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 ادللخص:

علي بن صاحل ديواف  أبو اغبسن يدرس ىذا البحث حضور القضية الفلسطينية يف شعر
دينية كالقومية مآسي كأين اآلسي؟ أمبوذجا، كوباكؿ تتبع ذبليات ىذا اغبضور كأبعاده ال

علي من  أبو اغبسن تغيَّا اكتشاؼ التمظهرات األسلوبية ؽبذه القضية يف شعريكاإلنسانية. كما 
خبلؿ دراسة اللغة الشعرية كالظواىر األسلوبية اؼبهيمنة كطبيعة الصور الفنية اليت اقتضاىا سياؽ 

 الواقع الفلسطيين كربدايتو على كافة الصُّعيد.

 كقد توصل البحث إىل نتيجة مفادىا:

عوب أفَّ الشاعر قد ضبىل ىمَّ القضية الفلسطينية ككعى لبَّ الصراع كحقيقتو، كحرَّض الش
على الثورة لرد كيد العدكاف اإلسرائيلي على فلسطٌن احملتلة، ككظف لنقل ىذا اؽبمًٌ كالتعبًن عنو 

 ة كل قصيدة تناكلت القضية.آليات فنية كأسلوبية، آمبل ربرير بيت اؼبقدس كملمح يبلـز هناي

 الكلمات ادلفتاحية:
علي بن صاحل، ديواف مآسي كأين اآلسي؟، القضية الفلسطينية، شعر  أبو احلسن

 جزائرم.
Summary 

This research studies the presence of the Palestinian cause in the 

poetry of Abu Al-Hassan Ali ibn Salah “Diwan Maassi wa Ayna El Assi ?” 

As a sample, it attempts to trace the manifestations of this presence and its 

religious, national, and human dimensions. It aims also to find out the 

stylistic manifestations of this cause in the poetry of Abu Al-Hassan Ali 

through studying the poetic language, the dominant stylistic appearance 

and the nature of the artistic styles required by the context of the 

Palestinian reality and its challenges at all levels. 

The research concluded that: 

The poet carried the concern of the Palestinian cause and perceived 

the very heart of the conflict and its truth, incited the people to revolt, to 

confront the Israeli aggression against occupied Palestine. The poet 

employed to convey this concern and express it, technical and stylistic 

mechanisms, hoping to liberat Beit al Maqdis as a feature that accompanies 

the end of every poem treated the cause.  
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 مقدمة:
بسم هللا الرضباف الرحيم، كالصبلة كالسبلـ الدائماف على النيبء اؼبرتضى، الداعي أصحابىو 

مثَّ الرًٌضى على آلو الطاىرين اؼبتًَّبعٌن لو إبخبلصو إىل يـو إىل اغبقًٌ اؼببٌن كالشمس كضيحاىا، 
 يبعثوف كالقمر إذا تبلىا، كبعد:

ف االحتبلؿ الفرنسي حالةن من  عرؼ األدب العريبُّ اعبزائرم ما بعد اغبكم العثماين كإَّبَّ
نشاطو من  َّبغبركات األدبيَّة َّبؼبشرؽ، فبفضلو استعاد الركود، مثَّ االنبعاث من جديد الحتكاكو

جديد ليواكب كيوائم اغبياة اغباضرة طبقا ؼبا يبليو الواقع العريب؛ إذ أفَّ األدبى مرآةه عاكسةه 
لواقع الشعوب، كالشاعر ابن بيئتو يعيش آالـ ؾبتمعو كأمالو كما يتطلع إليو، فهو ليس كغًنه من 

 يستشرؼ اؼبستقبل، كيعاجل قضااي أمتو كيتطلع إىل مستقبلها. الناس،
ـ( من القامات اؼبغمورة يف 1988/ ت:ـ1906)ك: علي بن صاحل أبو اغبسن الشاعرك  

األدب اعبزائرم، حاكؿ مع اضطهاد اؼبستعمر أف يناصر القضيَّة الفلسطينيَّة كيتبىن مشركع الثورة 
ضدَّ االحتبلؿ عموما يف األقطار العربية، كخصوصا يف فلسطٌن، كما أدراؾ ما فلسطٌن كبيت 

يين أفرد ديواان خاصِّا للقضية اؼبقدس الشريف، كالىتمامو كحرصو الشديد إبحقاؽ اغبق الفلسط
" صبع القصائد اؼبنظومة يف شأهنا، مع بعض اؼبوضوعات اليت زبدـ ؟بػ"مآسي كأين اآلسيكظبىىو 

 كطنو يف قصائد معدكدة.
كفبا كاف لنا حافزا موضوعيِّا إعجابينا دبا كتبو الشعراء األفذاذي يف قضية فلسطٌن، ضمن 

ؼبغاريب عموما كخباصة ما دكَّنو الشاعر مفدم زكراي شاعر اؼبوضوعات اليت يتطرَّؽ ؽبا األدب ا
النضاؿ كاغبرية يف القضية، مستبصرا للعرب درهبم يف النضاؿ، كلكوف القضيَّة معاصرةن جديرةن 
َّبلدراسة من مضافًٌ األدب كما تديل بو أسفار اتريخ اؼبشرؽ األكسط من حقائق األزمات 

وب العربية بوجو عاـ، كذاتيا رغبتنا كفضولنا يف معرفة ما كالنكسات اليت مرَّت عليها صبيع الشع
علي من أشعار، كجدًٌيتو يف معاعبة قضااي األمَّة العربيَّة ككل،  أبو اغبسن سطرتو أانمل الشاعر

 عالقة حبباؿ النًٌضاؿ كالتَّحدم.كالقضية الفلسطينية من أنبها، كاليت ىي 
اآلسي؟" تشوَّقنا من عنوانو إىل فهم مراد  كبعد اطبلعنا على ديواف الشاعر "مآسي كأين

الشاعر من الديواف، كانطبلقا من قصائده اليت عاجل فيها القضية ربددَّت معامل دراستنا البحثيَّة، 
فكانت طبيعةي القصائد ذات فنيات كصباليات تستدعي الدراسة األسلوبية لتكشف ببنياهتا 
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ستنا للديواف من قبيل إضافة ال بداية. كاليت كظبناىا اللغوية كالداللية كالفنية، على أف تكوف درا
 بعنواف:

 علي بن صاحل أبو احلسن القضية الفلسطينية يف شعر
 .مقاربة موضوعاتية أسلوبية"مآسي كأين اآلسي؟" أمنوذجا  ديواف

كستتوىلَّ مباحث الدراسة كمطالبها اإلجابةى على اإلشكالية الرئيسة كىي: كيف تناكؿ 
علي بن صاحل موضوعات القضيَّة الفلسطينيَّة يف ديوانو "مآسي كأين  اغبسنأبو  الشاعر

متفرعة منها إشكاليات كىي: ما  اآلسي؟"، ككيف ذبلت ىذه القضية أسلوبيا يف الديواف؟،
مفاد الشاعر من اترىبية القضيَّة، كخلفياهتا السياسية؟، كيف عاعبت قصائد الديواف القضية 

؟ ، كيف أكضحت البنيات انطبلقا من أبعادىا؟ أدب ، أـ إنسايٌنو ، أـ قوميٌو ، أـ سياسيٌو نطلق ديينٌو
كفنياهتا يف الديواف؟ من مستوايت صوتية كتركيبية  لوبية صباليات القضية الفلسطينيةاألس

 ، كما ربيل إليو من آاثر داللية.كداللية، كظواىر صبالية يف التصوير البياين الببلغي
ثية أىدافا تسعى لتحقيقها، كىي: ربط الديواف بتارىبية القضية كما تتوخى الدراسة البح

لفهم كاستيعاب مقاصد الشاعر من نظمو قصائد الديواف كعبلقًتها َّبلتسلسل التَّارىبي 
لؤلحداث، كاستخبلص كاستنتاج األبعاد اليت عاجل الشاعر كفقها القضية يف قصائد الديواف، 

قضية. مث استكناه مقدرة الشاعر بعركض الشعر العريب، كأبم منطلق فكرم كتوجُّو عاجل ىذه ال
كمدل مسانبة اؼبستوايت األسلوبية صرفيا كتركيبيا كدالليا كفنيا يف ربديد أسلوبية الشاعر كنزعتو 

 اسة اقتضت اتباع اػبطة اآلتية:األدبية. كلتتجسد ىذه األىداؼ فإف الدر 
 على مطلبٌن، مث خاسبة فملحق.توم البحث على سبهيد كمدخل، مث مبحثاف وبتوايف وب

 ففي الشق النظرم للدراسة:
: مفهـو القضية الفلسطينية كحدكدىا الفكرية، مث تناكؿ الشعر اعبزائرم التمهيد يعرض

ألىم ؾبرايت القضية، كتبين الشعراء للقضية كمواقفهم ذباىها من نصرة كأتييد للثورة 
 الفلسطينية.
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موضوعات القضية الفلسطينية يف "ديواف مآسي كأين  أما اؼببحث األكؿ فكاف بعنواف:

 .اآلسي؟"
: يقف على ربديد العتبات النصية للمدكنة: من عنواف الديواف، مبدخلفيستهٌل 

كإطارات الغبلؼ اػبارجي، كطبيعة اؼبقدمة كاإلىداء كإحاالت اؽبوامش، كما توحي إليو من 
 .سيميائيا دالالت كظبلؿ اؼبعاين

؛ رصدت الدراسة يف الديواف اترخيية القضية الفلسطينية يف ادلدكنةفمطلبه أكَّؿ: بعنواف 
أىم احملطات التارىبية لوقائع األحداث اليت استوقفت الشاعر فكتب القصيدة زبليدا لذكرل 
اؼبأساة كاستفزازا للمشاعر كإيقاظا للهمم كاستشعارا َّبغبس الديين كالقومي، كتتمثل تلك 

ـ بتهجًن الفلسطينيٌن، 1948 يف الديواف كفق تسلسلها التارىبي يف: كعد بلفور، كنكبة الوقائع
مث إؽباـ الثورة اعبزائرية أبناءى فلسطٌن ؼبواجهة احملتل َّبلعمل اؼبسلح لتحقيق أمنهم كاسرتجاع 

ـ، كزباذؿ العرب َّبلسبلـ 1967حقوقهم، مث نكسة الشعوب العربية يف حرب يونيو حزيراف 
 ة مع احملتلٌن، كبعدىا قياـ اؼبقاكمة الفلسطينية على يد منظمة فتح لتحرير فلسطٌن.كاؽبدن

كفيو قمنا بتفحص  أبعاد القضية الفلسطينية يف ادلدكنة:كيليو اؼبطلب الثاين عنوانو: 
قصائد الديواف كدراستها بتأفٌو لتحديد األبعاد اليت انطلق منها الشاعر كازبذ منها مواقفو يف 

، كالبعد القومي كاإلنساين موزعة على كافة القصائد اليت القصائد، فمنها البعد الديينىذه نظم 
 تدرس القضية، َّبستحضار مباذج شعرية من الديواف للتمثيل كاالستشهاد كمن مثَّ التحليل.

