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

 

 
 

 
 

85 

 منــوذجــا   الربغـوثي متـيم الـمقاومــة شـــــعر
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 عديػدةٍ  مضاميفَ  ، ِمصراعيوِ  بيػػفَ  يضـّ  المعاصر العربيّ  الّشعر أف   لنا تصؼُ  الشعري الفف عدسة
 خالؿ مف تطفو التي االمة قضاياو  الّشػػاعر بيفَ  وشائجَ  مف ىناؾالبد و  ، الموضوعاتٍ  اختالؼ عمى
 معاناتيا، عف يعّبر الذي لسانيا الشاعرُ  فيصبحُ   ، الشعريةِ  بعدستوِ  يرصدىا التي االوضاع تمؾ

" البرغوثي" ّشاعرنا العربيّ  الوطف في صيُتوُ  ذاع الذيف الّشعراء اولئؾ بيف ومف  ، آماليا و وآالميا
 المقاومة شعر فبرزَ ،  الصياينة قبؿ مف المستباحةِ  أرضو عف لمدفاع ُمَسَخريفِ  وأدبو قممو جعؿ الذي
لموقوؼ في وجو المعتدي في  الواعية ذاتو عف بأصالة الشاعر فييا يعبر التي الحالة لتمؾ وىجاً 

 وكاف.. أجميا مف والعيش ظميا في الحياة يود التي صورة معتمدًا عمى حضارتو وقيمتو في المجتمع 
 . المعبرة نماذجيا مف البرغوثي
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Abstracts: 
The lens of poetic art describes to us that contemporary Arab poetry encompasses 

many implications on different topics, and there must be ties between the poet and 

the issues of the nation that float through those situations that he monitors through 

his poetic lens, so the poet becomes her tongue that expresses her hopes, pains and 

sufferings. Among those poets who became famous in the Arab world is our poet 

"Al-Barghouti" who made his pen and literature subservient to defending his land, 

which was prosecuted by the Zionists. And his value in the society under which he 

would like to live and live for.. Al-Barghouti was one of her expressive models. 
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 المقدمـة :
عدسة نحو  اإللياـ ىاجس يوىجوُ  المكافح فانبرى شعره وبقدرة بموىبتو الشعرية ايقفَ   

 مضاميفَ  ،ِمصراعيِو  بيفَ  يضـّ  المعاصر العربيّ  الّشعر أف   لنا رَ لتذكُ  الشعري التصوير
التي تطفو  القضاياو  اعرػػالشّ  بيفَ  وشائجَ  ثمةَ  وىناؾ ، عديػدٍة عمى اختالؼ موضوعاتيا

مثؿ  بعصرهِ  الّشاعر الشعريِة ، فارتباط  تمؾ االوضاع التي يرصدىا بعدستوِ  مف خالؿ
وآالميا و  معاناتيا، مختمؼ عف عّبرالذي ي لسانيافيكوف  بالجسدِ  القمب ارتباط شريافَ 

 تميـ الّشاعر العربيّ  الوطف في صيُتوُ  ذاع الذي الّشعراء اولئؾ بيف ومف آماليا ، 
 قبؿ المستباحِة مف أرضو عف لمدفاع ُمَسَخريفِ  وأدبو قممو جعؿ الذي البرغوثي
مف خالليا  ثُ بعِ تن قدُة التي الوحيد النافذةُ  ىو الّشعر أف   ، فيرى الّشاعر الصياينة

وطنيٍة تسعى لمذوِد عف  نبَعةٍ  في ذات كرامةٍ  انسانّية الميَت مف الضمائِر فتشرئُب روحاً 
 في بعضنمحُظ  ، ومف خالؿ فتوغرافية الّشاعر العدؿِ  تحقيؽَ  في حياضيا ساعيةً 

 والتوحد والود لإلخاء  استثناءٍ  دوفَ  جميعاً  العرب ليدعوما امكنُو  بذؿ اقصى قصائده
كؿ ما مف شأنِو يزرُع البغضاء الف تمؾ المفردات انما تصب في مصمحة  ونبذ

 نثر" بػ  ِة قصيدٍة رائعٍة في ىذا المجاؿ المسّماةوبمَغ بو االمُر الى كتاباالعداء.. 
 الطائفّية تحاشي يريد مف خالليا  " األّمة ووحدة الكساء حديث في منثور وشعر موزوف

 في يدورُ  عّما ليعّبرَ  الرمزيةِ  عنصرَ  فييا وظؼّ  قد ي، ونالِحُظ أن وُ  الوحدة أجؿ مف
 الشتات والوئاـ، وخارطة لمتوّحد والعرب، المسمميف جميع دعوةِ  مف ورؤيِة نفسوِ  َخَمِدهِ 

 ، بالمسؤولية فمسطيف في الشعراء فنيض ، الزماف وجو عمى النكبة اياـ صورت
 اعينيـ نصب االوضاع مستدركات جعؿ ما الوطني وواجبيـ المتنورُ  وعييـ مف انطالقا

 كفاحٍ  وسيمة شعرىـ فاتخذوا مفاألفؽ،  في يموح بات الذي الداىـ بالخطر تحسسيـ و
 لتمؾ وىجاً  المقاومة فبرَز شعر العربية.. الجماىير لدى الثورة روح إيقاظ بغية مباشرٍة ،
وكاف  المعتدي مواجية في الواعية ذاتو عف بأصالة الشاعر فييا يعبر التي الحالة

 البرغوثي مف نماذجيا المعبرة. 
 التساؤالت في المتمثمة اإلشكالية عف اإلجابة سأحاوؿ البحث : خالؿ البحث اشكالية
  .ممّيزاتو الشعرية ؟ أىـّ  ما - :اآلتية
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 ؟ قصائده خالؿ مف المقاومة شعر جماليات تبرز أيف -
 .بالواقع؟ المقاومة شعر اتصاؿ مدى ما -

 ذاتو عف أصالة و بعمؽٍ  الشاعر فييا يعبر التي الحالةىو  المقاومة شعر تعريؼ يمكف
 مف خالؿ ,  صوره مف صورة أي في المعتدي مواجية و ، الثقافية ليويتيا الواعية
 َوال ِذيفَ ] تعالى يقوؿ حيث القويـ الديف وتعاليـ قيمتو االجتماعيو  و الحضاري موروثو
ف   ، ُسُبَمَنا َلَنْيِدَين ُيـْ  ِفيَنا َجاَىُدوا  ىنا ومف، (  ٜٙ:  العنكبوت) اْلُمْحِسِنيفَ  َلَمعَ  الم وَ  َواِ 

غرِض ل نموذجًا ، -تميـ البرغوثي – المقاومة شعر الموسوـ بحثي فيبدأت العمؿ 
 شعر اختيار مف يىدفو  ،مميزاٍت جمالية  مف المقاوـ الشعر ىذا عميو ينطوي ما دراسة

ُمذ كنا صغارًا نتغنى بأناشيد  التي الفمسطينية بالقضية متصؿٌ  موضوعٌ  ّنوأل المقاومة
 العربي الشعر في واسعاً  مكاناً  احتمت عنيا حفظناىا وتترنـ عمى السنتنا حتى اآلف، فقد

 فمسطيف تعيشو الذي الواقع مشاىدة يمكننا فإنو أخرى جية ومف منو، الحديث السيما
 الذيف األدباء فعدسةُ  ُقرب ، عف التصوير عدسات استكشاؼ عكسوُ ما ي خالؿ مف

 وقعَ  وقد ، صادؽ بشكؿ الواقع يذال تمثيؿٍ خير  وُقرب لي عف تصويرالبراعة ب اىتموا
 بيا مرت التي األحداث جسدوا الذيف الشعراء مف باعتباره ،البرغوثي  نالشاعر ي اختيار 

 محاولة مني التحميمي؛ الوصفي المنيج ىذه دراستي في استعممت قد و .فمسطيف 
 كؿ بحث وألف لدى البرغوثي .. المقاومة وجماليات شعر مميزات أىـ عمى لموقوؼ

 فجاءت ،الدراسة  اتجاه تحدد التي الخطة في تمثؿت ؛ او فصوؿعمى مباحَث  ُيبنى
 مفيـو عف لمحديث المدخؿف وخاتمة، ومبحثيف مدخؿ،و  مقدمة، مف البحث خطة

