػػي   المػػدمرة أل نػػا  اإلسػػبلـ

النسا  المسممات عف عكراتيف كت ػر ف ت ػرج ال اىميػ  األكلػ   ػدعكل التحػرر كالمدنيػ  كاخػتمط الطػبلب 
 الطال ات تي ال امعات كالمدارس كتحكمكا تي إتساد التعمػيـ كالمنػاىف المقػررة كقامػت حمػبلت التشػكيو 

الػذم ك ػد مػف يسػكؽ لػو  ػيف العػرب  ار ال سياس  تي الديف كال ديف تػي السياسػ ضد اإلسبلـ كرتن شع
المسػمميف عمػ  المسػػتكل الرسػمي، كأف اإلسػبلـ ديػػف يناسػب العػػرب تقػط، كمحػاكالت عػػزؿ اإلسػبلـ عػػف 

ي ػػػاد حكػػػاـ مػػػأ كريف يسػػػتمدكف قػػػكانينيـ كتشػػػريعاتيـ مػػػف ال ػػػرب.  عمػػػكا األمػػػ   (3 السػػػاح  السياسػػػي  كا 
بلت متعػػددة، كأخػػذكا يعػػادكف  عضػػيـ  عضػػان، كتحكلػػت دار اإلسػػبلـ إلػػ  دكر كثيػػرة  تتنػػازع الكاحػػدة دكيػػ

                                                 
 -19ص  ـ 1999 كار الق متػػيف طد نظػػر أحمػػد منصػػكر ، قضػػايا العػػالـ اإلسػػبلمي تػػي ظػػؿ النظػػاـ العػػالمي ال ديػػدا (1 

22  
دار الضرقػػاف لمنشػػر كالتكزيػػن  ط ،انظػػر إ ػػراىيـ ع ػػد الػػرحمف زيػػداف ، السػػبلـ كالرأسػػمالي  كصػػراع الحضػػارات األردف   (2 

 60 – 47ص  2006األكل  
 80، 1990 4مي  تاريخي  دار الكتا  ط ، دارس  تحميف، كسا ؿ التر ي  عند اإلخكاف المسمميانظر ع د الحميـ محمكد (3 
– 86   
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تيمػػا  ينيػػا عمػػ  الحػػدكد، كتشػػتعؿ  يػػنيـ الحػػركب ألتضػػو األسػػ اب. كلػػـ يعػػد اإلسػػبلـ ىػػك أسػػاس اليكيػػ  
، كعمػؿ االنتما  كالػكال  أل نػا  األمػ  كنػدت ثقاتػ  ىكيػات ككال ات كانتمػا ات تػارة شػرقي  كأخػرل نر يػ 

ال رب عم  أف ت مر مك   الحياة المادي   مظاىرىا الضاسدة  مين ال مػداف اإلسػبلمي  التػي امتػدت إلييػا 
أيدييـ ككانكا حريصيف عم  منن عناصػر الصػبلح كالتقػدـ مػف العمػـك كالمعػارؼ كالصػناعات أف تصػؿ 

 (1 أ نا  العالـ  اإلسبلمي.

 تكخطيػػػرة تػػػي تاريخيػػػا الطكيػػػؿ  سػػػ ب الصػػػراعاكاألمػػػ  اإلسػػػبلمي  ت تػػػاز اليػػػكـ مرحمػػػ  دقيقػػػ  
 السياسي  كالضكري  كالقتصادي  كاال تماعي  التي تمضيا مف كؿ ناحي .

ف اختمؼ المقاتمكف ألمتنا كزماف القتاؿ تػإف الحػرب قا مػ  كالتحػديات تكا ػو العػالـ اإلسػبلمي  كا 
نيمػػػا مادامػػػت السػػػماكات تػػي أمسػػػو كحاضػػػره كنػػده، إنيػػػا قضػػػيو أزليػػػ  قضػػي  الخيػػػر كالشػػػر كالصػػراع  ي
 كاألرض، إل  قياـ الساع  تيي سن  اهلل تي خمق  ليميز الخ يث مف الطيب.

كاألمػ  اإلسػبلمي  منػذ أف شػرتيا اهلل  حمػؿ ىػذه الرسػال  السػماكي  رسػال  اإلسػبلـ السػمح  كىػي 
ليػػا  ػػاؿ تكا ػػو قػػكل الشػػر م تمعػػ  ال تثػػاث  ػػذكة اإلسػػبلـ لمنعيػػا مػػف انتشػػارىا، كقػػكل الشػػر لػػف ييػػدأ 

 مادامت الشريع  اإلسبلمي  مك كدة كتنتشر كتحاكؿ ىذه القكل إخمادىا  أم كسيم  كانت.

كممػػػا سػػػ ؽ ال ػػػد لؤلمػػػ  أف تعػػػرؼ مػػػا التحػػػديات التػػػي تكا ييػػػا تػػػي ىػػػذا العصػػػر الػػػذم تعيشػػػو 
كخاصػػ   عػػد أف أصػػ حت سياسػػ  القطػػب الكاحػػد ىػػي التػػي تحكػػـ العػػالـ  ػػأمر أمريكػػا، كالتحػػديات التػػي 

  .األم  اإلسبلمي  نكعاف  تحديات داخمي ، كخار ي  تكا و

 التح  اع ال اخم ة 
أمػػا الداخميػػ  تتتمثػػؿ تػػي  يػػؿ الم تمػػن المسػػمـ  حقيقػػ  اإلسػػبلـ ممػػا أدل إلػػ  ضػػبلؿ السػػ يؿ 

كر لخيػر أمػ  أخر ػت لمنػاس، ك التػالي أصػ حت اكتأخر الحاضر كضياع المستق ؿ كسيكل  الخداع المػ
تدكر تي تمؾ نيرىا كال تممؾ زماـ أمرىػا نتي ػ  ل يميػا الػذم مػف أسػ ا و الركػكف  األم  اإلسبلمي  تا ع 

 إل  الدع  كمكت الطمكح  النضسي عند اإلنساف كنكاي  الشيطاف لو التي تقعده عنو العزيم ،
كمػػا يك ػػد أنػػاس يسػػتضيدكف مػػف ىػػذا الكضػػن القػػا ـ يسكسػػكف الػػ بلد كمػػا أراد أمػػراؤىـ مػػف نيػػر المسػػمميف 

ف ك ػػدت الكضػػا ات قػػد ال ت ػػد اإلمكانػػات تتضػػين األ مػػ  لعػػدـ ك ػػكد كضػػا ات ليػػا تأثيرىػػا تػػي الم تمػػن كا 
كػػذلؾ الضسػػػاد العقػػدم كاال تمػػػاعي ،  لمت ييػػر تقػػد اسػػػتضحؿ المػػرض تانتشػػػر اليػػأس حتػػػ   ػػيف الكضػػػا ات

العر يػ   التركيػ  تػي تركيػا كالقكميػ  داخػؿ دكلػ  الخبلتػ  القكميػ  ككذلؾ نشر العصػ ي  القكميػ  ،كالضكرم 
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ر ىذه تكانت أتكاران ال تنتمي إل  اإلسبلـ كك دت مف يحمميا كينشر ليا أحزا ا لتمري،تي ال بلد العر ي  
 (1 .األتكار عؿ أ نا  المسمميف

  لتح  اع الخاسج ةا
 :فتيي ات اىا

شػػػعااألكؿ هاالت ػػػا ؿ / ات ػػػاه عسػػػكرم ىدتػػػو القضػػػا  عمػػػ  األمػػػ  اإلسػػػبلمي  كاحتبلليػػػا كنيػػػب ثركاتيػػػا كا 
الحركب  يف الدكؿ اإلسبلمي  أك  ػيف أ نػا  القطػر الكاحػد، كلػيس صػع ا عمػييـ أف ي ػرركا تمػؾ الحػركب 

 إما نتي   االعتدا  عم  الحدكد أك الطا ضي  تي ال مد الكاحد.
/ تشػكيو م ػػادئ اإلسػػبلـ تػي نضػػكس أ نا ػػو كنشػر األتكػػار كالم ػػادئ اليدامػ   ح ػػ  المدنيػػ  الثػػاني هاالت ػا

كالتطػػكر كالتقػػدـ كلؤلسػػؼ ن ػػد الكثيػػر مػػف أ نػػا  األمػػ  مػػف يت نػػ  ىػػذه األتكػػار كيسػػكغ ليػػا كالحضػػاري  
عمػػػ  حػػػرؼ المسػػػمميف عػػػف الك يػػػ  الصػػػحيح  لمكتػػػاب  هليصػػػدكا عػػػف سػػػ يؿ اهلل، كمػػػا يقػػػـك ىػػػذا االت ػػػا

يكعي  كالماسػػكني  كالشػػ ئ اليدامػػ  كالقاديانيػػ  كال يا يػػ كالسػػن  تيقػػـك األعػػدا   ػػالتركيف لكثيػػر مػػف الم ػػاد
العمماني  كنيرىػا، كيسػكقكف ليػا ع ػر كسػا ؿ اإلعػبلـ الرسػمي  كنيػر الرسػمي ، كعمػ  الػرنـ مػف اإلنضػاؽ 
اليا ؿ الذم ينضؽ عم  ىذه الدعكات اليدامػ  كاإلمكانػات المتاحػ  مػف تػدريب كعمػؿ متكاصػؿ ليػؿ نيػار 

تي الظػبلـ، تقػد  ػا ت إلينػا  تي  مين أنحا  العالـ إال أف أم  اإلسبلـ ال زالت  خير رنـ ما يحاؾ ليا
الشيكعي   قع  سكدا  مشين  تي تاري  ال شري  ثـ كلت إل  نير ر عو تاركػ  كرا ىػا ترانػان  عػؿ أعػدا  
اإلسبلـ ييركلكف لسد ىذا الضراغ حت  يظؿ المسممكف تا ييف كلكف األم  اليـك أحكج ما تككف ألف يحؿ 

ألتكار اليدام .من العمـ أف األعػدا  لػف ييػدأكا كلػـ تضتػر اإلسبلـ مكاف الشيكعي  كنيرىا مف  الم ادئ كا
عػػػػزيمتيـ لسػػػػد الضػػػػراغ الػػػػذم خمضتػػػػو الشػػػػيكعي  كليؤسسػػػػكا مراكػػػػز انطػػػػبلؽ لمكا يػػػػ  األمػػػػ  المسػػػػمم  تػػػػي 

 المستق ؿ.
كػػؿ ىػػذا يحػػدث كأمتنػػا اإلسػػبلمي  ال تكػػاد تشػػعر  ػػالخطر المحػػدؽ  يػػا أك تعػػرؼ كيػػؼ تسػػد الضػػراغ الػػذم 

 (2 كقن تيو أ ناؤىا.

كميما كانت الصكر العام  لؤلم  اإلسػبلمي  سػكدا  داكنػ  ممثمػ  تػي مختمػؼ كسػا ؿ التحػديات 
سػبلمي  نمػارس دكران ال  ػأس  ػو تػي حقػؿ  التي تكا ييا تإف ذلؾ ال يمنعنػا مػف القػكؿ  أننػا أمػ  عر يػ  كا 

لحػػاد نشػػر اإلسػػبلـ كأتكارنػػا  ػػيف األمػػـ لنػػزيت  ػػو عتمػػ  كسػػكداكي   األتكػػار اليدامػػ  كنقػػاـك  كػػؿ تسػػمط كا 
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كنتي   ل يكد المخمصيف مف أ نا  اإلسبلـ تقد  دأت ىػذه ال يػكد تػؤتي ثمارىػا تيمػا نبلحظػو مػف ت يػر 
 (1 تي المضاىيـ كالعكدة إل  اإلسبلـ الحؽ كالصحكة اإلسبلمي  تي كؿ  قاع العالـ اإلسبلمي.

ف خيػػػر مػػػا تقػػػكـ  ػػػو األمػػػ  اإلسػػػبلمي  تػػػي الكقػػػت الحاضػػػر ىػػػك إف تقػػػؼ لتر  ا ػػػن حسػػػا اتيا كا 
اإليمانيػػ  مرا عػػ  إيمانيػػ  كاعيػػ  متػػد رة متػػذكرة لتأخػػذ التػػذكرة كالع ػػرة ممػػا سػػ ؽ حتػػ  ال تتػػراكـ األخطػػا  
تتصػحت مػا ي ػب تصػػحيحو ك ػذلؾ ال تعطػؿ المسػػيرة كال يضسػد المػنيف ألف المرا عػػ  كالتقػكيـ  ػز  ميػػـ 

ام  لمدعكل كالدعاة المؤمنكف الذيف مف النيف الكاعي كالتخطيط السميـ كعنصر مف عناصر النظري  الع
ىـ أكل  الناس  حمؿ األمان  كتحقيؽ خبلت  اهلل تي أرضو كعمارتيا  اإليماف تحقيقا ألمػر اهلل عزك ػؿ 

أيضا تقن عم  الضرد المسمـ كاألسرة المسمم  كالم تمن المسمـ كاألم  اإلسبلمي    مف ذلؾ، كىي مسؤكلي
 يف  يػذه الكقضػات اإليمانيػ  ألف كػؿ كاحػد منػا عمػ  ث ػر مػف ث ػكر  ميعان، ت ميػن أ نػا  المسػمميف مطػال
 (2 اإلسبلـ تبل يؤتيفا اإلسبلـ مف ق مو
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 التجسبة 
عنػػدما نتحػػدث عػػف الشػػاعر ال يمكػػف أف نتحػػدث عنػػو معػػزكالن عػػف مككناتػػو الشخصػػي  الخاصػػ  

تو كأثػػػرت تييػػػا.إل   انػػػب االسػػػتعداد الضطػػػرم أك المكى ػػػ  ثػػػـ صػػػقؿ تمػػػؾ كالعكامػػػؿ التػػػي صػػػقمت شخصػػػي
  تصػػاغ تييػػا ت ر تػػو كتصػػقؿ، ككػػذلؾ مككناتػػو الخار يػػ  كال ي ػػ  كاألتكػػار التػػي يحمميػػا قػػالمكاىػػب  طري

يػؤدم إلػ  اكتشػاؼ الشػاعر نضسػو كيتضاعػؿ معيػا كي ػدأ ىػك  كحضارتو التػي ينتمػي إلييػا كػؿ ذلػؾ م تمعػا ن
األ كا  لمتع ير عف شي  تي نضسو ال ي اريػو تيػو أحػد، ألف الت ر ػ  الشػعري  نتػاج تػأثير  تي تكييؼ ىذه 

الشعر ىي  تكصيؿ ما يحػدث تػي نضػس الشػاعر كيشػعر  ػو نتيحػو لمكقػؼ  ناي  ذاطؼ تي الشاعر إك الع
 (1 ما إل  العالـ المحيط  و.

ـ سػػمن عاشػػيا أأا  ت لنػػا أف الت ر ػػ  الشػػعري  ىػػي ظػػركؼ أثػػرت تػػي الشػػاعر سػػك ضػػتممػػا سػػ ؽ ي
ىذه األحػداث أك الظػركؼ تػي قالػب تنػي  طريقػ  خاصػ  تػي التركيػب تسػم   عنيا تتأثر  يا كأعاد صكغ

لحظػػػ  اإل ػػػداع.ككؿ قصػػػيدة ليػػػا ظرتيػػػا الخػػػاص الػػػذم يػػػؤثر تػػػي الشػػػاعر ماضػػػيان كحاضػػػران، تيظيػػػر ىػػػذا 
 (2 .إ داعا  ديدا كقصيدة  ديدة المزيف

عرا  المقاكمػ  مػا مػركا  ػو مػف كقػا ن كأحػداث  عمػت مػداد كمف العكامؿ التػي أنضػ ت ت ػارب شػ
شػر ، كمػف ىػذه الت ػارب مػا مػركا  ػو  أقبلميـ يسيؿ تينثر دررا تنير الميؿ المظمػـ تػي رؤكس كثيػر مػف ال

مف تقر كظمـ كتشريد ككضاح مرير مف أ ؿ العمـ ثـ مقاكم  المحتؿ ال اصػب كمػا أدل ذلػؾ إلػ  مبلحقػ  
عيش كالس ف كاإل عاد ثـ منيـ مف قض  نح و شييدا كمنيـ مف ينتظر ككػذلؾ تي الرزؽ كمضايق  تي ال

خػػرك يـ النضسػػي مػػف ذاتيػػتيـ إلػػ  الشػػعكر  معانػػاة أ نػػا  شػػع يـ الضمسػػطيني اليكميػػ  مػػف االحػػتبلؿ ال ػػاثـ 
   .تكؽ أرضنا الح ي  

 البع  الذاتي
تييػػا  ػػؿ عاشػػيا  حمكٍّىػػا تتميػػز الت ر ػػ  الذاتيػػ   أنيػػا مػػا تػػرض عمػػ  الشػػاعر مػػف ظػػركؼ اليػػد لػػو 

كمرىا كتأثر  يا تأثيرا  ال ػا تػرض نضسػو عمػ  عاطضػ  الشػاعر تامتز ػت المػؤثر كالتػأثير لتكلػد األثػر كىػك 
شػػ اؼ   األحػػداث تت ػػي  القصػػا د مبلمسػػ ؾتمػػؾ التر مػػ  الضعميػػ  لمػػا يحػػس  ػػو كػػؿ كاحػػد تينػػا نحػػك تمػػ

 القمكب تنقكؿ إنيا  ميم  .

بلمي   الضمسػطيني  التػي نحػف  صػدد الحػديث عنيػا ت ر ػ  ال تختمػؼ كت ر   شعرا  المقاكم  اإلس
كثيرا عف نيرىا مف الت ارب إال أف أصحا يا يك يكف تمؾ الت ر   كما تحممو مف معاف نحك تكرة أسم  
مف تحرير الكطف  ؿ ىي ما نعنيػو  قكلنػا :اإلسػبلـ ىػك الحػؿ ، ذلػؾ أنػو كممػا زادت معانػاة حػاممي الضكػرة 
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اإليماف  يا كك ػدت الرن ػ  تػي التضػحي   المػاؿ كالػنضس عمػ  السػكا  كىػذا يػدؿ عمػ  صػدؽ زادت حبلكة 
االنتما  لتمؾ الضكرة التي عندما يع ركف  قصا دىـ عنيا تاتي حامم  ىمـك المكاطف المسمـ تي كؿ أر ػا  

سػػمـ أخػػك المعمػػكرة أيػػا كانػػت  نسػػيتو التػػي ال مكػػاف  ليػػا تػػي القػػامكس اإلسػػبلمي الػػذم مػػف مضرداتػػو الم
لدييـ الػذم يع ػر عػف ت ػار يـ المختمضػ  تػي المكػاف  ان كثير ة إل  شعرا نا مكضكع ال حث ن د ك نظر  المسمـ

المتشا ي  تي األحداث كاالنتمػا  كالسػ ف كاإل عػاد كالشػيادة ت ميػن شػعرا نا ينتمػكف إلػ   ماعػ  اإلخػكاف 
 ف قض  نح و كمنيـ مف ينتظر.المسمميف كال عض منيـ خاض ت ر   الس ف ككذلؾ اإل عاد كمنيـ م

لمشي  را د صبلح عندما ينظر إلػ  الػكطف  عػيف الث ػات كاالنتمػا  كاإلعػبلف دعنا ننظر إل  تمؾ األ يات 
 عف اليكي  حيث يقكؿ :    

 ي النقبػػات تضار ػذكر ػػ لي ا ػػأن
 العرب دٌ ػتي عكا تي حيضا كتي ياتا كتي ل

 ربػـ ت اعدني الكػكالرمم  الضيحا  عنيا ل
 حقب  ط تي المثمث تي شمكخ مذكأنا المرا

 كمصا ر ص ر التحدم تي ال ميؿ  بل نصب
 (1 كالقدس عنكاني كعنكاف األصال  كاألدب

 مكوناع البع  الذاتي

 ال جن - أ
ف ينضصػؿ عػف م تمعػػو كعػف العػالـ الخػار ي كمػػو كأم السػ ف تعنػي العػزؿ القيػػرم تالسػ  ت ر ػ 

يشػػػاركو تيػػػو  ف يكػػػكف محصػػػكران تػػػي مكػػػاف ضػػػيؽ كمحػػػدكدو يكانػػػت المسػػػميات سػػػ ف معتقػػػؿ حػػػ س تالسػػػ 
ف كاف أدي ان مف أىؿ اإليماف تإف عالمػو داخػؿ السػ ف عػالـه  آخركف قد يككنكف مرت طيف  ضكره كمعتقده كا 

، ألف المسػػػمـ  ػػػدراف ال رتػػػ  ككػػػذلؾ أسػػػكار السػػػ ف خػػػاص  ػػػو، لػػػو امتداداتػػػو خػػػارج السػػػ ف التػػػي تت ػػػاكز
 مػبلذه كحصػنو الحصػيف مػف كػؿ كسػكاس قػد يحػط مػف شػأنو أك يضػت تػي الدعي  المسػ كف يت ػو إلػ  اهلل

قػد الت ػػأ إلػ  اهلل تػػي محنتػو تػػي قصػيدتو  عنػػكاف:  (2 عضػده أك يثػ ط عزيمتػػو، تنػرل الشػػاعر را ػد صػػبلح
 حس ي اهلل قا بلن:       

                                                 
 392ـ،2007صر،الط ع  األكل ،ا د صبلح:زناريد الس كف،مركز اإلعبلـ العر ي،مر (1 
(2)

ـ كىك يقرض الشعر منذ أكثر مف عشريف عاما ، كيتمتن  حس تني مرىؼ ، حيث 1958عاـ  را د صبلح كلد الشي 
اعتقؿ عدة مرات تي س كف االحتبلؿ  تيم  رتض االحتبلؿ تكظيضو ك يمارس ىكاي  الرسـ . عد تخر و مف كمي  الشريع  

ـ تي 1986عمؿ  محررا تي م م  الصراط عاـ 1985مؿ تي الميف الحرة كتزكج تي عاـ االنتما  لمنظمات محظكرة ع
القطري  لرؤسا  السمطات = =منصب نا ب ر يس الم ن ، كش ؿ 2001أص ت ر يسا ل مدي  أـ الضحـ حت  عاـ  1989

 مدي  أـ الضحـ حت  استقالتو .تي المحمي  العر ي  كنا ب ر يس ل ن  المتا ع  العميا لممكاطنيف العرب منذ انتخا و لر اس  
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 حس ي أنت رقي ي
 كنصيرم كط ي ي
 حس ي أنت ح يب
 كم يثي كم ي ي
 (1 حس ي أنت اهلل

أحمالو  يف يدم اهلل كقد نالػت مػف  سػده أع ػا  الػدعكل التػي دتػن  ػز  مػف ثمنيػا أف يكػكف تػي ثـ يرمي 
 الس ف تيقكؿ: 

  ػر كؿ عسيرايػا  
 قمب أسيػػرال ركح م

 يدعك تي الميؿ حسير
 كنزير الدمن ص ػكر
 (2 حس ػي أنػػت اهلل

سػ ب ك ػكده تػي السػ ف  (2  سػيكي ػيف الرنتي معافو تياض   حػب اهلل عػز ك ػؿ كااللت ػا  إليػو كقػت الشػدة
 قا بل:   

                                                                                                                                                      

انتخب ر يسا لمحرك  اإلسبلمي  ، كخبلؿ ىذه السنكات عمؿ ر يسا ل مدي  أـ الضحـ ، كر يسا لمؤسس  األقص   1996عاـ 
، تقدـ الصضكؼ ليخدـ 2001كر يسا لمؤسس  اإلناث  اإلنساني  .كتي عاـ  2002إلعمار المقدسات اإلسبلمي  حت  عاـ 

ألقص  . حيث  لقب  اسـ " شي  األقص  " الذم  عمو ىٌمو األكؿ ، كعم  رأس سمـ أكلكياتو ، ككاف قضي  المس د ا
 إلعماره. الر يسييف الم ادريف مف

 

 
 
 145ا د صبلح:زناريد الس كنذ، ر  (1 
(2)

 146الطابق:

(2)
  قطاع نزة إل  8491حرب  ل أت أسرتو  عدا ،كقد ي ني   تي قر  ـ1947 أكتك ر 23 تيد.ع د العزيز  الرنتيسي كلد 
عتقؿ ا" حماس "حرك  المقاكم  اإلسبلمي الذيف أسسكا  "قطاع نزة" الس ع  تي اإلخكاف المسمميف كاف أحد قياديي حرك ك 

حركتي حماس  م اىدا مف نشطا  984عد من أ  81/81/8441ك تي  صييكنيعدة مرات تي س كف االحتبلؿ ال
قؿ لي اشر دكره تي قيادة حماس ، مف المعت خرج الم عديف   رز كناطؽو رسمي  اسـتياد اإلسبلمي إل   نكب ل ناف، كال 

كتاب اهلل تي المعتقؿ عدة مرات مف ق ؿ السمط  الكطني  الضمسطيني  كتمٌكف الدكتكر الرنتيسي مف إتماـ حضظ كاعتقؿ 
 ينما كاف تي زنزان  كاحدة من الشي  الم اىد أحمد ياسيف، كلو قصا د شعري  تعٌ ر عف ان راس الكطف  8441كذلؾ عاـ 

عمؿ الرنتيسي  ن ان إل   نب .الصحؼ كالشعب الضمسطيني تي أعماؽ تؤاده، كىك كاتب مقال  سياسي  تنشرىا لو عشرات 
كقاـ الرنتيسي  عمؿ المتحٌدث الرسمي لتنظيـ حماس = =ـ صضكؼ حماستنظيل اإلتراج عنيما  عد أحمد ياسيف الشي  من

انتالو االحتبلؿ ك تكل  الرنتيسي قيادة الحرك   1119\3\11 عد استشياد الشي  ياسيف  تاري  .ككقا د سياسي لمتنظيـ
  2004 أ ريؿ 81مسا   ليمحؽ  ركب الشيدا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/2004
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 أنا األ يُّ يا عػربٍ   أنا الس يفي تي الناقٍب    
 أقمػػتي الصػػبلٍة            ع ػدتي اإللػػػو

 عػػرتتي ال ضبٍ  قيػػرتي الط ػػاٍة       
 لحسػًف ال ػػبل ٍ  ىدتنػػي السمػاٍ            
ػمػىػبٍ كردٍّ السا  كرتػًن المػػػكاٍ            

 1) 

كقد تخالف نضس الشاعر ىمـك داخميػ  داخػؿ السػ ف مػا  ػيف السػ يف ك ػيف نضسػو التػي تمػـك عميػو     
تيػػذا ىػػك الرنتيسػػي يعقػػد ألىػػؿ كرن ػػ  الحيػػاة ألنػػو يحمػػؿ تكػػران مخالضػػا ، مػا ىػػك تيػػو مػػف أسػػر كا تعػػاد عػػف ا

نسػػانيتو مػػف  يػػ  أخػػرل حػػكاران داخميػػان عميػػؽ  ينػػو ك ػػيف نضسػػو يتناسػػب كث ػػات الشػػاعر كقكتػػو مػػف   يػػ  كا 
 حيث تحدثو نضسو:

 ماذا دىاؾ يطيب عيشؾ تي الحزف         تشرم النعيـ كتمتطي متف الصعاب
 ماذا عميؾ إذا نػدكت  بل كطػف          كنعمت رند العيش تي ظؿ الش اب

 تيرد عمييا ىك قا بلن:
 يا ىذه ييديػؾ ر ي تار عػػي

 القدس تصرخ تست يثؾ تاسمعي
 ب مني  ات ي ضك مض عيكال ن

 تالمكت خيػر مف حيػاة الخنان
 كلذا تشدم ىمتػي كتش عػي

تػي ىػذه األ يػات ينػا ي الشػػاعر نضسػو ككأنػو يريػد منيػا أف تكػػكف شخصػان آخػر يسػميو تػي نر تػػو 
 كتي س نو، كتككف ىذه النضس أنيسان لو

 (2 عػتقبلن، كم عػدان، كشػييدان يستمر الحكار ككذلؾ اال تبل ات التي كاف يتكقعيا الرنتيسػي، تكػاف م 
تيػركم  عضػا ممػا رآه داخػؿ السػ ف مػف ألػكاف التعػذيب التػي تعػرض ليػا مػف ق ػؿ المحتػؿ  (3 أما المقادمػ 

داخػػؿ المعػػتقبلت كالمتمثمػػ  تػػي المسػػاس   ميػػن أعضػػا  ال سػػد كلكػػف ت قػػ  الػػركح عاليػػ  كالقمػػب عػػامر 
إليمػػاف تػػي الػػركح تضػػي مقطػػن قصػػيدة "التحقيػػؽ"  اإليمػػاف لػػذلؾ ىانػػت لديػػو عػػذا ات ال سػػد مقا ػػؿ حػػبلكة ا

 يدكف المقادم   عضان مف  المعاناة ال سدي  التي  ر يا  نضسو تيقكؿ:     
                                                 

 7، ، حديث النضس ع د العزيز الرنتيسي(1 
 55ع د الخالؽ العؼ، رشا العدلكني، الرنتيسي إنسانان كقا دان كشاعران ، را ط  الكتاب كاألد ا  الضمسطينييف ، (2 
االحتبلؿ ككذلؾ السمط    ككاف ط يب أسناف اعتقؿ عدة مرات تي س كف2591ر إ راىيـ المقادم  عاـ الدكتك  كلد(3)

 ـ 8/3/1003سكا   كاستشيد يـك يف كالعسكرييف كالتر كييف عم  حد كيعد مف أ رز مضكرم حرك  حماس كقادتيا السياسي
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 كيمضي الميؿ ىيا دكنؾ اصم ني
 عم  ال دراف، كاحـر مقمتيا النـك

 ىات الضرب، ىات الركؿ، ال ت خؿ
 ككؿ كسا ؿ التعذيب  ٌر يا، كال تخ ؿ

 كشٌرد أسرتي ما ش ت
 كاىدـ تكقيا المنزؿ

 ، ىييات أف أىفً كعٌذب ص يتي
 كقم ي عامره  الذكر ي تيؿي 

 كعزيمتي نار  يا اإليماف يشتعؿ
 كركعي  ارد كالطؿٍّ 

 ككٌؿ كسا ؿ التعذيب لف ت دم
 (1 تتيبلن تي تمي المقضؿ

دؽ ككأف لساف حاؿ المقادم  يقكؿ كما قاؿ  نك إسرا يؿ لضرعكف  عد أف ذاقكا حبلكة اإليمػاف كصػ
كخاليػػان عنػػدما يسػػمن ىػػذه الكممػػات مػػف  ،2ا تقضػػي ىػػذه الحيػػاة الػػدنيا(االنتمػػا   تػػاقض مػػا أنػػت قػػاض إنمػػ

 (3 صنديد عنيد ال تميف لو قناة.
 ا بعا  -  

نظػػر الييػػكد إلػػ  العػػرب الضمسػػطينييف مػػف المنػػاطؽ المحتمػػ  عمػػ  أنيػػـ أقميػػ  نيػػر مرنػػكب تييػػا 
خػػػػبلؿ  سياسػػػػ  الضػػػػـ الزاحػػػػؼ كالق ضػػػػ  الحديديػػػػ   كي ػػػػب إخػػػػرا يـ مػػػػف الػػػػ بلد  مختمػػػػؽ الكسػػػػا ؿ مػػػػف 

كمخططات خمؽ الكقا ن ال ديدة التػي تسػتيدؼ تقطيػن أكصػاؿ المنػاطؽ المحتمػ  كالتضػييؽ عمػ  سػكانيا 
كدتعيـ إل  الي رة منيا لزرعيا  المستكطنات كتيكيدىا، كقػد دعػا  عػض مضكػرييـ إلػ  سػف القػكانيف التػي 

نبلؽ ال امعات تي ك كىيـ.تمنن العرب مف تكريث األمبلؾ أل نا   يـ كا 

إلػػػ  اإل عػػػاد إل عػػػاد تعنػػػي الطػػػرد القسػػػرم  خػػػارج الػػػ بلد كقػػػد ل ػػػأ قػػػادة العػػػدك الصػػػييكني اككممػػػ  
كخطػػػكة أخيػػػرة لثنػػػي الم اىػػػديف عػػػف أتكػػػارىـ التػػػي يحممكنيػػػا ق ػػػؿ أف يقػػػـك  مػػػنحيـ كسػػػاـ الشػػػيادة كمػػػف 

مػف  ىػك كالػدكتكر ع ػد العزيػز الرنتيسػيلػذم كػاف ا(1 الشعرا  الذيف ت نكا  اإل عػاد الشػاعر نػايؼ الر ػكب 
                                                 

 إ راىيـ المقادم ، ال تسرقكا الشمس ، (1 
2
 72طه،
 4،2004،نتدل أم اد الثقاتي ات نقدي  ، م،مقار  ديكاف  ال تسرقكا الشمس( دراس   ل كي  محمد عمكاف كآخركف (3 
(1)

نايؼ الر كب يعد مف القادة السياسييف لحرك  المقاكم  اإلسبلمي  حماس تي مدين  الخميؿ اعتقؿ تي س كف االحتبلؿ الصييكني مف  داي  
خب عضكا تي الم مس االنتضاض  األكل ، كأ عد إل  مرج الزىكر من قيادات حماس كىناؾ نظـ ديكانو " اقات زىكر مف مرج الزىكر" ، انت

 التشريعي عف حماس كقاـ االحتبلؿ  اعتقالو عدة مرات  عد ذلؾ ككذلؾ سمط  أكسمك.
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" اقات زىكر مف مرج الزىكر " لمحديث عف مرحم  اإل عاد ال ماعي إل     الم عديف خصص ديكانو ىؤال
عاناه الم عدكف مف ألـ الضػراؽ كحػديث الػنضس كما  1992ليا أ نا  اإلسبلـ عاـ  مرج الزىكر التي تعرض

كث ات عم  الحؽ ميما تعرضكا لو تضي قصػيدة  عنػكاف "اإل عػاد"  كص ر عم  ال مر مصحكب  عزة نضس
 يقـك الر كب  كصؼ الحال  النضسي  لمم عديف قا بل :     

 كاؽػػػكال عد مر كمر ال عد أش اد      ػاليتـ شر كشر اليتـ إ ع
 ما تاؽ تييا عم  المعشكؽ عشاؽ يا مكطني خمدم إليؾ تكاؽ    

شراؽ كاؽ  ػإني لتأخذني إليؾ أش  (1 ما مر تي ال عد ظمما  كا 

منحػػ  لمنيػػؿ مػػف العمػػـك  كلكػػف الم عػػديف  حسػػيـ اإليمػػاني  عمػػكا محنػػ  اإل عػػاد إلػػ  مػػرج الزىػػكر
، كعػف ىػذه الت ر ػ  يقػكؿ لشػيادات العميػا تػي مختمػؼ العمػكـا  المختمض  إذ معظـ الم عديف كانكا مف حممػ

 :   الر كبنايؼ 
 قالكا لو عش تي القضار ميددا  را كتظمما     ػطردكا الكريـ ت  

 كرداػا مػحت  ندا لمعمـ تيي تأقاـ تي مرج الزىكر حضارة     
 (2 داػحمت أقامت لمشريع  مس  تاألسد  أسد تي ال نكب كحيثما   

 1990أمػػا الرنتيسػػي تيػػنظـ شػػعره تػػي اإل عػػاد عنػػدما قػػرر المحتػػؿ إ عػػاد أر عػػ   مػػف األخػػكة عػػاـ 
 أ كسا د( كمصطض  المداكم كتضؿ الزىار كعماد العممي، تكصؼ ساعات   كىـ اإلخكة مصطض  القانكع

 الضراؽ  ينو ك يف اإلخكة األر ع  تي قصيدتو " حاف الرحيؿ " قا بل:    
 

 حػػػػػػػػاف الرحيػػػػػػػػؿ أح تػػػػػػػػي ىيػػػػػػػػا أعػػػػػػػػدكا األمتعػػػػػػػػ 
 ألػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػف الضرسػػػػػػػػاف كػػػػػػػػانكا أخػػػػػػػػكتي ال أر عػػػػػػػػ 
 تػػػي األتػػػؽ كػػػاف عمادنػػػا ن مػػػا سػػػما مػػػا أسػػػطعو

 ض  تكراىػػػػػػب تػػػػػػي صػػػػػػكمع امػػػػػػا المػػػػػػكقر مصػػػػػػط
 كالمصػػػػػػطض  الثػػػػػػاني يعػػػػػػد كتي ػػػػػػ  تػػػػػػي المعمعػػػػػػ 
ـا محمقػػػػػا مػػػػػا أشػػػػػ عو  (3 كالضضػػػػػؿ كالنسػػػػػر األشػػػػػ

 

ع الرنتيسػي إخكتػو كي ػدك أنػو كػاف قكة تي النضس كث ات تي العزيمػ  كدٌ   يذه الكممات المع رة عف
  اإل عػػاد إلػػ  أف مػػف اهلل زالػػكا ىػػـ يعيشػػكف مرحمػػكال 2004ـ إذ استشػػيد الرنتيسػػي عػػاـ المقػػا  األخيػػر  يػػني

                                                 
 . 15نايؼ الر كب ،  اقات زىكر مف مرج الزىكر، (1 
 107السا ؽ   (2 
 52حديث النضس ، ،الرنتيسي ع د العزيز(3 
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ثػػـ  "  كاألخ تضػػؿ الزىػػار دسػػا أ ك  " كىمػػا األخ مصػػطض  القػػانكع 2006عمػػ   اثنػػيف مػػنيـ  ػػالعكدة عػػاـ 
 عاد مؤخرا األخ الميندس عماد العممي .

 البع  االجتماعي
يتأثر الشاعر  الم تمن الذم يعيش تيػو  كػؿ مػا تيػو مػف ىمػـك كأحػزاف كأتػراح كآالـ كآمػاؿ يتػأثر 

تمػػن مثػػؿ و كيػػؤثر تيػػو كيع ػػر عنػػو مػػا ال يسػػتطين أحػػد نيػػره ذلػػؾ، كيكتػػكم   نػػاره كخاصػػ  إذا كػػاف الم  ػػ
زاؿ يعػػاني تػػردم الكضػػن اال تمػػاعي ، كذلػػؾ نتي ػػ  كقكعػػو تحػػت االحػػتبلؿ الم تمػػن الضمسػػطيني الػػذم ال

 الذم ترض عميو قيران الشتات كالظمـ ك ، كال يؿ، كالتخمؼ، كالضساد اال تماعي.

أمر عسكرم ىدتيا التدخؿ تي حيػاة  900أصدر الحكـ العسكرم تي الضض  كنزة أكثر مف  كقد  
المػػػػكاطنيف كالتضػػػػييؽ عمػػػػييـ كحرمػػػػانيـ مػػػػف  سػػػػط حقػػػػكقيـ كالتمييػػػػد لضػػػػـ  ىػػػػذه المنػػػػاطؽ إلػػػػ  الكيػػػػاف 

كثر أالكتب كصادر نن تداكؿ لعر ي  تي المناطؽ المحتم  تمالصييكني ، كقد حاكؿ طمس معالـ الثقات  ا
 م االت العمـك كالضنكف اآلداب. ف ثبلث  آالؼ كتاب، تي مختمؼم

عػػػػات كاألسػػػػاتذة ؤسسػػػػات التعمػػػػيـ تحرمػػػػت إدارات ال امكمػػػا كضػػػػيقت سػػػػمطات االحػػػػتبلؿ عمػػػػ  م
 .(1 كالطبلب مف أم حريات  أكاديمي  كمنحت الحكـ العسكرم تدخبلن تي خصكصيات ال امعات

كا كثيػران مػف ينتمكف إل  ىػذا الشػعب المقيػكر تعػال  كشعراؤنا ممف تضاعمكا من ىذه األحكاؿ ألنيـ
 ، كالظمـ، كالضقر كال يؿ  القضايا اال تماعي 

 
قد أترد قصيدة  عنػكاف "الظممػات" لي ػث تييػا شػككاه كمنا اتػو  (2 تضي الحديث عف الظمـ نرل  رامي سعد 

 كأش انو قا بلن :     
 أما لميؿ يتركني
 أما تكضيو أش اني
 ىؿ لي يا قـك

                                                 
 1985، ط األكلػػ  1983-1936كممارسػػات نػػازم السػػعدم، مػػف ممضػػات اإلرىػػاب الصػػييكني تػػي تمسػػطيف، م ػػازر  (1 
،111، 
(2)

ـ  تقدير امتيازأدخمو كمي  اليندس  1996ـ كأني  الثانكي  العام  عـ 10/8/1978كلد الشاعر رامي سعد تي نزة يـك 
كمشيكد لو  الذكا  كعرؼ عنو  ـ ،كلو مقاالت عدة2002عاـ  طبلبالتي ال امع  اإلسبلمي  ، انتخب عضكا تي م مس 

كنظمو لمشعر، كلـ يكف ليترؾ ترص  لم ياد دكف است بلليا لما عرؼ عنو حب الديف كال ياد ، تزكج مف رسام   تذكقو
 ـ .1/5/2003الكاريكاتير الضنان  أمي   حا ، كاستشيد  معرك  الش اعي  ليرتقي إل  العبل يـك 
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 أف أحيا 
 كما تحي   يا األنراب كأكطاني

 ثـ يقكؿ:
 أعيش العمر تي ظممات

 كما ألقاىا تمقاني
 ترحـ األـ تدتعني

 لتمقضني
 (1 يد ال بلد كال اني

نػػا أف الظمػػـ الكاقػػن عمػػ  الشػػعب نػػا  الشػػعب لمثػػكرة عمػػ  ال يػػؿ، م يالرنتيسػػي أل  كىػػذه دعػػكة مػػف
ظمػػـ إال نػػكر العمػػـ المصػػاحب لمعممػػا  المػػؤمنيف ال كاسػػؿ الضمسػػطيني إنمػػا ىػػك نتي ػػ  لم يػػؿ كلػػف يػػدتن ال

 : الذيف كانكا أعزا   العمـ تيقكؿ لتعكدد العزة لمعرب كالمسمميف
 كيقييـ مف شر كعثا  النكازؿ كالعمـ يرتن تي الكرل أصحا و     

 (2 العمـ كاإليماف كالشـ ال كاسؿ العرب عزكا يكـ كاف سبلحيـ         

ا  إلػػ  طضمػػي الكليػػد( يتحػػدث الشػػي  را ػػد صػػبلح مػػن مكلػػكده الػػذم كلػػد أثنػػا  سػػ نو كتػػي قصػػيدتو   إىػػد
 تيقكؿ :     

 صبلح الديف يا كلدم رعاؾ اهلل يا ك دم
 ىبل أشرقت مكلكدان كص ت مشرؽ المدد
 دػكصحت  كؿ ظبلـ لدم ميبلدؾ الرن
 (3 لماذا ال أرل قر ي أ ي يحف عم   سدم

 
ماعي  كانت مرت ط   اإل عاد إل  مرج الزىكر حيػث  ػادت قريحتػو ىنػاؾ أما نايؼ الر كب تت ر تو اال ت

  شت  القصا د الرا ع  كمنيا قصيدة  عنكاف " االيدز نظميا تي اليـك العالمي لمكاتح  األيدز قا بل:         
 نقص المناع  تي الشذكذ كحز و   اإللو ككحيو         ػكمف الدليؿ عم

 وػرع الن ي كصح ػكتنك كا ش مو         ترككا الطيارة كالعضاؼ كتض
 وػي شي ػو          يثني الش اب ع ا زا تػرض الزناة  نا ػتأصا يـ م

                                                 
 59رامي سعد ،تراتيؿ ، (1 
                                                                                                                                 .56الرنتيسي ، حديث النضس،ع د العزيز (2 
 159را د صبلح : زناريد الس كف،(3)
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 (1 وػكـ  قر ػف يقػكالسـ يقتؿ م كالسيؼ يقطن تي ال سـك  حده      

كلو كذلؾ قصػيدة يينػر تيػو الشػعب الم نػاني تػي عيػد اسػتقبللو الخمسػيف م ينػا تييػا شػكره لػرتض 
دخػػػكؿ الم عػػػديف أراضػػػيو ككػػػاف ذلػػػؾ  التنسػػػيؽ معيػػػـ  يػػػدؼ الضػػػ ط عمػػػ  المحتػػػؿ إلعػػػادتيـ إلػػػ   ل نػػػاف

 أكطانيـ ك الضعؿ عادكا  عد سن  مف اإل عاد تي مرج الزىكر قا بل:  
 كما صنعت كاف ىك الحؽ الذم طم كا ف ػكع الم عديػا  مػرتضت من
 ف ينقم كااػ  األكطػ  إلػظ را كحت ـ  ػردىـ ظمما تكنت ليػرا يف ش

 بػؿ ي تمػدىا كالكػكال كد نضي ي تالخير تمطره كال يث مف سحب  
 (2 ربػا كم تػب محتضؿ تييػتالشع ـ   ػرار عيدىػػإني ا ارؾ لؤلح

 ل  ا يا بع ال
عنػدما نتحػدث عػػف الت ر ػ  السياسػػي  عنػد شػػعرا  المقاكمػ  اإلسػػبلمي  مػف خػػبلؿ الكاقػن السياسػػي 

اسػػػي المػػػر لؤلمػػػ  اإلسػػػبلمي  كىػػػـ يعممػػػكف كػػػذلؾ كيػػػؼ كانػػػت حػػػاؿ األمػػػ  نػػػرل أنيػػػـ يػػػدرككف الكاقػػػن السي
مػػػـ يكػػػف شػػػعرىـ  كػػػا  عمػػػ  األطػػػبلؿ أك الت نػػػي تقػػػكة، كمػػػا آلػػػت إليػػػو مػػػف ضػػػعؼ لػػػذلؾ  اإلسػػػبلمي  مػػػف

مستنيضان لعناصر القكة كشاحذان لميمـ لمعكدة مف  ا  قكيا الماضي التميد ننا  المتحسريف الضعضا   ؿ  
ف حالػػ  اليػػأس المط ػػؽ عمػػ  الصػػعيديف العر ػػي كاإلسػػبلمي  عامػػ  كالضمسػػطيني  ك ػػو  ديػػد عمػػ  الػػرنـ مػػ

  .خاص

 ال  ا ي بع محاوس ال
 الدعكة إل  حب الكطف -1
 الحمم  الضاري  عم  القيادات المتخاذل  اليا س  البلىي   -2
 اإليماف الصادؽ القكم  القيـ اإلنساني  العميا -3
 الحرص عم  تحرير تمسطيف -4

 
يػػػؤمف  كحػػػدة ك تيػػك يحمػػػؿ ىػػػـ أ نػػا  اإلسػػػبلـ أينمػػػا كػػانكا  اصػػػان تكػػران إسػػػبلميا خ كالرنتيسػػي يحمػػػؿ

المعركػ  دكف النظػػر إلػػ  المكػػاف ككحػػدة اليػػدؼ العػػدك  ػػأم شػػكؿ  ػػا  كأم  نسػػي  يحمػػؿ ، تاإلسػػبلـ ىػػك 
 الضكرة يحمميا المسممكف كاألعدا  ىـ الصمي يكف الييكد كالمبلحدة الذيف يحار كف اإلسبلـ .

" رنػػـ ال ػػراح "ىـ محييػػان تػػي قصػػيدة  عنػػكاف اث تػػي أت انسػػتاف تنػػاداتقػػد تػػأثر الرنتيسػػي  أحػػدنتي ػػ  لػػذلؾ 
         :  قا بلن 

                                                 
 84نايؼ الر كب ، اقات زىكر مف مرج الزىكر،  (1 
 91السا ؽ  (2 
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 رنـ ال راح الداميات   زة رقـ العذاب مف الييكد صبلني
  الرنـ مف  يتي المدمر إنني أىدم التحي  شع نا األت اني

 ثـ يكضت لنا كحدة ال رح كالنضاؿ:
 رتعت ىنا    نضس المكا  عم  ر ا األكطافكحماس يا إخكاننا 

 (1 ركح الشييد  أرضكـ كشييدنا   عند المسا تي العرس يمتقياف

تالمسمـ تػي نظػره ال تشػ مو ىمكمػو عػف معايشػ  ىمػـك أ نػا  دينػو ألنػو يػرل أف ىمكمػو قػد تكػكف 
القميػػؿ كالػػدكتكر أقػػؿ مػػف ىمػػـك اآلخػػريف تي ػػب عميػػو مكاسػػاتيـ كالكقػػكؼ   ػػان يـ كمػػؤازرتيـ كلػػك  الشػػي  

الرنتيسي  قم و ال رم  يكا و حكاـ العرب  قصيدة يكا ييـ تييا كيعيب عمييـ التخاذؿ عف نصرة أطضاؿ 
   .تمسطيف

     تي قصيدة  عنكاف التحدم:
 رػػأحيكا ضما ركـ أما  قيت ضما ر     تت ارة األكطاف مف ك رل الك ا 

 (2 إلص اح مف رحـ الديا ركا       عف مكلد اػعكدكا إل  أطضاؿ نزة تسمع

ثػػـ تػػا ن حديثػػو مسػػتيز ان  الشػػعارات التػػي مػػؤلت اآلتػػاؽ لتحريػػر تمسػػطيف كلػػـ تكػػف سػػكل مسػػكنات 
 (3 كميدآت لـ ت د نضعا  ؿ زيضت الحقا ؽ ك انت ىشاشتيا:

 أيف الشعارات التي قد خدرت     مف األنكؼ كزيضت تيض المشاعر

ؽ النصػر ىػك الػذم ينتصػر كىػـ  ت ػ  كاحػدة ىػي ت ػ  ثـ  يف ليـ طريؽ العزة كالنصر كمف يستح
 المؤمنيف المرا طيف حاممي صض  الر اط عم  أرض تمسطيف الر اط

        تيقكؿ:
 النصر آت أيف ىك ؟ تالعيف ال تعم  كلكف ياليا تعم  ال صا ر
 (4 تالنصر ييدل لمتقاة تضضبل  كاهلل ال يعمي سناـ النصر تا ر

كتيـ إلػػ  االعت ػػار كشػػحف القمػػكب كالنضػػكس  طاقػػات مت ػػددة سػػامي  كيخػػتـ قصػػيدتو الرا عػػ   ػػدع
سمك اإليماف الذم تحممػو ، يكػكف نتي تيػا الشػ اع  كاإلقػداـ كالتحػدم كالتصػدم ألعػدا  اهلل حتػ  يمكننػا 

          اهلل مف النصر كتعكد أرضنا المسمك   تيقكؿ: 

                                                 
 .19،العزيز الرنتيسي، حديث النضسع د  (1 
 . 69ديكاف حديث النضس،  ،ع د العزيز الرنتيسي (2 
 70السا ؽ  (3 
 70السا ؽ  (4 
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 ؿ ال يادرػظي ػػؿ تػت دان تعكد لنا الديار ت ثنا أشكاقيا     كنقي
 (1 يا     كنردد التس يت من رنات طا رػف أطياتػحؿ العينيف مػلنك

كالشػي  را ػد صػػبلح تشػ مو ىمػـك الػػكطف العر ػي  اإلضػات  إلػػ  ىمػـك كطنػو تمسػػطيف تنػراه يتػػأثر 
 العراؽ كما  رل ليا مػف االحػتبلؿ األمريكػي الػذم انتصػ يا  ح ػ  إنقػاذ العػراؽ مػف الظمػـ الكاقػن عمييػا 

ذا  تسادا تػنظـ قصػيدة ع ػارة عػف رسػال  عمػ  لسػاف   ػداد تسػتن د كا   و ينيب ثركاتيا كيعيث تييا تسادا كا 
 يػػاركف الرشػػيد الميػػت  عػػد أف ضػػعؼ األحيػػا  عػػف إنقاذىػػا كىػػذه القصػػيدة  عنػػكاف  رسػػال  مػػف   ػػداد إلػػ  

د النيا ػ  ضػده حػدل المػرات ككانػت مػف مػكاإة كت يػا الشػاعر ليمػ  اعتقالػو تػي ىاركف الرشيد( كىػي قصػيد
إلدانتو التي ي يف تييا أف ما حدث تي   داد ال يختمؼ عما حدث تي تمسطيف مف احتبلؿ كنيػب كسػمب 

        كتشريد كنير ذلؾ تيقكؿ:
 عندما صرت خرا ان كذكت كؿ الكركد
 كشككنا مف كبل ان دنست أرض ال دكد
 عندما صرت سرا ا  عد محياؾ الرنيد

 كدػػالمح ذا ان ليتني تحتػكتناديت ع
 (2 يدػرشػليتني كنت ترا ان آه ىاركف ال

 :ه ديف كي يكا يكا المستعمر كيقاكمك ثـ ينادم تي ىاركف الرشيد أف اصدح  ضتي  األيماف كأ نا  ال
 ف الم يدػ  الديػتتي اد           ػػاركف نػػىياآه 

 ديدؽ السػالح لدػلن يا ش اب الديف ثكركا     
 داد الصمكدػؿ   ػلي      ركا     ػكأني كاػػكأنيث

 اطردكا زحؼ القركد اطردكا األمريؾ طردان    
 (4 كأعدكا إف كعدان          قادـ رنـ السدكد

كتي قصيدتو يا شػاـ، ككػاف قػد ألقاىػا عمػ  مػتف سػضين  مرمػرة التػي اقتحميػا الصػياين  يسػتنيض 
         القدس كالمس د األقص  تيقكؿ:كلن دة  اليمـ اإليماني  تي  بلد الشاـ إلعادة الكرام  الميدكرة

 يا شاـ أ شر يا عريف األسد يا حصف اليماـ
 اـػاح المؤذف  المبلييف النيػد صػا شر تق

 (3 راـػاهلل أك ر انيضكا نادل الص اح عم  الك
                                                 

 70 السا ؽ (1 
 47زناريد الس كف،را د صبلح :  (2 
(4)

 50الطابق:
 (www.nassamat.comرا د صبلح: مكقن نسمات،   (3 
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 ثـ يقكؿ:
 القدس صاحت كيمت  الصمت عف نص ي حراـ

 (1 كت الزؤاـػػىبل نضرت لن دة األقص  مف الم

امػػي سػػعد  ػػالعراؽ أيضػػا كمػػا  ػػرل لػػو مػػف ا تيػػاح كاحػػتبلؿ كخػػراب تضػػي قصػػيدة خاصػػ   ػػالعراؽ كيتػػأثر ر 
          أسماىا "لمعراؽ" يقكؿ:

 صكت الزالزؿ تي العراؽ كما  رل
 د سرلػدران قػؼ نػيعمك ألف الزح

 ديفػػراتػكا رحميـ  الػـك حطػالي
 (2 كؼ الكضر تي أـ القرلػدا زحػكن

أننا إذا لـ نيب لن دة أىمنا تػي العػراؽ الػذم حػط المحتػؿ تيػو رحالػو تإننػا تضي ىذه القصيدة يرل 
سنصػػحك عميػػو كقػػد امتػػد سػػرطانو ليصػػؿ إلػػ  أقػػدس  قعػػ  عنػػد المسػػمميف كق مػػ  صػػبلتيـ  كىػػي مكػػ  أـ 

 .القرل

كنايؼ الر كب عم  الرنـ مف اإل عاد تي مرج الزىكر تإنو يدرؾ ما يحدث تػي العػالـ اإلسػبلمي 
تػػأثر  مػػا ي ػػرم لمحرا ػػر المسػػممات تػػي أرض ال كسػػن  مػػف مػػذا ت كنيرىػػا كيصػػؼ الكضػػن مػػف أحػػداث كي

دكف أف ي دكا مف ينتصر ليـ كالذنب إال أنيـ مكحدكف هلل عزك ػؿ تيقػكؿ  والمؤسؼ أل نا  اإلسبلـ ك نات
 :     قصيدتو   سراييضك تحترؽ (

 نساؤىا اح ػراييضك تػتيذم س                                      
 ادرػي الكضيع  سػلعمف أثيـ ت

 ىناؾ حصكف الديف تي  مد الضدا
 (3 رػت منا ػمعاقميا دكت كدك

             يؤكد نايؼ الر كب عالمي  اإلسبلـ كتأثره  آالمو ك راحاتو تي قصيدتو " رحي عميؽ":ك 
 كالنزؼ مدرار ك رحي مؤلـ و   ػ رحي عميؽ تي الضؤاد سيام

 (4  رحي إل  ال مقاف  رح يعظـ م ر ي      رحي مف الصكماؿ حت 

                                                 
 لسا ؽا(1 
 . 88رامي سعد ،تراتيؿ، (2 
 . 63رج الزىكر، نايؼ الر كب ، اقات زىكر مف م (3 
 . 32،لسا ؽا (4 
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ي ػػيف مػػدل عالميػػ  اإلسػػبلـ كشػػمكليتو كاىتمامػػو  أ نا ػػو تيػػك يتػػأثر  مػػا ي ػػرم لممسػػمميف تػػي كػػؿ 
مكاف تػي العػالـ ،تػي الصػكماؿ كالم ػرب كال كسػن  تػي دكؿ ال مقػاف مػف م ػازر كحػرؼ قسػرم  لممسػمميف 

 .عف المنيف السميـ

  ا ن اني بع ال
 ر   شعرا  المقاكم  نا ع  مف إيماف عميؽ كصادؽ  المنيف اإلسبلمي الشامؿ كتيػـ لقد كانت ت

دقيػػػؽ لمنطمقػػػات الػػػدعكة ثػػػـ العمػػػؿ المتكاصػػػؿ الخػػػالص لك ػػػو اهلل عزك ػػػؿ تػػػانعكس ذلػػػؾ عمػػػ  إنسػػػانيتيـ 
 كاتضت مف شاعريتيـ الضياض  ح ان كأنسان كتكاضعا ألىميـ كذكييـ كأ نا  دعكتيـ كم تمعيـ كعندما تسأؿ
أحدان مف أقار يـ عنيـ أكؿ ما ي ػادرؾ  اإل ا ػ  كػاف حنكنػان كعطكتػان ال يتحمػؿ أف يسػي  إلػ  أحػد مطيعػا 
خمكقان مؤد ان تي الحؽ صم ان ال تميف لو قناة ال تأخذه تي اهلل لكم  ال ـ كتنياؿ عميؾ القصص المؤثرة تي 

 حياة أكل ؾ الشعرا  كنيرىـ.

