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 امللخص
تمقي ىذه الِدراسة الضوء عمى قصدة )الشييد( لمشاعر الفمسطيني عبد 
الرحيـ محمود، تمؾ القصيدة التي كتبيا قبؿ وفاتو بنحو تسع سنوات، 
وكأنو يرثي بيا نفسو، وقد ىدفت دراستنا إلى الغوص في أعماؽ القصيدة 
مف خالؿ دراسة أسموبية تكشؼ عف مكنوناتيا حيث تـ تحميميا أسموبًيا 

يتًا بيتًا ثـ دراسة مستويات البنى األسموبية بالقصيدة، وكاف البحث عمى ب
ثالثة مستويات شّكمت بمجمميا حضورًا فاعاًل وسياديًا في القصيدة 
موضوع الدراسة، وىي المستوى الصوتي الذي تناوؿ الجانب الوظيفي 

يًنا الفونولوجي وتطرؽ إلى اإليقاع الخارجي المتمثؿ في الوزف والقافية مب
ما بيا مف انزياحات موسيقية عما ُعيد مف القافية العمودية، ثـ 
الموسيقى الداخمية ومؤثراتيا اإليقاعية، ويميو الجانب التركيبي الذي ُعنى 
بالبنية المغوية لأللفاظ والتراكيب وأخيرًا المستوى الداللي الذي عني 

ما تزخر بو بالجانب التصويري واألساليب اإلنشائية، كاف ىذا لمكشؼ ع
القصيدة  مف ظواىر أسموبية وتناصية والتي كتبت ليا الشيرة والذيوع 
وجعمت ليا مكانة مرموقة في شعر المقاومة والشعر الوطني والحديث 

 بعامة .
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ABSTRACT 
This study sheds light on the poem (Alshaheed) of the 
Palestinian poet Abdel Rahim Mahmoud, the poem that 
he wrote about nine years before his death, as if he 
were inspired by himself. Our study aimed to dive into 
the depths of the poem through a stylistic study, And the 
study of the levels of stylistic structures in the poem. 
The research came at three levels, which constituted an 
active and sovereign presence in the poem. The subject 
of the study is the phonological level, which dealt with 
the functional aspect of phonology. A period of vertical 
rhyme, then internal music and its rhythmic effects, 
followed by the structural aspect, which is concerned 
with the linguistic structure of the words and structures, 
and finally the semantic level to me on the photographic 
side and the structural methods. This was to reveal the 
poem's richness of stylistic phenomena, In the poetry of 
the denominator and the national poetry and the modern 
in general. 
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 مقدمة   
ىذه قصيدة )الشييد( لمشاعر الشييد عبد الرحيـ محمود، ابف الشيخ 
محمود عبد الحميـ عبد اهلل، ولد في عنبتا التي تقع بيف طولكـر ونابمس 

ـ، وال شؾ في ذلؾ رغـ الخالؼ الذي ُوِجد في بعض الكتب، ٖٜٔٔعاـ 
 -ـٜٓٔٔمثؿ :أعالـ األدب والفف،  الذي ذكر مؤلفو أفَّ عاـ والدتو ىو 

وديوانو الذي أعدتو مكتبة بمدية نابمس، ُذِكر فيو أفَّ والدتو كانت عاـ 
ـ وأكَّد نافع عبد اهلل أفَّ والدة عبد الرحيـ محمود كانت عا –ـ ٜٗٔٔ
  ،  وكاف دليمو مف خالؿ شيادتو المدرسية وديوانو .ٖٜٔٔ

وعرفت أسرتو بالثقافة والعمـ والفقو فسميت )الفقياء(، وكاف والد عبد 
الرحيـ  محمود قد تخرج في الجامع األزىر، وأصبح مف شيوخ المذىب 
الحنبمي في قضاء بني صعب، وكانت ىذه التسمية تطمؽ عمى قضاء 

 صر .طولكـر في ذلؾ الع
وتزوَّج الشيخ محمود والد عبد الرحيـ ثالث نساء، كانت آخػرىف والدة عبد 
الرحيـ محمود،  وكاف لو باع في الشعر، ولكفَّ شعره كاف مقتصرًا عمى 
اليجاء، وال سيما ىجاء القضاة والمسؤوليف، وقد عدَّه بعضيـ مف 

 الشعراء الناقديف الظرفاء.
ولى في كنؼ والديو، فكاف مف عاش عبد الرحيـ محمود طفولتو األ 

الطبيعي أف يغرس الوالد الشيخ في نفس ولده حب العمـ والديف،  ولكفَّ 
ـ، وقد مضى مف عمر عبد الرحيـ ست ٜٜٔٔالمنية عاجمتو، فتوفي عاـ 

 سنوات فقط،  فعرؼ عبد الرحيـ معنى اليتـ في مستيؿ حياتو.
ـ وسنة ٕٜٔٔتة وتمقى دراستو االبتدائية في بمدتو عنبتا ما بيف س

ـ، وواصؿ دراستو الثانوية المتوسطة )االستعدادية( في مدينة ٕٜ٘ٔ
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طولكـر )في المدرسة الفاضمية حاليا(،  إذ مكث فييا أربع سنوات أخرى،  
 وفي السنة األخيرة مف دراستو بدأت تظير عميو معالـ النبوغ في الشعر .

الثانوية العالية ما  ثـ التحؽ بمدرسة النجاح؛ فقضى فييا سنتيف لمدراسة
(،  وبعد أف تخرج فييا، التحؽ بسمؾ الشرطة في ٖٜٔٔ-ٜٕٜٔبيف )

الناصرة لمدة ثالث سنوات، وسرعاف ما ترؾ عممو ىناؾ، بعد أف رفض 
أوامر سمطات االستعمار البريطاني بمالحقة الثوار، وكانت بريطانيا قد 

ا لفمسطيف أخضعت البالد لحكـ عسكري عنيؼ، بعد أف أتمت استعمارى
 ـ.ٜٛٔٔمنذ عاـ 

ترؾ عبد الرحيـ محمود الناصرة، وتوجو لمعمؿ في مدرسة النجاح، 
وأسندت لو وظيفة تعميـ المغة العربية لمصفوؼ االبتدائية، وظؿ بيا أربعة 

ـ لـ يتواف عبد ٖٜٙٔـ( وبعد قياـ ثورة عاـ ٖٜٚٔ-ٖٖٜٔأعواـ )
حيـ الحاج محمد )أبو الرحيـ محمود عف االلتحاؽ بيا تحت قيادة عبد الر 

قضاء طولكـر . وانخرط الشاعر في صفوؼ  –كماؿ( مف قرية ذنابة 
 المجاىديف.

وبعد انتياء الثورة توَجو عبد الرحيـ محمود إلى العراؽ، السيما انو كاف  
مطموًبا لمقوات البريطانية، وىناؾ اتصؿ بػأميف الحسيني، ثـ دخؿ الكمية 

ثاف، وبرز في مدرسة العّشار االبتدائية  العسكرية في بغداد برتبة مالـز
ـ، شارؾ ٜٔٗٔفي البصرة، ولمَّا قامت ثورة رشيد عالي الكيالني في عاـ 

فييا مع رفاقو الذيف كانوا قد لجأوا إلى العراؽ، ولكفَّ ىذه الثورة فشمت 
ـ، فما كاف منو إال أف ٜٔٗٔبعد أف دخمت القوات البريطانية العراؽ عاـ 

ـ ليمتحؽ بالييئة التدريسية حتى ٕٜٗٔالنجاح في عاـ عاد إلى مدرسة 
ـ، وفي ىذه الفترة استطاع الشاعر أف ينشر معظـ قصائده ٜٚٗٔعاـ 

 الوطنية .
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وبعد قرار التقسيـ التحؽ بجيش اإلنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي، وكاف عبد 
ـ،  ٜٛٗٔالرحيـ محمود قد سافر إلى دمشؽ في كانوف الثاني مف عاـ 

رب في قطنة في محافظة دمشؽ، ولكنو سرعاف ما رجع إلى حيث تدَّ 
، وتسمـ قيادَة سرية مف سرايا حطيف . ويدخؿ عبد الرحيـ في  طولكـر
، ويرقى إلى رتبة مالـز أوؿ، ويعمؿ مساعًدا آلمر فوج  منطقة طولكـر
حطيف الذي كاف مسؤواًل عف مدينة الناصرة إلى نياية مدة اليدنة األولى 

 .ٜٛٗٔ/ٚ/ٜإلى  ٙ/ٖٔمف 
وتشتد المعارؾ بيف الصياينة والمجاىديف الفمسطينييف، إْذ حاوؿ 
الصياينة احتالؿ )الشجرة( بمحاوالت مستميتة مف جانبيـ، وكاف عبد 
الرحيـ مف الذيف شاركوا ببسالة في معركة الشجرة؛ تمؾ المعركة الفاصمة 

ـ،  وقد أصيب في ٜٛٗٔالتي دارت في الثالث عشر مف تموز في عاـ 
ـ،  فأخذه رفاقو ٜٛٗٔ/ٚ/ٖٔعنقو ووجيو بشظية قذيفة بعد ظير يـو 

في سيارة عسكرية إلى مستشفى الميداف في الناصرة، ثـ سقطت السيارة 
العسكرية التي تقمو في واٍد، وقد أخطأ خير الديف الزركمي حيف ظف أف 
عبد الرحيـ محمود فاضت روحو في ىذا الحادث، لكفَّ الحقيقة أف رفاقو 

يصابوا بأذى، فنقموه في سيارة أخرى الى المستشفى، وتبيَّف في لـ 
المستشفى أنَّو ُأصيب بنػزيؼ حاد، ولـ يستطع  األطباء وقفو فتضاعفت 

 اإلصابة، وراح يمفظ أنفاسو األخيرة لياًل وىو يردد :
 واْحَذروا أْف َتْتُرُكوِني  اْحِمموني اْحِمموِني 
  ًصا ِمف ُكؿِّ ُىوفِ ػػَخالِ   يا َفَمْسِطيَف  وَداًعا

 ْيُثما متُّ اْدِفُنوِنيػػػػحَ  ُذوِني ال َتَخاَفا ػػػػوخُ 
َـّ دفنو في مدينة الناصرة،  حيث كانت رغبتو ووصيتو .  (ٔ) وقد ت
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 :صدر ديواف عبد الرحيـ محمود في خمس طبعات، وىي عمى التوالي
وىي   ٜٛ٘ٔالطبعة األردنية، منشورات لجنة تكريـ الشاعر.   -ٔ
 .  بيتًا(  ٕٛٗ)
طبعة كامؿ السوافيري، منشورات اتحاد كتاب فمسطيف، بيروت.   -ٕ

 . )بيتاً  ٜٙٗـ )  ٜٗٚٔ
 .  )بيتاً ٛ٘ٙ  ، )ٜ٘ٚٔمكتبة بمدية نابمس.  -ٖ
 . بيتًا (ٖٔٚ) ٜٜٚٔطبعة نافع عبداهلل، صدرت في )دبي(.  -ٗ
. ٛٗ –يف طبعة حنا أبو حنا، منشورات مركز التراث، الطيبة، فمسط -٘

 بيتًا( . ٖٜٔ) ٜ٘ٛٔ
 :األعماؿ الكاممة لعبد الرحيـ محمود: الديواف، والمقاالت النقدية

 :صدرت األعماؿ الكاممة لمشاعر عبد الرحيـ محمود في ثالث طبعات
جمع وتحقيؽ: عز الديف المناصرة، دار الجميؿ،  – الطبعة األولى. ٔ

 .ٜٛٛٔدمشؽ، 
جمع وتحقيؽ: عز الديف المناصرة، دار الكرمؿ،  – الطبعة الثانية. ٕ

 .ٖٜٜٔعمَّاف، 
جمع وتحقيؽ: عز الديف المناصرة، دار جرير،  – الطبعة الثالثة. ٖ

 .ٜٕٓٓعمَّاف، 
 األسموبية

وردت لفظة )أسموب( في كالـ العرب منذ القدـ، فقد جاء في لساف العرب 
 البف منظور:

، وكّؿ طريؽ ممتد فيو أسموب، "... ، ويقاؿ لمسطر مف النخيؿ: أسموب 
، بيد أّف ىذه المعاني قد اتسعت "(ٕ)واألسموب: الطريؽ، والوجو، والمذىب

عند البالغييف والنقاد العرب الذيف ربطوا معناىا بعدة مسارات، فاألسموب 
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، مثمما نجد ذلؾ عند ىعند بعضيـ يّدؿ عمي طريقة العرب في أداء المعن
ذ قاؿ: "...، والشاعر المجيد مف سمؾ ىذه ىػ( إٙٚابف قتيبة الدينوري)

األساليب، وعدؿ بيف ىذه األقساـ، فمـ يجعؿ واحًدا منيا أغمب عمي 
الشعر، ولـ يطؿ فيمّؿ السامعيف، ولـ يقطْع وبالنفوس ظمأ إلي 

 (ٖ.)المزيد
ىػ(، ٛٓٛوقد تبمورت فكرة األسموب عند القدامي في تعريؼ ابف خمدوف )

يرية مباشرة لو استميـ فييا خالصات جيود إذ اتجو إلي محاولة تنظ
سابقيو مف البالغييف والنقاد العرب حيث قاؿ: "ولنذكر ىنا سموؾ األسموب 
عند أىؿ الصناعة، وما يريدوف بيا في إطالقيـ فاعمـ انيا عبارة عندىـ 

، ثـ  ".(ٗ)عف المنواؿ الذي ينسج فييا التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيو
حدَّد مفيـو األسموب في اإلبداع األدبي فذكر أنو يرجع إلي "صورة ذىنية 
لمتراكيب المنتظمة كميًة باعتبار انطباقيا عمي تركيب خاص، وتمؾ الصورة 
ينتزعيا الذىف مف أعياف التراكيب وأشخاصيا، ويصيرىا في الخياؿ 

باعتبار كالقالب أو المنواؿ ثـ ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب 
يا فيو رّصًا كما يفعؿ البّناء في القالب، أو النّساج  اإلعراب والبياف فيرصَّ

 (٘) ."في المنواؿ
وقد استوعب المحدثوف العرب المعاني التي طرقيا القدماء في تعريفيـ 
األسموب، لذلؾ جاءت ىذه التعريفات مقاربة لتمؾ المعاني في مضمونيا 

ت قوليـ إف األسموب "طريقة الكاتب أو وكاف أبرز تمؾ التعريفا العاـ،
نو "طريقة  (ٙ) " الشاعر الخاصة في اختيار األلفاظ، وتأليؼ الكالـ وا 

الكتابة، أو طريقة اإلنشاء، أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفيا لمتعبير بيا 
وعرَّفوه بأنو "الميزة النوعية لألثر ( ٚ) عف المعاني قصد اإليضاح والتأثير

وقالوا إف األسموب ىو "قواـ الكشؼ لنمط التفكير عند ( ٛ) األدبي
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وقيؿ ىو "الصورة المفظية التي يعّبر بيا عف المعني، أو نظـ ( ٜ)"صاحبو
الكالـ وتأليفو ألداء األفكار، وعرض الخياؿ، أو ىو العبارات المفظية 

وبتعدد التعريفات تعددت طرائؽ صياغتيا، ( ٓٔ) ".المنسقة ألداء المعاني
يا تكاد تمتقي في معني جوىري يراد بو اف األسموب ىو طريقة بيد إن

اختيار الكاتب ألدواتو الكتابية بالشكؿ الذي يميزه عف غيره، ويحكـ لو 
 .بالتفرد في صياغة أفكاره والتعبير عنيا

ومف ىنا يتضح لنا الفرؽ بيف األسموب واألسموبية )عمـ األسموب( وىي 
 :(ٔٔكما يمي )

ا األسموبية فإنيا عمـ لو أسس وقواعد األسموب وصؼ لمكالـ، أمَّ  -
 ومجاؿ .