لمحديث عف مفيـو  فكاف : األوؿ المبحث أما ،في الشعر  الجماليةو  الصورة الشعرية
 تجمياتالمبحث الثاني  في تناولت و مميزاتو. أىـو  ، مراحمو أىـو  ،المقاومة  أدب

 لقصيدة تطبيقية دراسة و ، األدب في وااللتزاـ الحديث، العربي الشعر في المقاومة
 و والخارجية، الداخمية موسيقاىا و الشعرية، لغتيا جماليةبياف  محاوالً  ؛"ساعة فيق"

 .إلييا تُ توّصمتي ال النتائج أىـّ  ، ثـ عرضُت في الخاتمةالشعرية اتيصور
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 خمفية البحث : 
الشعُر ديواف العرب ، مقولٌة تتردد كثيرًا ، وقد ابدع العرُب في ىذا الفف ايما ابداع ، 
وفي العصر الحديث ظير فف المقاومة نتيجَة ما حصؿ لمعرِب مف نكبات االستعمار و 
االحتالؿ ، وخصوصًا فمسطيف ، فانبرى الشعراء تصدح حناجرىـ ، مستميميف التراث 

ـ الشاعر البرغوثي الذي نحف بصدد دراسة شعر المقاومة في صياغٍة جديدٍة ، ومني
كنموذج ليذا البحث .. الذي مف خاللِو نروـ االجابة عف اإلشكاليات المطروحة في 
التساؤالت عف اىـ ممّيزاتو الشعرية ؟ التي تبِرُز جماليات الشعر المقاوـ ومديات 

رًا اف الشاعر وقصائدُه قد اتصاؿ ىذا النوع مف الشعِر بالواقِع ، ىذا ، وال نخفي س
 درست في بحوث واطاريح نذكُر منيا عمى سبيؿ المثاؿ :

ِإعَداُد الَباِحثة : أماني عبد المعطي محمد غيث ،  -التناص في شعر تميـ البرغوثي 
 اطروحة ماجستير، الجامعة االسالمية ، غزة .
عيسى براىيمي ،  -رسالة ماجستير  –جمالية التشكيؿ اإليقاعي عند تميـ البرغوثي 

 جامعة المسيمة، الجزائر.
المغة الشعرية وداللتيا في ديواف "تميـ البرغوثي "دراسة لنماذج مختارة. اطروحة 

 ماجستير، ناجي دويدة ، جامعة بسكرة ، الجزائر.
 اىداؼ البحث : 

شعري  اواًل : اف بحثنا في الحقيقِة ليس جديدًا بالمعنى ، وانما الجديد فيِو دراسة نموذجٍ 
 جديد يدخؿ في شعر المقاومة مف خالؿ ديواف الشاعر ضمف قصيدة " قفي ساعة" .

وثانيًا : التعريؼ بشعر المقاومة التي يعبر فيو الشاعر عف   أصالة ذاتو الواعية 
لميوية الثقافية ، التي تتطمُع إلى حريتيا الحقيقية في مواجية المحتؿ والمعتدي , وذلؾ 

 الحضاري و قيمو المجتمعية وروثو انطالقًا مف م
 المدخُل :

يجسدىا ضمف  تعددة ،مُ  معطياتٍ  مجموعِ  مف المبدع ميارة يكونيا تشكيالً  الصورةَعػػُد تُ 
ضمف  في النفسِ  تختمجُ  حالة عف تعبيراً ) ُتجِسُد فالشعرية  الصورة في ىندسة المعنى
وذلَؾ  (ٔ()الحياة مواقؼ مفبعينِو  محدد موقؼ مف الشاعر يعانييا اسموبيٍة خاصةٍ 
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 وروعة في صور البالغة االبداعِ  لغة حدائؽُ  فيو ستحضرتُ  جمالياً  تشكيالً ) تمثؿ ألنيا
وفؽ  ، وتجربتو الشاعر قدرة تممييا جديدة بصياغة المعاني او لألجساـ الحسية الييئةَ 
 استبدادِ  اف دوف - والحقيقة المجاز –طرفي  بيفتبسطيا اوراُؽ ثقافٍة  فنيةٍ  تفاعميةٍ 
 المباشر التعبير عمى الرمزي متعبيرل الغمبةَ ) اف نجدولذا س ،( ٕ()خرعمى آ طرؼٍ 
عبَر صيٍغ مجازيٍة  لغويٌ  بناءٌ لُو  رِ وَ الصُ  ىذه خالؿ مف الشعر يصبحُ  وحينذاؾ ..جميةً 
 المختمفة حاالت القمؽِ  عف الكشؼ الىمف خالليا  تقودنا والمعاني بالرموز زاخرةً  تكوف
-ٜ٘ٔ" ُو وكما اكد الجاحُظ فان (ٖ)(والقضايا المواقؼ الشعر وفؽَ  عالـِ ب تحكـت التي
 مثاالً نسوؽ و  (ٗ).التصوير مف وجنس النسيج مف ضرب الشعر" .. بقولِو ىػ"  ٕ٘٘

  حيوافٍ  صفةُ  كما نعرؼُ  وىي،  بالشاةِ  الحبيبةِ  عف كنى فيو عنترةُ  –ىنا لتقريب المعنى 
 :، فقاؿ  لممرأة جعميا غيَر انوُ 

 .تحػُرـِ  لـ وليتيا عمي   حرمتْ  - لوُ  حم ت لمف قنصٍ  ما شاةَ  يا
 عمى عميو داللة "حرمت: قولو  في فيكوف عمييا، قدر لمف: أي:  لو حمت لمف: وقولو

 يفرح كما يفرح الحبيبة ىذه. فانُو لو حصَؿ عمى .الغنيمة فوات عمى عميؽ ُحزنوِ 
 .(٘.)ـنِ غَ  ألنوُ  لشاةا عمى بحصولو الصياد

  ____________________ 
  .ٖٔٔ/ٖ: ىاروف محمد السالـ عبد تحقيؽ لمجاحظ، ، الحيواف ينظر:(ٔ) 
 .ٜ٘ٔ:  الصائغ االلو عبد نقديا، معيارا الفنية الصورة. ينظر: (ٕ) 
 .ٛٓٔ:  العشماوي زكي محمد ، والحديث القديـ بيف االدبي النقد قضايا.  (ينظر:ٖ)
 مصطفى. الناشر  . ىاروف السالـ عبد. التحقيؽ ،.الجاحظ - الحيواف ينظر:(ٗ)

 ٖٔٔص.ٜ٘ٙٔ – ٖٗٛٔ.  -. الحمبي البابي
 النشر دار•  عبدالرحمف والموضوعية ، ابراىيـ الفنية قضاياه الجاىمي (ينظر: الشعر٘)
  .ٛٛٔص: ٕٓٓٓ: ٔط•  بيروت-لبناف مكتبة: 
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 :   األول المبحث
  .مميزاته و ، مراحمه وأهم ، المقاومة أدب مفهوم

 :المقاومة  أدب مفيوـ  -أ  
 ضمف برنامٍج شامٍؿ مسمط االضواء  الدفاع وسائؿ مف متكاممة منظومة المقاومة
القرآف الكريـ الكثيُر  وفي،  والسالح والموقؼ بالكممة،  القتاؿو  مواجيةلم ،و عدًة  إعداداً 

 كفاح وصد العدواف اذ يقوؿ تعالى :مف اآليات التي فييا واضح الداللة الحث عمى ال
 سورة[ اْلُمْعَتِديفَ  ُيِحب   اَل  الم وَ  ِإف   - َتْعَتُدوا والَ  ُيَقاِتُموَنُكـْ  ال ِذيفَ  الم وِ  َسِبيؿِ  ِفي َوَقاِتُموا]  

 .         ٜٓٔ:البقرة
 والَ  - اْلَقْتؿِ  ِمفَ  َأَشد   َواْلِفْتَنةُ  ۚ   َأْخَرُجوُكـْ  َحْيثُ  مِّفْ  َوَأْخِرُجوُىـ ثَِقْفُتُموُىـْ  َحْيثُ  َواْقُتُموُىـْ ]

 َجَزاءُ  كذلؾ - َفاْقُتُموُىـْ  َقاَتُموُكـْ  َفِإف - ِفيوِ  ُيَقاِتُموُكـْ  حتى اْلَحَراـِ  اْلَمْسِجدِ  ِعندَ  تَُقاِتُموُىـْ 
 .                           ٜٔٔ: البقرة سورة[  يفَ اْلَكاِفرِ 