: التجليات الفنية للقضية كيف الشق التطبيقي األسلويب: أييت اؼببحث الثاين بعنواف
اللغة الشعرية كمستوايهتا  كالذم بدكره يشمل مطلبٌن، األكؿ عنوانو:الفلسطينية يف الديواف، 

، من ة الفلسطينيةللقصائد اػباصة َّبلقضي لدراسة اؼبستول الصويت تطرقنا فيواألسلوبية: 
لى تفعيبلهتا، كجرس اػبارجية: حيث البحور الشعرية كالتغًنات الطارئة ع جانب اؼبوسيقى

القافية كحرؼ الركم، كأما اؼبوسيقى الداخلية: فوجدان توظيف الشاعر للجناس، كالتدكير 
 كالتصريع. ككذا تكرار بعض أصوات حركؼ، كظاىرة التكرار يف مستول اللفظة كالرتكيب.



 مقدمة
 

 ~ د ~ 
 

أٌما اؼبستول الٌصريف فقد تطرٌقنا فيو إىل دراسة بعض اؼبشتٌقات اليت شٌكلت ظاىرة 
أسلوبية يف قصائد الشأف الفلسطيين كاسًم الفاعل كاسم الٌتفضيل، كبعض الصيغ اليت كثير 

 استعماؽبا لننفذ بذلك إىل أبعادىا الٌداللية.
كيف اؼبستول الرتٌكييب حاكلنا أف نرصيد توظيف األفعاؿ من حيث أزمنػىتيها يف اؼباضي 

تلف  اعبيمل الفعلية كاالظبية كدالالهتا، مثَّ عرجنا كاؼبضارع كاألمر، مع إبراز أثرًىا الٌداليل، كـبي
على ظاىرة الٌتقدمي كالٌتأخًن كاالستفهاـ كالنداء كالتوكيد، كذلك إببراز أغراضها الببلغية كأثرىا 

 الٌداليل يف الرٌتكيب.
كيف اؼبستول الداليل: نتطرؽ إىل ربديد اغبقوؿ الداللية كما تضفي على القصائد من آاثر 

ديد لظاىرة التناص يف قصائد القضية الفلسطينية، فنجد التناص الديين: اؼبتمثل يف داللية، مث رب
كم السابقٌن اثي: مع حً التناص مع القرآف الكرمي كاغبديث النبوم الشريف، كالتناص الرت 

 كأشعارىم.
، الصورة الفنية كأثرىا الداليلكاؼبطلب الثاين من ىذا اؼببحث الثاين خصٍَّصناه لدراسة: 

دًٌدين ما كرد فيو من الصورة الشعرية تعرَّ  ضنا فيو بدراسة استقرائيَّة متتبًٌعة لقصائد الديواف؛ ؿبي
اؼبفردة: من تشبيهات كاستعارات بنوعيها، كالكناايت َّبلوقوؼ على مباذج َّبلشرح كالتحليل، 

 كيف الصورة الشعرية اؼبركبة: تعرضنا للتشبيو التمثيلي.
اليت توصلٍت إليها الدراسة كاليت تعترب إجابة عن اإلشكاليات  : أكجزان النقاطاخلادتةكيف 

اليت مت طرحها، مث ذكر لبعض توصيات الدراسة. يليها ملحق يضم ترصبة غبياة الشاعر ككاثئق 
 وىاينىٍ الشاعر.يأرشيفية، كصور لد

كقد اعتمدان إلقباز ىذه الدراسة اؼبنهج األسلويب يف دراسة التجليات الفنية للقضية 
لفلسطينية حٌن قمنا بدراسة اللغة الشعرية للديواف، كبعض الظواىر األسلوبية، كما كرد فيو من ا

الصور الفنية، كما ساعدتنا الدراسة اإلحصائية يف ربديد اؼببلمح األسلوبية للديواف، كاؼبنهج 
على  يت للديواف، كما اعتمنااالستقرائي يف ربديد الصورة الفنية، كعند دراسة اؼبستول الصو 

ليات اؼبنهج التارىبي كاؼبوضوعايت لتتبع اترىبية القضية الفلسطينية يف قصائد الديواف آبعض 
 كذبلياهتا اؼبوضوعية دينيِّا كقوميِّا كإنسانيِّا.
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كدراستنا ىذه مل يكن ليكتب ؽبا القياـ لو مل تسبقها دراسات علمية أتصيلية، فمن 
ا كاليت يبكن أف نعتربىا النواة األكىل للبحث: أطركحة الدراسات السابقة اليت استفدان منها كثًن 
علي بن  أبو احلسنػ ديواف مآسي كأين اآلسي؟ لالدكتوراه للطالب: كماؿ جبار، بعنواف "

" فقد رافقتنا طواؿ العملية ( دراسة يف البىن األسلوبية كأبعادىا الدالليةـ1906/1994) صاحل
كقد حاكلنا قدر اإلمكاف ذبنب تكرار النتائج اليت  البحثية يف رسم معامل البحث التطبيقية،

على ما يتعلق َّبلقضية الفلسطينية، كفبا ىو جدير َّبلتنويو إليو  توصل إليها من خبلؿ تركيزان
كَّبلتحديد ما ىبص حساب اإلشارة إىل بعض األخطاء يف ىذه األطركحة تستدعي التصويب 

إلحصاء اليت اعتمدىا الباحث يف التحليل. وية للتًٌكرارات الواردة يف جداكؿ ائالنسب اؼب
كالدراسة نظرية استقرائية كصفية للبنيات األسلوبية الواردة يف الديواف كقد الحظنا أفَّ الباحث مل 
يتعمق يف معاعبة األبعاد الداللية إال ما كاف عابرا، كىذا األمر ال ينقص من شأف الدراسة إذ 

 الديواف جبداكؿ تيعٌن الدارسٌن.تستقرئ  إهنا تتمتع بلغة علمية رصينة
ىناؾ دراسات حبثية أخرل قليلة تناكلت الديواف، منها مذكرة ماسرت للطالب: كعبوش 

علي بن صاحل "مآسي كأين اآلسي؟"  أبو احلسن البىن األسلوبية يف ديوافزكرايء بعنواف: "
 .أمنوذجا

الداللة الصوتية يف مقاالت نذكر منها: مقاؿ بعنواف: " يف شكلكدراسات أخرل 
" ـ.1906/1988علي بن صاحل اجلزائرم  أبو احلسنػ ديواف "مآسي كأين اآلسي؟" ل

يف ديواف مآسي كأين  آلية استخداـ الرمزللباحث: يوسف بن انفلة، كمقاؿ آخر بعنواف: "
إنتاج ادلعىن " للباحث: كماؿ جبار، كمقاؿ بعنواف: "علي بن صاحل أبو احلسنػ اآلسي؟ ل

علي بن صاحل اجلزائرم ػ ديواف مآسي كأين اآلسي؟ ػ  أبو احلسن م يف كطنياتالشعر 
كانت استفادتنا منها على سبيل االطبلع، كما يبكن أٍف   دراسات "، فمجموع ىذه الأمنوذجا

 نعتربىا مفاتيح ػبوض غمار البحث لدراسة القصائد اليت تناكلت القضية الفلسطينية. 
كقد اعرتضنا يف سبيل البحث كالدراسة بعض العناء يف صبع اؼبادة العلمية، خاصة ما 

أفَّ  قليلة مع العلميتعلق َّبلقضية الفلسطينية يف الشعر اعبزائرم، كوف اؼبراجع يف ىذا اؼبوضوع 
 أغلب ما تناكلتو كاف يف ؾباؿ النثر، فالدراسات اليت صبعت أعماؿ الشعراء الذين أنتجوا ككتبوا
حوؿ القضية قليلة مقارنة مع ما نظمو الشعراء يف اؼبوضوع، لذا تطلَّب منَّا العمل بعض اعبهد، 



 مقدمة
 

 ~ و ~ 
 

كَّبؼبقابل كثرة الدراسات اليت تناكلت اترىبية القضية بشكل عاـ فاعرتضتنا كومة من اؼبعلومات 
كغًنىا إال  تقتضي التمحيص كالفرز كاؼبقابلة بٌن آراء الباحثٌن، كعلى كلٌو مل تكن ىذه العقبات

  ؿبفزات على البحث كمتعة يف التحصيل اؼبعريف.



 

 

 شكر كعرفاف:
 قبل أف نطوم أكراؽ اؼبقدمة ال ننسى أف قبدد كلمات الشكر كالعرفاف لؤلستاذ اؼبشرؼ:

 أ/دمحم أمحد جهالف
معنا مراجعة عملنا، فلم يبخل علينا بنصحو َّبلتصويب كالتهذيب لؤلخطاء اليت الذم كابد 

كقعنا فيها، فكاف نعم األستاذ، استقينا منو اغبرص كاعبدية يف العمل، كالتنظيم كاؼبنهجية يف 
عرض األفكار، كما كاف الدافع لنا ػبوض غمار البحث، فنعرتؼ لو َّبلفضل كاالمتناف ؼبرافقتنا 

َّبؼبراجعة  ا البحثية؛ بداية من رسم اػبطوط العريضة للبحث كمراجعة اػبطة، كهنايةطيلة مسًنتن
األخًنة للبحث، فاكتمل البحث شبرة اينعة. كالشكر موصوؿ إىل عبنة اؼبناقشة اليت ستشرٌفنا 

 دبناقشة البحث كتقييمو.
كلبص كما نعرتؼ َّبعبميل لكل من كانت لو يد العوف كاؼبساعدة يف إخراج ىذا العمل 

َّبلذكر مكتبة مؤسسة الشيخ عمي سعيد بغرداية اليت أمدتنا َّبلكتب كالدراسات خاصة عند 
اشتداد األزمة كاغبجر الصحي، فكاف تواصلنا مع الكتب عن طريق الرقمنة لفهارسها، كصبعية 

 أبو اغبسن الشيخ أيب إسحاؽ ػبدمة الرتاث بغرداية، كما أف الشكر موصوؿ لنجل الشاعر
 ي الذم حظينا دبقابلة شفهية معو يف مقر صبعية الرتاث َّبلقرارة حوؿ حياة الشاعرعمر بن عل
 عبمعية الرٌتاث علي كتعريف أبعمالو اؼبغمورة يف عداد خزانة ـبطوطاتو، فكاف أبو اغبسن

 الفضل يف تنظيم اللقاء مع قبل الشاعر.
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 دتهيد:
من أبرز القضااي اؼبعاصرة على اؼبستول القومي كالعاؼبي  تعترب القضية الفلسطينية