خكانػو كأ نػا  م تمعػو أحاديػث ك دانيػ  تترل أحدىـ تي شػعره يتحػدث عػف أمػو ك  أ نا ػو كزك تػو كا 
إنساني  تع ر عف مككنات شخكصيـ الضكريػ  التػي ينتمػكف إلييػا تكػانكا  حػؽ رسػؿ حػؽ لتمػؾ الػدعكة التػي 

مف النػاس يتػأثركف  يػـ كيمتضػكف حػكليـ كيقتػدكف  يػـ   كمػف ذلػؾ  ان"مؤلت عمييـ حياتيـ كميا  عمت كثير 
 :      حديث الرنتيسي عف أمو

 ال تع  كا إف كنت ال أنساىا                  تيي التي حضنت ص ام يداىا
 :ثـ يقكؿ

 (1 تمداد مح رتي دما  تؤادىا                    كدتاترم أكراقيا كضاىا
كال يقػػؿ المقادمػػ  ركعػػ  تػػي إنسػػانيتو عػػف نيػػره  ػػؿ قػػد يزيػػد تػػي  مػػاؿ حديثػػو إلػػ  أمػػو ك كحػػو  آىاتػػو  ػػيف 

  ":            ليا م اشرةيدييا قا بلن 
 أمي

 إليؾ حممت آىاتي
 كتيؾ ش مت أكقاتي
 كطيضؾ يش ؿ الحاضر
 تأنت األمس كالحاضر

 (2 كأنت منام تي مستق مي اآلتي

                                                 
  40ع د العزيز الرنتيسي ديكاف حديث النضس (1 
 ديكاف ال تسرقكا الشمس،   :المقادم   إ راىيـ  (2 
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ىكػػذا تحػػدث عػػف أمػػو التػػي نادرىػػا شػػييدان  ػػإذف اهلل عزك ػػؿ ك قيػػت  عػػده تمنحػػو ح يػػا كرضػػاىا 
كتت مػ  إنسػاني  المقادمػ  تػي قصػا د  (1 اهلل عزك ػؿكتضيض عمييا مف معاني الص ر كاحتساب ذلؾ عنػد 

أخرل كتمػؾ التػي رثػا  يػا ا نػو أحمػد نريػؽ ال حػر كخاطػب تيػو ال حػر خطا ػا را عػا شػخص ال حػر ك عمػو 
صديقا كسا لو كيؼ ي در الصديؽ  صديقو أـ أنو االحتبلؿ الذم نير مف معالـ تمسػطيف كأسػما  مػدنيا 

_ كتػي الحقيقػ  أف     يػاـ (التي يتكمـ  يا الييكد اليػـك ص ت  الع ري  قد أكصؿ الت يير تي اسـ ال حر لي
ككأنػػو تحػػكؿ مػػف صػػديؽ حمػػيـ إلػػ  منضػػذ لمخططػػات االحػػتبلؿ كممػػ  " يػػاـ" كممػػ  يكنانيػػ  تعنػػي ال حػػر _ 

        : " أحمد"تيختطؼ ا نو ال كر أحمد حيث يقكؿ تي قصيدة أتردىا عنكاف 
 ىؿ نيركا ك و المحب

 مؾ صار ياـ(؟ىؿ نيركا اس
 (2 ىؿ عممكؾ ال در؟نقض العيد ؟ تحريؼ الكبلـ؟

كمػف ركا ػػن مػا كتػػب رامػي سػػعد ليػدؿ  ػػذلؾ عمػ  إنسػػاني  الم اىػد نحػػك أىمػو مؤديػػان حقػكؽ  األىػػؿ عنػػدما 
يكتب كمماتو تي قصػيدة إلػ  زك تػو التػي شػاركتو ال يػاد   يػاد مػف نػكع آخػر كىػك  يػاد الريشػ  كالرسػـ 

ييا قصيدة ت سد أسم  معاني اإلنساني  كمػا ين  ػي أف يكػكف عميػو تعامػؿ األزكاج الساخر الساخف، تييد
    :يقكؿ تي قصيدة  عنكاف "إل  ركحي"من  زك اتيـ ت

 طمعتؾ عم  ال عد  يي 
 كعضاتؾ أ مؿ أنني 
 ك ستر ح ا ؾ مشرق 
 كالض ر يحكط الحكري 

 افػلك أممؾ ريش  تن
 (3 لط عتؾ صكران زيتي 

تضضي عميو التي كىي ياة ليسعدىا ما يستطين ؽ ليا كؿ ما تريده تي ىذه الحتيك يتمن  أف يحق
كػػؿ معػػاني الرضػػا مػػف خػػبلؿ طمعتيػػا ال ييػػ  التػػي يضيػػـ مػػف خبلليػػا كػػؿ معػػاني ال مػػاؿ الحسػػي كالمعنػػكم 

شراق  الض ر ،لمزك   المثالي    (4 ككما ركز عم  العضاؼ كستر الح اب كا 

                                                 
يكسؼ رزقػ ، الركمانسػي  اإليمانيػ  تػي الخطػاب الشػعرم الػدكتكر إ ػراىيـ أحمػد المقادمػ  تػي ديكانػو ال تسػرقكا الشػمس،  (1 

 . 33،  2004،  يفرا ط  أسرة مسا د ال ر 
  44ديكاف ال تسرقكا الشمس،  :دم المقا إ راىيـ  (2 
 97تراتيؿ :رامي سعد (3 
،را ط  الكتاب كاألد ا  الضمسطينييف، :الخالؽ العؼ ع د (4   43، 2010الشعر الضمسطيني المقاـك
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راتو الركحي  لتع ر عف كصضو لح و لزك تو الطاىر الصا رة ثـ ال يممؾ الشاعر إال أف يسكب ع 
 تيسكب ىذه الع رات عم  أكراؽ المح   دررا شعري  

        تيقكؿ : 
 راتػال أممؾ إال الع 

 (1 شعري  ؾ درران لتصي ى 

كىاىك شي  األقص  را د صبلح ينثر أشكاقو إل  ا نتػو ريحانػ  التػي حػزف  سػ ب سػ نو كا تعػاده 
         ي قصيدة "ناب كعؾ العيد"عف األسرة ت

 اب كعؾ العيد كالثكب ال ديدنيا لحزني 
 عف تتاة مف ص ارم عمرىا مثؿ الكركد

 (2 ي السعيدػػاسميا ريحان  قد زينت  يت

كتتدتؽ عنده المشاعر اإليماني   التك ػو إلػ  اهلل كقػت الشػدة كىػذا دأب الصػالحيف الػذيف يعرتػكف 
    تي الشدة تيقكؿ: اهلل تي الرخا  تيعرتيـ اهلل

 يا مؤنس كؿ نريب
 محتار الدرب سميب
 كم يث ندا المكركب
 كالحاؿ عميو صعيب

 (3 ي أنت اهللػػحس 
 قا بل:  كما كيرسـ إيماني   أخرل ىي المشيد األخير لمحياة تي قصيدة" كض   المكت مكعظ "

 رػارة الق ػكض   المكت مكعظ  ق يؿ زي
 ي  يرػػأال ت ككف أنضسكـ أال يا ناس ت

 كىذا المكت طال كـ كمدرككـ مدل الدىر
 رػكسا قكـ لمنزلكـ تراب األرض كالصخ
 (4 ىناؾ الدكد مؤنسكـ ليـك ال عث كالحشر

                                                 
 97تراتيؿ  :رامي سعد (1 
 198را د صبلح : زناريد الس كف،(2)
 
 السا ؽ (3 
 ؽالسا  (4 
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كتتميػػز المشػػاعر اإلنسػػاني  عنػػد نػػايؼ الر ػػكب  اختبلطيػػا  ت ر ػػ  اإل عػػاد  ال مػػاعي تػػي مػػرج 
 ػػداع لديػػو تكلػػدت قصػػا د مػػف أركع مػػا الزىػػكر كالتػػي كانػػت ت ر ػػ  تريػػدة مػػف نكعيػػا إذ تض ػػرت طاقػػات اإل

يمكف أف ينظمو شاعر تي مثػؿ تمػؾ الت ر ػ  تيػك  م ػرد أف كط ػت قػدماه أرض المنضػ  تػي مػرج الزىػكر 
أخذ يرسؿ رسا ؿ الحنيف إل  أىمو كذكيو كأصدقا و ككطنو تمسطيف كالعماؿ كالضبلحيف كالت ار كالحػرتييف 

                تي قصيدة  عنكاف "سبلـ إل  أىمي ككطني تمسطيف":كنيرىـ كثير ممف يعرؼ كممف ال يعرؼ تيقكؿ 
 ف  نكب الصا ريناػسبلـ مف قمكب الم عدينا سبلـ م

   قدسي منار الخالديناػػإل   مدم مقاـ الطاىرينا إل
 تحي  صادؽ يشتاؽ دكما إل  الصحب األما د أ معينا
 إل  اآل ا  تي كطني سبلـ إل  األىميف نكر الم صرينا

*** 
 إل  الزراع ما حرثكا قضاران 
 إل  الصناع  اتكا م دعينا

 (1 إل  الت ار ما  رحكا كراما ت كد الماؿ ما  خمت يقينا
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
 45،نايؼ الر كب،  اقات زىكر مف مرج الزىكر (1 
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 الفصل الثانً

 مجالٍات اللغة الشعرٌة واألسلوب الشعري
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 : جمال اع المغة شعس ةأوال
المعمكمػات ك األتكػار مػف ككسيم  مف كسػا ؿ نقػؿ  الم   ىي كسيم  مف كسا ؿ التضاىـ  يف الناس

أشػػخاص آخػػريف كىػػ  كسػػيم  يسػػتعمميا النػػاس لمتضػػاىـ تيمػػا  يػػنيـ كالتع يػػر عمػػا يػػدكر تػػي شػػخص إلػػ  
أذىانيـ  لآلخريف كتستخدـ لتكصيؿ تكرة أك معمكم  مف شخص آلخر كليا تعريؼ خاص عند ا ف  ني 

 (1 (ضيـصكؿ يع ر عنيا كؿ قـك عف أنراإذ يقكؿ  ىي أ

كالم   أعظـ مؤسسو تي كؿ ام  مف األمـ تيي مستكدع تراثيا اال تماعي ككسيم  التضكير لػدييا 
 (2 كأكؿ ناي  الم   العر ي  ىي الضيـ

 الػرازم، يقػكؿ  العر يػ  حضػظ أصػكؿ الم ػ  تػيان ميمػ اديػكاف العػرب دكر الذم يعػد الشعر كقد لعب 
لػػيس لسػػا ر ل ػػات ا ال ري ػػ  كاأللضػػاظ  المعػػانيقيػػدكا  ػػو  الػػذمألمػػـ، كىػػك الشػػعر :"إف لم ػػ  العػػرب ديكانػػا ن

ديػكاف ليػـ  ىػك الػذمالشػعر،  تػيالشاذة ، تإذا أحك كا عمػ  معنػ  صػرؼ مستصػعب،كلضظ نػادر التمسػكه 
، م تمن عم  صح  معانيو كأحكاـ أصكلو محتف  ػو عمػ  مػا اختمػؼ تيػو مػف متضؽ عميو مرض   حكمو

 .(3 األلضاظ كأصكؿ الم  " معاني

أمػػا الم ػػ  الشػػعري  تيػػي األداة التػػي يسػػتخدميا الشػػاعر لمتع يػػر عػػف أتكػػاره كخػػكاطره إذ ال يك ػػد 
شػػعر يع ػػر عنػػو  طريقػػ  اإلشػػارة لػػذلؾ تالم ػػ  ىػػي األداة األـ التػػي  يػػا تكلػػد القصػػا د مػػف رحػػـ إحسػػاس 

رم تت ػاكز مدلكلػو الشاعر  ما حكلو تينظمو دررا يسمعيا كيقراىا اآلخركف ككظيضػ  المضػظ تػي ال نػا  الشػع
األلضػػاظ إذ تعػد  (4 المع مػي إلػ  مػدلكالت أكثػر اتسػاعا إذ ىػي عنصػر ميػـ مػف عناصػر اإل ػداع الشػعرم

م كيػػ  العبلقػػات  كتقػػ  ال  يتػػ صػػير، تنمتكامػػؿ معضػػك عمػػؿ عمػػ   نػػا  تمتماسػػك  ات  ػػتػػ  القصػػيدة  زي
األحاسػيس ، كالكممػات" عف  ع ر، كالمضظ رمز يختزؿ المعن  كييلعمؿ الضنخاص   التعط  دالل  معنكي  

نمػا الكممػات أركاح تختػزف تػ  ضسيضسا  يكضن  عضيا إل   انب  عػضمف الخشب أك ال ليست قطعان  ، كا 
حساسػات كىػػ   تضاعميػا مػن نيرىػا داخػػؿ سػياؽ ل ػكل قػادرة عمػػ  مػنت  عضػيا الػػ عض  داخميػا مشػاعر كا 

 (5 دالالت كتعاليات خاص "

                                                 
 . 33، د.ت(، ص 2ط دار اليدل، ، يركت الن ار، يتحقيؽ محمد عم 1، جا ف  ني، الخصا ص (1 
  4،1964الم   العر ي  ،مط ع  التقديـ ،مصر، طال بلن  العصري  ك  بلم  مكس ،: سانظر (2 
 . 83، ص1ـ ج1957القاىرة، دار الكاتب العر  ،  ،تيض اهلل اليمذان تحقيؽ حسيف  ف  -: الزين أ ك حاتـ الرازل (3 
 .187، ص 2008 ،1ر الضمسطين  ،نزة ،مكت   الياز ي، طناىض محسف ،الشخصي  االسبلمي  تي الشع: انظر (4 
 . 241ص، ت.، دن   القاىرة، دار الكتاب العر  محمد زك  العشماكل: قضايا النقد األد   كال بل (5 
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لت ػارب مػ  آتػاؽ رح ػ  مػف علمداللػ  كانضتاحػا ن  ن إنتا ػااآلخػريف كأكثػر   حيث تص ت أكثر اسػتيعا ا ن
المضػظ  .تأمؿ كالتأكيؿ كالتضكيػر المتكاصػؿال سػيؿ " ػأف يكػكف سػم الشػعرميقػكؿ قدامػ   ػف  عضػر كاصػضا ن حا ن

  (1 ، عميو ركنؽ الضصاح  من الخمك مف ال شاع "مخارج الحركؼ مف مكاضعيا

خاصػا ن يعػرؼ مػ وتػ  تعاممػتو الخاص  شاعر  طريق كلكؿ ن األلضػاظ  ، تي نػ  لػو تشػكيبل ن ل كيػا ن
يميزه عف  اق الشعرا  ، كيستطين  مقدرتو الم كي   أف ي عث الحياة ت  الم ػ  ال امػدة نيػر  ي و ، كأسمك ا ن

تناسػػب المعنػػ  كتكضػػحو " ذلػػؾ أف  ي ػػداللتيا المع ميػػ  ، كمسػػتميما ن اإليحػػا ات التػػ  -تمامػػا -ممتػػـز 
 ػيف  – الضنػي إدراكػو  –، كما ي مػن عريتو كخ رتو الم كي م  الم   يخمن عمييا مف شاالشاعر  سيطرتو ع

اشػتقاقات كاسػتخدامات رمزيػ   – الم ػكم حسػو  –ليػا ، كيضػيؼ  الخػار يلمكمم  كالنظاـ  الداخميالنظاـ 
ال حركتا ن متراص كري  تثرل الم   كت عميا كيكأسط متكامبل ن  .(2 "انا ن

كىر الػنص الشػعرم كنتػاج مراحػؿ التخػزيف لؤللضػاظ داخػؿ الػنضس كيعرضػيا كمف ىنا تاف الم    ػ
الشاعر خبلؿ نصي  الشعرم تتتكلد األلضاظ لتع ر عف  األتكار ك المعاني عػف المضػمكف ثػـ تػأتي كتا ػ  
الشعر حصػيم  تمػؾ المعػاني لػذلؾ تػاف الم ػ  الشػعري  ىػي  ػكىر العمػؿ الشػعرم سػكا  كانػت معاصػرة أـ 

كمػا ي ػدر ذكػره ىػك أف  (3 كف ل   الشعر ليا مميزات عػف ل ػ  الشػعر تػي عصػكر سػا ق كل ةنير معاصر 
ل ػػ  شػػاعر مػػا قػػد تختمػػؼ عػػف ل ػػ  شػػاعر آخػػر كػػذلؾ  قػػد تختمػػؼ ل ػػ  الشػػاعر نضسػػو مػػف قصػػيدة ألخػػرل 

 (4  اعت ار ت ر تو

 ألضاظػػػػوختيػػػػار االشػػػػاعر ال يمتمػػػػؾ القػػػػدرة الكاعيػػػػ   شػػػػكؿ كامػػػػؿ عمػػػػ   إفكمػػػػاؿ ننػػػػيـ "  يقػػػػكؿك 
تيا تتقػػػاتز تػػػي ذىػػػف الشػػػاعر يف الكممػػػات مرت طػػػ   معانييػػػا ك مكسػػػيقالت ر ػػػ  أل ط يعػػػ  ناسػػػ   مػػػن تلما

بل مكانػػو مػػف حػػتيػػر منيػػا تارضػػا ذاتػػو مثتن الكنػػدينتقػػ  منيػػا كي أفكك دانػػو كتتػػزاحـ عمػػ  خػػاطره تيحػػاكؿ 
سػػتخدامو ليػػا دكف عنػػدما يكسػػي الكممػػ  ركنقػػا خاصػػا  ا اكيكػػكف الشػػاعر م ػػدع (5 "التركيػػب الم ػػكم ال ديػػد

مػكف مػف ألػكاف شخصػيتو الخاصػ  المتمثمػ  تػي ثقاتتػو الم كيػ  الكاسػع  المتعمقػ   مظػاىر يا  نيرىا تيص  
عينػ  لمتعامػؿ م  طريقػ اآلخػريفتكس  ىػذه الكممػ  لكنػا خاصػا  يػا تضػرض عمػ   أفك عد  (6 الم   المختمض 

                                                 
 . 21ت، ص0: نقد الشعر ، تحقيؽ كماؿ مصطض  ، القاىرة مكت   الخان   ، ددام   ف  عضرق (1 
 .   36ـ ص1984يكسؼ نكتؿ : ت  األدب السعكدل " رؤي  داخمي  "  الرياض ، دار األصال   (2 
 الحكمػػػ ، نػػػزة ، ، دارالمعاصػػػر ، الدكحػػػ  ، دار الثقاتػػػ  يحيػػػ  زكريػػػا األنا، ماليػػػات القصػػػيدة تػػػي الشػػػعر الضمسػػػطيني (3 
 .286،ص1،1996ط
 . 488،ص 1998كماؿ ننيـ ،عناصر اإل داع الضني تي شعر احمد مطر،مكت   مد كلي،: انظر (4 
 105عناصر اإل داع الضني تي شعر أحمد مطر ، ص  :كماؿ ننيـ (5 
 .134. ،1989، 1عدناف حسيف قاسـ ، ل   الشعر العر ي، الككيت،مكت   الضبلح، ط:  نظرا (6 
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كممػ  كىػي  يػذه الحيكيػ  كالقػكة التػي تػؤثر تػي . تمػف قػكة ل ػ  الشػاعر كقكتيػا تسػتمد المعيا  ثك يا ال ديػد
 (1 كتضرض نضسيا عمييـ اآلخريف

 ثبلثػػػ ا دالليػػػا يكػػػكف م ػػػدعا كممػػػا تػػػكترت تييػػػا    تتشػػػكؿ نسػػػييػػػكالم ػػػ  الشػػػعري  تت ػػػاكز حػػػدكدىا المع م
 :عناصر
 المحتكل العقمي -1
 طريؽ المخيم  فم اإليحا  -2
 إلػػػ يػػػؤدم  إيقاعيػػػااتصػػػاال  ألخػػػرلااتصػػػاؿ المضظػػػ   الكممػػػات  إلػػػ   اإلضػػػات الصػػػكت الخػػػالص  -3

تذاؿ تييا كال عامي  كال حكشي  كال نرا   كال اشتراؾ  ل   مختارة ال ا ىي كذلؾ (2 اليدؼ المنشكد
 .تصيح ك  ككصضي كذلؾ ألف الشعر يحرص عم  ل   سامي   (3 يتي المعان

كظيضتيػا أكثػر تإنيػا تتخمػ  عػف كظيضتيػا العاديػ  كتكػكف  كالم   عندما تتدخؿ تػي صػناع  الشػعر
الكثيػػرة  التأكيػػؿكاب  ػػخػػر  المعػػاني كالرمػػكز التػػي تضػػتت أز كتمػػؾ كظيضػػ  ال مػػاؿ التػػي ت أتقػػا شػػمكال كأكسػػن  

 (4 كالناقد عم  حد سكا  المتمقي للد

مػف إلػ  ذلػؾ االخػتبلؼ  ام القػد العػرب نقػادال كقد ن ػوعف ل   النثر كالعمـ ،تختمؼ  ل   الشعرك 
عم  نقا  الم   الشعري   يتاستخداـ األلضاظ العممي    .كصضا ياالشعر حرصا ن

لػػ  ذلػػؾ أشػػار حػػاـز القرطػػا ن لمشػػاعر يػػكدع شػػعره  يكا  عنػػدما قػػاؿ :"كأمػػا العمػػـ تػػبل يث ػػت أيضػػا ن
، مسػػتيمؾ لصػػنعتو ،االختيػػار يسػػي شػػعره  تػػيالعمميػػ   المعػػانيمنػػو تقػػد  ػػاف  ػػأف مسػػتخدـ ىػػذه  معػػاني

 تي"ا ف سناف الخضا  " "كمف كضن األلضاظ  ككذلؾ قاؿ (5 مصرؼ تكره تيما نيره أكل   و كأ دل عميو"
الشػػعر المنظػػـك كالكػػبلـ المنثػػكر، مػػف الرسػػا ؿ كالخطػػب كألضػػاظ المتكممػػيف  تػػيمكاضػػعيا أال يسػػتعمؿ  تػػي

" التيكالنحكييف كالميندسيف كمعانييـ، كاأللضاظ   (6 يختص  يا أىؿ الميف كالعمـك

                                                 
 .33،ص 1987،  7كتنكنو ، القاىرة،دار الضكر العر ي، ط األدب، إسماعيؿالديف  عز انظر (1 
 .350، ص 1974، دار الضكر العر ي األسس ال مالي  تي النقد العر ي، عرض كتضسير كمقارن  ،عز الديف إسماعيؿ (2 
 66ص   3سكندري  طمحمد زنمكؿ سبلـ ، تاري  النقد األد ي كال بلن  ، منشاة المعارؼ اإل (3 
، رسػال  ما سػتير ال امعػ  1967تي الشػعر الضمسػطيني المعاصػر  عػد   مياتيا احمد مكس  زعرب، الشيادة كت: انظر (4 

 . 77،ص 2008اإلسبلمي ، 
ـ، 1966الكتػػػب الشػػػرقي  ،  ، تػػػكنس  دارراج األد ػػػا  ، تحقيػػػؽ محمػػػد الخك ػػػ حػػػاـز القرطػػػا ن  : منيػػػاج ال م ػػػا  كسػػػ (5 

 . 31،  30ص
 .141ص ـ،1969، القاىرة، مكت   ص يت يؽ ع د المتعاؿ الصعيدم،، تحقا ف سناف الخضا ي: سر الضصاح  (6 
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 ألف اليػكمي، التخاطػب ل ػ  عػف تتضاضػؿ األد يػ  م ػ ال كانػت تػإف ،راقيػ  أد يػ  ل ػ  الشعر كل  
نمػا لمكممػ ، الماركسػي  ػالمعن  ال تكقيػ  ل ػ  الشػعر " تػإف األخػرل، الضنػكف ل ػ  فعػ تتميػز الشعر ل    كا 

 كالشػعر 1)  ػ "الم عمػ  ل ػ  تيػك الم ػ ، كرا  مػا ل ػ  ألنػو تكقيػ  ل ػ  داللي،إنػولكا األلسػني  ػالمعن 
 دق ن  أكثر ل تو تأص حت العر ي، الشعر ل   تطكر كاك ت ، ك يران  تطكران   تول تطكرت الحديث الضمسطيني

يحا   الشػعر ل ػ  " كصػارت العصػر، ركح عػف تع ػر ك اتػت ، ال اتػ  التقميديػ  األلضػاظ عػف كا تعػدت ، كا 
  اإليحػا ات  ممػاتالك كتنضػرد ، األلضػاظ دالالت تييػا تتكثػؼ ، عاليػ  تع يريػ  طاقػات تمتمػؾ الضمسػطيني

 األلضػاظ مػف العديػد تػأدخمكا ، الشػعرم مع ميػـ طػكركا قػد الضمسػطينييف الشػعرا  ن ػد لػذا ،2) " خاصػ ال
  ت ر تيـ كمز كىا الشعب كل   اليكمي  الحياة مضردات ،كاستخدمكا شعرىـ إل  الدار   كال مؿ كالتع يرات
 ، كمكضكعيان   ماليان  لمرحم ا لمتطم ات استيعا ان  أكثر " الضمسطيني الشعر  يـ،كأص ت المحيط  كالظركؼ

 الضمسػطيني  لمقضػي  ككػاف ،3"  رمػكزه كتكثيػؼ ، الم كيػ  تراكي ػو تحػديث عمػ  كسػياقيان،تحرص كتنيػان 
 كمػا خػاص طػا ن ذا  عمػو الػدكر ىػذا ، الضمسػطيني الشػعر عمػ  التػأثير تػي دكر  يػا المتصم  كاألحداث

 الضمسطيني الشعر تي  يا مرت التي األحداث ك الضمسطيني  الحال  تأثير عف ع اس إحساف الدكتكر يقكؿ
نما ، لمشعر مكضكعان  المتصم  األحداث ك الضمسطيني  القضي  أص حت كيؼ ىنا أعني كلست "  أعني كا 
ل  ، شعرم ككعي شعري  كأساليب مكاقؼ مف خمقتو الذم ما  ك مكرت ، الشعرم العطا  نيرت حد أم كا 

 4"  الشعري  كالمنطمقات المضيكمات

  اطةالب
دراكػػػو الػػػدقيؽ  تر ػػن طريقػػػ  التعامػػػؿ مػػن األلضػػػاظ إلػػػ  در ػػ  إحاطػػػ  الشػػػاعر  ػػالظكاىر الم كيػػػ  كا 

المحػػددة لممكقػػؼ الشػػعرم تيكػػكف قػػادران  األلضػػاظلمخصػػا ص الخاصػػ  لمع مػػو الشػػعرم الػػذم يضػػرض عميػػو 
 .(5 المناس   القري   إل  ط يع  اإلحساس االنضعالي المصاحب لممعاناة األلضاظعم  اختيار 

ك عض األلضاظ المستخدم  تظير السمات الشخصي  لمشاعر تعنػدما يختػار الشػاعر نكعػا خاصػا 
ألف الشػاعر عنػدما اـ الشػاعر ك يػا لك ػو دكف رؤيتػو  مف األلضاظ يميػزه عػف نيػره ي ػد المتمقػي نضسػو أمػ

                                                 
  يف الكيميا  .زىرة تي الشعر ل   " ، حسف الكريـ ع د . 1989 مايك  2،1العدداف   ، الثامف الم مد ، تصكؿ م م  1) 

 11 ص " التحكالت كمعن  المعن  تحكالت
 ط ، الثقاتػ  الضمسػطيني  كزارة مط كعػات ، المعاصػر الضمسػطيني الشػعر تػي ال مػالي التشػكيؿ ، العػؼ ؽالخػال ع ػد (2 

 48ص  2000،1
 451السا ؽ ،ص  (3 
 50- 49،ص2001، 3إحساف ع اس ،ات اىات الشعر العر ي ، دار الشركؽ ،ط  (4 
مكتيػ  آتػاؽ ،م مكع  مشػاركيف ، تمسػطيف ت نقدي  مقار ا ، تسرقكا الشمس"دراس  ل كي ، ديكاف "ال ،ياد العر اانظر   (5 

 191ص، ،نزة
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و يت يػاف ك يػ  ي دع قصيدتو تأخذ كؿ لضظ  تي عممو مكضعيا المبل ـ ليا تمقا يان تضكر الشػاعر كعاطضتػ
أم أف يػػأتي  مضظػػ  عاديػػ  كيضػػعيا تػػي عممػػو  حيػػث تكتسػػب معػػاف  ديػػدة  األلضػػاظنضسػػو تػػي اختيػػار تمػػؾ 

كاأللضاظ السيم   سيط  قري   مف اىتماـ كمدارؾ ال مػاىير ال تخػالؼ قكاعػد  (1 كصبلت لـ تكف ليا ق بلن(
ليا تتميز تمؾ أللضاظ  السيكل  أك الصعك   الم   التراثي  كاأللضاظ ممؾ عاـ ل مين الناس ك تناكؿ الشاعر 

ف األلضاظ  سيط  أك سيم  تإننا ال نعني ركاك  المكضكع أك صعك   المعاني أك تضاىتيا ال أكعندما نقكؿ 
 ؿ قػد تكمػف قػكة القصػيدة مػف ألضاظيػا ال سػيط سػيم  المتنػاكؿ كلكػف  تكظيضيػا تكظيضػا سػميما تإنيػا تضصػت 

تصػػؿ عمػػ  المتمقػػي تيػػرل الشػػاعر مػػف خػػبلؿ شػػعره كممػػا نبلحظػػو عمػػ  عػػف معػػاف سػػامي  متكقػػدة مشػػع  
شعرا نا أف ل تيـ ت من  يف التراث كركح المعاصرة حيث قادتيـ ثقاتتيـ إل  اختيار ل   مبل م  لمخاط ػ  
ال ماىير التي طالما عطشت لمف يحمؿ مآسػييا كيع ػر عػف شػككاىا كي ػيف قػكة ح تيػا كنضػاليا تػي قػكة 

لػػػذلؾ قػػػد ال ن ػػػد أك تكػػػػاد تكػػػكف األلضػػػاظ ال ري ػػػ  أك الحكشػػػػي  أك  ا تػػػي كػػػػؿ المحاتػػػؿحقيػػػا كيػػػداتن عنيػػػ
المم ك ػػ  معدكمػػ  تػػي شػػعر ىػػؤال  كلكػػف نال ػػا مػػا سػػن د تػػكظيضيـ   طاقػػاتيـ  اإل داعيػػ  لشػػحذ المتمقػػي 

يصالو ليا عمػ  ك ييػا الحقيقػي دكف زيػؼ أك ت اكز ،كتيمػا يمػي سػنعرض  عضػا مػف  ت ر تيـ الشعري  كا 
لشػػاعر الػػدكتكر الشػػييد سػػاط  أشػػعارىـ ككضػػكحيا تمػػثبل كػػاف اشػػعرا نا قيػػد ال حػػث ممػػا يػػدؿ عمػػ   شػػعر 

كتطكيعيػا كمػا يشػا  تػي شػعره  حيػث تكػكف  األلضػاظؾ ثػركة ل كيػ   عمتػو قػادران عمػ  اختيػار متميلمقادم  ا
 حديث عم  أ كاب ال ن ( يقكؿ:   لمحاؿ تضي قصيدتو مكاتق 

 كاف يمشي مطم نا
 ؤي  مف نير ترددكاضت الر 

 كاثؽ الخطكة مرتاح الضمير
 يعرؼ مف أمس إل  أيف المصير

  عد لحظات سيخطك
 حات خاطضات تعترم القمب الك يرمل

 رة األـ التي حضيت قدماىاك ص
 حث عف  نت الحبلؿ ت

 الذم كـ الي ـتحم
 ص تي عرس ا نياترق
 عب أكالده تي ح رىامي

 (2 تي السرير كأ
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المقادمػػ  حالػػ  استشػػيادم لحظػػ  تنضيػػذ عمميتػػو  إ ػػراىيـييد الػػدكتكر يصػػؼ الشػػ األ يػػاتتػػي ىػػذه 
االستشيادي  ككػاف الشػاعر يعػرؼ مػا يػدكر  خمػد ذلػؾ االستشػيادم تمػؾ المحظػ  مػف اسػتذكار مكاقضػو مػن 

التي تيي و لمزكاج كت حث لو عف عػركس كقػد اختػار لػذلؾ الكصػؼ ألضاظػا كمضػردات  أموكخصكصا  أىمو
لػػ  الر ػػكع لممعػػا ـ إكف عنػػا  كيعػػرؼ المقصػػكد منيػػا دكف الحا ػػ  ي كيضيميػػا دسػػيم  تصػػؿ إلػػ  المتمقػػ

شػػػعر  إحسػػػاس يت عػػػؿ المتمقػػػي  األلضػػػاظالم كيػػػ  كقػػػد كػػػاف مكتقػػػا تػػػي ذلػػػؾ إلػػػ  حػػػد  عيػػػد  حيػػػث إف ىػػػذه 
مػػف  ان الشػػاعر لحظػػ  اإل ػػداع ممػػا  عمػػو تػػي قمػػب تمػػؾ الت ر ػػ  الشػػعري  كقػػد اسػػتخدـ لػػذلؾ ال ػػرض  عضػػ

تع يػر كنػا ي (حضيت قدماىامضردات تي الم   المحكي  ذات الطا ن الم كم الضصيت تمثبل  الكممات الدار  
( مضػػردات  سػػيط  مسػػتمدة مػػف ل ػػ   نػػت الحػػبلؿ ، ك مػػف قمػػب الخيػػاؿ اال تمػػاعي يع ػػر عػػف شػػدة التعػػب

الحيػػاة اليكميػػ  لمتع يػػر عػػف حا ػػات إنسػػاني   سػػيط  لكػػف ح ػػـ  سػػاطتيا يض ػػر تػػي ك ػػداف المتمقػػي ح ػػـ 
، كىنػػا ي ػػدك اإلحسػػاس المضػػرط ع  تقػػدانيا كعػػدـ القػػدرة عمػػ  الحصػػكؿ عمييػػا ك شػػاع  الحرمػػاف منيػػا شػػا

  لمشاعر  المكقؼ ، ككذلؾ تع ر ىذه األسطر عف رؤيا خاص  ك صيرة  ناتذة . 

كنممس ىذه ال ساط  كالسيكل  تي مع مو الشعرم كاضح   تػي كثيػر مػف قصػا ده  ػؿ إف معظػـ 
ف كؿ ما تي الديكاف مف تع يرات كألضاظ ىي قري    دا مف االستعماؿ اليكمي لم   ما تي ديكانو إف لـ يك

التػي تػرد مػف الحػػديث العػامي كن ػد ال سػػاط  تػي األلضػاظ كالكضػػكح تػي المعػاني كػػذلؾ تػي قصػيدتو عا ػػد 
 : (1 حيث يقكؿ

 عا د مف ثنايا نر تي السكدا  عا د
 عا د مثؿ تف النكر تي قمب الم اىد

 اردػـ يطػي ل اطميػقعا د مثمما ح

ذات  عػػد تكػػرم يػػدؿ عمػػ  الضكػػر الػػذم يحممػػو الشػػاعر تػػي نضسػػو  ألضاظػػا األ يػػاتنبلحػػظ تػػي ىػػذه 
، الم اىػد مثػؿ تػف النػكر كيدعك إليو كىك الضكر ال يادم الػذم يدعمػو حقػو تػي مطػاردة كمكا يػ  ال اطػؿ
 ػػر الضمسػػطيني كقػػد طػػرح لمعميػػا  صػػاعد ركحػػي كقػػد  عػػؿ عنػػكاف القصػػيدة عا ػػد لتػػكحي  حػػؽ العػػكدة لبل

قضي  الشيادة تػي  عػدىا العيٍمػكم السػماكم حيػث ارت ػاط الشػييد  السػما  كمػا تػي  كلمعميػا  صػاعد( إشػارة 
إلػػ  أف الشػػييد ال يمػػكت كىػػي تع يػػرات مسػػتكحاة مػػف معانػػاة ككاقػػن ت ر ػػ  مريػػرة حياتيػػ  مػػر  يػػا الػػدكتكر 

ظ أف كممػ   تػف( لػـ تعػط معناىػا القامكسػي المعتػاد كيبلحػ الشػعب الضمسػطيني أ نا الشاعر كالمألكت  عند 
نما  ا ت لمتع ير عف ل   محكي  تتعامؿ من صكت مص اح اإلنارة  النيكف (عند أكؿ تش يمو كتنسػ ـ  كا 
  ذلؾ ىذه المضظ  من كثير مف األلضاظ المكحي   أصكات تع ر عنيا مثؿ صييؿ كرنيف كتضاح ... كنيرىا
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اإلسبلمي  سم  ال ساط  ذلػؾ أنيػـ حريصػكف أف ي سػدكا ت ػر تيـ  كنقميػا  كقد نمب عم  شعرا  المقاكم  
 أل نا  شع يـ تيذا الرنتيسي يقكؿ:

 أنا األ ي يا عرب       أنا الس يف تي النقب
 وػدت اإللػػع        ت الصبلة ػػػأقم
 رتت ال ضبػع         رت الط اة ػػػقي

 بل ػػف ال ػلحس        ا  ػػي السمػىدتن
 (1 بػػمػكرد الس       كا  ػػن المػػكرت

تمامػػػػا معنػػػػ  كممػػػػ    كممػػػات مألكتػػػػ  لػػػػدل العامػػػػ  ممػػػػف عاشػػػػكا ت ر ػػػػ  السػػػػ ف كاألسػػػػر كيػػػػدرككف
تيذه كممات سيم  ك سيط  مألكت  لم مين يضيميا  مف عاش ت ر    األ ي، ال بل  ،الس ف، النقب، السمب

يكصػػؿ الضكػػرة إلػػ  القػػارئ  شػػكؿ م اشػػر  السػػ ف كمػػف لػػـ يعشػػيا كقػػد تمكػػف   سػػاط  ل تػػو ككضػػكحيا أف
الكسػػطي المعتػػدؿ الػػذم  اإلسػػبلـكمػػا طػػرح تييػػا تكػػرة  كسػػمس دكف تعقيػػد لضظػػي أك صػػنع  أك أم تكمػػؼ 

يػػػدعكا إلػػػ  العػػػزة مػػػف خػػػبلؿ كممػػػ   أنػػػا( كأقمػػػت الصػػػبلة كتأكيػػػده عمػػػ  مضيػػػـك الع كديػػػ  هلل كالثػػػكرة عمػػػ  
كمػػا نبلحظػػو تػػي ىػػذه  ، مػػـ تػػي قكلػػو عرتػػت ال ضػػبكتأكيػػده عمػػ  عػػدـ ق ػػكؿ الظ الط يػػاف قيػػرت الط ػػاة

األ يات الحضكر المكثػؼ لمشػاعر مػف خػبلؿ انتشػار ضػمير المػتكمـ كتكػراره الػذم يؤكػد مشػارك  الشػاعر 
 تي الحدث، ألف ت ر   الشاعر الضمسطيني تي شعره ىي ت ر   نضالي  

 كمف ذلؾ أيضا قكلو:
 ؿ دا ٍ ػال كانت  احثان عف ك تحصى          سأؿ الط يبي  كتسعكتى عف ال بل ٍ 

 ا ٍ ػػمف كى دًه خمطى اليمكـ من الدم     و ػػضه قم ي ػي مريػػأخ رتيو أنٍّ 
 يسطيك عم  أرضي كتكرم كالكال ٍ              ف  ػػٌي ضحي ي خا ػػأخ رتو أن

 (2 ؿُّ األن يا ٍ ػسقط الضطيفي كعاشى ك             ت دكتي أىذم تي الضبلًؿ مرٌددان 

يثػػػار اإلقنػػػاع عمػػػ  االسػػػتمال  الك دانيػػػ  تيقتػػػرب مػػػف المعال ػػػ  تل ػػػ  ت سػػػـ  الكضػػػكح كالسػػػيكل  كا 
، كيبلحظ أنو اختػار المضػردات ال سػيط  الدالػ  المنطقي  م تعدا عف الخياؿ كلديو سمك تي القكؿ كالسمكؾ 

الحتكػاؾ عم  أتكار عميق  ، تاسـ  كتسيعكت( ىك اسـ ع رم لس ف النقب متداكؿ  يف السػ نا  نتي ػ  ا
 المحتػػؿ ، كألضػػاظ  مػػريض، القمػػب ، اليمػػكـ ، ضػػحي ، خػػا ف ، األن يػػا  ( ىػػي ألضػػاظ  سػػيط  دالػػ  عمػػ  
ت ر   اعتقالي  مريرة ال م رر ليا إال عدكاف المحتؿ كسطكتو ، كلعؿ كمم   الضطيف(  ا ت  يا الضركرة 

مػػف كرا يػػا إلػػ  ميػػارة الػػذكي تػػي مػػن أف الكممػػ  األكثػػر اسػػتخداما ىػػي كممػػ   الػػذكي( كلعمػػو أراد أف يممػػت 
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،كمػػا يبلحػػظ كثػػرة األتعػػاؿ المضػػارع  كحتػػ  الماضػػي منيػػا  التقػػاط األسػػ اب كالػػدكاتن كالمعطيػػات كالنتػػا ف
تإنو يدؿ عم  الحاضر أحيانا مػف خػبلؿ السػياؽ ، ألف الشػاعر الضمسػطيني يعػيش صػراعا ن تػي الحاضػر 

 من الحاضر 
 

مػي سػعد حػدكد المكػاف م ػردا تمػؾ المأسػاة التػي يتعػرض كتي قصيدتو لمعػراؽ يت ػاكز الشػاعر را
 ليا أ نا  العراؽ مف كحي آالمو  كمعاناتو مف االحتبلؿ حيث يقكؿ:

 صكت الزالزؿ تي العراؽ كما  رل
 يعمك ألف الزحؼ ندران قد سرل
 اليـك حطكا  رحميـ  الراتديف
 كندا زحكؼ الكضر تي أـ القرل

 أتبل ترل
 الرـك تحمي أرضنا

 م انا تقاتؿالرـك 
 تيناؾ قد نمت المرا ؿ
 مف لـ يمت  القصؼ
 (1 مات إذا نمت المرا ؿ

لقػد أراد تػػي األ يػات السػػا ق  أف يشػين  تكػػرة األسػػ  كالحػزف عمػػ  مػا ي ػػرم لػ بلد العػػراؽ كالحػػزف 
ليػػـ كىػذا الشػعكر تكلػػد قػديما لػػدل  إخػكانيـالشػديد عمػ  مػػا آلػت إليػو  أحػػكاؿ المسػمميف مػف عػػدـ مناصػرة 

كاسػػػتخدـ ألضػػػاظ ـ  1948االحػػػتبلؿ المسػػػتمر منػػػذ عػػػاـ  نخػػػبلؿ معانػػػاة مسػػػتمرة طكيمػػػ  مػػػعر مػػػف الشػػػا
كانتشػار القصػؼ كالػدمار  لمدالل  عم  شدة  ( الزالزؿ ك استكحاىا مف كحي الط يع  كالكاقن الذم يعيشو 

ف كىػػك مكػػ  تػػي كػػؿ العػػراؽ ك كقػػد اسػػتخدـ لضظػػ  أـ القػػرل كتعنػػي مكػػ  لمداللػػ  عمػػ   ال عػػد الػػديني لممكػػا
مكاف عند المسمميف كما ليا مف مكانػو دينيػ  كىػك ىنػا يحػثيـ عمػ  صػد  أقدسكالتحذير مف نزكىا كىي 

كألضػاظ مثػؿ  الػزالزؿ ( ع ػرت عػف ىػكؿ المعركػ  تػي العػراؽ ،ك أـ  نزك العراؽ حت  ال تضين  عػده مكػ 
د، كتػأتي لضظػ   الػرـك ( مػف أكػؿ الثػكر األسػك امرة ،كأف الثػكر األ ػيض أكػؿ يػـك القرل( أكحت  ح ػـ المػؤ 

التػػػراث التػػػاريخي لتمػػػنت المتمقػػػي شػػػحنات سػػػا ق  حػػػكؿ ط يعػػػ  العػػػدك ، كتيػػػيف تػػػي ذاتػػػو مشػػػاعر العػػػداكة 
المتأصػػم  لمقػػػـك كالػػػكعي المعرتػػي ال ا ػػػب مػػػف خػػػبلؿ ت يػػر أسػػػما  ذلػػػؾ العػػدك ، كتػػػأتي   المرا ػػػؿ ( تػػػي 

كمػا يميػز الشػاعر رامػي كل  تػي تكريػ   ارحػ   المنتصؼ  يف  المكاقد( كالكمم  المحكي  العامي  عف الر 
سػػعد تػػي  سػػاطتو أنػػو شػػاعر كم اىػػد تكػػاف تػػارس الكممػػ  كال ندقيػػ  حيػػث صػػ ة كمماتػػو  مػػكف الػػدـ كرا حػػ  
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المسػػؾ إذ قضػػ  شػػييدا تػػي مكا يػػػ  المحتػػؿ  تنػػرل كمماتػػو مزينػػ   ثػػػكب المقاكمػػ  الػػذم كػػف رامػػي أحػػػد 
اكم  محرك  لمذىكؿ العر ي كالسككف الدكلي المط ؽ أ ضانو ر اليا ت ا ت قصا ده  يادي  قكال كعمبل مق

 عما ي رم تي تمسطيف كالعراؽ كقد خاط يا قا بل:
   داد  راح ممتي  

 تصد تمكؿ   المانكؿ(
 كدمكع

 مف مقؿ تع  
 تطضر نيراف ال تركؿ
 ك القرب نعامات دتنت
  القير شعك ا تي الطيف
   داد  ماذا أنعاؾ؟
 أـ أنؾ أنت تنعيني ؟

  داد حصارؾ يخنقني 
 (1 كدكم صراخؾ يدميني

كىك إذ ييتـ  العراؽ تؤلف عاصمتيا   داد كىي عاصـ الخبلت  اإلسبلمي  كق مػ  ال ػاحثيف كمنػارة 
العممػػا  تتعػػرض لمنيػػب كالسػػمب كالػػدمار تتميػػب قم ػػو كأحاسيسػػو كاحتبلليػػا يؤرقػػو كيؤذيػػو تيػػك ينظػػر إلييػػا 

ينتمػي إليػو كيع ػر عػف ذلػؾ االنتمػا    سػماعو لتمػؾ الصػكاري  كضمسطيف  ػز  مػف العػالـ اإلسػبلمي الػذم 
كالقنا ػػؿ التػػي تػػدؾ العػػراؽ كتػػدمييا  عػػد أف كانػػت يكمػػا مػػف األيػػاـ مػػف أحػػد ركاتػػد الػػدعـ المػػادم كاإلسػػناد 
النضسػي لمشػعب الضمسػػطيني تأصػ حت اليػـك تػػي خنػدؽ كاحػد معػػو كتحتػاج إلػ  مػػف يكاسػي أناتيػا ككمكميػػا 

 ال تػركؿ ( لضظػ   كممػ ، كالم   الشعري  ىنا تعتمد ال سػاط  ديػدنا ليػا تما زالت تنزؼ كيداكم  راحيا التي
ت رز  كاعث المعرك  ك المانكؿ ( لضظ ت رزه إيحا ات كحشي  الي م  كقدرتيا التدميري  الساكن  تي كعي 

ك   ػداد  ظػالـالعر ي المسمـ ك النعامات( لضظ  ت مكر ح ـ النككص العر ي كال ػ ف تػي مكا يػ  الظمػـ كال
كزنيا المعنكم الثقيؿ  صضتيا عاصم  قديم  لئلسػبلـ تحقػؽ العػدكاف عمييػا أكثػر مػف مػرة ألف  (لضظ  ليا 

المستيدؼ ىك المػارد اإلسػبلمي ككممػات  الحصػار (  يخنػؽ ( الػدما  (مألكتػ  لػدل الضمسػطيني  كالعر ػي 
 كالمسمـ ألف القامكس المعاصر يزدحـ  يا 

                                                 
 39تراتيؿ ، رامي سعد :  1) 



 28 

 صػػػبلح التػػػي أنم يػػػا ألضػػػاظالػػػديني عنػػػد الشػػػيت را ػػػد  ذات ال عػػػد اظ السػػػيم كيكثػػػر اسػػػتعماؿ األلضػػػ
مف الس ف الذم زج  ػو نتي ػ  قكلػو ال لممحتػؿ ك ىػذه األلضػاظ الدينيػ  ليسػت نا  ػ  عػف المتمقػي  مستكحاة

  (1 :ركيا كما تي قكؿ الشي  را د صبلحتيك يعرتيا كيد
 رػارة الق ػػق يؿ زي       كض   المكت مكعظ 

 رػي  يػأال ياناس ت      كف أنضسكـ ػػت كأال 
 رػكمدرككـ مدل الدى       كىذا المكت طال كـ
 تراب األرض كالصخر      ـ ػػكسا قكـ لمنزلك

مػا نقػرأه  ػيف ىػػذه السػطكر ىػك المكعظػػ  الحسػن  كالكممػ  الطي ػػ  التػي تػدعك إلػػ  الزىػد تػي الػػدنيا 
ألضاظػا ليػذا ال ػرض الػدعكم لتكػكف أقػرب مػف  اسػتعمؿكقػد كاالستعداد ليكـ الرحيؿ ميما طالت  نا األيػاـ 

 –خاشػن  -النشػر -ال عػث -الق ػر -الضيـ الديني لممتمقي كتػؤثر تيػو مثػؿ األلضػاظ   كضػ   ػالمكت مكعظػ 
 الذكر(

خػػذ قسػػط مػػف الراحػػ  يعػػكد الشػػي  را ػػد صػػبلح أكتػػي لحظػػ  مػػف لحظػػات الصػػضا  الػػذىني ك عػػد 
ي نضػػكس الشػػ اب التػػا ييف الحيػػارل تػػي ىػػذه الػػدنيا متناسػػيا ىمكمػػو ليمػػارس دكره الػػدعكم تػػي  ػػث األمػػؿ تػػ

 الخاص  تيقكؿ:
 كف  اسما متيمبل إف ناح نيرؾ  اكيا
 كم شرا متضا بل إف صاح نيرؾ شاكيا
 كاص ر عم  مر الميالي شامخا ال  اثيا
 كامست عف األيتاـ دمعا قد ككاىـ  اريا
 كارسـ عم  كؿ الشضاه الناح ات أمانيا

 لمقرآف رنـ الظالميف التالياأك لست 
 تاصدع  ما تؤمر كك ر تي الحيارل ىاديا

 اهلل أك ر أ شركا الميؿ كل  ذاكيا
 كالص ت ىمؿ ضاحكا يسع  إلينا ساميا

 (2 تتقدمكا صضا تقيا لممعالي ماضيا

تخاطب العقكؿ كالقمػكب تنـ عف ط يع  را د صبلح الخطيب المضكه كالثا ر المحؽ كممات دعكي  
م اشرة  عيدة عػف ال مػكض كالتكمػؼ كالصػنع  كتييػا مػف التك ييػات اإليمانيػ  كمسػت دمعػ  اليتػيـ   طريق 
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كال شػػؾ أف تكظيػػؼ  كتػػبلكة القػػرآف كالتػػأثر  ػػو كالصػػ ر كال شػػرل  النصػػر كالتضػػاؤؿ كاال تسػػام  رنػػـ ال ػػرح
ذلػػؾ قكلػػو تػػي  كالكضػػكح ال ميػػؿ ، مػػف ألضػػاظ الػػنص القرانػػي المػػألكؼ لممتمقػػيف يسػػيـ تػػي تكػػريس ال سػػاط 

ككػػػذلؾ نبلحػػػظ رمزيػػػ  الكممػػػات تػػػي كممػػػ   الميػػػؿ( التػػػي ترمػػػز إلػػػ  األ يػػػات السػػػا ق    تاصػػػدع  مػػػا تؤمر(
االحػػتبلؿ  ككممػػ   الصػػ ت( كالتػػي ترمػػز إلػػ  الحريػػ  تيػػذه كممػػات مسػػتكحاة مػػف المع ػػـ الخػػاص لشػػعرا  

 المقاكم 
 

ر نػػايؼ الر ػػػكب يتضػػت مػػػدل عكمػػف أكؿ نظػػرة لنػػػا تػػي ديػػػكاف  اقػػات زىػػكر مػػػف مػػرج الزىػػػكر  لمشػػا
لؤللضاظ الكاضح  ال سيط  التي تتسـ  يا أشعاره إليصػاؿ تكػرة كمضيػـك كممػ  اإل عػاد إلػ   االنتشار الكاسن

كالمعانػاة التػي عاناىػا ال ميكر مف خػبلؿ التعريػؼ كالشػرح المضصػؿ  ػؿ ك الػدقيؽ عػف اإل عػاد كالم عػديف 
 تي مرج الزىكر حيث يقكؿ: الم عدكف 

 بلـػػـ كالظػػكال ؤس خي           اـ ػرج آكتنا الخيػػي المػت
 اـػي العظػػكال رد ينخر ت             كل ػػد ينيشيا الطػػكاأليس
 اـػػرٍّـ كالطعػػتالشرب ح                   ا ػرب صاتيػا  يشػػال م
 راـػػدا حػا  نػأما ال ط                ـ نضترش الثرل ػي الخيػػت

 رم تي الخياـػا  ي ػػكالم   را ػؼ صرصت يعصػكالري
 اـػـ الحمػػي  رده طعػت   ا ػػػؿ قارسػػكالثمف ييط
 (1 اـػػػؿُّ  السقػػتاعتؿ ك     ػاد مف المنػػكالدؼ  ع

ألضػػاظ  سػػيط  رقراقػػ  تضػػيض  المعػػاني الدقيقػػ  يشػػعر مػػف خبلليػػا المتمقػػي  ػػال رد كالمػػرض كالمػػا  
ف خػػبلؿ الػػدكاؿ عميػػو ككصػػؼ المكػػاف مػػف خػػبلؿ  يػػاف كعػػكرة األرض العكػػر كالمعانػػاة كمػػرارة اإل عػػاد مػػ

كالزكاحػػؼ كالحشػػرات ك كالمػػا  ي ػػرم تحػػت الضػػراش ككصػػؼ الزمػػاف مػػف خػػبلؿ الػػثمف كال ػػرد كالػػريت التػػي 
تعصؼ  الم اىديف األسكد  مف كؿ االت اىات  اإلضات  إل  عصؼ داخمي لما ىـ  ػو مػف شػدة ال ػكع 

كمن ذلؾ كمو تيـ مستعدكف ألف يتحممكا أضػعاؼ تمػؾ المعانػاة تػي سػ يؿ  كالعطش كالمرض نتي   ال رد 
 ما يحممكف مف ىمكـ أك ر مف ال كع كال رد كالعطش كنيره

 يرة سػ كد التػيلػ  طضمتػو الصػ إسػؿ الر ػكب  رقيػ  كتي قصيدة تياضػ   معػاني الحػب األ ػكم ير 
 (2  حركؽ تقاؿ: اليمن  ايدى إصا  كصمو خ ر 

 كسممت مف كؿ المصا ب تي الك كد              كدػػس ا ػػػسممت يمينؾ ي
 ي يا حميدػر كأنت ر ػػأنت الم ي            ر ي دعكتؾ تاست ب لي دعكتي 
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 ير كأف ت كدػي اف ت ػػأدعكؾ ر             ي  عده ػػـ  ني  كالد تػػتارح
 دكدػبل حػػي تديتؾ  الكثير  ػػإن            ا س كد  مقمتي ػي تديتؾ يػػإن

ألضػاظ  سػيط  لدر ػ  أف ا نتػو سػ كد تسػتطين تيػـ معانييػا كتشػعر  شػعكر كالػدىا نحكىػا كمػا ىػػك 
نتػو كيزيػد ألمػو عنيػا  تيو مف األلـ نتي   لما أصا يا  ؿ إف ألمو أك ر مف ألـ ا نتو المصا   تيػك يتػألـ ال
 الػػدكا  كيخضػؼ عنيػػا مػػا  أنػو  عيػػد عنيػا تػػي كقػػت ىػي  ػػأمس الحا ػػ  ألف يكػكف   ان يػػا يرعاىػا كيسػػقييا

ىي تيو كىك يعتذر منيا  س ب  عده عنيا كيػ ف ليػا أنػو يضػدييا  ػأنم  مػا يممػؾ اإلنسػاف كىػك ناظريػو  ػؿ 
 كأكثر مف ذلؾ  بل حدكد

 مما س ؽ تتضت لنا معاني ال ساط  تي شعر شعرا  المقاكم ك 
ي شػػرعيتو كمػػنيف حيػػاة يمانػػا عميقػػا تػػإمػػب عميػػو ل ػػ   الداعيػػ   الػػذم يػػؤمف  اإلسػػبلـ نأف شػػعرىـ  -1

 زة ككرام  كسمك تي القكؿ كالعمؿعك ياد ككضاح ك 
يثار  كاإلي ازتتسـ الم    السيكل  كالكضكح  -2   اإلقناعكا 
 الم   قري   مف المعال   المنطقي    -3

 التساك   المغو ة 
يكسػ يا العبلقات  يف المضردات التي يقـك الشاعر  الر ط  ينيػا ت إي ادتقكـ التراكيب الم كي  عمي 

عبلقػات  إي ػادتػي  ػكىره يقػـك عمػي "دالالت  ديدة نير مألكت  كلـ يعيدىا المتمقي مف ق ؿ ذلؾ كالشػعر
تػػي   انحراتػػات دالليػػ وال عبلقػػ   ينيػػا تػػي العػػرؼ االسػػتعمالي المػػألكؼ ممػػا يترتػػب عميػػ أشػػيا قكيػػ   ػػيف 

 (1 "سياؽ خاص يعمؿ  الضركرة عمي تكليد دالالت  ديدة كم تكرة 

تالكممػات  "التراكيػب تختمػؼ عػف المضػردات تػي كيضيػ  التعامػؿ معيػا إفا يا الثكب ال ديد تػك اكتس
التصػػكيرم حتػػ  كػػأف الم ػػ  كسػػط ذلػػؾ تضتقػػد خاصػػيتيا  األدا تتػػآزر تػػي الخػػكاص الخياليػػ  كتتراكػػب مػػن 

نمالمتنضيذ ،  أداةالمحددة ليا كم   كتص ت ضر ا مف الصكر كىنا تككف الم   ليست م رد  لت سيد   ةأدا كا 
 (2 "المعن  الضني الذم يرت ط  النسيف األدا ي

تقػػاؿ ا ػػف  األمػػرلػػذلؾ تن ػػو القػػدما  ليػػذا   كالتراكيػػب تكسػػب الم ػػ  دالالت  ديػػدة ممػػا ي عميػػا حيػػ
ليضػات أنػو يحػدث عنػو مػف تكا ػد التأكذلػؾ  آخرمرك   تاف لتركي يا حكما  األلضاظصارت  إذا " كأما األثير

كالشاعر الم ػدع ىػك الػذم  (3 "ليست تمؾ التي كانت مضردة األلضاظىذه  أفؿ لمسامن كاالمتزا ات مما يخي
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كالضػػػف الشػػعرم خاصػػػ  ال يقػػػؼ عمػػػ   "يػػتقف اسػػػتخداـ تمػػػؾ التراكيػػب تػػػي سػػػياقات مختمضػػػ  كأثػػكاب  ديػػػدة 
د دالالت الم   الكضعي   ؿ إنو يقـك  عمميػ  خمػؽ  ديػد لؤلشػيا  معتمػدا عمػ  تركي اتػو الم كيػ  حيػث ي تعػ

ف نرل أ عادا متعددة تمكح مف خبلؿ القصيدة كمف ىنا ندرؾ أف القصيدة أعف تكرة ال عد الكاحد تنستطين 
 (1 (معانييا تتخمؽ  تي السياؽ العاـ ال تحتمؿ معن  محددا  ؿ إف

 اإلنسػاني  سػط حقكقػو أعػدـ سػم و  إلػ تي قصيدتو " ال تسرقكا الشمس " يػدعك المقادمػ  اآلخػر ك 
سم يـ ليذا  اآلخريفشعب يستحؽ الحياة كالحري  كينكر عم  كأ نا  كطنو ي  ككرام  تيك كىي العيش  حر 

 :إذ يقكؿ  "ال تسرقكا الشمس "الحؽ كذلؾ مف خبلؿ التركيب 
 ال تسرقكا الشمس منا

 نخاؼ عمييا ظبلـ المحيط
 كأركاحكـك رد ال ميد 

 تبل تسرقكىا
 خذكا كؿ شي كلكف دعكا شمسنا

 كب ر نخاؼ عمييا دما  ال
 نخاؼ عمينا

 سنمسؾ  الشمس ق ؿ الم يب
 (2 نقطن كؿ السبلسؿ:

نبلحظ تي التركيب   نخاؼ عمييا ( كالتركيب   نخاؼ عمينا ( حسا مرىضا مػا  ػيف عمييػا كعمينػا 
لػـ يكػف تحػدم المسػتحيؿ   إفالصػم   كتحػدم الصػعاب  نممػس اإلرادةكتي التركيػب   سنمسػؾ  الشػمس ( 

  العيش الكريـ  كاألمؿتي انتزاع الحقكؽ  األربعمي  مكغ  صراراإلك عمو ممكنا سيبل من 
 عا د يقكؿ المقادم : وكتي قصيدت

 عا د مف ثنايا نر تي السكدا  عا د
 عا د مثؿ تف النكر تي قمب الم اىد
 عا د مثمما حقي ل اطميـ يطارد

 (3 عا د كركحي عمي كضي كلمعميا  صاعد
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دا  ( داللػػو رمزيػػ  عمػػي نياىػػب السػػ كف كمػػا تييػػا مػػف تنػػرل تػػي التراكيػػب   ثنايػػا نر تػػي السػػك 
يذا  نضسي ك سدم إال أف ذلؾ ال يحكؿ دكف عكدتو المظضرة  ليكاصؿ مشكاره  عتم  كقير كحدة كص ر كا 

المتقػػد ليي ػػا تػػي قمػػكب  اإليمػػافال يػػادم  ػػيف إخكانػػو الم اىػػديف ، ككػػذلؾ تركيػػب   تػػف النػػكر (  داللػػ  
اطؿ ميمػا عظمػت قكتػو ثػـ ينتقػؿ الػي الحػديث مػن اخكانػو كاصػضا مػدل قػكة الم اىديف الذيف يطاردكف ال 

  (1 قا بل: "زمرة القمب المكحد "ىك آخرالعبلق   ينيـ ككحدتيـ كتماسكيـ   تركيب 
 يا زمرة القمب المكحد ليست تخمطو الشكا ب
 يا عص   االيماف شقكا در كـ كسط الخرا ب

 حيكا  ياد ن يكـ صضكا الكتا بأ
 كا   ركتيـ تالكضر خا بال ترى 

كىػػػك الر ػػػاط  اإلخػػػكافتضػػػي تركيػػػب زمػػػرة القمػػػب المكحػػػد داللػػػ  عمػػػي الر ػػػاط الػػػذم ير طػػػو  يػػػؤال  
، كالتركيػب احػد مخمصػيف ال تشػكب كحػدتيـ شػا   اإليماني الذم مقره القمب تيـ  ميعا عمي قمػب ر ػؿ ك 

ل مػػاعي، كذلػػؾ ينسػػ ـ مػػن التك ػػو لػػو عبلقػػ   الثقاتػػ  الدعكيػػ  الحريصػػ  عمػػ  الضكػػر التنظيمػػي كالعمػػؿ ا
الضكرم الذم حممو الشييد رحمو اهلل ، تالتراكيب تع ر عف الرؤي  كتنس ـ من الكاقػن العممػي الػذم مارسػو 

. 

ككذلؾ الشاعر رامي سعد يقـك  استعماؿ التراكيب استعماال را عػا حيػث ي تػدئ القصػيدة  قػكة مػف 
كقكة مندتع  نحك دعاة السبلـ الكىمي كالذم يعنػي عػدـ خبلؿ عنكانيا" لف نصالت" المتض ر نض ا كثكرة 

 االستسبلـ المشركط  الذؿ كاليكاف ك ين دما  الشيدا  تيقكؿ: أكالسبلـ  أكق كلو لمصمت 
 كمف عيكف  الدـ أن تت ال راح

  ندم ىماـ ألؼ
 كتنام  المد سدا

 كرمت  الصكت تي ل ف العما ـ كالنعاـ
 يا زعامات نياـ
 يا خضاتيش الظبلـ

 يا مف تحكزكف األلكؼ كتسكنكنا تي الخياـ
 يا مف تحكشكف السيكؼ كتمطركنا  الكبلـ

 ىذم  بلدم ليس يسكنيا الحخاـ
 كلف نطيؽ الص ر ذال تي ليالي العشؽ

                                                 
 53 السا ؽ، (1 
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 (1 كبل كال راـ
تضػػػي ىػػػذه المقطكعػػػ  عػػػدة تراكيػػػب را عػػػ  الح كػػػ  مثػػػؿ عيػػػكف الػػػدـ كالتػػػي تػػػكحي  كثػػػرة الشػػػيدا  

الكثير مف  عػدىـ كتػي التركيػب   تنػامي  أثرىـال الي  كاقتض   األرضثرل ىذه  كال رحي الذم داتعكا عف
المد سدا ( زيادة الم اىديف كانتما يـ لخيػار المقاكمػ  التػي زادت شػع يتيا يكمػا  عػد يػكـ حتػي كقضػت سػدا 

كمػف تي ك و المضرطيف ك المتخاذليف مف دعػاة االستسػبلـ  أكمنيعا ضد محاكالت المحتؿ ا تياح مدننا  
 لمدكتكر الشييد ع د العزيز الرنتيسي: "الميؿ آذف  الرحيؿ"ركا ن ما كرد تي قصيدة 

 كالض ر كصكص مف قريب يرقب الص ت ال ميؿ
 ؿػػكال در يحكي تي العبل شمما  طكالت الرعي

 (2 زكؿػػي أف أكشؾكالقمب كشكشني  اف الظمـ 

كصػػكص تعنػػي  الثقػػب  أف داللػػ  عمػػ   دايػػ  ظيػػكر الصػػ اح حيػػث  "الض ػػر كصػػكص"تتركيػػب 
الضػػػيؽ الصػػػ ير  ػػػدا تػػػي القمػػػاش  حيػػػث ت صػػػر العػػػيف منػػػو األشػػػيا  كمػػػف خػػػبلؿ تمػػػؾ العتمػػػ  المضرطػػػ  

الميؿ قد  دا يزكؿ كىػك  أفتي  زكغ الض ر المشرؽ كذلؾ داللو عمي  أمؿي صر  صيص مف  أفاستطاع 
 أيضػػاركيػػب القمػػب كشكشػػني ىنػػا يعنػػي االحػػتبلؿ كظممتػػو ككػػؿ مػػا يمحػػؽ  ػػو مػػف مضػػردات سػػتزكؿ قري ػػا كت

كعد اهلل عز ك ؿ  النصػر  إل عز ك ؿ الذم ي عمو مطم نا    اهلل اإليمانينضس الضكر كىي تعمؽ القمب 
، كتيو إيحػا   ح ػـ اليقػيف الػذاتي  حتميػ  النصػر منسػ ما مػن إيحػا ات مضػردات الط يعػ  " ال ػدر  القريب

ؿ كأ ػرزت ال طػكالت المسػيم  تػي زكالػو كعػدـ ىيمنتػو كالض ر" تال در داؿ عم  اإلشراقات التي تحدث المي
، كالض ػػػر داؿ عمػػػ  اقتػػػراب الضػػػرج كقػػػرب انتيػػػا  المعانػػػاة . كيبلحػػػظ أف التراكيػػػب تتضػػػاتر لتؤكػػػد عمػػػ  

 . المعاني كالمشاعر التي ت كؿ تي قمب الشاعر كذىنو
 كما ال يخمك شعر الشي  را د صبلح مف تركي ات منتيي ال ماؿ الركع  ..... 

 لحذف وا ضماسا
ا   الحذؼ ظاىرة ل كي  تشترؾ تييا الم ات اإلنساني ، لكنيػا تػي الم ػ  العر يػ  أكثػر ث اتنػا ككضػكحن
ألف الم ػػػ  العر يػػػ  مػػػف خصا صػػػيا األصػػػيم  الميػػػؿ إلػػػ  اإلي ػػػاز كاالختصػػػار، كالحػػػذؼ يعػػػد أحػػػد نػػػكعي 

 ا، كمالت إل  ما ىك خضيؼ.ر كالحذؼ، كقد نضرت العرب مما ىك ثقيؿ تي لسانيقصى اإلي از كىما: الً 

ػػذىٍتتي ك  ػٍذؼي الشػيً : إسػقاطيو. يقػاؿ: حى الحػذؼ تػي الم ػ : القطػن كاإلسػقاط   ػا  تػػي الصػحاح: "حى
ذىٍتتي رأسىو  السيؼ، إذا ضر تو تقطعتى منو قطع ن" . كتي (3 مف شىٍعرم كمف ذىنىًب الدا ى ، أم أخذت... كحى

                                                 
 22، تراتيؿ: سعد رامي (1 
66صجالٌفصدذي:(عبذالعسيسالرًتيطي2)

 
 1/120الصحاح تي الم     (3 
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ػػٍذتان  ػػٍذؼي  لسػػاف العػػرب: "حػػذىؼى الشػػي ى يىٍحًذتيػػو حى ـي يىٍحػػًذؼي الشػػٍعر مػػف ذلػػؾ... كالحى ػػا تػػو كالحى ا قىطىعىػػو مػػف طىرى
" الراٍميي عف  اًنبو كالضٍربي
 1). 