ف   - ُظِمُموا ِبَأن ُيـْ  ُيَقاَتُموفَ  ِلم ِذيفَ  ُأِذفَ ]  .        ٜٖ: الحج.[ َلَقِديرٌ  َنْصِرِىـْ  عمى الم وَ  َواِ 
 الن اَس  الم وِ  َدْفعُ  َوَلْواَل  ۚ   الم وُ  َرب َنا َيُقوُلوا َأف ِإال   َحؽ   ِبَغْيرِ  ِدَياِرِىـ ِمف ُأْخِرُجوا ال ِذيفَ ] 

 ۚ   َكِثيًرا الم وِ  اْسـُ  ِفيَيا ُيْذَكرُ  َوَمَساِجدُ  َوَصَمَواتٌ  َوِبَيعٌ  َصَواِمعُ  ل ُيدَِّمتْ  ِبَبْعضٍ  َبْعَضُيـ
  .ٓٗ: الحج[ َعِزيزٌ  َلَقِوي   الم وَ  ِإف   ۚ   َينُصُرهُ  َمف الم وُ  َوَلَينُصَرف  

 مف الواردة األشعار مجموعة إلى اإلشارة أو لمداللة وُ تداول المقاومة أدب مصطمحو 
 مفيـو مدخؿ خالؿ مف التي بدأت تسمو نماء الًنصرةِ  مف بفمسطيف المحتمة األرض
 الفرد عروؽ في يجري دـٌ  المقاومة أدبفاف  والمقاومة ، والتحدي الكفاح شعر تنامى

 ضمف تطورهُ  ترى آنذاؾ االدبِ  عمى اطاللةٍ  خالؿ مف تالحظُ  فانؾ ، الفمسطيني
 العربي القارئ إلى ينساب ىو فاذا ، العشريف القرف خالؿ الفمسطينية الشعرية الحركة
  الستينات و الخمسينات عقود في آنئذ المتوافرةِ  االتصاؿ ادوات عبر
 و القاسـ سميح أمثاؿ مف فمسطيف شعراءوكاف  ، الماضي القرف مف السبعينات و

 مف الجديد النوع ىذا تأسيس في السبؽ وغيرىـ ممف ليـ طوقاف وفدوى طوقاف ابراىيـ
 كانوا وكـ التاريخية التحوالت في المثقؼ دور الحاؿ واقع ويثبت".. الُمقاِوَمة القصيدةِ "

 مجردالوقت ، ال بالمعنى الذي ىو ذلؾ  في لمواقع ومدركيف صادقيف الشعراء أولئؾ
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 أدبعمى عكس  ، الجماعة أو بالفرد حمت التي المصيبة عمى الداللة أو الفجيعة
 النكبة أدبُ ف ، داللة عنو يبعد غيَر انوُ  موضوعاً  المقاومة أدب مف يقرب الذي النكبةِ 
 األحداث بتاريخ أشبو وكأنوُ  آنذاؾ الفرد ومصائب المآسي تصوير عمى يدؿ إنما
 .  لممصابيف ةِ االنفعالي قؼاوالمو 
 قؼاالمو  بوضِع اليد عمييا، فتمؾ والكوارث المصائب فناِظٌر الى تمؾ المقاومة أدب أما

المنافقوف  دأب التي طالما (ٔ) والحرية الحميةو  الصمود والتحدي مف والمشاىدُ  الفاعمةُ 
 المقاتؿ، شعر الحرب، شعر:} مثؿ ،يا مصطمحات تشويوِ  ،عمى المقاومة ثقافةضد 
 حذؼقوـ بت المصطمحات ىذه مثؿ ألف ،{كثير وغيرىا إسرائيؿ في المقاومة شعر

 بحروبيرتبط فيما   .الحقيقي المقاومة شعر بيا يرتبط أفالمفروِض  السامية، الرسالة
 جممة أما رسالتو، منُو معنى حذوا و حسبو  القتاؿ بيدؼ الشعر وارتبط ، طائؿ منيا ال
 سأقاوـ} التسويؼ أي فكرة العربية الجماىير أعطى فقد{  إسرائيؿ في المقاومة شعر}

 االعتراؼ وىو شرٍط عمى المتمقي وضعتوحي ب رسالة بالتالي وىي ،{في اسرائيؿ 
 أجؿ مف القصيدة، في ىذا غفموا القراء، أف والمفارقة" الشعر، ىذا بإسرائيؿ مف خالؿ

 ..(ٕ) فمسطيف ولـ ينتبيوا لممضمر الخبيث
فيما و  في ىذِه االمِة او تمؾ جرى لما ضمف مؤثرِة التصوير الفني المكتوب األدب أّما

 المعبر ىو إذ ، والييمنة العدواف واقِع  حياؿ موقفا يتخذ أف بد فال،  عمييا االف يجري
واالدب ال اف يطيش بال وازٍع مف ضمير االمة "  واآلماؿ ألحالـوا واالتراح األفراح عف
 (ٖ)"  البشرية بالنفس تمـ التي والخور الضعؼ عوامؿ يقاوـ

 _________________ 
  

 الكتاب اتحاد -حسيف جمعة  «واآلفاؽ والواقع التاريخ في قراءة المقاومة (ينظر:ٔ)
 .ٚ٘-ٔ٘ص ، ـٕٚٓٓ ،دمشؽ  - العرب

 جامعة منشورات صالح ابو اصبع، والفنوف، اآلداب في المقاومة ثقافة(ينظر: ٕ)
 .ٗٙ/صٕ ج ـ،ٕ٘ٓٓالعربي، الخط ،مطبعة فيالدلفيا

 دار عزالديف المناصرة، والشعراء، الشعر في مقاربات الشعري، النص جمرة(ينظر: ٖ)
 . ٔٛٔـ،صٕٙٓٓ،ٔط عماف، والتوزيع، لمنشر مجدالوي
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 باإلكراه عمييـ السيطرة يحاولوف ممف الخالصِ  عمى الناس يحث" المقاومة فأدب
 ما ، ترى في  حادثٌ  مةاألب حؿَ  كمماف ، الفني اإليحاء و بالرصد يكتفي ،ومنيـ مف

 ذلؾكو  ،ُيبَخس  ال في المعالجات  بارزٌ  دورٌ  ليا و ،تدور النقاشات  الفف واالدب اروقة
 . (ٔمعالجات و ادوار ) المقاومة أدب إطار في
رفِض ما مف شأنِو ىو في  - الفمسطينيوف، شعراءال فيمو كما والثورة المقاومة شعر و"

 ومماأفضؿ  حياة استشراؼ في وأمالً  تغييره عمى بالقدرة منيـ إيماناً ذلؾ و الخنوع ، 
 اتركيزى مف أكثر النص حيطم عمى ركزتُ  إعالميةٌ  التوجيُو ىو اشارةٌ  ىذا أف ُيالحظُ 
  (ٕنفسو.) النص عمى
 وموضوعاتو : مراحمو أىـ -شعر المقاومة    -ب 

 تشخيٍص وايجاد حمول . مرحمةٌ  - 1 
في  ففجرت اليزيمة، أبعدتوُ  ذاؾ الذي أرضُو ، المنتزعةُ  القاِبُع في المخيـِ  الالجئ  

 صوت عمى الشعر صوت في ذلؾ الوقت الكؿ ، فطغى عمى الحقد براكيف دواخمِو 
 البؤس حيَف التشرد ، الفمسطيني صور شخصية عف وعبرت والمسرحية ، الرواية

 ،واالحتجاج  التمرد صوت ارتفاعمع  ، العودة عمى والتصميـ باألمؿ وصور التمسؾ
 رومنسية بنزعة األدب ىذا اتساـ ونمحظُ  والمقاومة، النضاؿ طريؽ عف بالثأر والمطالبة

 واف طغت المر، الواقع عمى عاطفية فعؿ رّدة الذي شكؿ واليأس الحزف عمييا غمب
،  المرحمة ىذه فيلمواقع  فيـ مف بعضو يخمو وال الخطابية النبرة وارتفاع الحماسة عميو
يندى ليا  التي ازرلمجا وصؼِ مع  الديار، مغادرة ندـِ  و الوطف، رضا إلى الحنيف في