كأعقىًدىا؛ ذلك ألهٌنا كانت تنفيذا ؼبخٌطط أيحكمت حبائليو بدٌقة، كشاركت يف نسجو عدَّةي 
أطراؼ خارجية بسبب تواطًؤ الٌدكؿ الكربل، فبٌا استعصت سبلي اغبلًٌ صبيعيها، األمر الذم 

 سبلمية عن القياـ بواجبها كبو فلسطٌن.يشرح بوضوح عجز اعبهات القومية كاإل
 مفهـو القضية الفلسطينية: -

يبكن فهمي القضٌية الفلسطينية حينما نيدرؾ حقيقة العبارة اليت تينسىبي إىل ")زنغويل ػ 
Zangwillفلسطٌن ىي أرض ببل شعب، » ـ1901 كاليت كتبها يف ـ("،1926:/ت1864:( )ك

، كاعبذكر الٌتارىبٌية للمقولة من خبلؿ اؼبؤسبر الٌصهيوين األكؿ يف (1)«كاليهود شعبه ببل أرض
مدينة "َّبؿ" بسويسرا، اؽبدؼ منو إنشاء كطن قومي لليهود، كالذم جٌسد بنودىه كعدي ")بلفور 

Balfourككلُّ ما تبله من مراحلى كقراراتو كانت تينفَّذي َّبسم اؼبؤسبرات  ـ("،1930:/ت1848:( )ك
الٌديبوقراطية كاالنتخاَّبت أحياان أخرل، كما تفٌسر الٌصهيونية مفاىيم "شعب هللا حيننا، كبًقنىاع 

كجهة نظرو عنصرية، كحٍسبى ىذه العقيدة فإٌف كلَّ إنساف »اؼبختار" ك"األرض اؼبوعودة" بػ 
تار" كىو صاحب "األرض اؼبوعودة" كمالكها ، كقد بدأ (2)«ينحدر من الٌنسل اليهودم "ـبي

لى االستيطاف من طرؼ بريطانيا إٌَّبف اغبكم العثماين، مثيٌ قرار هناية االنتداب بتشجيع اليهود ع
الربيطاين على فلسطٌن بدعول عجز األخًنة عًن التسوية بٌن الطرفٌن ػ العريب كاليهودم ػ كقياـ 

، َّبلتَّزامن مع الٌتهجًن القسرم كاإلَّبدة الوحشية، فبا أٌدل إىل ـ1948دكلة إسرائيل عاـ 
الٌنجدات العربية كاالنتفاضات الشعبية الفلسطينية، كىنا يقرتح اؼبؤلف "ىاركف وبي" حبلٌ يكوف 

 إهناء للمشكلة الفلسطينية يتمٌثل يف شرطٌن اثنٌن:
دبا يف ذلك  1967على إسرائيل أف تنسحب من كاٌفة األراضي اليت احتٌلتها يف حرب   (1

اؼبستمر منذ ذلك الٌتاريخ، فانسحابي إسرائيل من القدس الٌشرقية، كعليها أف تػيٍنهيى االحتبلؿ 
مقتضيات العدالة الٌدكلية كقرارات ؾبلس األمن يف األمم اؼبٌتحدة اؼبتعٌلقة َّبألمر، كمفهـو العدالة 

                                                           
، تر/ظبارة شاتيبل، دار «ـ1922 ػ1914فرنسا كادلأساة الفرنسية دراسة اترخيية »نقبل عن: فيليب بريقوست،  (1)

 .16، ص:ـ2010، 1طالٌنفائس، بًنكت، لبناف، 
 (.kutub-pdf.net-. )منزَّال من موقع: 39، د د ف، د ط، د ت ط، ص:«فلسطٌن»ىاركف وبي، ( 2)
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أيضا، كهببي االعرتاؼ بكامل الٌضٌفة الغربية كغزٌة على أهنما أراضي الٌدكلة الفلسطينية 
 اؼبستقٌلة.
ربتوم على معابد مهٌمة لؤلدايف الٌسماكية الٌثبلث، كهببي تسليمها القيدس الشَّرقية  (2

لئلدارة الفلسطينية، كلكن هببي أف تتمٌتع ىذه اؼبدينة بوضعية خاٌصة، كأف تتحٌوؿ إىل مدينة 
سبلـ ليتمكن فيها أصحابي األدايف الٌثبلثة من زايرة أماكنهم الٌدينية كالٌتعبُّد فيها يف جوٌو من 

مأنينة، كعند ربقيق ىذين الٌشرطٌن يكوف اإلسرائيليوف كالفلسطينيوف قد اعرتفوا الٌسبلـ كالطُّ 
حبٌق الوجود للطٌرؼ اآلخر، كيكونوف قد تقاظبوا أراضي فلسطٌن كتوصَّلوا إىل حلٌو خبصوص 

ييرضي أصحاب األدايف  القضية األكثر إاثرة للجدؿ ػ كىي كضعية مدينة القيدس ػ بشكل
 .(1)الثَّبلثة

ى ضوء ىاذين الشَّرطٌن لبليص إىل أفَّ ىاركف وبي ييًقرُّ أبٌف إسرائيلى دكلة قائمة عل -
ـ، كليس كياانن نشأ كترعرع يف مهد القول 1967بذاهتا، كانتهاكاتػيهىا تبدأ من اتريخ حرب 

ـ، 1948إبعبلف دكلتو يف  ( كما قبلوي، إىل أف شبَّ ـBalfour 1917)بلفور العيظمى منذ كعد 
أفَّ تقسيم فلسطٌن بٌن العرب كإسرائيل من مقتضيات العدالة الٌدكلية. كقرارات  فلذلك يرل

إجحاؼ غبقًٌ  اغبلًٌ ىذا يف . ككبني نرل أٌف (2)ؾبلس األمن يف األمم اؼبٌتحدة اؼبتعٌلقة َّبألمر
يكمين ألرضو ماًلكنا شرعيِّا ؽبا، كإمٌبا اغبلُّ  مغتًصبه  فلسطينيٌن؛ إذ كيف ييعترب ؿبتلّّ فلسطٌن كال

يف اسرتداد فلسطٌنى كربريرىا؛ ألفَّ ما اغتيًصبى َّبلقوَّة ال يبيكن أف ييسرتجع إالَّ بقيٌوةو أشدَّ منها، 
كحرَّض عليو يف كثًن من اؼبواضع يف ديوانو "مآسي كأين  أبو اغبسن كىو ما اندل بو الٌشاعر

:  اآلسي؟"، فيقوؿي
ػػػػػػػػػػػاًد قػيػػػػػػػػػػػونل ٌوًنيػػػػػػػػػػػوا ًمػػػػػػػػػػػٍن صبىىػػػػػػػػػػػاًىًًن اعبًٍهى  فىكى

 ٍن أىٍطلىػػػػػػػػػػػػػػسو ػًبىلًػػػػػػػػػػػػػػيجو كيلُّنىػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػرىبه ًمػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًًنايِّ ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذًكي بًثػىٍورىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   زىٍحفن
ًنيػػػػػػػػػػػػوا  ًإٍف تػىٍنصيػػػػػػػػػػػػريكا هللاى يػىٍنصيػػػػػػػػػػػػرٍكيٍم، فىػػػػػػػػػػػػبلى هتى

 

ًطٌني   ػػػػػػػػػػػبلى ػػػػػػػػػػػى السَّ ػػػػػػػػػػػٍطوىهًتىا اٍلعيٍظمى  تػىٍعنيػػػػػػػػػػػو ًلسى
ٍلييػػػػػػػػػػػػػػػوفي   يػىٍفػػػػػػػػػػػػػػػًدم ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػًطٌنى مىٍلييػػػػػػػػػػػػػػػوفه فىمى

ػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػا هًبىػػػػػػػػػا سبيٍحى ػػػػػػػػػٍرَّبن ضىريكسن  الصَّػػػػػػػػػهىاًيٌني حى
هللاي أىٍكبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كىٍلتىٍحيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني  كى
(3) 

 ط 

                                                           
 .15، 14، ص، ص:«فلسطٌن»ىاركف وبي،  (1)
 .14، ص:ـ فيينظر:  (2)
 .47، ص:ـ1988، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب اعبزائر، د ط، «مآسي كأين اآلسي؟»علي بن صاحل،  أبو اغبسن (3)
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 القضية الفلسطينية يف الشعر اجلزائرم: -
عرفت القضية الفلسطينية التجاكب من طرؼ العديد من الكٌتاب كاحملللٌن السياسيٌن، 

الٌصحافة على كقد خلدىا األدب كونو مرآة الشعوب العاكسة لواقعها اغبلو أك اؼبٌر، كتداكلتها 
لساف الشعوب كتولت الدفاع على قضاايىم كبٌثها يف األكساط الوطنية كالعاؼبية ليقف األحرار 
موقف النصرة كالتأييد، كلآلصرة اؼبتينة بٌن الشعبٌن الفلسطيين كاعبزائرم الدكر الرئيس يف بلورة 

أنتجتو قرائح الشعراء القضية يف األدب اعبزائرم بشعره كنثره، كما بو الصدد الوقوؼ على ما 
ٌن يف أرضهم، كمناىضة ياعبزائريٌن إٍذ أصبعوا على مناصرة القضية إنصافا لػًحق إخواهنم الفلسطين

احملتل الصهيوين الغاصب، اؼبػيصادر ألمبلؾ األمة اإلسبلمية حيث اشرتاىا األجداد بدمائهم يف 
 الفتح اإلسبلمي.

كدينية، كشعراؤان اعبزائريوف انصركا القضية إىل كقد أخذت القضية أبعادا قومية كإنسانية 
 النخاع، دبستوايت متفاكتة طبقا ؼبا سبليو الوقائع، كما ربدثو من صدل يف نفوسهم.