كىػػك مػػف اإلمكانػػات الم كيػػ  كاألسػػمك ي   التػػي  (2 " نػحػػذؼ  عػػض متعمػػؽ الكػػبلـ لقري " كىػك أيضػػا
 (3 يم أ إلييا الشاعر تي كثير مف األحياف

ر تمنػو حػذؼ حػرؼ أك حػذؼ كػؿ كممػ   أك حػذؼ  ممػ  أك ف أسمكب الحذؼ متعػدد الصػك أكما 
ع ػػارة كذلػػؾ لشػػحذ القػػارئ كػػي يتخيػػؿ مػػا يشػػا  مػػف صػػكر كاحتمػػاالت الحػػذؼ لمػػا تيػػو مػػف إي ػػاز كىػػك 

 تعريؼ ال بلن  عندما قالكا إف ال بلن  اإلي از

ي كقد كظؼ شعرا  المقاكم  اإلسبلمي  تػي تمسػطيف ظػاىرة الحػذؼ لتكصػيؿ معانػاتيـ إلػ  المتمقػ
 (4 إحساسا منيـ  أنو قد يدرؾ ما يرمكف إليو كيستطين إدراؾ المحذكؼ تي قصا دىـ كتقديره

ستعممكه ليضسحكا الم اؿ أماـ القرا  كي ي دكف أفلـ يككنكا ليترككا مثؿ ىذا النكع مف األدكات الضني    ىـك 
تػي كثيػر مػػف  الحػذؼ يضسػركا مػا يشػا كف مػػن مراعػاة عػدـ سػيكل  الكصػػكؿ إلػي مػا أراد الشػاعر مػػف كرا 

 ،كقد استخدـ الشعرا  اإلسبلميكف الضمسطينيكف ىذا المكف مف الحذؼ األحياف

تنػػرل الشػػاعر إ ػػراىيـ المقادمػػ  قػػد اسػػتخدـ الحػػذؼ إل ػػراز قكتػػو كعػػدـ تياكنػػو تػػي المطال ػػ   حقػػو 
 يدتو ضعضو الذم ينظر إليو عم  أنو سيزكؿ كسيستعيد قكتو كعاتيتو تضي قص مف رنـعم  الكحريتو 

 (5 ال تسرقكا الشمس يستعمؿ الشاعر الدكتكر إ راىيـ المقادم  الحذؼ قا بل:
 خذكا كؿ شي كال تسرقكا الشمس منا

 خذكا القمت لكف...

 خذكا النضط لكف...
 سأخذكا الركح ال  

 ال تسرقكا الشمس منا

                                                 
 9/4،القاىرة دار المعارؼ ،د.ت،ا ف منظكر: لساف العرب (1 
كت ػػػ  اآلداب القػػػادر حسػػػيف  م ات كالتن ييػػػات تػػػي عمػػػـ ال بلنػػػ  تحقيػػػؽ دكتػػػكر ع ػػػدشػػػار محمػػػد  ػػػف عمػػػ  ال ر ػػػاني اإل (2 

 130ص
 185  تي شعر احمد مطرضنكماؿ ننيـ عناصر اال داع ال (3 
ـ المؤسسػػ  الضمسػػطيني  لئلرشػػاد القػػكمي راـ اهلل تمسػػطيف 2001-1967تػػايز أ ػػك شػػمال  السػػ ف تػػي الشػػعر الضمسػػطيني  (4 

 331، ص 1،2003،ط
 25ص، إ راىيـ المقادم : ال تسرقكا الشمس(5)
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لشػاعر مػف دكر  خمػد ايػتضي ىػذه األ يػات حػذؼ مقتضػاه تػرؾ العنػاف لممتمقػي أف يتخيػؿ مػا كػاف 
خػػػذكا كػػػؿ شػػػي  : "أ مػػػؿ تػػػي قكلػػػو أفتيػػػك  عػػػد  "ال تسػػػرقكا الشػػػمس"يقػػػكؿ : أفكلعػػػؿ أدقيػػػا ىػػػك  اتتع يػػػر 

  القمػت لكػف...... كتػرؾ المحػذكؼ  يػا ليػدؿ عمػ ألخذالتضصيؿ تي دعكتيـ  إليعاد  " كالتسرقكا الشمس
  مة مف الظيكر كتكرارهأنو ال تسرقك ا الشمس كىك حذؼ أ

 ي قكلوػػحرؼ كما تكقد يستعمؿ حذؼ ال
 ك و الضضيم  كؿ  اب أنمقكانرسكا الرذا ؿ 

 ابػػعياش ال ترحؿ تدر ؾ در نا كلنا انتس
 (1 اب:ػيا تتي  القساـ ىذا در كـ شكؾ الصع

أم تػػي ك ػػو الضضػػيم  كمػػا حػػذؼ "ك ػػو الضضػػيم   "أنمقػػكاحيػػث حػػذؼ حػػرؼ ال ر تػػي ( تػػي قكلػػو 
، كالحػػذؼ ىنػػا يسػػرع مػػف كتيػػرة الكػػبلـ" ، يػػا عيػػاش"أم  "عيػػاش ال ترحػػؿ "حػػرؼ  النػػدا   يػػا( تػػي قكلػػو :

لحاح .  كي رز ليض  الشاعر عم  منت المتمقي معانيو  سرع  كا 

نيا عشػريف سػؤاال كتركيػا دكف إ ا ػػات التػي ضػػما  " مػػف ي يػب القػدس را ػد صػبلح " كتػي قصػيده
، كذلؾ تي حذؼ نا ن   عف ىذه األس م حت  ي يب  ذىنو كقم ويضست الشي  را د صبلح الم اؿ لممتمقي 

، يمػػارس المتمقػػي دكره تػػي تع  ػػ  تراناتيػػا كاإل ا ػػ  سػػتضياـ الػػذم يتػػرؾ اإل ا ػػات معمقػػ مػػف أسػػمكب  اال
 حيث يقكؿ تي  عض منيا:  كالتي قد تعرؼ ضمنا مف خبلؿ األس م عنيا،

 القدس تساؿ عف األقص  الم ارؾ كالس يف
 مف يكسر القيد الذم قد نمو يا مسممكف؟

 ن األذاف تي أكناتو أ م  ال  يف ؟مف يرت
 (2 مف لمدما  تض رت تي ساح  مف سا ديف ؟

 كقد كرد أيضا حذؼ أداة الندا  ككذلؾ تعؿ األمر عند الشي  را د صبلح كما تي قكلو : 
 (3 كسراج أحمد يا إليي سؤددا  كا عؿ لنا القرآف ر ي مرشدا 

 رآف  ر ي مرشدا(  كالتقدير  يا ر ي (تقد حذؼ حرؼ الندا  تي صدر ال يت   كا عؿ لنا الق

ككػػذلؾ حػػذؼ الضعػػؿ األمػػر تػػي قكلػػو:  كسػػراج أحمػػد يػػا إليػػي سػػؤددا( كالتقػػدير    كا عػػؿ سػػراج 
كىػك حػذؼ يتكػ   عمػ  تيػـ المتمقػي ألسػمكب العطػؼ ، كيمػنت الػدعا  اسػتمراري   أحمد يا إليي سػؤددا (

 ك ماالن 

                                                 
 57،ص،تسرقكا الشمس المقادم : الإ راىيـ (1)

 376زناريد الس كف ،ص را د صبلح:  (2 
 318السا ؽ،  (3 
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 كرد الحذؼ عند رامي سعد تي قكلو : كقد 
 ف تحكشكف السيكؼيا م

 كتمطركنا  الكبلـ
 ىذم  بلدم ليس يسكنيا الحخاـ

 كلف نطيؽ الص ر ذال تي ليالي العشؽ ،
 (1 كبل كال راـ

، كىػػك حػػذؼ تػػس تقػػد حػػذؼ حػػرؼ األلػػؼ مػػف كممػػ   الحاخػػاـ (كىػػي كممػػ  ع ريػػ  كتعنػػي الحكػػيـ
دراؾ الم ػزل منػو ، خصكصػا أف الحػذؼ ىنػا  ػا  لرعايػ   التناسػب المكسػيقي اسـ أع مي يمكف تيمػو كا 

  يف الكمم  كالتضعيم 

الر كب متنانما من ط يع  المرحم  التي نظمت تييا قصػيدتو التػي  ػيف نايؼ  ا  الحذؼ عند ك 
أيدينا كىي مرحم  طضػك  رنػامف السػبلـ مػن العػدك تطرحػت تسػاؤالت كثيػرة حػكؿ ماىي السػبلـ المنشػكد مػن 

يد البل  ػػيف كىػػؿ... كىػػؿ ... كنيػػر ذلػػؾ كلػػـ ت ػػد  ليػػا العػػدك كىػػؿ سػػيعيد لنػػا أرضػػنا المسػػمك   كىػػؿ سػػيع
 م ي ا تي حينو تيقكؿ:

 كينسي المصاب كينسي الشركد؟ بلد     ػن ال ػػر   يػػأشع ي يق
 بلد لشعب حقكد؟ػػي ال ػكيعط ا  كينسي الشييد    ػكينسي الدم

 (2 كد؟ػػي الكداد لعثر الك ػكي   كينسي ال راح كينسي الس كف   

كيتػػرؾ لممتمقػػي أف يختػػار إ ا تػػو  نضسػػو  يحػػذؼ اإل ا ػػ  عنيػػاكثيػػرة يطرحيػػا الشػػاعر ك تسػػاؤالت 
ألنػو مػف نيػر المعقػكؿ أف " ال "كلعمو لـ ي ب عميو ألنو قد يعمـ مس قا أف اإل ا   عم  أس متو تمؾ ىػي 

 !يعترؼ صاحب األرض  شرعي  الم تصب

  الصوت ة ا  حاءاع
 كمػػا ،معنػػ  ذات تتصػػ ت ال ممػػ  تػػي كتركي يػػا الم ػػكم ؽالسػػيا خػػبلؿ مػػف داللتيػػا الكممػػ  تكتسػػب

 األصػكات  عػض لنػر  تقػد ذلػؾ كمػن، الداللػ  تمػؾ تكسػ يا أصػكات عػدة مػف تتكػكف الكممػ  أف ذكػره ي در
 خػبلؿ مػف الضػذ القػارئ  قكتػو يشػعر لمػنص زخمػا تتعطػي الػنص داخػؿ ت ثيا خاص  دالالت تحمؿ المضردة
 األصػػكات عػػف تختمػػؼ الشػػدة كأصػػكات، المػػد حػػركؼ عػػف يختمػػؼ ال ػػا  أك القػػاؼ تحػػرؼ، األصػػكات تمػػؾ

 كمنيػػػػا، كالػػػػ طش القػػػكة دالالت الػػػػنص تػػػػي يشػػػين مػػػػا منيػػػػا التػػػي، األصػػػػكات مػػػػف ذلػػػؾ نيػػػػر أك، الرخػػػكة
 اإليحا يػػػ  تالقيمػػػ  لػػػذلؾ (آالـ ك (آىػػػات  تتصػػػاحب، حػػػزيف نضسػػػي  ػػػك إثػػػارة عمػػػ  تػػػدؿ التػػػي الميمكسػػػ 
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 الػػذم لمضكػػر كػػاف كقػػد الػػنص مػػن تضاعمػػو نسػػ   ك التػػالي ،تمقػػيالم تػػي تأثيرىػػا خػػبلؿ مػػف تػػأتي لؤلصػػكات
 ،صػادقان  ان لسػان يعػد الػذم الشػعرم نتػا يـ تػي األثػر عميػؽ تمسػطيف تػي اإلسػبلمي  المقاكمػ  شعرا  يحممو
 كعػرؼ الكػريـ القػراف حضػظ مػف مػنيـ فأ خصكصا النتاج ذلؾ خبلؿ كمف كشع يـ أمتيـ حاؿ عف كمع را
 اهلل كتػاب  تػدريس قامكا  ؿ،  ذلؾ كنير  كصكامت كصكا ت ك ير ىمس فم كصضاتيا الحركؼ مخارج
 الحػػػركؼ اسػػػتعماؿ عمػػػييـ سػػػيبل تكػػػاف،  منػػػو كالػػػدركس األحكػػػاـ كاسػػػتن اط آياتػػػو كتضسػػػير كحضظػػػا تػػػبلكة

 . أشعارىـ تي كاألصكات كاألتعاؿ كصضاتيا

 أق يػػ  تػي لعػدكا مػن المكا يػ  مراحػؿ أصػعب مػػف مرحمػ  كالتحقيػؽ - "التحقيػؽ تػي" قصػيدة كتػي
 ككقضتػو الم اىػديف  عػض عػف نسػمن  مػا نيػر كصػضا مم اىدل النضسي  الحال  المقادم  كصؼ - الس كف

 عػػض اسػػ ي س كيتحػػداه  صػػ ره السػػ اف ييػػا ـ كىػػك كث ػػات كصػػ ر كعػػزة شػػمكخ كقضػػ  السػػ اف يػػدم  ػػيف
  تيقكؿ ضعؼ كينيـز أكالن سي كأييما األصا ن

 القيد كىات
 األ دؿ معصمي مزؽ

 لالحرٌ  زترتي كاكتـ الكيس كىات
 صدرم تي ، كانكف تي ، الثمف با كصي 

 كالمر ؿ القمب فإت
 لالٌحر  مقمتي كاحرؽ ال از كىات
 ر تيا  تي األنضاس مناتذ دا كسي 

 أك ؿ لف
 تيكل كيضما كىدد
 تيكل كيضما كعذب
 (1 المقضؿ قم ي تدكنؾ

 متػزاحـ  شػكؿ األمػر تعػؿ كركد عمييػا نمػب قػد  أنػو يبلحػظ  المقطكع  تي األتعاؿ إل  ك النظر
 سػد(   ىػدد  تػي الػداؿ كصػكت االنض اري  الم يكرة أصكاتيا صضات خبلؿ مف كالمعن  القكة دالل  كتييا
 (كمزؽ ،احرؽ  تي القاؼ كصكت(  العذاب ،صب   تي ال ا  كصكت( 

 مػػف لػػو يتعػػرض لمػػا تنضػػيس مػػف تييػػا نػػرل كمػػا(  دكنػػؾ ، ىػػات   مثػػؿ األمػػر اسػػـ اسػػتعمؿ أيضػػا
 دكف المػد عند متدتقا اليكا  يخرج حيث(  كدكنؾ، ىات  تي المد أصكات خبلؿ مف كذلؾ التعذيب ألكاف
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 كاقعػػا كرتضػا كاضػػحا تحػديا معمنػا كالػػنضس الصػكت مػف اليػػكا ي الػدتن  قػػكة سػ انو ك ػو تػػي خار ػا عػا ؽ
 :  تيقكؿ لشككاه الحقيقي  ال ث  إعبلميـ يقكـ ذلؾ ك عد

 تع ؿ تبل  يقم مف اآلىات تصعد كلما
 لتث تني أرسميا لمرحمف اآله تتمؾ

 أرذؿ يا العار ق كؿ مف أىكف المكت فإت
 أطمقيا لمرحمف اآله فا  ك 

 (1 الحنظؿ لذع  تطضر اآلالـ كطأة تخضؼ

 س انو أماـ يرسميا الصكتي  كامتداداتيا آىات مف المقاكم   داخؿ ما يتض ر القميم  الكممات  يذه
 المقػاكـ عمػ  التعػذيب كقػن مػف السػ اف نضػس عمػ  أقػكل آىػات س انو مف تناؿل ك ؿ عز اهلل إل  تي ثيا
 كػػػؿ أمامػػػو كتيػػػكف شػػػي أم مػػػف أسػػػم  ىػػػدؼ سػػػ يؿ تػػػي عمييػػػا الشػػػاعر يث ػػػت خبلليػػػا مػػػف  آىػػػات كىػػػي

 الحركػػات اسػتعمؿ مػػف أكثػر  المقادمػػ  أف  ذكػره ي ػػدر كمػا ل طشػػو كرتضػو لمسػػ اف تحديػو ك التضػحيات
، كر مػا يعػكد السػ ب تػي ذلػؾ ألنػو مػف أكثػر الػذيف تعرضػكا كالداؿ كالقاؼ ا ال  كحركؼ شعره تي الطكاؿ

  لمتعذيب عم  يد ال سدم خاص  مف أ نا   مدتو كظمـ ذكم القر  .
 : قكلو مثؿ تي كالتا  القاؼ حركؼ  يا شديدة أصكاتان  صبلح را د الشي  استعمؿ ككذلؾ

 خاتقا أخي عمكي األقص  عم              ال يرقا نرتن  نا ـػق أخي
 (2 اػسا ق فػكك دـػتق تييا           الصادقا الضتيٌ  األ ي الست

 ثػبلث الثػاني ال يػت تػي التػا   صػكت كتكػرر مرات أر ن األكؿ ال يت تي القاؼ حرؼ انتشر تقد
 التي كالقكة الحرك  مدل كلي يف األقص  لممس د انتما و تي الشي  كح   رأم قكة  مدل يشعر مما مرات
  لذلؾ انتما و من  يا يتعامؿ  يا نيتمت

  (3 :يقكؿ حيث كلدم يا الديف صبلح قصيدتو تي الداؿ حرؼ استعمؿ ككذلؾ
 دػكالعي دػلمم  أنا      ميدم تي المكلكد أنا
 عدد كال حصر  بل     األقص  إل  زحؼ أنا

 لػػيس لتكػػرارا كىػػذا فيمػػرت الثػػاني ال يػػت كتػػي مػػرات أر ػػن األكؿ ال يػػت تػػي الػػداؿ حػػرؼ تكػػرر تقػػد
 . تمؾ قصيدتو تي ت اعا الداؿ حرؼ أصكات تبلحؽ إذ  عضو عف  عيدا
  :تقاؿ كأس  حزف عم  الداؿ الميمكس السيف صكت كذلؾ استخدـ كقد
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 رمسي تي الدتف حت  هلل صا را سأ ق 
 كالنيس السم  ثـ لمتذ يت الك ش تمست
 كال مس كالخ از لمطحاف القمت كلست
 كالمكس لترقينكا لمتمزيؽ الثكب كلست
 اليكس تي نار لنذؿ تسمي  اليكـ كلست

 لمقدس الض ر كزيت لؤلقص  القنديؿ أنا
 (1 الكرسي آي  معاني ت ذكني ك األنكار

   الحػزف مػف  ػكا أشػاع تييػا األساسػي  الركيػزة يمثػؿ كالػذم األ يػات ىػذه تي السيف صكت تانتشار
  عػد انػتضض  ػدكره كالػذم الشػاعر يعنيػو مػا ارة مػر  يشػعر الػذم السػيف صكت تضشي مف تيو لما النضس تي
مػف  رنـعمػ  الػ  عقيدتػو قكتػو عمػ  لمداللػ  أيضػا كيكررىػا(   لسػت   الرتض انتضاضتو معمنا المعاناة تمؾ

كلعػؿ صػكت اليمػس تػي السػيف ىنػا مػنت المتمقػي  ( لؤلقص  القنديؿ أنا   نضسو تيعتز  بلدة أماـ ضعضو
الػػنضس لمػػنضس لػػذلؾ  قػػي حػػديثان مضعمػػان  ػػالقكة ، لكنيػػا القػػكة الداخميػػ  إحساسػػا  ػػأف ذلػػؾ الكػػبلـ ىػػك حػػديث 

المتناسػػ   مػػن اليمػػس لمػػذات  عيػػدا عػػف مظيػػر القػػكة الخار يػػ  التػػي نراىػػا تػػي قصػػا د أخػػرل مػػف خػػبلؿ 
 حركؼ ال ير كالقمقم  .

 :  تيقكؿ اإلرادة الضعؿ قكة مف تيو الذم األمر تعؿ استعمؿ ككذلؾ
  اكيا رؾػني احػن إف متيمبل  اسما كف

 شاكيا رؾػني احػص إف متضا بل م شرا
  اثيا ال شامخا الميالي رػم عم  كاص ر
  اريا ككاىـ قد دمعا األيتاـ فػع كامست
 مانياأ الناح ات الشضاه ؿػك  ػعم كارسـ
 التاليا فػالظالمي ـػرن رآفػلمق ستل أك

 ىاديا الحيارم تي كك ر تؤمر  ما تاصدع
 (2 اػذاكي  ػػكل الميؿ أ شركا رػأك  اهلل

 توشخصػػي تػػي قػػكة مػػف  ػػو يتمتػػن كمػػا صػػبلح را ػػد الشػػي  أف لك ػػدنا األ يػػات ىػػذه تػػي نظرنػػا تمػػك
 تدؿ مختمض  صكتي   حركات األمر ألتعاؿ استعمالو خبلؿ مف ت  يااأل ىذه تي نضسو ترض قد الخطا ي 

 كقػػت الػػذات إث ػػات عمػػ  لمداللػػ ( كػػف  مثػػؿ األتعػػاؿ تاسػػتعمؿ  الشػػعب ىػػذا أ نػػا  عمػػ  كال يػػرة القػػكة عمػػ 
 منػا يطمػب كمػو ذلػؾ ك ػيف ضعؼ ال كشمكخ  عزة الشدا د عم  كالص ر الشككل ال كالتضاؤؿ اآلخريف  كا 
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 ال سػػم  كارسػػـ دمعتػػو تامسػػت  اليتػػيـ كىػػك حالػػؾ مػػف أسػػك  حالػػو مػػف ىنػػاؾ أف تعػػاني مػػا ك ػػرنـ ننظػػر أف
  مػػا تاصػػدع(  ممػػ  منػػو اقتػػ س الػػذم الكػػريـ  ػػالقرآف كالتػػذكير القضػػي  إسػػبلمي  إلػػ  ين ػػو ثػػـ الشػػضاه عمػػ 
 ىار ا الم تصب كتكلي  النصر  شرل ثـ األعدا  كيد رنـ  الحؽ ك ير( تؤمر

 قصيدتو تي  نس يان  طكيبل كقتا  يا النطؽ يست رؽ كالتي مدال حركؼ  الر كب نايؼ الشاعركقد كظؼ  
 :تمسطيف ككطني أىمي إل   سبلما

 الصا ريف  نكب مف سبلـ ناالم عدي قمكب مف سبلـ
 الخالدينا ارػػمن قدسي إل        الطاىرينا مقاـ  مدم إل 
 (1 أ معينا األما د الصحب إل        دكما يشتاؽ صادؽ تحي 

 كزف عمػ   ميعػان  ك ػا ت ،اخالػدين، طاىرينػا ،اصػا رين كممػات تػي المػد حركؼ الشاعر كرر تقد
، ككػأف المػد ىػكأنيف خضػي ،يػكحي نا من الشكؽ الحميمي لمكطفالمد ى، كيتناسب 0/0//0/ تاعبلتف كاحد

 أراؾ قصػػيدتو تػػي كرد مػػا سػػعد رامػػي عنػػد الصػػكتي  اإليحػػا ات كمػػف   ػػالتك ن كالتػػأكه  شػػكؿ نيػػر م اشػػر
   :يقكؿ إذ( تنيزميف

 خنسا  يا أراؾ
 كالكرقا  أراؾ
  كا  نير كالعيف
 تنيزميف أراؾ

 أنيف زاد كالصكت
 ثخيف صار كال رح
 ال يدا  تي أصيت
 مسا  ص ت أىيـ

 لمعميا  أطؿ
 (2 ت تسميف أراؾ

  اليػا  كالمػد(   كػا  – كرقػا  – خنسػا     ػاأللؼ الصػكتي المػد طاقات النص ىذا تي كظؼ تقد
 تػي الشػاعر يحمميػا التػي اآلىػات  مػدل يشػعرنا مػا المػد مف تييا ألضاظ كىي(  ثخيف – انيف – تنيزميف 

 الشػػعري  المقطكعػػ  عمػػي يخػػيـ الػػذم ال ػػرح كعمػػؽ كالحػػزف األسػػ   ػػك عػػف يع ػػر  صػػكت تتػػكحي نضسػػ 
 كالتضػحي  كاالحتسػاب اإليمػاف،  الصػ ر دالالت مػفمػا تييػا  تييػا التػي الخنسػا  شخصي  لذلؾ مستدعيا
 حيث يقكؿ :  "نصالت لف" قصيدتو ككذلؾ. كالدعا  كالضدا 

                                                 
 44ص الزىكر، مرج مف زىكر  اقات الر كب نايؼ (1 
  86 تراتيؿرامي سعد: (2 



 41 

 نصالت لف
  السياـ المداتن ت ا يت لك

 نصالت لف
 دىرا المزعكـ ؿالييك تعال  لك

 نصالت لف
 الحراـ اليكـ تحمؿ لف ارضنا

 نصالت لف
 كنضن  ي ق  صكتنا

 (1 سبلـ كال ىركب ال

 تييػػا يػػراد ظالمػػ  محكمػػ  أمػػاـ ونػػأ  شػػعري المقطكعػػ  ىػػذه تػػي "نصػػالت لػػف المتمقػػي " قػػرأي تعنػػدما
 دتن تييا كيريد،  ي كالضح ال بلد  يف القاضي تييا يساكم حيث ،ليا  مده ثمف لم بلد تدتن أف لمضحي 

 تخػرج ك يػكرم مرتضػن ت صػكت ،تنحنػي كال تػذؿ ال ضػعضيا  ػرنـ الضػحي  كلكػف، ال ػبلد إلػ   مدىا ثمف
 رتضػػو أف يعمػػـ كىػػك كيقكليػػا، كصػػضير الصػػاد ،  الحػػا  صػػكت  حػػ  مػػف تييػػا  مػػا"  نصػػالت لػػف" الع ػػارة
 كأزيػز،  كالرصػاص المػداتن صػكت كعػبل ،لممكا يػ  ذلػؾ اضطر كلك حت  الخرا ب عميو ي ر قد لمصمت

 وأسػمحت كانػت فا  ك   كػؿ ذلػؾ لػف يمنػن الشػعب مػف المكا يػ  تػإف حر يػ  تقنيػات مػف ممػؾ كما،  الطا رات
تسػاد كعمػك القػكل مػكازيف اخػتبلؿمػف  رنـعمػ  الػ كتحػدم إصػرار كىػك ، كالسػيـ الصنن  دا ي   المحتػؿ كا 

 ،  حػػيف  عػػد كلػػك سيصػػؿ صػػكتال أف ىػػك كاضػػت أم ػػدالك  "نصػػالت لػػف" أ مػػن العػػالـ ك ػػو تػػي كأسػػمحتو ،
 مصريف عم  النصر أك الشيادة . "نصالت لف"كال م اؿ لو ،  المعرك  مف ررالضاك 

 ي طػػي القمػػؽ كػػاف حيػػث الصػػحراكم النقػػب معتقػػؿ تػػي لذاتػػو ع ػػد العزيػػز الرنتيسػػي مخاط   كتػػي
 عيػد حػديثي ككػانكا ا ن شػت القارس،  صيضا الحار ال ك ذلؾ تي كاألسرل الم اىديفكعيكف  الش اب  ك كه

 نضسو ك يف  ينو حكارا الرنتيسي  دأ  أشكاليا  كؿ معاناةالك ،  كاألح اب األىؿ عف  عد مف كت عاتو  األسر
 آالـ مػف تيػو ىػي مػا ليػا أحػدث مػا عمػ  كتمكمػو  صػاح يا تعاتػب السػطت إلػ  الضعيض  النضس تيو تطضك

 عمػػؽ تػػي سػػ ف تػػي يق ػػن أف النتي ػػ  لتكػػكف كطفالػػ أ ػػؿ مػػف النعػػيـ تػػرؾ ونػػأل كتعات ػػو األسػػ اب متعػػددة
 السػ ف  ػأف الػنضس تمػؾ يقرع الر اؿ كصبل   اإليماف مكا د عم  تر   الذم الم اىد ذلؾ لكف، الصحرا 

 راضػػي  تتعػػكد الن ػػاح مضػػمكن  الشػػكك  ذات طريػػؽ كأف  عػػد تظيػػر لػػـ النتي ػػ  كأف،  الطريػػؽ نيايػػ  لػػيس
    : يقكؿ إذ منيا مقطن كىذا مطم ن 

 الصعاب صيك كتمتطي النعيـ تشرم    الحزف عيشؾ يطيب دىاؾ ماذا
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 (1 الش اب ظؿ تي العيش ذا ترل تانعـ   كطف  بل ندكت إذا عميؾ ماذا

   مثؿ االنض ارم ال ا  صكت من(  دىاؾ    األلؼ كمد ( ماذا    استضياـ ت دأ صكتي  امتدادات
 التػػي لصػػاح يا الػػنضس معات ػػ  عػػف التع يػػر كة قػػ تػػكحي صػػكتي  امتػػدادات( الشػػ اب ، الصػػعابيطيػػب ، 

    : أقكل  مد يخاط يا سكؼ
 تار عي ر ؾ ييديؾ ىذه يا

 ر عيات ؾتست يث تصرخ القدس
 مض عي ي ضك  ات مني كال نب

 الخنن حياة مف خير تالمكت
 (2 كتش عي ىمتي تشدم كلذا

 ،ار عػي ، ر ػي،  ييػديؾ    اليػا  كأخػرل(  حيػاة ، ػات، يػا    ػاأللؼ مػرة ت ػا  المػد تنكع نبلحظ
 (  ي ضك    الكاك كثالث ( مض عي ،تست يثؾ

 رشػدىا إلػ  نضسػو إلثا ػ  الشػاعر يطمقيػا التػي اآلىػات مدل عم  لتدؿ المدكد أنكاع تحمؿ كألضاظ
 كتي(  ار عي ،ر ي، ييديؾ، تست يثؾ  الكممات خبلؿ مف حسن  كمكعظ  دعكة كتييا الصحيت كالطريؽ
 ليػا حصؿ عما لمعكدة كدعكتيا النضس حث مدل نبلحظ تست يثؾ القدس كمم  تي الصادر السيف صكت
  مػػا اسػػترداده كي ػػب ضػػا ن اإلسػػبلمي الػػكطف كأف رنيػػد عػػيش تػػي التضكيػػر مػػف كأك ػػر  مػػؿ المصػاب كأف
، كال شػػؾ أف  الصػػع   المحظػػات تمػػؾ تػػي ليػػا محتػػاج الػػكطف كأف اهلل سػػ يؿ تػػي ال يػػاد كىػػك أكال  ػػو عػػاد

   ب مخر و مف اليمزة تيو إيحا   الحـز ك الشدة كالتقرين .صكت العيف القري

  ا  حاءاع المفظ ة
ضػتت يعندما تتكاثؼ األلضاظ تي الكعي الم دع يصكنيا الم دع تي سياؽ كنسؽ محدد تإنو  ذلؾ 

 (3 الم اؿ رح ا أماـ القارئ لمتضسير كالتحميؿ كالتأكيؿ
لحظػات  ؿ دما مر  عممي  اإل داع تضي حاالت تػكىفكيحمؿ التشكيؿ الم كم تر م  ألحاسيس الشاعر عن

 شػعري تتمثػؿ تػي صػكر  سػحريان  تتثمػر عطػا ن ، كتمضيػا ىػاالت إي ا يػ  مضػي   ، اإل داع يت دل ألؽ الم   
ألنيا تخمػؽ حاالتيػا كال تصػضيا مػف الخػارج كتمػؾ ، عم  ك داف المتمقي،مدىش  كأنساؽ  مكسيقي  تتضت 
  (4   ذات ارت اطات داخمي الحاالت تتـ تي تشكيبلت ل كي
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كمػػن كػػؿ قػػرا ة  ديػػدة لمػػنص تن عػػث اإليحػػا ات المضظيػػ  لتقػػكم الػػنص  مػػكف  ديػػد حتػػ  تصػػ ت 
القصػػيدة  مػػا تييػػا مػػف دالالت ثريػػ  أشػػ و  خػػط كىمػػي تتمػػاكج تيػػو تيػػارات الػػكعي  ػػالبلكعي حتػػ  يصػػ ت 

تخكمػػػو     الحػػػدس عمػػػخار يػػػا كاعيػػػا إلػػػ  الكلػػػكج إلػػػ  داخميػػػا حتػػػ  كػػػأف القصػػػيدة حػػػكار نضسػػػي يضػػػي
  (1 ال امض  إشعاعات يظؿ خبلليا حديث الشاعر النضسي متمك ا يعطي ان ثاقات ال محدكدة

كال يقتصػػػر دكر الشػػػاعر عمػػػ  ترتيػػػب المضػػػردات لتخػػػرج مكزكنػػػ  مقضػػػاة كيقػػػاؿ ىػػػذا شػػػعر  ػػػؿ إف 
ؽ داخميػػػ  الشػػػاعر يقػػػيـ عبلقػػػات سػػػحري   ػػػيف المضػػػردات سػػػ  يا أف الشػػػاعر يريػػػد لمقػػػارئ أف ي مػػػن حقػػػا 

   (2 كخار ي  عم  أساس ت ارب الشعكري 

يحػا ات لضظيػ  كتع يريػ  عاليػ  كمنضػردة  كل   الشعر اإلسػبلمي الضمسػطيني المقػاكـ تييػا طاقػات كا 
الكممات  اإليحا ات الخاص  كتي كؿ مناس   حسب المكقؼ الشعرم تتأتي مع رة صادق  كيحدث التكاـؤ 

تمقػػي مػػف خػػبلؿ تمػػؾ اإليحػػا ات كخصكصػػا إذا تكاتػػؽ الشػػاعر مػػن  ػػيف مػػا يريػػده الشػػاعر كمػػا يدركػػو الم
كؿ كمم  ىي قطع  مف الك كد أك ك و مف ك كه التر ي  " ف ألالمتمقي تي المن ن الضكرم كالمعيف الثقاتي 

اإلنسػػاني  كمػػف ثػػـ تػػإف لكػػؿ كممػػ  طعمػػا مػػذاقا خاصػػا لػػيس لكممػػ  أخػػرل ألف الػػتبلحـ  ػػيف الم ػػ  كالت ر ػػ  
 (3 "كيانا منضردا عف كؿ ما عداهي عؿ لكؿ كمم  

يخاطػػب الشػػاعر رامػػي سػػعد زك تػػو  كممػػات دات ػػ  تػػكحي  عمػػؽ المح ػػ  كالػػكد مػػف األزكاج تمػػثبل 
انش الو  يمػـك أمتػو مف كعم  الرنـ ، عم  الرنـ مف مشاكؿ كؿ منيما تيك مقاـك كىي رسام  كاريكاتير

 لـ ينس أف ي عؿ ألىمو نصيب مف شعره تيقكؿ: 
 ال عد  يي طمعتؾ عم  

 كعضاتؾ أ مؿ أنني 
 ك ستر ح ا ؾ مشرق 
 كالض ر يحكط الحكري 
 لك أممؾ ريش  تناف
 لط عتؾ صكرا زيتي 

***** 
 أنضك تي الحمـ أالقيؾ
 أصحك أتضقد عيني
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 أ حث عف نضسي تأ دىا
 (1 تي رسمؾ تميك  حري 

األلضػػػاظ الرقيقػػػ  إف النػػػاظر ليػػػذه األ يػػػات عنػػػدما يقرؤىػػػا ي ػػػد نضسػػػو تتض ػػػر منػػػو عاطضػػػ  تياضػػػ   
كاألحاسػػيس الدات ػػ  كالمن عثػػػ  مػػف ناظميػػػا حتػػ  إنػػو  عػػػؿ العنػػكاف "إلػػػ  ركحػػي" ليػػدؿ عمػػػ  قػػكة تماسػػػؾ 
العبلق  الزك ي   ينو ك يف زك تو ككؿ ما تحمؿ ىذه الكمم    ركحي ( مف معني ثـ عند قرا  النص ت ػدأ 

ر العػيف ك عػد ذلػؾ كمػو يػرل نضسػو عػا زا الطمع  ال يي  كالعضاؼ المسػتكر ك إشػراق  الض ػر كتشػ ييو  ػالحك 
،كلعػؿ لضػظ الحكريػ  قػد مػنت  عف كصؼ زك تو الطاىرة الصا رة  تيم ػأ إلػ  الشػعر ليصػكنو دررا شػعري 

المتمقػػػي طيػػػارة ال نػػػ  كقداسػػػتيا ، كأكحػػػ   ح ػػػـ السػػػعادة التػػػي يمتمكانيػػػا ، تػػػالحكر العػػػيف تػػػذكر  ال نػػػ  
معػػب تػػي الرسػػـك  ضػػف أميػػ  ال ميػػؿ الػػذم تتميػػز  ػػو ،كأكحػػ  كركعتيػػا كأكحػػت ط اعػػ  الصػػكر الزيتيػػ  ، كال

، كالمعب  حري  أكح    رأة أمي   تي الشاعر كزك تو تاإل داع ي معيما ذلؾ  الترا ط الركحي الكثيؽ  يف
طرح رؤيتيا مف خبلؿ رسكميا ، كتماى  ذلؾ من ركح الشاعر المح ػ  لمحريػ  كالسػاكن  معيػا ، كالمؤيػدة 

  ليا كآلرا يا

نبلحظو تي ديكاف  اقات زىكر مف مرج الزىكر لمشاعر نػايؼ الر ػكب نػرل أف  كػؿ قصػيدة  كما
تيػػو قػػػد اكتسػػت  مػػػكف خػػػاص  يػػا مػػػف خػػػبلؿ داللػػ  ألضاظيػػػا المكحيػػػ   ػػذلؾ المػػػكف تعنػػػدما نقػػرأ لػػػو قصػػػيدة 

كمػا  تإننا نستشعر ألضاظا تكحي  الحزف كاألسػ  كالضػراؽ كالشػتات كاالشػتياؽ لكػؿ مػف تػي الػكطف "اإل عاد"
تػػي الػػكطف كالم ػػك  إلػػ  اهلل عػػز ك ػػؿ تػػي حياتػػو ثػػـ الصػػ ر عمػػ  ذلػػؾ كمػػو  اإليمػػاف إذ يقػػكؿ تػػي مقػػاطن 

 تييا: 
 كالصدر تيو مف األشكاؽ إحراؽ            د مقمتياػرار  عػأن  لعيني ق
 كتي النضس كلن كاألركاح تشتاؽ            ف مكضعو ػػ  الكطػح ي إل

 (2 اف إنضاؽػ  األكطػز عمػتبل يع             تضيؾ أ ذؿ ركحي كىي ران  
 ثـ يقكؿ: 

يماف كأخبلؽ              عف األكطاف تي  زع  مإني   عد  لكال حيا  كا 
 (3   الحؽ ممتـز لمخير س اؽ               إني عم  العيد ص ار  بل كىف 

ف مػرج الزىػكر نبلحػظ عندما نقرأىا تي قصيدة العكدة عندما عاد الم عػدكف مػ أخرل ألضاظ ىناؾك 
ال ػػػك العػػػاـ لمقصػػػيدة يػػػكحي  ػػػالضرح كنشػػػكة النصػػػر النضسػػػي الػػػداخمي عمػػػ  األعػػػدا   الث ػػػات كالصػػػ ر كأف 

 معاناتيـ لـ تذىب ىدرا تقد تكممت  الن اح تيقكؿ:
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 كر عت نحكؾ شار ا كأس الينا           د ال ضا  ػي لثمتؾ عا دا  عػكطن
 ا ػارتشؼ السعادة كالكرام  كاإل            ي األحيا  ػكر عت  عد المكت ت

 (1 ا ػػتي مكطني عانقت نكر األكلي            تي مكطني عانقت ركحي شامخا 

  :ثـ يقكؿ
 تالظمـ يحرؽ أىمو نعـ ال زا                    تالظمـ مرتعو كخيـ تي الكرل 

  ر عاد مف الي ا ت عكدنا التي                        راـ  ميعيـ ػػكالعكد عيد لمك
 (2 كالسحر أ طؿ  العقيدة الدعا                         ا ػك عكدنا اإل عاد صار محرم

يبلحػظ تػي ىػػذه األ يػات  ػػك الضػرح العػاـ مػػف خػبلؿ اسػػتعمؿ الشػاعر الكممػات تػػدؿ عميػو كتػػكحي 
طضا  لييب الشكؽ كزكاؿ الحزف   لثمتؾ  السػعادة  –أرتشػؼ  –كػأس الينػا   –عا د  - السعادة ال امرة كا 

 نكر( –عانقت  –شامخا  –عانقت  –العكدة مف المكت  –اإل ا   –الكرام   –

عػاد مػػف  –كىنػاؾ  مػؿ أيضػا تػكحي  النصػر كاإل ػا  كت ػيف مػدل قػكة التحمػؿ مثػؿ   عيػد الكػـر 
 اإل عاد صار محرما ( –سحر أ طؿ  العقيدة  –الي ا  

لمشػػيدا  كأميػػاتيـ كآ ػػا يـ كأىميػػـ ككػػاف قػػد نظميػػا كىػػك  يػػاكت كالتػػي  "إلػػ  شػػيدا  األقصػػ " كتػػي قصػػيدة 
 معتقؿ تيقكؿ : 

 ـػػد اهلل لمقمػكزحكؼ  ن               دـ ػػالس ف كالقض اف لمع
 دا   العمـػػيا أخكتي الشي               ـ ػػتتقدمكا يا صضكة األم

 (3 ـتي القدس رنـ القير كاألل              قكمكا ارتعكه مخض ا  الدـ 
تضػػي ىػػذه األ يػػات  ػػدا الشػػاعر متبلحمػػا  مػػن قضػػيتو ككطنػػو أرضػػا كعقيػػدة كشػػع ا كتػػاري  اآلالـ 

ىػدار لمحقػكؽ  (القض اف،الس ف   كاآلماؿ تألضاظ تكحي  كؿ ما يتصؿ  الس ف مف تعذيب كقير كعػزؿ كا 
كاؿ المحتػؿ زكاال اإلنساني  كعم  رأسيا الحري  كالحؽ تي الحياة الكريم  كلضظػ  العػدـ تػدؿ عمػ  حتميػ  ز 

نيا يػػا ال يمكػػف  عػػد ذلػػؾ عكدتػػو كصػػضكة األمػػـ تع يػػر يػػدؿ عمػػ  أف الض ػػ  التػػي سػػكؼ تقضػػي عمػػ  ذلػػؾ 
المحتؿ ىي الض   المختارة مف  يف األمـ ليذه الميم  كصضكة تعني القم  أيضا تيـ سيككنكف قمػ  مػف  ػيف 

يدا  كالمخض يف  دما يـ كيعنػي ذلػؾ األمـ كمن ذلؾ سكؼ يقطعكا شأت  المحتؿ كالذيف سيككف منيـ الش
أنيـ سيدتعكف ضري   زكاؿ المحتؿ كنيايتو كىنا إشارة إل  أف النصر ال يمكف تحقيقو دكف أف يػراؽ الػدـ 

 عم  مذا ت الحري  
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 (1 :الرنتيسي تي قصيدتو " قـ لمكطف" قكؿيك 
 كاخمن تديتؾ كؿ أس اب الكىف           قـ لمكطف كانثر دماؾ لو ثمف 

 فػتانعـ  عيش ال ي يد من الزم                 ت تأنت لست  ميت  ػقتم تإذا

كالدعكة إل  ال ذؿ كالعطا  كالتضحي  كترؾ األس اب التي تث ط مف العزيمػ  األلضاظ تكحي  الثكرة 
 مضيكمػػو الكاسػػن الشػػامؿ الػػذم يمتصػػؽ مػػن القيمػػ  المثمػػي  دكالعنػػالسػػت  ميػػت (  –اخمػػن  –انثػػر  – قػػـ 

 ىي أسم  أمني  تي الحياة  لمشيادة ك 

كما نبلحظو تي  عض قصا د الشاعر الشػييد الػدكتكر إ ػراىيـ المقادمػ  أنيػا حممػت ألضاظػا نايػ  
تػػي الدقػػ  كاالختيػػار مػػف شػػاعر ممػػؾ الم ػػ  تطكعيػػا  ػػيف يديػػو كمػػا يشػػا  ت ػػا ت ألضػػاظ قصػػا ده مكحيػػ  

الػػذم اتصػػؼ  ػػو المقادمػػ  تخر ػػت  ػػدالالت مع ػػرة تمامػػا عمػػا يعتمػػؿ تػػي ذىػػف شػػاعرنا كلعمػػو اإلخػػبلص 
كمماتو مف القمب إل  القمب كنحف نعمـ أف ما خرج مف المساف ال يت اكز اآلذاف كمف تمؾ األلضاظ المكح  

  عميؽ األثر تي النضس  قكلو : 
 عم  الشا ًؾ ، أكا و صكتيا الرٌناف

 ييتؼ صا حان أ تي
 تيعزؼ أعذبى األلحاف

 كتقضز كالعصضكرة انحٌطت عم  شرؾً 
 عم  الٌش ؾ

 كتنضض كؿ ما حممت
 مف األشكاؽ تاطم ه كما تت ت
 تداعب قم يى المر كط  الش ؾ
  أخ ار الص ار تصيت ، تضتخر

  إخكتيا كقد ك ركا
 (2 كأعماـ أحاطكىا عنايتيـ كما ض ركا

إف المػػػتمعف تػػػي ىػػػذه األ يػػػات يشػػػعر  مكقػػػؼ صػػػعب تػػػي حيػػػاة السػػػ يف حيػػػث تػػػزكره طضمتػػػو كال 
يا كلكنيػػا تقػػن الصػػمت  صػػكتيا العػػذب أ تػػي كتأخػػذ تػػي نضػػض مػػا لػػدييا مػػف أخ ػػار يسػػتطين أف يحتضػػن

األىػػػؿ المشػػػتاقيف كاألعمػػػاـ الطي ػػػيف الػػػذيف يرعػػػكف أسػػػرتو تػػػي نيا ػػػو  كقػػػد اختػػػار ألضاظػػػو  عنايػػػ  لتػػػؤدم 
 -قم ػيى المر ػكط -ال رض كىػك أف يتخيػؿ المتمقػي  ػز أ مػف معانػاة األسػرل داخػؿ السػ كف مثػؿ  الشاػ ًؾ 
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تيذه ألضاظ تكحي  ال ك الذم كاف يعيشو الشاعر تي س نو  (ييتؼ صا حان  - شرؾً  – األشكاؽ -ضكتنض
ك يع  مضردات الس ف المكحي   المعاناة كالصمكد كاأللـ الذم يعتصر قمب الشاعر عندما تراه ا نتػو كىػذه 

 حالو.

 األ مو 
كت  أسمكب تػبلف تػي كػذا الطريؽ أك المذىب أك سطر النخيؿ الممتد كيقاؿ سم "نعني  األسمكب

 (1 "أم طريقتو كمذى و أك ىك الطريق  التي يستعمميا الكاتب تي كتا تو

 التضكيػر كتػي لؤلشػيا  رؤيتو تي كتي الشعر يعتمد تعريؼ األسمكب عم  طريق  الشاعر الخاص 
 ما ك قدر ،مؤثرا تي سامعوكالشعكر كنقؿ صكرة األشيا  التي يريد التع ير عنيا لآلخريف مف خبلؿ ل تو 

كيحػدد األسػمكب ال يػد  مػا يحققػو مػف تػأثير تػي   يػدان  أسػمك و يكػكف لآلخػريف ذلػؾ نقػؿ تػي الشاعر ين ت
 الحقيقػ  در ػات أقصػ  كيحممػو  خصػ ان  الشػعر ي عػؿ أف الحػديث الشػاعر يحػاكؿ نضػس المتمقػي  لػذلؾ

 ألضاظنػا تحمػؿ قصػيدة مػف كمػا ،(2" (كتعقيػد تراكػب مػف تييػا مػا  كػؿ الت ر ػ  لنػا كيقػدـ ، كالتأثير الشعرم
 االضمحبلؿ ركح" عم  ذلؾ يدؿ كقد عم   كدتيا، السم ي تأثيره ككاف لذلؾ إال شاذنا، أسمك نا أك م تذل ،
 تي نضسو كأ يد طم يا، تي ال عض ألت كالتي ... القاتي  كال رم كرا  ال ميدة، كالمحاكاة الضكرم، كالتخمؼ
 معنػاه تػي  يػت ما ػ  يضكؽ قد  يتنا أف  صيرتو عف ناب كقد ظـ،الن مقدرتو عم  إلث ات قصيدتو تطكيؿ

 يحس و  قيع  سراب كلكنيا األ يات، مف الم ات  اكزت مطكل  مف أتضؿ  النضس تعمؽ كم ناه،كمقطكع 
 (3 الظمآف ما 

 ال ي ػ  تأثػر كقػد   يػا، يع ػركف التػي أسػالي يـ عمػ  تييػا الشػعرا  يعػيش التػي ال ي ػ  كتػؤثر
تظير ذلؾ  ميا تي أشعارىـ التي سنعرض ليػا مػف خػبلؿ   الشعرا  الضمسطينييف أساليب  عم الضمسطيني 

  :إل  قسميفكينقسـ األسمكب عند ال بلنييف ال حث كالدراس  
 الخ ري : كبلـه يحتمؿي الصدؽ كالكذب لذاتو. -
 (4 .ال يحتمؿ صدقان كال كذ ان لذاتو اإلنشا  : كبلـه  -

خداميـ لؤلساليب  يف الخ ر كاإلنشػا  نيػر أنػو  مػف ال ػدير  الػذكر أف كقد نكاع الشعرا   تي است
شػػعرا  المقاكمػػ  اإلسػػبلمي   نمػػب عمػػ  شػػعرىـ اسػػتخداـ األسػػاليب اإلنشػػا ي  لمبل متيػػا الكضػػن السػػي  
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 95 ص الشعر، تف (2 
 .295ص ـ، 1،1987ط الضكر، دار الحديث، عماف الشعر الضمسطيني تي اال تماعي ال انب عمياف، شحادة محمد (3 
   69، 55ري  صصكت   الع، المـ1999، 1لياشمي،  كاىر ال بلن ، تدقيؽ. يكسؼ الصميمي،  يركت، طالسيد أحمد ا(4 



 48 

اؼ التػي قيمػت ، كالذم يعػد مػف أىػـ األنػراض كاألىػدتكررة لمتضكير كالعمؿ لما ىك آتالقا ـ كالدعكات الم
 . ، كما أف  ركز األساليب اإلنشا ي  يع رعف  يشاف العكاطؼ كتكرة االنضعاالتو شعارتييا األ

، كقػػػد تميػػػزت ظيػػػرت  صػػػكرة كاضػػػح نشػػػا ي  كثيػػػرة كقػػػد  ػػػرزت عنػػػد شػػػعرا نا ظػػػكاىر أسػػػمك ي  إ
، كسيذكر ال احث أمثمػ  لؤلسػاليب اإلنشػا ي   القػدر الػذم ع تي استخداـ األساليب اإلنشا ي أشعارىـ  التنك 

 كالتي منيا:  اهلل تعال قؽ  و الضا دة  إذف تتح

 أ مو  اال تفهام 
 أدكاتػػو اآلتيػػ ::ىك  طمػػب العمػػـ  شػػي  لػػـ يكػػف معمكمػػان مػػف ق ػػؿ كذلػػؾ  ػػأداة مػػف إحػػدل االسػػتضياـ
   (1 ، كأم(ككـ، كأن ، كأيف، ككيؼ، كأياف، كمت ، اليمزة، كىؿ، كما

بلمي  كذلػؾ ير ػن إلػ  الحالػ  النضسػي  السػي   كثر االستضياـ تي قصػا د شػعرا  المقاكمػ  اإلسػكقد  
التػػي يعيشػػيا ىػػؤال  الشػػعرا  مػػف خػػبلؿ إحساسػػيـ  م ػػتمعيـ القمػػؽ المضػػطرب الحػػا ر الػػذم ي حػػث عػػف 

قصػػا ده  إ ا ػػات ألسػػ م  كثيػػرة كال ي ػػدىا حتػػ  إف  عضػػيـ كالشػػي  را ػػد صػػبلح قػػد  عػػؿ عنػػاكيف  عػػض
، أم  ماؿ قضص االتياـ ؟، كيؼ قضينا العيد؟أنا تي ، لماذا مثؿ  مف ي يب القدس؟ع ارات استضيامي  
( مػػف ي يػػب القػػدس؟  ، لمػػف أعػػكد ؟( كنختػػار  ػػز ا مػػف قصػػيدتومػػف يعػػرم الديناصػػكر؟أنػػت يػػا قػػدس ؟ 

نػػرض  بلنػػي ىػػك اإلنكػػار كالتػػي حيػػث أكثػػر مػػف االسػػتضيامات خاليػػ  اإل ا ػػ  كخػػرج تييػػا االسػػتضياـ إلػػ  
 : منيا

 ميكـ ؟القدس تسألنا أليس لعضتي حؽ ع
 ، يا حسرتي ماذا لديكـأنا تي المذل  أرتمي
 ، حت  مت  أسضي عميكـ ؟أنا تي الميان  نارؽ

 كمت  تثكر زحكتكـ كت ي ني   نا إليكـ
 (2 يا عاركـ مف ذم التي عف نصرتي شمت يديكـ ؟

نبلحػػظ تػػي ىػػذا األ يػػات إحسػػاس الشػػاعر العميػػؽ  ػػآالـ مدينتػػو كآالميػػا تػػي  المسػػمميف لتحريرىػػا   
كتسػػتنكر مػػا آؿ إليػػو كضػػن المسػػمميف الحػػرج مػػف الضػػعؼ كالميانػػ  حيػػث أنيػػـ ال يسػػتطيعكف أف يقػػدمكا 
لمقػػدس أم شػػر لنصػػرتيا كا  ا ػػ  دعػػكات اسػػت اثتيا كلػػك  ػػالقكؿ دكف الضعػػؿ كقػػد اسػػتخدـ أدكات االسػػتضياـ 

 ين الم االت ، مف ( عف الحاؿ  السير لممسمميف تي  ملتنكع التساؤالت  أليس، ماذا، متيالمتعددة 
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كنبلحظ أنو ي مب عم  قصا د را د صبلح األسػمكب اإلنشػا ي االسػتضيامي كىػك مػف أقػدر آليػات 
األدا  التع يرم عم  اإلثارة كالتأثير كقكة لييب العاطض   حيث ال إ ا   لبلستضياـ  ك قي ال ػكاب محػذكتا 

 ليدؿ عم  عظـ المصي   كاإلحساس العميؽ لمشاعر  آالـ أمتو
 عاني التي يضيدىا االستضياـ التحسر كما تي قكؿ رامي سعد : كمف الم

 أما لميؿ يتركني
 أما تكضيو أش اني ؟

 ؟ ىؿ لي يا قكـ
  أف  أحيا

 (1 ؟كما تحي   يا األنراب أكطاني

استضياـ يدؿ عم  حسرة كتأكىات نا ع  مف مصاب  مؿ  شعكر المر  نري ا تي كطنو كاألنراب  
كيػػأتي االسػػتضياـ أيضػػا ممزك ػػا  مػػػرارة ال عػػد عػػف الػػكطف االشػػػتياؽ  ـ منيػػػايتمتعػػكف  خيراتػػو كىػػك محػػرك 

 كقكلو:  ر نايؼ الر كبكما حصؿ من الشاع  ر ا لؤلح   كيككف نرضو ال
 ي كأىنييا؟ػػر  يا عينػػحت  تق        ىؿ  الص يرة نحك الصدر أحمميا 

 ركا ييا ؟ كىؿ أطكؼ  أرضي من             ي تأرمقو  ػ   يتػػإل أعكدكىؿ 
 (2 ا؟ػكىؿ أ كب زقاقا كنت أمشيي           كب ديارا كنت أسكنيا ػػكىؿ أ 

 
اسػػتضيامات كثيػػر مت ػػاكرة كمتكػػررة ليتن ػػو السػػامن إلػػ  مػػدل شػػكؽ الشػػاعر عػػف أىمػػو ككطنػػو كمػػا  

 ككػذلؾ اسػتعمؿ يتمناه ىك العػكدة إليػو ليتحقػؽ لػو كػؿ مػا يتسػا ؿ عنػو تػي ىػذه األ يػات كمػا  عػدىا أيضػا
 اليمزة لبلستضياـ تي قكلو: 

 (3 أيذؿ مف ع د اإللو مف ال شر ؟          أييكف مف عرؼ اإللو كصنعو 

تقد استعمؿ أداة االستضياـ اليمزة  من الضعػؿ المضػارع لمداللػ  عمػ  الحيكيػ  كالحركػ  التػي يتمتػن  
يـ هلل سػػ حانو كتعػػال  كيضيػػد  يػػا أكل ػػؾ الػػذيف اختػػاركا طريػػؽ الع كديػػ  هلل عػػز ك ػػؿ تكػػانكا أحػػرارا  ع ػػكديت

االستضياـ معن  اإلنكار كالتك ي  كما  ا  تي تساؤالت الشاعر إ راىيـ المقادمػ  لم حػر كيػؼ اسػتطاع أف 
 ي در  ا نو كىما الصديقاف منذ زمف  تيقكؿ: 

 ىؿ ي دري العشااؽي ؟
 ىؿ ي تاحيـ نكؿي انتقاـ ؟
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 أنا ال أصدٍّؽ ما تعمتى .. كأنت أنت
 كسٌممكؾ ؟ ك ندكؾ ؟ ! ىؿ دٌنسكؾ ؟

 ىؿ نيركا ك و المحب ىؿ نيٌركا اسمؾ صار "ياـ"
 ؟ نقض العيدىؿ عٌممكؾ ال درى 

 (1 تحريؼى الكبلـ

ـ ال حػر كيػؼ  ا نو أحمد كىك إنكار يك يػو إلػ  العػدك الػذم عمٌػ تيك ىنا ينكر عم  ال حر ما ألـٌ 
المعانػػاة التػػي يعانييػػا األسػػرل، تيػػـ   ػػـ، كىػػك اسػػتنكار مػػكحي  ح، كاالسػػتنكار ىنػػا اسػػتنكار المحػػبي ػػدر

يـ، ،  عيػػػدكف عػػػف المناسػػػ ات اإلنسػػػاني  كاال تماعيػػػ  التػػػي يحتا يػػػا أطضػػػالمحركمػػػكف مػػػف رعايػػػ  أ نػػػا يـ
، كالدتف يحدث  عيدا عف مشارك  األب ، كالك ن يتصاعد شعكرا مضػاعضا تال رؽ  عيدا عف متا ع  األب

تمػػؾ المعػػاني كالمشػػاعر تختزنيػػا اسػػتضيامات المقادمػػ  ،  كتعرضػػيـ لممممػػات  عيػػدا عػػف األب ،كػػؿ ؿ األىػػ
كما أنيا حممت معن  ال ضب مف الخيان  كال در التي يحاكؿ العدك أف يمارسيا عم  كؿ شػي  التدنيس 
(ك  التسػػميـ( ك الت نيػػد(كممات تػػدؿ عمػػ  ح ػػـ المػػؤامرة كتػػداخؿ مسػػتكيات اإلدراؾ لػػدل األسػػير ال طػػؿ 

  كؿ مضردات األلـ كالك ن كالق ت كال ريم .الذم يرل العدك مس كال عف 
 كيأتي  معن  النضي كاالست عاد كما تي قكؿ الرنتيسي: 

 
ـي        زعماؤينا أصكاتييـ خرسٍت    (2 ؟أك ىؿ يحرٍّؾي ساكنان صن

ير ػػػ  منيػػػا خيػػػر تيػػػـ  تيػػػك يريػػػد أف يػػػكمر لممتمقػػػي أف الزعامػػػات العر يػػػ  ضػػػعيض  لدر ػػػ  أنػػػو ال
ككاف  مك ؿ  ازيارتيتي أثنا  عندما خاطب ا نتو  االستضياـ عند الرنتيسي ككذلؾ كرد أصناـ ال حياة تييا

 اليديف: 
 قاًسي الضؤاًد ت ردهي رمضا ي                  اف  نيتي ػما حيمتي كالقيدي ك

ديره تعاظـى كيديىا صماا ي                 ما حيم ي المكمكـً حيف تحيطيو   ي
 3) 

ـ تمن  أف يقترب مف ا نتو  أكثر تيحتضنيا  يف يديػو لكػف ال ػدار المعػيف لحظات زيارة قصيرة ك
 كالقيد القاسي كك و ال نكد الشـؤ الحاقديف كؿ ذلؾ كاف يحكؿ  ينو ك يف ما يريد  

 

 
                                                 

 44، الشمسإ راىيـ المقادم : ال تسرقكا (1)

 97دذيجالٌفص،ص: الرنتيسيع د العزيز (2)
 96، ص السا ؽ (3 



 51 

 أ مو  األمس
، تينظر اآلمر لنضسو عم  أنو أعم  منزل  ممف (1 األمر: ىك  طمب الضعؿ عم  ك و االستعبل  كاإللزاـ (

ط ػو أك يك ػو إليػو األمػر كلػو عػدة صػية منيػا تعػؿ األمػر كالمضػارع المقػركف  ػبلـ األمػر، كاسػـ تعػػؿ يخا
 .المصدر النا ب عف تعؿ األمر األمر،

يعد أسمكب األمر أحد أنكاع األساليب اإلنشا ي  التػي تميػز  يػا شػعرا  المقاكمػ   اإلسػبلمي  تػي ك 
لمتع ير عف كاقن م تمعيـ كتصػكير الكثيػر مػف ال كانػب  كقد تناكلو شعرا  المقاكم  اإلسبلمي تمسطيف ، 

حػػث عمػػ  ال يػػاد الالمؤلمػػ  تييػػا كذلػػؾ  يػػدؼ اإلصػػبلح كالتناصػػت كال عػػد عػػف الرذا ػػؿ كنشػػر الضضػػا ؿ ك 
 .كترؾ الرككف إل  الدع  

كقد تعددت األنراض التي يخرج إلييا ىذا النػكع مػف األسػاليب ، تتػارة يضيػد الػدعا  كمػا تػي قػكؿ 
 (2 نايؼ الر كب:الشاعر 

 أنت الم ير كأنت ر ي يا حميد             ر ي دعكتؾ تاست ب لي دعكتي 
 أدعكؾ ر ي أف ت ير كأف ت كد                    ده ػػي  عػػتارحـ  ني  كالد ت

 نيتػػو  ، تالشػػاعر ىنػػا يطمػػب مػػف اهلل أف يحضػػظ لػػو ف كػػاف مػػف األدنػػ  لؤلعمػػ  كػػاف دعػػا كاألمػػر إ
 .حترقت يدىا، كتع يؿ الشضا الص يرة التي ا

ليػي كر نػا" إككرد األمر  معن  الدعا  أيضا كما تي قصػيدة الشػي  را ػد صػبلح "تػرج  ضضػمؾ يػا  
 (3 كالتي منيا:

 ليي ذن ناإكانضر  عضكؾ يا                    ليي كر نا  إترج  ضضمؾ يا 
 ا إليي در ناكأنر  نكرؾ ي                     كاستر  منٍّؾ يا إليي عي نا

 كالكؿ تينا حا ر يا ر نا
 يا خير مف مد  األناـ لو يدا          يسٍّر  ضضمؾ يا م يث لنا اليدم 
 كسراج أحمد يا اليي سؤددا          كا عؿ لنا القرآف ر ي مرشدا 

قػيف ، كاليالخكؼ مف االنحػراؼ كالضاتنػ  كارد، ك مف كاقن المعاناة تالكر ات تشتد كالدعا  ىنا ين ثؽ 
، لػػذلؾ كػػاف ير عمػػ  طريقػػو كالتمسػػؾ  يػػدم رسػػكلو، تػػالعزة  السػػ  اهلل ىػػي الكضيمػػ   ت ييػػر الكاقػػن ػػأف رحمػػ

 .لطمب رن   تي الكصكؿ إل  النتي  اإللحاح تي ا
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الشػييد الػدكتكر إ ػراىيـ المقادمػ   تػي قصػيدتو الرا عػ  التػي يرثػي  دككرد األمر  معن  الػدعا  عنػ 
  يا ا نو احمد :

 ب األـ يا رب السما رتقا  قم
 أرسؿ سكينتؾ الح ي   أرضيا
  قضا ؾ المحتـك كامنحيا ىداؾ
 يا راحما كار ط  ضضمؾ قم يا
 (1 كا  ر قمك ا أنت  ا رىا، رضاؾ

، ىػك ني  األكا   التي امتمكيػا الشػاعركمف الكاضت أف الدعا  ىنا ينس ـ من ط يع  النضس اإليما
ظػؿ مصػي   ك يػرة ليػا حرمانػو ك عػده عػف األىػؿ كاألح ػاب تػي لـ يعتػرض عمػ  قػدر اهلل لكنػو تك ػن مػف 

سقاطيـ لو، كصكًّر ذلؾ مكقعيا الك ير، كحماؿ االحتبلؿ ال ريم  تأصػؿ الػ بل   ،ف خبلؿ تدنيسيـ لم ت كا 
ىـ كال حر صديؽ قديـ عشقو الشاعر لكػف الحػب األك ػر كػاف ح ػؿ اإلنقػاذ، كالحػب األك ػر ىنػا ىػك حػب 

عمػػ  مػػنت الصػػ ر كالتعػػكيض  ػػالخير، لػػذلؾ كػػاف الم ػػك   الػػدعا  الحػػار كطمػػب الرضػػا  اهلل كاليقػػيف  قدرتػػو
 مف خبلؿ التسميـ المطمؽ لمقضا  .