األسموب إنزاؿ لمقيمة التأثرية منزلة خاصة في السياؽ، أما األسموبية  -
 .مف ناحية جمالية ونفسية وعاطفية فيي الكشؼ عف ىذه القيمة التأثرية

 التعبير المساني واألسموبية دراسة التعبير المساني .األسموب ىو  -
أما األسموبية فيي تتجاوز النص المحمؿ المعمومة أساليبو إلي نقد تمؾ 

، ولكف الذي (ٕٔ)األساليب بناء عمي منيج مف مناىج النقد المعروفة 
 جدا وأنيما يمتقياف في كثير مف الجوانب . يظير أف الفرؽ بينيما ضئيؿ

أما عف األسموب في الدراسات الغربية، فيبدو أف الغربييف قد أخذوا كممة 
، وتعني قضيًبا مف  (Stylus) مف الكممة الالتينية  (Style)أسموب((

، ويعني عندىـ (ٖٔ) الحديد كاف القدماء يكتبوف بو عمي ألواح الشمع
الكاتب ألدوات تعبيرية مف أجؿ غايات أدبية، ويتميز استخداـ "اصطالًحا 

 في النتيجة مف القواعد التي تحدد معني األشكاؿ وصوابيا" .
يرتكز حقؿ األسموبية عمي ثنائية تكاممية ىي مف مواضعات التفكير 
األلسني، وقد أحكـ سوسير استغالليا عمميًا ، وتتمثؿ في تفكيؾ مفيـو 

http://iaall.ir/#_ftn11
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يف، أو لنقؿ إلي ظاىرتيف وجوديتيف، ظاىرة الظاىرة األلسنية إلي واقع
المغة، وظاىرة العبارة، وقد اعتمد كؿ األلسنييف بعد سوسير ىذا الثنائي 
فحاولوا تركيزه وتدقيقو بمصطمحات تتموف بسمات اتجاىاتيـ األلسنية 

(ٔٗ). 
وبحسب ىذه الفكرة فقد أفادت األسموبية مف عمـ المغة الحديث فكرتيف 

 :ميمتيف
التمييز بيف المغة والقوؿ التي قاؿ بيا العالـ دي سوسير، إذ ميَّز  :األولي

بينيما تمييزًا دقيًقا، فالمغة عنده نظاـ متعارؼ عميو مف الرموز التي 
يتفاىـ بيا الناس، أما القوؿ فيو صورة المغة المتحققة في الواقع في 

ؽ النظاـ استعماؿ فرد معيف في حالة معينة التحميؿ، وىذا االستعماؿ يطاب
العاـ لمغة في صفاتو األساسية، ولكنَّو يختمؼ في تفصيالتو مف فرد إلي 

فمكؿ فرد مف المتكمميف طريقتو الخاصة. وىذه  آخر، ومف حالة إلي حالة،
الفكرة قادت إلي نشوء عمـ األسموب ألنيا شخَّصت السمات التي تتخذىا 

 (٘ٔ. )دب األسموبالمغة في االستعماؿ، وىي التي تكوف ما سّماه أىؿ األ
الثانية : أف االختالفات المغوية ترجع في الغالب إلي اختالؼ المواقؼ، 
فالمغة بوصفيا نظاًما اجتماعيا تأخذ أشكاال متعددة، وىو ما يجعؿ لكؿ فئة 
مف الناس طريقتيا الخاصة في استعماؿ المغة، ومف أبرز عوامؿ 

تماعية، والمناسبات الجنس، العمر، المينة والبيئة االج  :االختالؼ
 .االجتماعية والمواقؼ تتطمب في بعض األحياف أداًء لغوًيا مناسًبا ليا

إف ىذه االختالفات وغيرىا تشترؾ في تكويف الموقؼ الذي يحاوؿ القائؿ 
اف يراعيو فيما يختار مف طرؽ التعبير حتي يستطيع أف يوصؿ ما يريده 

تخير طريقة التعبير إلي شخص آخر أو جماعة مف الناس، فيو ليذا ي
 (ٙٔ.)المناسبة لمموقؼ
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 قصيدة الشييد :
ىذه القصيدة بمنزلة وعد قطعو الشاعر عمى نفسو، وقد صدؽ الشاعر  

 ربَّو وعده :
ـْ َمْف َقَضى َنْحَبُو   "ِمَف الُمْؤِمِنيَف ِرَجاٌؿ َصَدُقوا َما َعاَىُدوا اهلَل َعَمْيِو َفِمْنُي

ـْ َمْف َيْنَتِظُر وَ    ( َٖٕما َبدَُّلوا َتْبِدياًل  " )األحزاب:َوِمْنُي
فيي قوؿ صادقو العمؿ، وكأنو يرثي نفسو قبؿ موتو بنحو تسع سنوات . 
وشاعرنا لـ يخمِّؼ لنا ميراثًا كبيرًا مف األقواؿ واألشعار، ألنو عرؼ أفَّ 
الكممة فعؿ، وىو لـ ُيخمؽ ليقوؿ إال ما يودُّ أف يفعمو، فيو قد فعؿ وصدؽ 

فعمو .. وكـ مف شاعر مأل الدنيا صياحًا بحالوة لسانو ويروغ عند قولو 
الفعؿ كما يروغ الثعمب، في حيف لـ يترؾ لنا شاعرنا الشييد سوى ديواٍف 
صغير، صفحاتو ثالث وثالثوف صفحة، تضـ في قمبيا سبًعا وعشريف 

 قصيدًة ىي كؿ ما خمَّفتو قريحة الشييد.
بد الرحيـ محمود، أنو قاؿ ىذه أكد أحمد عبد الرحمف، أحد رفاؽ ع 

(، وقد أنشأىا ليرثي أحد رفاقو ٖٜٙٔالقصيدة في ثوره فمسطيف عاـ ) 
مف الدروز الذيف قتموا أثناء الدفاع عف األرض والمقدسات، فراح ينشد 

( وىي تفيض حزنًا، وتحثُّ عمى مواصمة درب الجياد ٚٔالقصيدة، )
شيرتيا اآلفاؽ لصدقيا ومقارعة الصييونية والمستعمريف، وقد طبقت 

الفني وبساطة أسموبيا، حتى فاقت شيرة مؤلفيا نفسو، وما اشتير منيا 
 :  عمى األخص أوؿ بيتيف فييا،  يقوؿ في قصيدتو 

 َوأَلقي ِبيا في َمياوي الرَّدى تي   ػػػػػػػػػػػَسَأحِمُؿ روحي َعمى راحَ 
ّما َمم  َؽ  ػديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ َفِإّما َحياٌة َتُسرُّ الص  اٌت َيغيُظ الِعدى ػػػػػػػػػػػػَواِ 

 نايا َوَنيُؿ الُمنى ػػػػػػػػػُوروُد المَ  اِف ػػػػػػػػػػػػَوَنفُس الَشريِؼ َليا غاَيت
ـَ الِحمى َوما الَعيُش ال ِعشَت ِإف َلـ َأُكف  مَخوَؼ الِجناِب َحرا
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 َف الَورىػػػػالي َبيػػػػَوَدّوى َمق وَف  ػػػِإذا ُقمُت َأصغى لي العاَلم
 ِو الُخطى ػػػػذُّ ِإَليػػػػػػػػػَولِكف َأغ ي      ػَرعػػػػػػػػػػػػػَلَعمُرَؾ ِإّني َأرى َمص

 الدي ُىَو الُمبَتغىػَودوَف بِ  َأرى َمقَتمي دوَف َحّقي الَسميب 
 ي َمسيُؿ الدِّماػػػػػػػَيييُِّج َنفس ميؿ    ػػػػػػػػػػػػػػػَ َيِمذُّ أِلُذني َسماُع الص

 اِرحاُت الَفال ػػػػػػػػػػػػػػػتناوُشُو ج اِب   ػػػػػػَوِجسـٌ َتَجدََّؿ َفوَؽ الِيض
 ٌب أِلُسِد الَشرىػػػػػَوِمنُو َنصي اِء     ػػػػػػػػػَفِمنُو َنصيٌب أِلُسِد الَسم
 ِعطِر ريَح الَصبا ػػػػػَوَأثَقَؿ ِبال واِف ػػػػَكسا َدُمُو اأَلرَض ِباأُلرجُ 

 فارًا َيزيُد الَبيا ػػف عَ ػػػػػػػػػػػَولكِ  يِف   ػػػػػػػػػػػػػػػَبِييَّ الَجب َوَعفََّر ِمنوُ 
 الُدَنا يذيبِ  َىزءٌ  اِنيوػػػػػػػػَ َمع اـٌ     ػػػػػػػػػػػابْتسَ  َشَفَتيوِ  عمى وبافَ 
ـَ لَيْحمُ  وناـَ   الُرَؤى أْحَمىبِ  َنأ ِفيوػػػػػػػْ وَيي ود     ػػمُ ػػػػػػػػػػػػػػػػالخُ ـ ِحْم

ـَ َموتًا َشريفًا َفذاػػػػػػػومَ  اِؿ      ػػػػػػػػػػػػػَلُعمُرَؾ ىذا َمماُت الِرج  ف را
 َوَكيَؼ ِاحِتمالي ِلسوـِ اأَلذى َفَكيَؼ ِاصِطباري ِلَكيِد الُحقوِد  

نّ  اُة  ػػػػَأَخوفًا َوِعندي َتيوُف الَحي  ي َلَربُّ اإِلباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوُذاّلً َواِ 
 بي َحديٌد َوناري َلظىػػػػػػػػػػػَوَقم داة ػػػػػػُ َسَأرمي ُوجوَه الع ِبَقمبي

ـُ َقومي ِبَأّني الَفتىػػػػػػػػػَفيَ  َوَأحمي ِحياضي ِبَحدِّ الُحساـِ   عَم
 التحميؿ

تفقنا مع بارت عمى أفَّ النص نسيج، وفيو فكرة توليدية يتخذىا النص اإذا 
نت ضائعة وأف الذات إ ينشغؿ بيا مف خالؿ تشبيؾ دائـ،لنفسو، و  ذا تكوَّ

في ىذا النسيج  تنحؿ فيو كما لو أنيا عنكبوت تذوب في نفسيا في 
( . ففكرة قصيدة ) الشييد( مجسَّدة في ٛٔاالفرازات البانية لنسيجيا )

ثباتيا عمى نونة مف قبؿ الشاعر، والتي حاوؿ إإثبات ىذه الحقيقة المع
مى تحقيؽ ىدفو السامي غير طوؿ بنية النص الشعري مؤكًدا إصراره ع

مباؿ بالمصير المخيؼ الذي ينتظره . فالفكرة بسيطة في المبنى، عميقة 
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ذلؾ العنواف الذي أضحى في  في المعنى. دؿَّ عمييا عنواف القصيدة،
الشعر الحديث حمقة أساسية ضمَّت حمقات البناء النصي، وأصبح 

فالعنواف آخر ما  باإلمكاف أف نتحدث عف العنواف كحديثنا عف النصوص،
يكتبو المبدع وأوؿ ما يتمقفو المتمقي، فيو يمثؿ رسالة قصيرة موجزة 

 بفحوى المضموف.
" ويقدـ معمومات أساسية لفيـ النص وسياقًا يسّيؿ لمقارئ ترسيخ  

المسألة المركزية لمنص في الذاكرة واسترجاع المعمومات عف طريؽ 
 -ت المناىج النقدية الحديثة تنشيطو، منذ الشروع في القراءة، وقد صّير 

لمعنواف أىمية خاصة أطمقت عمييا )عمـ العنونة(  -مثؿ السيميائية 
 -ورائدىا الناقد اليولندي )ليوىوؾ(، وأدرج ضمف عناصر أطمؽ عمييا:

( وقد ٜٔ) )النص الموازي( او )عتبات النص( -تسمية:  - جيرار جينيت
ماه )المنظمات التمييدية( ندريو جاؾ ديشيف( العنواف ضمف ما اسجعؿ )أ

 (.ٕٓوىي معمومات أو نشاطات قبؿ قراءة النص )
والعنواف يقـو بجممة وظائؼ في النص، تتمثؿ في التعييف واإلغراء 
والوصؼ واإليحاء وغيرىا، بو يستطيع المبدع لفت انتباه المتمقي إلى 

ـّ يفتح شيية القراءة لديو ) (. وفي أحياف كثيرة يكوف ٕٔنصو، ومف ث
عنواف القصيدة محور عالقة عكسية عند المبدع والمتمقي، فيو عند 
المبدع آخر ما يكتبو، ولدى المتمقي ىو أوؿ ما يقرؤه، وبيذا تكوف نياية 

(، فضاًل عف أف المبدع ٕٕتعامالت المبدع ىي بداية ما يتبناه المتمقي)
                                                           

( رافع يحيى : اإلشزاقي واألرضي في شعز البيبجي، بيزوت، لبنبن ص 4)

71 

( عبدهللا الغّذامي: ثقبفة األسئلة مقبالت في النقد والنظزية ، دار سعد 5)

      55ص 7991،الكويث، 2الصببح، ط
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يضع جوىر نصو في العنواف مف خالؿ تكثيفو، أما المتمقي فإنو يبسط 
مساحة التأويؿ في العنواف ليصنع منيا شكاًل مفترضًا لمنص قبؿ قراءتو، 
متجاوزًا المثيرات المباشرة فيو، فأوؿ ما يتمقفو المتمقي ىو كممة الشييد، 
وىي رسالة موجزة مركزة ىيأت السامع إلى أنو سوؼ يقرأ عف مقتؿ 

ة أو إنساف في سبيؿ قضية ما، لـ يعرؼ غالبية القراء مالبسات القصيد
مناسبتيا وسبب تأليفيا إنما ىي قصيدة تحمؿ عنوانًا يوحي لموىمة األولى 
بجو جنائزي يثير الشجف، وال شؾ أف القارئ أيًضا مدعو لممشاركة 
الوجدانية بيذا العرس الجنائزي حيث ُيحَمؿ رجؿ ذو قضية إلى مثواه 
، األخير تصحبو الدعوات واألحزاف لفقداف شخص ناضؿ حتى لفظ أنفاسو

فما تمقفو المتمقي كممة الشييد ذلؾ الذي مات في سبيؿ قضيتو دوف 
غرض مف أغراض الدنيا  فباع الدنيا واشترى ما ىو أسمى، وحارب في 
سبيميا حتى ُقِتؿ، والقى في سبيؿ دعوتو وقضيتو، ما القى حتى انتيى بو 
األمر إلى أبشع ما يكره اإلنساف وىو الموت، ولكنَّو ليس )الميت( أو 
)الفقيد( أو )المقتوؿ( إنو )الشييد(، فالمصير كمو واحد، وكميـ 
سيتساووف تحت التراب، ولكف الشييد لـ يمت إال لقضية تتناسب وحجـ 
تضحياتو،  فأي قضية تمؾ التي مات ألجميا ؟ كؿ ىذه األفكار أثارت ذىف 
القارئ ليجد أف المتحدث في القصيدة ىو ذلؾ الشييد  نفسو، وعمى 

 لسانو :
 َسَأحِمُؿ روحي َعمى راَحتي       َوأَلقي ِبيا في َمياوي الرَّدى

فيذا مطمع القصيدة، والمطمع كما قاؿ النقاد القدامى : " ُمفَتَتُح الكالـ    
(، ويعّد المفتاح الذي ٖٕومبتدؤه، وىو )داعية االنشراح، ومطّية النجاح")