كيصنف الدارسوف شعر القضية حسب احملطات األساسية التارىبية لؤلحداث كىي: ما 
ـ، كما بعد 1948 عد النكبةـ( كمشركع التقسيم، مث ما ب1936)الثورة الفلسطينية  قبل النكبة
 ـ.1976نكسة 
 مرحلة ما قبل النكبة: .1

ـ( من الركاد األكائل للصحافة اعبزائرية إذ 1959:/ت1884:)ك "عمر راسم" يعد الكاتب
، فكشف خباايىم كنواايىم يف مقاؿ نشره جبريدة ذك ى مبكرا دبخططات اليهود الصهاينةكع

أحداث اغبرب العاؼبية األكىل جليا مساعي بعد  ـ. مث اتضحت1914يوليو  28الفقار يف 
.  الصهيونية إببراـ "كعد َّبلفور" الوعد اؼبشؤـك

كقد كاكبت الصحافة صبيع أحداث االنتداب االقبليزم، كما يقـو بو يف حق 
ـ. كإىل جانب اؼبقاالت الصحفية 1967بعد نكسة  ٌن من جرائم كاعتداءات إىل مايالفلسطين

اليت تيلقى يف احملافل كالندكات اليت أسهمت يف توعية اعبماىًن  اليت كانت تنشرىا القصائد
بضركرة الدفاع عن القضية الفلسطينية إىل جانب القضية الوطنية اعبزائرية كىي الثورة 
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كمن بٌن الشعراء الذين قالوا الشعر يف »، كهبا أاثرت اغبماس يف نفوس الوطنيٌن، (1)كاالستقبلؿ
كما خلفتو كل منهما من جراح كتشريد  1948، كحرب 1936مأساة فلسطٌن أثناء ثورة 

ـ  1936كما قالو أثناء ثورة  ،ـ(1979:/ت1904:)ك كاغتصاب ػ الشاعر دمحم العيد آؿ خليفة
كاف سبجيدا للمعركة كشحذا لعزائم احملاربٌن، كإاثرة للشعب اعبزائرم ليشارؾ يف اؼبعركة جبميع 

كاف أتنيبا حارا للجنة الٌتقسيم كعصبة األمم كىجاء 1948كما قالو أثناء حرب  (...) كسائلو
. إذ عرؼ (2)«خرجوا منهالليهود كالصهاينة دفاعا عن حق عرب فلسطٌن يف األرض اليت أي 

الفلسطينيوف االضطهاد كالتهجًن من قراىم كدايرىم إىل خياـ اؼببلجئ، كفيما يلي: "مقتطفات 
يم اعبائر الذم خدمت بو اقبلرتا اليهود من شعر دمحم العيد آؿ خليفة كىو يستنكر التقس

جرين إليها، فلم تراعي الدماء اليت تسفك، بل اٌن لصاحل اليهود اؼبهيَّبقتطاع أراضي الفلسطين
 أصرت على اغبيف كالظلم قائبل":

 ايى ًقٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػمىةى القيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًس أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػًت ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػيزىل
 ملٍى يػيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليوا مىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوا عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اغبىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً 

 مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو ًب ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن زى رٍ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدسي لًلٍ 
 

 اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكميوفى ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً  ملٍى يػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدؿً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفيكً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن دىـو سى  دبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى
ػػػػػػػػػػػػػػػرًيكً  لىػػػػػػػػػػػػػػػٍن يػىٍقبػىليػػػػػػػػػػػػػػػوا ًفيػػػػػػػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن شى
(3) 

 

" يدعو اعبزائر إىل إغاثة بيت اؼبقدس أكىل القبلتٌن إثر مىهانة  ؾى رى عٍ شً  حً وٍ تػى سٍ اً كيف قصيدة "
 الداعي فيقوؿ:كرامتها كاؼبساس بقدسيٌتها حبادث التقسيم داعيا إجابة 

ػػػػػػػػػػػػبلَّ أىعىٍنػػػػػػػػػػػػًت القيػػػػػػػػػػػػٍدسى ًمٍنػػػػػػػػػػػػًك بػىلىٍفتىػػػػػػػػػػػػةو   ىى
لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي    األيكىلى تىضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجُّ كتىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًكي الًقبػٍ

ػػػػػػػػػاًج ضبيى ضيػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػًك الٍحًتجى  اىهًتىػػػػػػػػػامًٌي اٍحتجىاجى
 

ػػػػػػػػػػػػٍعبو ىينىػػػػػػػػػػػػاؾى ميػػػػػػػػػػػػرىكَّع  ػػػػػػػػػػػػرىل عىلىػػػػػػػػػػػػى شى  غىيػٍ
 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن قىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىًة اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍستىٍأثًًر اؼبٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍنًفعً 

 (4)كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍفًظًعيكىاٍسػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍنًكرًم تػىٍقًسػػػػػػػػػػػػػػػيمىوي 
 

فلسطٌن " يف قصيدتو ـ1948مث إذا َّبلشاعر دمحم العيد ىباطب فلسطٌن بعد نكبة 
للحرب ؿبيًٌينا شباب العرب بتحٌمسهم ك  اؼبؤامرة،ك  " متأسفا عن انكشاؼ لثاـ اػبديعةالعزيزة

 دكف تردد لسحق اليهود، كأهنم جنود يف حراسة اؼبقدس اإلسبلمي، فيقوؿ:
                                                           

 .22، دار الكتاب العريب، د ط، د ت ط، ص:«فلسطٌن يف األدب اجلزائرم احلديث»نظر، عبد هللا اركييب، ي (1)
 .41،43، ص،ص:ـ ف (2)
، دار اؼبعارؼ، القاىرة، مصر، «آؿ خليفة رائد الشعر اجلزائرم يف العصر احلديث دمحم العيد»أبو القاسم سعد هللا،  (3)
 .192، د ت ط، ص:2ط
 .193:، ص«دمحم العيد آؿ خليفة...»أبو القاسم سعد هللا،  (4)
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ؼبشاعرىم، اليت كانت ىزة عنيفة  كمن الشعراء اعبزائريٌن الذين انفعلوا كأتثركا َّبؼبؤامرة
ا عن رفضو القسمة بشن اغبرب ال اػبضوع ـ( معربٌ 2003:/ت1907:الشاعر "أضبد سحنوف")ك

 لتأثًن اعبورة:

ـ( كاف من الذين يستنهضوف اؽبمم، كيدعو 1959:/ت1916:كالشاعر "الربيع بوشامة")ك
صوت الشباب العريب يف اعبزائر كغًنىا من البلداف العربية إىل اعبهاد كالكفاح يف قصيدتو "

الشباب لتصٌدم أعداء فلسطٌن، فيقوؿ  ة يف أكساط"، كاليت ىي دبثابة صرخة مدكيٌ اجلهاد
:مناد  اين

افػىػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ال يَّػػػػػػػػػػػػػػػػا فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػبًٌ النًٌػػػػػػػػػػػػػػػػدى  عيػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًب ىى
ا  ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني يف النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر نػىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػبى العًػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح الًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاكالى    ًؽ اؼبنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاايى يف سى
ػػػػػػػػػػػػػػػادى  ػػػػػػػػػػػػػػػادى اعًبهى ػػػػػػػػػػػػػػػادى اعًبهى  (3)تػينىػػػػػػػػػػػػػػػاًدم اعًبهى

 

                                                           
 .193:، ص«دمحم العيد آؿ خليفة...»أبو القاسم سعد هللا،  (1)
 .120، ص:1مج، ـ2007، 2ط، د د ف، «ديواف الشيخ أمحد سحنوف»أضبد سحنوف،  (2)
 .197، ص:ـ2010، 1ط، صبع كربقيق صباؿ قناف، دار ىومة، اعبزائر، «الديواف»الربيع بوشامة،  (3)

 العىزًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىةي الى تػيرىاًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني 
ٍولىػػػػػػػػػػػػػًك ًمػػػػػػػػػػػػػٍن بىػػػػػػػػػػػػػػيًن عىػػػػػػػػػػػػػدٍ  ٍنػػػػػػػػػػػػػػده كحى فى جي  انى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًب  وً تً كًإذىا اٍستىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىخٍ  َّّ لًٍلحى  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
صو كغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو هبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرزبًى  ودي ًبكي

ايًنىةن ًجيىاعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالً بي   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت هبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى
ػػػػػػػػػػػػػػػا  ًسػػػػػػػػػػػػػػػػتػٍرنا ءسىتىٍكًشػػػػػػػػػػػػػػػفي عىػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍهيم اؽبىٍيجى

 

ةه تػيرىاًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   فػىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍني هللًا رىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديدي ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىاعلبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأًس يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزٍ شى  أىري كىالسًٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػفَّ إًلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػكً  ػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ الًبقىػػػػػػػػػػػػػػػاع كخى  ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن كي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػبىاع   لًيىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدفىعى عىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػًك غىػػػػػػػػػػػػػػػػػارىاًت الضًٌ

ايًنىًة اعًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍحقنا لًلصَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى  فيسي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجىاع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى شي كتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًميًهٍم ًبكي
(1) 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػلً  اـً النًَّبيئًػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى كالرُّسي  أىمىػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًطئى أىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػدى
اؼ  ا الى تػىٍقبىلًػػػػػػػػػي ًقٍسػػػػػػػػػمىةى العًػػػػػػػػػدى اًؾ العًػػػػػػػػػدى  فًػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػػمٍ  ػػػػػػػػػارى حيٍكميهي  كالى ربىٍفىلًػػػػػػػػػي ًَّبلنَّػػػػػػػػػاًس ًإٍف جى
ٍلفىػػػػػكً  ػػػػػٍيشه ًمػػػػػٍن بىػػػػػيًن العيػػػػػٍرًب رىابًػػػػػضه  كخى  جى

ػػػػػػػػػػػػػى رًٌبيػػػػػػػػػػػػػوي رىٍمػػػػػػػػػػػػػزي الًفػػػػػػػػػػػػػدىل بىطىػػػػػػػػػػػػػلي اغًبمى  ييدى
 

 كمىػػػػػػٍوًطنى نىٍسػػػػػػًل الػػػػػػوىٍحًي بيػػػػػػورًؾى ًمػػػػػػٍن نىٍسػػػػػػلً  
ػػػػػػػػػػػػٍوًت ًسػػػػػػػػػػػػًًنم الى تىًبيػػػػػػػػػػػػيًت عىلىػػػػػػػػػػػػى ذيؿًٌ   كلًٍلمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ًَّبلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؿً   عىلىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػًك فىػػػػػػػػػػػػػػػػػًإفَّ هللاى وبىٍكي

 الًعٍجػػػػػلً لًيػيٍبعًػػػػػدى عىػػػػػٍن أىٍرًض اؽبيػػػػػدىل عىابًػػػػػًدم 
النٍَّصػػػػػلً  ػػػػػى مىاًضػػػػػي العىزيبىػػػػػًة كى ذىًكػػػػػيُّ اغًبجى
(2)
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ـ( فقد استفز بشعره قادة 1988/ت1906)ك علي بن صاحل أبو اغبسنأما الشاعر 
العرب على الصمود كالتحدم، كذٌكرىم ببطوالت الفتح اإلسبلمي كما حققوه من انتصار، 

كيقوؿ ىذا  مشيدان بقوة اعبماىًن العربية متحدة للخوض يف قتاؿ العدل لتطهًن أرض فلسطٌن،
 ":إننا أمة اجلهاديف قصيدة "

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىةي   ثٍػبػيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كىًقفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوااأىيػّّهى
ػػػػػػػػػػػػاعىًة العيٍسػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػريكا الصَّػػػػػػػػػػػػاًمًدينى يف سى  ػذٍكي