 :  ؿ األعماؿ يقكؿ الشي  را د صبلحكيأتي األمر كذلؾ لمحث عم  ال ياد تي س يؿ اهلل تعال  كتضا
 كف طكد حؽ ال يناؿ الظمـ يكما مف عبله

 من ال  اةلتحطـ األشرار أشبل  كتقت
 كتمزؽ الضساؽ أشتاتا كأنذاؿ ال ناه 

 كف حارسا لمقدس كاألقص  األسير مف ال زاه 
 (2 كاص ر عم  طكؿ الطريؽ كندرة الركب األ اه

إخكانو عم  الصمكد كال  اؿ تػي ك ػو الظمػـ  إلزالػ  العػدك مػف  مكانػو ، كيحػثيـ  تالشاعر يحثٌ 
ف قػػؿ مػػف رنـ عمػػ  الػػعمػػ  الصػػ ر عمػػ  حراسػػ  المسػػ د األقصػػ  كتحريػػره كمػػا يحػػثيـ  كعػػكرة الطريػػؽ كا 

 ف ألف العمؿ ي ب أف يككف تي س يؿ اهلل تعال  . ك المناصر 
كمنػػو مػػا كرد تػػي حثػػو المسػػمميف عمػػ  المسػػير نحػػك القػػدس تػػرادل ك ماعػػات  التيميػػؿ كالتك يػػر مسػػتخدما 

 أسمكب األمر 
 قكمكا إل  القدس الشريؼ ميمميف مك ريف

   ال طكل  كاليقيفمف كؿ أرض أق مكا  خط
 رنـ الم اـ تقدمكا كاهلل خير الحاتظيف
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 ال عذر تينا لمحيارل كال مكع اليا سيف
 (1 كالخزم كؿ الخزم ثـ العار لممتخمضيف

كالحػػػث ىنػػػا تحتشػػػد معػػػو األلضػػػاظ كالتراكيػػػب لتمػػػنت المعنػػػ  قػػػكة كتزيػػػده تحػػػديا، كي ػػػدك ذلػػػؾ مػػػف 
 ، األشتات ...إل  ( التحطيـ ، األشبل  ، االقتبلع ،  التمزيؽ(خبلؿ

 (2 :ككذلؾ استعمؿ الشي  را د صبلح المصدر النا ب عف تعؿ األمر تي قكلو
 راػػػيا لطضي  أمي ص 

 ىذا الس ف سين ب نصرا

مستعينا  ذلؾ مف خبلؿ خ رتو تي الخطا    حيث استعمؿ المصدر النا ب عف تعؿ األمر"ص را"
طيػػب مضػػكه كمشػػيكد لػػو  حسػػف الخطػػاب تكانػػت كىػػذا ممػػا يحسػػب لمشػػي  را ػػد صػػبلح يػػث ذاع صػػيتو كخ

 أسالي و تعتمد أسمكب الطا ن الخطا ي الكعظي اإلرشادم. 

كقػػد كرد كػػذلؾ تػػي شػػعر الػػدكتكر ع ػػد العزيػػز الرنتيسػػي  معنػػ  الحػػث عمػػ  ال يػػاد كالثػػكرة ضػػد  
 (3 ال اصب تي أرض العراؽ:

 
 اؽٍ ػػدًر ىٌيا كالنضػل كاخمن نيكبى ا          ر يا عراٍؽ ػًر دمٌ ػدٌمٍر  يكشى الكض

 ي الس اؽٍ ػػكارسي تػعمميـي أٌنا الض          ـي ػزقيػػرىـي مػػرىـي ت ػػدم
 انً  كالعركٍش ػكاسحؽ أساطيفى الخي            ىٌشـ تديتؾ رأسى رمًز ال دًر"  يكش" 

 كٍش ػـ نعػدُّ ليػرىـي أٌنا نعػػأخ             ـي ػػـي أل ميػػـي أسكتيػػأخرسي
 كاصدٍع  يا يا قكـي حيا عم  ال يادٍ             بلٍد ػػي كؿٍّ ال ػلكا ى الدٍّيف ت ارتن

 ادٍ ػحيثي الدُّم   م ت لنا رأسى الضس           مف ينصري اإلسبلـى مف يحمي الًحمى  

نبلحظ تي ىذه األ يات تزاحـ أتعاؿ األمر التي تدؿ عم  ثكرة داخمي  عم  المحتؿ تي العراؽ لـ 
محتػؿ  كػؿ مػا أكتػي مػػف  را أف يكتميػا تتر ميػا دعػػكات صػريح  متكقػدة ألىػؿ العػراؽ  مقاكمػػ  اليطػؽ صػ

 ؿ كيطمب منو مكاصم  المقاكم  حت  الكصكؿ إل  رأس  ػكش كتػي ىػذا دتعػ  معنكيػ  ألىػؿ  قكة تدميري 
س، أسكت، كمف ىذه األتعاؿ  دٌمر، اخمن، تٌ ر، مٌزؽ، ىٌشـ، اسحؽ، أخر  العراؽ  أنيـ يمكنيـ تعؿ ذلؾ

ك ميعيػا أتعػاؿ أمػر اتحػدت مػن  عضػيا لتمقػي تػي ركع المتمقػي مػدل صػبل   الضكػر كحػدة  ، اصػدع(ارتن
الرأم عند الرنتيسي التي  دت كاضح  تي صرام  كحٌدة أسمك و التي يضيػـ منيػا المتمقػي م ػزل التحػريض 
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كميا متػػو  شػػت  الكسػػا ؿ الكاضػػت الػػذم أراده الشػػاعر مػػف الشػػعب العراقػػي الشػػقيؽ  ػػالثكرة عمػػ  المحتػػؿ 
المتاح  كعدـ الرضكخ لو كىذا يدؿ عم  خ رة كاسع  لمرنتيسي  ذلؾ المحتؿ ككيدؿ عم  كعي تػاـ  خ ػث 
المحتػػؿ كمعرتػػ   أسػػاليب  التعامػػؿ معػػو تيػػك عػػدك ال يعػػرؼ إال ل ػػ  الحػػراب لػػذلؾ كػػاف أسػػمكب الرنتيسػػي 

   صارما  كحادا  ألنو يناسب ط يع  المكا ي  من ذلؾ العدك.

 أ مو  النهي :
النيػػي: ىػػك " طمػػب الكػػؼ عػػف الضعػػؿ عمػػ  ك ػػو االسػػتعبل  كاإللػػزاـ ، كلػػو صػػي   كاحػػدة ، ىػػي 

لشػػعرا  ا. كلمنيػػي أنػػراض  بلنيػػ  أخػػرل قػػد يخػػرج إلييػػا ، كقػػد كظػػؼ (1 المضػػارع المقتػػرف  ػػبل الناىيػػ  "
 معػا ميـ الخػاص  سػتعينيف مالمقاكم  اإلسبلمي  الضمسطيني  الكثير مف أساليب النيػي تػي ل ػ  أشػعارىـ 

 الدكتكر الرنتيسػيؼ الشػاعر يػكظمثػؿ تتي إ راز دالالت ىذه األساليب التػي نتمثميػا تيػ عض مػف أشػعارىـ 
أسمكب الني  الخارج عػف حقيقتػو إلػ  النصػت كاإلرشػاد تػي حػث أ نػا  شػع و عمػ  العمػؿ الػدا ـ المسػتمر 

 لتحرير أكطانيـ . قكلو : 
نا قؿ لمذيف نح ُّي  (2 ال تأمنكا إاٌل إل  الر ؿ الرشيدٍ              ـ يا شيخى

 
 : كنتمثؿ أساليب النيي أيضان تي قكلو 
ف ظيرى اليمفٍ                                ال تيأسفا كال تيٍف   حٌت  كا 

 (3 عف ديًنو طكعان خرجٍ                            تاليأسي مف ًشيـ الذم 

 كتي قكلو :
 (4 مف أ ميا تي الس ًف قد أقصاني         كاف ينكم ندرةن ال تع  كا إف 

كمػػف تػػأثره عمػػ  ضػػياع  ػػبلده كاحتبلليػػا مػػف ق ػػؿ ييػػكد كاسػػضو لضػػياعيا  يحػػدث ا نػػو عنيػػا حتػػ  
 يظؿ قم و معمقا  يا كأ يو تيقكؿ: 

يػالى تىسأىلىنٍّي يا  نيا ع  اعٍ ػًف الدٍّيار عًف الضٍّ
يـك آػػالى تىسأىلىنٍّي أيف كٌنا ي  اعٍ ػػلت لمضا

 ي كٌؿ ال قاعٍ ػػالى تىسأىلىنٍّي عف خياـً العاًر ت
 ٌرقاعٍ ػالى تىسأىلىنٍّي عف ثياًب الخيًش تسكنييا ال
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 اعٍ ػػالى تىسأىلىنٍّي عف تيتاًت ال رب ييمقى  لم ي
 (1 الى تىسأىلىنٍّي كيؼ صرنا اليكـى مف سىقىط المتاعٍ 

 النيي متعدد األنراضكىذه  عض مف أشعار الرنتيسي مستخدما أسمكب 
 ارٍ ػكؿي االنتظػػػػػاهي طػأعي      ؼو  ػػر ػػفا لمػركنػػال ت

اٍر ػػػفى إف ريٍمتى الضى ػياسي        ا  ػػػـى حماًسنػٍن زعيػػكات   (2 خى
 (3 تيي التي حضنٍت ص ام يداىا       اىا ػػال تع  يكا إف كنتي ال أنس

 (4 كاهٍ ػػكلذا تإناا ال نريدي إذف س         ال تىٍع ى كا تالمكتي مضتاحي الحياٍة 
أكى ىٍؿ ي ؼُّ النيؿي أك ن ني الضراتٍ           عيااش حيٌّ ال تقؿ عياشي ماٍت 

 5) 

 (6 يقكؿ: شعره   رض النصت كاإلرشاد حيث كقد استخدـ الشاعر نايؼ الر كب أسمكب النيي تي
 رام  ناشرػػؾ ظ ر لمكػكأن                 دا ػأيا  مد األحرار عممتنا الض
 كىؿ يحرز التمكيف إال مصا ر؟               تص ر كال ترض الدني  مك بل 

 كاستخدـ الر كب أسمكب النيي   رض النصت تي قكلو : 
 (7 ت در الميؿ شدا الناظرينا                تزيف  الضضا ؿ ال ت الي 

مػػػػف مدينتػػػػو أال تميػػػػث كرا  كتػػػػي معػػػػرض حػػػػديث الشػػػػاعر مػػػػن مدينػػػػ  القػػػػدس يطمػػػػب الشػػػػاعر 
 (8 :ستنيض ىمـ الر اؿ األكضا  تيقكؿالمتقاعسيف ألنيـ سيكردكنيا الميالؾ  كينصحيا  أف ت

 ىمـ الر اؿ كال ت ارم ميقعدا             يا قدس دكٍّم تي المبل كاستنيضي 

 ـ المقادم  يقكؿ:ككذلؾ الشاعر الدكتكر إ راىي
 الشكا ب وػيا زمرةى القمب المكحد ليس تخمط

 يا عص   اإليماف شقاكا در كـ كسط الخرا ب
 ا بػكا الكتػػكا  يػػاد ن ٌيكـ صضُّ ػأحي
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 (1 بر خا ػػركتيـ تالكضػال تػػرى كا   

كنبلحػظ أسػمكب  تيك يدعك إخكانو إل  عدـ الخكؼ مف العدك ميما تعاظمت قكتػو ألف مصػيره إلػ  زكاؿ
  :يث يقكؿالنيي  معن  النصت كاإلرشاد عند رامي سعد ح

 أيا تاطم 
 أال مف معيني
 خذم كاسمعيني

 كال ت زعي ليكؿ الشركر
 كدمن عيكنؾ
 إذا ساؿ دكنؾ
 ال تيرقيو

 (2 تضي العاتيات سنمق  الكثير:
 
 

كذلػػؾ مػػا كرد تػػي شػػعر الشػػاعر الػػدكتكر إ ػػراىيـ المقادمػػ   كالمكػػا رة كيػػأتي أسػػمكب النيػػي   ػػرض التحػػدم
 :شد المحظات ضعضا عند الشاعر يقكؿالذم يتحدل الس اف  تي لحظ  مف أ

 كيمضي الميؿ ىيا دكنؾ اصم ني
 ، كاحـر مقمتيا النـكعم  ال دراف

 ، ال ت خؿىات الضرب، ىات الركؿ
 (3 ، كال تخ ؿككؿ كسا ؿ التعذيب  ٌر يا

كما نبلحظو ىنا أف الشاعر يتحدل الس اف  ػأف يػأتي  كػؿ مػا أكتػي مػف ألػكاف العػذاب تمػف ي ػد 
 حػامبل نرضػا آخػر ىػك  كيأتي أسمكب النيػي لػدل المقادمػ أذنا صاني  أك ضعؼ يظيره لولدل شاعرنا 
 التحذير مف المصير الم يكؿ حيث يقكؿ:  التيديد أك

 خذكا كؿ شر كال تسرقكا الشمس منا
 …خذكا القمت لكف 
 …خذكا النضط لكف 

 خذكا الركح ال  أس
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 (1 ال تسرقكا الشمس منا

يسػػرقكا شمسػػنا ألنيػػـ إف قػػامكا  ضعػػؿ ذلػػؾ تػػبل شػػؾ إال أنيػػـ ىػػـ  تيػػك إذ يحػػذر اآلخػػريف مػػف أف
 الخاسركف كأنيـ ىـ مف سيحترؽ  يا كمف لظاىا

كتي حديثو عف الشييد يحي  عيػاش يػنظـ قصػيدة مػف خمسػ  مقػاطن كيضػمف كػبل منيػا أسػمكب 
ف يػػدرؾ أف عيػػػاش قػػػد رحػػػؿ  سػػػدا كلكنػػػو يتمنػػػ  أف  تػػػني كنيػػي لمشػػػييد يحيػػػ  عيػػػاش  ػػػأف ال يرحػػػؿ كىػػػ

المقاكم  نيػف عيػاش كىػك درب التضخػي  كاختػراع األسػاليب ال ديػدة تػي المقاكمػ  التػي تػؤلـ العػدك كتػثخف 
 ال راح كتقض مض عو إذ يقكؿ:  وتي

 عٌياش ال ترحؿ كتترؾ حممنا نيش الذ اب
 عٌياش ال ترحؿ ت كلدشتيف ينتظر ال كاب
 عٌياش ال ترحؿ ت كلتنا ندان كدنا الحساب

  يؾ در نا كلنا انتسابعياش ال ترحؿ تدر 
 (2 عٌياش ال ترحؿ تنحف اليكـ أحكج لمصكاب

 
 أ مو  الن اء 

 أك إحػػػدل أخكاتيػػػا  كالمػػػراد( ىػػػك  طمػػػبي المػػػتكىمـ إق ػػػاؿ المخاطػػػب عميػػػو كتن ييػػػو لئلصػػػ ا   ػػػػ  يػػػا: النػػػدا 
 .(3 ( اإلق اؿ مطمؽ االست ا  

لحػػديث إلػػ  الض ػػ  التػػي يعػػال كف تػػإف الشػػعرا  عنػػدما يعػػال كف قضػػي  مػػا تػػإنيـ يتك يػػكف  الػػذلؾ  
تييػػا تمػػؾ القضػػي  كشػػعراؤنا أكثػػركا تػػي شػػعرىـ مػػف أسػػمكب النػػدا  كسػػ مكا تػػي أشػػعارىـ أحػػاديثيـ أل نػػا  

شع يـ كنظرا لما تي أسمكب الندا  مف خصكصي   يف المتخػاط يف تقػد كانػت أشػعارىـ نايػ  تػي الركعػ    
ك أعمػػ  منػػؾ منزلػػ  كمنيػػا مخاط ػػ  مػػف ىػػك تػػي كأد يػػات الخطػػاب المتنكعػػ  التػػي منيػػا مخاط ػػ  مػػف ىػػ

 مستكاؾ كمنيا مخاط   مف ىك أدن  منزل  منؾ كقد تنكع أسمكب الندا  لدل شعرا نا تشمؿ  مين الض ات
 كمنو قكؿ الرنتيسي يخاطب الشي  أحمد ياسيف متأد ا  يف يديو قا بل: 

 
 ماذا يخط لكصضؾ القمـ   يا طكد يا  ركاف يا عمـ 

 منؾ الضمكع كأنت  م تسـ  الـ قد طكيت يا مف عم  اآل
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 كالصدر كالساقاف كالقدـ  ىذم السكاعد ال حراؾ  يا 
 كبل كال أف عضؾ األلـ   لكف ىمؾ لـ يكف شمبل  
 (1 مف ذل  تميك  يا األمـ    ؿ كاف ىمؾ أف أمتنا 

كقػؼ  تػا تمن كتي مخاط تػو لنضسػو  عػد أف احتػد الػنقش  ينػو ك ينيػا أراد  الرنتيسػي أف يحسػـ الم  
 : النضي كالنيي  تي  يت كاحد تيقكؿلديو أسمكب القسـ ك الندا  ك 

 
 تبل تستكيني كال ت زعي  كأقسمت يا نضس لف تكضعي 
ف كسكس الشكؽ تي نضم    كألق  ش اه لكي تخضعي  كا 

 (2 أراؾ  مدح اليكل مدع  دل ػػتقكلي لو يا رسكؿ الي
 

 (3  :  إل  نرض التن يو يقكؿ الرنتيسيلنداكتي معرض آخر  أسمكب الندا  حيث يخرج ا
 

 أٌني كضرتي  يذا الصمًت كالمعبً     يا طا رى الٌدكح  ٌمة أم ى العرًب 
 ذبً ػكالشعبي  ات أسيرى الزيًؼ كالك           ٍرب مٍنتىيىؾه ػػرضي العػيا لميكاًف تعً 

 قبً ػػب القدًس كالنكالكضر يعثك  تيرٍ            ىذم تمسطيفي يا ا ف العٍرب تي نىصىبو 
 ال  الط كؿ ك يتٍّ الصكًت تي الخطبً              ريكـي ػػكالقدس تصرخ  اإلسبلـً نص

عم  أف الشاعر قد أراد تكصيؿ  رسال  إل  األم  دا  طا ر الدكح ىنا  ىك التن يو كال رض مف ن 
هلل مف تحمؿ المسؤكلي  عنيػا العر ي  كاإلسبلمي   ما  ي رم عم  أرض تمسطيف كالقدس كذلؾ لي را أماـ ا
 كأنو قد تعؿ كؿ ما تي كسعو ثـ ألق  األمان   يف يدم المسمميف  ميعا 

 

 (5 الندا  عند الشي  را د صبلح   رض الدعا  تيقكؿ:  (4 كيككف أسمكب
 مكالم يا رب السما   يا نضس نادم تي صضا 
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 حمكان ك رىاف الضدا   قد صار تيؾ اال تبل 
 كالركح رتعا لمكا   ا  ك ذلت لمديف الدم
 كالشرؾ عم  كؿ دا   يا رب  ن ني الريا 
 صاتي ال را ة كالكال   يا رب أليمني الكتا  

 (1  :ض المدح  حيث يقكؿ مخاط ا المعمـككذلؾ كرد أسمكب الندا  تي شعر نايؼ الر كب   ر 
 كالعيف ت رؼ  السنا   تاضت  عممؾ  ع تي 

 ا ػػكالخنكره المذل    ا سيدم عممتني ػػػي
 كحممت تضؿ األن يا   حزت العم  يا سيدم 

أسػػمكب نػػدا  ال ػػرض منػػو مػػدح المعمػػـ  كالثنػػا  عميػػو معترتػػا  ضضػػمو تػػي  نػػا  ال يػػؿ كىػػك يصػػؼ  
المعمـ الحؽ الذم تعمـ منو الش اع  كاإلرادة الصم   تي مقارعػ  العػدك ك عمػو  منزلػ  األن يػا  كقػد كظػؼ 

المقادم  أدكات الندا  المختمض  كاليا  كاليمزة كنيرىا تكظيضا دالليا لتركيػز  الشاعر الشييد الدكتكر إ راىيـ
 (2 : الت خطا و الشعرم كذلؾ مثؿ قكلوكتكثيؼ دال

 أتاطـي   ًت ال تشتكيف
 مف اليكـ ال تشتكيف
 تمف تعت ي لف تقكلي لو
  أٌنؾ أنت أخكنا الحنكف
 تبل تقسي يكمان عم  ضعضنا
 تأنت مكاف أ ينا الس يف .
 كأنت لنا تي ال بل  المعيف .

حيػػث اسػػتعمؿ الشػػاعر حػػرؼ النػػدا  اليمػػزة لمنػػاداة القريػػب كىػػك ا نتػػو تاطمػػ  كذلػػؾ لمداللػػ  عمػػ  
المح   كالقرب الشديد  يف الكالد كأ نا و رنـ ظركؼ الس ف الذم يحكؿ يػف ال ميػن حيػث خاط يػا  مي ػ  

الندا  كالمنػادم  يػا أحمػد ( تيمػا تقكلػو تاطمػ   المحزكف عم  تراؽ ا نو أحمد كيبلحظ أنو ر ما حذؼ أداة
 التي تخاطب أحمد ككأنيا تقكؿ لو :

 يا أحمد أنت أخكنا الحنكف
 تأنت يا أحمد مكاف أ ينا الس يف .
 كأنت لنا يا أحمد تي ال بل  المعيف .
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 (1 :    يا  التن يو مثؿ قكؿ رامي سعدكقد يكظؼ الشعرا   يا الندا  المصحك 
 ف ال زيفيا أييا الكط

 لف تستكيف
 تكف ليـ نارا تمظ 

 كار ـ األعدا  مف تمذاتنا
 أنيرا تي كؿ حيف

 (2  :ب الندا  المحذكؼ األداة تي قكلوكما كظؼ أسمك 
 أييا الشعب الميرانـ
 صكت إقرار المحاكـ
 انتي  مف دكف صكت
 ارتحؿ مف دكف تكت

 ال أمؿ
 

 أ مو  ال خس ة
قػديـ تػي التػراث اإلنسػاني  األدب السػاخرأف نعمـ أف   عندما نتحدث عف أسمكب السخري  تبل  د

األدب السػػاخر  مػػف يػػاتاريخ يخمػػكأمػػ    ػػدتك  تكػػادألرض، تػػبل ا ةطػػكاؿ عمػػار ت اعػػا األ يػػاؿ  انتقػػؿ ع ػػر
 لػ عضالسػعادة كالتػركيت  ، ذلؾ أف النضس ال شري  تي تركي تيا ت حػث عػف هكأشعار  وكرسكمات وكشخصيات

الكثير ما يشرح خاطرا  كاألدب الساخر يمنحيا مف السعادة الشي ، اقياالكقت مف ض كطات الحياة كمش
تصؿ رسػالتو دكنيػا، كال يكتمػؿ  نػاؤه  كاألدب الساخر لو أساليب كصية كمقكمات كدعا ـ ال" .كيزيؿ ىما

اإلنسػػاني  منيػػا النكتػػ  المحكٌيػػ  نثػػران أك شػػعران، كمنيػػا الرسػػكـ  تػػي الحيػػاة مظػػاىر تػػي نيا يػػا، كمػػا أف لػػو
كنيػر ذلػؾ  الكاريكاتير"، كمنيا القصػ  كالركايػ ، كمنيػا المسمسػبلت كاألتػبلـ تػي العصػر الحػديث،" لثا ت ا

الكممػات ال ػاٌدة كيصػؿ  يحمػؿ تػي العػادة رسػال  أقػكل مػفتػي أنػو األدب السػاخر   أىميػكتكمػف  .كثيػر
ميارتو كخضتو، تيك مركب إع ا يـ   مالو كذكا و ك  م ع ل ايتو  طريق  أسيؿ كأيسر، كيتناقمو الناس  نا 

 )3 " الة التأثير تي إيصاؿ األتكار

استخدـ الضف الساخر عند الشعرا ، تما زالت المكاضين نضسيا التي كانت تستخدـ تػي الشػعر كقد 
 الكبلسيكي إاٌل أنٌنا نرل قػد ت ٌيػر األسػمكب مػف الم اشػر إلػي ال يػر م اشػر ك تػي  عػض اإلمعػاف كالتػدقيؽ
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ف أم شاعر، ن د السخري  قد أخذت حٌيزان  مف شعره الساخر  النس   ألنكاع السخري  عندما نتصٌضت ديكاك 
المستخدم  ، ك قد سػاىمت السػخري  السياسػي  تػي تمثيػؿ الكاضػن الػراىف تػي العػالـ العر ػي حيػث تمنحنػا 

لمٌي ، صكران كاضح  عف قضاياه كتطمعنا عم   عض خضاياه مف مختمؼ  كان و، المحمٌي  ك العر ٌي  ك العا
را طػػ  األحػػداث  مػػا يػػدكر حكلنػػا. كلػػـ تقتصػػر السػػخري  عنػػد  الشػػعرا  عمػػ  ىػػذا المػػكف تقػػط،  ػػؿ ن ػػد تػػي 
م االت أخر قد استطاعت السخري  أف تصٌكر مف خبلليا معالـ حيػاة العػالـ العر ػي ألف السػخري  تن ثػؽ 

تطين أف نقكؿ:كػػػٌؿ مػػػن كػػػؿ حركػػػ  أك كممػػػ  ك ال تيحػػػٌدد  نػػػكع خػػػاص أك م ػػػاؿ محػػػدكد، ك  ػػػاألحرل نسػػػ
 مكضكع يصمت أف يككف محٌط  لمسخري .

 (1  كانقسـ الشعرا  تي م اؿ استخدـ السخري  قسميف:
القسـ األكؿ: مف اتخذ السخري  أسمك ان تي شػعره تت مٌػت تػي كػؿ شػعره، كمػف ىػؤال  الشػاعر  أحمػد مطػر 

، تالسػػػخري  عنػػػده سػػػبلح منػػػو  الػػػذم اسػػػتطاع أف يسػػػتخدـ السػػػخري    ػػػزارة تػػػي شػػػعره كتحديػػػدا السياسػػػي
 ، ك ال يتٌحدل القكانيف إذا أحسف استخدامو ظاىران أك  اطنان تي ع ارات ك التضاتات ذكٌي .ى كمي

القسـ الثاني: أتاد مف السخري  تي  عض أشػعاره لمنقػد ك االعتػراض، تنػرل  عضػا مػف قصػا دىـ السػاخرة 
الت متنٌكعػػ ، دكف أف تط ػػ  السػػخري  عمػػ  منتشػػرة تػػي دكاكيػػنيـ ك أنيٌػػـ قػػد اسػػتخدمكا السػػخري  تػػي م ػػا

 .(2 نيرىـالص كر، كأمؿ دنقؿ ك  صبلح ع دىـ، مف ىؤال  الشعرا : ال ياتي ك شعر 

 ع قة ال خس ة بال  ا ة:
كتممػؾ أمػكرىـ،  كما كردت تػي المعػا ـ إلػي تػد ير شػ كف النػاس،( السياس   تر ن المعاني الم كي  لمكمم 

 تييـ.  ك الرياس  عمييـ، ك نضاذ األمر
ىػػذه ىػػي السياسػػ ، ك يكػػكف الشػػعر السياسػػي إذان، ىػػك ىػػذا الضػػف مػػف الكػػبلـ الػػذم يتصػػؿ  نظػػاـ الػػدكؿ " 

 (3 "الداخمي أك  نضكذ ىا الخار ي ك مكانتيا  يف الدكؿ

حسب ىذه التعاريؼ تككف  يف السخري  كالسياس  عبلق  كطيدة، ألٌف السياس  ىي تػف الحكػـ ك ك 
تػي السػخري  أيضػان ي ػب عمػي مػف يكت يػا ذكيان تي معاممتو من اآلخػريف، ك  كفيحتاج مف يتعاطاىا أف يك
كمف   يف الظاىر المستكر.ك  لكي يستطين الر ط المطمكب كالمك كد،–كما  ينٌنا –أف يتمتن  ذكا  ك ل اق  

المضطيديف كالم  كنيف لنقػد الساسػ  ك لسخري  سبلح تي أيدم المظمكميف ك اٌف ا-كما نعمـ -ناحي  أخرم
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كشػػؼ عيػػك يـ، ك قػػد تكػػكف سػػبلحان تػػي أيػػدم الط قػػ  الحكامػػ  لينصػػحكا أك يشػػيركا سػػاخريف لمكصػػؿ إلػػي 
 الحقيق .

يكمنػػا ىػػذا، ك لػػدينا لػػكف خػػاص مػػف   كىكػػذا نعػػرؼ أف السػػخري  متصػػم   السياسػػ  منػػذ القػػدـ حتػػ
يكمنػػػا ىػػػذا   الكثيػػػر مػػػف الشػػػعرا  منػػػذ القػػػديـ حتػػػ لاألدب السػػػاخر ييعػػػرؼ  السػػػخري  السياسػػػي . كاسػػػتيك 

خاصػػ  تػػي ىػػذه األيػػاـ أصػػ ت ىػػذا المػػكف مػػف السػػخري  أكمػػ ن يكمٌيػػ   يسػػتعذ كنيا كيتػػداكلكنيا، حتػػي ن ػػد ك 
 الشاعر يكتب دككايف مف الشعر تي ىذا الم اؿ،

كقد نػرل أف ىػذا األسػمكب أكثػر شػيكعان ك اسػتعماالن عنػد شػعكب دكؿ العػالـ الثالػث ك ذلػؾ ير ػن 
ن أف تنتقػد مػا ي ػرم تػي  مػدىا  صػراح  ك دكف خػكؼ، تنراىػا تمت ػي إلػي إلي أف ىذه الشعكب ال تسػتطي

طريقػػػ  سػػػاخرة نيػػػر م اشػػػرة ك تػػػي  عػػػض االحيػػػػاف الذعػػػ ، لتصػػػٌكر مػػػا يمػػػٌر عمييػػػا مػػػف المصػػػػاعب ك 
 المصا ب مف ًق ىؿ ىذه الشعكب.

كتػػي دراسػػتنا ىػػذه سػػنقؼ عنػػد  عػػض مػػف شػػعرا  المقاكمػػ  الػػذيف أكردكا  عضػػا مػػف أشػػعارىـ  ىػػذا 
مػػف الشػعرا  الػػذيف  ـ نػايؼ الر ػػكب كالػدكتكر ع ػػد العزيػز الرنتيسػػي كىػرا ػد صػػبلح ك  مػكف كمػنيـ الشػػي ال

تمػنيـ مػف قضػ   سػ  يا شػييدا  ػإذف اهلل   امتينكا السياسػ  ك عاشػكا تتػرات طكيمػ  مػف عمػرىـ يمارسػكنيا 
لمػا يحممػو ه صػا دتػي ق أسػمكب السػخري كمنـ مف ينتظر كمازاؿ يمارسيا كالشػي  را ػد صػبلح الػذم شػاع 

الر ػػؿ مػػف ىػػـ ك يػػر كلمػػا تعػػرض لػػو مػػف مضػػايقات  سػػ ب إعبلنػػو الصػػريت  الػػدتاع عػػف مقدسػػات ا ىػػذ
اسػتعمؿ تقػد  المسمميف تي تمسطيف كخصكصا المس د األقص  حت  إنو أطمؽ عميػو لقػب شػي  األقصػ 

 صكر؟" يقكؿ تييا: أسمكب السخري  تي قصيدة كامم   عنكاف يثير السخري  تماما كىك "مف يعرم الدينا
 يسكف اليكـ قصكرا              ىؿ رأيتـ ديناصكرا 
 (1 ركراػػكتسادا كش                  يمؤل األرض ت كرا 

 
 ثـ ي رم خطا ا عم  لساف الديناصكر قا بل: 

 كـ سض  طضبل ص يرا                  احذركا كرشي الكثيرا 
 كراػػػا كقشػتتاتك                  را  ػكندا الطضؿ عصي
 راػاحذركا نا ي الخطي                 احذركا ظضرم الك يرا
 (2 راػػػػكأذاقتو السعي               كـ ركت شع ا ث كرا 
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كمف صضاتو أيضا أف طعامػو  تيك ساحؽ لؤلطضاؿ ك عميـ تتاتا كظضره قد أذاؽ الشعكب الكيبلت كاليبلؾ
عامو الذم يتمذذ  و كاألطضاؿ منيـ  شكؿ خػاص إذ يمػؤل  يػـ ليس كطعاـ اآلخريف  ؿ إف الشعكب ىي ط

القػػدكر كيمػػتيـ مػػا يشػػا  مػػنيـ دكف أف يشػػكك التخمػػ  أك يشػػعر الشػػ ن  ػػؿ عمػػ  العكػػس كممػػا الػػتيـ زادت 
 شييتو 

 : الحديث عم  لساف الديناصكر قا بلثـ يقترب الشاعر مف لحظ  التنكير كالضيـ لي اشر 
 أرسؿ الصكت  يكرا                  را  ػػكأنادم مست ي

 راػػػكعظات كنذي                  أسمن الخمؽ سطكرا  
 (1 راػإذ ندا عندم أسي                 كاعظا  كشا ص يرا  
 : م  ما يضعمو ذلؾ الديناصكر تيقكؿكتي ختاـ قصيدتو يككف الشاعر شاىدا ع
 اكر ػراى ا ال ديناص                  راػىكذا أضح  شيي
 كراػكس   منو الشع                 را ػػىكذا عؽ العشي

 (2 كي تعركا الديناصكرا                تاتيمكا ىذم السطكرا 
كمػػف البلتػػت لمنظػػر أف مػػف يقػػرأ ىػػذه القصػػيدة يػػدرؾ تمامػػا أف المعنػػي  الديناصػػكر ىػػك الم ػػـر  

ضمسػػػػطيني كالعر ػػػػي   المػػػػذا ت الييػػػػكدم السػػػػضاح  "شػػػػاركف" الػػػػذم  حضػػػػؿ تاريخػػػػو األسػػػػكد ضػػػػد الشػػػػعب ال
كالم ازر إل  نير ذلؾ ككاف عم  رأس ذلؾ كمو  ريم  اإلشراؼ الشخصي عم  انتياؿ الشي  الم اىد 

 اإلماـ أحمد ياسيف .

كيضيد الرنتيسي مف أسػمكب السػخري  تػي تقػديـ النقػد الػبلذع لض ػ  مػف الشػعب الضمسػطيني ينظػركف 
مػػػػ  أنػػػػو رسػػػػكؿ السػػػػبلـ لمضمسػػػػطينييف كيضرحػػػػكف  لضػػػػكزه تػػػػي إلػػػػ  حػػػػزب العمػػػػؿ  زعامػػػػ  اإلرىػػػػا ي را ػػػػيف ع

االنتخا ػػات ال رلمانيػػ  تػػي الكيػػاف الصػػييكني ظنػػا مػػنيـ  أنػػو ضػػالتيـ المنشػػكدة كسػػيمنحيـ السػػبلـ الػػذم 
كلكف ت    ينشدكف كأنو  النس   إلييـ أتضؿ مف حزب الميككد الذم يتزعمو تي ذلؾ الكقت الم ـر شاركف

ك طريق  نقدي  ساخرة  يقدٍّـ  الميككد كالعمؿ  النس   لمضمسطينييف ك ياف لعمم  كاحدةقميم  كانكا يعرتكف أف 
الرنتيسي  قصيدة عنكانيا "أ شر تقد تاز العمؿ " قسميا إل  أر ن مقطكعات شػعري  ككػؿ مقطكعػ   قاتيػ  

 (3 : الذم ىكخاص  ثـ يردؼ  مطمن القصيدة 
 تاست شىرى الزعما ي كازداد األمؿٍ                     يا شٍع ىنىا أ شٍر تقد تازى "العمٍؿ" 
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لمكىم  األكل  يخيؿ لمقارل  أف الرنتيسي ي شر تعبل  ضكز العمؿ كيظف آخر تػكز العمػؿ الصػالت 
أك أف المقاكم  أينعت ثمارىا كص ر الشعب لـ يضن سدل كقد ارتأل ال احث أف يعػرض القصػيدة كاممػ  

 ا  :ليضيـ المتمقي معن  ال يت األكؿ مني
 تاست شىرى الزعما ي كازداد األمؿٍ                يا شٍع ىنىا أ شٍر تقد تازى "العمٍؿ" 
 حيثي اىتىدكا مٍف  عد ألمو لمطريؽٍ             تالعربي يا لمعرًب تي ترحو عميٍؽ 
 تاست شركا را يفي ذك القمًب الرقيؽ              كندا العدك ح ي ىنا كىك الصديٍؽ 

 1تمت  إليي مٍف  يالًتنا نضيؽٍ            آلماؿى لمشاعًب ال ريٍؽ سيحقٍّؽي ا

كتي قصيدة أخرل لمشاعر نايؼ الر كب  عنكاف " اإلسبلـ كما يضيمػو الطكانيػت " ين ػو الر ػكب 
عػػػف طريػػػؽ السػػػخري  الناقػػػدة ين ػػػو الشػػػ اب كأ نػػػا  أمتنػػػا إلػػػ  خطػػػر محػػػدؽ  أ نػػػا  اإلسػػػبلـ كىػػػك محاكلػػػ  

مـ ال ضػػكؿ الػػذم يأخػػذ مػػف اإلسػػبلـ قشػػكره كيتػػرؾ  ػػاقي أركانػػو كال يػػاد كىػػذا  ػػدكره الطكانيػػت إي ػػاد المسػػ
يؤدم إل  تضرية اإلسبلـ مػف مضػمكنو الحقيقػي ألف المسػمـ الحقيقػي ىػك مػف يمثػؿ الخطػر األك ػر عمػييـ 

 (2 كىك تي نظرىـ "اإلرىا ي" تيقكؿ الر كب : 
 

 الخير تييا كاليدل كاقرأ تصكؿ            داػىات القمكس مذكرا كالمن 
 إف "األصكؿ عم  الرسكؿ تمردا            طكؼ أخي تي العالميف مرددا
 داػكاحذر طريؽ سياس  أف تنش           الـز س يؿ الديف كاسمؾ طا عا 
 دلػإذ ال يميؽ  ضاضؿ درب الي           ره ػدرب السياس  مدخؿ مستك
 ذر مف الخمط ال  يض مضنداتاح             ر ػػتالديف شي  كالسياس  آخ
 داػػػكممككنا معصكم  أف تنق                  ػػػنقد الممكؾ ك ا ر ممقكت

 دلػػكالضسؽ تييا قؿ : تحد لمع             العير تي كنؼ القصكر رياض 

 أ مو  النفي
يػػ  كيسػػتعمؿ النضػػي ىػػك   مػػا ال ين ػػـز  ػػػ "ال"كىػػك ع ػػارة عػػف اإلخ ػػار تػػرؾ الضعػػؿ( كىػػك أحػػد أسػػاليب العر 

نكارىا كىك أيضا ضد اإلث ات  لنقض تكرة ما كا 

كقػػػد كظػػػؼ شػػػعراؤنا أسػػػمكب النضػػػي  كثػػػرة تػػػي أشػػػعارىـ عنػػػدما تنػػػاكلكا الكاقػػػن العر ػػػي كاإلسػػػبلمي  
 شػػكؿ عػػاـ كالكاقػػن الضمسػػطيني  شػػكؿ خػػاص كىػػك كاقػػن مػػؤلـ مػػزرو لم ايػػ  تتمػػردكا عميػػو كاسػػتعممكا دالالت 

 ىذا الكاقن المرأسمكب النضي لمحث عم  ت يير 
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 (1  :ما كرد  تي شعر نايؼ الر كب قكلوكمف أمثم  ذلؾ التمرد 
 أنا لف أىكف كلف أضاـ أح تي أيذؿ مف  عرؼ العقيدة كاصط ر

تقد استخدـ حرؼ النضي"لف" لمدالل  عم  النضي تي المستق ؿ ككأنو يريد أننا لػـ نػذؿ تػي الماضػي 
ننا نرتض الذؿ أيضا تي المستق   ؿ  ألننا أصحاب عقيدة  كنير ذلؾ ىـ األذال كالحاضر كا 

 (2 كتي معرض كصضو ألكل ؾ الذيف تنك كا طريؽ العقيدة قاؿ الر كب: 
 كناػػكلقاىا المخازم أف تخ            كفػػلحاىا اهلل شرا مف عي

 أف الما نيناػػق يت الضعؿ ش         مف األخبلؽ ما كس كا حميدا 
 كما عرؼ الضعاؿ كلف تككنا            بلـ ػػكشر الماكريف أخك ك

 ت يقيناػا ر حػت ارتيا كم            ت ػف  الدنيا تخا ػت ين الدي
 ريناػػكما رمقكا مقاـ الطاى           كما دخمك المسا د تي صبلة 

كما نبلحظو أف الشاعر استعمؿ تي ىذه األ يػات أداة النضػي "مػا"  كثػرة لكصػؼ أتعػاؿ ىػؤال  تػي 
ياف سيرتيـ التي تخزم مف ك ي  نظره  ك يف أف أكل ؾ مف شرار الناس ليس منيـ إال القػكؿ الماضي كل 

لـ يعرتكا األتعاؿ كلف يعرتكىا  عد ذلؾ  كي دك أف الشاعر يريد القكؿ إف تمؾ الض   لػف تعػرؼ األتعػاؿ إال 
ضػػي لػػيس لنضػػي كيسػػتعمؿ الشػػي  را ػػد صػػبلح أداة الن إذا ر عػػت إلػػ   ػػادة الصػػكاب كىػػي طريػػؽ  العقيػػدة

 (3 : ـ س انو تي ن رة تحد كاضح  تيقكؿالضعؼ عف نضسو أما
 سأ ق  صا را هلل حت  الدتف تي رمسي
 تمست الك ش لمتذ يت ثـ السم  كالنيس
 كلست القمت لمطحاف كالخ از كال مس
 كلست الثكب لمتمزيؽ كالترقين كالمكس
 كلست اليكـ تسمي  لنذؿ نار تي اليكس

 كزيت الض ر لمقدس أنا القنديؿ لؤلقص 

تقػػد اسػػتخدـ أداة النضػػي لػػيس كقػػد كررىػػا عػػدة مػػرات كذلػػؾ لتأكيػػد النضػػي كلنضػػي اإلدعػػا ات  عػػدـ 
أحقيتػػػو تػػػي أرض تمسػػػطيف كي ػػػيف أف  ػػػذكره تمتػػػد إلػػػ  الن ػػػي صػػػم  اهلل عميػػػو كسػػػمـ الػػػذم أكصػػػ    يػػػت 
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ا كرد تػي شػعر رامػي سػعد إذ كيأتي النضي  استعماؿ ال الناتي  لم نس كذلؾ مثؿ م المقدس ك سرج قناديمو
 (1 يقكؿ: 

 كعمكت كحدؾ
 الرصاص
 كال كبلب
 كال ىكل

 كتضحت أ نا  الزناة

حيػػػث كػػػرر الشػػػاعر اسػػػتعماؿ ال الناتيػػػ  لم ػػػنس لمداللػػػ  عمػػػ  الراحػػػ  التامػػػ  التػػػي حصػػػؿ عمييػػػا  
 الصحضي  الضمسطيني طارؽ أيكب  استشياده تكؽ أرض العراؽ

لمقادمػػ  مػػف اسػػتعماؿ حػػركؼ النضػػي التػػي تنكعػػت تػػي شػػعره كقػػد أكثػػر الشػػاعر الشػػييد إ ػػراىيـ ا
 تعػػدد المعانػػػاة التػػػي القاىػػا ع ػػػر سػػػنكات المكا يػػ  مػػػن المحتػػػؿ تػػي أق يػػػ  السػػػ كف كخار يػػا  كمػػػف تمػػػؾ 
األدكات "ال ، لف ، لـ ، ما ، ليس"  كما يضػيؼ إلييػا  عػض الع ػارات الدالػ  عمػ  النضػي كالػذم ك ػد تيػو 

 ا يختمف تي صدره مف ىمـك أ نا  شع و تيقكؿ: شاعرنا متنضسا كتع يرا عم
 

 تي س يؿ اهلل لئلسبلـ سرنا
 (2 ننصر اإلسبلـ ال نخش  الع يد

تقد استعمؿ أداة النضي " ال " ل يػاف كتكضػيت الضكػر الػذم يحممػو كمػف أراد التعامػؿ معػو تميتعامػؿ 
ي  اهلل سػػ حانو كتعػػال  معػػو عمػػ  ىػػذا األسػػاس كىػػك أيضػػا نشػػر لضكػػره كت يػػاف  ػػأف كػػؿ مػػف ي تعػػد عػػف خشػػ

ف  مة ما  مة تي مشيد آخر مف المشاىد التي رسميا الشاعر الدكتكر إ ػراىيـ  كيتقكل  يا سيككف ذليبل كا 
  :ألكثر مف أداة  كقكلو المقادم  يت م  أسمكب النضي  استخدامو

 ض ط الزرا تضٌ ر
 كتضٌ ر
 كتناثر

 تي انشطارو ال نيا يٍّ تكاثر
 ص وتي قمكب الناس ألق  خ

  عد إذالؿ ألحضاد اإل ا 

                                                 
  29تراتيؿ ، ص  رامي سعد:(1 
 17ال تسرقكا الشمس، صإ راىيـ المقادم : (2 
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 تي زنازيف الشا اؾ
 لـ يعد مف أ ريا 
  عد تيتك العـ ساـ
 لـ يعد مف أ ريا 

 ليس تي الدنيا  رل 
 يـك ضعنا تي العرا 
 لف يمكت الثأر يكمان 
 (1  لف يككف دـ أح ا ي ما 

تا تػدأ حيث استعمؿ تػي المقطكعػ  السػا ق  أكثػر مػف حػرؼ مػف حػركؼ النضػي "ال، لػـ، لػيس،لف" 
ب" ال " ثػػـ "لػػـ" ككررىػػا مػػرتيف لتأكيػػد النضػػي  كيسػػتعيف  ػػػ " لػػيس " التػػي تسػػتعمؿ لنضػػي ال ممػػ  االسػػمي   
كيعػػاكد النضػػػي  ػػػػ " لػػف " لنضػػػي ال ممػػػ  الضعميػػػ   تكأنػػو  اسػػػتخدامو  ميػػػن أدكات النضػػي التػػػي تسػػػتعمؿ لنضػػػي 

م  الضعمي  كاالسمي  كأنو يقػكؿ : ممنػكع الماضي " لـ" كأدكات النضي تي المستق ؿ " لف " كأدكات نضي ال م
ف طاؿ الزمف  كمف الكاضػت أف  المناقش  كال داؿ تي ثكا ت حقكقنا كنحف أقكل مف الضيتك كسكؼ نثأر كا 

المقطػػن ىنػػا نػػا ن مػػف ح ػػـ القػػرار التػػدميرم الػػذم يتخػػذه االستشػػيادم ،التػػدمير لمعػػدكاف كالظمػػـ كالقيػػر ، 
ـ مشػيد سػضؾ دمػا يـ، ألف  النػاس تشػضؽ عمػ  الػدـ كتنسػ  م ػررات تنضي ال را ة عف الػذ اب مطمػكب أمػا

القتػػػؿ القػػػا ـ عمػػػ  القصػػػاص كتخمػػػط  ينػػػو  ك ػػػيف القتػػػؿ القػػػا ـ عمػػػ   االعتػػػدا   كمػػػا أف الشػػػاعر يحػػػرض 
 الش اب عم  سمكؾ طريؽ الثكرة كال ياد كعدـ التردد تي المكا ي  ميما كانت األس اب.

أسػػمكب النضػػي اسػػتعماال يػػنـ عػػف شخصػػيتو القياديػػ   اإلضػػات   أمػػا الػػدكتكر الرنتيسػػي تقػػد اسػػتعمؿ
إلػػ  مػػا يمميػػو معتقػػده مػػف أتكػػار تضػػض الػػذؿ كالكضػػيع  كىػػكال يكتضػػي  ػػذلؾ  ػػؿ ييػػا ـ الضػػعضا  لضػػعضيـ 
كينكر عم  األقكيا  لـ لـ يسخركا قػكتيـ تػي خدمػ  ديػنيـ اسػتخداما حقيقيػا كىػك إذ ال ييمػو مػا ي ػرم لػو 

ظػات الضػعؼ التػي يمػر  يػا حيػث لػـ يشػعر مػف حكلػو أنػو كػاف يكمػا مػف األيػاـ تيك يستميـ قكتو مػف لح
 ضعيضا 

كك يػػره تػػي اسػػتعماؿ أسػػمكب النضػػي تقػػد اسػػتعمؿ أدكات النضػػي المختمضػػ " ال، لػػـ ، لػػيس ، لػػف ، مػػا 
 حرؼ النضي " لـ" كذلؾ مثؿ قكلو: استخدامات مختمض  تقد استعمؿ حركؼ النضي منضردة كاستعمالو

 (2 تي شأنو لـ أيٍستىشىر             م عػنػكـي لكفا  يعد

 : يستعمؿ أداة النضي " ما " كقكلو أك 
                                                 

 62ص :لسا ؽا (1 
  6دذيجالٌفص،صع د العزيز الرنتيسي (2)
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 ككـ تي القيد قد رسضكا                     تكـ مف  ا ن نضسان 
 (1 تما كىنكا كما ضعضكا               ألكؼه ما ليا عدد       

  :يستخدـ حرؼ النضي " ليس " كقكلو أك
كالدمني أص تى  اطبلن كحراما                     لشييدي منعاـه أنا لستي  اؾو تا

 2) 

 كقد يستعمؿ حرتيف لمنضي  كذلؾ لتأكيد أسمكب النضي كمدعما  الضمير " إنا "مثؿ قكلو: 
نا ال لف نحيدٍ                    إناا عرتنا تي الحماس طريقىنا   (3 عف در يا يا شيخى

لػ  ن ػرة التحػدم تػي شػعره حيػث مض   لمنضي من الضػمير " أنػا "  اإلضػات  إكقد يستعمؿ ثبلث  حركؼ مخت
 : يقكؿ

 أك مٌزقكا قم ي  أنصاؿ السػػياـٍ                     إف تػػرقكا  يني ك يف أحٌ تي
 أنا لف أطأطرى ال كلف ألقي الحساـٍ                      أك أٌرقكا نكمي كنكـى أحػيمدم 

 (4 ىذا الس يؿي س يؿي مرشدنا اإلمػاـٍ                     طمب العبل  ىذا الس يؿي س يؿي مف

  مثؿ قكلو: ضي متعدد األدكاتكلتأكيد النضي  عمد إل  استعماؿ أسمكب القسـ من أسمكب الن
كبل كرٌ ؾ لف يقكـى لنا كطفٍ                    أما إذا صار التخاذؿي شرع ن 

 5) 

 أك قكلو: 
 كال شمسان أطمٍت مف ًخ اىا                 تي  دران  تبل كاهلًل ما أ صر 

 (6 كأسما عندما ق امتي تاىا                     كال ن مان تعانؽى كالثريا   

ثػػـ يضصػػت الرنتيسػػي عػػف سػػ ب اسػػتعمالو ألسػػمكب النضػػي متعػػدد األدكات  كحدتػػو تػػي الحػػديث م ينػػا أنػػو 
 لحؽ ال يق ؿ القسم  عم  اثنيف تيقكؿ:صاحب حؽ تي العكدة إل  نكطنو حيث إف ىذا ا

 كدٍ ػػػلـ تثًنو اآلالـي عف كسًر القي               ىذم كصي ي كالدو خمؼى السُّدكٍد 
 (7 أر ك الشيادةى أك إل  "ي نا" أف نعكٍد               اىده ػػػأنا يا محمدي يا  ني م 

 
                                                 

 78، صلسا ؽا (1 
 61، ص لسا ؽا(2 
 49،ص لسا ؽا(3 
 3،ص  لسا ؽا(4 
 88، ص لسا ؽا(5 
 84، ص   لسا ؽا(6 
 30، ص   لسا ؽا(7 
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 :   شعس ةالصوسا ال

ك يران  كلقياىتمت الدراسات النقدي   الصكرة الشعري    عند  ال حث عف ماىيتيا ككظيضتيا اىتماما ن
كاسػػػتعماالت ، كاتسػػػن مضيكميػػا  حيػػػث لػػػـ يقتصػػػر عمػػ  كسػػػا ؿ األدا  الم ػػػازل النقػػاد القػػػدما  كالمحػػػدثيف

لمنس م  المتناسق   يف مضػردات الم ػ  كمعطيػات ،  ؿ أص حت تشمؿ كؿ العبلقات ااأللكاف ال بلني  تقط
ذا نظرنػػا إلػػ  النقػػد القػػديـ ك ػػدنا أف "ال ػػاحظ " "أكؿ مػػف ن ػػو إلػػ  تكػػرة صػػيان  المعنػػ  كتقديمػػو  الكاقػػن .كا 

، حيث (1 قكلو :"تإنما الشعر صناع  كضرب مف النسيف ك نس مف التصكير"  تي طريق  حسي   صري  
تثيػر  التػيصػناع  الصػكرة الشػعري   تػي  الكاعي  لممحسكسات دكران ىاما تؤدل الذاكرة ال صري  كالمبلحظ

. كعػػد "قدامػػ  " تشػػكيميا صػػناع  كالن ػػارة  المتمقػػيذىػػف  تػػيإحساسػػا ن حمػػؿ الضكػػرة مػػف خػػبلؿ ت سػػيميا 
لمشعر  منزل  المادة المكضكع  ، كالشعر تييا كالصػكرة  المعانيكالصيان  من اختبلؼ المادة " إذ كانت 

.كتطػكر ( 2 مكضػكع يق ػؿ تأثيرىػا مثػؿ الخشػب لمن ػارة كالضضػ  لمصػيان  "  شػي ال د تييػا مػف  حيث إنو
الضكريػػ  الم ػػردة كالشػػكؿ  المعػػاني" إذ لػػـ تعػػد قػػكة المشػػا ي   ػػيف  ال ر ػػانيمضيكميػػا عنػػد " ع ػػد القػػاىر 

زاؤىػػػا أشػػػد أسػػػاس  ماليػػػا كقػػػكة تأثيرىػػػا، " تإنػػػؾ ت ػػػد الصػػػكرة المعمكلػػػ  تييػػػا كممػػػا كانػػػت أ  ىػػػي الحسػػػي
الشكؿ كاليي   ، ثـ كاف التبلـؤ  ينيا من ذلؾ أتـ كاال تبلؼ أ يف، كاف شأنيا أع ػب كالحػذؽ  تياختبلتا 

المشػػا ي  المػػؤثرة ،القا مػػ    طرتػػيالشػػعر مرت طػػ   تػػيك ػػذلؾ لػػـ تعػػد العمػػ  الصػػكري   (3 لمصػػكرىا أك ػػب" 
، كىذا ما سػماه ع ػد القػاىر  ػالنظـ، يرالتصك  تيأساس ن اح الشاعر  ىيعم  إدراؾ العبلقات ال مالي  

لخص تكرتو  قكلو :" ك مم  األمر أنو كما ال تككف الضض  أك الذىب خاتمػان أك سػكاران أك نيرىمػا  الذمك 
 ىػي التػيالمضػردة   ، كػذلؾ ال تكػكف الكممػا كلكف  ما يحدث تييما مف الصكرة أنضسيم الحميمف أصناؼ 
 ػكىر الشػعر كأداتػو  –إذف  -تالصػكرة (4 ف يحػدث تييػا الػنظـ " كحػركؼ شػعران مػف نيػر أ أسما  كأتعػاؿ

المتميػػز، "كىػػ  نقػػؿ ت ر ػػ  حسػػي  أك حالػػ   ال مػػاليمػػف الحيػػاة كتػػؽ إدراكػػو  تشػػكؿ مكقػػؼ الشػػاعر التػػي
سياؽ  تيتتخذه األلضاظ كالع ارات  عد أف ينظميا الشاعر  تنيشكؿ  تي المتمقيعاطضي  مف الشاعر إل  

 .(5) "القصيدة تيو عف  انب مف  كانب الت ر   الشعري  الكامم  خاص، ليع ر    ياني
إلػ  عػالـ الك ػداف كالمشػاعر ، كلعػؿ أكثػر  الحسػيكىكذا تنتقؿ الصكرة الشعري  مػف عػالـ الكاقػن 

إلػ  ر ػط ىػذا الحسػي  أك  تصػكيره عنػد حػدكد الحػس دكف النظػر تػيما يشكىيا عند شػاعر مػا " أف يقػؼ 

                                                 
 . 131، ص 3: جال احظ: الحيكاف (1 
 .  14قدام   ف  عضر :نقد الشعر ، ص (2 
 127،   ص ـ1992، المػدني،  دة:مط عػ  3، تحقيؽ: محمكد محمد شػاكر، ط: أسرار ال بلن ال ر انيع د القاىر  (3 

 . 127ص
 .                                  315ـ(، ص1978، دار المعرت  لمط اع  كالنشر ،اإلع از: دال ؿ  ال ر انيع د القاىر  (4 
 47، صـ 1984مصر ، المط ع  الضني  ، ،شعر الديكانييف  تيالصكرة  ،محمد عم  ىدي   (5 
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،  تقريػرمال  تصػكيرمير ط  يف الطػرتيف،  ذلػؾ أف الشػعر تع يػر  الذم الذىنيالمعنكي  أك ت  المقتض  
  (1) كعممي  ا تكاري  تدرؾ العبلقات الكامن   يف األشيا "

عتمػػػد عمػػػ  العناصػػػر ال بلنيػػػ  التػػػي تتناكليػػػا عمػػػـك يعػػػد يالشػػػعري  لػػػـ  مصػػػكرةل المضيػػػـك الحػػػديثك 
ري  ، كأ نيػػػ  الػػػنص ، تالعناصػػػر التصػػػكيري  " تػػػي المضارقػػػات التصػػػكي  ال بلنػػػ  الثبلثػػػ   ػػػؿ ت اكزىػػػا إلػػػ

 . (2  القصيدة العر ي  تت اكز مكركثات  بلني  كنقدي  ، تيي تشكيؿ معقد كتركيب مراكغ"

ضات  إلػ  ك  ي ػاد عبلقػات لثبلثػال بلنػ  اعمػكـ ا    تعتمػد الصػكرة الشػعري  اآلف عمػ  كسػر الم ػ  كا 
ي "تن ثػؽ مػف إحسػاس عميػؽ يحػاكؿ أف يػالتػأثير تيػو ت يف المتناقضات لمضت نظر المتمقػي إلػ  الصػكرة ك 

يت سػػد تػػي رمػػكز ل كيػػ  ذات نسػػؽ خػػاص ، كىػػك تمقا يػػا خػػركج عػػف النسػػؽ المع مػػي تػػي الداللػػ  كالنسػػؽ 
 (3 الكظيضي تي التراكيب"

 أنػػػو "تػػػيض تمقػػػا ي كالصػػػكرة الشػػػعري  أحػػػد إتػػػرازات الخيػػػاؿ الشػػػعرم لشػػػاعر الػػػذم يمكػػػف تعريضػػػو 
الشػػعري  النات ػػػ  عػػف خيػػػاؿ الشػػاعر أحػػػد مقكمػػات الت ر ػػػ  الشػػعري  تيػػػي  كالصػػػكرة. (4 "لمعكاطػػؼ القكيػػ 

  ، كالكسػيم  القكيػ  لنقػؿ خػكاطره كأحاسيسػو ، كالطريػؽ الكاضػحكصؿ ال يد ل رض الكاتب أك الشاعر"الم
أ ػػػك عمػػػي تػػػي تعريضػػػو لمصػػػكرة الشػػػعري   يػػػؿذلػػػؾ يقػػػكؿ الػػػدكتكر ن  كتػػػي .(5 األمينػػػ  تػػػي نقػػػؿ مكضػػػكعو"

  كأف الخيػاؿ عنصػر ىػاـ الشاعر كأتكاره الم ػردة  شػكؿ حسػي"رسـ  الكممات   كت سيد ألحاسيس  أنيا:
عارة كالكناي  التش يو االست –مف عناصر إنتا يا   كأنيا تعتمد الم از كنيره مف مقكمات ال بلن  العر ي  

يت ػػاكز الحقيقػػ   الكصػػؼ الحسػػي لكػػي تكصػػؿ إلػػ  خيالنػػا شػػي ان  عتمػػدكيمكػػف أف ت –.. كالتقػػديـ كالتػػأخير
شػػعاعاتيا الك دانيػػ  لت سػػيد عاطضػػ  الشػػاعر  لؤلشػػيا  ، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اعتمادىػػا عمػػ  طاقػػات الم ػػ  كا 

  (6  كتكرتو تي ألضاظ ذات دالل  حقيقي "

كالقػػدرة عمػػ   (7 كتقػػاس  ػػكدة الصػػكرة  قػػدرتيا عمػػ  اإلشػػعاع كمػػا تزخػػر  ػػو مػػف طاقػػات إيحا يػػ 
سػػر  قػػدرة الشػػاعر اإل داعيػػ  التػػي تمكنػػو مػػف نسػػف القصػػيدة نسػػ ا إ ػػداعيا التكثيػػؼ كاالختػػزاؿ تت مػػكر كتتي

 ممتعا مميزا.