كوف تأسيسًا ليا، وىو ييّسر في ذىف المتمقي مجااًل لما يميو مف أبيات، وي
الذي ُتسَتشّؼ منو طبيعة القصيدة وعنوانيا وغرضيا ووزنيا وقافيتيا، 
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ويمّيد في ذىف المتمّقي استعدادًا تمقائّيًا لمتواصؿ مع ما يميو مف أبيات، 
ذا كاف االبتداء حسنًا بديعًا، ومميحًا رشيقًا، كاف داعيًة إلى االستماع " وا 

 (.ٕٗ)" لما يجيء بعده مف الكالـ
وقد أّكد النقاد وجوب العناية بالمطمع، والتأّنؽ في صياغة ألفاظو وجودة 

(، وقد أجاد شاعرنا توظيؼ ٕ٘)" أّوؿ ما يقرع السمع"معانيو، فيو 
بقرار حاسـ منو بمنزلة وعٍد   المطمع لخدمة األغراض السابقة فيبدؤىا

بحمؿ روحو عمى كفو؛ ليمقي بيا في مجاىؿ الموت، وشاعرنا قد أبرز مف 
خالؿ االستعارة وترشيحيا فكرة الوعد الذي قطع عمى نفسو بأف يسير 
حتى النياية؛ فالشيادة ال تأتي فجأة إنما ىي تتويج لرحمة كفاح، فميست 

، ضربةد سبقيا تسع وتسعوف الضربة المئة ىي التي كسرت الحجر فق
ومعنى أنو مقدـ عمى الشيادة أي أنو سيسير في طريؽ طويؿ طريؽ 
األخطار والعذاب والكفاح في سبيؿ قضيتو إلى أف ينتيي بو األمر إلى 

، وىو يتناص مع إبراىيـ  :الفدائي " " قصيدتو في طوقاف المصير المحتـو
 (ٕٙ)راَحِتو  وؽَ فَ  ُروُحوُ           َجرَاءِتو عفْ  َتَسؿْ  ال

روحو عمى كفو( فالشاعر عمى  ويتناص مع العبارة الشييرة الدارجة )شايؿ
عكس الطبيعة البشرية ال يخاؼ الموت، بؿ يقدـ روحو طواعيًة لذلؾ 
)المخيؼ( الذي لشدة إصراره عمى المضي قدمًا في سبيؿ ىدفو، صار 
ـُ المسؤولية التي حمميا الشاعر  الشاعر ال يأبو بو وال ببشاعتو، فِعَظ

القرار الذي اتخذه  لقومو استصغرت الموت أماميا ، ليذكر سر ذلؾ
 بالمضي في جوؼ النار بقولو :

مَّا َمَماٌت َيِغيظُ الِعدا   فإمَّا حَياٌة َتسرُّ الصِديَؽ      وا 
فيذاف خياراف ال ثالث ليما يبرراف الوعد الذي قطعو عمى نفسو، متخًذا 
مف المقابمة أداة إبراز لمدى إصراره ،ومستخدما طريقة )إمَّا.. أو ( ولكنو 
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ميا ما بعدىا  فحققت معنى كرر )إمَّا( وىي مف طرؽ اإلجماؿ فصَّ لموزف 
فْ  وىو ما يبرره قراره  ،كاف يميؿ إلى الخيار الثاني التخيير المراد، وا 

 السابؽ وىو يعمؽ أكثر مف مستوى لموعي بإرساؿ ثالث رسائؿ :
 الرغبة في الشيادة في سبيؿ اهلل .  -
 و قيد أنممة  .رسالة واضحة لمعدو بعدـ التخمي عف مبادي -
لف يتزحزح عف موقفو ولو مات رسالة إلى أمتو بأال تقمؽ؛ فيو  -

 .دونو
ويبدو أف قد أعجبتو فكرة حصر الحموؿ في الثنائيات فيعاود استعماليا 
عف طريؽ اإلجماؿ والتفصيؿ فنفس الشريؼ تجنح إلى غايتيف يتناسباف 

د يرى البعض وىذا الشرؼ الذي يحممو وىما )الموت وتحقيؽ اليدؼ(، وق
أف األفضؿ لو تقديـ )المنى( عمى )الموت( عمى أساس أف تحقيؽ المنى 

ي أراه ييدؼ إلى أف يبث ثـ تكوف النياية المحتومة، ولكنّ  ،يأتي أوالً 
رسالة فحواىا أف السبيؿ إلى الحصوؿ عمى المنى ىو ورورد المنايا ، فقد 

فس والنفيس ىي  يكوف لحرصو الشديد عمى الشيادة أو أف التضحية بالن
 أساس تحقيؽ المنى فيقوؿ :

 ُوروُد الَمنايا َوَنيُؿ الُمنى   َوَنفُس الَشريِؼ َليا غاَيتافِ 
وقد يكوف معنى الواو ىو الفيصؿ في ىذه اإلشكالية، فيرى فاروؽ مواسي 
أنيا بمعنى )أو( عمى أساس أف )أو( تحؿ أحيانا معنى الواو، وساؽ أمثمة 

 (ٕٚكثيرة لذاؾ . )
 وىو يتناص مع بيت المتنبي :

 (ٕٛ)َحياَض خوؼ الردى لمشاِء والنعـِ ردي َحياَض الردى يا نفس واتركي 
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فالمتنبي ينصح نفسو بأف تأتي حياض الموت وتترؾ الخوؼ لمجبناء 
بينما ينفي شاعرنا عف نفسو التيمو بأف حصر غاية ، كالشاء واألنعاـ

 .حقيؽ األماني واألىداؼفي سبيؿ تالشريؼ، وىو يقصد نفسو في الموت 
وال شؾ أف تكرار حرؼ النوف أضفى عمى البيت موسيقى تحمؿ اإلحساس 

وىو ما يتوافؽ مع الحاؿ الجنائزية التي حممت أبيات  ،باألنيف والحزف
 القصيدة وعنوانيا .

وكذلؾ ساىـ الجناس بيف )المنايا( و)المنى( في إضفاء جرس داعب 
النفس، وتقسيـ البيت إلى وحدات األذف برنة موسيقية محببة إلى 

موسيقية باستخداـ وحداث ثنائية رفع حدة الموسيقى التي تحمؿ إحساسا 
 باألنيف والسخط المشبوب بالثورة  .

 }َوَنفُس الَشريِؼ { }َليا غاَيتاِف {        }ُوروُد الَمنايا { و}َنيُؿ الُمنى { 
إال إذا عاش بكرامة  ثـ يوضح تفضيمو لخيار الموت بأف العيش ال قيمة لو

 يرىبيا األعداء وتحفظ لو عزة النفس: 
ـَ الِحمى -ال ِعشَت  -َوما الَعيُش   ِإف َلـ َأُكف       مَخوَؼ الِجناِب َحرا

قد ساىـ التقديـ التأخير في عممية قصر جميمة فيو يقصد : إف لـ أكف 
 مخوؼ الجناب حراـ الحمى فما العيش إذف ؟ 

واإلصرار عمى مجابية تحدي الموت بالجممة وترتفع نبرة الثورة 
 االعتراضية )العشَت( 

 ثـ يفصؿ رؤيتو بعدما أجمميا في البيت السابؽ بالبيت الالحؽ :
 َوَدّوى َمقالي َبيَف الَورى ِإذا ُقمُت َأصغى لي العاَلموفَ 

فكممتو البد مسموعة وليا حضورىا  في العالـ أجمع، ففعؿ الشرط )قمت( 
مقوؿ قوؿ بمعنى تكممت جاء بعده جواب الشرط مباشرة ىنا بال جممة 

ا )إذا( )أصغى(، فقد ربط بيف السبب والنتيجة بأسموب الشرط مستخدمً 
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ألنو بمجرد أف  ؛وىي أداة شرط لمتأكيد، فيو ال يحتاج جممة مقوؿ القوؿ
أصغي البشر وأعاروه سمعيـ وكؿ   -أًيا كاف كالمو وحديثو -يتكمـ 

وِّي في العالـ أجمع، ىذا ما يرتضيو لنفسو ىذا حواسيـ، فمقولتو تد
 الشييد وال يرضى بأقؿ مف ذلؾ . 

 وىو ىنا يتناّص في المعنى مع قوؿ المتنبي :
 (ٜٕدا)شِ نْ مُ  رُ ىْ الدَّ  حَ بَ أصْ  شعًرا قمت دي   إذاائِ صَ قَ  رواة ِمف إال الدىرُ  وما

بنفسو جعموا فإحساس المتنبي بتفرده واعتزازه الشديد بموىبتو وشدة ثقتو 
الدىر راوية مف رواة أشعاره؛ فيو يقوؿ وما عمى الدىر إال أف يعزؼ عمى 
أوتاره، ونشعر أف عبد الرحيـ يرى نفسو المتبني ، وكاف شديد الحب 

ْف أصدقاؤه ه األشعاره حتى كن بأبي الطيب ، فقد أخذ منو عزة النفس، وا 
وطني قومي، فيو  كانت العزة لدى عبد الرحيـ تنحو منحًى آخر في اتجاه

قد أنكر ذاتو وتحدث باسـ الشييد الذي إمَّا أف ُتسمع كممتو أو يالقي 
الردى في تحٍد واضٍح ألف يقوؿ كممتو وأف تسمو مقولتو فوؽ الجميع،  
فتح الشاعر وريد قمبو وأممى عمى التاريخ أف يكتب عنو مف دمو، ووقؼ 

نتو بالموت عف طريؽ التاريخ طائعا يكتب، ثـ يعاود التأكيد عمى استيا
 مؤكد آخر أو وىو القسـ :

 َولِكف َأغذُّ ِإَليِو الُخطى  َلَعمُرَؾ ِإّني َأرى َمصَرعي    
فيقسـ عمى أنو عمى يقيف مف الموت، ورغـ ذلؾ يسير إليو بخطى حثيثة، 
فيو عمى عكس البشر ال بأبو بمثيرات الخوؼ الطبيعية مف الموت، بؿ 

ا يفوؽ عدـ الخوؼ بسعيو الحثيث نحو ذلؾ تعدى ذلؾ باستدراكو إلى م
المجيوؿ المخيؼ، نالحظ استخداـ المؤكدات باختالؼ أنواعيا )إذا( 
)لعمرؾ( وجواب القسـ المؤكد ب)إف( رغـ كونو واجًبا مع جواب الشرط 
المثبت إال أفَّ تتابع المؤكدات عمَّؽ اإلحساس باإلصرار عمى تحقيؽ 
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فر ذلؾ بتخصيصو المصرع لنفسو بياء اليدؼ وعدـ مباالتو بالموت، تضا
 المتكمـ، ما أعطى إحساسا باليقيف مف مصيره المحتـو . 

ثـ يتناوؿ )رؤية مصرعو( السابقة ليدور بيا في فمؾ معاٍف ُأَخر مف خالؿ 
رؤية ثانية لذلؾ الموت فقد وضعو في مقابمة بينو وبيف الحؽ السميب، 

 فإمَّا ىذا أو ذاؾ :     
 َودوَف ِبالدي ُىَو الُمبَتغى وَف َحّقي الَسميب َأرى َمقَتمي د

فإعادة الحؽ السميب لبالده أو الموت خياراف يتردداف بينو وبيف الموت 
بإضمار طريقة )إما .. أو( فإما عودة الحؽ ألصحابو أو يمقي نفسو في 

 أتوف المعارؾ حتى الموت .
يؿ السيوؼ وبما أنو شييد معركة الحرية والكرامة فيو يطرب لسماع صم

 ويمذ لمسيؿ دماء األعداء:
 َيييُِّج َنفسي َمسيُؿ الدِّما َيِمذُّ أِلُذني َسماُع الَصميؿ  

ف كاف عمى مستوى الحقيقة ال سيوؼ ىناؾ، بؿ آالت حرب ودمار،  وا 
ولكنو استخدمو كرمز غاب المروز عنو ليأتي بصوتو  ممثاًل عنو فيما 

( فقد وضعنا في قمب ٖٓني )نطمؽ عميو مصطمح التمثيؿ الصوتي لممعا
 المعركة كأننا نسمع ضربات السيوؼ وىي تصطؾ ببعضيا البعض محدثةً 
صوتًا محبًبا لدى الشاعر، وتآزرت الصورة البصرية البشعة لمنظر مسيؿ 
الدماء مع الصورة السمعية في بث مشيد سينمائي أمامنا يعيدنا إلى 

التي تنزؼ جرَّاءىا، وقد العصور الوسطى حيث السيوؼ المتقارعة والدماء 
وجد الشاعر نفسو في ىذه البيئة القاسية المخيفة الحاشدة باألخطار وىي 

 مصدر سعادتو بكونو مقاتاًل وكأنو ينطؽ عمى لساف عنترة :
 (ٖٔوِمْف لَبِف الَمعاِمِع َقْد ُسِقيُت ) وفي الَحْرِب الَعواِف ُوِلْدُت ِطْفال        
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 ،يخافو، وىكذا شاعرنا ال يخشى الموت فحسب فعنترة ولد وسط الموت فال
 بؿ إنو يطرب لسماع صوت المعارؾ ومشيد الدماء . 

 ثـ يستأنؼ مشيد الحرب المحبب إلى نفسو :
 ناوُشُو جاِرحاُت الَفال ػػػػػػػػػػػت َوِجسـٌ َتَجدََّؿ َفوَؽ الِيضاِب  

 أِلُسِد الَشرى َوِمنُو َنصيبٌ  ماِء    ػػػػػػػػَ َفِمنُو َنصيٌب أِلُسِد الس
فيو يرى المتعة أيضا في رؤية صورة الشييد وىي تترنح ساقطة مف 

فتتمقفيا وحوش الصحاري الضارية فتصعد الروح الطاىرة  ،أعالي اليضاب
إلى أسد السماء )البروج( وأسد األرض مف نصيب الضواري تمتيميا 

 بيروتع الشاعر إعجاب التياما، صورة أخرى لمشيد سقوط الشييد مثار
 وقد أضفت موسيقى التقسيمة الثنائية :،  الحقيقي الموت .طموحو عف

 )َفِمنُو َنصيٌب( )أِلُسِد الَسماِء( )َوِمنُو َنصيٌب( ) أِلُسِد الَشرى(
نغما رائًقا عمؿ عمى تشكيؿ الموحة الموسيقية بنغمات عالية مف خالؿ 
إيقاع داخمي بسيط، وكذا التكرار الفني  )فمنو نصيب( مرتيف  و )أسد 
الػ..( مرتيف ساعد بتشكيمو النغمى عمى رفع مستوى الموسيقى لمبيت 

منطقة الشرى في  -تآرزا مع الطباؽ بيف منطقتي )السماء في األعمى 
ض( في جعؿ البيت مميزًا مف ناحية الطرب الموسيقي فجاء نغمو األر 

متسًقا رقراًقا لو مفعولو وتأثيره الطيب في النفس . أما تأثير سقوطو عمى 
 تمؾ األرض الطيبة التي دافع عنيا بروحو :

 َوَأثَقَؿ ِبالِعطِر ريَح الَصبا  َكسا َدُمُو اأَلرَض ِباأُلرُجواِف   
األرض بالموف األحمر القاني، وحمَّؿ ريح الصبا صبغت دماؤه الطاىرة 

عطر تمؾ الدماء، فقد جعؿ الدماء تكسو األرض كحمًة تزينيا وليس مجرد 
تمطيخ بالدماء، تكريًما لتمؾ الدماء الزكية، كما فاح عبيرىا فأثقؿ ريح 
الصبا باستعارات جميمة متتابعة شخَّصت الدـ وجسَّدت العطر والريح في 
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تتييأ لتكريـ تمؾ الدماء بما يميؽ بيا ، وكأنو يتناص مع  تشكيمة جميمة
 قوؿ أبي تماـ في رثاء محمد بف حميد الطوسي : 

َلػيا الَميُؿ ِإاّل َوىَي ِمف ُسنُدٍس  تَػَرّدى ِثػياَب الػَموِت ُحمرًا َفما َأتى .....
 (ُٕٖخضُر)

شاعرنا جعؿ ولكفَّ أبا تماـ جعمو مف يرتدي ثياب الموت الحمراء بينما 
 األرض ىي التي تمبس الثياب الحمراء.