 واف ، حموؿٍ  خارطةِ  ورسـ متعددةٍ  جوانبَ  في تشخيصٍ ، فكانت مرحمٌة  جبيف االنسانيةِ 
كحمؿ السالح والمضي ُقُدمًا لمكفاح وعدـ  ذاتية، فردية حموال شكؿ قد معظميا كاف

 التراخي في طمب الخالص مف االحتالؿ.. 
 المستقبؿ لمعمؿ عمى صنع اف وضوح رؤية الواقع : الهوية و الذات تأكيد مرحمة - ٕ

 المرحمة ىذه وفي واإلنساف ، األرض بتحرير الماضي ىو أمٌر يتطمُب استعادة عبؽ
 عمى مفتوحٍ   لنسؽٍ  مالمحاً  بأرضِو واندماجُو مع شعبِو فشكموا األديب تالحـ فييا ازداد
 حديثة أدوات باستخداميا بقدٍر مف التماسؾ متميزةٍ  جديدة شعريةٍ  ميالدَ  يؤِذفُ  اآلخر
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مع  ، بيا المتواصؿ تعميؽتعمؿ عمى و  التجربة، لتقريب يةٍ ترميز ابداعاٍت و  التصوير
 الوعي نضجتمؾ ل لسنواتا تجربة أدت فقدلمتجربِة في خضـ الواقع المعاش ،  تجديدٍ 

 ةضالني مرحمةتجاوز  بضرورة واليقيف الرؤية وضوح الفكري وتنامي روح الكفاح ، مع
،  والشفافية التماسؾ مف بقدرٍ  واضحة المعالـِ  انطالقة مع الفني الوعي وعودة ةالثوري

مع عدـ  ، لقصيدةات موضوع النص أو اجمالي ديحدت لكي يكوف بمقدور المتمقي
مف اناشيَد  فيو بما الشعري المقاومة فكر ىي لب التي التطبيع مقاومةالتراخي في 

 كمو ذلؾ مف " ليخرج الفمكمورية اوموسيقاى العربية اأصولي عف بتعدت ال وترنيماتٍ 
 العربي، االجتماعي، التقدمي، بعده المقاومة أدبإعطاء  : بصيغة مفادىا

 (ٔ).والعالمي
 بطاقتي ورقـ عربي، أنا سجؿ،"ونسجؿ ىنا ما قالُو محمود درويش مف تأكيد اليوية : 

 غضب؟ػػت فيؿ ، صيؼ بعد سيأتي.. وتاسعيـ ثمانية، وأطفالي ألؼ، خمسوف
اعماٌؿ اخرى تزامنت مع شعر فمع شعر المقاومِة وعدـ التراخي فيو ، كانت ىناؾ  

 ىو: سممى أبو يقوؿ القصائد تجربة كتابة الغزؿ وغيرِه ، وعف تمؾ فكانتالمقاومة ، 
كاف و  ، الحب شعر غير الغضة القموب يشغؿ ما ثمة ليس إذ الغزؿ، في كمو الشباب
 فقد ، الغزؿ أي المرأة في وشعره فمسطيف في شعره: قسميف إلى ينقسـ يصفوهُ  كما شعرهُ 
 شاعر ذلؾ، إلى وىو،. والرومانسية الكالسيكية بيف الغزلي شعره في" سممى أبو" مزج

 في قصائده أجمؿ حينذاؾوكانت .. بقضيتو مرتبط الشعري بالغرض ومتمسؾ محافظ
 :   مطمعيا و( الخاؿ ذات) وعنوانيا( ٕ)بمحبوبتو فييا تغزؿ التي ،تمؾ الغزؿ

  الخاؿِ  رب ةَ  يا أال
 .أحوالي ُتشجيؾ أما
"  مف ذكريات وبيا ،" الخاؿ ذات"  بيا خّص  التي القصائد تمؾ مف الكثير سواىا الى

. المحبوبة بيت يقع حيث الغربي الشاطئ قرب" الزىور وتؿ" عكا، في" الغربي الشاطئ
 أصبحت التي" رقية" محبوبتو في قصيدة وىي( الغربي الشاطئ) قصيدتو في جاء ومما
 :أبياتيا ومف ،ٖٜٙٔ عاـ في بيا اقترف حيف حياتو شريكة بعد فيما

  ____________________ 
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 أحالمي الغربي الشاطئ عمى رقت
 أنغامي القمب حنايا مف وأطمقت

 نظَرت إذا قمبي يا الخفؽَ  تكتـِ  ال
ليامي وحيي فنظرُتيا  وا 
 دمي ساؿ الغربي الشاطئ حمامةَ 
  (ٔ) (.الدامي اليوى جرح عمى الجناح ردي
 :  المقاومة شعر يمتاُز بواىـ ما  و
 .بانتصاره الراسخ ، ويقينوُ  الظمـ مقارعة عمى بقدراتو والثقة بشعبوِ  ايمانوُ  - ٔ
ولمفرد و بيف العصياف بوجو  لموطف الحرية طمب بيف وقد امتاز بتنوعِو اذ تشكؿ - ٕ

 :الشابي القاسـ كقوؿ أبي الطغياف ،
 القَدر . يستجيبَ  أف بدّ  فال - الحياة أرادَ  يوًما الش عبُ  إذا
 ليكونوا الشيداء قدميا التي التضحيات أىمية ، ما يبرز لمشيادِة والشيداء تكريموُ  - ٖ

 في شوقي أحمد . يقوؿ.في سبيؿ المقاومة بيا ويقتدى تضيء طريؽ الحرية ، منارة
 : المقاومة الميبية قائد -المختار  عمر -شيخ المجاىديف  تكريـ
 مساء صباح الوادي يستنيُض   -  لواء الّرماؿ في رفاَتؾ ركزُوا

 البْغضاءِ  الغد جيؿ إلى يوِحي  -  دـ مفْ  مناًرا نُصبوا ويحُيـ ، يا
 :  الثاني المبحث
 ؛"ساعة قفي" لقصيدة تطبيقية دراسة و ،الحديث  العربي الشعر في المقاومة تجميات
 اتهصور و والخارجية، الداخمية موسيقاها و الشعرية، لغتها جمالية بيان محاولً 

 الشعرية، 
 تجميات المقاومة في الشعر العربي الحديث :   -1

 مف  التعبير في أشكاليا متنوعةٌ  ، و عميقةٍ  جذورٍ  تمتمؾ العربي التاريخ في المقاومة
 باألمة زازػػاالعت عف رُ ػػِ عبتُ وكمػيا ,  المختمفة يةالبتكار ا األنواعمف  وغيرىا نثرالو  شعرال
دراستنا  وفي .الحياة في مكانتيا وجود ًا منيا عمىتأكيد،  وقوتيا ىمتيا مستنيضةً ، 

 نركزُ واف كنا   .أىميتيا تقميؿ أو الثقافة ىذه مف األخرى الجوانبليس عمينا اغفاؿ ىذِه 
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 كؿ في مختمفة تعبيرات عدة ياقاموسفي  تأصبح دػفمق ،  المقاومة شعر متابعة عمى
 الفرضيات مف شبكة األجناس شك مت تمؾ فقد .. التشكيمية الفنوف و األدب ضروب

ذات  المحددة في تصوراٍت ممتزمةٍ  المفاىيـفي كيفية كتابِة    ، ضمف منيجية دراستيا
ىذِه العناصُر  تقوـ   تفسيريٍة ، صفات ُعرفيةٍ بو    ، ضمف االطار التطبيقي معيارية  قواعد

 و تٍ ار اشا تاذ ـلاعم عمى وفؽ  األدبيةَ  األعماؿَ  تُفِرزُ  تصنيؼٍ  بعممية مجتمعةً 
ِسَمٍة وكؿ    كؿّ  ىوية لتحديد ، وذلؾ الييا   ويستندوف يتداوليا المؤلفوف     ،تاحالػػطصا

يضمُف    اػػم  ،  يػػاألدب البناء   يف ةدر فتم  بصيغٍ  ىذا يمزـُ اف يؤطرَ و    ،  ِجنٍس جوىرٍي منيا
  التي المعاييرمف خالؿ و    ، الفنية استراتيجيتيا عف طريؽ لمنصوصمؤثرًة  خصوصيةً 