فػينىا الًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشى أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  ـي ميليوكى
 يٌو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجنًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا للجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًني قػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّةي هللًا يف األىرٍ   )...(فىاعبىمى
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدانى نػى   ٍنًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي الطٍُّغيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًإنػَّنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًَّبربًٌ

   ربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرضه أىًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ًإمبَّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإل

 ربىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌاين كصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميودىاصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِّا كزًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا  
ا رىةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنًديدى الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الصًٌ ا، كخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعدن  سى

ا  ػػػػػػػػػػػػػػوا عىًبيػػػػػػػػػػػػػػدى ٍيػػػػػػػػػػػػػػفى تػىٍرضىػػػػػػػػػػػػػػٍوفى أىٍف تىًعيشي  كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن صبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىًنان تفكُّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىاك  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذيبي اغبىًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ضً   اعبيٍلمي
ا فى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍلًم صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرحنا مىًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدى  نػىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًن لًلسًٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدانى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن نَّسي كبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكًف ًاربًٌ
(1) 

   
القضية  عن علي بن صاحل يف الدفاع أبو اغبسنكما ىذه األبيات إال عربوف مشاركة 

 بشعره، أما تتمة التفاصيل كالشواىد ستكوف موضوع الدراسة يف اؼبباحث القادمة.
 مرحلة ما بعد النكبة: .2

 بعد أف أٍبلت اعبيوش العربية ببلءن حسنا يف اؼبواجهة، كاد النصر أف يكوف حليفها إالَّ أفَّ 
الفشل كاػبيانة دَّبَّ يف كياهنم، فباؤكا َّبنتكاسة مل تكن متوٌقعة، أبٍف أعادت إسرائيل الكرَّة 

ت أسلحتها، كاستعادت األراضي الفلسطينية مسيطرة عليها. دٌمر فحاصرت اعبيوش العربية ك 
هبرتُّكف احملنة مل ينعزلوا إىل ذكاهتم »...ربت ىذه الٌرزية النكراء مل تستسلم قرائح الشعراء للهزيبة ك

كإمبا استمركا يف نغمتهم العالية، وبثوف اعبماىًن  ،)...( كيرددكف أصداء اؽبزيبة يف قصائدىم
ـ(" يف 1977:/ت1908:ك) فالشاعر "مفدم زكراي )...(، على الكفاح أك وبللوف الظركؼ

يف فلسطٌن بعد  " يلـو الذين يتفرجوف على ما متٌ رسالة الشعر يف الدنيا مقدسةقصيدتو "
(2)«النكبة

  فيقوؿ:، 
                                                           

 .110،111، ص:...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
، د ت ط، 3ط، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، «قضااي عربية يف الشعر اجلزائرم ادلعاصر»عبد هللا ركييب،  (2)

 .71ص:
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ػػػػػػػػتػيهىا كىيٍػػػػػػػػحى العيريكبىػػػػػػػػةى  اسى ػػػػػػػػٍت قىدى ػػػػػػػػٍم ًديسى .. كى
ػػػػػػػػػى.. ييهٍدًىػػػػػػػػػديىيمٍ   كعىػػػػػػػػػاًكًفٌنى عىلىػػػػػػػػػى النػٍَّعمى
اًر )ًإٍسػػػػػػػػػػػرىائًيل( تػىٍرصيػػػػػػػػػػػديانى  ميػػػػػػػػػػػوا كىيف الػػػػػػػػػػػدَّ  انى

 

ػػػػػػػػػػػػػا كًخػػػػػػػػػػػػػكى   سن ػػػػػػػػػػػػػامىهىا اػبيٍلػػػػػػػػػػػػػفي ًإٍفبلى انن سى  ٍذالى
 صىػػػػػػػػػػػٍفوي اللَّيىػػػػػػػػػػػػايل.. كمىػػػػػػػػػػػا رىقُّػػػػػػػػػػػػوا لًبػىٍلػػػػػػػػػػػػوىاانى  
ػػػػػػػػػػػاانى  كأىٍغمىضيػػػػػػػػػػػوا ديكفى )ًإٍسػػػػػػػػػػػرىائًيلى(   (1)أىٍجفى

 

ة أبيات القصيدة كمل يلبث الشاعر مفدم أف فتح اآلماؿ السرتجاع كرامة القدس يف تتمٌ 
مهما كىو يشحذ اؽبمم. كنفس اؼبنحى قبده عند الشاعر دمحم العيد الذم يؤمن بعركبة فلسطٌن 

مثبتا أٌف فلسطٌن للعرب منذ الًقدـ، كأهٌنا مقٌدس إسبلمي، صاؿ فيها اليهود َّبلعتو كالفساد، 
  ":قمة الفتوةيف قصيدتو "كيتوٌعد الٌصهاينة بقيرب حتفهم عياان، فيقوؿ 

ػػػػػػػػػػػٍعبي   الًفػػػػػػػػػػػدىل ًفًلٍسػػػػػػػػػػػًطٌني ًمنَّػػػػػػػػػػػا كبىٍػػػػػػػػػػػني شى
ا ًاٍحػػػػػػػػػػػًتبلى  ػػػػػػػػػػػامىهى ػػػػػػػػػػػٍن سى  الن كىغىٍصػػػػػػػػػػػبناقيػػػػػػػػػػػٍل ًلمى

 االى أىرىل لىػػػػػػػػػػػػػػػكى بيػػػػػػػػػػػػػػػدِّ  صيػػػػػػػػػػػػػػػٍهييوفى ايى بٍػػػػػػػػػػػػػػػنى 
عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ ًإفَّ نػىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى األيٍرديًف لًٍلعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ًب نػىبػٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزءه  كًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌنى  زًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًة جي  لًٍلجى
 عىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَّبى  ملٍى ييًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدؾى اعبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىابي 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاين   نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاغبيٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي ًلؤليٍرجي  كإًلىيػٍ
ءىانى يف الطًٌعىػػػػػػػػػػػػػػافً  ػػػػػػػػػػػػػػٍوؼى تىػػػػػػػػػػػػػػٍدرًم بىػػػػػػػػػػػػػػبلى  سى

ٍيػػػػػػػػػػػًدؾى  ػػػػػػػػػػػٍيطىاين ًمػػػػػػػػػػػٍن عيػػػػػػػػػػػديكؿو عىػػػػػػػػػػػٍن كى  الشَّ
 كىمىصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِّا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـً األىٍزمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً 
عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين  نػٍ  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىيب ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدىىا الكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل يف العىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً  يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأ ًلمى فػىتػىهى
(2) 

 

كيعرٌب عن إيبانو هبا كبعودهتا كما كانت جزءا من الوطن العريب إبجبلء اليهود َّبلطوع أك 
 مثواىم بقولو:الكره، كإيبانو بعودة اؼبهٌجرين العرب إىل 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػنػىرىل ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌنى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػا العىزًيػػػػػػػػػػػػػػػػػزىةى  سى  ًمثٍػلىمى
ػػػػػػػػا قىػػػػػػػػٍد جيليػػػػػػػػػوا هى  كنػىػػػػػػػػرىل بىػػػػػػػػيًن صيػػػػػػػػػٍهييوفى ًمنػٍ
   كالبلًَّجئًػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػوىكا كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػتىٍمرىأيكا

ـً   انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مىثىابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى حيٍرمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كىًذمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءيكا أىٍك اإًلٍرغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًاـ  ًَّبلطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًع ًإٍف شى

ًخيىػػػػػػػػػاـً  عىػػػػػػػػػٍيشى اغبىضىػػػػػػػػػارىًة بػىٍعػػػػػػػػػدى عىػػػػػػػػػٍيشً 
(3)   

ـ(" ىباطب كل من ينتسب 1961:/ت1927:)ك كالشاعر"دمحم األخضر السائحي
للعركبة كىو ييرجع صواب اغًبجى لذكم األلباب على أفَّ فلسطٌن مهما كٌلفتنا من ىزائم فلن 

 نتخلى عنها لليهود، يف أمل اسرتجاعها كربريرىا كلو بعد حٌن، فيقوؿ:

                                                           
 .247، ص:ـ2008، 1ط، اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، كحدة الرغاية، اعبزائر، «اللهب ادلقدس»مفدم زكراي،  (1)
 .271، ص:«ديواف دمحم العيد دمحم علي خليفة»دمحم العيد آؿ خليفة،  (2)
 .244،ص: ـ ف (3)
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ا   ايى أىًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًٌ النًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 أىًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاانى ايى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍرضي اعبي  ًإنػَّهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؼى نػىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي  ا سى  قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن

 

 فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل 
ا؟    لًًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌنى الًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود؟ ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى تػيٍعطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لًٍليػىهي  كى
ايى ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

(1) 
 

ـ( رائد الصحافة الوطنية اعبزائرية من 1973:/ت1888:)ك كالشاعر إبراىيم أبو اليقظاف
اؼبناىضٌن لبلنتداب الربيطاين يف صحفو الوطنية كاليت يصدرىا كيصادرىا اؼبستعمر الفرنسي كرَّة 
بعد مرة، األمر الذم زاده حٌدة كرفضا، صارخا بقصائده يستثًن اؽبمم كيوقظ ضمائر الشعب 
ية اعبزائرم، كيلهب فيهم التحمُّس ؼبناصرة القضية الفلسطينية، استشعارا بواجب الدين كالقوم

العربية، كقد تقمَّص يف قصيدتو فلسطٌن كىي تستغيث كتستجدم أببناء العركبة إمعاان يف 
 ":يثي غً تى سٍ تى  ٌني طً سٍ لً فً قصيدة عنواهنا " التأثًن فيهم، فيقوؿ يف

ـً ىيبػػُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى اإًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  "أىالى ايى مىٍعشى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي كىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنكيمٍ   ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني اعبىروبى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ميًغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثو تػينىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًديكيٍم أىالى   ىى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ميلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٌو يًل رىًحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه   أىالى ىى
رًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو  ػػػػػػػػػػػػػػٍل ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن ميٍنًجػػػػػػػػػػػػػػدو ًمػػػػػػػػػػػػػػٍنكيٍم كى  كىىى
ػػػػػػػػػػػػػاالن  ػػػػػػػػػػػػػريكا رًجى  بػىنيػػػػػػػػػػػػػو صيػػػػػػػػػػػػػٍهييوفى قىػػػػػػػػػػػػػٍد حىشى

 

 لًنيٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًة ًديػػػػػػػػػػػػػػػػػًنكيٍم ًإٍذ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أيًىينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
يػػػػػػػػػػػػًت فػيتيػػػػػػػػػػػػوانى  ػػػػػػػػػػػػكَّافي القىٍلػػػػػػػػػػػػًب قىػػػػػػػػػػػػٍد ظبًي  سي

ٍفًكػػػػػػػػػػػػػػػفي   دىٍمعىػػػػػػػػػػػػػػػةن أىٍدمىػػػػػػػػػػػػػػػٍت عيييونػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػاييكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ًحينػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػيلىػػػػػػػػػػػػػػػػػيبًٌ   صىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرخىيًت اللٍَّهفى

ارًؾي ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّيت أىٍف تىٍستىًكينػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
لًيػىػػػػػػػػػػػػػػٍوـً اغبىٍشػػػػػػػػػػػػػػًر ًإٍذ ظىنُّػػػػػػػػػػػػػػوا الظُّنيونىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
(2) 

 

وت الرفض كاإلَّبء للثوار ـ ضم الشعراء ص1954كمع اندالع الثورة التحريرية اعبزائرية 
ثر اغبرب على السبلـ، متفائلٌن َّبنتصار ٌن إىل جانب الثورة التحريرية يف غبيمة تؤٍ يالفلسطين

 ـ(" يف قصيدتو1998:/ت1932:)ك "صاحل خريف بل يصرٌح الشاعر» اعبزائر كبعودة فلسطٌن،
أجل فلسطٌن، كأف جيش " أبف كفاح اعبزائر ما ىو إال بداية ؼبعركة أخرل من العيد اجلريح"

 ، فيقوؿ:(3) «اعبزائر إمبا ىو جيش عرب فلسطٌن...