 َولِكف َعفارًا َيزيُد الَبيا  َوَعفََّر ِمنُو َبِييَّ الَجبيِف    
وتناثرت تمؾ الدماء عمى الجبيف فكانت كالتاج األحمر الذي يزيف جبية 

شراقًا وجعؿ الجبيف بييِّا، ولكفَّ  الدماء أضفت عميو  صاحبو وزادتو بياء وا 
خر استكماال لتمؾ الصورة البصرية التي جعمتنا في عوالـ حمراء بياًء آ

داخؿ منظومة جديدة وممرات عميقة لمدماء غير التي عيدناىا واعتادتيا 
مخيمتنا بخبرتيا المتوارثة لمنظر الدماء الكئيب، فقد اجتمعت أربع حواس 

أرجواف( وشـ   -لتزؼ تمؾ الدماء إلى مثواىا لألخير مف بصر )دماء
 ر( وسمع )ريح( ولمس )عفر( .)عط

 ويعاود تأكيد سعادتو بيذه الشيادة فيقوؿ : 
 الُدَنا ِبيذي َىزءٌ  َمَعاِنيو ابْتَساـٌ     َشَفَتيوِ  عمى وبافَ 

وىي ابتسامة  ،ترتسـ االبتسامة عمى وجيو فترافقو إلى مثواه األخير
ب عمييا الظفر وتحقيؽ األماني، وتحمؿ السخرية مف ىذه الدنيا التي يتكال

المستعمروف ويقتموف األبرياء، وىي ال تساوي عند اهلل جناح بعوضة، فقد 
اشترى آخرتو بيذه الدنيا الفانية وعمـ أف السالمة فييا ترؾ ما فييا، 
فترتسـ ابتسامٌة تمخص كؿ معاني الحياة الفانية التي أدرؾ كنييا فافتر 

 دركو الحمقى. ثغره عف تمؾ ابتسامتو الساخرة التي تحمؿ وعيا لـ ي
 ثـ يستسمـ لمحمـ الكبير الذي وىب نفسو لو :
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ـَ الُخُمود    وناـَ   الُرَؤى ِبأْحَمى وَيْيَنأ ِفيو لَيْحُمـ ِحْم
استحاؿ حممو حقيقة فُكِتب لو الخمود، متناًصا فيو مع قولو تعالى " َواَل 

 َربِِّيـْ  ِعندَ  َأْحَياءٌ  َبؿْ  ۚ  َتْحَسَبفَّ الَِّذيَف ُقِتُموا ِفي َسِبيِؿ المَِّو َأْمَواتًا 
 (.ٜٙٔ:  عمراف آؿ")ُيْرَزُقوف

فإذا كانت الشيادة الدراسية تمنح اإلنساف مركزًا مرموًقا فيذه الشيادة  
منحتو أعظـ مركز يحمـ بو اإلنساف وىو الخمود، فيتمتع فيو بػ  األخروية

)ما ال عيف رأيت وال أذف سمعت وال خطر عمى قمب بشر( وىو ما عناه 
بمفظ الرؤى، وال أرى أف الرؤى مع المحـ ىنا مراعاة نظير مف الحمـ وما 

ي في الذىف، بؿ أراىا ما أعده اهلل مف نعيـ ف كما قد يتوارد يراه النائـ،
 .الرؤية الحممية فيما يراه النائـفيو يقصد الرؤية البصرية وليست  ،الجنة

وىو يدرؾ قيمة ما فعمو وثقتو بنفسو وباقتناعو التاـ بيذه التضحية 
 يقسـ قائال :فالعظيمة 

ـَ َموتًا َشريفًا َفذا َلُعمُرَؾ ىذا َمماُت الِرجاِؿ        وَمف را
ر كأنو يمعب عمى أوتار مقولة ىذا ما يميؽ بمف يحمؿ لقب رجؿ، نشع

ما في جسدي موضع  : " خالد بف الوليد، وىو ُيحتضر وقد دمعت عيناه
عمى فراشي  شبر إال فيو سيؼ أو رمية سيـ، أو طعنة رمح، وىأنذا أموت

 فقد تناّص   ! "حتؼ أنفي كما يموت البعير، فال نامت أعيف الجبناء
شاعرنا مع مقولة ابف الوليد السابقة، وكأنو يدعونا جميعا إلى تمؾ الميتة 
التي تمناىا خالد بف الوليد لنفسو ولـ ينميا، واستخداـ الجممة االسمية 
)ىذا ممات الرجاؿ( يوحي بثبات القاعدة التي أرساىا شاعرنا مف خالؿ 

ة الوغى، رؤيتو لمعنى الرجولة وىو أف تموت دوف وطنؾ شريفا في ساح
 ومف أراد ميتة تشرفو وتشرؼ أىمو فعميو بالشيادة .  

 : يؤذيف عميو كيد الحقود وأذى مف وىذا ما ييوِّ 
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 َوَكيَؼ ِاحِتمالي ِلسوـِ اأَلذى َفَكيَؼ ِاصِطباري ِلَكيِد الُحقوِد 
نما يقرراف حقيقة أفَّ  استفياماف في حقيقتيما إجابتاف ال يطمباف إجابة، وا 

جعمو يصبر عمى كيد الحسود وتحمُّؿ أذى العدو يدؿ الموت ىو مف 
 عمييما ما جاء بعدىما مف سؤاؿ :

ّني لَ  َأَخوفًا َوِعندي َتيوُف الَحياُة    اإِلبا َربُّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوُذاّلً َواِ 
ىذا سؤاؿ متأخر عف إجابتو التي سبقتو بسؤاليف سابقيف يقرر فييما أف 

ض نفسو لمذؿ وىو رمز ال يياب شيئا وال يعرِّ  ىواف الحياة عنده جعمو
والحياة ال تساوي عنده قالمة  ،لمكرامة واإلباء، فكيؼ يخاؼ موتًا أو ذالً 

ظفر بإبائو وحرصو عمى الموت، وىو ما جعمو يصبر عمى حقد عدوه 
وأذاه ، ثالث استفيامات متتابعة، فقد استفيـ ب)كيؼ( ال لغرض 

ف عميو كؿ المشاؽ  التساؤؿ، بؿ تقرير فكرة أفَّ  حرصو عمى الموت ىوَّ
 . أعقبيما استفياـ استنكاري يرفض فيو فكرة الخوؼ ليواف الحياة عنده

والحقيقة أف الشاعر بارع في استخداـ االستفياـ؛ فقد وظَّفو في موضعو 
بذكاء شديد، ووظؼ تكراره أيضا بوعي واضح، وىذا التكرار الفني أضاؼ 

وأجاب عف تساؤالت ربما قد تكوف أثارتيا  وعًيا جديًدا لدى المتمقي
مخيمتو، فوفَّر عميو عناء السؤاؿ بأف أثار ىو تمؾ األسئمة التي تحمؿ في 
طياتيا إجاباتيا، فكأنو يرد عمى المتنبي ويقوؿ لو : قد سمعت بنصيحتؾ 
ولف أموت جباًنا فميس لمثمي أف يموت جباًنا، وذلؾ حيف تناص بيتو 

 قولو  الشيير : األخير مع المتنبي في
ـْ َيُكػْف ِمَف الَمػْوِت ُبػّد             َفِمَف الَعػجِز َأْف َتُمػوَت َجَباَنػا ) َذا َل  (ٖٖواِ 

 ثـ يقرر في بيتو قبؿ األخير بأنو :
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 َوَقمبي َحديٌد َوناري َلظى ِبَقمبي َسَأرمي ُوجوَه الُعداة
يمانو بقضيتو قمبو الصامد القوي الذي يحمؿ مشاعرة النبيمة تجاه  وطنو وا 

جسَّده الشاعر في صورة حديدية نارية تحمؿ الغضب الذي اشتعؿ بقوة 
تحترؽ بداخمو فتصبح كتمة كالقنبمة التي ترمى عمى األعداء فتكوف 
جحيًما عمييـ، استعارة تجسيدية بسيطة في مبناىا عميقة في معناىا 

رية توحي بقوة وتشبيياف لمقمب بالحديد والنار بالمظى في ثالث صور ثو 
في جو أسطوري لمناضؿ ال يياب الموت، بؿ إف  والحرارة والشدة معاً 

وجوه في المعركة ىو في ذاتو الموت ألعدائو، تضافر معو اإليقاع 
 الداخمي الذي أبرزتو الثنائيات التقسيمية :

 )ِبَقمبي َسَأرمي( )ُوجوَه الُعداة(  )َوَقمبي َحديٌد( ) َوناري َلظى(
عنى اإلصرار والتحدي عمى المضي في ىدفو بقتاؿ األعداء في إبراز م

بذلؾ القمب الجممد الذي يحمؿ النيراف ألعدائو،  ولعمو يرمي إلي بيت 
 عنترة متناًصا معو في قولو :

 ديُد ومابميتُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوقد بمَي الح خمقُت مف الحديِد أشدَّ قمبًا   
لذي ال يشؽ لو غبار وقمبو مف حديد فقد حمؿ قمب عنترة المقاتؿ المغوار ا
 : ال يبمى، كما يتناص مع قوؿ المتنبي 

 (ٖٗالتوى ) قمب العز إلى يشؽ  لو مبيػػػػػػػػػػكق قمب يؾ ومف
 وينيي قصيدتو بالقرار األخير : 

ـُ َقومي ِبَأّني الَفتىػػػػػػػػػػػػػػػػػفَ  َوَأحمي ِحياضي ِبَحدِّ الُحساـِ   َيعَم
خاتمة القصيدة، ُيعدُّ )االنتياء( أو )الخاتمة( المطمب األخير يمثؿ البيت 

لكؿِّ قصيدٍة في الشعر العربي، إذ ىو )قاعدة القصيدة، وآخُر ما يبقى 
 (.ٖ٘منيا في األسماع()
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فعمى الرغـ مف َطَرفيَِّتيا إال أّنيا ُتشّكؿ عنصرًا ميّمًا في أقساـ القصيدة 
ّمى فييا روح القصيدة وخالصتيا العربية، ِلما فييا مف معطياٍت تتج

الذىنية، وما توصؿ إليو الشاعر مف خالؿ تسمسؿ األفكار التي طرحيا في 
ما سبؽ الخاتمة. وليس بعيدًا أف ُتحفظ مف بيف سائر أجزاء القصيدة، 

 (. ٖٙلقرب عيد السامع أو القارئ بيا)
ىو، فقد قرر أنو سيحمي أرضو بسيفو، وتكوف النتيجة أف يعمـ قومو مف 

فالفتى مف قاؿ ىأنذا، واطالؽ الكممة عمى عموميا دوف وصؼ وتعريفيا 
ب)أؿ( أطمقت كثيرًا مف التساؤالت حوؿ كنو ذلؾ الفتى، فيؿ الفتى بمعنى 

 الفتوة والقوة، أـ تناّص مع ذكر الفتى الذي عناه اإلماـ عمي بقولو :  
 (ٖٚىأنذا ) ليس الفتى مف يقوؿ كاف أبي           ولكف الفتى مف يقوؿ

أـ يقصد الفتى العربي أـ يقصد فتى اإلسالـ ؟ كميا تساؤالت أثارتيا كممتو 
األخيرة، وكأنو ال يريد أف ينيي قصيدتو بنياية مفتوحة، تمؾ القصيدة ذات 
الطابع السردي حيث يحكييا شاعرنا بضمير المتكمـ )أنا( وينيييا بػ )أني 

 ا مع قوؿ المتنبي :الفتى( ، وال يمنع أف يكوف البيت متناص
ـَ ِمْصُر َوَمْف بالِعراِؽ            وَمْف بالَعَواِصـِ أّني الَفتى )  (ِٖٛلَتْعَم

ففي عطؼ العاـ )العواصـ( عمى الخاص )مصر والعراؽ( نجد أنو أجمؿ 
األمة كميا فالمتنبي يريد أف تعمـ أمتو مف ىو وىذا يدور في فمؾ ما جاء 

 بو شاعرنا .
 التحميؿمستويات 

 المستوى الصوتي:  
 الجانب الوظيفي الفونولوجي  -

يرى بعض المسانييف أف اإليقاع الصوتي ينشأ مف "اإلعادة المنتظمة، 
داخؿ السمسمة المنطوقة إلحساسات سمعية متماثمة تكّونيا مختمؼ 
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أي أفَّ أىـ المؤثرات الصوتية التي تحدد مالمح  (ٜٖالعناصر النغمية )
ي لمنص تشمؿ الوزف والقافية والتجنيس والتصريع التشكيؿ اإليقاع
والترديد، والتوازي التركيبي التي ينشأ منيا نوع مف  والتقسيـ والتكرار

بعض أجزاء النص، وغير ذلؾ مف  التماثؿ الوزني والتعادؿ الصرفي بيف
المؤثرات الصوتية التي تسيـ في تكويف النص صوتياِّ. وعمى حد تعبير 

"إذا كاف الوزف الشعري ينبع مف تآلؼ الكممات في  آي ريتشاردز فإنو
نحوية؛ فإف القصيدة عالقاٍت صوتيٍة ال تنفصؿ عف العالقات الداللية وال

تستمد إيقاعيا مف مادتيا أي مف المغة، ومف موسيقي  في ىذه الحاؿ
تشكيميٍة مجردٍة تعتمد عمى التناسؽ الصوتي لمكممات في إطار الوزف 
الشعري، بطريقة ُتمػػّكف الكممات مف أف يؤثر بعضيا في البعض اآلخر 

 .(ٓٗ) عمي أكبر نطاٍؽ ممكفٍ 
 : وقد قّسمت الدراسات الحديثة موسيقى الشعر قسميف، ىما

 ػ الموسيقى الخارجية، وقواميا الوزف والقافية.
ػ الموسيقى الداخمية، والتي تتمّثؿ ػ في األغمب ػ بالمحّسنات البديعية 

 (.ٔٗوالتقسيمات اإليقاعية المتوازنة وما شاكميا )
أما عف مكونات اإليقاع في النص الشعري فيو "يتكوف مما نسميو 

لنغـ الخارجي ومف التتابع المفظي باإليقاع الداخمي المؤكد لمحركة، ومف ا
وىذا ما درجت عميو غالبية الدراسات التي تناولت الجانب الصوتي  .(ٕٗ)

في النص األدبي حيث تعتمد في مجمميا عمى معالجة المكونات الصوتية 
تقسيميا عمى قسميف : خارجي وداخمي،  فيفي النص الشعري معتمدًة 

ة، أما اإليقاع الداخمي فيشمؿ فاإليقاع الخارجي يشمؿ الوزف والقافي
المظاىر الصوتية التي تولد المتواليات الصوتية والجرس الموسيقي داخؿ 