  عصرٍ    كؿّ  بمقتضيات ٌة محكومانما ىي  تمؾ الخصوصيات   كؿّ و    ،في ظميا  تصنؼ 
 المستوى عمى    تصوراتٍ  مف يامع رافؽتي   وما   ،واتجاىاتِو    ، الجمالية   يموِ ػِ ق   ضمف 

 فمض  ، النص آليات فيـ   في   األسموبي وأثرىا   ، ضمف مفيوـ ممارستياو    النظري،
 دمحم ةعماج -ةيناسنإلا ـو معلا ةمجم يف - يناو مح حيمملا ةيداف .د - ؿو قت ايثو ر و م
 ةير يبعت الً اكشأ ةمو اقملا ةفاقثل حبصأ دقمف " – ـٕ٘ٓٓ، -ٛ - ددعلا ،ةر كسب رػػضيخ
 ؿػػسمسملاو  ـميفلاو  ةر و ػصلا يػفو  ةيميكشتلا فو نفلا يفو  ةيبدألا ساػػنجألا ؿك يف ةفمتخم
 ؿعلو  ، ىر خألا ةيئاميإلا ةير يبعتلا فو نفلا ؿكو  ؿيثمتلاو  حر سملاو  ىقيسو ملاو  ةينغألاو 
 ةيبر علا انتايح يف ةمو اقملا ةيمىأ ىدم ىمعو  ريبعتلا ةو قو  راشتنالا ىمع ؿدي ؾلذ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . (ٔ)" ؽيمعلاو  عساو لا اىر يثأتو  ةر صاعملا
 وانفتاح   ،األدبّي  االبتكاريالتداخؿ   فا  تعكس لناعمى منصة الثقافة المرايا الفكرية     

  في ىاجذور    تقّصينالحظ اف   انمعجي  ، ضمف المشاكمة واالختالؼ الحديثة الدراسات
مف  بعنايةيدرس  لـ   ،األدب الحديث  مضمار في يامعالم ددوتج   ، القديـ   العربي االدب 

 اػمػنكل  ، ىاوقضايا المناىج تمؾ دراسة   في أىمية مف ليا ما الرغـ عمى المحدثيفقبؿ 
 التأكيد يمكننا  ةيبدالا ـظُ نلا رييغت ةمظم تحت تار اكتبالا عاو نا رو بع أدبم ىمعو  ـو يلا

  الخضوعِ     عف   تبتعدُ  متحررة تقنياتٍ  تقديـ إلى خالصةً  تسعى الدراسات بعض أف عمى
 المميح فادية. د -وتشيُر   . المتعددة األدبية باألنواع   عالقاتوِ    في   األدبي لمجنس دػوالتقيي 

 ، -ٛ - العدد بسكرة، خيضػػر محمد جامعة -اإلنسانية العمـو مجمة في - حمواني
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 القصيدة تطور حركة راجعنا إذا »                                    الى تطور قصيدة المقاومة بقوليا : " – ـٕ٘ٓٓ
 القرف ىذا عشرينيات إلى العائدة القصيدة ىذه تطور جذور أف وجدنا الفمسطينية
 فحتى الخاصة بالتجربة العامة التجربة يصير لمشعر عاماً  تصوراً  تنمي وثالثينيات

 وشعره التحريضية قصائده مع مشتبكة كانت ، الضاحكة وغزلياه طوقاف، إبراىيـ عبث
 كؿ فعالً  حاولو ما وىذا الشعر غاية لمشاعر الوطنية التعميمية الرسالة مف يتخذ الذي
 وأناشيدىـ ومحاضراتيـ ومدارسيـ مناىجيـ في العرب التربويوف ووظفو المرحمة شعراء

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (ٕ) « المدرسية
 الشاعر بيف الصمة زادت فكمما القمب، منبعو الذي الرثاء بؿ تطور االمر الى شعر

بقاء لمميت، تخميدٍ  مف يحممو لما الرثائّية، القصائد اواصر ازدادت المتوفى والشخص  وا 
 في لمكرمي و ( ٖ.)ورثاء قصائد مف فيو ُكتب ما ذكروا كمما الناس ألسف عمى ذكره
 خالد أبو"  القائد رثاء في قصيدتو ومنيا..   ومؤثرة جميمة قصائد الرثاء

 عمى العيد قطعوا الذيف لمثوار نشيداً  أصبحت التي ةتقصيد الكرمي سممى أبو نظـ  
 في وقاؿ..  جنيف بمنطقة(  الظير سيمة)  قرية  في ، شيعوه الذي لشييدىـ الثأر

  : قصيدتو
 باكيا" الظير سيمة" أناجي وقػفػتُ  
 خالدٌ " .. الظير سيمة" يا خالد أبػو 
 واليدى بالنورُ " القّساـ" إلى َيػمػت   
 بعدنا ويثأر عشنا مػا سػنػثػأر 
  واستمع المجد عمى تغمؽ ال دىر فيا 
 عاصيا  كاف بعدما دمعي وأذلػمػت 
 يمانيا سيفاً  الػعػمياء إلػى ُيػَزؼ   
 وىاديا  إماماً  فػينا يػزؿْ  ولػّمػا 
 الّنواصيا تشيب بثورات بػنػونػا 
 (ٔ). ثانيا الباب تقرعُ  الػضحايا ألػوؼ 
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ِشعُر المقاومة المستقى مف ِفكِر المقاومة، غيَر انُو لـ َيُعػد ُمقتصرًا عمى المقاومة 
العسكرية ، بؿ شيد خالؿ العقديف االخيريف مف القرف الماضي نمطُا جديدا يمكف اف 

 نعبَر عنُو بالمقاومة الثقافية. 
 ت معجميا يحمُؿ في متابعة شعر المقاومة ،  الذي بات مف مفردا -ولقد اسمفنا القوَؿ 

  ِعَدَة تعبيرات مختمفة خصوصٍا الشعر، و كمثاٍؿ نوردُه لبعِض تجمياِت شعِر المقاومةِ 
اذ لـ يبعد عف فكِر " أبي سممى" استشراؼ ما يضمرُه الحكاـ العرب ، فانو ال تعويؿ 

  عمييـ ، وانما تصنع الغد المشرؽ يػػُد الكفاح وقبضة السالح ، اذ يقوؿ في قصيدة : 
 اأَلغاني ُحْمرَ  ُصغتُ "  الِمدّ "  و"  الر ممةِ "  َوِمفَ  ، ريشتي"  فمسطيف"  ِمفْ 
 المعاني" طولكـر" سيؿ ومف قوافييا" يػافا"  بػرتػقػاؿ شػذا ِمػفْ 

 اإلنساف حرية تحمي ، البكرَ  الد روب تشؽُ  ، يػدي فػي ريػشػتػي
 الميداف حومة عف تخموا!...  العار ألػويػة الػحػامػمػوف أيػيػا

 واألوثاف األصناـ حماة يا واستريحوا أمػره الػشػعػب  َسػمّػمػوا
 الّرعاف وفوؽ بنا ترمي ، الخضر الػسفوح فػوؽ األيػاـ  أتُػراىػا

 الز ماف عبرَ  نجتاز ونمضي ُكن ا كػما..  دربٍ  رفػاؽ..   نػتػالقػى
  (ٔ.) النيراف مع أرضنا مف الفجرُ  ُيطؿ   لـ إذا..  الػد نػيا تُػضػيءَ   لػفْ 

 تطور عمى تدلنا المقاوـ الحديث العربي الشعر واقع دراسة د : قائمة " إف –وتعقب 
 والقمع باألزمات حافؿ عربي زمف في ولغتو وتعابيره في أشكالو العربي الشعر ىذا

 بقيت الشعراء أصوات فإف ذلؾ مف والوىف وبالرغـ واالحتالؿ والتجزئة واالضطياد
 الصادؽ الحساس الشعور قمة يمثموف الشعراء المقاومة وبقي األمة روح تمثؿ

 ( .ٔلمفيوـ الشعِر و تطورًا في فنِو . ) ارتقاء بذلؾ فحققوا المرىؼ
 جمالية بيان محاولً  ؛"ساعة قفي" لقصيدة شاعرنا البرغوثي  تطبيقية دراسة  ـ2

 الشعرية : اتهصور و والخارجية، الداخمية موسيقاها و الشعرية، لغتها
 نالشاعر  " ساعة " قفي قصيدةتمؾ ىي احرزت ظفرًا موفقًا  خاطرٌة ادبيٌة تفردت وىي 