                                                           
 .143، ص:ـ1981، 2طالشركة الوطنية، اعبزائر،  ،«مهسات كصرخات»دمحم األخضر السائحي،  (1)
، 2مج ،1ط، اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، الرغاية، اعبزائر، «ديواف أيب اليقظاف»إبراىيم بن عيسى أبو اليقظاف،  (2)

 .89، ص:ـ1989
 .68، ص:«فلسطٌن يف األدب اجلزائرم احلديث»اركييب،  (3)
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نفسها تتجسد عند كقد ازبذ منحى التجاكب بٌن القضيتٌن يف عدة قصائد لو، كالفكرة 
العديد من الشعراء يف سبيل إؽباـ الشعوب العربية لطريق االنتصار كاغبرية اليت منطلقها ثورة 
نوفمرب َّبألكراس، كهنايتها ربرير فلسطٌن من الصليب، ىذا الذم يعطي داللة كحدة الكفاح 

الشاعر أبو  لوحدة الشعوب العربية كاإلسبلمية يف تقرير اؼبصًن، كقد عرب عن ىذه الوحدة
 ـ(، فيقوؿ:2013:/ت1930:)ك القاسم سعد هللا

ًمٍن فىًم األىٍطلىًس نىٍشديك: ايى ًفًلٍسًطٌني الدَّـً 
 ًمٍن ىينىا، ًمٍن ًقمَّةو مىٍشحيونىةو ًَّبلثَّائًرًينى 
ًجيدً 
ى
 ًمٍن ىينىا، ًمٍن مىٍشرًًؽ البػىٍعًث اؼب

اًء   ًمٍن ذيرىل األىٍطلىًس ًصخىابي النًٌدى
اءي سىٍوؼى يبىٍ   تىدُّ الًفدى

الوىالىءى  لًفًلٍسًطٌنى اليًت تػىتػٍليو
(2) 

كفبا هبدر اإلشارة إليو ما استجٌد يف موضوعات مرحلة ما بعد النكبة" تصوير الشعراء 
ياع أتثًنا يف نفوس الشعوب العربية إلعادة ياعبزائريٌن معاانة البلجئٌن الفلسطين ٌن يف الضًٌ

فلسطٌن، كمواساة لبلجئي الشعب الفلسطيين يف مأساتو، كما الٌزحف بتعبئة اعبيوش لتحرير 
سبٌيز بو شعراء اعبزائر عن غًنىم أنو مل يقتصر تصويرىم على النَّحيب كالبكاء بل خالطو الرفض 

 : (3)ـ ("1931:)ك كاالستنكار، فيقوؿ الشاعر دمحم أبو القاسم طبار
                                                           

 .146الشركة الوطنية، اعبزائر، د ط، ص:، «أطلس ادلعجزات»صاحل خريف،  (1)
 .235، ص:ـ2010، 3ط، عامل اؼبعرفة، اعبزائر، «الزمن األخضر»أبو القاسم سعد هللا،  (2)
 .76، ص:«قضااي عربية يف الشعر اجلزائرم ادلعاصر»ينظر، اركييب،  (3)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىيٌنً ايى   بٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اعبىزىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر كىيف افىكى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مثيَّ كىىلَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمًس كىٍجهن ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًًؽ الشَّ  ًلمى
ػػػػػػػػػػنىاجى  ػػػػػػػػػػا طىػػػػػػػػػػارى صىػػػػػػػػػػٍوته  ٍيشي ػػػػػػػػػػكيٍم فىمى ٍيشي  جى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيػىٍغديك  جيٍرحينىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميػػػػػػػػػػػػػػػػػٍثخىنه كىلىًكػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن سى
ـً  ػػػػػػػػػػػػػػػػبلى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػبه  يىٍكفيػػػػػػػػػػػػػػػػري القىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػبي ًَّبلسَّ  كىجى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػى ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًطًو يف غىػػػػػػػػػػػػػػػػػدو كىأىنٍػهى  مىطىافىػػػػػػػػػػػػػػػػػالٍ شى
اءى )حى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا(يػٍ لًيػيلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبًٌ نًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىايى  فى

 عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىيبّّ ًإالَّ كىًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرانى ًخفىافنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء ميعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبيًل اإًلخى  يًف سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل يػىتىجى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىيًب عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن الكى
(1) 
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اميهيٍم كىصىمىاتي عىارو  ًجئيوفى تػىليوحي أىٍقدى  البلَّ
رو   الضَّائًعيوفى عىلىى كيهيوًؼ الذُّؿًٌ بػىٌٍنى دىـو كانى
فىا" أىايى لىٍعنى الًقفىارً  " ايى   ًمٍن" سيوًؽ أىٍىرىاسى ًإىلى
رً  عىشًٌٍش عىلىى ىىامىاتًنىا حى َّ نػىعيودى ًإىلى الدًٌايى
(1) 

اؼبهٌجرين مع ما سٌجلىتو النكبة من أتـز للوضع يف فلسطٌن األبيَّة قبد األمل يف نفوس 
للعودة إىل كطنهم معزَّزين َّبلٌشموخ كالكرامة َّبسرتدادىا من أيدم الصهاينة، كىذا مل يتفٌرد بو 
 أبناء فلسطٌن دكف سواىم فحسب، بل ح  الشعراء الذين كتبوا يف القضية رفعا للتحدم

 مواجهة للغصب كاالسًتبلب إذ القضية ربمل أبعادا قومية كدينية ككطنية.ك 
ة ما ذيكر على أفَّ الشعراء اعبزائريٌن تفاعلوا إبهبابٌية اتٌمة ح  كصلوا إىل كحدة كيف ؿبٌصل

الكفاح إيباان بوحدة اؼبصًن، فتنٌوعت أشعارىم بٌن مقلد تقريرم الصورة، كؾبٌدد إوبائي 
التصوير، كما ىو بنػىفىسو ثورٌم ضباسٌي يستشرؼ اؼبستقبل كىو نيل اغبرية، كرؤية اعبمع كاحدة 

 ـ. 1967كفاح اؼبسلح ىذا ما ستؤٌكده أشعار ما بعد كىي ال
 ـ.1967 مرحلة ما بعد النكسة: .3

ـ تزٍلزيال يف موقف الشعراء كقد تباينت آراؤىم 1967عرفت اؼبرحلة بعد ىزيبة معركة يونيو
بىط، كميصٌمم ساخط على الوضع، كإثر اؽبزٌة النفسية  ؼبفاجئتهم َّبلكارثة فاضطربوا بٌن ايئس ؿبي

كأسلوب ، سرت يف قصائدىم ركح جديدة شحنٍتها َّبلقوة كاالنفعاؿ كالثورة...»القوة البالغة 
" بعد النكسة يؤكد أبف اؽبزيبة لن تؤثٌر على تصميم القسم"أبو القاسم طبار" يف قصيدتو "

ىو يستنكر الذلٌة كاػبنوع كالعار من  ، كىا(2)«العرب على اسرتجاع فلسطٌن كعلى االنتصار
  اؼبسجد األقصى :جديد يف حق 

ا يف ًفًلٍسًطٌنى السًَّليبىو  لىٍن نػىٍرتىًضي عىارنا جىًديدن
الى.. لىٍن ييدىاسى اؼبٍسًجدي األىٍقصىى كأيٍردينػينىا اغبىبًيبىو 
تػينىا اؼبًهيبىو بػٍهى  كثػىرىل ًدمىٍشقي، مىعىاًقلي األىٍبطىاًؿ، جى

                                                           
 .555، ص:ـ2010، أطفالنا للنشر كالتوزيع، اعبزائر، د ط، «ديواف دمحم بلقاسم مخار»دمحم بلقاسم طبار،  (1)
 .83ص:، «قضااي عربية يف الشعر اجلزائرم ادلعاصر»اركييب،  (2)
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تً  ًتيبىةن تػىتػٍليو كى  يبىوكىالسٍَّيًل نػىٍقتىًحمي اعبىًحيمى، كى
يًحيًط ًإىلى اػبىًليًج.. ًدمىاؤيانى ضًبىمه رىًىيبىو 

كمىٍن اؼب
أىٍركىاحينىا، ًإٍف ملى نىًعٍش لًلنٍَّصًر، نىٍدفػىعيهىا ضىرًيبىو
(1) 

كالشاعر يواصل ربريضو للنضاؿ كضبل السبلح ػبوض غمار اؼبعارؾ كنقل الثورة إىل 
 فلسطٌن يف أىبة كالرايح دكف تردد:

ايى سىاحىةى اللًٌهىًب اؼبقىدًًٌس زٍلًزيًل دينٍػيىا ًبطىاًحي 
رىاتػىنىا اغبىٍمرىاءى ًمٍن سىاحو ًلسىاًحي   كاٍستػىٍلًهًمي اثى

إانَّ ىينىا.. ًمٍن غىٍضبىًة "األىٍكرىاًس" ًمٍن ًقمىًم الًكفىاًح 
ًحًم كاعبًرىاحً  اًء.. ًمٍن قػىٍلًب اؼببلى لىًة الشُّهىدى  ًمٍن ًقبػٍ

ًح ايى شىٍعبػىنى  الٌرايى  ا اعبىبَّاًر.. ايى زىٍحفان ربىىرٍَّؾ كى
بلىحً  نىٍدعيوؾى ًَّبٍسًم تػيرىابًنىا الغىايل.. ًإىلى ضبىًٍل السًٌ
(2) 

كفبا ىو جدير َّبلتنبيو إليو أٌف شعر ما بعد النكسة مل يبق حبيس الٌنحيب كالبكاء على 
بذكر أىواؿ االنتكاسة بعد معركة الشهداء كافًتقاد األراضي، "كمل يكتف الشعراء اعبزائريوف 

ـ كمواقفهم ذباىها بل عاعبوا أسباهبا من زباذؿ العرب كاػبيانة كالسبلح اؼبغشوش، 1967يونيو
سبًٍديد آجاؿ االستعمار كاستيطاف اليهود أبرض ك  ما سٌبب يف فقداف الثقة بٌن العرب أنفًسهم،

اليت أطلق عليها كذَّب كزكرا اسم فلسطٌن، كبيع القضية بعد ذلك يف" مفاكضات االستسبلـ" 
 )مفاكضات السبلـ(.