 .النص مثؿ التكرار والتجنيس والتقسيـ وتوازي التراكيب وغيرىـ 
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اإليقاع الموسيقى ينشأ مف نسؽ التعبير، فحيف يختار الشاعر ألفاظًا ف"
القصيد فإف ذلؾ ينتج عنو تناغـ بعينيا ويؤلؼ بينيا وينظميا في إطار 

ممّيز في الحروؼ والحركات، ويتضح ذلؾ في السجع والجناس وتكرار 
الكممات والحروؼ، وكذلؾ تكرار الصيغ أو ما يسمى بالتراكيب المتوازية. 
ف نغمًا خفياِّ يحسو بو المتمقي عند قراءتو  وىذه الموسيقى الداخمية تكوِّ

حقيقتو ليس إاّل كالمًا موسيقيًا تنفعؿ فميس الشعر في  لمعمؿ األدبي "
 (ٖٗ)   "لموسيقاه النفوس، وتتأثر بيا القموب

إف االيقاع الداخمي لمنص الشعري يؤدي دورًا أساسيًا في سبؾ بػػُػنى 
ضافًة إلى ذلؾ فاإليقاع الداخمي يؤدي دورًا ميماً  النص، وترابط أجزائو. وا 

ٌؿ ميـٌ في توليد الداللة داخؿ كما أنو عام (ٗٗ).في التأثير عمى المتمقي
 .العمؿ األدبي

ولكؿ  .(٘ٗواإليقاع الداخمي شخصي ومتغير، ويخمو مف المعيارية )
قصيدة نظاميا اإليقاعي الداخمي الخاص بيا، وىذه البنية اإليقاعية ال 
يمكف رصدىا إال بقراءة القصيدة قراءة داخمية كاشفة، تكتشؼ أعماؽ 

لخالقة. وىذا ما يجعؿ مف دراسة الجانب النص وطاقاتو اإلبداعية ا
 .اإليقاعي عممية تعتمد كثيرًا عمى التأمؿ والتأويؿ

 الوزف  -
 القصيدة عمى بحر المتقارب :                 

 فعولف فعولف فعولف فعولف فعولف فعولف     
بحٌر رتيٌب، "بأّنو  ويتميز(، ٙٗولمبحر المتقارب )نفحاٌت راقصة مرحة()

متدّفٌؽ سريع تأتي رتابتو مف وحدة التفعيمة )فعولف(، ويأتي تدفقو ولكّنو 
 (.ٚٗ)"  وسرعتو مف قصر ىذه التفعيمة الخماسية...
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إّف التكرار الذي تفرضو تفعيالت المتقارب جعؿ الكثير مف الشعراء الفحوؿ 
يتفادونو وال ينظموف عميو، إاّل أّف منيـ مف نظـ وأجاد أّيما إجادة، 

 والخنساء والمتنبي.كاألعشى 
 َسَأحـِ  ُلروحي َعمى را  َحتي     َوأَلقي     ِبيا في     َمياوي الر   ردى

//٘/ / /٘/٘  //٘ /٘   //٘   //٘/٘   //٘ /٘     //٘/٘       //٘ 
 فعو       فعولف     فعولف      فعولف      فعو  فعوُؿ  فعوُلف  فعولف 

 سالمة  سالمة   سالمة    محذوفة  مقبوضة  سالمة   سالمة   محذوفة
عروضتو وضربو محذوفتاف ، أصاب  ،)المتقارب ( تاماً شاعرنا استعمؿ 

 حشوه زحاؼ القبض وىو مستحسف في التفعيمة األولى .
وقد أدى إيقاع بحر المتقارب دورًا بارزًا في تأسيس البنية اإليقاعية في 

يأتي متماوًجا مع تماوج النص، ذلؾ أف تكرار تفعيمة فعولف وتتابعيا 
النفس الشاعرة وتتابع ىذه الصورة مف التفعيمة ال يحدث نتوءًا وال نشازًا 
نما يتحقؽ لوف مف االنسجاـ والتوافؽ حسب  في اإليقاع الموسيقي، وا 

 .السياؽ الشعري والتدفؽ الشعوري
ومف خصائص بحر المتقارب الغنائية قدرتو عمى الكشؼ عف التجارب 

ي تميؿ الى التأمؿ واالستبطاف، والشاعر ىنا يخرج ما في جعبة الذاتية الت
صراٍر وتحٍد لكؿ األىواؿ وفي مقدمتيا  مشاعرة مف ثورة عمى االستعمار وا 
الموت الذي فضمو عمى حياة الذؿ، ونمحظ أف إيقاع بحر المتقارب اضطمع 
يقاعات أخرى  بدور محوري في تعميؽ اإليقاع النفسي وفي خمؽ نغمات وا 

فقد كثر فيو التناغـ الموسيقي الجميؿ  .افؽ مع اإليقاع الخارجيتتو 
باستخداـ بعض المحسنات التي أتت موظفة توظيفا جيدا لخدمة 

ويتضح ذلؾ مف خالؿ الموسيقى الداخمية التي عبرت عف فحوى نفسيتو 
 :الجدوؿ اآلتي 
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 المحسف البديعي عدد مرات وروده
 الطباؽ   4
 المقابمة 1
 الجناس 3
 حسف التقسيـ 6

 الطباؽ  :
أيًضا  َس كَ عَ ؿ ب ،إبراز األشياء ونقيضيافقط فمـ تكف غايتو  وكاف قميالً  

بدأه بالضمير المتكمـ )أنا ( وتناغـ في األفعاؿ السردي الذي الخطاب 
و اال في بيتيف أو ثالثة إلى الضمير نولـ يعدؿ ع ،الدالة عمى ىذا الضمير

ألقي (    Xوقد  جاء الطباؽ شحيحًا بدأ بو األبيات )أحمؿ  ،)ىو (
في  ذلؾ المتمثؿ (وعد)ذ في صورة خِ كمستيؿ لنزعتو وقراره الذي اتُ 

االرتقاء بروحو إلى الحمؿ إلى أعمى ثـ النزوؿ بيا إلى األرض في حركة 
دراماتيكية تترجـ قراره باالرتقاء فوؽ المستوى األرضي؛ فيو سيحمؿ 

ف  ،راحتو، ثـ ييبط بيا إلى األرضروحو عمى  وىي المستقر األخير وا 
كانت الروح ستصعد ثانية إلى أعمى فيو مف أعمى إلى أسفؿ وبالتبعية 

و األسفؿ  ٔإلى أعمى بطبيعة الحاؿ )في السماء( فمو أعطينا األعمى رقـ 
  ٔ – ٕ -ٔستكوف الحركة   ٕرقـ 

يؤكد تمؾ الحركة الدراماتيكية وحيف استخدـ الطباؽ مرة ثانية نشعر وكانو 
  Xوذلؾ باستخداـ الطباؽ في كممتي  )السماء  ،في الصعود واليبوط

وىو يتناسب مع الطباؽ األوؿ الذي استفتح بو األبيات ما بيف  ،الشرى(
العمو واالنخفاض فيو بانخفاضو إلى مستوى األرض بصورة شييد يعني 

 لو االرتقاء .
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َمماٌت   Xده قابؿ بيف  )َحياٌة َتُسرُّ الَصديَؽ ومف الطباؽ إلى المقابمة نج
َيغيُظ الِعدى ( وتترجـ ىذه المقابمة فحوى القصيدة كميا بالمقارنة الشكمية 
بيف موقفيف موقؼ القرار الحاسـ والخطير الذي ىو في ذاتو أخطر قرار 

وىي شكمية في مستواىا  ،في حياتو كميا والقرار الذي يرفضو قمبو وعقمو
 وىي )مساواة( في معناىا العميؽ .  البسيط

كما ساىـ الجناس بإمكاناتو الصوتية الكبيرة في رفع مستوى النغمة 
التصاعدية المسايرة لمحاؿ النفسية والذي كاف بيف الكممات : )روحي 

عشت( وقد جاءت عفو الخاطر  -المنى( )العيش  –وراحتي( )المنايا 
كسابو تمقائية بسيطة أدت دورىا الموسيقي في ت نامي اإليقاع الداخمي وا 

 ا لألذف  .ا محببً موسيقيً  جرساً 
أما حسف التقسيـ وىو الذي ينتج عنو نغـ تماثمي متماوج يساعد المتمقي 

 فقد جاء في غير موضع :  في استقصاء االجزاء واستيعابيا
ّما َمم ديَؽ(          ػػػػػػػػػػػػػَ )َفِإّما َحياٌة( )َتُسرُّ الص  اٌت( )َيغيُظ الِعدى(ػػػػػػ)َواِ 

 نايا()َوَنيُؿ الُمنى(ػػػػػ)ُوروُد المَ  اِف(     ػػػػػػ)َوَنفُس الَشريِؼ( )َليا غاَيت
 ي( )َمسيُؿ الدِّما( ػ)َيييُِّج َنفس يؿ(       ػػػػػػػػػػػػماُع الَصمػػ)َيِمذُّ أِلُذني( )سَ 

نّ )َوُذاّلً وَ  ياُة(   ػػػَ حػػيوُف الػػ)َأَخوفًا َوِعندي( )تَ   ي( )َلَربُّ اإِلبا(ػػػػػػػػػػػػػػػاِ 
 ديٌد(  )َوناري َلظى( ػػ)َوَقمبي حَ  وَه الُعداة(     ػػػػػػػػ)ِبَقمبي َسَأرمي( )ُوج

(   ػػ)َوَأحمي ِحياضي( )ِبَحدِّ الُحس ـُ قَ  اـِ  ( ومي( )ِبَأّني الَفتىػػػػػػ)َفَيعَم
ة باليدؼ معرفتو التامَّ ا يعبر عف ا جمياًل رائقً وال شؾ أف كثرتو أضفت نغمً 

التقسيـ إلى مقاطع موسيقية بيذا الشكؿ يعكس ف ،الذي حارب مف أجمو
 الحاؿ النفسية بالقصيدة التي تعبر عف إصراره وتحديد اليدؼ  .

 القافية  -
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والقافية ىاىنا تسير في انزياحات عروضية واضحة عما ُعِيد في القالب 
فية في أوؿ بيتيف موصولة، الشعري الذي اتخذه شاعرنا لقصيدتو فالقا

ومعروؼ أف الوصؿ ىو ألؼ أو واو أو ياء أو ىاء تمي الروي مباشرة، 
وكاف الروي ىو الداؿ الموصولة باأللؼ، والداؿ مف الحروؼ التي كثر 
استعماليا حرَؼ رويٍّ في الشعر العربي وليذه الحروؼ مزاياىا مف 

شاع استعماُليا َروّيًا السالسة والسيولة جعمتيا في مقدمة الحروؼ التي 
(.  ثـ عدؿ عنيا في باقي األبيات حيث سار عمى نحو ٛٗلمقصائد. )

جعؿ األلؼ رويًا ، فقد حاد الشاعر عف المألوؼ بأف جعؿ قافية الَمدِّ أيِّا 
كاف الحرؼ األخير، ومعروؼ أنو ال تأتي روًيا إال إذا كانت أصمية فماذا 

وال نكاد نشعر بتمؾ االنزياحات إال  عدؿ عف ذلؾ ؟ رغـ أف القافية رنانة
 أفَّ فييا خروًجا واضحا عما ىو مألوؼ .

واأللؼ إذا كانت رويًا يشترط فييا أف تكوف أصمية، ولكنو في انزياح 
واضح جعميا أحيانا تأتي أصمية وأحيانا منقمبة عف أصؿ آخر وتارة 
ممدودة حذفت ىمزتيا في اتجاه بعيد عما عيد عف العرب في عمود 

 !شعرىـ القديـ 
وأضـ صوتي لصوت محمود حامد بأف الشاعر لديو قدرة جيدة في صياغة 

فمماذا جاءت القصيدة عمى شكميا الجميؿ في  .الشعر، ونظـ القصائد
بيتييا األّوؿ والثاني بالقافية والروّي: الّردى، العدى، بحيث حفظت وحفرت 

 ببيتييا في ذاكرة األجياؿ!!؟
قصيدتو عمى القافية والروّي كما ورد في البيتيف  لماذا لـ يكمؿ الشاعر

 :( كما فعؿ الشابي في قصيدتوٕ( و )ٔ)
 القدر جيبَ تَ سْ يَ  ال بّد أفْ ػػػػػػػػػػػػف   الحياة يومًا أرادَ  إذا الشعبُ 
 ر... الخسِ كَ نْ يَ  أفْ  وال بّد لمقيدِ      مي ػػػػػػػػػػػػػػػػجَ نْ يَ  أفْ  وال بّد لميؿِ 
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لو فعؿ عبد الرحيـ محمود ذلؾ لخمدت قصيدتو كميا كقصيدة الشابي، أو 
عمى األقّؿ لو جعميا ثالثيات، أو رباعيات، أو ثنائيات، كما في البداية، 

 ولكف!!؟ 
ومع ذلؾ فإّف القصيدة ولو ببيتيا االثنيف، فإنيا أيضًا خمدت في: ذاكرة 

 !األجياؿ
د عمى صياغة القصائد الطويمة ودليؿ قدرة الشاعر عبد الرحيـ محمو  ...

عمى قافية وروّي واحد، فمو عشرات القصائد في ذلؾ، واآلف سنقؼ عند 
مقطع مف قصيدتو التي نظميا في البصرة، عندما كاف مديرًا لمدرستيا 

نخيؿ العراؽ وىو يتيادى كالّرماح عمى ثرى :اإلبتدائية، حيث ىّز مشاعره
ؿ ببرتقاؿ فمسطيف، وتينيا وزيتونيا، جزء مف وطف العروبة... فذّكره الّنخي

بؿ ذّكره بنضاليا وجراحاتيا، وشيدائيا الذيف خّضبوا ثراىا بالّدـ، والعّزة، 
 :والكبرياء
 ادعَ المَ  ى أرضِ بَ مى رُ ػػػػػػػػػػّر عأغَ  ايا  الّضحَ  وـُ نا يَ ني دَ طَ ي وَ نِ بَ 

 يادى اضطِ عمَ  يـُ ػػػػػػػػػػػػػػػقأبّي ال يُ   ابٌ بَ سوى شَ  الفداءِ  وما أىؿُ 
 ّؿ واديي كُ دا فِ عِ ػػمى الصّب عَ تَ  ارًا ّؽ نَ الحَ  اؿِ ػػػػػػػػػػضوا لمنِ يرُ أثِ 
 (ٜٗي )ادِ نَ و يُ وطنُ عمى الجّمى... ومَ عٍب قصيٍر ف شَ ّط مِ أحَ  يَس مَ فَ 

 المستوى التركيبي 
ف في األلفاظ، تمتاز القصيدة بالميجة خطابية، ومف شأف الخطيب أف يموِّ 

يداور الكممات، وتعمد رسالتو إلى أف يصؿ إلى المتمقي، ويعيد،  يبدئ
لى أذنو  .التي تألؼ اإليقاع وموسيقا المفظ وا 

 مف ىنا اتجيت القصيدة اتجاًىا سردًيا يبدأ بالذات )األنا الشاعرة(، وعف
 وىذه لفظة ليا داللة -استعداد األنا لممقاومة، ويختميا بػ "أني الفتى"

 .ةجامعة مف البطولة والمروء
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والمالحظ أف كممات القصيدة بسيطة جدا تشبو لغة الصحؼ التي تتجو 
نحو الفصحى الميسرة فال تعقيد لمفظ وال إغراب لممعنى بميجة خطابية 