                                                 
 . 250ـ (، ص1983  مصر، دار المعارؼ  لخزاعياشعر دع ؿ  تيعم  أ ك زايد : الصكرة الضني   (1 
 .113عيد : القكؿ الشعرم، ص ر ا  (2 
 .28ـ ، ص1981، دار المعارؼ ، ،   مصر، ، حسف ع د اهلل : الصكرة كال نا  الشعرم محمد (3 
 .61األد ي ، ص ؿالقادر أ ك شريض  : مدخؿ إل  تحميؿ العم ع د (4 
 .64ة األد ي  تي الشعر ، صص ت : ال نا  الضني لمصكر  عمي (5 
 .97، صر ي الضني تي شعر عثماف أ ك ن اإل داعن يؿ أ ك عم  : عناصر  (6 
 91،ص 1977، عف  نا  القصيدة العر ي  الحديث ،دار الضصح  لمط اع  كالنشر ،عمي عشرم زايد (7 
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 : الشعس ة الصوسا مصا س
 مضرداتيػا، معيػا كتتضاعػؿ  ز ياتيا، منيا كتت مكر معينيا، مف ت ترؼ مصادر عدة الضني  لمصكرة

 ت عػا متضاكتػا تمػايزا عكفالم ػد  ػو يتمػايز الػذم المعرتػي التخػزيف عمػ  األنمػب تػي المصػادر ىػذه تعتمػد
 مػف يتمقكنيػا السم ي، أك منيا اإلي ا ي سكا  الحياة تي كخ راتيـ الضطرم، كاستعدادىـ المعرتي ، لقدراتيـ
 عمميػ  تػي ميمػا دكرنا كتمعػب خ رتػو، تتصػقؿ الم دع،  اإلنساف تمر التي األحداث كمف المحيط ، ال ي  

(1 .الحياة تي كتك يو لتضكيره كنقط  انطبلؽ حكلو، دكري  ما لعبلقاتو مرتكزنا تشكؿ تيي اإل داع،
 

  : الكاقن كالتراث كالط يع المصادر ىذه مف
 الواقةع  -1

يعػػد الكاقػػن  مػػا تيػػو كمػػف تيػػو  مػػف الركاتػػد الميمػػ  تػػي  نيػػ  الصػػكرة الشػػعري  لػػدل أم شػػاعر مػػف 
الكاقػن الضمسػطيني  مػا تيػو مػف ك "  الشعرا  خاص  إذا كاف الشاعر يعػيش ذلػؾ الكاقػن تيتػأثر  ػو كيػؤثر تيػو

ت اذ ات  يف طرؼ كآخر كمتناقضات كتكاتقات كأخذ كرد كما تيو مف كؿ مضردات الصراع  يف ال اصب 
الصػػييكني كالشػػعب الضمسػػطيني المػػرا ط عمػػ  أرضػػو كمػػا تحممػػو تمػػؾ المضػػردات مػػف معانػػاة كألػػـ كصػػ ر 

تػػي تكػػكيف الصػػكرة الشػػعري  التػػي  تػػرض نضسػػو  قػػكة كاضػػح  (2 "كتشػػريد كسػػ ف كا  عػػاد كقصػػؼ كشػػيادة
 رسميا شعرا  المقاكم  اإلسبلمي  الضمسطينييف تي قصا دىـ   

 يقكؿ الشاعر إ راىيـ المقادم : 
 ح ا ى القمب كيا نكرى العيكف

 إف درب العزٍّ مضركش  أناات ال راح
  األذل العذب ،  أشكاؾ الطريؽ
  الضحايا ،  اليتام  ، كالثكال 

 .  زنازيف العذاب
  المعاناة التي تستكلد العـز كتحي 
 نضح  اإليماف تي ميت القمكب
 ت عث اإلصرار لمثأر العنيد
 يا ش اؼى القمب عيدان لف نحيد

 تاك ركا لمحؽ  ندان 
 ي ذؿ الٌركح يضحٍّي  الحياة

 ال ي الي تي س يؿ الحؽ لكسالت دماه
                                                 

ال امعػػػ  اإلسػػػبلمي  ، نػػػزة  ،ررسػػػال  ما سػػػتي : ال نيػػػ  الضنيػػػ  تػػػي شػػػعر كمػػػاؿ أحمػػػد ننػػػيـ،خضػػػر ا ػػػك  ح ػػػكحانظػػػر:  (1 
 13ـ ،ص2010

  14،صالسا ؽ (2 
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 يحمؿ الركح عم  الكؼ كيمضي تي مناه
 يأنا لم ن  أحيا ، يا إلي

 تي س يؿ الحؽ تاق ضني شييدان 
 كا عؿ األشبل  مني مع ران 

 (1 لمعز ، لم يؿ ال ديد

إف الناظر ليذه األ يات سي د أنيا تمثمػت تييػا أنمػب مضػردات ط يعػ  الصػراع النا عػ  مػف الكاقػن 
أشػػػكاؾ الطريػػػؽ ،الضػػػحايا ، اليتػػػام ، األذل العػػػذب ، كالػػػذم كػػػاف الشػػػاعر  ػػػز ا منػػػو مثػػػؿ  الضمسػػػطيني 

العػػذاب ، أناػػات ال ػػراح ،  المعانػػاة ، سػػالت دمػػاه ، شػػييدان ، األشػػبل ( كىػػذه المضػػردات  ،كػػال ، زنػػازيفالث
 ز  مف الكاقن الضمسطيني تسيطر عم   ني  القصيدة تمنحتيػا دالالت تصػكيري  اتحػد تييػا الكاقػن كالػدكاؿ 

طيني الػػذم يعػػاني مػػف التشػػريد التع يريػػ  لرسػػـ الصػػكرة المأسػػاكي  لممشػػيد الماثػػؿ تػػي تمػػؾ األ يػػات لمضمسػػ
 كالضياع كالضرق  عف أىمو ككطنو تكاف الكاقن م اال خص ا  ل نا  الصكرة الشعري  الدقيق  

لتركم   عضا مف تمؾ األحزاف يقػكؿ الشػي    ع ر التاريكتي مشيد مأساكم آخر تتسمؿ صكرتو 
 را د صبلح:

 ل زة كالمساكيف ألني حامؿ خ زنا

 لمبلييفا كراعي المرض  كصرخات

 عم  المسا يف ألني ال ا ث ال اكي
 كساقي  سم  تعمك عم  دمعات محزكف

 الحزيفً  دمعات ك سمتي تعمك عم 

 الزنازيف س كني ثـ ساقكني إل  ليؿ
رىاب كنادكني أصكلي  (2 كنمكني كا 

لكح  تني  يصكر تييا الشاعر س ب الكاقن المؤلـ الذم يعيشو مػف مبلحقػ  كسػ ف كمضػايق  تػي 
 ال ا ػث، زنػازيف ، ، صػرخاتش مف خبلؿ مضردات الصكرة التي  يف تييا ذلؾ الس ب  المساكيفس ؿ العي

كاقن يعيشو أكل ؾ ال ا سيف  كىػك يقػـك  تقػديـ العػكف ليػـ كمسػاعدتيـ  كذلػؾ أمػر ال  ، محزكف (دمعات، 
مكا يػ  معػو يركؽ لبلحتبلؿ الذم رأل تػي الشػي  را ػد صػبلح  مناتسػا لػو كنػدا يقارعػو  تكػاف أف أعمػف ال

تاخذ يضيؽ عميو كيتيمو  شت  االتيامات كيقـك  ح سو ثـ محػاكالت عديػدة لتصػضيتو  سػديا ت ػرزت  ػيف 
، إرىػػػاب، الزنػػػازيف ، ؾ المحػػػاكالت مثػػػؿ  سػػػ كني ، سػػػاقكنيتمػػػؾ السػػػطكر  عػػػض المضػػػردات المصػػػكرة لتمػػػ

بلؿ كمػػا ينػتف عػف تػػؾ نمػكني(  تمػؾ المضػردات شػػكمت مشػيدا مػف الكاقػػن مػف مشػاىد المكا يػػ  مػن  االحػت
                                                 

 18تطرقواالشوص،صال :إ راىيـ المقادم (1)

 167زناريد الس كفرا د صبلح: (2 
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المكا يػػ  مػػف ثمػػف  ػػاىظ عمػػ  مسػػتكل تػػردم مػػن الشػػي  الشػػاعر را ػػد صػػبلح أك المسػػتكل ال مػػاعي  مػػن 
 أ نا  الشعب الضمسطيني.

أمػػا الرنتيسػػي ال يكتضػػي  تصػػكير الكاقػػن المريػػر تقػػط كال كػػا  عميػػو   ػػؿ كيضػػن الخطػػط المبل مػػ  
 الحؽ تيقكؿ الرنتيسي:ال تثاث ىذا الكاقن كالتمرد عميو كت ييره  قكة 

 اهلل أك ري كمما عظـ العطا ٍ  اهلل أك ري كمما ريتنى المكا  
 أراقف نكـى الميؿ مف ترط ال كا ٍ  اهلل أك ري كالثكال  تي الدُّ   

ـي حنينوي   قطن النياطى صداهي مف قمًب الصضا ٍ  اهلل أك ر كاليتي
 السما ٍ كؿا الذيف تنك كا دربى  اهلل أك ر كالح ارةي قزامت 

 حي بى الظبلـً تبلحى تي األتؽ الضيا ٍ  اهلل أك ر كالسكاعدي  دادت 
  العزـً كالصا ًر ال ميًؿ ك الضدا ٍ  اهلل أك ر كانتضاضي حماًسنا 

 كتقيقرى ال ندي ال  اةي إل  الكرا ٍ  قد أيقظى الشعبى الذليؿى مف الكرل 
ذا   يًش الكضًر يعمفي أٌنوي    اًب سكل إما ٍ لـ ي دي تي نظًر الش كا 
 ي ثك ذليبلن ثـ ي يشي  ال كا ٍ  تتراه حينان ممقيان لسبلًحو
 1لمريًت مذعكران  قمبو مف ىكا ٍ  كتراه حينا مطمقان سيقانو 

 مضػػردات مسػػتكحاة مػػف الكاقػػن ناطقػػ   مػػا يعتمػػؿ تػػي صػػدر الشػػاعر مػػف مضػػردات المعانػػاة كاأللػػـ
تػػرط  حنػػيف ، ي ال كػػاٍ ( نتي ػػ  االحػػتبلؿ المت طػػرس المت ػػاىي زىػػكا  قكتػػو  قطػػن النيػػاطى ، الثكػػال ، اليتػػيـ ، ي

ك  ركتو ثـ ما يم ث أف ينطمؽ ليعمف أف ىذا العدك ضعيؼ   در   عالي  ميما عظمت قكتػو ألنػو  اطػؿ  
كأف شع و ميما ضعؼ تيك قكم  حقو كأنو  م رد أكؿ مكا ي   ػيف العػدك كأطضػاؿ الح ػارة ىػركؿ  نػكده 

 ىار يف  اكيف مذعكريف

ير الكاقػػػن تاتسػػػن أتقػػػو ليصػػػكر الكاقػػػن العر ػػػي ك د نحػػػ   عػػػض الشػػػعرا  منحػػػ  آخػػػر تػػػي تصػػػكقػػػ
كاإلسػػبلمي كمػػا تيػػو مػػف تخػػاذؿ عػػف نصػػرة القضػػايا العر يػػ  كاإلسػػبلمي  كعمػػ  رأسػػيا القضػػي  الضمسػػطيني  

 (2  يقكؿ رامي سعد: كالتي انضمت إلييا القضي  العراقي  تأص حتا تي اليـ شرؽ
 
   دادي 
    راحه ممتي

 تصد تمكؿ  المانكؿ(

                                                 
 25حديث النضس،صع د العزيز الرنتيسي : (1 
 39تراتيؿ، ص رامي سعد: 2) 
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 كدمكعه 
 مف مقؿو تىع ى 

 تيطضري نيرافى ال تركؿ
 ك القرب نعامات دتنت
  القير شعك ان تي الطيف
   داد  ماذا أنعاًؾ ؟!
 أـ أنؾ أنت تنعيني.!؟
   داد حصارؾ يخنقني
 كدكم صراخؾ يدميني

العػػراؽ تظيػػرت  الكاقػػن تػػي ظػػؿ العػػدكاف المسػػتمر عمػػ  أدكاترسػػـ الشػػاعر لكحػػ  تنيػػ  مسػػتخدما 
دكم ، ،  ، حصػارؾ المانكؿ ، نيرافى ،  القير،  راحه ، ،  تصد مضردات ت يف ط يع  ذلؾ العدكاف مثؿ  

( تتتككف صكرة لمعدكاف عم  العراؽ  أكممػو مػف خػبلؿ تصػكير  ػز  منػو كىػي مدينػ    ػداد  كذلػؾ ممتي  
ىتماـ  أمكر المسمميف أينما كانكا  كحيثما ما كاف قد تر   عميو مف خبلؿ انتما و لئلسبلـ العظيـ كىك اال

ك دكا كىي التط يؽ الك داني إلنساني  اإلنساف المسمـ كالشعكر  ال رح اإلسػبلمي النػازؼ الػذم يمتػد تػي 
شراييف الشاعر كي رم تػي دمػو  كيسػكف قم ػو كيشػن نػكرا صػم ا كتحػديا صػارخا لمكا يػ  المحتػؿ تػي كػؿ 

    اليد الطكل  تي رد المعتديف عم  مر الزمافمكاف كخاص  تي العراؽ الح ي   صاح
 التةساث   -2

 التساث مفهوم
راث  ككراث  كرثنا يرثو الشي  كرث " :لغة التساث  ما :كالميراث كالتراث كاإلرث كالكارث" :سميره  ف كقاؿ "كا 
 (  (1الحسب" تي كاإلرث الماؿ، تي كالميراث الكرث كقيؿ كرث،

 كتنكف كخ رات، كت ارب كعادات تقاليد مف األزمن  خبلؿ تراكـ ما"ي االصط ح والمعنى
،  كالخمقػي،   كالتػاريخي كاإلنسػاني اال تمػاعي قكامو مف أساس  ز  كىك الشعكب، مف شعب تي كعمـك
ننا و التراث ىذا تككيف عم  عممت التي ال ا رة،  األ ياؿ عبل قو يكثؽ  (2 " كا 

 تشػكيؿ تػي مكتسػ   مػف خ ػرة لػو يمنحػو لمػا اعر الشػ ثقاتػ  منا ن مف ميما التراث من عا  يشكؿ
 الكاقػن قػكانيف يقمػب  حيػث  ز ياتيػا، ك الصػكرة مضػردات ر ػط ك مضرداتيػا، ك نػا  إ داعيا، كطرؽ الصكرة
  و لمشاعر كترت ط الشعكري   الت ر   المكحي  الصكر منو تن ثؽ  ديدة، خاص  كيمنحيا قكانيف كالط يع 

ا  حيث يستحضر الشاعر ا لدالالت مف التراث  استدعا و كاستمياـ معانيػو تيتكػر عمػ  دالالتػو التػي أيضن
                                                 

 ""كرث لساف العرب مادة منظكر، ا ف (1 
 ٣٦ ص ـ، ٩١٩١  يركت، األد ي ، النكر: المع ـ ع د   ر 2) 
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قػػد تتناسػػب مػػن الكقػػت الحاضػػر أحيانػػا أك يقػػـك  اسػػتدعا  الماضػػي لييقػػـك   ػػث مػػا ين  ػػي عميػػو أف يكػػكف 
  ػالتراث شػعرا  المقاكمػ  تػأثر الحاضر كالتذكير  الماضي الم يد أك لمتحذير مػف خطػر داىػـ  كقػد  ػرز

 كانت إذ مضرداتيا، الضمسطيني  كؿ حياة لنا ت رزت قصا دىـ ، ثنايا تي الم ثكث  الضني  الصكرخبلؿ  مف
يصػاؿ تكضػيت اليػدؼ منيػا التصػكيرات كػاف مػف كثيػر تػي حاضػرة ىػذه المضػردات  الت ر ػ  المعنػ  كا 

 لممتمقي. الشعكري 

 أوال : التساث ال  ني
نصػػػكص الدينيػػػ  كػػالقرآف الكػػػريـ كالحػػػديث الن ػػػكم التػػراث الػػػديني ىػػػك مػػا يمكػػػف أف يكظضػػػو الشػػػاعر مػػف ال

الشريؼ ك التكراة كاإلن يؿ  االقت اس أك التضػميف لممعنػ  أك الداللػ  ، كمػا يحمػؿ الشػاعر عمػ  مػا يقػـك 
 و ىك أف النصكص الديني  تكسب الشعر الذم تتناص معو صكرة داللي  مميزة كتثريو  ما يريد أف يمرره 

  دكره يستميـ الع ر مف التراث   الشاعر إل  المتمقي، كالذم
 القسآن الكس م -أ 

الدينيػ ،  أتكػاره سػ يؿ تػي استيشػيد  عضػيـ  كقػد ال كيػؼ ،اإلسبلمي   التعاليـ تأثر شعرا  المقاكم 
 كمػا اآليػات،   عػض مػف شػعرىـ تػي اقت سػكا قػد ن ػدىـ لػذلؾ ،شػعرىـ عمػ  ذلػؾ يػنعكس أف ط يعيػان  تكػاف

كسػكاس ، ككالػد كمػا  يػـك الحسػاب، الق ػر، الضػردكس ، المػكت،  مثػؿ لقػرآف،ا مضػردات مػف اسػتخدمكا كثيػران 
 كسػنتناكؿ .اإلسػبلمي  الػديف الشعرا  تٌأثر مدل  الط ن ىذا كيعكس (إل   ...كلد،ال ناف ،الخمكد،الشييد،

  ـشعرى تي ككظضكىا الشعرا  ، استخدميا التي ال مالي  الدالل  ذات كاأللضاظ الصكر اإلسبلمي   عض ىنا

 تمف أمثم  تضميف المعن  ما كرد تي قكؿ نايؼ الر كب: 
 (1 كالما  ي رم تي الخياـ كالريت يعصؼ صرصرا  

تضػي ىػػذا ال يػت قػػد تضػمف كصػػضا لمػريت التػػي كرد كصػضيا تػػي القػرآف الكػػريـ  الصرصػر تػػي قكلػػو 
كاممػ  لتكػكف عنػكاف  ككذلؾ يقت س مف القرآف الكريـ آي  (2 تعال   كأما عاد تأىمككا  ريت صرصر عاتي (

 (3 قصيدة ىك  إف من العسر يسرا(  مف قكلو تعال  :  إف من العسر يسرا( 
 :ككذلؾ يقت س  ز ا مف آي  تي قصيدتو  إف من العسر يسرا ( مثؿ قكلو

 ا ػػتحكادث الدنيا سراب ال  ق  ص ر  ميؿ تي النكا ب كال بل  
 

 (4 مصا ب  الينا  كي كد مف  عد ال  ا   ػػاهلل يحدث  عد شدتيا رخ

                                                 
 11 اقات زىكر مف مرج الزىكر، ص (1 

 6: الحاق  2
 6 :الشرح 3
 37 اقات زىكر ،ص نايؼ الر كب:4
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مػػف سػػكرة يكسػػؼ تػػي قكلػػو تعػػال :   ك ػػا كا  (األكؿ  اقتػػ س الشػػاعر  صػػ ر  ميػػؿ  تػػي  ال يػػت
 (1 عم  قميصو  دـ كذب قاؿ  ػؿ سػكلت لكػـ أنضسػكـ أمػرا تصػ ر  ميػؿ كاهلل المسػتعاف عمػ  مػا تصػضكف(

 كتي ال يت الثاني تضمف معن   إف من العسر يسرا(
 المقادم   القرآف الكريـ تي قكلو:  عند الشاعر ا راىيـككذلؾ ي دك التأثر الكاضت 

 آه يا أٌمي الحنكف
 تي  ناف الخمد حكرا  العيكف
 طاىرات قد سمت تكؽ الظنكف

ٍلتىٍص رم كتىصا رم  كى
 إف تات تي الدنيا  ميؿ

 (2 تيناؾ تي الضردكس ما تكؽ ال ميؿ                              

 يزتػاؼ ا نيػا األـ مػا تضكػر تيػو  ػيف الصكرة الضني   مقا مػ  ىذه تي ،الكريـ القرآف الشاعر يكظؼ
 لع اده اهلل التي كعدىا حكر العيف إل  زتاؼ مف اال ف االستشيادم يضكر تيو كما تي الدنيا، عركس إل 

 (3   )الخياـ تي مقصكرات  حكر قكلو تعال :  تي المؤمنيف

تػي التصػػكير الضنػي تػي  عػػض مػف أشػعاره تتػػارة  كالشػاعر رامػي سػػعد  يظيػر تػأثره  ػػالقرآف الكػريـ
 :يضمف المعن  كأخرل ينقؿ الكمم  كما ىي كذلؾ مثؿ قكلو

 يا أييا الكطف الحزيف
 لف تستكيف

 تكف ليـ نارا تمظ 
 كار ـ األعدا  مف تمذاتنا

 أنيران تي كؿ حيف
 كا عؿ دماىـ مف دمكع الثاكميف
 قـ ضمد الًكٍممىات  ال رح الثخيف

 ألعرابكاقرأ عم  ا
 تاتح  الكتاب
 كال تعقب
 ال  كاب

                                                 

 18:يكسؼ 1
 60التطرقواالشوص،صإ راىيـ المقادم   2

 71الرحمف ، 3
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 تالكؿ مكت  ال حراؾ كال طنيف
 خشب مسندة يييف  يا الضراـ

 (1 كال يسير  يا السضيف

 كيعمـ  المانع ، ال امع  السكرة تاتح  الكتاب كىي  التسمي  من األ يات ىذه مف التناص كيتمثؿ
 كالطػاىرة اهلل،  نصػر الكاثقػ  المطم نػ   المؤمنػ القمػكب إال ت تازىػا لػف ال سػاـ أف المصػاعب الشػاعر
  القمكب، كتكف اليمـ، كتشحذ العزا ـ، تستمد تمنو اهلل، كتاب إل  إخكانو نظر تيمضت

كتػػػػي نضػػػػس األ يػػػػات يسػػػػتعمؿ الكممتػػػػاف " خشػػػػب مسػػػػندة " تػػػػي تصػػػػكير لؤلعػػػػراب  عػػػػدـ الضا ػػػػدة 
ذا رأيػػػتيـ كاالتصػػػاؼ  صػػػضات المنػػػاتقيف مػػػف خػػػبلؿ القػػػرآف الكػػػريـ تػػػي سػػػكرة المنػػػاتق كف قكلػػػو تعػػػال  : " كا 

ف يقكلػػػكا تسػػػمن لقػػػكليـ كػػػأنيـ خشػػػب مسػػػندة يحسػػػ كف كػػػؿ صػػػيح  عمػػػييـ ىػػػـ العػػػدك  تع  ػػػؾ أ سػػػاميـ كا 
 تاحذرىـ قاتميـ اهلل أن  يؤتككف" كلذلؾ تيذه الخشب المسندة ال يصمت ليا إال الضراـ 

عيناه مف شػدة التعػذيب كتي قصيدة كامم  يصكر الرنتيسي صكرة تني  ألحد الس نا  إذ ا يضت 
 تما كاف مف إخكانو إال التضرع إل  اهلل عز ك ؿ ترٌد عميو  صره كسنكرد  ز ا مف ىذه الصكر 

 منو الضػؤاد قد انػضطٍر                   يا صاًح تي الس ف الذم

 يكمان عصي ان إذ حػضٍر                   ىػذا أخػي يػ كي ىنا
 الٌش اؾي تذا القدٍر                     منيا  حػيث العيكفي تآكػمت
 مف ىىٍكًلًو زاغى ال صرٍ                          قد  ا   األمر الذم
 صكبى الذم شؽ القمٍر                            كالعيفي تشكك  ٌثيا

 هلل إذ حؿا الخطٍر                               تعبل ال كا ي تضرعان 
 أل ي أسام ى إذ ص ٍر                              ترٍّج  عكنؾ كر  ن 
  ا  ال كابي عم  األثرٍ                            حت  إذا صعد الدُّعا

ـى إذا انتخٍر                               ل يؾ ع دم إنني أحيي الرمي
 2) 

ا الشػػاعر  ػػالقرآف تػػي ىػػذا ال ػػز  مػػف القصػػيدة نممػػس تػػزاحـ الصػػكر الضنيػػ  المتناصػػ  كالمتػػأثر تييػػ
الكريـ تأثرا كاضحا كي دك ذلؾ  س ب المكقؼ الميكؿ حيث تقد احد األسػرل الرؤيػ   سػ ب التعػذيب تكػاف 
الػػدعا  مػػدعكما  ػػاإلخبلص ككػػذلؾ  ػػا ت األ يػػات معػػززة  مضػػردات  مػػف القػػرآف الكػػريـ تتنػػانـ كالمكقػػؼ 

 الحرج،تي األ يات التالي  
 نو الضػؤاد قد انػضطرم          يا صاًح تي الس ف الذم

                                                 
 21تراتيؿ صرامي سعد: 1) 
 5دذيجالٌفص،ص:  ع د العزيز الرنتيسي(2)
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تصكرة الضؤاد الذم انضطػر لسػماعو الخ ػر السػي   تشػ و  (1 إذا السما  انضطرت(  ( انػضطٍر مف قكلو تعال :
 صكرة السما  التي ستنضطر مف ىكؿ يـك القيام 

 كتي ال يت
 مف ىىٍكًلًو زاغى ال صرٍ               قد  ا   األمر الذم

مػػا زاغ ال صػػر كمػػا كمػػا تػػي قكلػػو تعػػال :   لػػذم مػػف ىكلػػو  زاغ ال صػػرصػػكرة أخػػرل ت ػػيف قتامػػ  المشػػيد ا
 (2 ط  (

 كتي ال يت
 صكبى الذم شؽ القمرٍ              كالعيفي تشكك  ٌثيا

  تشكك  ثيا( مشيد الن ي يعقكب عميو السػبلـ  كػؿ مػا تيػو  رة تني  تتمثؿ آيات الذكر الحكيـصك 
تيػردد  كمشػيد األسػير الػذم تقػد  صػره مػف شػدة التعػذيب مف حزف شديد عم  تراؽ ا نو إل   ياض عينيػو

كىنػا  ػأتي دكر  (3 :  قاؿ إنما أشكك  ثي كحزني إلػ  اهلل كأعمػـ مػف اهلل مػا ال تعممػكف (متأثرا  قكلو تعال 
 العيف لت ث شككاىا.

  ا  ال كاب( ( ك حؿ الخطر( صعد الدعا (   اكىناؾ صكر تني  أخرل تي   عبل الدعا  تضرع
 
 
 
 الح  ث الشس ف  -  

كػػذلؾ كػػاف تػػاثر الشػػعرا   الحػػديث الن ػػكم الشػػريؼ تػػأثرىـ  ػػالقرآف الكػػريـ ك ػػدا ذلػػؾ تػػي أشػػعارىـ 
 تي مرج الزىكر : اإل عادالتي نكرد منيا عم  س يؿ المثاؿ ما ذكره الشاعر نايؼ الر كب أثنا  

 (4 لقركدإني  طردت  نيتي  يد ا                   اهلل يعمـ ما تركتؾ طا عا  

حيث تأثر  مضمكف الحديث الشريؼ  كىك يصكر حاؿ إ عاده مف كطنو قسرا كعف أىمو كأح ا و 
 حاؿ الرسكؿ صم  اهلل عميػو كسػمـ عنػدما خػرج مػف مكػ  قسػرا كىػك يح يػا تكقػؼ عمػ  أعتا يػا مخاط يػا 

 (5   كلكال أف أىمؾ أخر كني منؾ ما خر ت ( تي الحديث الشريؼ
  السٌن  الن كي  المطيرة  ميا تي قكلو: كيظير تأثر المقادم  

 أ ني كـ ترح ترحت ككـ ترح
                                                 

 1 االنضطار (1 
 17الن ـ (2 
  88يكسؼ: (3 
 50باقاتزهور،صنايؼ الر كب      (4)

 مكقن كزارة األكقاؼ المصري ، المكت   الشامم  19230حديث رقـ  40/400حمد  ف حن ؿ ،ج أد نمس (5 
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 منذ التثمتؾ قي متي األكل 
 كمنذ رتعت تي أذنيؾ كممات األذاف
 كحيف سك ت تي اآلذاف سرؾ
 كنتى المؤماؿ أف تككف م اىدان 

 (1 .اليكاف يأ  ى 

األذاف  ن كيػ   عػد الػكالدة مػفنبلحظ ترح الشاعر  مكلكده ال ديد حيث قـ  تط يؽ أحكاـ  السػنا  ال
قامػ  الصػبلة تػي األذف اليسػرل  الشػاعر، تعمػو مػا كىػذا كالدتػو، عنػد لممكلػكد اآلذاف تػي األذف اليمنػ  كا 

 عػف ركم كمػا عميػو اهلل صػم   إليػو نسػ ت التػي كاألتعػاؿ األحاديػث مػف ذلػؾ إلػ  اإلسػبلـ حػث كنممػس
 تػأذف مكلػكد كلػد لػو  مػف  :قػاؿ  كسػمـ عميو هللا صم  اهلل رسكؿ عف عنيما اهلل رضي عمي  ف الحسيف

 (2 ) الص ياف أـ رتعت عنو اليسرل، أذنو تي كأقاـ اليمن  أذنو تي

 كتبلقي كتكحدىـ، المؤمنيف كدعا إلييا،صكرة تآلؼ الشاعر المقادم  تصكرىا التي المعاني كمف
 :حسيف آخاه إذ يخاطب ،كالقيد كال آالـ الس ف الحدكد، تمنعيا تبل  عيدة، مساتات مف أركاحيـ

 
 إليؾ ركحي تساتر ... حسيف
 كس نؾ س ني  يف كما

 إليؾ ركحي تساتر
 تحـك حكؿ السرير

 ال راح ع ر تدخؿ
 الكريد ع ر الدـ من تدكر
 ركحؾ ركح إل  تمر

 تعيداف تشكيمنا مف  ديد
 لنر ن ركحا كما قد  دأنا
 لنكشؼ  عد عنا  السنيف

  أنا كىمنا
 (3 نا يكـ ظننا  أنا اتترق

                                                 
 45التطرقواالشوص،صإ راىيـ المقادم   (1)

 ن الحديث ، المكت   الشامم ،مكقن  ام8370، حديث رقـ 18/139، شعب اإليماف ،ج ال ييقي (2 
 24التطرقواالشوص،إ راىيـ المقادم   (3)
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 الػذم كمنيا كسمـ عميو اهلل صم   عنو كردت التي األحاديث مف المعاني ىذه الشاعر استدع 
قاؿ:                                    كسمـ عميو اهلل صم  اهلل رسكؿ قاؿ :قاؿ ال شر  ف النعماف ركاه

 اختمػؼ منيػا تنػاكر كمػا ا تمػؼ، منيػا تعػارؼ مػا م نػده األركاح  نػكد
 :مسػعكد ا ػف ركم عػف مػاك ) (1 )

،  (2 )(الخيؿ تما تعارؼ منيا ا تمؼ كمػا تنػاكر منيػا اختمػؼ تتشاـ كما تشاـ األركاح  نكد م ندة تبلق "
 (3 صاح و(  أحدىما رأل كما يكميف، عم  مسيرة تتبلق  المؤمنيف عمرك    أركاح  ف اهلل ع د ركاه كما

ؽ تييػػا آالـ الحاضػػر  آمػػاؿ المسػػتق ؿ كىػػي كيرسػػـ الشػػاعر را ػػد صػػبلح صػػكرة تنيػػ  لعاق ػػ  تتعػػان
 النياي  الحتمي  لمييكد عم  يد المسمميف تي قكلو:

 اضحؾ أك اسخر يا أى ؿ حكـ الدياف
 لف تخمد كبل كاهلل لمدل األزماف

 كسينطؽ يمعنؾ الح ر القدسي اآلف
 كتنادم كؿ األش ار  صكت  نض اف
 (4 يا مسمـ يا ع د اهلل مف خمضي   اف

لمحاضػر المػر كنطرسػ  المحتػؿ يطمػ ف الشػاعر مػف خبلليػا إلػ  كعػد اهلل  النصػر   صكرة قاتم 
لع ػػاده المػػػؤمنيف حيػػػث سػػػتأتي المحظػػػ  التػػػي ينطػػػؽ تييػػا الشػػػ ر كالح ػػػر لنصػػػرة المسػػػمميف كمػػػا كرد تػػػي 
الحػػديث الشػػريؼ :ال تقػػـك السػػاع  حتػػ  تقػػاتمكا الييػػكد تينطػػؽ الشػػ ر كالح ػػر يػػا مسػػمـ يػػا ع ػػد اهلل ىػػذا 

 (5 كرا ي تعاؿ تاقتمو إال ال رقد تإنو مف ش ر الييكد( ييكدم 

 : التساث األ بيثان اً 
تتضمف  عض النصكص الشعري   قطكتا مف حكايات تراثي  تييا الكثيػر مػف الع ػر كالعظػات مػا 
يصػػمت ألف يعػػالف مكقضػػا مشػػا يا تػػي عصػػرنا الحاضػػر لمػػا تييػػا مػػف الػػدالالت العميقػػ  التػػي ي ػػث الشػػاعر 

 شككاه مف خبلليا تمثبل رامي سعد  يقكؿ :   
 لف نصالت

 ألؼ عاـو  عدىا مميكف عاـ
 لف نصالت

 ك ت ا يت المداتن  السياـل
                                                 

 297،ص1957أ ك الحسيف مسمـ  ف الح اج، صحيت مسمـ ،ج ع ،دار إحيا  الكتب العر ي  ، يركت، (1 
 مكقن  امن الحديث ،المكت   الشامم  8747حديث رقـ  39/ 19ال ييقي ، شعب اإليماف ،ج  (2 
 221السا ؽ،ص (3 
 180زناريد الس كف، صرا د صبلح: (4 
 ،مكقن كزارة الكقاؼ المصري  المكت   الشامم 9637،حديث رقـ  168/ 40مسند أحمد  ف حن ؿ ،ج  (5 
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 لف نصالت
 لك تعال  الييكؿ المزعـك دىرا

 لف نصالت
 أرضنا لف تحمؿ اليـك الحراـ

 لف نصالت
 صكتنا يى ق  كنىضن 
 (1 ال ىركب كال سبلـ

 وكي ػػدك أنػػتكػػرار لع ػػارة لػػف نصػػالت يؤكػػد قػػكة الحػػؽ المتض ػػر كال يػػرة النا ضػػ  تػػي عػػركؽ الشػػاعر 
دنقػػؿ " ال تصػػالت " كالتػػي ي ػػدم تيػػا معارضػػتو الشػػديدة التضاقيػػ  كامػػب ديضيػػد متػػأثر  قصػػيدة الشػػاعر أمػػؿ 

كذلػؾ مػا كظضػو  ككذلؾ الحاؿ يتكاتؽ  عدـ المصالح  من الميميؿ الػذم يػرتض الصػمت كتػا  ألخيػو كميػب
 أمؿ دنقؿ 

كتػػػي قصػػػيدة   كضػػػ   ػػػالمكت مكعظػػػ (  لمشػػػاعر را ػػػد صػػػبلح يرسػػػـ المشػػػيد األخيػػػر لمحيػػػاة تػػػي 
 يا عكدة إل  نصكص شعري  لـ ت ب عنيا حقيق  المكت كرؤي  الشاعر لو:قصيدتو، كتي

 كض   المكت مكعظ ن.. ق يؿ زيارة الق ر
 أال ت ككف أنضسكـ.. أال يا ناس تي  ير
 كىذا المكت طال كـ.. كمدرككـ مدل الدىر
 كسا قكـ لمنزلكـ.. تراب األرض كالصخر
 (2 ىناؾ الدكد مؤنسكـ.. ليـك ال عث كالحشر

 :  ي العبل  المعرم التي يقكؿ تيياتصكيره لممكت ىنا ي دك أنو قد تأثر  قصيدة أ تضي
 نكح  اؾ كال ترنـ شادم            نير م د تي ممتي كاعتقادم 
 (3 ال اختياال عم  رتات الع اد       سر إف اسطعت تي اليكا  ركيدا 

رم صػػكر المػػكت كتػػؽ رؤيػػ  كمػػا يختمػػؼ تيػػو را ػػد صػػبلح عػػف أ ػػي العػػبل  المعػػرم ىػػك أف المعػػ
يتصػػؿ  ػػو مػػف  اخاصػ   ػػو أمػػا را ػػد صػػبلح تقػػد صػػكره كتػػؽ الرؤيػ  اإلسػػبلمي  لممػػكت كعظاتػػو كأ عػػاده كمػػ

 حساب كعقاب كنير ذلؾ 
 كنرل الرنتيسي  تأثر  شعر أحمد شكقي حيث  يقكؿ الرنتيسي : 

                                                 
 25تراتيؿ ، ص رامي سعد:(1 


 187ص كف ،سزناريد الرا د صبلح:(2 
 55ـ ص2004الضكر العر ي ، أ ك العبل  المعرم ،ديكاف سقط الزند،شرح كتعميؽ د يحي  شامي، يركت ،دار (3 
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 (1 أف تي الذؿ انتصار      مخطر مف ظف يكما 

ي  لمذؿ أنو لف ي مب نصرا كمػا يػزعـ الػ عض كىػك ىنػا يتنػاص مػن مف الكاضت تي الصكرة  الضن
 الشاعر أحمد شكقي تي قصيدتو الثعمب كالديؾ التي يقكؿ تييا :

 (2 أف لمثعمب دينا           مخطر مف ظف يكما

كر لػػيس لػػو كت ػدك صػػكرة الػػذؿ مشػا ي  لصػػكرة الثعمػػب تضػػي كمييمػا تنعػػدـ الضا ػػدة الثعمػػب مػن الطيػػ
 ككذلؾ الذؿ ألعدا نا كمصالحتيـ عم  حساب أرضنا لف يي نا النصر ا األمافديف كلف يي ي

 ككذلؾ يستند الشاعر نايؼ الر كب إل  مكقؼ الحطي   مف أمو التي قاؿ ليا : 
 (3 كلقاؾ العقكؽ مف ال نينا         زاؾ اهلل شرا مف ع كز
 تصاغ مف ىذه الصكرة ال شع  صكرة أخرل :

 عيف يخكف األىؿ ما سمن األنينا             ك  س الع د لؤلعدا  
 كيمكر تكؽ مكر الماكرينا             دما  األ ريا  ي ين  يرا 
 (4 كلقاىا المخازم أف تخكنا             لحاىا اهلل شرا مف عيكف 

 كيقت س الشاعر نايؼ الر كب معن  لصدر  يت مف الشعر يقكؿ :
 (5 اهلل لممظمكـ خير مؤيد                اهلل أك ر تكؽ كيد المعتدم 

    حيث  عؿ معناه ع ز  يت تي قصيدة تيقكؿ:
 (6 اهلل أك ر تكؽ كيد مف اعتدل               عكدكا إل  القدس الشريؼ كك ركا 

 
 التساث التاس خي: ثالثاً 

إمػػػداد الشػػػعرا   النمػػػاذج اإلنسػػػاني   تػػػيالتػػػاري   عمكمػػػو معػػػيف ال ينضػػػب كمنيػػػؿ يزخػػػر تيضػػػو 
عنصػر ىػاـ تػي  نػا  الصػكرة ت ذل ت ار يـ الشعكري  كمعػانييـ الشػعري  ، تيػك  ينماط الحضاري  التكاأل

، كر مػػا ت ػػاكز الػػنص الشػػعرم الحضػػكر التػػاريخي إلػػ  أ عػػد مػػف ذلػػؾ، ليصػػ ت كسػػيم  تع يريػػ  أك الشػػعري 
يػا ت ػار يـ كمعػانييـ سػبلمي أنماطػا  أننػكا  تني  منت   لمدالل ، كقد اتخذ شعرا  المقاكم  مف التػاري  اإل

                                                 
 18حديث النضس ، صع د العزيز الرنتيسي : (1 
 1/721أحمد شكقي ، الشكقيات، (2 
 211ديكاف الحطي  ، دار المعرت  ،  يركت (3 
 68 اقات زىكر، صنايؼ الر كب: (4 
  www.qadeem.comع داهلل شمس الديف، مكقن (5 
 108 اقات زىكر ، صنايؼ الر كب:(6 
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اتخػػػذكىا كسػػيم  لمتع يػػر، كعبلقػػػتيـ   التػػاري  عبلقػػ  إي ا يػػػ  متسػػق  مػػن تمسػػػض  كصػػكرىـ الضنيػػ  ، كأحيانػػا ن
التاري  كالسنف الككني  ، تالتاري  عندىـ ع رة لمحاضر كتك يو لممستق ؿ، كىذه الضمسض  تتكاتؽ مػن الرؤيػ  

 ما يمنت شعرىـ ترصا  ادة كصكرا حي  تقكم شعرىـ  اإلسبلمي  لمتاري  الذم  ضـ صكرا شت  مشحكن 
 تناصو معو تي  المكاقؼ كاألحداث كالشخصيات كالمعارؾ كاالتضاقات كالعيكد كالمكاثيؽ كنير  ذلؾ مما 

 (1 مرت  و األ ياؿ السا ق 

 يقكؿ الشي  را د صبلح : 
 القدس تسأؿ راي  اليرمكؾ عف أسرارىا
 رارىا األمس صالت تي سما  الشـ من أح

 كعمت زحكؼ الحؽ تكؽ سيكليا ك حارىا
 لترد لمضعضا  شمس العدؿ  عد دحكرىا

ا نراىا مف يرمـ كسرىا ٌّ ـٌ ما  النا ل
 2) 

ىذه قصيدة  عنكاف " مف ي يب القدس؟ "حيث شخص الشاعر مدينػ  القػدس لتتسػا ؿ عػف سػ ب 
ر التػاري  كمنيػا اليرمػكؾ  تقاعس المسمميف عف نصرتيا ثـ يستدعي المعارؾ اإلسبلمي  المنتصػرة عمػ  مػ

لعميػػػا ت ػػػد مػػػف يقػػػـك  يرمػػػكؾ أخػػػرل تتحػػػرر تييػػػا القػػػدس مػػػف أيػػػدم ال اصػػػ يف تالشػػػاعر ىنػػػا يػػػر ط  ػػػيف 
 الماضي المضي  كالحاضر المر أمبل تي خير ير    تي المستق ؿ       

 اهلل رضػي   ػبلؿ شخصػي  يكظؼ الشاعر إ راىيـ  المقادمػ   الشخصيات كتي م اؿ استدعا  
 سػ يؿ تػي كالضػدا  كالتضػحي  كالتحػدم لمصػمكد رمػزنا كػاف كقد  كسمـ عميو اهلل صم  الرسكؿ مؤذف  عنو

الػرنـ  عمػ  دينػو، عػف كيتخمػ  يتنػازؿ تمػـ كصػمكده، إرادتػو قيػر الديف أعدا  يستطن لـ حيث ىذا الديف،
 ضػي  الطريػؽي أحػد" ن راسنػا "أحػد الخالػدة كمماتػو تظمػت الشػديد، العػذاب مػف شػت  لصنكؼ تعرضو مف

 ميمػا عمػ  الم ػدأ كالث ػات العاليػ ، اليمػـ يسػتمدكف الطػاىرة، النمػاذج ىػذه أمثػاؿ تمػف الػديف، ىػذا أل نػا 
 )3 كالتمكيف تيقكؿ: النصر الديف ليذا يكتب حت  التضحيات، عظمت

 عممني الخير  بلؿ يا  بلؿ،
 ال طش تحدم تي دركسنا

 أنضؿ كال أحضظيا

                                                 
 2010: ال ني  الضني  تػي شػعر كمػاؿ أحمػد ننيـ،رسػال  ما سػتير ،ال امعػ  اإلسػبلمي  ، نػزة ضر ا ك  ح كحخ :انظر(1 

 33،ص
 378 كف ، صسزناريد الرا د صبلح: (2 
 15التطرقواالشوص،صإ راىيـ المقادم   3))
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 أستعمي لمشمس ىامتي كأرتن
 الزنازيف ظمـ مفك 

 المشعؿ يدم تي سأخرج
 العزال  أمتي ألرشد
 اآلني لم د أصنن
 كمستق ؿ  طكالت

 ك ػيف  ينػو كيػر ط كالتحػدم، صػض  الصػمكد اسػتدعا  خػبلؿ مػف  بلؿ شخصي  الشاعر يستدعي
 لكنو ـ يني اعتراتنا منو لينزعكا الكضار عذ و ت بلؿ قد المتكمـ، إل  المخاطب مف تااللتضا  خبلؿ مف  بلؿ

 يػرتض، لكنػو  شػرعيتيـ اعتراتنػا منػو لينزعػكا مػف  بلديػو ، كالتنكيػؿ لمتعػذيب يتعػرض كالشػاعر رتػض،
 يحذكا حت  تييا، ما كقرا ة السيرة كتب إل   العكدة األم  خص نا أل نا  تك يينا األ يات خبلؿ مف كنممس
 .الصحا   كالتا عيف مف األ طاؿ حذك

راث التػػاريخي  شػػكؿ كاضػػت   تػػي  عػػض األلضػػاظ ذات الداللػػ  كيم ػػأ رامػػي سػػعد إلػػ  تكظيػػؼ التػػ
ييػػا عم مػػب يالتاريخيػػ  التػػي تػػرت ط  مكاقػػؼ معينػػ  مػػا  عػػؿ شػػعره ع ػػارة عػػف عػػدة صػػكر تنيػػ  تكضػػيحي  
 طا ن القكة المستمدة مف التراث كالتي أضضت عم  شعره تمؾ القكة  االستناد إلييا مثؿ قكلو : 

 قـ إنو ذات الخراب
 ت الرصيفكذا ىك المك 

 قـ إنو نضس ال بل 
 تأماـ مميار ت من تي المسا 

 تي كر بل 
 (1 ذ حت  نيف

تتضت صكرة المشيد ككاقعيتػو مػف خػبلؿ ر ػط الحاضػر  الماضػي ككأنػو ىنػا يريػد أف يسػتند إلػ  
مقكل  التاري  يعيػد نضسػو تصػكرة كػر بل  التػي كػاف ضػحيتيا الحسػيف  رضػي اهلل عنػو أمػاـ مػرأل كمسػمن 

كلـ ينقذه أحد كذلؾ المشيد  النس   إل   نيف التي قتػؿ تييػا الشػعب الضمسػطيني أمػاـ الشاشػات  المسمميف
كاسػتعار كممػ  ذ حػت لمداللػ  عمػ   شػاع  الػذ ت كأضػاؼ التػا  ،حػدىـ ليقػكؿ ال أالمر ي  كلػـ يتمعػر ك ػو 

 .لمدالل  عم  الضعؼ الشديد كاليكاف 

       عر الرنتيسي :تخاطب القدس أم  العرب تي ش نضسو كتي السياؽ
 ال  الط كؿ ك يتٍّ الصكًت تي الخطبً            كالقدس تصرخ  اإلسبلـً نصريكـي 

                                                 
 18تراتيؿ ، صرامي سعد: (1 



 86 

ٍنًت الميًؿ شراتني   عم  ال راؽ ي يذُّ السيرى تي طم ي             ىذا الرسكؿ   ي
ر ال يتى مف رٍ سو لم تًصب                كذا الخميض ي عند ال اب يطرقيوي   يحرٍّ

 مىٍف لي  حمزةى كالقعقاًع لمنُّدىب              لي  خالدى سيًؼ اهلًل مسمكؿو  مف
ًتنا   كي يينشرى األمفي تي الكدياًف كالًيضبً              مف لي  حطٍّيفى تيحيي م دى أما
 كالشُّيبً كذا معاذه يقكدي الصحبى                 أ ك ع يدةى تي عمكاسى يحرسيني 

 (1 ما تارقيكا صخرتي تي المس د الرحبً                    مني كليتييـي  تأيفى أمثاليييـٍ 

صػػكرة تنيػػ  تتعػػانؽ تييػػا آالـ الحاضػػر  آمػػاؿ المسػػتق ؿ مػػن التركيػػز كشػػحذ اليمػػـ مػػف الماضػػي 
المضي  تصكرة القدس الحزين  المكمكم   كقكعيا تي ق ض  العدك تتألـ أيضا مف إىماؿ  ني  مدتيا ليػا 

عمػ   ق ػؿليـ السػ يؿ الكحيػد لتحريرىػا كىػك اإلسػبلـ كمػا تحػررت مػف ذ تييـ اليمـ كت يف تتيب ىي لتشح
 أيدم األكا ؿ المتطيريف العا ديف أمثاؿ عمر  ف الخطاب كأ ك ع يدة  ف ال راح كصبلح الديف 

 سابعًا : التساث الشعبي  
، كأمثػػاؿ كحكايػػات مػػف عػػادات كتقاليػػدالتػػراث الشػػع ي ىػػك كػػؿ مػػا تتناقمػػو الشػػعكب ع ػػر التػػاري  

يكظػػؼ الشػػعرا  التػػراث الشػػع ي تػػي أشػػعارىـ متمثمػػيف الحكايػػات الشػػع ي  أك األمثػػاؿ الشػػع ي  أك األنػػاني 
الشع ي  لشد انت اه اإلنساف كر طو  أرضو كتقكي  انتما و ليا كقد كرد مثؿ  عض ىػذه األمثػاؿ عنػد  عػض 

 كار "" شع ي الم ؿ ع د العزيز الرنتيسي تي قصيدة الشعرا  مث
 تي قكلو:

(2 عند الص اًح سيحمدي القكـ السُّرل  كاكسًر األنبلؿ يا ا فى عقيدتي 
 

تالشاعر استضاد مف المثؿ الشع ي القا ؿ " عند الص اح  يحمد القـك السرل" الذم  ػرل عمػ  لسػاف خالػد 
 (3    ف الكليد تي ال يت القا ؿ:

 ت الكرلكتن مي عنيـ نيا ا عند الص اح يحمد القكـ السيرل  

تػػذى ت  ممػػ  "عنػػد الصػػ اح يحمػػد القػػكـ السيػػرل " مػػثبل لمر ػػؿ يحتمػػؿ المشػػق  ر ػػا  الراحػػ  كقػػاـ 
الشػػاعر  تكظيضػػو كػػامبل تػػي ال يػػت السػػا ؽ لتكضػػيت صػػكرة الم ػػادريف الػػذيف ي كػػركف تػػي العمػػؿ تتسػػٌرىـ 

 النتا ف
ي زك ػػو  كتػػاة ا نػػو أحمػػد كنػػرل الشػػاعر إ ػػراىيـ المقادمػػ  أيضػػا يكظػػؼ التػػراث الشػػع ي عنػػدما أخػػذ يكاسػػ

 (1  قا بل:

                                                 
 11دذيجالٌفص،صع د العزيز الرنتيسي     (1)
 15دذيجالٌفص،صعزيز الرنتيسي     ع د ال2))
 2/5ـ ،ج 1988الميداني ، م من األمثاؿ ،دار الكتب العممي ،ل ناف، (3 
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ـا أحمدى .. إنو عرسه ألحمد  يا أ
 يك ر الحمـ كيك ر كمما يك ر أحمد
 كٌمما يقذؼ  األح ار تي ك ًو ال نكد

 كٌمما يي رح أحمد
 كمما يصرخ تي ك و ال نكد :
 "سيعكد  يشي محمد سيعكد"

القػكؿ إف أحمػد شػييد كأنػو حػي  تالشاعر يكاسي زك و أـ أحمد تي نرؽ ا نيما أحمد ككأنو يريد
كيكضت ليا صكرة أحمد ككأنو مف  يؿ الح ارة الذيف يقاكمكف المحتػؿ كيصػكره يصػرخ تػي ك ػو ال نػكد 

تمػؾ ال ممػ  التػي انتشػرت  كمما قاـ  رمييـ  الح ارة قا بل : خي ر خي ر يا ييػكد  ػيش محمػد سػكؼ يعػكد
ع ي  يرددىػا  أشػ اؿ الح ػارة ك حكمػ  اسػتطاع ـ كشػاعت مقكلػ  شػ1987 قكة تي االنتضاضػ  االكلػ  عػاـ 

الشػاعر أف يكظضيػا تػػي صػكرة تنيػ  كػػادت أف تنسػي األـ الثكمػ  أف ا نيػػا نريػؽ  ػؿ ىػػك مقػاـك تضتخػر  ػػو 
 عم  مر الزمف 

 الطب ةعة -3
  مػع الشػعرا  قػرا ت حػث  إلػ  تػؤدم التػي  كال مػاؿ، اإل ػداع آيػات تييػا ي ػد الط يعػ  إلػ  النػاظر

 حيػاة أشػعارىـ تػي لنا ك دت ،(2 المع رة الضني  كصكرىـ تش يياتيـ المحيط  ال ي    مف الشعرا  تمدتاس إل داع،ا
 كردت     الشػعري الصػكرة تشػكيؿ تػي سػاىمت التػي الط يعػ  عناصػر تمػف تضاصػيميا،  كػؿ الضمسػطيني الشػعب
زكاحػؼ كالطيػكر كالػدكرم كػاليكاـ كال كالحيكانػات كاألشػ ار  أشػعارىـ تػي الحيػ  الط يعػ  مػف متعددة عناصر

كمػا  كال  ػاؿ كالػزالزؿ كػالريت : السػاكن  الط يعػ  عناصر كمف ذلؾ، كنير كالما  كالن اتات  أنكاعيا، الضراشات 
تعػػد الط يعػػ  مػػف أىػػـ المصػػادر التػػي يعتمػػد عمييػػا الشػػعرا  تػػي إثػػرا  صػػكرىـ الضنيػػ ، ألف الط يعػػ  ظػػاىرة 

، يقػكـ عمػػ  قكاعػد عمميػػ  دقيقػ  كمحكمػػ  مػف  يػػ ، كمػف  يػػ و ككنيػ  خمقيػػا اهلل تعػال  كتػػؽ نظػاـو كػػكني 
أخرل تحمؿ قيم  ركحي  أك دالل  رمزي ، ت حث عف عظم  الخالؽ س حانو كتعال   كمف ىنا تإف التأمؿ 

 أشعار كقد حضمت (3 ث عف القيـ الركحي  داخؿ األشيا ، تيكشؼ عف عظم  اهلل تعال  تيياىك الذم ي ح
يصػكر حالتػو داخػؿ  أنكاعيػا، تالشػاعر را ػد صػبلح اختبلؼ عم  العناصر ىذه  كؿ المقاكم  اإلسبلمي  

الزنزانػػ  مسػػتعيرا مػػف  عػػض عناصػػر الط يعػػ  مضػػردات ذات داللػػ  عمػػ  تصػػكير تنػػي لمػػا يعانيػػو األسػػير 
 داخؿ زنزانتو تيقكؿ : 

                                                                                                                                                      
 42التطرقوالشوص،صإ راىيـ المقادم   (1)

 امعػػػ  تسػػػاـ صػػػايم ، شػػػعر الػػػتت اإلسػػػبلمي لػػػ بلد الشػػػاـ تػػػي عيػػػد الخميضتػػػيف أ ػػػي  كػػػر كعمػػػر، رسػػػال  ما سػػػتير، ال ا 2 
 180ـ، ص2009ي  نزة اإلسبلم

ـ 2007كا ػػػػؿ العرينػػػػي،  القػػػػيـ الركحيػػػػ  تػػػػي شػػػػعر  يػػػػا  الػػػػديف األميػػػػرم ،رسػػػػال  ما سػػػػتير، ال امعػػػػ  اإلسػػػػبلمي  نػػػػزة، 3
 161،ص
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 الميؿ تطاكؿ مف حكلي ل يٍّ الظمم  كاليٍـّ 
 ـكندكت أعيش  بل شمس م مكال تي  حر الي
 ال أعرؼ معن  لص اح كمسا  كطمكع الن ـ
 كتساكت عندم األنكار كسكاد زنازيف الظمـ
 (1 ككأني  تُّ مف العمي كالصـ إليي ك ال كـ 

ت ػػدك صػػكرة المعتقػػؿ داخػػؿ الزنزانػػ  كاضػػح  مػػف تصػػكير الشػػاعر الػػدقيؽ ليػػا كتكظيػػؼ عناصػػر         
حر "اليـ" الذم مف تضصيبلتو عدـ ك ػكد الشػمس الط يع  إلضات  أ عادا أقكل لذلؾ التصكير مف خبلؿ  

كالخػػركج  مػػف دا ػػرة الػػزمف تػػبل يعػػرؼ الصػػ اح مػػف المسػػا  ، كقمػػ  ذلػػؾ كمػػو يتسػػاكل عنػػد الشػػاعر داخػػؿ 
أنػػو أصػػ ت أعمػػ  كأصػػـ ، كالزنزانػػ  الضػػك  كالعتمػػ  ممػػا يػػدؿ عمػػ  أنػػو قضػػ  تتػػرة طكيمػػ  داخػػؿ الزنزانػػ  

 ينقذه مف تمؾ العتم ك رنـ ذلؾ كمو يم أ إل  اهلل عز ك ؿ ل
 (2  نايؼ الر كب: ة مف اإل عاد تي مرج الزىكر يقكؿكتي عرضو لمشيد الضرح  العكد

 ي الخميؿ م دداتلما تعانؽ               رزؽ الطريد حياتو ك نانو 
 كالطير  ات م نيا كم ردا               تالشعب محتضؿ  عكدؾ ىان ا 
 كالزىر تكؽ ال صف  ات مكردا           كالقطر تكؽ الزىر  ات مرح ا 
 كال يث طؿ إل  الركا ي مرتدا                 ىذا كريـ األصؿ طؿ  ياؤه 

 عيد المح   لمكراـ مؤكدا              أ ركا الحياة إل  الكركد ك ددكا 
 كاستق مي الضرساف  حرا أ كدا                 يا نزة األحرار ى ي كانيضي 

 كاست معي أمكاج  حرؾ مز دا               لنخيؿ تساميا كاستنيضي ش ر ا

 ح ػػـ الضػػرح الػػذم شػػعر  ػػو  عكدتػػو مػػن إخكانػػو إلػػ  أرض الػػكطف كانػػت  عػػض صػػكر عناصػػر  
الط يعػػ  تشػػاركو ترحتػػو  تػػي تصػػكير تنػػي را ػػن مػػف خػػبلؿ اسػػتعارة  عػػض مضرداتيػػا تػػالطيكر أخػػذت ت ػػرد 

عانؽ قطرات الندل لي ارؾ ذلؾ كعػاد شػذل الػكرد يضػكح تػي كػؿ ككأنيا لـ تكف كذلؾ أثنا  اإل عاد كالزىر ي
مكاف كلـ يكتؼ الشاعر  تصكير ترح  العكدة تي الضض  تقط  ؿ انتقؿ إل   نزة سريعا يدعكىا أف تيب 

 الستق اؿ العا ديف  ما تييا مف عناصر الط يع  كال حر المعطا  كش ر النخيؿ الصامد

 (3 : إلث ات قكة الحؽ عند مف ي ضمكنيا  تيقكؿ كقد استخدـ رامي سعد عناصر الط يع 
 قكلكا ليـ ...