النفس العربية التي تشعُر بالقيِر والظمـ ،  مست ال ألنيا كبيرًا ؛ ونالت نجاحًا واىتماما
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 النسيج مف ضرب في تصويرِه الشعري ، فاف " الشعر بارعاً  فجاء تركيب القصيدة
  يقوؿ فييا : (ٕ. ) التصوير مف وجنس
 ..خاِذُلوْ  والدىرُ  باتَ  َمفْ  َتْخِذلي وال -وقاِئُمْو  َقْولي يفديؾِ  ساعةً  ِقفي
 ..زائُموْ  ُيخي بُ  ما كريـٍ  بدمعٍ   ػ   ُمنجدي َقؿ   إّنني وانجديني اال
 ..يباخُموْ  الزماف مجرى في يجرِ  ولـػ  أطاعني شيءٍ  كؿ   عصاني ما إذا

 ..ماثُموْ  الحزفِ  غائبُ  يدعو كذلؾػ  جميعيا الرزايا ابؾِ  الرزايا بإحدى
 ..نائُموْ  الموت عمى محسودا بات فقدػ  البكى عف حّتى اإلنسافُ  عجز إذا

ن ؾَ    ..حبائُموْ  اليالؾ في أوقعتو كمفػ  تكف وال فاختر اثنيف بيف وا 
 ..آمُموْ  لييَمؾَ  يبقى آمؿٍ  رب ُو ػ ومف ليسَمـَ  يفنى آمؿٍ  فمف

ْقرِ  َوَيْحِمُمني  ..ُيَطاِوُلوْ  الس حابِ  َفْوؽَ  بو َصْيَدُه ػ َوَيْعُمو َيْحِمؿُ  كالص 
ف طاحَ  ِمْخالِبوِ  ِمفْ  َفر   فإفْ   ..آِكُموْ  َفْيوَ  ِمْخالِبوِ  في َظؿ   َىاِلكًا ػ وا 

ـْ ػ ُعُموـُ  ِمت   إفْ  الظ ال ـِ  ِمفَ  َعَزائي  ..ُتَجاِمُموْ  َمفْ  ليا َما المنايا َقْبَمُي
 ..قاتُموْ  المْوتِ  ِمفَ  َيْنُجو َما َكَذِلؾَ ػ    فإن وُ  الَقِتيؿَ  الموتُ  َأْقَصدَ  إذا

 ..ُتَساِئُموْ  ِحيفَ  المْوتِ  َحَسَناتُ  َوُىـْ ػ    َكِثيَرةٌ  َوْىيَ  الموتِ  ُذُنوبُ  َفَنْحفُ 
 ..َوُيَجاِدُلوْ  َذم اَموُ  بيا َيُرد  ػ    ُمَداِفعاً  الِحسابِ  َيْوـَ  بيا َيُقوـُ 
 ..يحاِوُلوْ  الَجوابِ  َمْفُقودَ  َستُْبِقيوِ ػ    كريمةً  بالدي في َقْتَمىً  َولكف  
 ..واِبُموْ  َيْيُطؿُ  والموتُ  َتَخؼْ  ال أبيػ    منادياً  الجدارِ  تحت ِمفْ  الطفؿَ  ترى

 عمى جماؿ كبير بشكؿ يستند غيرىا انما عمى ليا تفضيمنا ولبياف جمالية لغتيا في
 البنية عناصر ولذا سنشيُر الى أبرز .. الشعري البيت منو يتكوف الذي ايقاعيا

 الداللة توجيو في األثر لو كاف الذي .. "قفي ساعة" قصيدة  في داللة اإليقاعية
 .المتمقي في والتأثير

 : التكرار - ٔ
 صبحلي، سماتيا ضمف ايقاعاتيا  احدُ  راالتكر جعُؿ القمـِ لدى كتابة القصيدِة ي منصة 
المتمقي عبَر  النتباهِ  األكثر جذباً  الموسيقية كاآللة فقد بات ،لشاعر،ا شعورية عف اً شفاك

بالمراد المبتغى لدى الشاعِر ، فقد تكرر ذكُر مفردة الموت  مذكراً  اتوِ ما ُينَتُج مف تردد
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في قصيدة مبحثنا بما اسيـ معبرًا عف انفعاالت الشاعِر مف الموت الذي طاؿ مكثًا في 
    ..مرات التي ذكرُه فيياالوطنِو وذؾ مف خالؿ 

 قاتِموْ  المْوتِ  ِمفَ  َيْنُجػػو َما َكَذِلؾَ   **       فإن ػػػوُ  الَقِتيػػؿَ  المػػوتُ  َأْقَصدَ  إذا
 تساِئُمو ِحيفَ  المْوتِ  َحَسَناتُ  َوُىـْ   **      َكِثيَرةٌ  َوْىيَ  المػوتِ  ُذُنوبُ  َفَنْحفُ 
اَمػػػوُ  بيا َيػػػػػػُرد      **      ُمَداِفعػػػػػاً  الِحسابِ  َيْوـَ  بيا َيُقوـُ   َوُيَجاِدلُػػْو  َذم 
 يحػاِوُلوْ  الَجوابِ  َمْفقػػػُودَ  َستُْبِقيوِ    **       كريمةً  بػػػػالدي في َقْتَمىً  َولكف  
  واِبُموْ  َيْيُطؿُ  والموتُ  ، َتَخؼْ  ال أبي**  منادياً  الجدارِ  تحت ِمفْ  الطفؿَ  ترى

 وْ ػػَأَناِممُ  الر َصاصِ  َردِّ  َعفْ  َوَتْعَجزُ   **        وِ ػػػَبَكفِّػػػ ُيِشيػػػرُ ووالدُه ُرعبًا 
 َمَعاِوُلوْ  َوَتْيِوي َتْعُمو ، َمْوتََنا َنَرى    **     َلْيَمةٍ  كؿِّ  في األْخبارِ  َنْشَرةِ  َعَمى
ىا وراء ترميز النصوص داللة مفادعمييا اف  االطاللةِ  خالؿ مف لنا توضحُ  الكتبِ  زىرةِ 
لكنما ذكٌر الممات  رافَقُو ُمذ كاَف في الصبا صغيراً  الحزفَ ما ذكرُه الشاِعُر يوحي بأف  أف

 حيف أخطيوِ  فما رفيقي  -  طفولتي منذ بالحزفِ  عالـٌ  أنا " جعمُو كبيرًا ، اذ يقوؿ :
او  الشاعر ُبغيةَ  داعماُ  تموسؽَ  نغـٌ  القصيدة كأنيا في الممات تكرار مفردةِ ف .. "أقابمو

التكرار ليذِه المفردِة  فمف خالِؿ موسقةِ  ، الموتُ  فيو يمكثُ  الذي واقعوِ  مف لوعِة شكواه
وأوجدت تناغمًا  ،عندُه  رةاالمر ُغصة  وصورت الشاعر ىموـِ شعور و  تعكس "الموت"

، متجاوزًا الداللةعنصِر ب طالمحي اإليقاعي االنسجاـ تحقيؽ في االبيات ما ادى الى
وراجعنا  أيدينا بيف التي القصيدة فمو بدأنا .. مصاحبِة ذكر الموِت عند الشاعرِ 

 الطويؿ" ، "بحر عمى ُبنيت ، نالحُظ انياموسوعة الفاظيا لغرض ترجمة مبتغى الشاعر
 في الجديدة الفنوف بعض فييا اً ستحدثم ، الشاعِر و شعِبوِ  وىذا يوحي الى طوؿ مأساة

 ،" ضميره مع الاّلـ رويّ وكاَف قد اختاَر " ، الشعرية بالصورة المتعمقةُ  تمؾ ومنيا الّنظـِ 
 نقؿوىو بيذِه الصيَغِة يروـَ  ، الياء بسكوف –" فاعُموْ " : وزف عمى قافيتيا وكانت 

 ُمقِبالً  :وقابؿَ ،  مدفوًعايستدعي :  دافعَ  - ، فالفعؿ ، بو ومفعوؿ فاعؿٍ  عمى لداللةا
 ( ٔ)...وىكذا