ىذا مف أكبر أسباب شيوعيا وانتشارىا بيف العامة  مباشرة، ولعؿَّ 
 الشاعر تعمَّد ذلؾ؛ كي تصؿ إلى جميع الناس؛ ا أفَّ والخاصة، ويبدو أيضً 

فالشييد شييد األمة كميا وليس مختًصا بإقميـ مكاني معيف، فيو شييد 
ؿ كممتو لبيت العامة وبيت كؿ بيت عربي مسمـ، لذلؾ البد أف تدخ

 .   الخاصة
 :التي جاءت عمى النحو اآلتي  " تتبدى لغة الذات في الضمائر

 الضمير عدد مرات وروده
ياء المتكمـ    16  
 ىاء الغيبة 8
 الخطابكاؼ  2
 تاء الفاعؿ  2

المتكمـ، وىي تتردد وتشيع  "" ُت" الضمير المستتر أو المنفصؿ "أنا"، "ياء
الغائب )ىو(، وذلؾ  في القصيدة كميا، ال يقطعيا إال الحديث عف ضمير

يصؼ  "وجسـ تجدؿ...."، فينا  بػبدًءا مف البيت التاسع الذي يبدأ 
عرضة أو طعمة لمطير والوحش. الشاعر شييًدا بدمو ورائحتو، وبكونو 

ما أف يكوف  وىذا الوصؼ إما أف يكوف الفعؿ فيو حقيقة، أو فيو مبالغة، وا 
 .استشرافًيا أو تخيمًيا لمآلػػو ىو وصًفا

تنعكس داللة السرد والخطاب مًعا أواًل في استخداـ حرؼ العطؼ )الواو( 
ي أكثر مف عشريف مرة، حيث نجد فييا النفس القصصي التعبير  في

 .حكاية تسرد عمى المتمقيف المباشر، وكأنيا
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 أما األفعاؿ :
 األفعاؿ  عدد مرات وروده

 المضارعة 18
 الماضية 11

في أفعاؿ المضارعة أو ما ىو في  نجد داللة السرد والخطاب كذلؾف
نجد فييا معنى الحاضر  فميست الديمومة ىنا ىي الفعالة بقدر ما معناىا،

اإليقاع والوتيرة، بؿ إفَّ األفعاؿ الماضية )قمت(، خالؿ  والمستقبؿ مف
)كسا(، )أثقؿ( ونحوىا تأتي بمعني االستقباؿ والرؤية مف خالؿ اآلتي، كما 

)اصطباري(، )احتمالي(، )ذاًل(، )خوًفا( وغيرىا جاءت  :أف المصادر
الفعؿ الذي يجافي طبعو، فيو يستبعد )أخاؼ( أو  تحاشًيا مف استخداـ

المعنى في اسـ المعنى الذي ىو المصدر،  األنفة، فجعؿ )أذؿ( مف قبيؿ
 .ليكوف الحدث أخؼ وطًئا

الشاعر في خطابو أو سرده يكرر بعض الكممات ترسيًخا وأداًء لنبرة 
نحو )لعمرؾ(، فقد كررىا مرتيف لمتنبيو، وبذا ينحو نحو ليجة  موسيقية،

فيو ليس وتأكيدىـ، وال يريد بذلؾ القسـ المجرد،  الناس في حديثيـ
 (ٓ٘" ) .وعزمو بحاجة لمقسـ في عرض تصميمو

ويكرر السيف قبؿ فعؿ المضارعة في اإلجابة عف الترقب، حتى ال يختمر 
 عمى روحي سأحمؿ .الشؾ ، فالمتمقي ينتظر ماذا سيقوؿ، وماذا سيفعؿ

 نعرفيا كما والسيف "العداة وجوه سأرمي بقمبي" الختاـ وفي راحتي،
 لموعد أنيا الزمخشري ذكر كما أو الفعؿ، قؽتح لسرعة أي- لمتنفيس
 سيرحميـ أولئؾ{ في اآلية :  المعنى تفسيره في وذلؾ محالة، ال المتحقؽ

 :آية "(سيدخميـ السورة" نفس في قولو وفي (، :19اآلية )التوبة}اهلل
ٕٕ).(٘ٔ) 
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أما تكرار )إمَّا( التفصيمية فيأتي في مقابمة بالغية وتطبيقية تضع الكفتيف 
 :الميزاف لتكوف الخيرة إلحداىمافي 

ما ممات يغيظ العدى فإما حياة تسر الصديؽ  وا 
 :وتكرار )قمب( لو متابعة وتحصيؿ لمنتيجة

 َوَقمبي َحديٌد َوناري َلظى ِبَقمبي َسَأرمي ُوجوَه الُعداة  
 العربي األصيمة، وحتى في لغتنا الدارجة كما يكرر لفظة ترتبط بقيـ

ونفس الشريؼ ليا " تكوف المفظة عامةالشريؼ(، ففي األولى (
بينما في الثانية ترتبط باستشياد الرجاؿ، فيذا الموت  ،"....غايتاف

وكأنو يقوؿ لنا: أنا ذاؾ الذي يختار  ،"شريًفا فذا نموذج، "ومف راـ موتًا
 !الشريؼ طريؽ الموت، أنا ذاؾ

إليو  تكرر لفظ االستدراؾ )لكف(، ففي المرة األولى يقوؿ " ولكف أغذوي
وتأتي االستدراكية بعد قولو: " إني أرى مصرعي"، ، ففي ذلؾ  ،"الخطى

ىذا الذي يرى مصرعو، فإذا بو يخاطبنا أو يسرد لنا"  توقع أف يتييب
قولو عف الشييد الذي يصفو واقًعا أو استشراًفا:  ولكف...."، ومثؿ ذلؾ في

ورتو غير مرضية فالشاعر يخشى أف نظف أف ص ،"يفبِ ي الجَ يِ بَ  نوُ وعفَّر مِ 
لكف(ليدؿ عمى أف ىذا العػفار يزيد بياء  (أو ىي مشوىة، فإذا بو يمحؽ

وكأنو يتخيؿ جميورًا ينصتوف  الشييد. وعمى اإلجماؿ فيو يخاطب ويسرد
 .إليو

كما نالحظ ترتيب الجمؿ بما يضفي ىذا اإليقاع، المتناغـ مع المستمع، 
 :وبما فيو مف تكرار المفظ

 .....د.... وكيؼ احتمالي لسـوفكيؼ اصطباري لكي
ني  .......أخوًفا وعندي..... أذاًل وا 

 (ٕ٘ومنو نصيب ألسد الشَّرى )  فمنو نصيب ألْسد السماء
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 المستوى الداللي   
ال نكاد نرى األساليب اإلنشائية إال عند نياية القصيدة؛ فقد سارت عمى 

القرار الذي اتخذه نيج خبري يتناسب والنغمة اإلخبارية التصميمية عمى 
حتى وجدنا القسـ، وىو أسموب إنشائي غير طمبي  في نيايات األبيات 

 حيف يقسـ :
ـَ َموتًا َشريفًا َفذا اُت الِرجاِؿ    ػػػػػػػػػػػَلُعمُرَؾ ىذا َمم  وَمف را

ونرى أفَّ ىذا القسـ يأتي كنتيجة طبيعية لرؤيتو التي لخصيا في ىذا 
لشيادة فمـز التأكيد باستخداـ )لعمرؾ( درًءا البيت الذي يحمؿ سبب قرار ا

لشبية الموت الشريؼ )مف وجية نظرة( عمى غير ىذه الحاؿ فاحتاج أف 
يؤكدىا بيذا القسـ الذي قصر فيو موت الرجاؿ الحقيقييف الذي يستحقوف 

ثـ يتوالى استفياماف، نشعر  ،ىذا الوصؼ عمى ىذا الموت الشريؼ
ذي أكد فيو فكرة أفَّ الرجولة تعني الموت وكأنيما رد عمى قسمو السابؽ ل

 الشريؼ في ساحة القتاؿ، فيتساءؿ :
 َوَكيَؼ ِاحِتمالي ِلسوـِ اأَلذى َفَكيَؼ ِاصِطباري ِلَكيِد الُحقود

استفياـ استنكاري لمف يجيؿ السبب الذي جعمو يتحمؿ كيد الحقود وما 
خالؿ عاناه مف أذى، ونشعر بعمو ثورة الغضب في ىذا البيت مف 

 استخداـ ىذا االستفياـ االستنكاري الذي شفعو بيذا االستفياـ :
نّ  اةُ ػَأَخوفًا َوِعندي َتيوُف الَحي  ي َلَربُّ اإِلباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوُذاّلً َواِ 

ف عميو كيد الحقود  انطمؽ مف بياف سبب اقتحاـ الموت وىو الذي ىوَّ
وًفا ... وذاًل( مع ربط وأذى األعداء إلى استفياـ استنكاري آخر )أخ

االستفياـ بمبرر ىذا الشعور باالستنكار الذي لخصو في أف الحياة ال 
تساوى عنده شيئا، وأنو ربُّ اإلباء، فكاف الفخر بالنفس ىو النتيجة لتتابع 
استفياميف استنكارييف لربط األسباب بمسبباتيا، وكأف ىذيف االستفياميف 
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ا نجيميا وقد أوشت بيا عاطفتو قد كشفا عف حقيقة الشاعر التي كن
الجياشة التي أبرزت االستفياميف وكشفتا سر شخصيتو التي تستحؽ 

 اإلعجاب .
 أما عمى المستوى البياني :

 الصورة عدد مرات ورودىا
 التشبيو   4
 االستعارة 6
 الكناية 7
 المجاز المرسؿ 1

فإننا نجد توظيًؼ جيًدا لمتصوير الفني بأنواعو األربعة تشبيًيا واستعارًة  
 وكنايًة ومجازًا مرساًل 

)َوَقمبي َحديٌد َوناري َلظى( فقد أتى مثؿ : التشبيو :  جاء قميال في 
بتشبيييف بميغيف عمى صورة المبتدأ والخبر فيوحي بما تكسبو الجممة 

مرار، وعميو فكوف قمبو حديد وناره لظى االسمية مف داللة الثبات واالست
ىذا ثبات لمحاؿ واستمرارىا، فقد شبو قبمو بالحديد عمى غرار ما فعؿ قبمو 
ْف كاف أفضؿ في  عنترة، وما قالو المتنبي فيو ال يرى نفسو بأقؿ منيما وا 
ثباتو عند الموت؛ فقد مات شييدا في ساحة الشرؼ والعز، أمَّا ناره فيي 

( فيو يتبع سياسة الحديد والنار ٖ٘أسماء جينـ )لظى وىي اسـ مف 
التي عجزت عنيا الشعوب العربية مع المستعمر تمؾ التي كانت تمارس 
عمييـ، جعميا الشاعر أيقونتو وسياستو في التعامؿ مع األعداء فال خوؼ 

 وال ضعؼ .
 ومف االستعارة :

 الرَّدىَوأَلقي ِبيا في َمياوي  َسَأحِمُؿ روحي َعمى راَحتي  
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 استعارة مكنية جسَّد فييا الروح بكياف يحمؿ ثـ يمقى بو .
وفي قولو : )ُوروُد الَمنايا َوَنيُؿ الُمنى( فقد كثر تشبيو المنايا بالماء أو 
كأس الماء أو بنبع الماء في الشعر العربي القديـ، كما سبؽ وأف وصفيا 

 عنترة بقولو :
 (ٗ٘ال بدَّ أْف ُأْسَقى بكْأس المْنيؿ ) فَأَجْبُتَيا إْف الَمنيَّة َمْنيٌؿ، 

 استعارة مكنية جسد فييا المنايا بنبع ماء يرد إليو البشر .
وكذلؾ في تجسيد األرض بصورة كساء يكسو األرض باألرجواف مف خالؿ 
استعارة مكنية بسيطة في معناىا عميقة في مضمونيا تحمؿ صورة 

 بصرية لونية توحي بجو القتؿ  حيف قاؿ :
 طِر ريَح الَصبا ػػػػػػػػِ َوَأثَقَؿ ِبالع َدُمُو اأَلرَض ِباأُلرُجواِف         َكسا

ب عمييا استعارتيف )أثقؿ بالعطر ريح الصبا( في صورة فنية كما ركَّ 
فقد جعؿ الريح تحمؿ  ،استعارية متشابكة جعؿ الدـ يثقؿ الريح بالعطر

 لو وزف . العطر وجعؿ العطر مثقاالً 
ر الجبيف بموف الدماء ا لو بإنساف يعفِّ صورة الدـ مشخصً ا ثـ يعود مرشحً 

 إنما ىو زينة تزيد الجبيف بياء : ،ديِ بعفار ليس كما عُ 
 ف َعفارًا َيزيُد الَبياػػػػػػػػػػػػػػػػػِ َولك يَّ الَجبيِف   ػػػػػَوَعفََّر ِمنُو َبيِ 

مة وقد جسد القمب يما يرمى ويجرح وجوه العداة حيث صوره لنا بصورة قنب
ئو فيقتميـ بذلؾ القمب الذي يرفض الشاعر أف تكوف اترمى في وجو أعد

فيو قد مات وصار وسيمة لمقتاؿ  ،وظيفتو الرحمة والشفقة واإلحساس
 ِبَقمبي َسَأرمي ُوجوَه الُعداة       ومنافحة العدو ومجالدة الظالميف حيف قاؿ :

 ومف الكناية :
 نُو َنصيٌب أِلُسِد الَشرىػػػػػػػػػػَومِ  َفِمنُو َنصيٌب أِلُسِد الَسماِء 
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فقد كنى عف صفتي االرتقاء والموت بكنايتيف ىما الصعود المالئكة 
بالروح إلى أبراج السماء العميا وكذلؾ أف يصبح طعاما لوحوش األرض، 
ذا كانت الكناية تستمد جماليا مف كونيا تأتي بالمعنى مصحوًبا بالدليؿ  وا 

الشريؼ إلى أعمى بكنايتو، والدليؿ عمييا أف فقد أتى بمعنى ارتقاء جسده 
أسد السماء وىي بروجيا ويقصد الممكوت األعمى ليا نصيب منو فمستقرة 
بيف األسود واألسد رمز القوة والشجاعة عند العرب فاختار مف بروج 
السماء )األسد(، وحتى األسود ليا نصيب مف جسده، فاألرض لـ تستطع 

ف أف يدفف في باطف األرض فتحوؿ إلى أف تودي بو؛ فمنزلتو أعمى م
نصيب األسد ليستقر في بطف األسود التي ال يقؿ عنيا شجاعة، فحتى 
في موتو ال يدفف في باطف األرض إنما يدفف في باطف أشد وجوش 

 األرض شراسة وىي أسد منطقة الشرى المخيفة   .
 َف الَورىي َبيػػػػػػَوَدّوى َمقال ِإذا ُقمُت َأصغى لي العاَلموَف     

وىي كناية عف قوة التأثير وأف صوتو مسموع أماـ العالـ، وما داـ صوتو 
ا فقد صارت لو ىيبة ولو كممة ولو صولتو فُيسمع وُيياب، عمَّؽ مسموعً 

مف قوة الكناية استخداـ المفظ األقوى في الصوت وىو الدوي الذي ىو في 
 الحقيقة صوت الرعد . 