 عى ؿي الزماف ندان يدكر
                                                 

 170زناريد الس كف ، صرا د صبلح: 1
 107 اقات زىكر ، صنايؼ الر ك: 2
 26تراتيؿ ، ص رامي سعد:3
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 قكلكا ليـ
 مف ي ى   تي األرض الحصادٍ 

  يد أف يىرم  ال ذكر ال
 مف يزرًع األرض الضسادٍ 

  د أف ي ن  الشركر ال
 قكلكا ليـ ..
 ريت العكاصؼ
 تقمن األيؾ العظيـ

 كت ق  لؤلرض الزىكر

الط يعػػ  تػػي ىػػذا المقطػػن   الزمػػاف العكاصػػؼ ، األرض ، ريػػت ، الزىػػكر، ال ػػذكر (  رسػػمت دكاؿ
صكرة نا ض  لمحرك  الدا    لمحياة كنكاميس الط يع  تي ىذا الككف لمف يريد أف ي ني م دا ال  د لو مػف 
العمػػؿ كصػػكر ذلػػؾ  ػػالمزارع الػػذم يػػزرع األرض   ػػذكرا سػػكؼ ي نػػي مػػا زرع أمػػا الػػذم يضسػػد تػػي األرض 

ف تعاظـ ممكو ك  ركتو تيك زا ؿ ال يدكـ  تإف عكاصؼ الحؽ القادمػ  سػتقتمن شػركره كت قػي الخيػر تػي ك  ا 
ف نير ذلؾ تمف نصي و .   ليعـ ىذه األرض  ككأنو يريد القكؿ أف الحصاد مف الزرع إف خيرا تخير كا 

الح ػارة كيستمد الرنتيسي مف مظاىر الط يع   عػض المضػردات لتصػكر ال رنػامف اليػكمي ألطضػاؿ 
 (1 : تي تصدييـ آلل  القمن الصييكني  تي االنتضاض  األكل 

 يتكاثى كفى  خٌض و مثؿ الظ ا ٍ                    كعم  النقيًض كما ترل أش الىنا 
  المكلكتكؼى مف الص اح إل  المسا ٍ                 مطركا ال نكدى ح ارةن كصمكىـي 
 عند الص اح  يادىىـ عند المقا ٍ                           ثـ استراحكا ليميـ ليعاكدكا 

 يست شركف  طىٍمق و تييا الشضا ٍ                      تتراىـي حكؿى ال نكد تزاحمكا 
  يف ال ناًف مصاح ان لؤلن يا ٍ                           كؿٌّ يريدي شيادةن يحيا  يا 

االحتبلؿ تيما س ؽ ىذه األ يػات إذ تػي  صكرة تصؼ أطضاؿ الح ارة كصضا مخالضا لكصؼ  نكد
ىذا التصكير يظيػر أطضػاؿ الح ػارة منػذ ا تػدا  اليػـك كحتػ  منتيػاه أقكيػا  متحػديف ال يشػعركف  ممػؿ  كال 
يتسمؿ الضعؼ إل  نضكسيـ كىػـ خضػاؼ مثػؿ الظ ػا  داللػ  عمػ  سػرع  الحركػ  كر ػـ ال نػكد  الح ػارة أك 

ـ  سرع  أيضا كتي ىذه الصػكرة أيضػا تظػو المتضػادات الم كيػ  الز ا ات الحارق  ثـ التخضي عف أنظارى
حيػػث  مػػن  ػػيف الصػػ اح كالمسػػا  ليػػدؿ عمػػ  التكاصػػؿ المسػػتمر تػػي المكا يػػ  كاسػػتند  مضػػردة الميػػؿ ليػػدؿ 
عمػػ  أف الميػػؿ عنػػد أكل ػػؾ لػػيس لميػػك كالسػػمر  ػػؿ ىػػك السػػتراح  المحػػارب ثػػـ الػػؾ مػػرة أخػػرل تػػي الصػػ اح 

                                                 
 25دذيجالٌفص،صع د العزيز الرنتيسي     (1)



 90 

الح ػػارة اليػػدؼ نتيػػا نزاحػػ  المحتػػؿ أك الظضػػر  الشػػيادة ليكػػكف مػػن الن يػػيف  كىكػػذا صػػكرة مت ػػددة ألطضػػاؿ
 كالصديقيف كحسف أكل ؾ رتيقا 

 
 الصوسا الكم ةأواًل: 

 البناء ال سامي -3
كيعتمػد عمػ  معال ػ  مكضػكعيا  أكمػف األسػاليب الشػيق  تػي إيصػاؿ الضكػرة  ل نا  الدرامييعت ر ا 

يطػػو الػػكاقعي تػػبل يحصػػر الشػػاعر نضسػػو تػػي ال نا يػػ  الذاتيػػ   ػػؿ  ػػيف ذات الشػػاعر كمح المزاك ػػ  التضاعميػػ 
تقػد اشػت رت الذاتيػ  كتعقػدت  " يم أ إل  االنصيار تي  كتق  األحداث ليتقاطن معيا  شكؿ درامي حركي
كىنػػػا يتكػػػر الشػػػاعر عمػػػ   .(1 "األصػػػكات كاحتػػػدمت الػػػرؤل كالتػػػ س الشػػػعر  تػػػكاترات الحيػػػاة كصػػػراعاتيا

يسػرد  درامػيكتي مشػيد مف حكار خار ي كحكار داخمي كأحداث درامي  ك كق .  عناصر التع ير الدرامي
لنا الشاعر  إ ػراىيـ المقادمػ  المحظػات األخيػرة لػذلؾ االستشػيادم الػذم سػكؼ يكػكف  عػد لحظػات أشػبل  
ممزقػػ  تيتػػذكر أمػػو كىػػي ت حػػث لػػو عػػف عػػركس كتحمػػـ  يػػـك زتاتػػو ك ػػأكالده الػػذيف تتخيػػؿ أنيػػـ يمع ػػكف تػػي 

مما رسمت لو أمو تإف كانت أمو  كأ مؿينما ىك يمضي كاثؽ الخطكات يحمـ  حمـ أكثر كاقعي  حضنيا  
تي  خالدات قد سمت تكؽ ما يظف ظافُّ  ف حكرعيقد حممت لو  عركس كأكالد تي الدنيا الضاني   تيك يحمـ 

 تيقكؿ :كيصكر الشاعر تمؾ المحظات ىذه الدنيا 
 مب الك يرقلمحات خاطضات تعترم ال

 ة األـ التي حضيت قدماىاصكر 
 ت حث عف  نت الحبلؿ
 تحمـ  اليـك الذم

 ترقص تي عرس ا نيا
 يمعب أكالده تي ح رىا

 (2 أك تي السرير

     ثـ ي ادليا الحديث تي نضسو قا بلن:
 آه يا أمي الحنكف

 تي  نات الخمد حكرا  العيف
 (3 طاىرات قد سمت تكؽ الظنكف

                                                 
 .122ـ، ص1998، –دار ق ا  لمط اع  كالنشر كالتكزين  ،صبلح تضؿ، أساليب الشعري  المعاصرة، القاىرة (1 
 59تطرقواالشوصصال:إ راىيـ المقادم   (2)

 59ص لسا ؽ:ا (3 
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السػػبلـ  عػػد تمػػؾ العمميػػ  االستشػػيادي  مػػف سػػب  أدعيػػا   ثػػـ يػػدكر تػػي خمػػده مػػا سػػكؼ يتشػػدؽ  ػػو

كشتـ لو ك تدميره عممي  السبلـ كلكف حت  كاف تارؽ ىذه الدنيا يكضت ليـ مدل التيو كالضبلؿ الذم ىػـ 
    كاقعكف تيو تيقكؿ ليـ:

 يا كيحيـ
  عدما ىا ر نص ا

 كالدم مف حقمو ذات مسا 
 لـ يعد مف أ ريا 
 شاتيبل ،   عد دير ياسيف ، ق ي  ،

 كص را
  عد قانا،  كـ ىنا سالت دما ؟

 ض ط الزر تض ر
 كتض ر
 كتناثر

 تي انشطار النيا ي تكاثر
 تي قمكب الناس ألق  خص و

 (1  عد إذالؿ ألحضاد اإل ا 

نو  ذار لمح كب التي ستمؤل الكادم سنا ؿ تقد استشيد أكىنا يصكر المقادم  مشيد التض ير عم  
شػػضا  ل ميػػؿ الكثيػػر ممػػف  ينيػػر الطريػػؽ ألكلػػي العػػ ـز كػػي يسػػيركا عمػػ  در ػػو كيػػزرع تػػييـ األمػػؿ  النصػػر كا 

 عرتكا كيؼ تككف المكا ي  تي مكاتب التحقيؽ الصييكني   كزنازيف التعذيب تحت أيدم الشا اؾ

 ح كػ  دراميػ  عنػد الرنتيسػي تػي قصػيدتو  ال عكضػ ( حيػث يػركم قصػتو  الػدرامي   رز ال ناكقد  
ي سػػ نو لػػيبلن تتقػػكـ مقػػاـ السػػ اف داخػػؿ الزنزانػػ  حيػػث ال يسػػتطين النػػكـ  سػػ  يا ككيػػؼ تػػزكره تػػ عػػف زا ػػرة

طالػػت تمػػؾ المػػدة تتككنػػت  ينيمػػا عبلقػػ  لدر ػػ  أنيػػا أصػػ حت صػػديق  تتحػػدث عػػف ىػػذه العبلقػػ   سػػخري  
    م ينا مدل معاناة األسرل داخؿ الزنازيف تيقكؿ: 

  مم  أنيق   تي الس ف لي رتيق  
 نحيض  دقيق    كاميا  دين ق

 عبلق  كثيق    ك ينا أقيمت 
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 (1  ق م  عميق    إف نمت أيقظتني

ضػضا   تمػؾ ال عكضػ  تشػخيص مف صضات الس اف داخؿ السػ ف مػف خػبلؿ  اكقد نممس  عض  كا 
تالس اف ال يتركو يرتاح نيارا كال عكض  ال تتركو يناـ لػيبل كيظػؿ يعذ ػو كىػك  عيػد  صضات الس اف عمييا

السػػ اف معػػو نريػب يتنػػات  كحقػػكؽ اإلنسػػاف أك األسػػرل كيتمنػ  أف لػػك ينػػاؿ منػػو لسػػكؼ عنػو كاف سػػمكؾ 
      يسحقو مف خبلؿ حديثو عف تمؾ ال عكض  تيقكؿ تي  عض أ يات القصيدة :

  ػلكنيا السميق  سمككيا نريب 
  ػ عمتيا سحيق إف ت د لي ثكاف    

 كلـ لكف صضيق   ا  ري   ػػكأني
 (2   عريق  عكض  رتيقتي الرقيق  

يختمضػػػكف عػػػف  تػػػي السػػػ ف  كثػػػرة كلكػػػف أصػػػدقا ه ال نػػػا  الػػػدراميالشػػػي  را ػػػد صػػػبلح إلػػػ   كيميػػػؿ 
أصػػدقا  الرنتيسػػي تيػػـ ي عثػػكف األمػػؿ تػػي نضػػس السػػ يف كيتػػألمكف أللمػػو كيػػدعكف لػػو  ػػالضرج كمػػنيـ ذلػػؾ 

       الدكرم الذم تحدث عنو الشي  را د قا بل:
 فػراح المحػػتت ادؿ أت            دكرمػكقضت أسراب ال

 زركع  كركد الحسفػػم           ككأف الس ف ليا ركض 
 ش ر تعمكىا طر ا كت ني              يا ػدل األسبلؾ لػػكم

 يػرم  نػمف عنب خم           ـر ػكسياج الس ف ليا ك
 (3 ر يضكح  بل مزفػكالزى              ت ػأما األشكاؾ تقد قام

قػػؼ أسػػراب الػػدكرم تت ػػادؿ أتػػراح السػػ ف ككػػأف خيص ألسػػراب الػػدكرم تتػػي تصػػكير كصػػضي كتشػػ 
السػػ ف ليػػا كىػػي مػػزركع  ػػكركد الحسػػف كسػػياج السػػ ف ليػػا كػػـر مػػف عنػػب خمػػرم  نػػي أمػػا األشػػكاؾ تقػػد 

حط عم  األسبلؾ الشا ك  ك ن  عشان لو كاتخذ مف الس ف ركضا لػو ك عػؿ  قامت كالزىر يضكح  بل حزف
خػػذ ينتقػػؿ  ػػيف القضػػ اف كيزقػػزؽ  ػػيف األكتػػاد كيطيػػر ىنػػا أج كػػرـك عنػػب ك مػػف األسػػبلؾ شػػ ر كمػػف السػػيا

كىنػػػاؾ  ػػػبل حػػػزف أك خػػػكؼ كلػػػـ يكتػػػؼ  ػػػذلؾ الكصػػػؼ  ػػػؿ صػػػار الػػػدكرم يسػػػمن أنػػػات المسػػػا يف ك كػػػا  
        المظمكميف كندا ات القمكب المقيكرة كأنات المرض  كزترات المحركميف كيرل أحرارا م مكليف:

  
 فػك  العيػػمضق ليتمك    كـ أ صر حرا م مكالن 
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 (1 ستنادل مف لي تي عكني  كـ أ صر قمب مقيكران 

 (2 عك اهلل أف يحضظو كالدكرم تيقكؿ:لو أف الدكرم يضعمو  تيدؿ ثـ يأتي دكر شاعرنا لتع ب مما يخي
 كاع  ا مف ىذا الدكرم الصامد يدعك تي أمف
 فػكاع  ا كيؼ أحاؿ الس ف الصامت كال ص

 مني مف عيني إل   ضنييارب كأنت األقرب 
 فػي يمػػيارب أ رني كالدكرم صديقي ت

ثػػـ يتطػػكر ىػػذا الشػػعكر إلػػ  إحسػػاس  ػػآالميـ تيػػدعك ليػػـ  ػػأف يرسػػؿ اهلل ليػػـ ر ػػاالن مثػػؿ عمػػي كالقعقػػاع 
         كالمقداد :

 فػػكأنا أتنقؿ كالظع ي ػػر اه أراىـ مف تحت
 دـك الكزفػلكني مع  كـ كنت أتكؽ لنصرتيـ

 لتحاتت أك اعي مني ت ػي قد الحلك رامي عم
 (3 لتكل  الظالـ تي   ف  لك صكل  قعقاع صاحت

 :      ثـ يدعك ليـ  ال كث كالنصرة كرتن المذل  عنيـ كحمايتيـ مف عدكىـ كالعزة كالصكف
 يػػيا خير م يث أدركن  ر ي  رحماؾ أنثيـ يا

 فػػطؿ لمعيػلتصير ك  ـ ػرحماؾ تكؿا دمعتي
 (4 كأ رىـ مف سك  الظعف  ـ ػرحماؾ تكؿ شدتي

 :        ثـ يدعك عم  الظالميف  يدـ أركاف دكلتيـ كسحؽ زعاماتيـ
 كا عميا ذران كالطحف  كاىدـ أركاف ذكل الظمـ 

 (5 يا رب العزة كالمف  ـ ػزعامتي أش اهكامحؽ 
  

شخصػػي  كمػا نبلحظػو أف الػدكرم لػـ يعػد ذلػؾ الطػا ر ال سػيط تػي نظػر الشػاعر ألف شخصػيتو قػد تعػدت 
الطيكر الميا رة العا رة عمػ  الحػدث  ػؿ تعػدت ذلػؾ إلػ  ال يػرة عمػ  أعػراض المسػمميف كاالىتمػاـ  ػأمكر 
الناس المظمكميف كالكقكؼ   ان يـ كرتػن أكػؼ الضػراع  إلػ  اهلل كػي يرتػن عػف أكل ػؾ المظمػكميف مػا ىػـ 
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ت الشخصػػػي  ال يػػػكرة تيػػػو   عػػػد أف ع ػػػز ذكم القر ػػػ  أف يمػػػدكا ليػػػـ يػػػد العػػػكف  تشخصػػػي  الػػػدكرم صػػػار 
كالمداتع  عف الشاعر تي س نو كالتي  دكرىا أحس الشاعر تي س نو أنو ليس كحده كأف ىناؾ مف يقؼ 

   ان و كيؤازره مما يرتن مف ركحو المعنكي  ك يعزز صمكده أماـ نطرس  العدك .

صػػكره ممكنػػو السػػردم تػػي   نػػا  الػػدراميعنػػد نػػايؼ الر ػػكب تتػػراه يعتمػػد ال  نػػا  الػػدرامييختمػػؼ الك  
 ت من مف الصكت كالمكف كالحرك  تضي قصيدتو تي المرج آكتنا الخياـ يقكؿ :

 كال ؤس خيـ كالظبلـ            تي المرج آكتنا الخياـ 
 كال رد ينخر تي العظاـ             كاألسد ينيشيا الطكل
 تالشرب حـر كالطعاـ             ال ما  يشرب صاتيا 
 (1 كالما  ي رم تي الخياـ         كالريت يعصؼ صرصرا

تيك يصؼ حالو الم عديف تي  داي  مرحم  اإل عاد إل  مرج الزىكر مف  مين  كان يػا ا تػدا  مػف  
الخيمػػ  التػػي ال تحمػػي مػػف الػػريت كالػػثمف أك الزكاحػػػؼ أك المػػا  ال ػػارم تحتيػػا كالشػػمع  التػػي تحػػػاكؿ أف 

رحػؿ ال ػرد  إذالت ث الدؼ  تي المكاف الذم حتػ  تضي   اىدة أف تقاكـ الريت التي تيب مف كؿ مكاف 
   كان مي الصقين أص حت الزكاحؼ كالثعا يف كالعقارب ضيكتيـ تيقكؿ: 

 ضيكتنا ندت اليكاـ            كاليـك إف رحؿ الصقين 
 (2 اـػكالعقارب ال تن              ليا سـ زعاؼ    ػػأتع

قػػؼ كالػػكقضيف ىػػـ أىػػؿ الصػػ ر الػػذيف يرتضػػكف كعمػػ  الػػرنـ مػػف ذلػػؾ كمػػو ي قػػ  الصػػ ر سػػيد المك  
العػدك كممػ  ال التػي مػا  ايسػمعك الدني  تي دينيـ كما كانػت إقػامتيـ تػي ذلػؾ المقػاـ إال أنيػـ اسػتطاعكا أف 

       استطاع أف يمضظيا أحد نيرىـ ممف ىركلكا نحك السبلـ المزعـك  يف يدم العدك حيث يقكؿ: 
 صا ركف ليـ كساـكال             كالص ر شيمتنا ندا

 (3 كالعرب تيتؼ لمسبلـ                 الدني  ديننا ػػيأ 
 

لمػا كػاف عميػو حػاؿ الشػاعر الم عػد تػي مػرج الزىػكر اسػتطاع كالتصػكيرات الضنيػ    يذه األكصاؼ 
أف يػػك ز لنػػا مرحمػػ  اإل عػػاد مػػف ألضيػػا إلػػ  يا يػػا ا تػػدا  مػػف أكؿ يػػـك حطػػكا تيػػو رحػػاليـ  تػػي مػػرج الزىػػكر 

ا  المعانػػاة كألكانيػػا المختمضػػ  ،كمػػا أف ىػػذه الحػػاؿ تنط ػػؽ عمػػ  أكثػػر مػػف أر عما ػػ  م عػػد مػػن شػػاعرنا مػػركر 
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يحممػػكف نضػػس اليػػـ كالمعانػػاة كيتحمػػكف  الصػػ ر كالث ػػات كالم ػػك  إلػػ  اهلل الػػذم كػػاف  نصػػيرىـ   عػػكدتيـ 
 المظضرة

 البناء المولبي:  -2
ات  كاألتكػار تػي الصػكرة الكميػ  حيػث ي ػدك يتككف عندما تتداخؿ مككنػات م مكعػ  مػف التصػكير    

ت ني  القصيدة تش و السمؾ الحمزكني الػذم ي ػدك " كؿ مقطن تييا مشكبل دكرة مف دكرات القصيدة المتعددة
لنا تي النظرة األتقي  إليو م مكعػ  مػف الحمقػات المسػتقم  كلكنيػا تػي الحقيقػ  مترا طػ  يػر ط تييػا المكقػؼ 

دة ع ػػارة عػػف دتقػػات تنطمػػؽ مػػن  دايػػ  القصػػيدة كيػػدكر الشػػاعر مػػن كػػؿ دتقػػ  . كالقصػػي(1 "الشػػعكرم األكؿ
ف صػنضت دا ػرة شػػعكري  " دكرة كاممػ  يسػتكعب خبلليػا األتػؽ الشػػعكرم الػذم يتػرا ل لػو لكػف ىػػذه الػدكرة كا 

كامم  تطؿ من ذلؾ دا رة نير م مق  عم  ذاتيا إذ ما تكاد دا رة تنتيي حت  يعكد الشاعر مرة أخرل إلػ  
يتنكع أسمكب ىذه القصا د مف " كال تسير القصا د مف ناحي  الشكؿ عم  كتيرة كاحدة تقد .(2 "ال داي  نقط 

ناحي  الشكؿ أحيانان تيعتمد الشاعر عم  أسمكب المقاطن تي  عض األحياف كيعتمػد عمػ  االسترسػاؿ تػي 
تػػي قصػػيدة " كػػف   المػػكل ي لمشػػاعر را ػػد صػػبلح  تػػي ال نػػا ج. كسػػيعرض ال احػػث لنمػػكذ(3 "أحيػػاف أخػػرل

 اسما" كالتي تشكمت مف م مكع  مف الدكا ر الشعكري  ال يػر التامػ   تنتيػي ينيايػ  الدتقػ  تػي كػؿ مقطػن 
مف مقاطن القصيدة لتضست الم اؿ أماـ دتق   ديدة تػدكر مػف حيػث انتيػت الدتقػ  األكلػ  محاكيػ  المكلػب 

  عضػػيما ، كعنػػد  ياىػػا دكف أف يتصػػؿ طرتػػاهالمتػػداخؿ لػػذلؾ سػػمي ال نػػا  المػػكل ي لتػػداخؿ دكراتػػو إلػػ  منت
" كػػف  اسػػما " ن ػػد أنيػػا تككنػػت مػػف تسػػن دكرات مػػا إف تنتيػػي دكرة حتػػ  تسػػممؾ إلػػ   النظػػر إلػػ  قصػػيدة

 :    داي   ديدة متصم  السياؽ تيقكؿ تي مطمعيا تاليتيا
 كف  اسما متيمبل  إف ناح نيرؾ  اكيا
 كم شرا متضا بل إف صاح نيرؾ شاكيا

 مٌر الميالي شامخان ال  اثيا كاص ر عم 
 (4 كامست عف األيتاـ دمعان قد ككاىـ  اريا

ت دأ القصػيدة  ػأكؿ دتقػ   ضعػؿ األمػر "كف"يت عػو مػا يريػده أف يكػكف  اسػما مػتيمبل كمػا تحممػو تمػؾ 
شػػراؽ ك ػػو كراحػػ  ضػػػمير  مػػا تحممػػو مػػف خيػػر ليػػػذه  المضػػردات مػػف معػػاني اال تسػػاـ مػػف تػػػرح كسػػعادة كا 

ال سػػػم  تتحػػػرؾ الػػػدعكة نحػػػك الت شػػػير  ضعػػػؿ األمػػػر المحػػػذكؼ المضيػػػكـ ضػػػمنا "كػػػف" م شػػػرا ال شػػػري  ك عػػػد 
كمتضا بل لتزيد مف الدكراف المكل ي لحرك  الضرح الداخمي لتػنعكس خار ػا عمػ  ال يػر الشػاكي ال ػاكي ك يػذا 
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مخا " الضيػػػـ لبل تسػػػام  كالتضػػػاؤؿ تػػػدكر الحركػػػ  المكل يػػػ  نحػػػك مػػػا ىػػػك آت مػػػف الصػػػ ر العزيػػػز" كاصػػػ ر شػػػا
ليتنػػانـ مػػن اال تسػػام  األكلػػ  تػػي  مػػدلكالت الشػػمكخ تػػإذا كصػػمت إلػػ  ىػػذه الدر ػػ  ت ػػدأ الحركػػ  المكل يػػ  
التاليػػ  لتتػػكج ب " امسػػت دمعػػ  اليتػػيـ "  مػػا تييػػا مػػف تنػػاص  مػػن السػػن  الن كيػػ  المطيػػرة تػػي المسػػت عمػػ  

نػا عمػ  تعػؿ األمػر "كػف  اسػما " رأس اليتيـ تكيؼ  مف يمست دمعتو ، تمؾ الدتق  الشعكري  التي عػادت  
 كذلؾ ليتحقؽ كؿ ما س ؽ  س ب تمؾ اال تسام  ثـ تتدتؽ الصكرة األخرل ممتحم  من السا ق  تيقكؿ: 

 زيفػكف  م بل يشدك كيطرب كؿ مض كع ح
 كيضمد ال رح  النياـ عم  المكا ن كاألنيف

 كفٍ ػكي ضؼ اآلالـ تمخر تي زنازيف الس 
 (1 كفٍ ػػذب المحىيا كحمؽ خاتقان كم ردان ع

ال ديدة مف ال نا  المكل ي  حمق  متصم   الحمق  السا ق  المضتكح  كتنام  الصػكرة  ةكىنا ت دأ الدكر 
 نػػا  لكل يػػا يػػدكر حػػكؿ المعنػػ  المػػراد كالضكػػرة المنشػػكدة تيظيػػر أسػػمكب األمػػر مػػرة أخػػرل  الشػػدك كالطػػرب 

 التحميؽ عاليا لي رد كالطيكر تيسمن اآلخريف كتسمي  المحزكنيف كتضميد ال راح كت ضيؼ اآلالـ ثـ يختـ 
، ك انتيػا  سػام ال نا  العذب كذلؾ لسمك ىدتو المنشكد معاكدا الحرك  المكل يػ  إلػ  مػا ا تػدأ  ػو كىػك اال ت

الدتقػ  الثانيػ  المتصػم   ػاألكل  ت ػدأ الدتقػػ  التػي تمييػا كالتػي  ػبل شػػؾ سػتككف متناسػق  مػن سػا قتييا تمامػػا 
 تيقكؿ:     

 طمع  ال در المطؿ عم  الخبل ؽ تي الظبلـكف 
 ت الدنيا السبلـػػالمرتؿ األرض ال ماؿ كمان

 اـػػـ لضو عتـ الض اب كعضو نقص التمػك
 (2 اـػػؼ حالك  ال مػكأناخ يخضيو الميالي زح

 
 

كتسػػتمر الداللػػ  تػػي ىػػذا المقطػػن تػػي الحركػػ  المكل يػػ  تػػي منحنػػ   ديػػد يكاصػػؿ مػػف حيػػث انتيػػ  
ؽ  السػػمك ليسػػتمر تيػػو حتػػ  يصػػير  ػػدرا منيػػرا  لمنػػاس الطريػػؽ المظمػػـ كالعػػاكس نػػكره عمػػ  المقطػػن السػػا 

األرض  مػػاال كىي ػػ  كأمانػػا لت ديػػد ظممػػ  الميػػؿ  ػػرنـ مػػا أصػػاب ذلػػؾ ال ػػدر مػػف محػػاؽ كنقػػص تمػػاـ أثنػػا  
 دكرانو ككـ ح  و ض اب أك لياؿ حالكات كلكنو ظؿ يشػن نػكره لييتػدم  ػو  ميػن مػف تػي ال ػر كال حػر ال
ي ت ي أ را مف أحد تكف مثمو عم  الرنـ مما تعانيو أخي كىنا أيضػا يػأتي تضسػير آخػر لمعنػ  اال تسػام  
التػػي طم يػػا منػػو تػػي المقطػػن األكؿ كىػػك التعػػالي تػػكؽ ال ػػراح كالمعنػػ  األسػػم  لئلحسػػاف كىػػك أف تحسػػف 
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المػكل ي تػي ىػذا المقطػن إل  مف أسا  إليؾ كما عممنا الرسػكؿ صػم  اهلل عميػو كسػمـ ك ػذلؾ يكتمػؿ ال نػا  
  دكرانو حكؿ الضكرة التي اندتقت مف المقطن األكؿ. ثـ ي دأ دتق   ديدة ذات اتصاؿ  سا قاتيا تيقكؿ: 

 ـ الصخكرػػكف نر سا متضتحا يعمك عم  قم
 مف حكلو  األشكاؾ ت دك كالمخالب تي النسكر

 رػـ الخطيػك قر و زحؼ العقارب تحمؿ الس
 (1 ت يد سكل الصضير كتحيت رقطا  األتاعي ال

كىنػا تظيػػر لنػػا صػػكرة أخػػرل مػػف صػػكر الػػدعكة إلػػ  السػػمك كاال تسػػاـ المتػػدتؽ  ػػيف ثنايػػا القصػػيدة 
كتي ىذه المرة تدكر الحرك  المكل ي  عم  األرض تت دل حاس  الشـ لمركا ت الذكي  التي تضكع تي أعالي 

محيط   و مف كؿ  انب كما يتكاتػد حكلػو ال  اؿ كقمـ الصخكر تتنشر ذلؾ الع ير الضكاح رنـ األشكاؾ ال
مف الزكاحؼ الممتصق   األرض مف العقارب كاألتػاعي التػي لػف تسػتطين أف تشػـ ذلػؾ الع يػر  ػالرنـ مػف 
قر يا منو كتي ىذا التصكير يريد الشاعر مف األخ الداعي  أف يتعال  تي ىذه الدتق  الشعكري  كأف ي تسـ 

رنـ مػػػف المث طػػػيف مػػػف حكلػػػو ذكم النظػػػر القصػػػير  كالممتصػػػقيف كيسػػػمك  ا تسػػػامتو عطػػػرا تكاحػػػا عمػػػ  الػػػ
  األرض كال يركف أكثر مف محط أقداميـ منييا  ذلؾ تمؾ الدتق  لينتقؿ لكل يا إل  دتق  أخرل تيقكؿ:  

 كؿػكف نيم  تسقي الخبل ؽ كاأل ادب كالحق
 كؿػػػزف دكف ترتن كتمنن عند اليطػ الم

 ؿػػالطكيتر ك الحياة لكؿ خمؽ اهلل كالعيش 
 (2 كلذا تصب عم  ال مين عم  السكا   بل ميكؿ

 
مػػرة أخػػرل يعػػاكد التحميػػؽ عاليػػا تػػي  نػػا  لػػكل ي متصػػؿ تتظيػػر دكاؿ ال يمػػ  التػػي تيطػػؿ  ػػالمزف 
كتنشره عم   مين الخبل ؽ دكف تمييز  يف عرؽ كعرؽ كتضرح ىذه ال يم   عد أف قاـ الشاعر  تشخيصيا 

س ح  تر ك الخير ل ميػن النػاس كذلػؾ ىػك المػؤمف أينمػا كقػن نضػن ثػـ تػأتي أثنا  الدكراف تي ممككت اهلل م
 (3  لحظ  النياي  تي ال نا  المكل ي ليكمؿ طرتي المكلب  دعكة خاص  ت من كؿ ما س ؽ قا بل:

 كف طكد حؽ ال يناؿ الظمـ يكما مف عمو
 لتحطـ الشرار أشبل  كتقتمن ال  اة
 كتمزؽ الضساؽ أشتاتا كأنذاؿ ال  اه

                                                 
 357زناريد الس كف ، صرا د صبلح:(1 
 358، ص لسا ؽا (2 
 
 360زناريد الس كف ، صصبلح:را د (3 
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 حارسا لمقدس كاألقص  األسير مف ال زاة كف
 كاص ر عم  طكؿ الطريؽ كندرة الركب األ اة

كتي نياي  القصيدة يعكد الشاعر إل  مػا ا تػدأ  ػو القصػيدة " كػف " ليكتمػؿ طرتػا المكلػب تػي القصػيدة 
يككف   بل حيث يعاكد ظيكر تعؿ األمر كتكراره ليتزاحـ معو ثقؿ الميم  التي يعد األخ المسمـ  الداعي  ل

عػػداده كىػػي  شػػامخا مييػػأ لتحمػػؿ األع ػػا  كمػػا يتصػػؿ  يػػا مػػف ت عػػات كأىػػداؼ مػػف أ ميػػا تمػػت تر يتػػو كا 
تحطيـ األشرار كتمزيؽ الضساؽ كحراس  القدس كالمس د األقص  متحميا  الص ر عالما  قم  الركاحؿ ليذه 

حظ أف داؿ "كف" شكؿ را طػا الميم  التي ستككف نتي تيا مشرق  كضا ة كما ين  ي أف تككف، كمف المبل
قكيا  من  يف تعر ات القصيدة كالتكا اتيا صعكدا كى كطا عم  امتداد المنحنيات طكال كقصػرا مػن تػدتؽ 

، كقػػد شػػكمت كػػؿ دا ػػرة نيػػر مكتممػػ  حمقػػ  مػػف حمقػػات ال نػػا  المػػكل ي ، حيػػث انتقمػػت مػػف كري الحػػاؿ الشػػع
لكػف تمتقػي تػي ال ػدايات كالنيايػات مػن الكينكنػ  صكرة إل  صكرة ، تمتقػي تػي المضػمكف كتعػدد األحػكاؿ ك 

 المشرق  المتضا م  المتحدي   .

 البناء مقطعي الموحاع -1
كتيو يعمد الشاعر إل   نا  قصيدتو مف عػدة مقػاطن يمثػؿ كػؿ مقطػن منيػا تكػرة محػددة نيػر أف 

كت ػػدك مقطعيػػ    حيػػث يكػػكف كػػؿ مقطػػن إثػػرا  إيحا يػػا تع يريػػا (1 ىنػػاؾ خيطػػا يػػر ط تمػػؾ المكحػػات   عضػػيا
المكحػػات ظػػاىرة تػػي شػػعر  عػػض شػػعرا  المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  نختػػار منيػػا قصػػيدة" عا ػػد" لمشػػاعر إ ػػراىيـ 

تي قاتي  لكحاتو الشعري   ما يتناسب من كؿ تكرة  كليسيؿ لػو االنتقػاؿ مػف لكحػ  إلػ  حيث نكع  المقادم 
 :   أخرل ، كمف المكحات التي  ناىا قكلو

                                                 
  .34ينظر : كماؿ ننيـ ، األدب العر ي المعاصر ، ص ((1
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 تي السكدا  عا ػدعػا د مف ثنايا نر 
 عا د مثؿ تػفٍّ النكر تي قمب الم اىػد
 عا د مثممػا حػقي ل اطميـ يطػػػارد

 (1 عا د ركحي عم  كضي كلمعميا  صاعػد

لقد شكؿ الشاعر المقادم  قصيدتو السا ق  مف خبلؿ  نا  أر ػن لكحػات مقطعيػ  حممػت كػؿ منيػا 
 عكدة، كتصكير تمؾ العكدة مف س كف االحػتبلؿ "معن  خاصان كري طت  ميعان  خيط كاحد ، ىك الحمـ  ال

كالػذم يمػنت النا عػ  مػف ت ر تػو اإليمانيػ  المكصػكؼ ب"تػف النػكر"  م ينػا طريقػ  العػكدة”  نر تػي السػكدا 
كتػي المقطػػن  حقػو قػكة تطػارد ال اطػؿ كعدتػو ركحػو التػي يسػتعد أف يضػحي  يػا مػف أ ػؿ  مػكغ ذلػؾ الحػؽ

أخرل تتشكؿ تي الداللػ  الصػكري  مقطعػا مسػتقبل   دايػ   ديػدة كنيايػ   التالي ينتقؿ  نا الشاعر إل  لكح 
يحا اتو  كمخزكنو الشعرم إذ يقكؿ:   (2 مخالض  من ارت اط تاـ  المقطن السا ؽ  دالالتو كا 

 يا إخكتي يا رىطى خير الناس يا نكرى المشاعؿ
 يا إخكتي يا ممتى ىذم األرض يا نسؿ ال كاسؿ

 ؿػػيػؿ لمظمما  قاتيا إخكتي يا  در ىذا الم
كنػكا أخكتكـ كأحيكا ليمكـ تالظمـ زا   ؿػػصي

انتقػاؿ  الخطػػاب الشػػعرم إلػ  إخكانػػو تػػي الضكػر "يػػا إخػػكتي" تػي صػػكرة خطا يػػ  خصػيـ تييػػا  مػػا 
ي معيـ كىك أخكة الديف ال النسب راتعا مف شأنيـ م ينا أىمي  ك كد  الصضكة أمثاليـ عم  ىػذه ال سػيط  

 ك " در الميؿ" كمف صضاتيـ "أحيكا ليمكـ" إشارة إل  قياـ الميؿتيـ " ممت األرض " 
 آخر تيقكؿ:  مثـ ينتقؿ إل  مقطن تصكير 

 بػيا زمرةى القمب المكحد ليس تخمطو الشكا 
 يا عص   اإليماف شقاكا در كـ كسط الخرا ب

 كا الكتا بػػي ػادكـ ن ٌيكـ صضٌ ػأحيكا  يػ
 (3 ر خا ػبػػال تػػرى كا   ركتيـ تالكض

كىنػػػا تظيػػػر صػػػكرة مقطعيػػػ  أخػػػرل يكاصػػػؿ تيػػػو الخطػػػاب اإلخػػػكاني مػػػن تكظيػػػؼ الضيػػػـ الحركػػػي 
الػذم يػتقف صػناع  الحيػاة مػدركا د " كاستخداـ تع يرات متناص  من منطمقات دعكي   " زمػرة القمػب المكحػ

نييػا األس اب الحقيقي  لمن اح مف كحدة كتيـ كمح   ك عػد عمػا يػن ص تمػؾ الكحػدة مػف األىػكا  كنيرىػا م

                                                 
 53التطرقواالشوص،ص  :إ راىيـ المقادم (1)

 53صالسا ؽ: (2 
 53صالسا ؽ:(3 
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 يػػا مقطعػػا آخػػر لينتقػػؿ إلػػ  مقطػػن  ديػػد يػػدكر تػػي نضػػس الضمػػؾ.  كتػػي المقطػػن األخيػػر الػػذم يختػػتـ  ػػو 
 القصيدة يقكؿ المقادم :  

 كتقدٌمكا ىذم  شا ركـ تمكح  يا ال ػكارؽ
 ال تق مكا  الػذؿ  اسـ السمـ زٌكق  المناتؽ

 ال تق مكا  معيش  العصضكر تي دنيا ال كاشؽ
   (1 ـ ميما يطكؿ الميؿ زاىؽ العـز مؿ ى قمك ك

مقطػػن تصػػكيرم  ديػػد يخػػتـ  ػػو القصػػيدة زارعػػا األمػػؿ تػػي نضػػكس إخكانػػو م شػػرا  ػػاقتراب النصػػر 
المحضػػػكؼ  ػػػالعزة ك الكرامػػػ  كالك ريػػػا  كالثقػػػ  كىػػػك  عػػػد أف شػػػحنيـ تر كيػػػا ك عػػػؿ مػػػنيـ زمػػػرة قمػػػب مكحػػػد 

األكاف لمكقػػكؼ تػػي ك ػػو الظمػػـ كردعػػو  انتمػػا يـ األخػػكم ىػػاىك ىنػػا يصػػكر ليػػـ أف المسػػار قػػد ا تػػدأ كآف 
كعدـ الق كؿ  السمـ المييف مصكرا ذلؾ  أف العصضكر ال يستطين أف ي ارم ال كارح صعكدا التػي  ي ػب 

 أف نككف نحف مثميا مف أصحاب اليمـ العالي  الذيف  ال تخالط سمككيـ  شكا ب 

ات المقطعيػػ  تػػي القصػػيدة كمػػا يميػػز ال نػػا  مقطعػػي المكحػػات تػػي ىػػذه القصػػيدة اف  النػػاظر لمكحػػ
يظف تي  داي  األمر أف كؿ مقطن تييا مسػتقؿ  ذاتػو كىػك قصػيدة مختمضػ   عػف المقػاطن األخػرل كالقميػؿ 
منيـ سيرل أف خيطا شعكريا دقيقا ير ط  يف أ زا  تمؾ المقاطن ر طا كثيقا  حيث تككف كؿ دتق  شعكري  

يدة  كنقػؿ ت ر ػ  الشػاعر الشػعكري  تييػا إلػ  المتمقػي إضات  لسا قتيا ليكتمؿ ال نا  التصكيرم العػاـ لمقصػ
من األخذ  عػيف االعت ػار أننػا لػك اكتضينػا  ػ عض المقػاطن لػف نصػؿ إلػ  المعنػ  المػراد كلػف تكػكف محػاكر 

 الت ر   مكتمم  .  

 التوق عي: البناء -4
و عف طريؽ ال نا  التكقيعي لمقصا د عم  الت ر   الشعكري  التي يكثؼ تييا الشاعر دالالت يعتمد

مػػف خػػبلؿ صػػكرة  لمقصػػيدةالمكحيػػ  المركػػزة الػػدالالت ، ك" ال نػػا  التػػكقيعي ىػػك الصػػكرة المرك ػػ   األلضػػاظ
. كقصيدة التكقيع  أك ال نا  التكقيعي خاص (2 تعتمد عم  تحقيؽ أك ر قدر مف التركيز كالتكثيؼ " دةكاح

صػيرة المركػزة ال نيػ   اإليمػا  كالرمػز " إحػدل ضػر ات الشػعر الحػديث ، القصػيدة القتيك  الشعر الحديث 
الشػاعر ألف   ػ كالقصيدة ذات ال نا  التكقيعي ليست دلػيبلن عمػ  صػ ر ح ػـ ت ر  (3  كاالنسياب كالتدتؽ "

الشػػاعر يم ػػػأ تػػػي ىػػذا النػػػكع مػػػف القصػػا د إلػػػ  " تكثيػػػؼ ت ر تػػو ، كاختزاليػػػا إلػػػ  الحػػد الػػػذم ي عػػػؿ مػػػف 

                                                 
 

(1)
22ص ، الشمس تسرقكا ال  :إ راىيـ المقادم 
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دة المكقع  ال تحمؿ تػي ثناياىػا عػدة أتكػار أك انط اعػات كذلػؾ كالقصي .(1 القصيدة صكرة شعري  كاحدة "
 .(2 ، تيػػي " تقػػدـ تكػػرة أك انط اعػػان أك صػػكرة  اختصػػار شػػديد " لشػػعري سػػطرىا اأكقمػػ  كمماتيػػا ك  الصػػ رى
   :التي يقكؿ تييا سعد راميأمثم  ذلؾ قصيدة" المكت " لمشاعر  كمف

 كالتكت سنكاتي تتساقط
 القيقرل يمشي كالعمر
 يتعثر...   عثريت
 يتأثر ال صكتا يسمن ال

 (3 يمكت العمر إف

تضػػي مطمػػن ىػػذه القصػػيدة يختػػزؿ الشػػاعر مػػا مضػػ  مػػف العمػػر   تصػػكير العمػػر متسػػاقطا كػػكرؽ   
تػػكت كدكف أف يضصػػؿ كيػػؼ مضػػت تمػػؾ السػػنكف  تاركػػا لممتمقػػي أف يػػدرؾ مػػا مػػر  ػػو الشػػاعر خػػبلؿ تمػػؾ 

المعركؼ أف السػنيف تنقضػي أتقيػا كلكنيػا  تصػكير الشػاعر  إل  أف أدل ذلؾ إل  تساقطيا إذ مف فالسني
ليػػا كػػكرؽ التػػكت صػػارت تتسػػاقط رأسػػيا كمػػا  ػػيف التسػػاقط الرأسػػي كاألتقػػي آالـ كعػػذا ات كآىػػات خاصػػ  
كعام  أنن  التصكير عف ذكرىا ككذلؾ نرل العمر يتقدـ لمكرا  مخالضان المتعارؼ عميو مف كصؼ لمعمر 

معاناة الشاعر مض را ال كح عف مشاعر الشاعر كأحاسيسو المتع ػ   ةيمشي  مكازا  التقدـ لؤلماـ كلكنو ىنا
تصػػػحكنا عمػػػ  العمػػػر يمشػػػي لمػػػكرا  متخػػػاذال  تنشػػػعر أف الشػػػاعر ىنػػػا سػػػينتيي  ػػػو المطػػػاؼ ألف يتمنػػػ  
المػػكت الػػذم ينتظػػره تعػػبل تيمػػا سػػيأتي م اشػػرة  تشػػخيص العمػػر الػػذم سيضػػضي عميػػو صػػض  مػػف صػػضات 

"، كتي ىذه القصيدة نبلحظ سمات ال نا  التكقيعي مف حيث  يمكت العمر إفالمكت " الكا ف الحي كىي 
القصػر ك التكثيػػؼ كاإلي ػػاز قػد تػػكاترت تقػػد  ػػا ت القصػيدة مػػف القصػػر  حيػث يصػػعب أف تكػػكف أقصػػر 
مػػف ذلػػؾ كاختزلػػت مضرداتيػػا معانػػاة شػػعب تػػي شػػخص  كممػػات معػػدكدة  كتكاثضػػت تييػػا المعػػاني التػػي تػػدؿ 

 ػػرح الضمسػػطيني كاتسػػاعو عمػػ  الرتػػؽ العر ػػي  حيػػث أدل إلػػ  التن ػػؤ  النتي ػػ  الحتميػػ  لػػذلؾ عمػػ  عمػػؽ ال
 كىي االنييار الط يعي لتمؾ البلم االة     

  :تنتمي إل  ال نا  التكقيعي يقكؿ تييا"   زيارة قصيرةكلمشاعر إ راىيـ المقادم  قصيدة " 
دقيقتييأوحالث

   يرىا تحممكا ال
 المكثٌض  ؼالعكاط أعذب ما

***** 
                                                 

 مرشد الز يدم :  نا  القصيدة الضني تي النقد العر ي القديـ كالمعاصر ،   داد ،  دار الشؤكف الثقاتي  العام  ،  ((1
 .117ـ، ص 1994    

 .106صالت أ ك أص ن : الحرك  الشعري  تي تمسطيف المحتم  ،ص ((2
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 ثبلث أك دقيقتيف
 در نا كشؽٌ  ، شكقنا ل ثٌ  تكضي

 العاصض  ك د 
****** 
 عانقتو

  ميعان  إخكاني عانقت
 المكمٌض  الدقا ؽ ىذه تي

***** 
 حضنتو

 ركحي ككاف يدما  تي يحيي كاف
كاىشيخي

كاىالتواصُلياصالحوكاىقلبي

 ح ي ككاف يدما  تي
***** 

 الثكاني تي ؼالمكثٌ  األلـ أع بى  ما
  المعاني المشٌ ن الشكؽ أع ب ما

 شريتت يا لركحؾ ع  ان 
 كياني تي تسرح كىي

****** 
 كالتضاني الش اع  عشؽى  الذم الضدا ي ياذا

 ثبلث أك دقيقتيف
 أسكد يا  قم ي كنتـ

***** 
  عيد زمفو  مف ترا  ، قم ي ككاف

 كالقيكد السبلسؿ رتض
  ( 1 الك كد ربا  إل  شكؽ تي كانساح

لقد سيطرت رؤي  الشػاعر كعكاطضػو الخاصػ  عمػ   ميػن الصػكر الػكاردة تػي القصػيدة  كتػداخمت 
تػػي كػػؿ حركاتيػػا الضنيػػ  تكانػػت كػػؿ صػػكرة تنيػػ  تػػي القصػػيدة كأنيػػا تكقيػػن أك كمضػػ  إضػػا ة شػػديدة ذات 

رادة الشػاعر القكيػ  تػي اسػت بل ؿ تمػؾ دالل  مكثض  تدؿ عم  كثات  المكقؼ الذم قيمت تيو ىػذه القصػيدة كا 
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الدقا ؽ القميم  لمصاتح  القادة صػبلح كشػريتت كركحػي كيحيػ  كالسػبلـ عمػييـ كمػا أراد قكلػو ليػـ تػاختزؿ 
القصيدة كما اختزؿ تمؾ المحظات ليع ر  يا عف تاري  حاتؿ ير طػو  يػؤال  الصػحاب كمػا يكنػو مػف حػب 

ف كرا  األتػؽ ليسػدؿ السػتار ك اشتياؽ إلييـ كلػـ يمنحػو المحتػؿ سػكل دقػا ؽ معػدكدة ليصػاتحيـ ثػـ يختضػك 
عم  أقصر لقا   ينو ك ينيـ متذكرا ال مسات الطكاؿ التي كاف يقضييا معيـ مقارن   تمؾ الدقا ؽ المكمض  

 كالتي ظير أثرىا تي  مين أ زا  القصيدة تصكير تني يدؿ عم  قصر الدقا ؽ  

 الصوسا الجزئ ةثان ًا: 
 التشخ ص -3

عرا  المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  معنػػاه كاسػػتمد التشػػخيص عنػػد شػػ (1 "ؿتشػػ و نيػػر العاقػػؿ  العاقػػ" ىػػك أف
، كيحدث ذلؾ مف خبلؿ نسػ   (2 " صضاتيا كمككناتيا التي تتميز  يامف االتكا  عم  شخصي  اإلنساف  "

 صضات ال شر إل  أتكار كأشيا  ال تدب تييا الحياة .

كاد ال امػدة ، كالظػكاىر " يتمثػؿ تػي خمػن الحيػاة عمػ  المػ يقكؿ سيد قطب تػي تعريػؼ التشػخيص
الط يعيػػ  كاالنضعػػاالت الك دانيػػ  ، ىػػذه الحيػػاة التػػي ترتقػػي تتصػػ ت حيػػاة إنسػػاني  تشػػمؿ المػػكاد كالظػػكاىر 
كاالنضعػػاالت ، كتيػػب ليػػذه األشػػيا  كميػػا عكاطػػؼ آدميػػ  ، كخم ػػات إنسػػاني  تشػػارؾ  يػػا اآلدميػػيف كتأخػػذ 

ميـ يحسكف الحياة تي كؿ شػي  تقػن عميػو العػيف منيـ كتعطي ، كتت دل ليـ تي شت  المبل سات ، كت ع
 .(3 ، أك يتم س  و الحس "

كيسػػػتخدـ الشػػػعرا  التشػػػخيص لئلشػػػارة إلػػػ  " خمػػػن الصػػػضات كالمشػػػاعر اإلنسػػػاني  عمػػػ  األشػػػيا    
      (4 كس  كالتصكرات العقمي  الم ردة "المادي  المحس

 (5 يقكؿ را د صبلح مصكرا المس د األقص   قمع  قكي :
 يا مسرل الن ي المصطض  الحصف الص كرأنت 

 أنت تينا قمع ه صاحت عم  مرٍّ العصكٍر 
 تي ك كه الظالميف المعدمي ن ض الضميرٍ 
 لف أناـ الميؿى يا  رحان  رل دمان طيكٍر 

                                                 
 .38، 2008تمسطيف،  أكاديمي  اإل داع ، ،كماؿ ننيـ، عمـ الكصكؿ ال ميؿ (1 
 .  58حناف ننيـ : التصكير الضني تي شعر سيد قطب ، ص  (2 
 .  64-36سيد قطب : التصكير الضني تي القرآف ، ص  (3 
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يكمػػػف التشػػػخيص تػػػي القمعػػػ  التػػػي أضػػػض  عمييػػػا صػػػضات إنسػػػي  تيػػػي تصػػػيت كتصػػػرخ كالصػػػراخ 
خ صاحب حػؽ تػي ك ػو ال ػزاة ، كمػا يك ػد تشػخيص آخػر معركؼ أنو يككف  صكت عاؿ كىك ىنا صرا

تي ىذه األ يات تي "يا  رحػا " حيػث نػادل نيػر عاقػؿ منػاداة العاقػؿ تيػك م ػركح يتػألـ مػف  رحػو الػذم 
ساؿ دما  طاىرا كتي ذلؾ دالل  قدسي  المكاف كما كاف ي ب عميو أف يككف مف الرعايػ  كاالىتمػاـ كلكػف 

 لممس د األقص   تشخيصو  كشاركو تمؾ اآلالـ.الحاؿ ليس كذلؾ تتألـ الشاعر 
 (1 :المقادم كتي صكرة تني  أخرل اتكأت عم  أكثر مف مدرؾ حسي تي قالب  تشخيصي يقكؿ 

 كيأتي الميؿي يطرؽ  ا نا المقضؿ
 كقض اف الحديد تدؽُّ إسضينا

 كأ كاب مف الضكالذ تر ض تي تـ المدخؿ
 ، ىاتكا سبلسمكـكقم ي نا ض

ؽ كالقضػػػ اف  تػػػدؽ كاأل ػػػكاب تػػػر ض  كتمػػػؾ صػػػضات إنسػػػاني  ،ككميػػػا تصػػػكيرات نػػػرل  الميػػػؿ يطػػػر 
لمحال  التي كػاف يعيشػيا الشػاعر مػف لحظػ  اعتقالػو لػيبل تػا تمن عميػو لػيبلف، ليػؿ االحػتبلؿ كليػؿ الػزمف 
الػػذم تقػػد التمييػػز  ينػػو ك ػػيف النيػػار تكػػاف  ػػؿ كقتػػو لػػيبل ، تكانػػت حالتػػو قاتمػػ  ، ككػػذلؾ تصػػكير قضػػ اف 

التػػػي تػػػدؽ اإلسػػػضيف تيصػػػدر صػػػكت مػػػزعف  ػػػدا يصػػػـ اآلذاف  كأ ػػػكاب الضػػػكالذ تصػػػكير آخػػػر مػػػف  الحديػػػد
الشاعر أثنا  التعذيب يكحي  عدـ التضكير تي نيؿ الحري  تاأل كاب  اثم  كال  ػاؿ تػي الممػر كلمقػارئ أف 

سػرل تػي يتخيؿ  عد ذلؾ التصكير الحي مف نرت  التحقيؽ مدل المعانػاة التػي عاناىػا الشػاعر ككػذلؾ األ
س كف االحتبلؿ ك رنـ ذلؾ كمو ت رز ن ض  التحدم إذ القمب عامر لـ يص و العطػب كلػف يػؤثر تيػو كػؿ 
تمؾ المعاناة ألنو متصؿ  اهلل ك ذكره كيستمد منو القكة التي تعينو عم  تحمؿ أكثر ممػا ذكػره الشػاعر تػي 

 شعره .
 (2 كتي تصكير آخر لميؿ  ىك ليؿ العا ديف يقكؿ الرنتيسي

 
 أما آفى يا عيف أف تي عي  أىمسي إف أٌرقتني اليمكـ             ك 

 كيكمري لمنكـ تمتسرعً  تي سط لي ساعديو الكرل                  
 كييمقي سبلمان عم  مسمعي تييرخ   ناحان عم  مقمتي                

ف قٌتؿ الميؿى سيمااريهي                        ض نً ت اتي الضراشي عف الم كا 
 كمف يرقب الض رى يىضاراعً  تأنيضي أيٍحيي الدُّ   ضارعان                

 تتيمي عيكفي الدُّ   خشعان                     كت رم تيمًضمضييا أىدمعي
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النكـ ي سط يديو ليناـ  يف أحضانو كيشير إليو  أف يسرع  تي م و  إنماض عينيو ثـ يمقي التحي  
رة لميؿ القاتؿ أصحا و  النعاس   عد أف ينػاؿ مػنيـ التعػب لينػامكا تظيػر صػكرة ثـ تأتي صك  وعم  مسمع

أخرل لمعا د ليختمي  ر ػو سػ حانو كتعػال  يػدعكه متضػرعا  عيػكف خاشػعات كدمػكع  اريػات كالشػاعر إنمػا 
أراد أف يتقػػكل عمػػ  عذا اتػػو  ػػالتقرب إلػػ  قػػكة أك ػػر مػػف قػػكة الط ػػاة ىػػي قػػكة اهلل سػػ حانو كتعػػال  تكحػػدة 

 لشاعر ىناؾ تضف  إنساني  المضردات مما يعزيو  عف نر تو ك عده عف الناس كاألىؿ .   ا
لمشاعر ع د العزيػز  "القدس" كمف أمثم  التشخيص  تش يو األشبل   اإلنساف كما  ا  تي قصيدة

  الرنتيسي يقكؿ:
 كعدنا القدس أف نحيا أسكده       كالة األمر ال تنسكا  أٌنا        

 (1 دةػػضحايا ناض ات            تحذر مف مؤامرة  ديكأشبل  ال

إف الشػػػاعر يػػػذكر كالة األمػػػر  أننػػػا قطعنػػػا عيػػػدان عمػػػ  أنضسػػػنا أف نكػػػكف الكمػػػاة األسػػػكد مػػػف أ ػػػؿ 
القدس، ككاف مف تصػكيره  أشػبل  الضػحايا  ال ضػب تحػذير ممػا ىػك آت مػف السػك  تػي المسػتق ؿ. تضػي 

نػػػزع الصػػػض  الحسػػػي  عػػػف األشػػػبل  ليمنحيػػػا صػػػض  ال ضػػػب  تإنػػػو قػػػد "كأشػػػبل  الضػػػحايا ناضػػػ ات" قكلػػػو
 اإلنساني .

التشػخيص كتصػكير تنػي عنػد شػعرا  المقاكمػ  اإلسػبلمي  كتي مظير آخر مف مظاىر اسػتعماؿ 
 الضمسطيني  يقكؿ نايؼ الر كب: 

 كالصا ركف ليـ كساـ              داػػكالص ر شيمتنا ن
 رب تيتؼ لمسبلـكالع            ا ػػ  الدني  ديننػػيأ 

 ضيكتنا ندت اليكاـ             كاليـك إف رحؿ الصقين 
 (2 كالعقارب ال تناـ           اؼ    ػأتع  ليا سـ زع

يصؼ الشاعر  ػز ا مػف الحػاؿ التػي كػانكا يحيكنيػا تػي ت ر ػ  اإل عػاد  المؤلمػ  تػي مػرج الزىػكر  
لديف كىػك أنمػ  مػا يممػؾ ىػؤال  كىػك عنػدىـ مف داخؿ الخيم  حيث كاف اإل عاد  س ب عدـ التضريط تي ا

أعز مف النضس كالماؿ كالكلػد كىػك إذ يشػخص الػديف  ػرتض الدنيػ  إنمػا يضسػر مػا أمػر  ػو الػديف مػف عػدـ 
إعطػا  الدنيػ  لؤلعػدا  ميمػا كػاف الػثمف كاإل عػاد  ػػز  مػف ذلػؾ الػثمف كثمػ  تصػكير آخػر  اسػتخداـ تقانػػ  

تصؿ الشتا   يصقين  ضيؼ ثقيؿ عم  النضس ليتخيؿ المتمق"  يصكر ال  رحؿ الصقينالتشخيص تي "  
كما تيو مف  تكا ن الصقين مف مرض كريت تيب مف كػؿ مكػاف كخيمػ  ال تقػييـ منػو  كمطػر كلػيس لديػو 

، كما إف يرحؿ ذلؾ الضيؼ الثقيػؿ عمػ  الػنضس  حتػ  يحػؿ ضػيكؼ آخػريف ال  ؾالثياب الكاتي  كنير ذل
ال كىي ىكاـ األرض مف زكاحػؼ كنيرىػا كىػك إنمػا أراد ذلػؾ التصػكير تقؿ ثقبل عم  النضس مف الصقين أ

                                                 
 .65ـ، 2005آتاؽ،  ع د العزيز الرنتيسي حديث النضس، مكت   (1 
 13-11 اقات زىكر ،صنايؼ الر كب:  (2 
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الضني أف ينضس عف آالمو تمؾ كيكاسي نضسو  ليشعر  عدـ الكحدة تي تمؾ المكا ي  كىك  ذلؾ رسـ صكرة 
إنسػػاني   شػػع  لقسػػكة الط يعػػ  المتحالضػػ  مػػن العػػدك تاإل عػػاد يصػػنعو االحػػتبلؿ كالصػػقين يسػػيـ تػػي إ ػػراز 

 اعي كالعقرب تتحكؿ إل   شر قساة يتحالضكف من العدك .قسكتو، كاألت

 اّلتج  م -2

األنػكاع  مػف كنيػرىـ كالػدكاب، كاإل ػؿ، النػاس، مػف األعضػا  أك ال دف  ماع  " ال سـ  :الم   تي الت سيـ
 .كمعظمو ك سيمو أ سمو رك ت إذا :األمر ت سمت يقاؿ .الخمؽ عظيم 

مػف  ارتضػن مػا كال سػـ .كمعظمػو األمػر أ سػـ ركػكب :كاٌلت سػيـ عظيمػان،  سػيمان  صػيركرتو :الت سػيـ كمنػو
 (1 األضخـ" :كاأل سـ .الما  كعبله األرض

تي  كيرسميا يتخيميا، معين ، صكرةن  المعنكم األديب الضناف لؤلمر يككف أف تيك الٌضني اٌلت سيـ أما
 ط يعتو، تي أساس  شكؿ دان مك ك  الت سيـ كاف إذا ٌإال يحدث ال كىذا . سمان  األمر ىذا يص ت حت  ذىنو 

 (2 م سمان  ذىنو ككاف

 ىػك الت سػيـ" :تقػاؿ القػرآف تصػكير تػي كاضػح  كظػاىرة عنػو تحػٌدث حػيف قطػب، سػيد عرتػو كقػد

كقػد اسػتطاع  عػض  الشػعرا  3)"  العمػكـ عمػ  محسكسػات أك أ سػامان  كا  رازىػا الم ػردة، ت سػيـ المعنكيػات
تينقميا مف عػالـ المتخػيبلت الذىنيػ  إلػ  عػالـ " صضات مادي   إ داعاتيـ ت سيـ الم ردات العقمي  كمنحيا

المحسكسػػػات كنقػػػػؿ الم ػػػػردات لعػػػالـ المػػػػدركات  ػػػػالحكاس يقر يػػػا إلػػػػ  الػػػػذىف كيضػػػعيا تػػػػي  ػػػػؤرة التمقػػػػي 
 ."كاإلدراؾ

نحيػػػا  عػػػدان ماديػػػان يػػػدرؾ ، كذلػػػؾ  م(4 كالت سػػيـ "إضػػػضا  الصػػػضات المحسكسػػػ  الم سػػػم  عمػػػ  المعنكيػػػات "
 . (5 المراد حيث ت دك كاضح  مكحي   المعن  يضضي حيكي  ككاقعي  عم  المعاني، مما  الحكاس

، لت يػػيف الصػػكرة الحسػػي  ال ز يػػ  التػػي عري  التػػي قػػاـ ال احػػث  انتقا يػػاكىػػذه  عػػض النمػػاذج الشػػ
 كظضيا شعرا  المقاكم   اإلسبلمي  داخؿ قصا دىـ الشعري   .

 يقكؿ رامي سعد: 
 ف القاتؿ؟م

  دار كما الكتدٍ كأ كه تي قمب ال
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 كالمارؽ السضاح يحتىنؾ ال مدٍ 
 ككالدو كما كلدٍ 

 ليزرع المكت أينما رقدٍ 
  مذا ت األياـ ن حثي عف م يث

 تالكؿ منا قد شرد
 كالعالـ ال ر ي ناتمو النعاس

مد  (1 كعكالـ األعراب لمنكـ مف تييا خى

معنػكم تػي تصػكير حيث أضػض  الشػاعر صػض  الن اتػات المحسكسػ  كىػي الزراعػ "  لممػكت كىػك 
لكثػرة مػػا يقػػكـ  ػو العػػدك مػػف قتػؿ زراعػػ  المػػكت مثمػو كػػالمزارع الػػذم يقػـك   ػػذر الح ػػكب كتيػو داللػػ  الكثػػرة  
كػػػذلؾ ت سػػػيـ آخػػػر لؤليػػػاـ كىػػػي معنكيػػػ  تقػػػد أضػػػض  عمييػػػا تصػػػكيرا تنيػػػا   صػػػض  المحسػػػكس " مػػػذا ت " 

  إضاتتو إلييا   
 (1 :را د صبلحكتي ت سيـ آخر كمتعدد يقكؿ الشاعر 

 ر اه إف الضر قد ككل سحرم      تصار نارا كشح ارا عم  دخف

ت رز ىنا الصكرة الضني  عند الشاعر را د صبلح  استخدامو  تقان  الت سيـ المتعدد لصض  معنكي  
كػػػكم كىػػػػي صػػػػض  كاحػػػدة  حيػػػػث أضػػػاؼ  لممعنػػػػكم " الضػػػر" عػػػػدة ت سػػػيمات ىي"كػػػػكل" ت عػػػؿ الضػػػػر ي

 محسكس  كذلؾ ثـ صار الضر المعنكم" نار" كىي  محسكس  ثـ أضاؼ لمضر
 " شح ارا" كىك محسكس أيضا.

 
 (2 يقكؿ إ راىيـ المقادم 

 ال  أس  الكسر ..  المكت
 نصنن  المكت ت ر ال د

 كمف زنزان و تي الس ف أك ك نو  مستشض 
 ستكلد ترح  العتؽً 

 كع ر  راحنا ، كقكاتؿ الشيدا  تي الٌساح 
 ستزىر زىرة الحؽٍّ 

                                                 
(1)

 15رامي سعد :تراتيؿ،

 103ص زناريد الس كف ، را د صبلح: (3 
 33التطرقواالشوص،إ راىيـ المقادم   (2)
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كت كىػػك معنػػكم  ػػالض ر ، كالضكػػرة الشػػا ع  عنػػد النػػاس أف المػػكت ىػػك نيايػػػ  المػػ رصػػكر الشػػاع
الحيػػاة كلكػػف الشػػاعر يتصػػكر المػػكت  كىػػك معنػػكم  أنػػو مػػف المػػكاد األكليػػ  كىػػي المحسػػكس ل ػػزكغ الض ػػر 

 كىك محسكس أيضا
 لذلؾ تإف الشاعر يرل تي المكت نياي  المكت نضسو لصناع  ت ر مشرؽ .

 التجس  : -3
ي القامكس المحيط: ال رد محركو: تضا  ال ن ات تيو. مكاف  ػرد كأ ػرد ك ػرد كضػرح كأرضه  ا  تلغة: 

  ردا  ك رده كضرح  ك ردىا القحط.
 .(1 نزع الصض  الحسي  مف المادم المحسكس كمنحو صض  معنكي "اصط حًا: "

 ػردة كىك "ت ديؿ م اؿ اإلدراؾ مف الحسػي إلػ  الػذىني تتتحػكؿ  ػو المحسكسػات إلػ  مػدركات م
تنط ػن تػػي الػػذىف ليحكليػا إلػػ  صػػكر معنكيػػ  تتسػمك عمػػ  مسػػتكل المحسػػكس لتػدخؿ كعػػي المسػػتق ؿ  مػػا 

 .كمف ذلؾ ما كردتي شعر را د صبلح:(2 كقر تي نضس المرسؿ عف طريؽ المشارك  الك داني  التأممي "
 أنت  أسرتنا الحسنا             ا   ػػطيرم  األتراح نق

 كألرضي نيث كسما           أنت ليذل الشمس ضيا  
 إف حاط  عيشي األعدا             ا  ػػيا  نتي أنت الخنس

 (3 لك صادر  يتي ال  نا                ا  ػػأنت العزة ك العمي
يخاطب الشاعر إحػدل  ناتػو التػي اشػتاؽ ليػا مػف سػ نو تيصػكرىا  نػكر لمشػمس تمػدىا  الضػيا  

ي ىػذه األرض كىػي الخنسػا  تصػ ر عمػ  مػا ىػك أشػد مػف كنيث لػؤلرض يحيػي مكاتيػا كىػي سػما  ت طػ
ذلػػؾ أمػػاـ االعػػدا  ثػػـ يسػػتعمؿ تقانػػ  الت ريػػد  ليصػػكر ا نتػػو عػػزة كشػػمكخا كعمػػكا حيػػث ينقميػػا مػػف الصػػض  
الحسػػي  إلػػ  الصػػض  المعنكيػػ   " العػػزة كالعمػػك" مكظضػػا تمػػؾ الػػدكاؿ تػػي  يػػاف دكر الضتػػاة المسػػمم  تػػي  ميػػن 

لؾ الػدكر كىػك القيػاـ  رسػالتيا الدعكيػ  كمػا ي ػب أف تكػكف سػكا  كانػت  نتػا أك مراحؿ حياتيا كتيي تيػا لػذ
 أما أك  دة تيي صاح   رسال  خالدة سامي  األىداؼ تسع  لتحقيقيا  

 
 
 
 

                                                 
 .38ـ، 1008ال ميؿ، تمسطيف أكاديمي  اإل داع ، كماؿ أحمد ننيـ، عمـ الكصكؿ  (1 
 .21خضر أ ك  ح كح، ال ني  الضني  تي شعر كماؿ ننيـ،  (2 
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 التوض ح   -4
 تعتمد تقان  التكضيت عم " محدكدي  الت ادؿ اإلدراكي  يف طرتيف ضمف إطػار كاحػد ىػك اإلطػار

 (1 يقـك  المشا ي   يف طرتيف حسييف متقار يف أك مت اعديف"  الحسي  تيك أم التكضيت

مػػا كرد تػػي شػػعر الشػػاعر    كمػػف األمثمػػ  الػػكاردة تػػي شػػعر شػػعرا  المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  الضمسػػطيني
  رامي سعد حيث يقكؿ:

 صد ت عيكف الكؿ أعماىـ رمد
 كعيكف نزة تي ذىكؿ
 كالشمس نال يا األتكؿ

 (2 كؿ مف تييا سىيدٍ 

كضػيت تػي ىػذ المقطكعػ  الشػعري  تػي  ممتػو صػد ت عيػكف  حيػث كظػؼ لشػاعر صػض  ي رز الت
الصدأ كىي لمحديد المحسكس لمعيكف التػي لػيس مػف صػضاتيا الصػدأ كلكػف الشػاعر أراد اف يصػكر  تقانػ  
التكضيت مدل ال شاكة التػي عمػ  أعػيف المتضػر يف مػف العػرب كالمسػمميف عمػ  م ػازر ييػكد تػي الشػعب 

يـ ال يحرككف ساكنا ككأنيـ مصا كف  مرض الرمد الشديد الػذم  عػؿ أعيػنيـ تصػدأ كمػا الضمسطيني كلكن
 يصدأ الحديد

 نايؼ الر كب تقان  التكضيت تي قكلو:ككذلؾ يستعمؿ الشاعر 
 كال يث ينزؿ تي ال طحا  يحيييا كات  اعث           ػػادة لؤلمػػدـ الشي

 دركب اليدل ماشييا  ي يف ػحت  ره   ػناش كالنكر ي رؽ تي الظمما 
 (3 ن يحرؽ مص احا لرا ييا ػكالشم  صنعت مف دمؾ القاني حضارتنا     

 
اسػػتطاع الشػػاعر أف يرسػػـ لكحػػ  تنيػػ  لػػدـ الشػػػييد م ػػايرة لمػػا يػػراه عمػػـك النػػاس مػػف أف الشػػػييد 

يػك انتيت حياتو عم  ىذه الدنيا كلكف الشاعر يرسـ صكرة أخرل تقػـك عمػ  تقانػ  التكضػيت لػدـ الشػييد ت
نزير كال يث الذم ي يث األرض الي اب تي عث تييا الحياة ككذلؾ الشييد ييتدم  نكره مف  ا  مف  عده 
كىك كذلؾ يصػكر صػكرة أخػرل لػدـ الشػييد يكضػت تييػا أثػر الشػييد تػيمف يمضػكف عمػ  در ػو تيػك  نػكر 

 يضي  الطريؽ المظمم  لييتدم  مف يخمضو مف  عده عم  طريؽ ذات الشكك 
 :كما تي قكلو را د صبلحذلؾ تقان  التكضيت تي شعر كقد كردت ك

 لف أناـ الميؿ ما دامت ثعا يف ال حكر
                                                 

 .18ص1005، 3كماؿ ننيـ، األدب العر ي المعاصر،تمسطيف ، أكاديمي  اإل داع ،ط  (1 
 29تراتيؿ ، ص رامي سعد: (2 
 95باقاتزهور،ص:بنايؼ الر ك    (3)
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 قد أحاطت ساحؾ الرحب  أنضاؽ الض كر
 تنضث السـ عم  كؿ المصميف ال دكر

ـى الميؿى إني قادـه ناران كنكر لف أنا
  1) 

تشن عمػ  الكػكف نػكرا لر يـ  انيـ  دكر  فصكرة تني  كضت تييا الشاعر صكرة المصميف الطا عي
تػػي الميػػؿ كمػػن ذلػػؾ تيػػـ لػػـ يسػػممكا مػػف أذل الثعػػا يف  فكىدايػػ  كمػػا ال ػػدر الػػذم يضػػي  األرض لمسػػا ري

المك يػػ  المتمثمػػػ  تػػي قطعػػػاف المسػػػتكطنيف مػػف االحػػػتبلؿ التػػػي تنضػػث سػػػميا لتعكػػػر عمػػ  مصػػػمي الض ػػػر 
ليكضػت لممسػ د  (ادـه نػاران كنػكرإنػي قػصضا ىـ كخمكتيـ من ر يـ ثـ يستخدـ الشاعر تقان  التكضيت تي  

األقص  أف تحريره مسأل  كقت ليس  الطكيؿ كىك يستخدـ أداة التككيد   إف ( لتأكيد القػدـك إلػ  المسػ د 
األقصػػ  لتحريػػره   كأف قدكمػػو لػػيس عاديػػا تيػػك سػػيأتي تاتحػػا كمحػػررا كسػػيككف نػػكرا لؤلقصػػ  يسػػرج تػػي 

ارا عم  األعدا  تحرقيـ كتشتت شػمميـ ، صػكرة اراد قناديمو ليضي  عم  الككف كينشر اليدل كسيككف ن
المسػ د األقصػ   أنػو تػي أت ػدة المسػمميف لػـ كلػف ينسػاه المخمصػكف مػنيـ كأنيػـ   الشاعر أف يكصميا إل

 يعممكف ليؿ نيار لتحريره  

  

                                                 
 115زناريد الس كف، صرا د صبلح: (1 
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 يالمو  قا  قاع 
مػػف عناصػػر التشػػكيؿ ال مػػالي  ػػؿ ىػػي مػػف أ ػػرز عناصػػره ألنيػػا ميػػـ عنصػػر  لمكسػػيق  ا تعػػد 

، "كى  لكف مف ألكاف التقاليد الضني  ، اعترتت  يا اإلنسػاني  ، (1  كىر الشعر كأقكل عناصر اإليحا  تيو
ك نػا  عميػو تػإف " المكسػيقي كسػيم   (2 كميزت  يا التع ير الشعرل عف نيره مف صنكؼ التع يػر الم ػكم" 

أقػػكل كسػػا ؿ اإليحػػا  كأقػػدرىا عمػػ  التع يػػر عػػف كػػؿ مػػا ىػػك عميػػؽ كخضػػٌي تػػي الػػنضس ممػػا ال يسػػتطين مػػف 
 (3 الكػػبلـ أف يع ػػر عنػػو كليػػذا تيػػي مػػف أقػػكل كسػػا ؿ اإليحػػا  سػػمطانا عمػػ  الػػنضس كأعمقيػػا تػػأثيران تييػػا"
ن ـ كالمكسػػػيق  ضػػػركرة مػػػف ضػػػركرات الشػػػعر تيػػػي تحػػػدث لػػػذة تػػػي نضػػػس السػػػامن  كت عمػػػو ينضعػػػؿ مػػػن الػػػ

طػػاران انضعاليػػا لم ػػ  الشػػعركاإليقػػاع المكسػػيق  الػػذل يمثػػؿ  ػػز ن ىامػػا مػػف الت ر ػػ  ال ماليػػ ، كلعػػؿ تمػػؾ   ، كا 
المػػذة السػػمعي  التػػي ىػػي نتػػاج المكسػػيق  ىػػي السػػ ب كرا  انتشػػار الشػػعر كشػػيكعو   ػػيف النػػاس  تيطػػرب 

يقاعاتيا ق ؿ أف يدرؾ المعاني المتمقي ألن اميا المذة عندما ت د داللتيا صػدل تػي كالصكر كتزداد ىذه  كا 
ك يف الشعر كالمكسيق  ركا ط مف ك كه عدة ، إذ  نضس المتمقي تت عمو يشارؾ الشاعر ت ر تو كمشاعره .