 القدماء شعر عند هنالمس ما خالؼ عمى فسوِ نَ  إيقاؼ في تضَمَف َمػمَمساً  شاعرنا جديدف
مف بداية  آخر نوعاً  شاعرنا قػصيدةِ  في نالِحظُ فسوَؼ  ، أصحابيـ يستوقفوف كانوا الذيف
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 في  وىو ،الضالِة في متاىة االحتالؿ  العروبةِ  طمؿ إنو ،االطالؿ لو صح التعبير 
مف  .. فمو قارنا بيف قوؿ الشاعر القديـ نوىنا آنفاً  كما ، نفَسو ُيخاطب وِ تقصيد مستيؿّ 

وبيف مف قرنوا طمب ذكرى حبيٍب ومنزِؿ.. وآخريف ، قفا نبؾ مف قصيدِة أمرئ القيس : 
ليشكو بث محزنِو العميِؽ فتحمُؿ عنُو بعضًا مف حريِؽ القمب وااللـِ  ساعةً الوقوؼ 

 األرُبعِ  ِذماـَ  نقضي***  باسِ  مفْ  ساعةً  وقوِفؾَ  في ما - العميِؽ ، كقوؿ ابي تماـ 
 .(ٕاألدراِس )

 عمق الدللة  – ٕ
 مفالـ التعميؿ  حذؼ وقد  -وقائُمو  قولي يفديؾ ساعةً  قفي -بينما شاعرنا بدأ بقولو : 

 نفسوِ  وقوؼَ  ويرجوُ  يستعطؼُ  بقدِر ما ىو يأمر ال ىناُو أنّ  ليشعرنا ،  -يفديؾ  –الفعؿ 
الضمير عمى  اضافتوُ  ونالحظُ  أممؾ .. ما بأغمى أفديؾ فيقوؿ: " قْولُو " ،ليسمعيا  لو

  االبيات في قولِو :
  لوخاذِ  والدىرُ ػ  بات مفػ  تخذلي وال  -   وقائمو قوليػ  يفديؾِ ػ  ساعةػ  قفي
ف  -  ىالكاً  طاح مخالبوِ  مف فر   فإف  ..  ػػوآكم فيو مخالبوِ  يػػف ظؿ   وا 

 بو المفعوؿ عمى داللةً  "الياء"  ضميرب نةً مقتر جاءت  "آكمو خاذلو، قائمو،"فالمفردات 
" وىي توحي الى اولئؾ الذيف تعرضوا لمعذابات الشاعر ذات" ىوىنا المفعوؿ بِو انمت و 

عمى مخاطبِة  وايضًا تدؿ عمى استمرارية الفعِؿ ولذلؾ يمحُ  العربي، وطنو في واآلالـ
عدـَ  وُ من طالباً  إليو كي يستمعَ  الوقوؼ الُمَتَخيُؿ الذي صاغُو في سياِؽ القصيدِة لغرضِ 

 ، مصوراً  ًا وذلؾ يتضُح مف استعمالِو مفردِة " خاِذُلو "مدو  الدىر خذلو  كما خذالنو
كاَف قد "  إف الميمكيف مصيره الكاسرِ  مخالب بيف الضحيةُ  كأنوُ  عميو المييمفِ  الحزف

 ، ونعرج عمى البيِت الثالِث : ىمؾ، وِ يمبمخ بيف بقي واف  مؾ وىفػَر" سقَط 
فّ    .كاىُمو بالكؼّ  قاـ ما جبؿٍ  عمى***  أراَحيا ما إذا كّفا لو وا 

 بالكؼ قاـ ما)اذ مازالت االبيات مشحونًة بالحزِف بعَد الحزِف وميما حاوؿ اف يرتاح 
تشّبتِو ، ليجعَؿ لنا مف ذلَؾ صورًة  في وقّوةً  وطأتوِ  شّدًة في فكنى عف ذلؾ( كاىُمو

  محسوسًة مف المنقوؿ المعنوي.
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وانما يكوُف  .قوابُمو الوليد ساؽَ  أمسكتْ  كما****  بيا َعِقبٍ  عمى رأًسا ويقوؿ :  ُيقّمبني
الوليُد ضعيفًا تمسكُو القابمُة ليَس لُو مف أمرِه شيء ، متقمبًا بيَف فكي الحزف رأسًا عمى 

  :قاؿ  توضيح تمؾ الصورِة حيف مف زاد و عِقٍب ،
 ..ُيطاوُلوْ  الّسحابِ  فوؽَ  بو ويعمو***  صيَدهُ  يحمؿُ  كالصقر ويحممني

 في" بتشديد الالـ  الـالظُ " المبالغة صيغة الشاعر يوظؼ مأساتو ؽصوير ُعمتألجِؿ و 
 : قولو

   .ُتجامُمو مفْ  ليا ما المنايا ُعموـُ ***  قبميـ مت   إف الُظاّلـِ  مف عزائي
ضد  المقاوـِ  حالةُ  ىي لُو، أخرى حالةٍ  وصؼ إلى حالةٍ  ؼُ وصِ منُو بعَد في انتقالٍة ف

 استعمالوِ  خالؿ مف كثرتيـ مف " الظالـ "  ستشعرن ،"الظاّلـ" : قولو في، وذلؾ الظالـِ 
وفي ىذِه الكثرِة عزاٌء لُو مف الموِت الذي سيكوف عمى ايدييـ  ،"الُفّعاؿ" : المبالغة صيغة

 كؿ في شرِ تنالم بالُظاّلـ تعجّ  التي فمسطيف أرضفي  الظمـ كثرة عف كنايةٌ  البيت ففي، 
  .وزماف مكاف
 .قاتُمو الموت مف ينجو ما كذلؾ***  فإّنو القتيؿ الموتُ  أقصدَ  إذا

 فسيأتي القتؿ، سببو وكاف أجَمو استوفى إذا القتيؿ أفّ  مألوؼ البيت ىذا واف كاف معنى
 (ٔ: وبشِر القاتَؿ بالقتِؿ ولو بعَد حيف ) ؿيق أليَس قد أيًضا، القاتؿ عمى يوـٌ 

 .ُتسائُمو حيف الموتِ  حسناتُ  وىـ***  كثيرةٌ  وىي الموت ذنوبُ  فنحفُ 
 .وُيجادُلو َذّماَموُ  بيا يرد  ***  مدافًعا الحساب يوـ بيا يقوـُ 

عف االحياء بػ " نحف ذنوب" فاألحياُء اخمدوا الى الِدَعِة واحبوا الحياة  البيت َقد كنى فيف
فكأنُو يراىـ اقترفوا ذنوبًا بذلؾ ، اما المناضموف فيـ حسناٌت ألنيـ طمبوا الِعزَة فنالوا 

 حسيةٍ  الفنيِة في الصورة مف كجزء موضٍع مف قصيدتوِ  الشيادة.. ويوظُؼ اآللَة في
 :يقوؿف ،في ذكِر المعاوؿ  المعنى تقريبالى  يدؼتَ  ذكيةٍ 
 ومعاولُ  وتيوي تعمو موتنا، نرى -  ليمةٍ  كؿ في األخبارِ  نشرة عمى

صورة  منوُ  حصؿَ تتل المعنى تكثيؼل ردىا ىناوأ ، رو الصخ نقرل يةٌ حديد آلةٌ  فالمعوؿُ 
بالدِه  في موت المرءِ  و ألفّ  ،، يف ُكثرقاتم جثٍة بفعؿِ  مف أكثر وجودو  ، الجريمة
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 في قتالً  ولكفّ    ..الجواب؟ اف ُسِئَؿ كيَؼ ُمَت ؟ قاؿ :  فيو قد اماتتُو الخياَنةُ  سَيسمُبو
  .ُيحاوُلو الجواب مفقودَ  َستُبقيو***  كريمةٍ  بالدٍ 
 ، "ُتسائمو حيف" كمِّيا األسئمة الخياَنُة ، وال يستطيُع الجواب عمى اماتتوُ  قد فيو -
 . فيقوؿ : .يزاؿ وما يتـّ  كاف وكيؼ القتؿاخرى مف  الى صوَرةٍ  الشاعر ينتقؿ ثـّ 

 .وابُمو ييطؿُ  والموتُ  تخؼ، ال أبي***  منادًيا الجدار تحت مف الطفؿ ترى
 .أنامُمو الرصاص ردّ  عف وتػػعِجزُ ***  بػِكفّػػػػػػو ُيشيػػرُ  ُرعػػبػػاً  ووالػػػػػُده