ـ(" القضية من مكيدة التقسيم إىل 2016:/ت1930:)ك كقد عاجل الشاعر "صاحل خباشة
، اليت كاف سببها اػبيانة الظاىرة كاؼبصلحة التافهة اليت اقبرَّ عنهما (3)ما بعد النكسة الكارثة"

 السبلح كعدـ االستسبلـ فيقوؿ: اػبزم كبعد أف نوه لذلك، دعا كىو مصمم ضبل
اى ؿًبىني العىرىٍب.  خيٍضنىا كىأيبٍػنىا ًَّبؽبىزيبىًة ًإهنَّ

                                                           
 .557، ص:«ديواف دمحم بلقاسم مخار»دمحم بلقاسم طبار،  (1)
 .558، ص:ـ ف  (2)
 .86، ص:«فلسطٌن يف األدب اجلزائرم احلديث»ينظر، اركييب،  (3)
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ئًريكفى عىلىى ؽبىىٍب. كشىبىابػينىا يًف كيلًٌ قيٍطرو   اثى
 زىحىفيوا ًإىلى الوىطىًن اؼبقىدًَّس كىاحمًليًط ًإذىا اٍضطىرىٍب.
فىا كالنػَّقى   ٍب.زىحىفيوا ًإىلى صىٍفدى ًإىلى ًحيفىا كايى
بلىحى فىسىدَّديكهي كدىٍغدىغيوهي فىمىا ضىرىٍب.  ضبىىليوا السًٌ

ٍد ًسوىل غًبىاًمًلًو العىطىٍب.  كلىقىٍد ييًطيعي فىبلى هبًى

 كتػىبػىيػَّنيوا بػىٍعضى البػىنىاًدًؽ كيلُّ مىا ًفيهىا خىشىٍب.
لىٍوالى اػبًيىانىةي مىا اٍستػىقىرٍَّت لًٍلغيزىاًة ىينىا جيديكرٍ 
(1) 

 

لرؤية الشاعر ذباه القضية بدعوتو إىل ديبومة اغبرب اليت ال تنازؿ عنها لغًنىا كتصديقا 
" يف أفق فتحكاف ظهور حركة "»ح  اغبرية كتطهًن األراضي الفلسطينية من اليهود الصهاينة، 

الثورة الفلسطينية أمبل جديدا يف استمرار اؼبعركة، كأاتح للشعراء أف يشيدكا بنضاؽبا، كترددت  
"حيفا" ك"ايفا" ك"اعبليل" ػ قصائدىم أظباء ؼبقاطعات كقرل كأماكن يف فلسطٌن ككثًنا يف

 .(2)«كغًنىا...بركح الواثق من نصرىا كعودهتا
كال ىبفى على الدارسٌن أف اؼبستعمر الفرنسي سعى يف سياستو إلبعاد الشعب اعبزائرم 

ده عن دينو كقوميتو العربية عن مقوماتو، كاليت من بينها اللغة العربية الفصيحة، من أجل إبعا
العريقة، كاف نتيجة ذلك أف كتب الشعراء َّبللغة العامية اؼبمزكجة َّبلفصيحة أحياان، ح  
ىباطبوا الشعب بلهجتو اليت يفهمها كيىًعيها كيناضلوا من أجل كحدة تقرير اؼبصًن لؤلمة العربية، 

ائرم دبا وبيط بو من أحداث قبد الشعر اؼبلحوف حاضران، أسهم يف توعية الشعب اعبز  "لذا
كقضااي إذ ىو األداة األقرب كاألجدر َّبلتفاعل لكافة مستوايت اجملتمع اعبزائرم اؼبثقف كاألمي 

 .(3)على حد سواء"
كمن جهة أخرل ال يبكن ذباىل األصوات اليت كتبت َّبللغة الفرنسية معربة عن القضية 

لصمت كالرضوخ ؼبا يبليو الواقع، الفلسطينية، كوهنا اللساف الذم تتقنو، فلم تركن ل
                                                           

، 124، ص،ص:ـ2007، 2ط، منشورات دار األخبار للصحافة، القبة، اعبزائر، «الركايب احلمر»صاحل خباشة،  (1)
125. 

 .89،90، ص،ص:«فلسطٌن يف األدب اجلزائرم احلديث»اركييب،  (2)
 .90، ينظر ص:ـ ف (3)
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 فبن تشبث بنصرة القضية بعد النكسة شعراء كتبوا َّبللغة الفرنسية أمثاؿ مالك حداد»...فكاف
ـ( يف قصيدتو" فلسطٌن دارم" إيباان منو بشرعية نصرهتا إىل جانب 1978:/ت1927:)ك

صوت اؼبرأة مل يغب بشعرىا أشقائو من بين جلدتو، كىذا أتكيدا منو لعركبتو كقومٌيتو. كما أٌف 
(" بقصائدىا تعرب عن إيباهنا ـ1943:)ك يف مناصرة القضية فنجد الشاعرة" مربككة بوساحة

 .(1)«بفلسطٌن كتتفاءؿ بعودهتا
يو، كاؼبكتوب َّبللغة الفرنسية عن  كإصباال نقوؿ؛ إف الشعر اعبزائرم عرٌب بفصيحو كعامًٌ

عٌن جملرايت األحداث كاألزمات بفلسطٌن؛ منذ مكيدة القضية الفلسطينية إٍذ كاف الٌشعراء متتبًٌ 
ـ، كىذا الكم اؽبائل من الشعر اصطبغ بعدة ألواف فنية 1967التقسيم إىل ما بعد نكسة سنة 

 اذى تبعنا للتوجَّهات األدبية من تقليد كذبديد، إٍف شكبل كإٍف مضموان، كيبكن اعتباره شعرا رسالينا 
بلؿ الفنيات األدبية، يسعى من خبللو الشاعر إىل بعث النفوس أبعاد كطنية كقومية كدينية بظ

على فضيلة النصرة خبوض اؼبعارؾ اؼبسٌلحة السرتداد فلسطٌن من أيد الصهاينة، فما أيخذ 
 لو أك أشد منو.اغتصاَّب َّبلقوة ال ييسرتدُّ إال دبثي

                                                           
 .91، ص:«فلسطٌن يف األدب اجلزائرم احلديث»اركييب،  (1)
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 الفلسطينية يف ديواف مآسي كأين اآلسي؟.ادلبحث األكؿ: موضوعات القضية 

 .مدخل: العتبات النصية للمدكنة/ 1
 :عتبات خارجية /1.1

 العنواف:عتبة / 1.1.1
و عبارة ى»العنواف ىو دبثابة اؼبفتاح للولوج إىل عامل دالئل قصائد الديواف كيف تعريفو: 

الكاتب أك دار  عن كتلة مطبوعة على صفحة العنواف اغباملة ؼبصاحبات أخرل مثل اسم
 .(1) «النشر...

"ديواف مآسي كأين اآلسي؟" لًييديل على  كسم الديواف بػالعنواف: أبو اغبسن كالشاعر
صبيع قصائد الديواف ىيمنة اؼبعىن الذم يريد إببلغو، كعند الوقوؼ على داللة العنواف؛ فكلمة 

القصائد ربمل معاين "مآسي" أكردىا على صيغة اعبمع للفظ "مأساة" لتوحي للقارئ أبف 
األحزاف كاؼبعاانة كاؼبهالك، ككل ما من شأنو أف يبث يف النفس الضيق كالشجن كاؽبم. كمن 
حيث البنية الصرفية للكلمة "مآسي" فهي اسم منقوص كحقو عند التنوين حذؼ آخره حاؿ 

"، كأما كلمة "اآلسي" فهي معرَّفة ال لكوف االنسا ف جيًبل التنوين كالتنكًن فالصواب "مآسو
على مواساة غًنه يف الشدة كالضائقة، كلكن يريد الشاعر أف يوٌجو رسالة مشٌفرة مفاديىا؛ ىل 

، كما قد يكوف اؼبقصود الشاعر الفلسطيينكىو الشعب - من آسو حقيقي لصاحب القضية
عليو من نفس كنفيس،  يبذؿ لو ما يعزٌ  -نفسو؛ فهل فبن يفرج كربتو كيزيح عنو نبومو؟!