الشػدك ،  تػيككبلىما قا ـ عم  ىذه الم   المكزكن  المنسػق  ككبلىمػا يصػاحب اآلخػر  صكتيكبلىما تف 
"إذ إفا الشػػعر   مكسػيقي  أد يػػ  ر تػتمحف ثػػـ تسػ ؿ أن امػػان ككثيػران مػػا يمتز ػاف حػػيف تؤخػذ القطعػػ  مػف الشػػع

  حػيف لئليقاع  ػكح  مػف تطرتػو كط يعتػو الحساسػ تنظيـ لنسؽ مف أصكات الم   ، كقد است اب الشاعر
ف أيػ  مكسػيقي شػعري  ال يتقػاطن  (4  ا أصيبل كنرضا لرسال  شػعره"دتيب النضس  المكسيق  ى عؿ تطر  كا 

خمك طاقاتيػا الدالليػ  كاإليحا يػ ، ك عيػدة عػف إثػارة الطاقػ  االنضعاليػ  ىػي "مكسػيق  تييا الن ـ من الضكرة كت
. كلػػيس ثمػػ  شػػؾ تػػي أف ىنػػاؾ را طػػ  قكيػػ  ت مػػن  ػػيف الشػػعر كالمكسػػيق  تيمػػا يعػػكداف 5خار يػػ  مضتعمػػ "

ف اختمضػا تػي الت ػاكب كاألدا  كت اينػا تػي الم ػ  ، ك  ت ػرز ل كىر كاحد كيعتمػداف عمػ  األدا  الصػكتي ، كا 
ي تمنحػو صػض  االنسػراب إلػ  العبلق   ينيما مػف خػبلؿ اعتمػاد الشػعر تػي صػيانتو عمػ  المكسػيق  ، التػ

تمنػػػن الػػػنضس مػػػف ، كت عمػػػو يت ػػػاكز المعقػػػكؿ كالمحسػػػكس ، كلػػػذلؾ قػػػاؿ أتبلطػػػكف: " ال ين  ػػػي أف القمػػػكب
عمػػ  أ ػػدانيـ ترنمػػكا . أال تػػرل أف أىػػؿ الصػػناعات كميػػا إذا خػػاتكا المبللػػ  كالضتػػكر معاشػػق   عضػػيا  عضػػا

ف الضكػرة   األلحاف " إف  ماليات الشعر عديدة: تكرة سامق ، كل ػ  صػاتي ، كخيػاؿ كاسػن، كصػكر تنيػ ، كا 
السامق ، كالم   الصاتي  كالخياؿ الرحب كالصكرة الضني  تشكؿ مبلمت  ماليات الشعر كلكف "أسػرعيا إلػ  

ن كتردد  عضيا  عد قدر معػيف منيػا ككػؿ ىػذا ىػك نضكسنا ما تيو مف  رس األلضاظ كانس اـ تكالي المقاط

                                                 
 445محمد ننيمي ىبلؿ : النقد األد ي ، ص (1 
 .  304ـ ، ص 1970،   2 دكل ط ان  ،التيارات المعاصرة تي النقد األد ي  ،  القاىرة ، مكت   األن مك المصري ، ط (2 
 .162، ص1997دار الضصح  لمط اع  كالنشر، عمي عشرم زايد، عف  نا  القصيدة العر ي  الحديث ،  (3 
 302ـ، ص1973، 8أحمد الشايب : أصكؿ النقد األد ي ،  القاىرة : مكت   النيض  المصري  ، ط (4 
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.  ككذلؾ ال  ػد أف "تتضاعػؿ المكسػيق  الخار يػ  النات ػ  عػف الػكزف الشػعرم (1 "ما نسميو  مكسيق  الشعر
كأنظم  تشكيؿ القكاتي مػن المكسػيق  الداخميػ  المن ثقػ  عػف  كانيػ  النسػؽ المشػكؿ لمػدكاؿ التع يريػ   كاتػ  

صػػػكت إلػػػ  الصػػػكت، مػػػركرا  تعػػػانؽ الكممػػػ  مػػػن الكممػػػ ، كانتيػػػا ن  تشػػػا ؾ ال ممػػػ  م االتػػػو  ػػػد ان  تضػػػاـ ال
"حيػث يكػكف مادتيػا الم ػ : الم ػ   (2 كال مم  من ما ينضاؼ إلػ  ذلػؾ مػف تسػخير الطاقػات ال نػ  الدالليػ "

شعر كقد تميز ال (3 "صكتان كمعن  "محاكر است دالي ، تتكظؼ تييا المعادالت الصكتي  كاإليقاعي  كسكاىما
العر ػػي عامػػ   ازدكا يػػ  متضاعمػػ  تػػي  نا ػػو المكسػػيق  تتمثػػؿ تػػي المكسػػيق  الخار يػػ  كزنػػا كتقضيػػ  ، كتػػ  
المكسػػيق  الداخميػػ  تػػي االنسػػ اـ الصػػكتي  ػػيف العناصػػر الم كيػػ  تػػي  نيػػ  القصػػيدة الداخميػػ  كالتػػي ت ػػرز 

ع العاـ الذل يحدده ال حػر ، عم  شكؿ ن مات إيقاعي  مؤثرة ،" تالشعر ال يحقؽ مكسيقيت   محض اإليقا
لم يػت أكالن ،   –ال تضعيمػ  عركضػي   – ؿ يحققيا أيضا  اإليقاع الخاص لكؿ كممػ  ، أم كػؿ كحػدة ل كيػ  

، كمػػػف ىنػػػا نػػػدرؾ أف (4 كثانيػػػان  ػػػال رس المؤتمػػػؼ الػػػذل تصػػػدره الكممػػػات تػػػي ا تماعيػػػا تػػػي ال يػػػت كمػػػو" 
ف منضصميف ، كلكنيما يتضاعبلف مف أ ؿ إنتاج إيحػا  اإلطاريف المكسيقييف   الخار ي كالداخمي ال يعمبل

 شعكرم مؤثر .  

ف  أما المحدثكف تي المكسيق  الشعري  تقد " تكزع اىتمػاميـ  ػيف المكسػيق  الخار يػ  كالداخميػ  كا 
أ دل تريؽ منيـ تسػاىبل تػي أشػكاؿ الػكزف كمػا ىػك الحػاؿ تػي شػعر التضعيمػ  كتنػكع القػكاتي إال أنيػـ أ ػدكا 

عػػدـ التخمػػي عػػف الػػكزف كعػػدكه أسػػاس التمييػػز  ػػيف الشػػعر ك ػػاقي األ نػػاس النثريػػ ، أمػػا الضريػػؽ  تشػددا تػػي
الثػػػاني تقػػػد رأل تػػػي المكسػػػيق  الخار يػػػ  عا قػػػان أمػػػاـ عمميػػػ  اإل ػػػداع لػػػذا كػػػاف  ػػػٌؿ اىتمػػػاميـ  المكسػػػيق  

 .(5 " الداخمي 

المكسػػػيق   تػػػيتمثػػػؿ  نا ػػػو المكسػػػيق  ت تػػػيعامػػػ   ازدكا يػػػ  متضاعمػػػ   العر ػػػيكقػػػد تميػػػز الشػػػعر 
 نيػػ   تػػي ػػيف العناصػػر الم كيػػ   الصػػكتياالنسػػ اـ  تػػيكتقضيػػ  ، كتػػ  المكسػػيق  الداخميػػ   الخار يػػ  كزنػػان 

ت ػػرز عمػػ  شػػكؿ ن مػػات إيقاعيػػ  مػػؤثرة ،" تالشػػعر ال يحقػػؽ مكسػػيقيت   محػػض  كالتػػيالقصػػيدة الداخميػػ  
 –كػؿ كحػدة ل كيػ   أمالخػاص لكػؿ كممػ  ،  اإليقػاع  اإليقاع العاـ الذل يحدده ال حر ،  ػؿ يحققيػا أيضػان 

ال يػت  تػيا تماعيػا  تػي ػال رس المؤتمػؼ الػذل تصػدره الكممػات  لم يػت أكالن، كثانيػان  –التضعيم  عركضػي  

                                                 
 .8،ص1981إ راىيـ أنيس، مكسيق  الشعر، مكت   األن مك المصري ،  (1 
 .140خضر أ ك  ح كح، ال ني  الضني  تي شعر كماؿ ننيـ، رسال  ما ستير، ص 2)  
 .199ـ، ص1995ر ا  عيد، القكؿ الشعرم منظكرات معاصرة، اإلسكندري ، منشأة المعارؼ ،  (3 
، 1كالنشػػر ،د.ت ، جلمط اعػػ  محمػػد النػكييي ، الشػػعر ال ػػاىمي ، مػنيف تػػي دراسػتو كتقكيمػػو ،  القػػاىرة ، دار القكميػ  4)  

 . 39ص
 .293ناىض إ راىيـ محسف، الشخصي  اإلسبلمي  تي الشعر الضمسطيني، مكت   الياز ي، ص (5 
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ال يعمػػبلف منضصػػميف ، كلكنيمػػا  كالػػداخمي الخػػار ي، كمػػف ىنػػا نػػدرؾ أف اإلطػػاريف المكسػػيقييف   (1 كمػػو"
 مؤثر .   شعكرميتضاعبلف مف أ ؿ إنتاج إيحا  

 المو  قى الخاسج ة
،  يما مييز الشعر عف النثػر." تقػد عػٌرؼ الخار يال نا  المكسيق    دعامتييعت ر الكزف كالقاتي  

تػكال  مقػاطن  تػيالنقاد الشعر  أنو كبلـ مكزكف مقض  ، كذلؾ حيف أدركػكا أف االنسػ اـ المكسػيق  يكمػف 
يعت ػػر أىػػـ  الػػذمالقاتيػػ  كترددىػػا ،  لػػؾ تكػػرارالكػػبلـ ، كتػػ  خضػػكعيا إلػػ  ترتيػػب معػػيف . أضػػؼ عمػػ  ذ

 .(2) "عف النثر خاص  تميز الشعر

 الوزن  
، كىك أيضػان (3 يحد  ضضاتو ت ر   الشاعر ، كيعطييا ذاتيا الضني  " الذمالكزف ىك النير الن مي 

رصػػد  "إطػػار تنػػتظـ تيػػو األلضػػاظ كالتراكيػػب مػػف خػػبلؿ إيقػػاع متميػػز يمكػػف التعػػرؼ عميػػو م ػػردان مػػف خػػبلؿ
كتػأتي أىميػ  الػكزف تػي  (4 الحركات كالسكنات مطمق  ، ثـ استخداـ التضاعيػؿ لمتمييػز  ػيف كػؿ كزف كآخػر"

، ممػا دتػن "ا ػف رشػيؽ" إلػ  اعت ػاره أعظػـ أركػاف حػد الشػعر شعر لما تيو مػف مظيػر ميػـ لمقصػيدة نا  ال
ي  كىػػك مشػػتمؿ عمػػ  القاتيػػ  كاىػػتـ  ػػو اىتمامػػا  ال ػػا تقػػاؿ : "الػػكزف أعظػػـ أركػػاف الشػػعر كأكالىػػا خصكصػػ
 ،  (5" ك الب ليا ضركرة إال أف تختمؼ القكاتي تيككف ذلؾ عي ان تي التقني  ال الكزف

 أواًل: الوزن في القص  ا العمو  ة:
مػػف شػػطريف يتسػػاكل كػػؿ منيػػا تػػي عػػدد تػػي عػػدد    يتكػػكف ال يػػت الشػػعرمتػػي القصػػيدة العمكديػػ

نو األعاريض كالضركب مف الزحاتات كالعمؿ كاستكت أ زاؤه التضعيبلت منيا ما يككف تامان "كىك سممت م
، كمنيػػا مػػا أصػػا و  عػػض الت ييػػر تػػي الزحػػاؼ كالعمػػ   حػػذؼ أك زيػػادة تػػي  عػػض الحػػركؼ أك (6 كأكزانػػو(

تسػػكيف كتحريػػؾ  عضػػيا  كقػػد أدت ىػػذه المسػػاكاة إلػػ  كحػػدة مكسػػيقي  عامػػ  متكػػررة تػػي تتػػا ن تألضػػو األذف 
، كن ػػد تػػي تنػػاكؿ شػػعر  (7" ذه الصػػكرة المكسػػيقي  الطػػا ن الحسػػي الخػػار يكتيسػػر  ػػو ك شػػكؿ عػػاـ عمػػ  ىػػ

شعرا نا اإلسبلمييف الضمسطينييف المعاصريف ل حكر الشعر أٌف أنم يـ اعتمد ال حكر الصاتي  كعم  رأسػيا 
                                                 

، 1دار القكميػ  لمط اعػ  كالنشػر ،د.ت  ، ج ، دراسػتو كتقكيمػو ،  القػاىرة ي، مػنيف تػ ي: الشعر ال ػاىم يمحمد النكيي (1 
 . 39ص

 .  12صا راىيـ أنيس : مكسيق  الشعر ،  (2 
 .9ص ـ،1987منشأة المعارؼ ،  ،،  اإلسكندري   العر يالشعر  تير ا  عيد : الت ديد المكسيق   (3 
 .  15، صـ1989اليي   المصري  العام  لمكتاب،  ،اىرة، القالعر يحسن  ع د ال ميؿ يكسؼ : مكسيق  الشعر  (4 
 .134 ص الحسيف  ف رشيؽ القيركاني، العمدة، (5 
 .27صـ، 1999األىمي  لمنشر ، ، العدس، مكسيق  الشعر، عمـ العركض، األردف  يكسؼ أ ك (6 
 .139صـ، 1983دار المعارؼ ، ، السعيد الكرقي، ل   الشعر العر ي الحديث، القاىرة  (7 
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  "ال حر الكامؿ "المميز  إيقاعو الكاضت لتتا ن كثرة حركاتو كتبلحقيػا كقر ػو مػف الشػدة لمػا تيػو مػف  م مػ
 كتخام  كالتمكف تي التع ير.

 الرنتيسي: ز كمف أمثم  الشعر العمكدم  نعرض  عضا مف قصيدة " يا طا رى الٌدكح " لمشاعر ع د العز
 أٌني كضرتي  يذا الصمًت كالمعبً         يا طا رى الٌدكح  ٌمة أم ى العرًب 
 ًؼ كالكذبً كالشعبي  ات أسيرى الزي      يا لميكاًف تًعرضي العٍرب مٍنتىيىؾه 

 كالكضر يعثك  تيٍرب القدًس كالنقبً          ىذم تمسطيفي يا ا ف العٍرب تي نىصىبو 
 ال  الط كؿ ك يتٍّ الصكًت تي الخطبً             كالقدس تصرخ  اإلسبلـً نصريكـي 
ٍنًت الميًؿ شراتني   عم  ال راؽ ي يذُّ السيرى تي طم ي           ىذا الرسكؿ   ي

ر ال يتى مف رٍ سو لم تًصب             عند ال اب يطرقيوي  كذا الخميض ي   يحرٍّ
 مىٍف لي  حمزةى كالقعقاًع لمنُّدىب             مف لي  خالدى سيًؼ اهلًل مسمكؿو 
ًتنا   كي يينشرى األمفي تي الكدياًف كالًيضبً               مف لي  حطٍّيفى تيحيي م دى أما

 كذا معاذه يقكدي الصحبى كالشُّيبً                  ي أ ك ع يدةى تي عمكاسى يحرسين
ـٍ مني كليتييـي   (1 ما تارقيكا صخرتي تي المس د الرحبً                          تأيفى أمثالييي

،  ػػا ت ىػػذه القصػػيدة عمػػ  الػػكزف المشػػيكر لم حػػر ال سػػيط كىػػك مسػػتضعمف تػػاعمف مسػػتضعمف تعمػػف
ة كىي تتماى  من قصيدة أ ي تمػاـ " السػيؼ أصػدؽ إن ػا ن مػف الكتػب " كعم  قاتي  ال ا  الم ركرة  الكسر 

نمػػا تمتقػػي معيػػا تػػي  كلعميػػا تعػػد معارضػػ  تنيػػ  ليػػا ، حيػػث ال تمتقػػي  يػػا تػػي الػػكزف كالقاتيػػ  كحسػػب ، كا 
ال رض الضني، حيث تدكر معاني القصيدتيف حكؿ اإلعبل  مف شػأف الحػرب كالمقاكمػ  تػي سػ يؿ الت ييػر 

ن الضارؽ تػي المناسػ تيف تعنػد أ ػي تمػاـ المناسػ   مناسػ   انتصػار كعنػد الرنتيسػي مناسػ   كسعيان لمنصر م
لمحػػث عمػػ  النصػػر تػػاألكؿ قػػد أحػػرز النصػػر كالثػػاني ينتظػػره كيحػػث عميػػو كيسػػاند الشػػعب الضمسػػطيني تػػي 

 ثكرة الح ارة التي خاضيا الشعب الضمسطيني األعزؿ 
 ايؼ الر كب حيث يقكؿ : كىذا نمكذج آخر مف الشعر العمكدم لمشاعر ن
 كأيف القدس عنكاف اليكي             زعيـ الشعب أيف ال ندقي  
 كأيف السمـ مف شرؼ القضي           كأيف الحؽ تي حيضا كياتا 

 كأيف حقكؽ أمتنا ال مي                 كأيف دما  أ دادم  عكا 
 ـ النسي كذا الشيدا  تي رح            شمكس الم د ت كييا سما ي 
سرا يؿ تسرح تي  بلدم   كتطرد مف تشا  مف الرعي              كا 
 كت مب مف تريد مف ال كيو               كتمنعني  بلدم كىي أمي 
 (1 كتحكـ تي ال بلد  عنصري              كت ـر تي الديار  بل رقيب 

                                                 
 11دذيجالٌفص،ص :ع د العزيز الرنتيسي (1)
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كقاتيػ  اليػا  ،  حػر الػكاترعمػ   نػو " اقػات زىػكر مػف مػرج الزىػكر " كردت ىذه القصيدة تػي  ديكا
كمػف المػبل حػػظ أف الشػاعر مػاؿ إلػػ  تكظيػؼ القاتيػ  المكحػػدة ككػذلؾ معظػـ الشػػعرا  الػذيف كظضػكا الشػػعر 

كمػف ال ػدير العمكدم انس اما منيـ من النضس الكبلسيكي الذم أعم  مف شأف ال حكر كالقػكاتي المكحػدة 
 العمكدم كخمت تماما مف شعر التضعيم  ىذا الديكاف   ا ت  طريق  الشعر قصا د ذكره ىنا أف 

 كمف الشعر العمكدم أيضا قصيدة  " حكاي  كطف "  لمشاعر رامي سعد  نكرد منيا : 
 مف أيف كالكطف السميب تصدعا             مف أيف أ دأ كالديار نري   

 نامت عيكف القـك ت  ي المي عا              أيف الر اؿ كأيف مف ي زك  يـ 
 أىؿ القرا   كالكشا ف أ معا              زمر الخرا ب مف خنا حمت  نا 

 أك نير تمؾ النا  ات المض عا         أيف العرك   ىؿ مضت نير اسميا 
 ت كي المآذف حرق  كتطمعا                      كيصيت  يت اهلل تينا كمما 
 ريي  قد سع ىيا تذا يـك الك                   ى كا تما شرع ال ياد لنـك 

 (2 كاألم  الك رل تسيؿ األدمعا            لشعب يدتن تي تمسطيف الدما ا

عمػ   حػر الكامػػؿ نظػـ الشػاعر رامػػي سػعد ىػذه األ يػػات مػف قصػيدتو العمكديػػ  ىػذه تػي ديكانػػو " 
سػعد تراتيؿ " ذم القصا د الكاردة عم  شعر التضعيم  كمف ال دير ذكره ىنا أف ديكاف تراتيؿ لمشاعر رامي 

احتكل عم  أر ن قصا د عمكدي  تقط ىذه إحداىف ثـ تاليتيا  قصيدة " خذلتني" ثـ تأتي  عد ذلؾ قصػيدة 
 " ىذم ال ريم  " كرا عتيف قصيدة " إل  ركحي " الميداة  إل  زك تو 

الشػاعر را ػد صػبلح نختػار " إىػدا  الػ  طضمػي الكليػدكمف األمثم  أيضا عمػ  القصػيدة العمكديػ  قصػيدة " 
 ا :مني

 يا ك دم اهللي  رعاؾ              يا كلدم  صبلحى الديف

 المىدىدً  كص ت مشرؽً                ىبل أشرقتى مكلكدنا  
 الرندً  ميبلدؾ لدل                    كًصٍحتى  كؿ ظبلـو 

 يحف عم   سدم أ ي                  ال أرل قر ي لماذا
 األحدً   حضظى الكاحدً                       لقد أيخر تي لمدنيا 

  مدم كال ترحو  يا                ضحؾو عم  ث رم   بل
 كالكىمىدً   دمن اليٍـّ                         ك دتي الكؿ ي كيني 

مىدً                    تي ميدم  الميتي  كأني  (3 أك المذ كحي تي  ى

                                                                                                                                                      
  99 اقات زىكر ،ص نايؼ الر كب: (1 
 73تراتيؿ ، صرامي سعد: (2 
 159زغاريذالطجوى،ص :  را د صبلح   (3)
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مضػاعمتف" كمػا نبلحظػو أثنػا  التقطيػن لقصيدة مػف  حػر م ػزك  الػكاتر الػذم عمػ  كزف" مضػاعمتف ا
العركضػػي ليػػػذه القصػػػيدة أف الزحاتػػػات العصػػب قػػػد أصػػػا ت التضعيمػػػ  " مضػػاعمتف" تسػػػكنت الميػػػا لتصػػػ ت 

 مضاعيمف .
 كىذه قصيدة عمكدي  أخرل لمشاعر إ راىيـ المقادم  تي رثا  يحي  عياش :
ٍر قنا مؾ انطمؽ كانزع عف الشمس الح اب  ت ٍّ

 ي دنيا تسر مت الض ابعٌياش أنت النكر ت
 عياش أنت الميث تي زمف تسٌكدت الكبلب
 تانشر ضيا ؾ إف ىذا الشعب قد س ـ العذاب

 ا العذابتٌ ر  قايا  أسنا أطمؽ أمانينػ
 (1 عٌياش ال ترحؿ كتترؾ حممنا نيش الذ اب

قد  أ يات القصيدة مف م زك  الكامؿ الذم يمتاز  تكامؿ حركات حركاتو، كلكننا نرل أف الشاعر
 زاد عم  التضعيم  األخيرة حرتان ساكنان لتصير القصيدة مف الم زك  المذيؿ.

 كال دكؿ التالي ي يف استخداـ ال حكر تي الشعر العمكدم عند كؿ شاعر كنس   كؿ  حر
 

 
عب  العز ز  سائ  ص ح

 يالسنت  
نا ف 
 السجو 

ابساه م 
 الن بة ا جمالي سامي  ع  المقا مة

 %075 1 0 0 1 0 0 الطكيؿ
 %6.02 8 1 0 4 2 1 ال سيط
 %8.27 11 - - 7 4 - الكاتر 

 %752 10 - - - 1 9 م زك  الكاتر
 %31.58 42 1 1 13 24 3 الكامؿ

 %12.78 17 - - - 8 9 م زك  الكامؿ
 %3.07 4 - - - 1 3 اليزج
 %0.75 1 - - - - 1 الر ز
 %6.02 8 - - - 3 5 الرمؿ

 %2.26 3 - - - 1 2 م زك  الرمؿ
 %0.75 1 - - - - 1 السرين

 %8.27 11 1 - 1 4 5 المتقارب
 %12.02 16 1 - - - 15 المتدارؾ
 %100.00 133 4 1 26 48 54 الم مكع

                                                 
 .56التطرقواالشوص،ص :إ راىيـ المقادم  (1)
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قصػيدة(  15شػعر را ػد صػبلح   يبلحظ  مف خبلؿ ال دكؿ أف  حر المتدارؾ كاف لو حظكة تي 
( كنػػايؼ قصػػيدة 24ع ػػد العزيػػز الرنتيسػػي     ينمػػا حظػػي  حػػر الكامػػؿ  نصػػيب األسػػد تػػي شػػعر كػػؿ مػػف

قصيدة(، حت  القصيدتاف الكحيدتاف لكؿ مف إ راىيـ المقادم  كرامي سعد كاف كزنيما عم   13  الر كب
  حر الكامؿ .

 ستخدم  عند الشعرا   نسب مختمض كىذا رسـ  ياني يكضت مقارن   يف ال حكر الم
 ( 1رسـ  ياني رقـ   

 

 
 
 

يتضػػت مػػف ال ػػدكؿ السػػا ؽ كالرسػػـ ال يػػاني أف الشػػعرا  اسػػتخدمكا تػػي تشػػكيؿ الصػػكرة المكسػػيقي   
تي الشعر العمكدم ثبلث  عشر  حرا مف  حكر الشعر العر ي  نسب متضاكت  ىي عم  الترتيب :  الكامؿ 

% (  16.15ر تػػي المرت ػػ  الثانيػػ     م تمعػػا مػػن م ػػزك  الػػكاتر يشػػكؿ نسػػ  تػػي المرت ػػ  األكلػػ   كالػػكات
% 8.46كالمتدارؾ تي المرت   الثالث   كالرمؿ تي المرت   الرا ع   م تمعا من م ػزك  الرمػؿ يشػكؿ نسػ   

1.15; الطويل; النسبة % 

4.11; البسيط; النسبة % 

1.11; الوافر ; النسبة ;  مجزوء الوافر; النسبة %
1.51% 

38.51; الكامل; النسبة % 

;  مجزوء الكامل; النسبة
81.11% 

3.18; الهزج; النسبة % 

1.15; الرجز; النسبة % 

4.11; الرمل; النسبة % 

;  مجزوء الرمل; النسبة
1.14% 

1.15; السريع; النسبة % 

;  المتقارب; النسبة
1.11% 

;  المتدارك; النسبة
81.13% 

 نسبة كل بحر من البحور مقارنة ببقية البحور في مجموعات الشعراء
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( كالمتقػػػارب تػػػي المرت ػػػ  الخامسػػػ   كال سػػػيط تػػػي المرت ػػػ  السادسػػػ  كاليػػػزج تػػػي المرت ػػػ  السػػػا ع  كالطكيػػػؿ 
 لر ز كالسرين تي المرت   الثامن كا

كتعد ىذه اإلحصا ي  متناس   من التن ير المكسيقي الحاصؿ عم  مستكل الشعر العر ي الحديث 
كالمعاصػػر ، حيػػث يمثػػؿ  حػػر الكامػػؿ الحضػػكر األك ػػر كيميػػو الػػكاتر ثػػـ المتػػدارؾ كالرمػػؿ كالمتقػػارب  ينمػػا 

ال ريب ىػك تػأخر حضػكر  حػر الر ػز الػذم شػكؿ  تتأخر ال حكر نير الصاتي  مثؿ ال سيط كالطكيؿ لكف
 حضكران أقكل تي العصر الحديث  

 الوزن في قص  ا التفع مة: -
التضعيمػ  إ ػداعيـ  شػعر اسػتعماؿ  تي إف شعرا  المقاكم  اإلسبلمي  المعاصرة تي تمسطيف أ دعكا

التضعيمػ  تنػأل  عػف تي تناكؿ  حكر الشعر تي القصيدة العمكدي  عمػ  أنمػب دكاكيػنيـ ،حيػث إف قصػيدة 
قيػػػكد الػػػكزف كالقاتيػػػ ، ممػػػا يضسػػػر قػػػكة إ ػػػادتيـ كامػػػتبلكيـ الم ػػػ  ، تقػػػد ك ػػػدكا تػػػي شػػػعر التضعيمػػػ  ضػػػالتيـ 
المنشكدة لمتع ير عف أتكارىـ كلكاعف صدكرىـ، كتصكير كاقن حياتيـ ،كلعؿ ما يميز قصيدة التضعيم  ىك 

 مكسيق  كأثره تي التع ير عف المضمكف.التكرار الصكتي لعدد مف المقاطن، تيي لـ تيمؿ نظاـ ال
 كسنتناكؿ شعر التضعيم  مف خبلؿ تقسميو حسب الكحدة المكسيقي  إل  قسميف:

 قص  ا التفع مة الواح ا  الق م األول:
كىي نمط  سيط  يشتمؿ عم  عدد محدد مف التضاعيؿ  عميا منعزل  عف طكؿ ال يت، مما يضست لمشعرا  

 أتكارىـ كمشاعرىـ.الم اؿ الرحب  لمتع ير عف 
كمػػف قصػػا د التضعيمػػ  التػػي  ػػا ت عمػػ  تضعيمػػ  "متضػػاعمف" مػػف ال حػػر الكامػػؿ قصػػيدة  لمشػػاعر رامػػي سػػعد 

 حيث  يقكؿ:
 صكت الزالزؿ تي العراؽ كما  رل
 يعمك ألف الزحؼ ندرا قد سرل
 اليـك حطكا رحميـ  الراتديف

 زحكؼ الكضر تي أـ القرل كندان 
 أتبل ترل

 الرـك م انا تقاتؿ الرـك تحمي أرضنا
 تيناؾ قد نمت المرا ؿ

 مف لـ يمت  القصؼ مات إذا تقاطرت ال حاتؿ
 يا أييا الحمق  ال زاة المارقكف

 إنكـ ال تعممكف
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 إف التراب  أرضنا رحـ  ديد
 ال يصطمي  أكار نار  إننا زرد الحديد

 كستح ؿ األرض النضارة  عدما أتؿ الصديد
 الطيارة كال دكدكستمضظ األرض القذارة إنيا أرض 

 (1 كتؤزكـ   داد أزا إنيا حصف الرشيد

 كثرة محدثان شػكبلن مكسػيقيان مكحػدان  "مستضعمف" كصكرتيا الضرعي  "متضاعمف" استخدـ الشاعر تضعيم 
م ينػػا شػػدة مػػا تتعػػرض لػػو العػػراؽ مػػف قصػػؼ كتػػدمير شػػامميف كمػػف " مسػػتضعمىف" كقػػد اتتػػتت الػػنص  تضعيمػػ 

  قد تضاكت طكليا  يف التضعيم  الكاحػدة تػي السػطر كالػثبلث تضعػيبلت كاألر ػن المبلحظ أف السطكر الشعري
تضعػػػيبلت ، كقػػػد امتػػػد السػػػطر الشػػػعرم أحيانػػػا  زيػػػادة مكسػػػيقي  تضاكتػػػت  ػػػيف الحركػػػ  كالسػػػككف كالحػػػركتيف 

 كالسككف تي حري  مكسيقي  منحت الشاعر مساح  أكسن تي االنسياؽ من الدتق  الشعكري  البلزم    .
تضعيمػ  " تػاعبلتف" عمػ   حػر الرمػؿ تػي قصػيدتو "عػاـ  النػا المقادمػ  لكحػ  تنيػ  أخػرل يسػتخدـ تييػ كيرسـ

 دراسي  ديد":
 تي ندو عاـ  ديد

 يضرح األطضاؿ  العاـ ال ديد
 قد ك رنا يا أ ي
 كاتتقدناؾ طكيبل

 مر عيد  عد عيد  عد عيد
 كـ حممنا أف ترانا دكف قض اف الحديد

 حممنا مثؿ كؿ الناس، أف تمثـ تاناكحممنا أف ترع  خطانا ك 
 كحممنا أف تصب النكر صٌ ان تي رؤانا

 كتشين الدؼ  تينا
 نظرة الحب الكدكد

 تي ند يضرح األطضاؿ يا أ تاه
  الضصؿ ال ديد

 تي ند ينشد األطضاؿ
 (2 لئلسبلـ لميـك السعيد

                                                 
 .88تراتيؿ ، ص رامي سعد:(1 
 .16التطرقواالشوص،ص :إ راىيـ المقادم  (2)
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مػف ال دايػ  كحتػ  سارت القصػيدة عمػ  كزف تػاعبلتف كزحاتاتيػا المختمضػ  مثػؿ "تعبلتػف" كنيرىػا  
نيايتيػػػا، كقػػػد تضػػػاكت عػػػدد حضػػػكر التضعػػػيبلت تػػػي السػػػطر الشػػػعرم طػػػكالن كقصػػػران ، حيػػػث تميػػػز السػػػطر 
اتمشعرم كعدد التضعيبلت  المحدكدي  عند الحديث عف الكاقن :  قد ك رنا يا أ ي/ كاتتقدناؾ طػكيبل ( لكػف 

نػا أف ترانػا دكف قضػ اف الحديػد... إلػ  السطر الشعرم زاد طكالن كزادت عدد التضعيبلت من الحمػـ  كػـ حمم
) 

 الق م الثاني : التفع  ع المتنوعة من البحوس المسكبة 
إف تعدد التضعيبلت كتنكيعيا تي القصيدة الكاحػدة دليػؿ عمػ  تطنػ  الشػاعر كذكا ػو كمقدرتػو الضػذة 

، يػػدمف تيػػو الشػػاعر  ػػيف الضكػػر مػػف  يػػ  ، ك ػػيف  عمػػ  احتػػكا  المكقػػؼ الشػػعرم كتػػؽ نظػػاـو مكسػػيقي را ػػنو
تنكين التضعيبلت تػي السػطر " صدؽ المشاعر كاألحاسيس مف  ي  أخرل أما عزالديف إسماعيؿ تيرل  أف

إال داخػػػؿ اإلطػػار القػػػديـ نضسػػو أم كتقػػان لنظػػػاـ التنكيػػن تػػػي  –حتػػ  اآلف  –الشػػعرم ال ديػػد نيػػػر متيسػػر 
تضعػػيبلت متنكعػػ  تػػي السػػطر  ال حػػكر المتنكعػػ  التضعػػيبلت حيػػث لػػـ تظيػػر حتػػ  اآلف ت ر ػػ  لمتػػأليؼ  ػػيف

 .(1" الكاحد تخرج مف ذلؾ النظاـ

 :  كمف أمثم  ذلؾ قصيدة " شكؽ إلييا" لممقادم 
 ع ثان أحاكؿي 

 ك تى ىذا الشكؽ ، يضنيني حنيني
 ع ثان أحاكؿ

 مسؾى ىذا الطيؼ ، أس تي تي ش كني
 طيؼه يمرُّ  خاطرم يقظان 
 تأىرب مف س كني
 طيؼ يشدُّ نياط قم ي

 عند عيكنيليس ي رب 
 طيؼ يصبُّ العـز مؿ ى الركحً 

 يمنحني يقيني
 (3 ع ثان أحاكؿ ك ت ىذا الشكؽ

 ال .. لف أحاكؿ ك ت ىذا الشكؽ
 يعطيني صمكدم

 ال .. لف أحاكؿ ك ت ىذا الشكؽ
                                                 

 .272ـ، 1998اإل داع الضني تي شعر أحمد مطر، مكت   مد كلي،  عناصر :كماؿ أحمد ننيـ (1 
(3)
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 يمنحني ك كدم

( مػف  حػر الكامػؿ ثػـ انتقػؿ  ػالمتمقي إلػ  تضعيمػ   حيث ا تدأ القصيدة  تضعيم  متضاعمف ع ثان أحاكؿي
 اعبلتف  ك تى ىذا الشكؽ ، يضنيني حنيني( مف  حر الرمؿ  الذم سمي  الرمؿ لسرع  النطؽ  و لتتا نت
كيمكػػف أف يتقمػػب  ػػيف أيػػدم الشػػعرا  تػػي ألػػؼ لػػكف كقالػػب محتضظػػان دا مػػان  رشػػاق  ىػػي تيػػو  "تيػػو" تػػاعبلتف"

نسػيا ي  كاالسترسػاؿ ي عمػو أصبلن كلكف ال سان ثكب الحزف مرة كال ضب مرة كالمرح ثالثػان كتيػو نػكع مػف اال
 .(1" صالحان لمتع ير عف العكاطؼ الحادة نض ان كانت أـ ترحان 

ثػػـ يعػػاكد إلػػ  تضعيمػػ  متضػػاعمف  مػػرة أخػػرل  ال .. لػػف أحػػاكؿ ك ػػت ىػػذا الشػػكؽ(األمر الػػذم أكسػػب الػػنص 
 اندتاعا كحيكي  حركت العكاطؼ المتنقم  مف تضعيم  ألخرل.

  حر الكاتر الذا ن الصيت: ثـ ينتقؿ إل  تضعيم  مضاعمتف مف
 حممتًؾ تي ديار اليتـ كال ر  
 ككنت الحمؿ كنت الزاد كالرن  

 ك يف الشكؾ كـ كنا نشؽُّ درك نا الصع  
 حممتؾ ثكرةن تي القمب ترتدني

 حممتؾ تي ش اؼ القمب أنني ن ر يعي 
 كرحت أقاـك اإلعصار
 كالريت الصمي ي 
  زاد ليس ينقطن
 كعـز ليس ينصدع

 ر منطضركنكر ني
 كرضكافو أعيش لو
 إليو العمر أرتضن
 إليًؾ الركحي تا ق 
 كقم ي ممؤه ليؼ
 كعيني دمعيا ذرؼ

 تيؿ ألق  ح ي   عمرمى الك رل
 كىؿ أقؼ

   اب ألتقي أمي

                                                 
 .152عمي عشرم زايد، مكسيق  الشعر الحر،  (1 
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 (1" كيرحؿي ع ره األسؼ
 كما نبلحظو أف الشاعر قد أني  قصيدتو  تضعيم  مضاعمتف كلـ ينتقؿ نم  نيرىا.

 لقاف ةا
تمؾ األصكات التي تتكرر تي نياي  كؿ  يت مف أ يػات أم قصػيدة مػف القصػا د كقػد القاتي  ىي 

أكس ت القاتي   الشعر العر ي مزي  الدق  كالطرب كال مػاؿ المكسػيقي ك" تظيػر تػي التػزاـ الشػاعر  قكاعػد 
تػػي أ ػػزا  القاتيػػ  تضػػبل عػػف تضعػػيبلت ال حػػر التػػي يػػنظـ عمييػػا قصػػيدتو كىػػك مػػاال يك ػػد تػػي كثيػػر مػػف 

كسػػميت القاتيػػ  لككنيػػا تػػي آخػػر ال يػػت مػػف قكلػػؾ قضػػكت تبلنػػان إذا  (2 "شػػعار تػػي آداب الم ػػات األخػػرلاأل
، كيمكػػػف تعريضيػػػا أيضػػػا  أنيػػػا "المقػػػاطن الصػػػكتي  التػػػي تكػػػكف تػػػي أكاخػػػر أ يػػػات القصػػػيدة ، أم (3 ات عتػػػو

الػكزف تػي االختصػاص ، كيػرل القػدما  " أف القاتيػ  شػريك  4المقاطن التي يمـز تكرار نكعيا تي كػؿ  يػت"
ذا كػاف الػكزف إطػار عػاـ المكسػيق  التػي تتشػكؿ  5 الشعر ، كال يسم  شعران حت  يككف لو كزف كقاتي "  كا 

كتقػػان ليػػا قصػػيدة مػػف القصػػا د ، تػػإف القاتيػػ  تمثػػؿ نكعػػان مػػف الختػػاـ أل يػػات القصػػيدة ، كتػػ  إطػػار القاتيػػ  
كاحػد يمكػف أف تتعػدد القػكاتي ، "تالقاتيػ  عنػد العػرب الكاحدة يمكف أف تتعدد ال حكر ، كت  إطار ال حػر ال

ليسػػت إال تكريػػر ألصػػكات ل كيػػ   عينيػػا ، كأف ىػػذه األصػػكات الم كيػػ  تشػػمؿ الحركػػات التػػي تػػأت   عػػدد 
معػػيف يتػػراكح مػػف كاحػػد إلػػ  أر عػػ  ، يتمكىػػا سػػاكف يػػأتي  عػػده حركػػ  ، أك يكػػكف  ػػبل حركػػ  . كتكريػػر ىػػذه 

إحداث الن ـ تي األ يات . كىك مس كؿ عف اإليقاع المكحد ككحدة الن ـ  األصكات الم كي  ىك الس ب تي
ف كاف ال صم  لو   كىر اإليقاع الذل ك دناه تي الشعر العر ي"   (6  القصيدة ، كا 

كظؿ اىتماـ  النقاد  القاتي  تي العصػر الحػديث متكاصػبلن تحػازت اىتمػاميـ عنػد تحميػؿ القصػا د 
ب اختيار  عضيا عف  عض  ، كمف النقػاد مػف ذىػب  إلػ  ك ػكد عبلقػ  مف كشؼ لدالالتيا  ك ياف أس ا

 ػػيف المكضػػكع كاختيػػار الػػركم كالقاتيػػ   عامػػ  ، ألنيمػػا  مثا ػػ  الضاصػػم  المكسػػيقي  التػػي تتنػػام  تييػػا قػػكة 
اإليقاع كالتأثير، كما يرل إ راىيـ أنيس رأيو تييا  "تيقكؿ: ليست القاتي  إال عدة أصكات تتكرر تي أكاخر 

مػػف المكسػػيق  الشػػعري  تيػػي  مثا ػػ  ا ألشػػطر أك األ يػػات مػػف القصػػيدة ، كتكرارىػػا ىػػذا يكػػكف  ػػز ن ىامػػا ن

                                                 
 48ال تسرقكا الشمس، صإ راىيـ المقادم  : (1 
 .305ـ، ص 1008ناىض إ راىيـ محيسف، الشخصي  اإلسبلمي  تي الشعر الضمسطيني، مكت   الياز ي،  (2 
 .  95ـ ، ص2528، 1، ، القاىرة : مكت   الخان ي ، طالتنكخي ، كتاب القكاتي : تحقيؽ عكني ع د الرؤكؼ  (3 
 .231ـ ،ص2589ع د العزيز عتيؽ ، عمـ العركض كالقاتي  ،  يركت،  دار النيض  العر ي  ،  دكف ط ع  ،  4 )  
 . 292، ص 2ا ف رشيؽ ، العمدة ، ج (5 
 . 5ـ ، ص2522الخان ي ، محمد عر ي ع د الرؤكؼ  ، القاتي  كاألصكات الم كي  ، القاىرة : مكت    (6 
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يطػػرؽ اآلذاف تػػي تتػػرات  الػػذمالضكاصػػؿ المكسػػيقي  ، يتكقػػن السػػامن ترددىػػا ، كيسػػتمتن  مثػػؿ ىػػذا التػػردد 
   (1 مقاطن ذات نظاـ خاص يسم   الكزف"زمني  منتظم  ، ك عد عدد معيف مف 

القاتي  مكطف اختبلؼ عند النقاد ، "تالخميؿ  ف أحمد" "يرل أنيا ت دأ مف آخر ال يػت إلػ   كحدكد
أكؿ سػػاكف يميػػو مػػف المتحػػرؾ الػػذل ق مػػو سػػاكف . كقػػاؿ "األخضػػش:" "ىػػي آخػػر كممػػ  تػػي ال يػػت أ مػػن.. 

ـ" أمػا " محمػد زنمػكؿ سػػبل ،(2 ـ مػف ي عػؿ حػرؼ الػركل ىػػك القاتيػ "، كمػػنييػ كمػنيـ مػف يسػم  ال يػت قات
تيرل أنيا " تاصم  مكسيقي  تنتي  عندىا مك   الن ـ تي ال يت ، ثػـ ت ػدأ تػي ال يػت الػذل يميػو ، كىكػذا. 
كعنػػدىا تتكقػػؼ المعػػاني مػػن أمػػكاج الػػن ـ المتداتقػػ   تػػي التضصػػيبلت تيكػػكف ليػػذه الكقضػػ  المحنيػػ  أثرىػػا تػػي 

 .(3 تردد القكاتي لذة مكسيقي  خاص " تث يت معن  ال يت  كتنشأ عف

 أنواع القوافي:
 :                                      (4 قسـ العركضيكف القاتي  إل  قسميف

 .ى  التي يككف تييا الركل متحركان مطمق  : ك    -أ       
 مقيدة كى  التي يككف تييا الركل ساكنان .   -ب      

 (5 لعر يس تو ت اكز عشر ما تي األدب اكالقاتي  المقيدة قميم  الشيكع نس يا تي الشعر العر ي ال تكاد ن

 أواًل: القاف ة العمو  ة المطمقة: 
تعرؼ القاتي  العمكدي  المطمق   أنيا ذلؾ " الركل المتحرؾ تيك الكثير الشا ن تػي الشػعر العر ػي 

، كت مػن   ػيف حركػ  حػرؼ الػركم 6يا مراعاة تامػ  ال يحيػدكف عنيػا"، كيمتـز الشعرا  حركتو ىذه كيراعكن
ركات قصػيرة "الضتحػ  كالضػم  كالكسػرة "أك  حركػات طكيمػ  مشػ ع  "كػاأللؼ كالػكاك كاليػا " كنظػرا ل ػزارة  ح

االنتاج الشعرم تي األدب العر ي القديـ كالحػديث تػإف أنم ػو يػدكر حػكؿ القاتيػ  المطمقػ  التػي يكػكف تييػا 
مػػؾ الحركػػات القصػػار حػػرؼ الػػركم متحركػػان كلعػػؿ السػػ ب تػػي ذلػػؾ را ػػن إلػػ  أف الشػػعرا  "ي ػػدكف تػػي ت

كالطكاؿ متنضسان عما ي كؿ تي صدكرىـ مف أحزاف كأتراح كذلؾ ألنيا حركات أصكات م يكرة كىي أكثر 

                                                 
 . 118إ راىيـ أنيس ، مكسيق  الشعر ، ص (1 
ـ، 2525 3، طلػديف ق ػاكة ،  ،دمشػؽ ، دار الضكػرالت ريزم  الػكاتي تػي العػركض كالقػكاتي، تحقيػؽ عمػر يحيػ  كتخػر ا (2 

 215ص
،  1النيضػػػػ  العر يػػػػ  ، ط محمػػػد زنمػػػػكؿ سػػػػبلـ : النقػػػد األد ػػػػي الحػػػػديث ، أصػػػػكلو كات اىػػػات ركاده ،  ، القػػػػاىرة ،دار (3 
 . 85ـ ، ص2585،
 . 180إ راىيـ أنيس ، مكسيق  الشعر ، ص (4 
  122صضا  خمكصي ، تف التقطين الشعرل كالقاتي  ، ص (5 
 . 180إ راىيـ أنيس  ، مكسيق  الشعر ، ص (6 
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كضكحان تي السمن مف األصكات الصامت  كألف اليكا  معيا يخرج مف تـ الناطؽ ال يعترض س يمو عا ؽ 
 .(1" مف أعضا  النطؽ التي قد تخضؼ مف شدتو ككضكحو

القػػكاتي المطمقػػ  ، قػػكؿ الشػػاعر ع ػػد العزيػػز الرنتيسػػي متػػذكران ا نتػػو أسػػما  التػػي أي عػػد كمػػف أمثمػػ  
 عنيا قسران  س ب س نو حيث ساعدتو القكاتي المطمق  عمي تضرية آىاتو كزتراتو :

 تضراؽ أسما ًعما ه كشقا ي                ال تع  ي أسما ي أني كا ده 
 ك مػسـه كشضا ي  (2 ييضضي الػح كر             تإذا حضكريؾ ساع ن لزيارتي 
وي الؤلكا ي                يف األضالًن  ات قم ي مثخنان   يشكك الػ كل كتعػضُّ
 قاًسي الضؤاًد ت ردهي رمضا ي                 ما حيمتي كالقيدي كاف  نيتي 

 ديره تعاظـى كيديىا صماا ي            حيف تحيطيو     3ما حيم ي المكمكـً 
  

 5ال لف يطكؿ شقاؤيهي أسما ي             مف يمكذي  ركًنيا  4ما ي ر ٍّيأس

 كمف أمثم  ذلؾ أيضان قكؿ الشاعر نايؼ الر كب :
 تياف الذؿ  يف المسممينا                 ضكنا الحؽ يا صح ي زمانا 
 ت  س القيد ذؿ المؤمنينا               رضينا الذؿ يا قكمي قيكدا 

 6أحاؿ القـك خدرا أف ت ينا               مف خصاؿ ك  س ال  ف شر 

 نرل الشاعر قد استعمؿ القاتي  المطمق  مش عا حرؼ الركم تييا 
قػكؿ الشػاعر را ػد صػبلح  كمف أمثم  القاتي  المطمق  التي يككف تييا حرؼ الركم محركػا  الكسػرة

 مطمق  : لساف   داد حاضرة الرشيد تناديو كتست يثو مستعمبل القاتي  ال  عم
 

 تتي  الديًف الم يدً                    آًه يا ىاركفي ناًد 
 لندل الحؽٍّ السديدً             يا ش اب الديف ثكركا  

 ليؿ   داد الصمكدً                     كأنيثكا كأنيركا 
 اطردكا زحؼ القركدً              اطردكا األمريؾى طردان 

 قادـه رنـى السُّدكدً                 كأعدُّكا إفا كعدان 

                                                 
 320ص ـ،1008ناىض إ راىيـ محيسف، الشخصي  اإلسبلمي  تي الشعر الضمسطيني، مكت   الياز ي، 1)  
 الحي يكر: السركر كالضرح    (2 
: الم ركح (3   المكمـك
 أسما  ر ٍّي: أسما  اهلل الحسن  (4 
 58حديث النضس ، صع د العزيز الرنتيسي : (5 
 88، ص اقات زىكرنايؼ الر كب: (6 
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 (1 كم اكير ال نكد                 قادـ يكقظ سعدا  

تػػي قصػػا ده العمكديػػ   رامػػي سػػعد كىنػػاؾ أيضػػان القاتيػػ  المطمقػػ  المردتػػ  المكصػػكل   حػػرؼ مػػد  مثػػؿ قػػكؿ
 المعدكدة :

 تسيؿ األدمعا لكاألم  الك ر             الشعب يدتن تي تمسطيف الدما
 أضحت مقران لم زاة كمرتعا                   أمتي تي ذل  و ر اه ىذم 

 ع ؿ الييكد يدكس تينا األضمعا                ر اه كيؼ القكـ ي قي  ينيـ 
 كال يت مف دكف ال بلد مضيعا                     كؿ الديار عزيزة ه تي أىميا 

 ع د العزيز الرنتيسي: مثؿ قكؿ الشاعر كما تك د القاتي  المطمق  الم ردة المكصكل   يا  ساكن 
 كعدنا القدسى أف نحيا أسكدىهٍ         كالةى األمًر ال تنسكا  أناا  

حايا ناض اتو   تحذٍّري مف مؤامرةو  ديدىةٍ                كأشبل ي الضا
 كلف نرض  لكضرو أف يسكدىهٍ              تمف نرض    ير القدًس داران 

تخيري ال نًد قد أمسٍت  نكدىهٍ               العرًب   نان تإف تىٍخذىل  يكشي 
 2) 

 ك يؿه أتقدى المايؿى رقكدىهٍ                    ش ابه قد أحاؿى الداىرى صكمان 
 قكدي الشاعبى كي تحمي ك كدىٍه                   ألكل  الق متيًف سمت حماسه 

  (3 لنيتؼ لمدنا يكمان نشيدىهٍ                    عم    ًؿ المك ًٍّر ممتقانا 

 : القاتي  المطمق  الم ردة المكصكل   يا  ساكن  تقاؿ استعمؿ   نايؼ الر كبككذلؾ الشاعر 
 إالـ ال ؤس تي أىمي س ي   إالـ الذؿ تي كطني كأىمي

 كييتؼ  الك اؿ عم  المطي   سيرتض شع نا صمت المطايا 
  ي كتسحقو تأمتنا أ  كأمتنا سترتض مف خزاىا 
 كتمتمؾ الزماـ تي القضي   ستقتمن الخ ا ث مف ديارم 
 (4 كتسقي الخب ألكاف المني   كتمعف مف سقاىا كأس ذؿ 

القاتيػ  المطمقػ  الم ػردة المكصػكل   يػا  سػاكن    صػكرة كاضػح  تػي أيضا استعمؿ  را د صبلحكالشاعر 
 شعره تقاؿ :

 ن كزنازيف كتت                       رنـ قض اف كس ف 
                                                 

 92زناريد الس كف ، صرا د صبلح: (1 
 تىٍخذىل: تخضن كتذؿ. (2 
 89نضس صحديث الع د العزيز الرنتيسي :(3 
 201 اقات زىكر، صنايؼ الر كب: (4 
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 كأناشيد طرك                         س ننا قد صار  ن 
 كشمكخ كسيادة                   يا أخي س ني ع ادة 

 (1 رنـ أياـ ك ي                        كسركر كسعادة 

القاتيػ  المطمقػ  الم ػردة المكصػكل  كعم  الرنـ مف قم  شعره العمكدم تقد اسػتعمؿ الشػاعر  رامػي سػعد  
 مخاط ا زك تو :ساكن    يا 

  يي  ال عد عم  طمعتؾ
 أنني  أ مؿ كعضاتؾ
 مشرق ي  ح ا ؾ ك ستر
 الحكري  يحكط كالض ر
 تناف ريش  أممؾ لك

 (2 زيتي  صكران  لط عتؾ
 ثان ا: القاف ة المق  ا 

، مما يتيت  لمشاعر  التحرر مف حركات اإلعػراب تػي آخػر القاتيػ  (3 "كىي ما كاف ركييا ساكنان"
، كرنـ ما تمنحػو القاتيػ  المقيػدة كالسرين كالرمؿ كالر ز كالمتقاربثرت ىذه القاتي  تي  حكر الكامؿ كقد ك

كقد أ رز ىذا النكع مف القكاتي  .(4 لمشاعر مف حري  كامم  كننا ي  عالي  إال أنيا نادرة تي األدب العر ي
ا النػػػكع مػػػف السػػػككف كقمػػػ  حالػػػ  السػػػككف التػػػي صػػػاح ت  عػػػض الشػػػعرا  تػػػي ت ػػػار يـ الشػػػعري  نتمثػػػؿ ىػػػذ

 الحرك  تي حال  المصا ب التي ألمت  الشعرا  ك شع و

معػاني يع ػر عػف  كىػك تػي ىػذه القصػيدة كمف أمثم  استعماؿ القاتي  المقيدة ما قالػو را ػد صػبلح 
 األمؿ ع ر إيقاع متصاعد تي الحٌث عم  العزيم ، كل   م اشرة ال تخمك مف  ماؿ:

 األقص  األسيرٍ  دٍّد السير كناد المس د 
 ال تيف يا ثالث التي اف تي ىاـً الدُّىكرٍ 
 أنت تينا قمع ه صاحت عم  مرٍّ العصكٍر 
 تي ك كه الظالميف المعدمي ن ض الضميرٍ 
 لف أناـ الميؿى يا  رحان  رل دمان طيكٍر 

                                                 
 121زناريد الس كف ، صرا د صبلح: (1 
 58تراتيؿ ،صرامي سعد: (2 
 .222مكسيق  الشعر العر ي  يف الث ات كالتطكر،ص ،صا ر ع د الدايـ 3 )   
 ،ص 1022 كاد اليشيـ، االلتزاـ تي الشعر الضمسطيني، رسال  ما ستير ،ال امع  االسبلمي  ،نزة ، (4 
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ـى الميؿى إني قادـه ناران كنكٍر  لف أنا
 1) 

 ز الرنتيسي: كمف أمثم  القاتي  المقيدة قكؿ الشاعر ع د العزي
 كدٍ ػػػػلـ تثًنو اآلالـي عف كسًر القي         ؼى السُّدكٍد  ػىذم كصي ي كالدو خم

 أر ك الشيادةى أك إل  "ي نا" أف نعكدٍ            ده ػػػأنا يا محمدي يا  ني م اى
 دكدٍ ػػػػكىناؾ آثارم كمق رةي ال               تيناؾى  يتي حيث مسقطي ىامتي 

 ؼ الر كب تي القاتي  المقيدة: كما قالو ناي
ف طاؿ الظبلـ كظمو               تالنكر آت ال محال  كالينا   كطني كا 

 أمرم إل  المكل   العظيـ مضكض               تيو الر ا  أح تي منو الينا 
ف ضاؽ الضضا   اهلل يذىب كؿ ضا ق  أخي               ميما تكف عظمت كا 

 ن ا             تعبلج أمراض ال بل حسف العزا أ شر صديقي  الخبلص ك ال
 (2 أيكب قدكتنا كقدكة مف ىدل                    تي األكليف كحاضرا تيو اقتدا 

 كقد نظـ رامي سعد عم  القاتي  المقيدة تقاؿ:
 ككصيتؾ األمس ق ؿ الممات
 كصي  حؽ كلكف نكيت

 عصيت كصاتي التي ص تيا
  ٌدمي ك لممخزيات مشيت

 ظنؾ نعـ الكريثككنت أ
 تكيؼ ت ين الذم ما اشتريت
 ت عت  كادم األصيؿ الكريـ
 (3 كأما ك أختا كأرضا ك يت

لمقاتي  المقيدة أثران  ماليان ي مكه ىذا التضاعؿ من مككنات الخطػاب  يبلحظ مف النماذج السا ق  أف
كالتمػايز حيػث اإلطػراب  الشعرم كالسياؽ التداكلي، ىذا التضاعؿ يتراكح ما  يف كظا ؼ ثبلث مػف التػداخؿ

كالتكتر كالتع ير، كما يمضت النظر تي القاتيػ  المقيػدة أنػؾ ال ت ػدىا تػي ال حػكر الطػكاؿ، عممػان  أنيػا أكثػر 
عسػػران مػػف القاتيػػ  المطمقػػ ، كقػػد اعتمػػدىا شػػعراؤنا تكاتقػػان مػػن المنػػاخ العػػاـ السػػا د تػػي كاقعيػػـ كمػػف خػػبلؿ 

تكػػارىـ التػػي مػػف أ ميػػا يضػػحكف كمػػف أ ػػؿ رتعتيػػا ي اىػػدكف ، ت ػػار يـ كمػػا يتكاتػػؽ كحػػاالتيـ النضسػػي  كأ

                                                 
 118زناريد الس كف، ص  را د صبلح:(1 
 38 اقات زىكر ،ص نايؼ الر كب:(2 
 22ترتيؿ ، ص رامي سعد: (3 
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كلعػؿ الكظيضػػ  العركضػػي  تػي القاتيػػ  المقيػػدة القا مػػ  عمػ  حػػذؼ صػػا ت اإلعػراب منحػػت الشػػاعر الحريػػ  
كلضتت انت اه السامن إل  مكقن الكقؼ اإليقػاعي الػذم يكػكف نال ػان منسػ مان مػن ال ػك النضسػي لمشػاعر كمػا 

  . يا الكاقن يحيط  و مف أحداث يعف
 

 التنو ع في القاف ة  ثالثًا: 
ت دد القكاتي دليؿ عم  ت دد كسرع  أك  ط  الدتق  الشػعكري  لمشػاعر تػ عض الػدتقات الشػعكري  
يمزميا قاتي  معين  مثؿ القكاتي الساكن  تي حاالت الحزف كالحب كاألسػ  ، كالقػكاتي المطمقػ  تػي حػاالت 

ة لؤل يات مف قدرة عم  التع ير عما ي كؿ تي نضس الشاعر .  كالشعر أخرل مما ال تقدمو القاتي  المكحد
العر ػػػي الممتػػػـز  الشػػػطريف المتمسػػػؾ  ػػػالعركض الخميمػػػي ، لػػػـ يت مػػػد عنػػػد القالػػػب الكاحػػػد الممتػػػـز  القاتيػػػ  

. كالتنكيػػن تػػي القػػكاتي سػػم  لمت ديػػد تػػي القصػػيدة (1 الكاحػػدة ،  ػػؿ تعػػددت قكالػػب ىػػذا الشػػعر المكسػػيقي "
رة ، حيػػث تكسػػر رتا ػػ  القاتيػػ  كيصػػعؽ  المتمقػػي   ػػن ـ مكسػػيقي  ديػػد يػػزيت عنػػو  تتػػا ن التكػػرار المعاصػػ

لركم محدد ، ىذا التنكين تي القكاتي يعطي الشاعر القػدرة عمػ  اسػتخراج أقصػ  طاقػات الم ػ  كاالنتضػاع 
يرىا لمتع يػػر عمػػا  ػػدررىا الكامنػػ  . كقػػد اسػػتعمؿ شػػعراؤنا التنكيػػن تػػي القػػكاتي تػػي القصػػيدة الكاحػػدة كتسػػخ

ي كؿ تي خكاطرىـ ، تأحيانان نرل الكاحد منيـ ي دأ  قاتي  معين  تكحي  ال ط  كالخمكؿ كاليدك  مما يمكف 
التع يػػر عنػػو  أنػػو إحػػدل إتػػرازات الحػػزف كاألسػػ  النػػات يف عػػف المعانػػاة، كلكننػػا مػػا نضتػػأ إذ نػػراه قػػد  ػػدأ تػػي 

 تػػو التػي يطرحيػػا تػػي القصػػيدة  حيػػث يػػدعك لمثػػكرة عمػػ زيػادة سػػرع  إيقاعػػو عػػف طريػػؽ القاتيػػ  لخدمػػ  تكر 
المحتػػؿ كتحريػػر األرض، تالمكضػػكع يمعػػب دكران ىامػػان عنػػد اختيػػار القاتيػػ . كالتنكيػػن تػػي القاتيػػ    يشػػعرنا 
 أىميػػ  الكممػػ  التػػي تحتكييػػا "تكممػػات القاتيػػ  تػػي الشػػعر ال يػػد ذات معػػاف متصػػم   مكضػػكع القصػػيدة ، 

ل يت م مكب مػف أ ػؿ القاتيػ  ،  ػؿ تكػكف ىػي الم مك ػ  مػف أ مػو ، كال ين  ػي  حيث ال يشعر المر  أف ا
أف يؤت   يا لتتم  ال يػت ،  ػؿ يكػكف معنػ  ال يػت م نيػان عمييػا ، كال يمكػف االسػت نا  عنيػا تيػو ، كتكػكف 

تػػي كمػػف القػكاتي العمكديػػ  القاتيػػ  المتعػػددة ال 2كػذلؾ نيايػػ  ط يعيػػ  لم يػػت ،  حيػث ال يسػػد نيرىػػا مسػػدىا 
تقسـ تييا القصيدة إل  مقاطن يضـ كؿ مقطن عددان مف األ يات تككف مكحدة كمختمض  مػن المقطػن الػذم 
يميػػػو كذلػػػؾ كارد  ك كثػػػرة تػػػي شػػػعر را ػػػد صػػػبلح كمػػػا يقػػػكؿ عمػػػ  لسػػػاف القػػػدس تخاطػػػب األمػػػ  العر يػػػ  

 كاإلسبلمي  لنصرتيا حيث تشكمت القصيدة  مف ثماني   مقاطن كما يمي :
 المقطن األكؿ

 القدس تسألنا أليس لعضتي حؽ عميكـ؟
 أنا تي المذل  أرتمي ياحسرتي ماذا لديكـ

 (1 يديكـ؟ شمت نصرتي يا عاركـ مف ذم التي عف
                                                 

 .255صا ر ع د الدايـ : مكسيق  الشعر العر ي  يف الث ات كالتطكر، ص ((1
 .228محمكد تاخكرم: مكسيقا الشعر العر ي ، ص ( 2 
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قاتيػػ  المقطػػن األكؿ منيػػا كػػاف م نيػػان عمػػ  صػػكت المػػيـ الم يػػكر المتكسػػط الشػػدة كالرخػػاكة كالػػذم يمتػػاز 
 صكتو  الممس اإليحا ي كال صرم اإليحا ي

 انيالمقطن الث

 أىي الضرار كراى  مف ميت  ال د منيا ؟
 أىي القمكب تح رت كشذل الشيادة لـ ينميا ؟
 (1 تمف الذم يضدم حياضي ثا تا كيذكد عنيا ؟

كتػػػي المقطػػػن الثػػػاني الػػػذم  نػػػي عمػػػ  صػػػكت اليػػػا  كالػػػذم يزيػػػده أيضػػػا كضػػػكحان األلػػػؼ المينػػػ  الممتػػػدة 
 الم يكرة.