 طى ػػػػػػػػػػػُ َولِكف َأغذُّ ِإَليِو الخ َرعي  ػػػػػػَلَعمُرَؾ ِإّني َأرى َمص
كناية عف الشجاعة وعدـ الخوؼ، فيو يرى مقتمو وبداًل مف أف يجزع 
نجده يسير إليو بخطى حثيثة، فمف يممؾ تمؾ الشجاعة منقطعة النظير إال 

 شاعرنا فيو يكتفي بعدـ الخوؼ بؿ يسير إلى حتفو راضيا مطمئًنا  .
 وكذلؾ : 

 الُدَنا ِبيذي َىزءٌ  َعاِنيوػػػػػػػػػػػمَ  ابْتَساـٌ         يوِ ػػػَشَفتَ  عمى وبافَ 
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كناية عف الشجاعة الزائدة التي جعمتو يسخر مف الموت إلدراكو قيمة 
الدنيا التي في حقيقتيا بال قيمة، وىذا المستوى مف الوعي قؿَّ مف وصؿ 

 إليو فالناس يتقاتموف عمى ال شيء :
 أف السالمة فييا ترؾ ما فييا لدنيا وقد عممت النفس تبكي عمى ا

أما ىو فابتسامتو في حقيقتيا سخرية تحمؿ أعمى مستوى ممكف مف 
 الوعي وىو إدراؾ حقيقة الدنيا .

                      ..ِمذُّ أِلُذني َسماُع الَصميؿ    وفيث قولو  : ي
ولكننا ال نستخدـ  ،لى أصوات آالتوإكناية عف حب القتاؿ والتشوؽ 

السيوؼ التي ليا صميؿ إال أنو رمز عمى أية حاؿ كصوت لمسيؼ الذي 
 ىو في األصؿ رمز لمقوة والسيطرة .

وقد الحظ الباحث عمى كناياتو أنو ال يكني إال بأقصى مدى تسمح بو 
الصفة، والمعروؼ أف الكناية التي يستعمميا غالبية الشعراء تكوف عف 

بة، فيو يكني عف صفة وليست أي صفة فقد صفة أو موصوؼ أو نس
كني عف  ارتقاء روحو بالصعود إلى أعمى الممكوت فميس في األرض ما 
يعمو برج األسد كذلؾ فيو ال يدفف في باطف األرض بؿ في بطوف السباع  
وىذا ما يميؽ بمثمو، كما أنو جعؿ تأثير صوتو بالدوي وىو أعمى صوت 

 في النفوس. وىو صوت الرعد الذي يثير الخوؼ
وقد وصؿ بكنايتو إلى أعمى مستوى مف الوعي بأف أدرؾ حقيقة الدنيا، 
وكذلؾ حيف كنى عف شجاعتو واستيانتو بالموت لـ يكتؼ فقط برؤية 
الموت كنايًة عف عدـ الخوؼ أو الجزع منو، بؿ إنو يغذ إليو الخطى، وىؿ 

 ىناؾ أبشع أو أخوؼ مف الموت مما يثير ذعر اإلنساف ؟ 
 المرسؿ في قصيدتنا :المجاز مف و 
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ما ممات يغيظ العدى : ىناؾ مف يرى أف الموت ىنا مجاز مرسؿ عالقتو  وا 
 )اعتبار ما سيكوف( أو )مسبيية( فيقوؿ : 

 إف في العربية مجازًا وحذًفا، ففي المجاز المرسؿ نجد العالقة مختمفة،
 ًقا{، والمقصودمنيا الًمسبػَّبػِية، كقولو تعالى: }وينّزؿ لكـ مف السماء رز 

 المطر الذي ىو سبب لمرزؽ، ومنيا "اعتبار ما يكوف" وىو لدى البالغييف
 كما في قولو تعالى: }إنؾ إف تذرىـ يضموا عبادؾ وال يمدوا إال ،"االستعداد"

 فاجرًا كفارا{، فالمقصود بالطبع أف المولود في التوقع سيؤوؿ إلى الكفر
نفيـ أف الموت ىو المنتج عف  والفجور. وفي كال التصوريف يمكننا أف

أو أف الموت ىو ما ستؤدي إليو حرب البطؿ، وعالقة االستعداد  المعركة،
مف  ( وأضـ صوتي لصوت٘٘تشي بذلؾ معنى وداللة ) لدى البالغييف

 ذلؾ . يرى
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 اخلامتة
 :صدتيا مف خالؿ المالحظات اآلتيةخرجت الدراسة بمجموعة مف النتائج ر 

ص في أعماؽ المعاجـ كي غُ تعقيد فييا، ميسَّرة، لـ يَ األلفاظ بسيطة ال 
ينحت مف صخر ليأتي بالغريب منيا، إنما جاءت عفو الخاطر بسيطة 

، ولـ يكشؼ عف جديدةٍ  بتراكيبَ  وواضحة لمعامة والخاصة، كذلؾ لـ يأتِ 
عالقات جديدة بيف األلفاظ مف خالؿ ابتكار أساليب جديدة بؿ عمى العكس 

 سيطة .جاءت في مجمميا ب
لـ نر فيو تطورًا أو انزياحات كثيرة  ،ا لمقدماءالبحر الشعري جاء مسايرً 

بحر غير بعض الزحافات البسيطة التي اسُتيِمكت مف قبُؿ خالؿ استعماؿ 
 ا لمحاؿ النفسية لمشاعر الثائرة .اره كاف موفقً المتقارب واختي

التي خرجت عف المألوؼ، فقد بدأىا  القافية حممت كثيرًا مف االنزياحات
ثـ عدؿ إلى أف جعؿ األلؼ نفسيا روًيا  ،بروي الداؿ الموصوؿ باأللؼ

ْف كاف مقبواًل في الشعر بَ قْ يُ لألبيات، وىذا ما كاف لِ  ؿ في الشعر القديـ وا 
الحر الذي أتاح لو مسماه أف ينزاح عف الكثير مف التقاليد العروضية 

 انتيج نيج القصيدة العمودية.الموروثة رغـ أف شاعرنا 
جاءت محسناتو البديعية عفو الخاطر ال اجتالب فييا وال إقحاـ، بؿ 
سايرت األبيات بتمقائية جميمة ساىمت في رفع نغمة الموسيقى الداخمية 
بما يمتع المتمقي، وقد أجاد توظيفيا لخدمة إيقاعو السريع الي ارتفع 

 سية الداخمية .    أحيانا وانخفض أحيانا تبعا لمحاؿ النف
جاءت صوره بصفة عامة تقميدية بسيطة ال نجد فييا ابتكارًا وال توليًدا 
ف كانت تحمؿ الفخامة وطمب العال،  لممعاني واألخيمة وال تراكيب جديدة وا 
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فصوره رغـ كالسيكيتيا إال أنيا كانت تنشد الوصوؿ بالخيالي الشعرى إلى 
 أقصى غاياتو كما رأينا مع كناياتو .

وكذلؾ مع أشعار المتنبي  يكثر شاعرنا مف التناص مع القرآف الكريـ،
 وعنترة عمى النحو اآلتي :

 التناص عدد مرات وروده
 مف القرآف الكريـ   1
 مف األقواؿ المأثورة 2
 مف أشعار العرب مرات عمى النحو اآلتي:   9

 اإلماـ عمي  1
 عنترة 2
 المتنبي 4
 ابو تماـ 1
 ابراىيـ طوقاف 1

ومف ىنا يثور السؤاؿ :  فمف خالؿ ما سبؽ نمحظ غمبة التقميدية عمى 
يسرت ليا تىذه القصيدة ورغـ ذلؾ فقد كتب ليا الشيوع واالنتشار، و 

رغـ أننا في حقيقة األمر لو  ،عوامؿ الخمود، فمف أيف جاءتيا تمؾ المكانة
قيَّمناىا فنًيا فسنجد أفَّ ىناؾ ما كتب مف قصائد في مجاليا ما يفوقيا 

النواحي الفنية، ومع ذلؾ فيي تقؼ شامخًة بيف عيوف  كثيرمفروعًة في 
 القصائد الحماسية فما السر في ذلؾ ؟

ت مف أرى أف ما كتب ليا الخمود والذيوع صدؽ عاطفتيا الجياشة التي نبع
نفس الشاعر المقاتؿ، الذي عايش الحرب بنفسو، ولـ يعش في برج 
عاجي يكتب وينسج مف خيالو بطوالت وىمية ، فيي قصيدة مف قمب 
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الحدث وليدة المعمعة صدقت فييا مشاعره، ونرى فييا صدؽ التجربة 
الشعرية، فالصدؽ ىو الحدود األربعة لجغرافية ىذه القصيدة التي 

لغتيا وسيولة إيقاعيا أْف تنفذ إلى قمب كؿ عربي، استطاعت  ببساطة 
كما أف كوف الشاعر شييدا فقد أضفى عمى القصيدة مصداقية أكبر ألف 

 شاعرنا صدؽ قولو عممو .    
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 هوامش الدراسة 
، ٜٗ٘ٔ، دمشؽ، ٔ( راجع: أدىـ الجندي، أعالـ األدب والفف، ج ٔ) 

؛ ديواف عبد الرحيـ محمود، اتحاد الكتاب والصحفييف ٖٓٛص 
، مقدمة الديواف بقمـ كامؿ السوافيري؛ ٜٗٚٔالفمسطينييف، بيروت، 

روحي عمى راحتي، ديواف عبد الرحيـ محمود، حققو وقدـ لو حنا أبو حنا، 
؛ الشاعر الشييد عبد ٘ٗ-ٕ٘، ص ٜ٘ٛٔالطيبة، مركز إحياء التراث، 

؛ إبراىيـ عبد الستار، ٜ٘ٚٔالرحيـ محمود، مكتبة بمدية نابمس، نابمس، 
شعراء فمسطيف في ثورتيا القومية، نادي اإلخاء العربي، حيفا، د.ت.، 

؛ نافع عبد اهلل، الشاعر عبد الرحيـ محمود، مكتبة دبي ٖٙ-ٛ٘ص 
العودات، مف أعالـ األدب والفكر في ؛ يعقوب ٜٜٚٔلمتوزيع، دبي، 

؛ محمود غنايـ، ٗٚ٘-ٔٚ٘، ص ٕٜٜٔفمسطيف، دار اإلسراء، القدس، 
بيف االلتزاـ والرفض، دراسة في شعر عبد الرحيـ محمود، منشورات أبو 

؛ محمود غنايـ، "عبد الرحيـ ٕٙ-ٕٓ، ص ٜٓٛٔعرفة، القدس، 
، 1987، 8عدد  محمود: شاعر يبحث عف ىوية"، الكرمؿ )جامعة حيفا(،

؛ عبد الكريـ الكرمي )أبو سممى(، "األدب في فمسطيف"، ٕٗٔص 
، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي السورية، ٘محاضرات الموسـ الثقافي، ج

 .ٜٕٓ، ص 1962-61دمشؽ، 
ابف منظور األفريقي المصري: لساف العرب،/ دار صادر ودار بيروت، ) ٕ)

 : مادة سمب ..ـٜ٘٘ٔلبناف 
الشعر والشعراء ، تحػ./ أحمد محمد شاكر، دار المعارؼ،  :قتيبة(ابف ٖ)

 ,٘ٚ/ ٔالقاىرة)د.ت( 
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ابف خمدوف : مقدمة ابف خمدوف ، تحػ. حجر عاصي، منشورات دار  ) ٗ)
 ٖٖ٘ص  .ٜٛٛٔومكتبة اليالؿ، بيروت، لبناف 

 ٖٖ٘السابؽ ص  ) ٘)
، لبناف  بيروتٕأحمد حسف الزيات: دفاع عف البالغة، عالـ الكتب ط ،)ٙ)

 ٛٙص ٜٚٙٔ
، القاىرة  ٙأحمد الشايب: األسموب ، مكتبة النيضة المصرية ط )ٚ)

 ٗٗص ٜٙٙٔ
، بيروت ٔعبد السالـ المسّدي : النقد والحداثة، دار الطميعة لمنشر ط )ٛ)

 .ٗ٘ص .ٖٜٛٔ
األسموب واألسموبية، ترجمة /د. منذر عياشي، مركز : ( بييرجيروٜ)

 .ٓٙص اإلخاء القومي، بيروت، د. ت 
 ٖٗأحمد الشايب :األسموب ، مرجع سابؽ ص  )ٓٔ)
 ٔ( محمد المويمي : في األسموب واألسموبية ،مطابع الحميضي طٔٔ(

 ٕٗ،ص
، ٔيوسؼ أبو العدوس: األسموبية الرؤية والتطبيؽ ، دار المسيرة ط (ٕٔ)

 ٖٚىػ ، صٕٚٗٔ
شكري محمد عياد : مبادئ عمـ األسموب العربي، مطبعة  )ٖٔ)

 ٕٕـ صٜٛٛٔ، ٔانترناشيوناؿ بريس، ط
 ٖٗبييرجيرو : األسموب واألسموبية، مؤرجع سابؽ ص   )ٗٔ)
فائؽ مصطؼ ي ود. عبد الرضا عمي: في النقد األدبي الحديث،   (٘ٔ)

 .ٓٗص  ..ـٕٓٓٓ، جامعة الموصؿ ٕدار الكتب ط
 ٕٗالسابؽ ص  (ٙٔ)
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 لو صديؽ رثاء في القصيدة قاؿ الشاعر أف جبرا إبراىيـ جبرا ( يرىٚٔ) 
 .بنيايتو فييا تنبأ إذ أيًضا لنفسو  رثاء فجاءت الفمسطينية، الثورة في

ويذىب  ، 91 ص ، 9211 بيروت، .الثامنة الرحمة :إبراىيـ جبرا :انظر
 رثاء في ىي القصيدة أف لمشاعر دراسة خالؿ مف جبراف سميماف كذلؾ

 نظرة :سميماف جبراف، كتاب انظر الثورة الفمسطينية شيداء مف لو صديؽ
 منشورات سمسمة :حيفا /االنتداب عيد في الفمسطيني الشعر عمى جديدة

 15 ص ، 9001 الكرمؿ،
( روالف بارت : لذة النص ترجمة: فؤاد صفاء ، الحسيف سبحاف ،  ٛٔ)

 ٜٓٔص  ٜٛٛٔالدار البيضاء _ الرباط ، الطبعة األولى ، 
العنونة، محمة عالـ الفكر، ( ُينظر: جميؿ حمداوي :السيميوطيقيا و ٜٔ)

 .٘ٓٔص ٜٜٚٔيناير / مارس الكويت 
( ُينظر: اندريو جاؾ ديشيف : استيعاب النصوص وتأليفيا، ترجمة ٕٓ)

 .ٛٓٔص ٜٜٔٔىيثـ لمع،  المؤسسة الجامعية لمدراسات ، بيروت 
في شعر البياتي، بيروت، لبناف  ( رافع يحيى : اإلشراقي واألرضئٕ)

 ٚٔص
الغّذامي: ثقافة األسئمة مقاالت في النقد والنظرية ، دار ( عبداهلل ٕٕ)

      ٓ٘ص ٖٜٜٔ،الكويت، ٕسعد الصباح، ط
( ابف رشيؽ القيرواني :العمدة  في محاسف الشعر وآدابو، دار الجيؿ ٖٕ)

 .ٕٚٔ/ ٔـ  ٜٔٛٔ ٘ط 
(أبو ىالؿ العسكري : الصناعتيف، تحقيؽ عمي محمد البجاوي ومحمد ٕٗ)

 .ٖٚٗىػ  ص ٜٔٗٔـ ، المكتبة العصرية ، بيروت أبو الفضؿ إبراىي
 .ٕٛٔ/ ٔ( العمدة: ٕ٘)
 12 ص ت،.د .األسوار دار :عكا طوقاف: ديوانو،  ( إبراىيـ ٕٙ) 
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في معنى  "الشييد" لقصيدة جديدة ( انظر : فاروؽ مواسي :  قراءةٕٚ)
ىػ صص ٖٗٗٔ -ٖٕٔٓ، ـ ٚمحمود، المجمع  الرحيـ لعبد كممة الموت