ِه ولد إلى الوالد مف يأتيَ  األمفَ أف  المفروض ينقميا الشاعر ، وىي مف مقم وبة في صورةٍ 
 الموت وذلؾ لما رأى ، تخؼ ال:  ألبيو الولدُ  يقوؿبشكٍؿ آخَر ، اذ  ىنا،لكنيا جاءت  ،

 كونو حاؿ رعبا،: فػ  يشيُر، رعبا والدهُ ازداد تعقيد المشيِد في قولِو : و و  ،كالمطِر  ييطؿ
عاّمة  بصورةٍ  الفمسطيني حالة فتمَؾ ُجَمُؿ تصؼُ  ،"بكفو يشيرُ  ووالده" والجممة مشيرا،
  .. ثابتة والضحيةُ  ينزؿ والرصاص ييطؿ الموت وكأف
يفِتُؾ  الذي فيو الذي يفتُؾ بيـ الموت ىيئة تصوير ينقُؿ لنا متواصالً  الشاعرُ  ومازاؿ

 : األكفاف، الذي  نّساجٌ  وىو كذلؾَ 
 .مغازُله تكل   ل عاًما لخمسين***  ليمةٍ  كلّ  في األكفان ،"ينسج"لنا  

 ، : المسمميف، العرب غير يعرؼ الوكأف الموت 
  .وقبائُمه أهمُـه لعمــري كأّنا***  فريسةً  سوانا يرضى ل الموتَ  أرى 

 الّرسم دّققَ  بساطٍ  ُنقوش***  كأّنهم العراق شطّ  عمى وقتمى: في فمسطين تارًة ، و 
 .غازُله
 .متناِوُله عيَنهُ  عنه وَيْحُرفُ ****  بعدها يوطأُ  ثمّ  عميه ُيصّمى

 فالقتُؿ في العراؽ عمى جميِع بساطِو ، وذلؾ مف خالؿ قولِو " دقؽ الرسـ غازلو " 
والنقوش ىـ القتمى ، وبعد اف يصمي عميو ، وىو كنايٌة عمف يقضي مآربو منُو بأخِذ 

 ثرواتِو وتركِو ممزقًا ايما ممزٍؽ .
 ويشير كمحصمٍة مفادىا : 

 .وػػمداخم العتيؽ البيت مف فتمؾ***  اوعراقي شاميا أضعنا ما إذا
 ىناؾ، َمدخال لو االستعمار سيجدُ  ألفّ  حتى مكة ، أي : سنضّيع
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 .ُنصاوُلو عدّوا مطيقيو ولسنا***  ُحمفاءه بنا يرضى ال الّدىر أرى
 .ونباِدُلو أعماُرنا يبادُلنا***  مضى أو سُيقبؿُ  جيؿٍ  مفْ  ثـّ  فيؿ

 بعد العاقبة في صوٍر ذكرىا فيو االف يتساءُؿ عف الموتواذ مر بنا آنفًا ما قالو عف 
إلى  خرج او اف كالموُ  ولـ يتغيروا عنا ؟ بعدنا يأتي بمف سيرضىفيؿ   الموت ذكر

 المتمقييف تطمئف رسالة موجياً  الحاؿ واقع تعتمُد تغبير  محاولٍة جديدةٍ  في التمني مفيوـ
 في التغيير ببقاء األمؿ

 الخـــاتمــــة :
التي طالما  المكنونات العربية عبَر عف أنو لمشاعر نقوؿ مسجميف وأف بد ال وىنا 

 بناًء لغوياً  جانب،، وصاغ ببراعةٍ  كؿ مف الموت يحيط بيا رؤيِة مشاىدكيؼ اف  ُقِيرت
حمَؿ تعابير جددت لدى المتمقي مشيَد الوقوَؼ الطممي بصيغة اخرى اذ استوقؼ نفسُو 

 مستطرداً  ؛ المعالـ ةِ واضححبوبة في الشعِر القديـ في صورٍة  فخاطبيا وعاتبيا بدؿ الم
 مف لممتمقيرعًا شمُ  الباب عميوِ  أبقىلذا و ،  مأساتو بحر في ليغرؽ عف الموت حواره في
الصور  التقاط في قدرتوُ م القصيدة ىذه في لمشاعر سجؿنُ و . .والحكـ التأويؿ أجؿ

ادت  شعريةًا صور  فكانت ،ذىف المتمقي  في فو ز المخ المعنى ُتعبُر عف التي الحسية
 وِ عواطف شحففي  المتمقي  تأثيرًا واضحُا عمى

 المصادر
 القرآف الكريػػػـ

 الدراسات مؤسسة ، كنفاني ،غساف االحتالؿ تحت المقاوـ الفمسطيني (األدبٔ
 .. بيروت ـ،ٖٜٙٔ ،ٔالفمسطينية،ط

 مجمة - - حمواني المميح فادية. د -المعاصر العربي الشعر في المقاومة ثقافة (تجمياتٕ
 ..  ـٕ٘ٓٓ، -ٛ - العدد بسكرة، خيضػػر محمد جامعة -اإلنسانية العموـ

 ازمنة دار في الثقافة وزارة مف بدعـ ، اصبع ابو ،صالح والفنوف اآلداب في المقاومة (ثقافةٖ
 . والتوزيع لمنشر

 لمنشر مجدالوي دار المناصرة، عزالديف والشعراء، الشعر في مقاربات الشعري، النص (جمرةٗ
 .ـٕٙٓٓ،ٔط عماف، والتوزيع،
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 لمنشر الفكر دار لبناف، ،ٔ ط والبديع، احمد الياشمي، والبياف المعاني في البالغة جواىر (٘
 ـٕٓٔٓ والتوزيع،

 -. الحمبي البابي مصطفى. الناشر.   ىاروف السالـ عبد. التحقيؽ ،.الجاحظ - ( الحيوافٙ
 .ٖٔٛٗ – ٜٔٙ٘. 
  ـٜٚٛٔ،ٗوىبة،ط بالغية"، محمد ابو موسى ،مكتبة التراكيب "دراسة دالالت (ٚ
 لمكتب الريس رياض: لبناف بيروت ـ،ٕ٘ٓٓ(ٔط) درويش محمود االولى، االعماؿ ( الديوافٛ

 . ٖوالنشر،جػ
 .  ـٕٕٔٓ، ٕجابر، ط ميدي رائدة النجار، عمي محمد الحمة، اسعد شعراء عند ( الرثػػػػػاءٜ

 العربية المؤسسة: لبناف بيروت،, ٔالفار،ط مصطفى.  وانساناً  أديبا سممى أبو ( الشاعرٓٔ
 . ٜ٘ٛٔ والنشر، لمدراسات

 العربية المؤسسة: لبناف بيروت،, ٔالفار،ط مصطفى.  وانساناً  أديبا سممى أبو ( الشاعرٔٔ
 . ٜ٘ٛٔ والنشر، لمدراسات

 . ٔ ج - اليمداني عقيؿ ابف - عقيؿ ابف ( شرحٕٔ
 .  العربي الكتاب دار طبعة التبريزي، الخطيب تماـ، أبي ديواف ( شرحٖٔ
 مكتبة:  النشر دار•  عبدالرحمف ابراىيـ ، والموضوعية الفنية قضاياه الجاىمي ( الشعرٗٔ
 . ٕٓٓٓ: ٔط•  بيروت-لبناف
 الجامعية. الثقافة مؤسسة:  الصائغ االلو عبد نقديا، معيارا الفنية الصورة (٘ٔ
 .العشماوي زكي محمد ، والحديث القديـ بيف االدبي النقد ( قضاياٙٔ 

 لممفسر الناس السنة عمى األحاديث مف اشتير عما اإللباس ومزيؿ الخفاء ( كشؼٚٔ
 الديف حساـ مكتبة( ىػٕٙٔٔ:  ت) الجراحي العجموني محمد بف إسماعيؿ الشيخ المحدث
 .    ىػ ٖٔ٘ٔ - القاىرة – القدسي

 - العرب الكتاب اتحاد - جمعة حسيف «واآلفاؽ والواقع التاريخ في قراءة ( المقاومةٛٔ 
 . ـٕٚٓٓ ، دمشؽ
 ،ٔ ط ، الخطيب موسى احمد المقاوـ، العربي الشعر في دراسات - القصيد ( وىجٜٔ

  . ـٜٕٓٓ