 المقطن الثالث
 الم ارؾ كالس يف القدس تسألنا عف األقص 

 مف يكسر القيد الذم نمو يا مسممكف؟
 مف يرتن اآلذاف تي أكناتو أ م  ال  يف
 (3 مف لمدما  تض رت تي ساحو مف سا ديف؟

كتػػي المقطػػن الثالػػث  نػػي عمػػ  حػػرؼ النػػكف السػػاكن  كالػػذم يزيػػد كضػػكح شػػدتو صػػكت الػػردؼ السػػا ؽ لػػو 
 حرؼ الكاك مرة كاليا  أخرل.

 المقطن الرا ن
 س تسأؿ مف ي يث الصخرة المتكسرةالقد

 يا كيمتاه تحدرت منيا الدما  الطاىرة
 (9 ك رت عم   درانيا مف ألؼ  رح صا رة

 كتي المقطن الرا ن  ني عم  حرؼ التا   كما يزيده كضكحان صكت الرا  تي  يره.
 المقطن الخامس

 القدس تسألنا عف الضاركؽ يكما ىؿ يعكد ؟
   كالكليد ؟كمت  يصكؿ م ارزا سيؼ المثن

 (8 كمت  صبلح الديف ير ن كي يضؾ لنا القيكد ؟

كتػػي المقطػػن الخػػامس  نػػي حػػرؼ الػػداؿ االنض ػػارم الم يػػكر المسػػ كؽ  صػػكت الػػكاك الصػػامت اك صػػكت 
 اليا .
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 المقطن السادس
 القدس تسأؿ راي  اليرمكؾ عف أسرارىا

  األمس صالت تي سما  الشاـ من أحرارىا
 (1 كعمت زحكؼ الحؽ تكؽ سيكليا ك حارىا                          

 قاتيػػ  مطمقػػ   مردتػػ  مكصػػكل   حػػرؼ المػػد األلػػؼ   نػػرل أف المقطػػن السػػادس قػػد  نػػي عمػػ  حػػرؼ اليػػا  

 المقطن السا ن
 تي صرخاتيا ىؿ مف  كاب؟ يا أمتي كالقدس
 تنيشيا الذ اب؟ كاآلف لر نا ماذا نقكؿ

 (3 ضح  سكد الكبلب كاآلف تن حيا  ميؿ أك

ي المقطػػن السػػا ن  نػػي عمػػ  حػػرؼ ال ػػا  االنض ػػارم الم يػػكر المسػػ كؽ  حػػرؼ األلػػؼ كالمػػردؼ  حركػػ  كتػػ
 الكسر تي آخره.
 المقطن الثامف

 .ميمميف مك ريف القدس الشريؼ قكمكا إل 
 مف كؿ أرض أق مكا  خطا ال طكل  كاليقيف

 (4 الحاتظيف خير كاهلل رنـ الم اـ تقدمكا

 قاتي  النكف الساكن  المردت    اليا كتي المقطن الثامف  ني عم  
ف الرتا   التي تسيطر األ يات تتساكؽ من القاتي  كقػد  ػا ت القػكاتي منسػ م  مػن تكرتػو، كاأللضػاظ ليػا  كا 

يقاع مكسيقي تتضاتر كميا تي إيصاؿ المعن    كىف تع يرم كا 
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 القاف ة في شعس التفع مة:
 أنماط مف قاتي  التضعيم :

 ا تي شعر رامي سعد حيث يقكؿ:كمالقاف ة الواح ا: 
 مات الكلد

 كأ كه تي قمب ال دار كما الكتدٍ 
 كالمارؽ السضاح يحتىنؾ ال مدٍ 

 ككالدو كما كلدٍ 
 ليزرع المكت أينما رقدٍ 

  مذا ت األياـ ن حثي عف م يث
 تالكؿ منا قد شرد

 كالعالـ ال ر ي ناتمو النعاس
مد  (1 كعكالـ األعراب لمنكـ مف تييا خى

شعر القاتي  الكاحدة تي شعر التضعيم  ىك أنو يقترب كثيرا مف  الشعر العمػكدم  تكػرار كما يميز 
الكلػػد، " القاتيػ   ػركٌم مكحػد متخمصػا مػف قيػكد  العػركض إلػػ   القاتيػ  المكحػدة تكانػت القاتيػ   ػركٌم الػداؿ

 ." الكتد، ال مد، رقد، خمد 

 القاف ة المحوس ة: 
كر قصػيدة الشػاعر" كتتػردد القاتيػ  المحكريػ  طػكاؿ القصػيدة كتييا تككف القاتي  األساسي  ىي مح

. 1"كتييا مف التن يـ الصكتي  ما يش و البلزم  المكسيقي  كلكف ي ق  انشداد المتمقي دا ما لمقاتي  المحكري 
  حيث يظؿ مرت طا  يا ذىنيا طكاؿ القصيدة كمف أمثمتيا  ما قالو الشاعر إ راىيـ المقادم  : 

 خذيني إليؾ
 ؿ الدكا ر ضاقت عميٌ تك

 ككؿ المناتي ككؿ المخاتر
 ممت لقام ككؿ الم اكر
 تخاؼ إذا خ أتني
 كحت  المقا ر

 إذا   تيا ميتا خ رتني
  أف  كازم مصادر

                                                 
(1)
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 133 

 كأف المراصد تي كؿ درب
 (1 تحاصر نعشي المحاصر

ا نضسػي  كقػد كاتقػت ىػذه التضعيمػ   سػرعتي"  حػر المتقػارب  "تعكلف"  نيت ىذه القصيدة عم  تضعيم 
الشػػاعر التػػي امتػػزج تييػػا ضػػيؽ الػػدنيا  كسػػ نو النضسػػي تييػػا  سػػع  اآلخػػرة كتكقػػو لمراحػػ  األ ديػػ  كسػػعادتو 
المر ػػػػكة تػػػػي صػػػػدر الشػػػػاعر  تتضاعػػػػؿ ىػػػػذا التػػػػكؽ ليخػػػػرج مضعمػػػػان  ػػػػالثكرة كالحػػػػدة كيعطػػػػي ال عػػػػد الػػػػداللي 

 –المقػػػا ر  –الم ػػػاكر  –لمخػػػاتر ا " . كمػػػا ارتػػػ ط الػػػن ـ اإليقػػػاعي المحػػػكرم  ػػػالمضردات الػػػكاردة 2"المنشػػػكد
كما تييا مف إيحػا ات شػمكلي  لكػؿ مػا سػ قيا كيحسػب لمقاتيػ    " كؿ" كارت اطيا  ػ  "المحاصر –مصادر 

يسػػت رؽ تػػي  معنكيػػان كمكسػػيقيان. كمػػف ثػػـ تإنػػو المحكريػػ  أنيػػا  تمػػنت الشػػاعر حريػػ  انتقػػا  القاتيػػ  المبل مػػ 
   لت مٍّي تمؾ الت ر   لممتمقي دررا تني  .التع ير عف ت ر تو تتنساب الدكاؿ الشعري

 القاف ة المقطع ة: 
عندما يمتمؾ الشاعر ل تو تإنو يطكعيا  يف يديو كما يشا  كمف عبلمػات ذلػؾ التطكيػن أف ي يػر 
الشاعر القاتي   يف الحيف كاآلخر تبل يمتـز   قاتي  كاحدة تي قصػيدتو  كيتعػدل إلػ  أكثػر مػف قاتيػ    عػد 

لقصػػيدة كمػػف ذلػػؾ نمػػكذج المقطكعػػ  كعػػ  سػػ يؿ المثػػاؿ نػػكرد  عضػػا مػػف تمػػؾ القػػكاتي كػػؿ مقطػػن  تػػي ا
 مماكرد تي شعر رامي سعد : 

 صكت الزالزؿ تي العراؽ كما  رل
 يعمك ألف الزحؼ ندرا قد سرل
 اليـك حطكا رحميـ  الراتديف

 كندا زحكؼ الكضر تي أـ القرل
 أتبل ترل

********** 
 الرـك تحمي أرضنا

 ا تقاتؿالرـك م ان
 تيناؾ قد نمت المرا ؿ
 مف لـ يمت  القصؼ

 مات إذا تقاطرت ال حاتؿ
********** 

 يا أييا الحمق  ال زاة المارقكف
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 .53ـ، 1008قدي ، مكت   آتاؽ، يكسؼ الكحمكت، قرا ات ن (2 



 134 

 إنكـ ال تعممكف
********** 

 إف التراب  أرضنا رحـ  ديد
 ال يصطمي  أكار نار
 إننا زرد الحديد

 كستح ؿ األرض النضارة
  عدما أتؿ الصديد

 كستمضظ األرض القذارة
 إنيا أرض الطيارة كال دكد

 كتؤزكـ   داد أزا
 (1 إنيا حصف الرشيد

 –تقاتػػػؿ –تػػػرل  –القػػػرل –سػػػرل  -نبلحػػػظ تػػػي ىػػػذه القصػػػيدة أنيػػػا  نيػػػت   قػػػكاؼو مختمضػػػ    ػػػرل
 الرشيد (–ال دكد  -الصديد  –الحديد  – ديد  –تعممكف   -المارقكف   -محاتؿ  -مرا ؿ 

ساىمت تي إضضا  الممس  الضنيػ  تػي القصػيدة أكثػر ممػا لككػاف ىذه القكاتي شكمت عدة مقاطن متنكع    
الشػػاعر ممتزمػػا  قاتيػػ  كاحػػدة  ت عػػث الرتا ػػ  لػػذا تإنػػو يعمػػد إلػػ  تنكيػػن القاتيػػ   عػػد كػػؿ مقطػػن حيػػث ي ػػرز 

 مخزكنان نضسيان م ايران يثرم خبللو ال ك العاـ لمضكرة، كينقؿ المتمقي مف حالو شعكري  م ايرة لما ق ميا. 

 قى ال اخم ةالمو  
 اس الجن

عمقػان ، كىػك ظػاىرة مكسػيقي   تػإف كػاف تامػان  اتحػاد المعن  ركنقان  ك  يمنت  المضظمف ألكاف ال دين 
كيكمف  مػػػاؿ ال نػػػاس تػػػي أنػػػو  المضػػػظ كاخػػػتبلؼ المعنػػػ  تػػػرؾ أثػػػران مكسػػػيقيان لمتشػػػا و  ػػػيف الػػػكزف كالصػػػكت.

تتحصػػؿ  ظيػػ  نضسػػيا مػػن اخػػتبلؼ تػػي الداللػػ يعيػػد إلػػ  ذىػػف المتمقػػي الصػػكرة المض  يعطػػي  رسػػان مكسػػيقيان 
، كمػا أنػو يحػدث ن مػا مكسػيقيا  مػيبل  الضا دة مف حيث ال تتكقن المتمقي كيمر  محظ  اندىاش كاست راب

ثػػارة االنت ػاه كتحريػػؾ الػذىف إلثػػارة الػنضس، تتطػػرب إليػو األذف عػػف طريػػؽ  نا عػا مػػف التشػا و تػػي المضػظ ، كا 
 نػػاس  مػػاال إذا كػػاف نا عػػا مػػف ط يعػػ  المعػػاني التػػي يع ػػر عنيػػا دكف االخػػتبلؼ تػػي المعنػػ  ، كيػػزداد ال

ال كػػاف زينػػ  شػػكمي ال قيمػػ  ليػػا  ، كقػػد كرد ال نػػاس تػػي شػػعر شػػعرا  المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  ت ػػرز  تكمػػؼ كا 
 ال ناس الناقص  مختمؼ أنكاعو التي سنكرد أمثم  منيا عم  س يؿ المثاؿ :

 لحسكاعناقص من ح ث اخت ف ضبط االجناس ال -أ
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كمػا تػي شػعر ع ػد  مضردتيف تي الحركؼ كاالختبلؼ تي ض ط  عػض الحركػات كىك التطا ؽ التاـ  يف ال
 العزيز الرنتيسي: 

ياعٍ   الى تىسأىلىنٍّي يا  نيا عًف الدٍّيار عًف الضٍّ
ياعٍ   (1 الى تىسأىلىنٍّي أيف كٌنا يكـ آلت لمضا

ػػػياٍع(  مػػػن ضػػػي نػػػاقصكرد ال نػػاس ال ػػياٍع(  معنػػػ  التشػػػرد  ػػػيف كممتػػي  الضٍّ كيبلحػػػظ ع  ك  الضا
ػػياع ( حيػث كانػػت  تشػا و الكممتػيف تػػي  ميػن الحػركؼ  ينمػػا يختمػؼ ضػ ط الحػػرؼ  ض( تػي كممػ   الضٍّ
ػياع( كانػت حركتػو الضتحػ  مػن مراعػاة أف الحػرؼ  حركتػو الكسػرة  ينمػا نضػس الحػرؼ  ض( تػي كممػ   الضا

يحػا  كمػا أف ال يػت الثػاني دار تػي  مشددا تي كبل الكممتيف كيتميػز ال نػاس ىنػا  ن مػ  مكسػيقي   داللػ  كا 
تمػػؾ األكؿ معاضػػدان لػػو مكضػػحا معنػػاه ، كقػػد زاد ال نػػاس النػػاقص ىنػػا مكسػػيقي  الػػنص ، خصكصػػان عنػػد 

 التقا  ال ناس  القاتي ، مما زادىا  ماالن عم   ماؿ  .

 الجناس  الناقص من ح ث االشتقاق  -  
 قكؿ الشاعر إ راىيـ المقادم :

 أحسب لمزيارة أستحثُّ عقاربى الٌساع ك 
ـي   كأحسب  الثكاني ىداىا األل

 تشؿُّ عقارب الزمف
 كأحمميا كأحمؿ ثقؿ عكازم كعكازؾ

 كأخضي ثكرة ال ركاف محتس ان 
 إل  أف تكقد الثأر مف ألمي كآالمؾ

 تخرج نارنا نكران 
 2ي ٌدد ليمنا الحالؾ

كىاتػاف الكممتػاف  ناس ناقص مف حيث االشتقاؽ( كىك  نكران  ( ك نارناي دك ال ناس  يف كممتي  
مػػف كػؿ منيمػػا كمػػا  دتقتر ػاف  ػػدا تمصػدر اشػػتقاقيما كاحػد  ينمػػا ىمػػا  عيػدتاف كػػؿ ال عػد تػػي المعنػػ  المػرا

 يف النار كالنكر أن اـ مكسيقي  تطػرب ليػا اآلذاف مسػاتات شاسػع  تػي حرتػي المػد  األلػؼ( ك الػكاك( تمػا 
ضسي المتمظي الذم يشعر تيػو المتمقػي  أ شػن كسػا ؿ الػدمار كالتعػذيب حتػ  إف تنيي مف النار كليي يا الن

تنثاؿ عميو دال  النكر ليشعر  الدؼ  منسا ا ينقذه مف لييب تمؾ النار سالض  الذكر كيػدرؾ مػا  ينيمػا مػف 
 تعانقات كأ عاد ما أراد الشاعر مف تصكيره عندما ذكرىما م تمعتيف    
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  د صبلح : ككذلؾ  كرد ال ناس تي شعر را
 أشـ ركا ت الكادم ك ريت العشب ك الزىر
 (1 كريت التراب كالمحراث ك الحراث ك ال ذر

تػػالحراث ىػػك الػػذم يقػػكـ  حراثػػ  األرض لتيي تيػػا  ك الحػػراث(  نػػاس نػػاقص ( المحػػراث  ػػيف كمتػػي
كؼ لمزراعػػ  كالمحػػراث ىػػك آلػػ  الحراثػػ  التػػي يسػػتعيف  يػػا الحػػراث تػػي عمميػػ  الحػػرث ك تكػػرار أنمػػب حػػر 

المادة حرث تتضت دكاؿ الحرث كالمحراث المشتق  مف تمؾ المادة كالعبلق   ػيف اإلنسػاف كأرضػو مكسػيق  
صارخ  قكي  تطرب اآلذاف المستمتع   صكت الحرث كالحراث  ك تكرار حرؼ الػرا  تػي ال يػت كىػك حػرؼ 

ب األرض متكػػػرر نسػػػمن صػػػػكت المحػػػراث كىػػػػك يقمػػػب األرض مػػػرات متكػػػػررة لي ػػػذرىا الحػػػػراث   ركػػػ  قمػػػػ
كحراثتيػػػػا آمػػػػبل  محصػػػػكؿ كتيػػػػر ، كىنػػػػا ي ػػػػدك أف الشػػػػاعر إنمػػػػا أراد أف يطمػػػػ ف الشػػػػعب أف م يكداتػػػػو 
كتضػػحياتو لػػف تػػذىب ىػػدرا كأف المحتػػؿ ال  ػػد راحػػؿ عػػف ىػػذه األرض كسػػكؼ تحرثػػو الثػػكرة كمػػا يحػػرث 

 مشرؽ  إذف اهلل.  الضبلح األرض لتطييرىا مف اآلتات  استعدادا ل ذر ال ذكر ال ديدة التي تعد  مستق ؿ 

 الجناس الناقص من ح ث تست   الحسوف  -ج 
 يظير ال ناس الناقص مف حيث ترتيب الحركؼ تي قكؿ الشاعر إ راىيـ المقادم  :

 كحت  المقا ر
 إذا   تيا ٌميتان خ ٌرتني
  أف  كازم مصادر

 كأف المراصد تي كؿ درب
 2تحاصري نعشي المحاصر

تكممػػػػ    مراصػػػد( ،الحػػػركؼ  ػػػػيف كممتػػػي   مصػػػػادر(  كقػػػن ال نػػػػاس النػػػاقص مػػػػف حيػػػث ترتيػػػػب
مصادىر تعنػي محت ػز لػدل  يػ  رسػمي  ألف األمػر يتعمػؽ   ػكاز السػضر  ينمػا كممػ  مراصػد تعنػي عيػكف 
تمػػؾ ال يػػ  كىػػي التػػي أكحػػت إلييػػا  مصػػادرة ال ػػكاز كىػػي ال تنضػػؾ تراق ػػو حتػػ  كىػػك مسػػ   عمػػ  الػػنعش 

كتكاتقيا  ميعا كانتيا  مصادر  حرؼ الرا  المتكرر كانتيا   ميتا ك اختبلؼ ترتيب الحركؼ  يف الكممتيف
المراصد  حرؼ الداؿ القكم الداللػ  كالنطػؽ كتقمػب ترتيػب الحػركؼ نسػمن صػكت الحركػ  الدا  ػ  لمشػاعر 
حيػػا كميتػػا لدر ػػ  أنػػو يخيػػؼ أعػػدا ه كعيػػكنيـ المتر صػػيف  ػػو كىػػك مسػػ   عمػػ  نعشػػو كيزيػػد مػػف اإليقػػاع 

صػاد الػكارد تػي مصػادر المراصػد تحاصػر المحاصػر حيػث كرد متحركػا  ػالضتت المكسيقي  ماال صػكت ال
صػػعكدا ثػػـ  الكسػػر ى كطػػا مػػرتيف  ثػػـ عػػاكد الصػػعكد مػػرة أخػػرل  ػػالضتت ليختػػتـ  مػػا ا تػػدأ  ػػو كيت ػػن ذلػػؾ 
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الصعكد كالي كط ن مات مكسيقي  لصكت الصاد مختمض  اإليقاع  اختبلؼ الحركات المصاح   لػو لتتػآلؼ 
ضػػس الشػػاعر المطم نػػ  حيػػان كميتنػػا إذ يػػرل نضسػػو أسػػم  تكػػران كأعمػػ  منزلػػ  مػػف عػػدكه الػػذم مكحيػػ   حػػاؿ ن

عنػػدما يشػػنقو سػػيككف عػػدكه تحػػت حذا ػػو كعنػػدما يكػػكف عمػػ  الػػنعش تعػػدكه أيضػػان سػػيككف مػػف تحتػػو كمػػف 
 خمضو إذف ىك عاؿو تي  مين أحكالو.

 كتي شعر ع د العزيز الرنتيسي كرد ال ناس تي ترتيب الحركؼ : 
 اهلل دكمان ناصر        لمصا ريف عم  ال بل ك 

 مف كافى يىٍصديقيوي الكال ٍ       كمؤيده كمعززه  
 (1 رتعت حماسي لو المكا ٍ          تإل  ال ياد أح اتي 

تضػػي ىػػاتيف الكممتػػيف     المػػكاٍ (  نػػاس نػػاقص مػػف حيػػث ترتيػػب الحػػركؼك  ػػيف كممتػػي  الػػكالٍ (
ل نػام تحسػب  ػؿ تػي تكػرار صػكت  األلػؼ( ك  الػبلـ( مػرتيف تػي كػؿ تشا و ك ير إل  حد مػا لػيس تػي ا

كممػػ  ، كممػػا نبلحظػػو أف لضظػػ  الػػكال  تػػي تكػػر الرنتيسػػي  كمػػا يت عيػػا مػػف اسػػتحقاقات كال ػػذؿ كالعطػػا  
ك ميػػن مضػػػردات أركػػػاف ال يعػػػ  هلل كرسػػػكلو ىػػػي السػػػ يؿ الكحيػػد الػػػذم يمػػػر ع ػػػر رايػػػ  ال يػػػاد الػػػذم رتعػػػت 

 طين أف يصمد لرتن المكا  إال مف صدؽ الكال .                                     حماس لكا ه إذ ال يست

 الجناس الناقص من ح ث ع   الحسوف - 
 كذلؾ كما تي شعر ع د العزيز الرنتيسي: 

 كاىتضكا تي كؿٍّ كادم         كارتعكا الصكتى يدكٍّم 
 (2 نحفي آسادي ال كادم              نحف أحضادي صبلحو 

كىمػػػا لضظتػػػاف تختمضػػػاف  تػػػي المعنػػػ  إذ تشػػػير  كرد ال نػػػاس  ػػػيف لضظتػػػي   كادم ( ك   ال ػػػكادم(
المضػػردة  كادم( إلػػ  الط يعػػ  ال  راتيػػ  ل ػػز  مػػف األرض مػػنخضض تسػػير تيػػو المػػا  حينػػان  عػػد حػػيف أمػػا 

 يف كادم ال عد ذك ال من تي   ال كادم( تتدؿ عم  المضردة    ادي ( كىنا أراد الشاعر التعميـ المكاني ما 
الدالل  المكانيػ  كال ػكادم التػي تسػكف ذلػؾ الػكادم كنيػره ،  ك زيػادة حػرؼ  الػداؿ( تػي  ال ػكادم( كداللتيػا 
ال معيػػ  ينتشػػر صػػكت مكسػػيقي ينقػػؿ المسػػتمن  ػػن ـ و خػػاص  صػػكت  الػػداؿ (ليقطػػن الرتا ػػ  تػػي التشػػا و 

لػؾ مػدركان مػا قػاـ  ػو ك ػكد حػرؼ  الػداؿ (مػف الذم قد يظف المتمقي أنو تاـ  ػيف المضػردتيف ليصػحك  عػد ذ
مكسيق  كتقطين آخر إليقاع ال يػتف ممػا يضػا    المسػتمن تيثيػر ذىنػو كىػذا مػف تكا ػد ال نػاس حيػث يقػن 

 المضظ مف األذف مكقعان تطرب لو مكسيقيان . 

 
                                                 

 37دذيجالٌفص،صع د العزيز الرنتيسي (1)
 11ص  السا ؽ: (2 



 138 

 الجناس الناقص من ح ث نوع الحسوف  -هة
 كذلؾ مثؿ شعر نايؼ الر كب : 

 ت ت يداه كماتت تيو أذكاؽ            تيسمميا  كمف يسالـ عم  أرض
 (1 ك كركت تيو عمراف كأسكاؽ              ت كرؾ المكطف الميمكف أمكن  

كاختمػػػؼ تيػػو حػػػرؼ الػػػذاؿ تػػػي أذكاؽ عػػػف حػػػرؼ   كقػػن ال نػػػاس  ػػػيف لضظتػػػي  أذكاؽ ( ك  أسػػػكاؽ(
من مػػ   ػػن ـ ي ػػيف لممتمقػػي  السػػيف  تػػي أسػػكاؽ كمػػن تقػػارب مخر ػػا الحػػرتيف إال أف مكسػػيق  لضظيمػػا  ػػدت

مػػدل الضػػرؽ  ػػيف مػػف ي يػػن الػػكطف كمػػف يشػػتريو تكبلىمػػا تػػا ر ذىػػب إلػػ  السػػكؽ األكؿ تسػػد ذكقػػو ت ػػاع 
 الكطف  كاآلخر اشتراه تعمر تيو . 

 ككذلؾ  كرد ال ناس تي شعر را د صبلح :
 يا رب األرضيف الس ن      يا راتن س ن سماكات

 (2 ؾ ماض  ث اتأنا ع دؾ تي عيدؾ ماض      ك كعد

 ػػػيف  ع ػػػدؾ( ك عيػػػدؾ(   نػػػاس تػػػي اخػػػتبلؼ نػػػكع الحركؼ ال ا ( اليا (حيػػػث صػػػكت  ال ػػػا ( 
االنض ارم يتمكه صكت  اليػا  ( اآلتػي مػف أقصػ  الحمػؽ تينػتف  ينيمػا ن ػـ مكسػيقي أشػ و  ػدر ات السػمـ 

مػػا كمػػا تييػػا مػػف المكسػػيقي ممػػا يسػػمن األذف صػػكتا مكسػػيقيا تطػػرب لػػو إضػػات  إلػػ  كممػػ  كعػػدؾ التاليػػ  لي
  ناس ناقص معيما أيضا كلكنو تي ترتيب الحركؼ كنكعيا أيضا 

 كمنو ما كرد تي شعر رامي سعد حيث يقكؿ :
 يا أييا الحمق  ال زاة المارقكف

 إنكـ ال تعممكف
*** 

 إف التراب  أرضنا رحـ  ديد
 ال يصطمي  أكار نار
 إننا زرد الحديد

 كستح ؿ األرض النضارة
 (3 يد عدما أتؿ الصد
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ت ػػرز مػػف حيػػث نػػكع الحػػركؼ   الصػػديد(ك  الحديػػد(ك كرد ال نػػاس  ػػيف عػػدة كممػػات ىػػي   ديػػد(
صػػكت ال ػػيـ مضػػاتا إلػػ  صػػكت الػػداؿ تقػػكم الن ػػر الصػػكتي مػػن المػػد  اليػػا  تػػي كممػػ  ال ديػػد ثػػـ ت ػػدؿ 

كم صكت ال يـ إل  صكت الحا  ليضاؼ إل  الداؿ كاليا  لينتف صكتا ذا  ح  ممزك    صكت الداؿ الق
من المد ليصؿ أ عد مدل مكسيقي إل  أذف المتمقي كما  يف ال ديد كالحديد كمػا يعتريػو مػف ت يػرات عمػ  
مػػدل الػػزمف يػػأتي الصػػديد م ػػدال صػػكت الحػػا  السػػا ق   صػػكت الصػػاد م تمعػػ  مػػن صػػكت الػػداؿ كاليػػا  

اد مػف صػضير لتنتف  عدا صكتيا مكسيقيا أ عد مف صػكت ال ػيـ كالحػا  سػالضي الػذكر لمػا تػي صػكت الصػ
 يمتد كصدل الصكت مساتات  عيدة ككأنو أراد أف يسمن صكتا ذا  عد أسم  داخؿ النضس كخار يا  

تػي  نػاقص تػي شػعر ع ػد العزيػز الرنتيسػي مػف  نػاسكعم  نضس الكتيرة  ػا ت  عػض الكممػات 
 قكلو:

 الشيادةى أك إل  "ي نا" أف نعكدٍ        أنا يا محمدي يا  ني م اىده أر ك  
 كىناؾ آثارم كمق رةي ال دكدٍ         ؾى  يتي حيث مسقطي ىامتي تينا

ٍّ           كىناؾ مدرستي كمس دي  مدتي  تاع ر إلييا كاقتحـٍ تمؾ الحدكٍد
1 

 ك ػػػيف كممتػػػي  الكػػػؤكد(الحػػػدكد( ل ػػػدكد( ك االحػػػركؼ  ػػػيف كممتػػػي   كقػػػن ال نػػػاس مػػػف حيػػػث نػػػكع
 ك الكنكد(.

 س  العجز عمى الص س:
ػػز عمػػ  الصػػدر مػػف الضنػػكف ال ديعيػػ  التػػي تطػػف ليػػا القػػدما ، تقػػد سػػمااه ا ػػفتعػػد ظػػاىرة ردُّ ال  عى ي

ىػكى تػي ك  . تػي الشػعر المعتز: " رد أع از الكػبلـ عمػ  مػا تقػدميا" كأشػار إلػ  أنػو يىػًردي تػي النثػر كمػا يػرد
ٍيًف أك المت اًنسىػٍيًف أك "النٍثرً  رى قىػٍيًف  أٍف ييٍ عىؿى أحدي المضظيًف المكػرا تػي أكؿ الضقػرة أك ال يػت كاآلخػر   يمػاالميٍمحى

ًؿ الًضقػرًة، 2"هتي آخرىا آخر  مىعىيمػا اشػتقاؽه أٍك شىػ ىييوي، تػي أكا كالثػاني تػي آًخًرىػا، نحػكي قكًلػو تعػال :  ،  ػأٍف  ى
ؽُّ أىفٍ  تىٍخشى  النااسى كىالماوي أىحى . األ }كى : ساً ؿي الم يـً يىٍرً ٍن كدٍمعيوي ساً ؿه ؿي مفتىٍخشىاهي{، كقكًلؾى السؤاًؿ، كالثاني  كا

 .مف السايىبلفً 
: أٍف يككفى أحديىما تي آًخًر ال يتً  ًؿ أٍك  عدىهي، نحكى قكؿً  كتي النٍظـً ٍدًر اٍلًمصراًع األكا ري تي صى  :كاآلخى
 (3 إل  داعي النادىل  سىًرينً  كليسى            سرينه إل  ا ًف العٍـّ يىٍمطيـي كٍ يىوي 

  تناكليامف خبلؿ نماذج لمشعرا  نعرضيا  عم  النحك التالي:كسنعرض ليذه الظاىرة 
 تمثبل يقكؿ نايؼ الر كب  تي قصيدتو "كلدام حذيض  كيكسؼ ":

                                                 
 30دذيجالٌفص،صع د العزيز الرنتيسي (1)
،  1م ػػػػدم كى ػػػػو ككامػػػػؿ المينػػػػدس ، مع ػػػػـ المصػػػػطمحات العر يػػػػ  تػػػػي الم ػػػػ  كاألدب ،  يػػػػركت ، مكت ػػػػ  ل نػػػػاف ، ط (2 

 228ـ،ص2581
  28ص1008كماؿ ننيـ ، عمـ الكصكؿ لم ميؿ ، أكاديمي  اإل داع تمسطيف ، ( 3 
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 (1 صكران أرل إف ىبا ك دم تيكما      ىبل يريت الك د أل كـ الصكر

 ػػا  رد الع ػػز عمػػ  الصػػدر ىنػػا تػػي قكلػػو " الصػػكر"حيث ردىػػا عمػػ  " صػػكر "تػػي صػػدر ال يػػت 
حظ أف تكرار الن ـ المكسيقي الذم يحدثو رد الع ز عم  الصدر تي كممتي صكر( الصكر( قد أثرل تنبل

مكسيقي  النص كخدـ المضمكف أيضان ، حيث إف ىذا الترديد يؤكد المعن  المراد كيضػمف لػو االسػتمراري  
 تي ذىف المتمقي ، كقد قاؿ أيضان : 

 (2 ألح تي طكؿ السيرتمكـ سيرت الميؿ ك دان تيكما      كلكـ س مت 
تقػػػػػػػد  ػػػػػػػػا  رد الع ػػػػػػػػز  السػػػػػػػير(عم   سػػػػػػػػيرت( تقػػػػػػػػد كقػػػػػػػػن أحػػػػػػػد المضظػػػػػػػػيف المػػػػػػػػذيف ي معيمػػػػػػػػا 

 االشتقاؽ السير( تي آخر الع ز ككرد المضظ الثاني  سيرت (تي صدر ال يت 
 ككذلؾ تضمف شعر الرنتيسي رد الع ز عم  الصدر تي قكلو :

 (3 ضحت شييدةتكـ مف  اشؽ أمس  شييدان          ككـ مف حرة أ

تػػي ع ػز ال يػػت كلضظػػ   شػػييدان( تػػي  (د الع ػػز عمػػ  الصػػدر قػد كرد تيمضظػػ   شػػييدةنبلحػظ أف ر 
صدر ال يت حيث كقن أحد المضظيف المكرريف تي آخػر الصػدر ككقػن اآلخػر تػي آخػر الع ػز ممػا أضػض  

مػػا ين ػػر عمػػ  الصػػكت المكسػػيقي مضػػاعض  مردتػػ  لتكػػرار المضػػردة تػػي الع ػػز  عػػد كركدىػػا تػػي الصػػدر م
 المتمقي  معرت  قاتي  ال يت .

 االز واج
التكاتػػؽ تػػي  (4 االزدكاج : ىػػك تكاتػػؽ  ميػػن ألضػػاظ ال ممتػػيف أك أكثرىمػػا  تػػي الػػكزف  دكف اشػػتراط

تاعميػ   وإذ لػالتقضي  كتكمف القيم  الضني  لػبلزدكاج تػي أنػو مصػدر لممكسػيق  الياد ػ  التػي تطػرب األذف . 
كما  كال مم  كالتركيب، يؤدم دكران ىامان تي ازدياد تاعمي  النٌص كتماسكو، ل كي  خاص   الصكت كالكمم  

شكؿ ل كٌم تٌنٌي ييتـ  التراكيػب كال نػ  الصػرتي  كاألصػكات  كيػؤدم دكران ىامػان تػي رصػد أك ػو التػرا ط لو 
ي ت معيػا تػي كاالنس اـ كالتضاعؿ تي  ني  النٌص  يف األ نيػ  الصػ رل ال ز يػ  كال نيػ  الكٌميػ  الك ػرل، التػ

 (5 ىيكؿ نحكٌم داللٌي خاص.

                                                 
 21 اقات زىكر ، نايؼ الر كب: (1 
 23السا ؽ، (2 
 64دذيجالٌفص،ع د العزيز الرنتيسي:(3)
 81ـ ، ص1008، عمـ الكصكؿ ال ميؿ ، أكاديمي  اإل داع ، تمسطيف ،كماؿ ننيـ (4 
 .80ات ال بلني  كتطكرىا، ص مع ـ المصطمحمطمكب ،  أحمد (5 
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كييػػػدؼ االزدكاج إلػػػ  االنسػػػ اـ الػػػداللٌي  ػػػيف المضػػػردات كالتراكيػػػب كال مػػػؿ عمػػػ  مسػػػتكل ال نػػػا  
ػػا يكلٌػػد نكسػػ  إيقاعيػػ ،  ػػيف ،  األتقػػيٌ  كتمػػكيف اإليقػػاع، ع ػػر تتػػا ن كممػػات القاتيػػ   ػػيف حػػرتيف متنػػاك يف، مما

 تاعمي  نسقي  عم  مستكل الترا ط النحكٌم كالمع مٌي كالداللٌي.القكاتي، كيسع  االزدكاج إل  تحقيؽ 
 كقد كرد ذلؾ تي شعر را د صبلح:

 يا عالـ كؿ ن أ           يا حاضر كؿ مؤل   
 (1 يا من ت كؿ كؤل                    يا قاىر كيد س أ   

ن ػأ ( الكممات   مػؤل (   لداخمي  ت ا تظير االزدكاج تي ىذيف ال يتيف متضمنا القاتي  كالتقضي  ا
ن أ(  كؤل( ك ميعيا  ا ت مكحدة    س أ (  كؤل( قاتي  كاحدة داخميا  يف   مؤل (   س أ ( كخار ي   يف ك

ممػػا أضػػض  صػػكتا مكسػػيقيا داخميػػا يشػػد انت ػػاه السػػامن لػػو أكثػػر تػػأكثر نتي ػػ  طر ػػو  سػػماع ذلػػؾ الصػػكت 
 المتكرر

  يقكؿ :ككذلؾ كرد االزدكاج تي شعر را د سعد حيث 
 أييا الشعب المرانـ
 صكت إقرار المحاكـ
 انتي  مف دكف صكت
 ارتحؿ مف دكف تكت

 ال أمؿ
 تالطريؽ إليؾ قاتـ
 كؿ مف يحميؾ نا ـ
 كؿ مف يرثيؾ ظالـ
 ال زعيـ ك ال أمير
  ا ت ىذه القطن  مؤلل   االزدكاج ما  يف ال مؿ كما يمي :

 ارتحؿ مف دكف تكت "  "  " انتي  مف دكف صكت " كال مم  ما  يف ال مم 
تضي ىاتف ال ممتاف  دا االزكاج  ميا تي األصكات المكسػيقي  المكزعػ  مػا  ػيف الحركػات القصػيرة 
كالسػكنات الممحقػػ   ػػالحركؼ ك التػػالي تػػؤدم ن مػػا مكسػػيقيا تطػػرب لػػو األذف طر ػػا مزدك ػػا مػػف تكػػرار تمػػؾ 

إال تي أكؿ الكبلـ تتحركت لتت ن  صكت الحركات تا تدأت ال مم    يمزة الكصؿ كالتي ال ينطؽ  يا تي 
النكن  المن ـ  ال ن  المكسػيقي  ثػـ تحركػت التػا  مػن حػ س لميػكا  ىنييػ  لينطمػؽ مػن حػرؼ اليػا  المػردؼ 
 الحرك  الطكيم  التصالو  ألؼ المػد  كيرتضػن اإليقػاع المكسػيقي مػن حػرؼ ال ػر مػف  حركػ  المػيـ كسػكن  

كقضػو الػكاك السػاكن  كيث ػت حركػ  الػكاك ك ػكد حػرؼ التػا  لي مػؽ النكف مػرة أخػرل ثػـ يػأتي صػضير الصػاد ي

                                                 
 212ص زناريد الس كف ،را د صبلح:(1 
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صكت الكاك كليدؿ عمػ  صػمت ال ممػ   دكف صػكت ( ك تكػرار األصػكات نضسػيا تػي الشػطر الثػاني  مػن 
مراعػػاة اخػػتبلؼ  عػػض الحػػركؼ يػػأتي اإليقػػاع  مؤكػػدا المعنػػ  المػػراد مػػف الشػػطر األكؿ  ػػؿ كيزيػػد األمػػر 

ت ( حيػػػث كػػػرر األصػػػكات نضسػػػيا التػػػي تػػػي الشػػػطر األكؿ مػػػف حيػػػث قتامػػػ  تػػػي   ارتحػػػؿ مػػػف دكف تػػػك 
الحركػات كالسػػكنات مػػن خػتبلؼ الحػػركؼ كالمعنػػ  تػػي الكقػت الػػذم ينتظػػر الشػعب المػػرانـ أف تنصػػر لػػو 

(  ػػنضس الػػكتيرة كػػؿ مػػف يرثيػػؾ ظػػالـ(  كػػؿ مػػف يحميػػؾ نػػا ـككػػذلؾ كرد االزدكاج  ػػيف  ممتػػي  المحػػاكـ . 
 االزدكا ي  السا ق  

 نايؼ الر كب استعمؿ االزدكاج تي شعره تقاؿ: كالشاعر
 كالقمب تي حزف كالكؿ تي كىف          تالضكر تي ش ؿ كالركح تي كلن  
 1كالصدر محترؽ كالراح لـ يكف         كال سـ تي نحؿ كالرأس تي سقـ 

 س نحم   الكىذا االزدكاج أيضا مف االزدكاج الم

صدكا مف كرا و، خمػؽ نكسػ  إيقاعيػ ، أك ازدكاج إيقػاعٌي  ػيف كالشعرا   استعماليـ االزدكاج إٌنما ق 
قكاتيػػو، تيػػـ لػػـ يعػػكدكا ممتػػزميف  إي ػػاد القاتيػػ ، التػػي تناسػػب المعنػػ  تقػػط ،  ػػؿ صػػاركا يكٌزعػػكف القػػكاتي، 
كيزاك كف تيما  ينيا، محدثيف ت كة "انزياح إيقاعٌي"، لخمخم  ذىف المتمٌقي،  حضكر إيقاعٌي  ديد، كقاتي  

 تزحزح رتا   القاتي  المٌكررة عم  مدل القصيدة.  ديدة 

 التصس ع
حرؼ كاحد  كذلؾ تي أكؿ  ىك اتضاؽ نياي  الشطرة األكل  مف ال يت من نياي  الشطرة الثاني  تي   

 يػػت تػػي القصػػيدة كقػػد  عمػػو النقػػاد القػػدام  مػػف نعػػكت القػػكاتي كاشػػترطكا تييػػا أف تكػػكف عذ ػػ  الحػػركؼ 
تي التصرين ما كاف تي أكؿ القصا د ليميز  يف اال تدا  كنيره كيضيػـ ق ػؿ تمػاـ سمس  المخرج كاستحسنكا 

كلظاىرة التصرين أثر  الة تي عرض اليندس  االيقاعي  تي الشػعر العر ػي  2ال يت ركم القصيدة كقاتيتيا
  كقد استعمؿ شعرا  المقاكمػ عام  كما يساىـ تي تمكيؿ حرك  المكسيق  الداخمي  تي النصكص الشعري 

الضمسػطيني  التصػرين  كثػػرة  كخاصػ  تػػي القصػا د العمكديػػ  كتػي إحصػػا  لمقصػا د التػػي كد تييػا التصػػرين 
% تػي ديػػكاف 83( أم  نسػػ  49( قصػػيدة مػف شػػعر ع ػد العزيػػز الرنتيسػي ال ػػالة عػددىا  41يبلحػظ أف  

اف % مػػػف ديػػػك 47( أم  نسػػػ   67( قصػػػيدة مػػػف شػػػعر را ػػػد صػػػبلح ال ػػػالة عػػػددىا  32حػػػديث الػػػنضس ك 
% مف قصا د 69( أم  نس  26( قصيدة مف شعر نايؼ الر كب ال الة عددىا   18زناريد الس كف  ك 

ديكاف  اقات زىكر مػف مػرج الزىػكر قػد  ػا ت مسػتعمم  التصػرين، كأف النسػ   العامػ  السػتخداـ التصػرين 
 مف القصا د تي الدكاكيف الثبلث .%  64تي ىذه الدكاكيف الثبلث  ىي 

 :  ض  األمثم  عم  التصرين مف شعر ىؤال  الشعرا  تمثبل يقكؿ نايؼ الر كبندرج  عكىنا 
                                                 

 25 اقات زىكر ، صنايؼ الر كب: (1 
 . 88أ ك الضرج قدام   ف  عضر، نقد الشعر، تحقيؽ: محمد ع د المنعـ خضا ي، نشر مكت   الكتاب األزىري ، ص (2 
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 طاب القريض ك اد الضكر كاألدب                 تي حب ل ناف طاب النظـ كالخطب
 أىكاؾ يا  مد اآلماؿ ال ع ب                       تالدر يعشؽ تي األكطاف كالذىب

 1كاألسد تعشؽ تي ل ناف كالن ب            كال در يعشؽ تي العميا  مطمعو      

 ػدا التصػػرين تػػي األ يػات السػػا ق  ظػػاىرا  تقضيػ  داخميػػ  تػػي الكممػات  األدب(  الخطػػب(  ع ػػب( 
 الػػػذىب( ت ػػػدت قاتيػػػ  الشػػػطر األكؿ مػػػف ال يػػػت األكؿ مكاتقػػػ  لقاتيػػػ  الشػػػطر الثػػػاني تأحػػػدث ذلػػػؾ صػػػكتا 

 التػالي عمػ  قاتيػ  الشػطر الثػاني كذلػؾ زاد مػف كثاتػ   مكسيقيا مف خػبلؿ قاتيػ  الشػطر األكؿ التػي  دلػت
المكسػيق  ليصػػير التصػػرين  ػأر ن قػػكاتي  ػػدال مػػف اثنتػيف مسػػتعينا  التقضيػػ  الداخميػػ  مػن ك ػػكد حػػرؼ ال ػػا  
الػػذم  ػػدكره يضػػيؼ االنض ػػار الصػػكتي المكػػرر ككأنػػو قن مػػ  صػػكتي  تقضكيػػ  داخميػػ  كخار يػػ  تع ػػر  ػػدكرىا 

 .و إل  ذىف المتمقيد الشاعر إيصالعما أرا
 :التصرين ع د العزيز الرنتيسيككذلؾ يستعمؿ 

  أف ألقي كيا ع  ان سبلحي            تناشديني كقد عصضٍت  راحي
 كمف لمٌديف إف كيسرت رماحي                تمف لمقدس  عد اهلل نيرم 
 لن احً إذا اقتصر النضاؿي عم  ا                    كمف يا قكـي لؤلكطاف ذخره 

 (2 سبلما تي المرك ة كالسضاحً                 كمف عىًشؽى الكرام  كيؼ يرض  
ي ( تمػػنت ال يػػت إيقاعػػا مكسػػيقيا مػػف شػػطره األكؿ سػػبلح ( ك  راحػػيكقػػن التصػػرين  ػػيف كممتػػي  

 ص ة  و شطره الثاني  تزاد الزخـ المكسيقي تأثيرا تي المتمقي شكقو ليستمتن   اقي القصيدة.   
  د صبلح  تقد استعمؿ التصرين قا بل : أما را

 سبلـ الحب كالشكؽ               سبلـ الدمن كالعشؽ
 مف األحشا  كالقمب                      إل  قيثارة الحؽ

 (3 إل  ا ني ، إل   نتي                          كؿ الدؼ  كالصدؽ
ىـ عمػ  التع يػر عػف المشػاعر ال ٌياشػ  كي دك أف الشعرا  قد ك دكا تي إيقاع التصرين مػا يسػاعد

لػ  مػا يحدثػو الصػكت المتكػرر تػي نيايػ  شػطرم ال يػت مػف  التي يحسكنيا مػف أكؿ  يػت تػي القصػيدة، كا 
لػػػ  مػػػا يحدثػػػو التصػػػرين كػػػذلؾ مػػػف إشػػػ اع التكقػػػن لػػػدل  الػػػتبلحـ  ينيمػػػا حتػػػ  يككنػػػا كمصػػػراعي ال ػػػاب، كا 

، 4العػركض( تن ػر عػف نيايػ  الشػطر الثػاني  الضػرب(المتمقي، ألف ال داي  اإليقاعي  تي الشػطر األكؿ  
 إضات  إل  أف الكزف يضرض  ني  تني  مف التكازم  يف الشطريف

                                                 
 52 اقات زىكر ، صنايؼ الر كب:  (1 
 91ذيجالٌفص،صدع د العزيز الرنتيسي :(2)
 218زناريد الس كف، ص را د صبلح: (3 
ـ(، كتاب الصناعتيف، تحقيؽ مضيد قميح ،  يػركت، 2002ىػ/351اهلل  ف سيؿ العسكرم،  ت أ ك ىبلؿ الحسف  ف ع د4)  

 ، 128، ص2582دار الكتب العممي ، 
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 الخاتمة

الحمد لؾ يػا رب  مػؿ  السػمكات كمػؿ  األرض كمػؿ  مػا  ينيمػا كمػؿ  مػا شػ ت مػف شػي   عػد 
ال ػػد الميػػـ لػػؾ الحمػػد كمػػو أف أىػػؿ الثنػػا  كالم ػػد أحػػؽ مػػا قػػاؿ الع ػػد ككمنػػا لػػؾ ع ػػد ال ينضػػن ذا ال ػػد منػػؾ 

أكصػمتنا  ضضػؿ منػؾ كنعمػػ  إلػ  أف نخػط ىػذه السػػطكر راٌديػف الضضػؿ ألىػؿ الضضػػؿ اعتراتػا منػا  الحا ػػ  
 دكما إل  نيرنا

 وبع :
تناكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػ   ماليػػػات قصػػػا د قػػػادة المقاكمػػػ  اإلسػػػبلمي   الضمسػػػطيني  المعاصػػػرة ، ككػػػاف 

اؿ ىػػذا الشػػعر كركعتػػو ، تيػػك شػػعر  محػػاتظ ذك ركنػػؽ ك مػػاؿ اليػػدؼ مػػف ىػػذه الدراسػػ  إظيػػار قػػكة ك مػػ
 كقادر عم  أف يككف أرضا خص   مف حيث مبل متو لمنقد  . 

 ا ت ىذه الدراس  تقديرا لقيم  ىذه األشعار كخصكصيتيا كخصكصي  أصحا يا تػي الكاقػن كقػد 
المعاصػرة كنمػاذج لم حػث  تـ  تي ىذا ال حث  دراس  دكاكيف  عض الشعرا  مف قادة المقاكمػ  الضمسػطيني 

 مف  كانب محددة تي ىذا الشعر مف أ ؿ خدم  األىداؼ التي تـ التخطيط ليا تي ىذه الدراس . 
تقت تي كتا تو ، تكصؿ    ك عد رحم  القرا ة كال حث كالكتا   تي ىذا ال حث الذم أر ك أف أككف كي

 ال احث إل  النتا ف كالتكصيات التالي  :

 أهم نتائج البحث 
الشػػػعرا  كيحػػػدد مبلمػػت شخصػػػياتيـ الشػػػعري  ، تتػػػأثركا  القػػػادة تطاع اإلسػػػبلـ أف يرسػػػـ صػػ   اسػػ .1

 ليـ  آلي  كتا   أشعارىـ كننا يـ  يا تأشعارىـ ، حدد تي الديف ، ككاف لو سيطرة كاضح  
إف أنمػػب القصػػا د الشػػعري  المك يػػ  لنصػػرة القضػػي  الضمسػػطيني  كانػػت مك يػػ  لمعػػالميف العر ػػي  .2

 اعثػػ  تػػييـ القػػيـ اإلسػػبلمي  مػػف  ديػػد،  تاسػػتكع ت الت يػػرات السياسػػي  كاال تماعيػػ   كاإلسػػبلمي 
.  كالثقاتي  كصيرتيا  تي  كتق  اإلسبلـ المقاـك

ظير مكقضيـ الكاضت تي شعرىـ مف الم اىديف كالعمميات االستشيادي  حيث اتسػـ ىػذا المكقػؼ  .3
  ات. اإلشادة  الم اىديف كالدعا  ليـ  النصر كالتمكيف كالث

 ينػػت  الدراسػػ  الكاقػػن الضمسػػطيني م ينػػ  تضاعػػؿ شػػعرا  المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  الضمسػػطيني   مػػن ىػػذا  .4
 الكاقن   مين  كان و .

 ػػيف  شػػعرا  المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  الضمسػػطيني  المعاصػػركف حػػدكد القضػػي  الضمسػػطيني   تػػي دكا رىػػا  .5
 ان حمقات تي سمسم  كاحدة.الثبلث :  العر ي ، كاإلسبلمي ، كالعالمي ، كاعت ركىا  ميع
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الكيػػػػاف الصػػػػييكني  ػػػػالرتض المطمػػػػؽ لمػػػػا ي ػػػػرم عمػػػػ  السػػػػاح  مػػػػن  ـبلالسػػػػمػػػػف  اتسػػػػـ المكقػػػػؼ .6
التنػػػػازؿ عػػػػف أرض تمسػػػػطيف االعتػػػػراؼ  العػػػػدك ك  ـ  مك  يػػػػاالضمسػػػػطيني  مػػػػف عمميػػػػات لمسػػػػبلـ تػػػػ

 ."  القكةما أيخذ  القكة ال يسترد إال " شعار  رتعكاالتاريخي  كعف ثكا ت الشعب الضمسطيني ت
يتضت  الدكر الك ير ليذه األشعار تي مخاط   الشعكب   مين أصناتيـ  د ا مػف الحكػاـ كعميػ   .7

القػػـك مػػركرا  الض ػػات المتكسػػط  كانتيػػا    عامػػ  الشػػعب كتحريضػػيـ عمػػ  القتػػاؿ كتحميسػػيـ عمػػ  
 النيكض لتحقيؽ النصر كالتمكيف . 

   قػػػدرة عمػػػ  سػػػ ر أنػػػكار الػػػنضس اإلنسػػػاني  تميػػػزت ت ر ػػػ  شػػػعرا  المقاكمػػػ  اإلسػػػبلمي   ػػػالعمؽ كال .8
 شعره .  تيخصك   العاطض  ، كقكة الشعكر، كعمؽ الك داف ك 

 ػرزت سػمات الشخصػي  اإلسػبلمي  كاضػح   ميػ  تػػي شػعرىـ حيػث أكلػكا التر يػ  اإلسػبلمي  التػػي  .9
لكػراـ ي ب أف يير   عمييا األ نا  اىتمامان خاصػان ظيػر تػي دعػكتيـ أ نػا ىـ لبلقتػدا   الصػحا   ا

كزك ػػػاتيـ ك نػػػاتيـ إلػػػ  االلتػػػزاـ كاالقتػػػدا   شخصػػػيات نسػػػا  المسػػػمميف السػػػا قات كالصػػػ ر عمػػػ  
 .ميما كمؼ ذلؾ مف ثمف  الؤلكا

سع  الشعرا   شكؿ كاضت إل  كشؼ ممارسات المحتؿ الصييكني ك ياف ما يرتك و مػف  ػرا ـ   .10
  حؽ الشعب الضمسطيني ك شكؿ خاص المعتقميف منيـ

شخصي  اإلسبلمي  العالمي  الميتم    مين قضايا المسمميف تي شت   قاع العالـ  رزت معالـ ال  .11
كمؤازرتيـ ليـ تيما يصي يـ كالعراؽ كأت انستاف كل ناف مما أكس يـ  نزع  إنساني   اتت  مي  تي 

 .أشعارىـ
 ماؿ الشعرا  إل  استخداـ ل   كاضح  سمس   عيدة عف اإلنراب كالتعقيد كالضمسض  . .12
عر المقاكمػػ   اإلسػػبلمي  الضمسػػطيني    ػػااللتزاـ  الضنػػي كتػػؽ اآلليػػات كالم ػػادئ التػػػي شػػ ؼ اتصػػ  .13

كضن مف أ ؿ إ رازىا كا  بل يا ، كمنو الشعر القصير المػك ز حيػث تنعػدـ تيػو اإلطالػ  كالتميػؿ 
، كىػك شػػعر مط ػػكع ط عتػو العضكيػػ  السػػمح  التػي ت تعػػد عػػف التعقيػد كااللتػػكا  كالتقعػػر كالتكمػػؼ ، 

 صادقا تي التع ير مثيرا لؤلحاسيس كال ناف .تأضح  
أ ػػػػػاد شػػػػػعرا  المقاكمػػػػػ  اإلسػػػػػبلمي  الضمسػػػػػطيني  تػػػػػي إ ػػػػػراز  ماليػػػػػات الم ػػػػػ  التػػػػػي كشػػػػػضت عػػػػػف   .14

خصكصػػػي  ل ػػػتيـ الشػػػاعرة مػػػف خػػػبلؿ  عػػػض الظػػػكاىر الضنيػػػ  كالحػػػذؼ كاإلضػػػمار، كاإليحػػػا ات 
 المضظي ، كاإليحا ات الصكتي 

 ع  ، عاشت الت ر    كؿ  كان يا .رق  األلضاظ  كصدكرىا عف نضس مط ك  .15
 تميز شعرىـ   الصدؽ المؤثر كالتصكير الشعرل الذل يدتن لمتأمؿ كالتضكير المتكاصؿ. .16
 شػػػت  أنػػػكاع ال يػػػاف، تقػػػد أ ػػػدع شػػػعرا  المقاكمػػػ  تػػػي  شػػػعر شػػػعرا  المقاكمػػػ  اإلسػػػبلمي  زخػػػر   .17

ب اإلنشػػػا ي  تػػػي ىػػػذا اسػػػتخداـ التشػػػ ييات كاالسػػػتعارات كالكنايػػػات ، عػػػبلكة عمػػػ  سػػػيطرة األسػػػالي
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تقػد أثاػرت األسػاليب تػي الشعر لمبل متيا ال رض كالعمؿ لمػا ىػك آت كمػا ين  ػي عميػو أف يكػكف 
 .ا  القصا د  كتنكعيا تي دالالتيا ن
تمكػػف شػػعرا  المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  تػػي تمسػػطيف مػػف إكمػػاؿ أتكػػارىـ كعػػكاطضيـ ع ػػر اسػػتخداميـ   .18

معاين  شمكلي  الضكرة كالعاطض   شػي   تاستطاع المتمقي ارىـ،لمصكر ا لشعري  المختمض   تي أشع
 مف الحيكي  كالتشكيؽ.

،    صػػكرة كاضػػح  النط ػػاع ىػػذا الشػػعرقمػػت الصػػكرة الرمزيػػ  تػػي شػػعر المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  قميمػػ  .19
 كص  و  الص    الدعكي  تميس ىك  شعر صنع  تظير تيو الرمكز الكثيرة .

سػػػػػطيني   اىتمامػػػػػان  ال ػػػػػان  الصػػػػػكرة ال ز يػػػػػ  متمثمػػػػػ  تػػػػػي أكلػػػػػ  شػػػػػعرا  المقاكمػػػػػ  اإلسػػػػػبلمي  الضم .21
 التشخيص، كالت ريد، كالت سيـ.

الصػػكرة الكميػػ  التػػي تشػػكمت تػػي قصػػا دىـ كمػػا  المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  الضمسػػطيني اسػػتخدـ شػػعرا    .21
 تييا مف ثرا  تع يرم كما تحتكيو مف  نا ات: درامي ، كمقطعي ، كلكل ي ، كتكقين

مييف الضمسطينييف المعاصريف اىتماـ  الة  اإليقػاع المكسػيقي لمػا يض ػره مػف كاف لمشعرا  اإلسبل  .22
 طاق  انضعالي  كمتع  ن مي .

ف ي ػػرزكا  ماليػػات  المكسػػيق  الخار يػػ  تػػي أاسػػتطاع شػػعرا   المقاكمػػ  اإلسػػبلمي  الضمسػػطيني    .23
 مػػػاؿ الضنػػػي الػػػكزف كالقاتيػػػ   االتكػػػا  عمػػػ  ال حػػػكر الصػػػاتي  التػػػي منحػػػت شػػػعرىـ االنسػػػيا ي  كال

 المكسيقي. ك ماليات  المكسيق  الداخمي  التي تكشؼ خصا ص ت ار يـ كظركتيـ المتميزة
سيطر   حر الكامؿ عم  أنمب القصا د الشعري  المدركس  سكا  منيا الشعر العمػكدم اك شػعر  .24

 التضعيم ، تكاف قال ان شعريان عامان مميزان تي ىذه األشعار .
بلمي  الضمسػػطيني  المعاصػػرة  القاتيػػ  كالػػكزف م ػػرزيف  ماليػػات القاتيػػ  اىػػتـ شػػعرا  المقاكمػػ  اإلسػػ  .25

 المقيدة، كالمطمق .

ك يذا يمكف القكؿ  أنني قد أ ممت أىـ النتا ف التي  دت لي مف خبلؿ الدراسػ  ، كتػي الختػاـ ال 
حساف ت تكتيػؽ مػف اهلل الحنػاف المنػاف ، كمػا كػ اف مػف خمػؿ اممؾ إال أف أقكؿ ما كاف مف تكتيؽ كا  ادة كا 

أسأ اهلل العظيـ رب العػرش الكػريـ أف يكػكف ىػذا العمػؿ مثقػاال لمػكازيف أك زلؿ أك تقصير أك نسياف تمني 
ف  دعكة خالص  تي ظير ال يب  . حسناتي يكـ الحساب كحسنات كؿ مف سيـ تي إخرا و  كا 
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 التكصيات
سػػكف  قصػػد أك دكف قصػػد دار الػػذيف نيػػ يـ ال الشػػعرا  اإلسػػبلمييف الضمسػػطينييف ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف

تػي  ، كتي نمرة الر ين العر ي أتمن  عم  أكل ػؾ الدارسػيف التك ػو نحػكىـ  ال حػث كالتنقيػب ح ف متعددة
دراس  شعر ىؤال  الشعرا  الذيف يمثمكف االت اه اإلسبلمي ، ككنيـ ات ػاه عامػؿ عمػ  ك الدراسات األد ي   
   ترشحيـ  قكة إل  ذلؾ ال حث كتمؾ الدراس  .كيمتمككف مقكمات تني   ماليالساح  الضمسطيني  
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