(ٕٜٓ - ٕٕٓ) 
 910 ص ت،.د :بيروت ،9 ج .المتنبي ديواف شرح .( البرقوقيٕٛ)
 ٗٔالبرقوقي : شرح ديواف المتنبي، مصدر سابؽ ص  (ٜٕ)
( حسني عبد الجميؿ: التمثيؿ الصوتي لممعاني دراسة نظرية في ٖٓ)

    ٓٙص  ٜٚٚٔالشعر الجاىمي، الدار الثقافية لمنشر 
نشره محمود توفيؽ ( أديب مصري: شرح ديواف عنترة ،  عني بٖٔ)

 ٙٔٔالكتبي، المطبعة الرحمانية )د.ت(ص 
 صادر دار الثّاني، المجّمد تّماـ أبي ديواف صبحي: الّديف ( محييٕٖ)

 304   ص 1997 لبناف بيروت
 ٕ٘ص س،.ـ ،9 ج .المتنبي ديواف شرح: البرقوقي ( انظرٖٖ)
 قمب لو مف أف البيت ىذا البرقوقي ويشرح ، 911 ص (السابؽ ٖٗ)

 شدائده ويخوض اليالؾ، قمب يشؽ العزيمة ومضاء في اإلقداـ كقمبي
 العز إلى يصؿ حتى

 .ٜٖٕ/ ٔ( العمدة: ٖ٘)
( ينظر: يحيى بف حمزة العموي :الطراز ألسرار البالغة وعمـو حقائؽ ٖٙ)

اإلعجاز، تحقيؽ عبد الحمي د ىنداوي، المكتبة العصرية ، بيروت 
 .٘ٛٗىػ ص ٖٕٗٔ

( عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو ديوانو ، تحقيؽ : عبد الرحمف ٖٚ)
 ٜ٘لبناف ، ص  –المصطاوي، طبعة : دار المعرفة بيروت 

 ٘ٙٔص  ٔ( البرقوقي : شرح ديواف المتنبي مصدر سابؽ جٖٛ)
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. الدار ٔ( توفيؽ الزيدي : أثر المسانيات في النقد العربي الحديث طٜٖ)
 ٖٗٙ: صٜٗٛٔالعربية لمكتاب تونس 

( ريتشاردز، آي: مبادئ النقد األدبي، ترجمة محمد بدوي، المؤسسة  ٓٗ)
 194 المصرية لمتأليؼ والترجمة والنشر، ص

( ينظر: عز الديف إسماعيؿ :نظرية األنواع األدبية، ترجمة حسف ٔٗ)
 .ٕٖٙ، واألسس الجمالية في النقد العربي، ص ٛ٘عوف: 

الحديث مقوماتيا النفيسة الورقي :لغة الشعر العربي  ( سعيدٕٗ)
، ٖوطاقاتيا اإلبداعي، دارالنيضة العربية لمطباعة والنشر، ط 

  ٜ٘ٔ، ص ٜٔٛٔبيروت
( موسيقى الشعر، دار القمـ لمطباعة ٕٜٚٔ( إبراىيـ أنيس، )ٖٗ)

 ٘ٔص:  .ٗوالنشر، بيروت، لبناف، ط
 ( محمد بيد: القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية والبنيةٗٗ)

 ٜ، صٕٔٓٓاإليقاعية، مف منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشؽ
الصكر : ما ال تؤديو الصفة المقتربات المسانية والشعرية  ( حاتـ٘ٗ)

 ٙٔصٖٜٜٔبيروت دار كتابات ، 
طو أحمد إبراىيـ تاريخ النقد األدبي عند العرب مف العصر الجاىمي  (ٙٗ)

 .ٜٖالسعودية  )د.ت( ص إلى القرف الرابع اليجري، دار الفيصمية ، 
(عبد الحميد الراضي: شرح تحفة الخميؿ في العروض والقافية، ٚٗ)

 . ٖٜٕ، ص ٕمؤسسة الرسالة ، ط
( ينظر: إبراىيـ أنيس: موسيقى الشعر إبراىيـ أنيس،  موسيقى ٛٗ)

، ص ٕٜٚٔ، بيروت، لبناف، ٗالشعر، دار القمـ لمطباعة والنشر ط
ٕٗٛ ، 
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ر الشييد: عبد الرحيـ محمود، مؤسسة ( محمود حامد : الشاعٜٗ)
 24-04-2013القدس لمثقافة والتراث 

( فاروؽ المواسي: قراءة جديدة في بياف معنى الموت في قصيدة ٓ٘)
 (ٕٕٓ - ٜٕٓىػ( ص ص )ٖٗٗٔ -ٖٕٔٓ) ٚالشييد المجمع 

 ت،.بيروت د العربي، التراث إحياء دار الكشاؼ الزمخشري: :( نظرٔ٘)
 915 ص 9 ج
 ٕٚٔ( فاروؽ المواسي مصدر سابؽ ص ٕ٘)
( انظر  مجمع المغة العربية :المعجـ الوسيط قاـ بإخراج الطبعة ٖ٘)

إبراىيـ أنيس و عبد الحميـ منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خمؼ اهلل ، 
، محمد شوقي أميف، الطبعة الثانيةوأشرؼ عمى الطبع حسف عمي عطية و 

 ٖٙٛ، مادة لظي  ص  ٕٜٚٔالقاىرة ، 
 ٓٛٔ( التبريزي :شرح ديواف عنترة، مصدر سابؽ ص ٗ٘) 
 ٕٕٔاروؽ المواسي مصدر سابؽ  ص ف( ٘٘) 
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 املراجع
 القرآف الكريـ

 ٗإبراىيـ أنيس،  موسيقى الشعر، دار القمـ لمطباعة والنشر ط ،
 ٕٜٚٔبيروت، لبناف

 : ٜٚٙٔالعصرية، بيروت  المكتبة الثامنة الرحمة إبراىيـ جبرا  
 ت،.د .األسوار دار عكا،  ديوانو، طوقاف: إبراىيـ 
  إبراىيـ عبد الستار، شعراء فمسطيف في ثورتيا القومية، نادي اإلخاء

 العربي، حيفا، د.ت.
  ابف خمدوف : مقدمة ابف خمدوف ، تحػ/ حجر عاصي، منشورات دار

 .ٜٛٛٔومكتبة اليالؿ، بيروت، لبناف 
  وآدابو، دار الجيؿ محاسف الشعر ابف رشيؽ القيرواني :العمدة  في
 ٘ط
 الشعر والشعراء ، تحػ/ أحمد محمد شاكر، دار المعارؼ،  :ابف قتيبة

 القاىرة)د.ت( 
  ،ابف منظور األفريقي المصري: لساف العرب، دار صادر ودار بيروت

 .ـٜ٘٘ٔلبناف 
  أبو ىالؿ العسكري : الصناعتيف، تحقيؽ عمي محمد البجاوي ومحمد

 ىػٜٔٗٔالعصرية ، بيروت  أبو الفضؿ إبراىيـ ، المكتبة
 القاىرة  ٙأحمد الشايب: األسموب، مكتبة النيضة المصرية ط ،

ٜٔٙٙ 

 ، بيروت، ٕأحمد حسف الزيات: دفاع عف البالغة، عالـ الكتب ط
  ٜٚٙٔلبناف  
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 أعػػػػالـ األدب والفػػػػف، مطبعػػػػة مجمػػػػة صػػػػوت سػػػػوريا   :أدىػػػػـ الجنػػػػدي
  ٜٗ٘ٔدمشؽ، 

  بنشره محمود توفيؽ الكتبػي، أديب مصري: شرح ديواف عنترة ،  عني
 المطبعة الرحمانية )د.ت(

  ،األسػػموبية واألسػػموب ػ عبػػد السػػالـ المسػػّدي، الػػدار العربيػػة لمكتػػاب
 .  ٜٛٛٔتونس،      -الطبعة الثالثة، ليبيا 

   ،اندريو جاؾ ديشيف : استيعاب النصوص وتأليفيػا، ترجمػة ىيػثـ لمػع
 ٜٜٔٔالمؤسسة الجامعية لمدراسات بيروت 

 األسموب واألسموبية، ترجمة /د. منذر عياشي، مركز : رجيروبيي
 اإلخاء القومي، بيروت، د. ت 

 ( أثر المسانيات في النقد العربي الحديث طٜٗٛٔتوفيؽ الزيدي )ٔ .
 الدار العربية لمكتاب تونس

 ،عيد في الفمسطيني الشعر عمى جديدة نظرة :سميماف جبراف 
  ، 9001 الكرمؿ، منشورات سمسمة :حيفا /االنتداب

  / جميػػؿ حمػػداوي :السػػيميوطيقيا والعنونػػة، محمػػة عػػالـ الفكػػر، ينػػاير
 ٜٜٚٔمارس الكويت 

 الصكر : ما ال تؤديو الصفة المقتربات المسانية والشعرية بيروت  حاتـ
  ٖٜٜٔدار كتابات 

  حسني عبد الجميؿ: التمثيؿ الصوتي لممعاني دراسة نظرية في الشعر
  ٜٚٚٔالجاىمي، الدار الثقافية لمنشر 

  ، حنا أبو حنا : ديواف عبد الرحيـ محمود، حققو وقدـ لو حنا أبو حنا
 .ٜ٘ٛٔمركز إحياء التراث، الطيبة، 

  ٕٜٜٔالخطيب التبريزي : شرح ديواف عنترة، دار الكتاب العربي 
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  رافع يحيى : اإلشراقي واألرضي في شعر البياتي، بيروت، لبناف 
  ،ترجمة محمد بدوي، المؤسسة ريتشاردز، آي، مبادئ النقد األدبي

 .المصرية لمتأليؼ والترجمة والنشر
  :ت،.د العربي، التراث إحياء دار :بيروت . 9 الكشاؼ الزمخشري   
 ا النفيسة وطاقاتيا الورقي  لغة الشعر العربي الحديث مقوماتي سعيد

 ٜٔٛٔ، بيروت،  ٖاإلبداعي، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، ط 
  شرح ديواف عنترة ، عني بشرحو أديب مصري ، عني بنشره محمود

 توفيؽ الكتبي، المطبعة الرحمانية )د.ت(
  شكري محمد عياد : مبادئ عمـ األسموب العربي، مطبعة انترناشيوناؿ

   ـٜٛٛٔ، ٔبريس، ط
  طو أحمد إبراىيـ تاريخ النقد األدبي عند العرب مف العصر الجاىمي

 إلى القرف الرابع اليجري، دار الفيصمية ، السعودية  )د.ت(
  ،عبػػػد الحميػػػد الراضػػػي: شػػػرح تحفػػػة الخميػػػؿ فػػػي العػػػروض والقافيػػػة

 ٜ٘ٚٔ، ٕمؤسسة الرسالة ، ط
 شػػرح ديػػواف المتنبػػي، دار الكتػػاب العربػػي،  عبػػد الػػرحمف البرقػػوقي :

 .ٜٓٛٔبيروت،  لبناف،
  ،عبد الرحيـ محمود: ديوانو ، اتحاد الكتاب والصحفييف الفمسطينييف

 ، ٜٗٚٔبيروت، 
 بيروت ٔعبد السالـ المسّدي : النقد والحداثة، دار الطميعة لمنشر ط ،

ٜٖٔٛ. 
 "محاضرات عبد الكريـ الكرمي )أبو سممى(: "األدب في فمسطيف ،

-61الموسـ الثقافي، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي السورية، دمشؽ، 
1962 
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  عبداهلل الغّذامي: ثقافة األسئمة مقاالت في النقد والنظرية ، دار سعد
  ٖٜٜٔ،الكويت، ٕالصباح، ط

  عػػػز الػػػديف إسػػػماعيؿ : األسػػػس الجماليػػػة فػػػي النقػػػد العربػػػي، عػػػرض
 ٜٗٚٔ ٖبي طوتفسير ومقارنة، دار الفكر العر 

  ،عمي بف أبي طالب : ديوانو ، تحقيؽ : عبد الرحمف المصطاوي
 لبناف ،  –طبعة : دار المعرفة بيروت 

  ،العمدة، فػي محاسػف الشػعر وآدابػو ونقػده، ابػف رشػيؽ القيروانػي، ت
 ٜٜٗٔ ٗمحمد محي الديف عبد الحميد.المكتبة التجارية الكبرى،القاىرة،ط

  في بياف معنى الموت في قصيدة فاروؽ المواسي: قراءة جديدة
 (ٕٕٓ - ٜٕٓىػ( ص ص )ٖٗٗٔ -ٖٕٔٓ) ٚلمجمع الشييد ا

 في معنى كممة  "الشييد" لقصيدة جديدة فاروؽ مواسي :  قراءة
ىػ صص ٖٗٗٔ -ٖٕٔٓ، ـ ٚمحمود، المجمع  الرحيـ لعبد الموت

(ٕٜٓ - ٕٕٓ) 
  فائؽ مصطفي و عبد الرضا عمي: في النقد األدبي الحديث، دار

 ..ـٕٓٓٓ، جامعة الموصؿ ٕالكتب ط
  ، لذة النص ، روالف بارت ، ترجمة: فؤاد صفاء ، الحسيف سبحاف

  ٜٛٛٔالدار البيضاء _ الرباط ، الطبعة األولى ، 
  ،ـ. البيػػو سػػي فينيسػػت: نظريػػة األنػػواع األدبيػػة، ترجمػػة حسػػف عػػوف

 مطبعة روياؿ ، مصر )د.ت(
 لوسيط قاـ بإخراج الطبعة مجمع المغة العربية بالقاىرة : المعجـ ا

إبراىيـ أنيس و عبد الحميـ منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خمؼ اهلل ، 
وأشرؼ عمى الطبع حسف عمي عطية ومحمد شوقي أميف، الطبعة الثانية  

  ٕٜٚٔمجمع المغة العربية، القاىرة ، 
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 . )محمد المويمي : في األسموب واألسموبية ،مطابع الحميضي )د.ت 
 لقصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية والبنية محمد بيد ا

 (ٕٔٓٓاإليقاعية، مف منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشؽ)
  : ؤسسة القدس ، مالشاعر الشييد: عبد الرحيـ محمودمحمود حامد

  2013لمثقافة والتراث 
  محمود غنايـ: بيف االلتزاـ والرفض، دراسة في شعر عبد الرحيـ

 . ٜٓٛٔمحمود، منشورات أبو عرفة، القدس، 
  محمود غنايـ، :عبد الرحيـ محمود، شاعر يبحث عف ىوية، الكرمؿ

  1987، 8)جامعة حيفا(، عدد 
 بيروت صادر دار الثّاني، المجّمد تّماـ أبي ديواف صبحي يف الدّ  محيي 

 304   ص 1997 لبناف
  ،نافع عبد اهلل، الشاعر عبد الرحيـ محمود، مكتبة دبي لمتوزيع، دبي

ٜٜٔٚ . 
  ،يحيى بف حمزة العموي :الطراز ألسرار البالغة وعمـو حقػائؽ اإلعجػاز

 ىػٖٕٗٔتحقيؽ عبد الحمي د ىنداوي، المكتبة العصرية ، بيروت 
 ر اإلسراء، يعقوب العودات. مف أعالـ األدب والفكر في فمسطيف، دا

 ٕٜٜٔالقدس، 
 ٔيوسؼ أبو العدوس: األسموبية الرؤية والتطبيؽ ، دار المسيرة ط ،

 ىػ ٕٚٗٔ
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