، كقد ؼبٌح ؽبذا من خبلؿ االستفهاـ" أين اآلسي؟" كيشاركو  أحزانو كيٍقتسم معو ما بو من نبـو
كداللة ىذا االستفهاـ قلق الشاعر على غياب كانعداـ الشعور اإلنساين ذباه الشعب 
الفلسطيين؛ إٍف ًمن العرب غياب اغبٌس اؼبأساكم لديهم ؼبا هبرم كما وباؾ ؽبم كىم مغٌيبوف، 

العاؼبي للمجازر الدموية اليت يرتكبها الصهاينة، كتعتيمها ح  ال زبرج من أك ذباىل الرأم 
نطاقها اإلقليمي على العمد كالقصد، فكأنو يقوؿ: ال انىي كال منتهي من الطرفٌن ىذه ىي 

 جنيت سميها جراركي»عنواف فقد ازبذ الوظيفة الوصفية، اؼبأساة. أما من حيث كظيفة ال
(Gerard Genette،) ـ( الوظيفة اإلوبائية2018:ت/1930:)ك (connotation ألف )

                                                           
عبد اغبق بلعابد، دار العلـو العربية انشركف، /، تر«جًنار جينيت من النص إىل ادلناصعتبات »جًنار جينيت، (1)

 .67، ص:ـ2008، 1طبًنكت، لبناف، 
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يتبادالف نفس الوظيفة كىي كصف  )...( التقابل اؼبوجود بٌن النمطٌن اؼبوضوعايت كاػبربم
كإما خربية تعلق على ىذا  )ىذا الكتاب يتكلم عن...( النص، أبحد فبيزاتو إما موضوعاتية

الديواف موضوعاتيا وبيل للرسالة اليت يوجهها الشاعر ، فعنواف (1) «)ىذا الكتاب ىو( الكتاب
للمتلقي كىي النصرة كتبين القضية الفلسطينية، كخرباي يعرؼ الشعوب العربية َّبلقضية 

 هتا كيذكرىم دبسؤكليتهم ذباىها.كخطور 
 صورة الغالؼ: /2.1.1
يعترب يعد الغبلؼ اػبارجي للكتب صناعة متقدمة، فهو من العتبات النصية، حيث »

أكؿ ما يواجو القارئ بسب حضوره البارز يف الصفحة األكىل)...( كىو الشيء الذم يلفت 
بة األكىل من عتبات النص انتباىنا دبجرد ضبلنا كرؤيتنا للركاية أك الديواف، ألهنا العت

 .(2)«..اؽبامة.
ن كيف كاجهة الغبلؼ اػبارجي تتصدر الصورة لتعرب عن ألف كلمة مشفَّرة يف صبلة م

"مآسي كأين اآلسي؟"  اكبًنن   الرموز كاألشكاؿ كالرسومات، أبلواهنا اؼبختلفة، فهي ربوم عنواانن 
على  علي بن صاحل أبو اغبسن ا الصفحة، كاالسم اغبقيقي للشاعرَّبػبط العريب، متوسط

حاشية الصفحة يف األعلى، كإطار على النسق الكبلسيكي للطباعة ؿبيط بكامل الصفحة. 
أف الشاعر مل يضع خلفية لصورة الغبلؼ كعادة الدكاكين الشعرية. كأما عن  كمن اؼببلحظ

األلواف اليت نلحظها يف صفحة الغبلؼ فالبياض أخذ اغبظ األكفر، مث يكوف اػبط َّبللوف 
اللوف األخضر ىو لوف اغبياة »كاألسود، كاإلطار الذم على حافة الصفحة فباللوف األخضر. 

ماء كاألمل يهدئ النفس كيسٌرىا، كىو تعبًن عن اغبياة كاػبصب كالنَّ كاغبركة كالسركر، ألنو 
، كما يوحي َّبػبلود كاالنتصار. كداللة ىذا اللوف قبدىا يف (3)«كالسبلـ كاألماف كالتفاؤؿ

هناايت قصائد الديواف، الشاعر ينهي قصائده بركح التفاؤؿ كاألمل على عودة فلسطٌن إىل 
متغًنة، سود يعرب عن السلبية اؼبطلقة حالة اؼبوت التامة كالبٌل األ»حوزة العرب كاؼبسلمٌن. ك

                                                           
 .82،83ص، ص:، «...عتبات جًنار جينيت »جًنار جينيت،  (1)
العريب، كلية ، رسالة ماسرت، إشراؼ دمحم جهبلف، قسم اللغة كاألدب «اشتغاؿ العتبات النصية»شريفة عجيلة،  (2)

 .16، ص:ـ2019اآلداب كاللغات، جامعة غرداية، السنة اعبامعية:
جامعة الفردكسي، إيراف،  ، إضاءات نقدية، ؾبلة ؿبكمة، «دالالت األلواف يف شعر حيي السماكم»رسوؿ ببلكم،  (3)

 .16، العدد الثامن، ص:ـ2012األكؿكانوف 
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، فلوف اػبط للعنواف األسود (1)«ليس كما األبيض بل بطريقة مفجعة األسود إذف لوف اغبداد
ليصرح بكلماتو َّبؼبآسي كوبيل َّبللوف األسود إىل إحاطة الرزااي كاؼبصائب َّبلعرب، كما يدؿ 

سم الشاعر َّبللوف األسود؛ اليت يعتز هبا الشاعر دبوقف القوة على القوة كاؼبرجعية لكتابة ا
الذم تطمئن إليو نفسو من معية هللا كنصرتو للحق، كاألبيض رمز للنقاء كالوحدة كىوما 

تات لتقول شوكتهم على اؼبعتدم الشَّ  ينشده الشاعر يف الديواف كيدعو إليو العرب من ملًٌ 
 الصهيوين.

 عتبة اسم ادلؤلف: /3.1.1
 من ىوية الكتاب: عنوانو كاسم صاحبو، كمن خبللو تتمايز األعماؿ اؼبكتوبة يعترب

يتحقق ملكيتو األدبية كالفكرية على عملو » بو)كتب، مقاالت...( بنسبتها ألصحاهبا، ك 
  .(2)«دكف النظر لبلسم إف كاف حقيقيا أك مستعارا

يف أعلى  علي بن صاحل أبو اغبسن فحة غبلؼ الواجهة قبد اسم الشاعرففي ص
الصفحة خبط غليظ كاضح، إثباات للملكية األدبية للديواف، كمن الوظائف اليت يؤديها اسم 

ك الكتاب، ىوية العمل للكاتب إبعطائو اظبو، كسبلُّ  تثبيت» :الكاتب يف صفحة الغبلؼ
اإلشهارية الكاتب ىو العبلمة على ملكيتو األدبية كالقانونية لعملو، كيعد الواجهة  مي فاسٍ 

 (3)«للكتاب، كلصاحب الكتاب أيضا، الذم يكوف اظبو عاليا ىباطبنا بصراي لشرائو
 عتبة الغالؼ اخللفي:/ 4.1.1

 اجهة، ففيو صورة شخصية للشاعرالغبلؼ اػبلفي للديواف ال يقل أنبية عن غبلؼ الو 
ٌييز شخصيتو ذات السمت اإلسبلمي فهو من االذباه التقليدم  أبو اغبسن علي؛ كصورتو سبي

لؤلدب، بعمامتو كطربوشو كقميصو كلباس رظبي لديعاة صبعية العلماء اؼبسلمٌن، كقبلها لباس 
 لطلبة الزيتونة فالشاعر من البعثات العلمية اليت زبرجت َّبلزيتونة.

                                                           
، ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر، «مصادرىا، رمزيتها، كداللتها(األلواف)دكرىا، تصنيفها، »كلود عبيد،  (1)
 .64، ص:ـ2013، 1ط
 .63، ص:...«عتبات جًنار جينيت »جًنار جينيت،  (2)
 .65،64، ص، ص:ـ ف (3)
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التقليدم ضمن تيار صبعية العلماء اؼبسلمٌن كما يؤكد أف الشاعر من االذباه األديب 
 ىذاف البيتاف الشعرايف اللذاف رسخهما ربت صورتو الشخصية:

ػػػػػػػػػػػػػػا ًة اإلٍسػػػػػػػػػػػػػػبلىـً ربىٍػػػػػػػػػػػػػػتى ًلوىاًئهى  ًإىلى ًكٍحػػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػوىاانن يػىٍلًصػػػػػػػػقي األىنٍػػػػػػػػفي ًَّبلثػَّػػػػػػػػرىل  أىنػىٍرضىػػػػػػػػى ىى

 

ػػػػػػػػػػػػػػوىاًفرً   ػػػػػػػػػػػػػػلًٌ الكى  نىعًػػػػػػػػػػػػػػيشي ًكرىامنػػػػػػػػػػػػػػا ريٍغػػػػػػػػػػػػػػمى كي
ةي  ػػػػػػػػػػػمُّ اؼبنىػػػػػػػػػػػاًخًر؟ككبىٍػػػػػػػػػػػني األيَّبى ػػػػػػػػػػػيدي شى  (1)الصًٌ

 

فالشاعر يتجسد يف ىذين البيتٌن معتزا بشخصيتو داعيا إىل مٌل الٌشمل كالوحدة 
اإلسبلمية فتىٍحت رايتها نعيش الكرامة، كم  رضي العرب َّبلدنية كىم األَّبة الٌصيد، كداللة 

الشطرين، كمبادئ  استفهامو استنكار الٌضعف، كقد التـز يف ىذا؛ العركض اػبليلي بنظامو
 اعبمعية للوحدة كالعمل اإلصبلحي. 

 عتبة ادلؤشر اجلنسي:/ 5.1.1
ملحقات العنواف أتشًنة للجنس الذم مت إبداعو على حد اعتبار "جنيت"، فاؼبؤشر  من
تعريف خربم تعليقي ألنو يقـو بتوجيهنا قصد النظاـ اعبنسي للعمل، أم أييت  ذك»ي اعبنس

، ككظيفتو األساسية: إحاطة (2)«مي إليو ىذا العمل األديب أك ذاؾليخرب عن اعبنس الذم ينت
بو يف تاك  أبو اغبسن القارئ علما َّبعبنس األديب الذم ينتمي إليو الكتاب، كقد خص الشاعر

 ميحا على أف ما وبويو ىو ؾبموعة من القصائد الشعرية ذبمعها أغراضتسميتو َّبلديواف تل
 موضوعات ؿبددة.ك 

 عتبات داخلية:/ 2.1
 عتبة ادلقدمة:/ 1.2.1

تعترب اؼبقدمة من اػبطاَّبت اليت يفتتح هبا، "إىل جانب التمهيد كاؼبدخل، فهو استهبلؿ 
)الشاعر(  شعرم؛ أم أفَّ اؼبؤلففمقدمة الديواف استهبلؿ أتليفي »يتخذ شكلو نثرا أك شعرا، 

اػبلفية  ترتسمَّبلتحديد كاضع لو. كتكمن كظيفتو ضماف القراءة اعبيدة للنص، كمن خبللو 
يع فهم الكتاب كعنوانو، كالكشف عن معناه، نستطاؼبعرفية كالتارىبية كالثقافية للكاتب، كبو 

 (3) «احملتملة... كربديد جنسو كصبهوره اؼبختار، كح  مواثيقو القرائية كسياقاتو

                                                           
 .136، ص:«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .89، ص:...«عتبات جًنار جينيت »جًنار جينيت،  (2)
 .114،121، ص، ص:ـ فينظر،  (3)
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فمقدمة الديواف صاغها الشاعر بنفسو قصيدة، لطبعو اؼببلـز للشعر فقد كانت تقديباتو 
للمحافل، كجواَّبتو للمراسبلت اليت تفد إليو َّبلشعر فبا يدؿ أٌف الشاعر هبرم القريض على 

 .-يف اؼبلحق كما سنشًن لذلك- لسانو َّبلسليقة كالطبع
مبل ؼبا سيفٌصلو الحقا يف قصائد الديواف، مربزا حقيقة اؽبيئات كقد تعرض يف اؼبقدمة  ؾبي

السياسية غبفظ السلم يف العامل، مث كجو خطابو للمسلم كللعريب َّبػبصوص، كوف فلسطٌن 
- ببلد عربية على أفَّ من العرب مسلمٌن، كىذا مبدأ انفحت عليو صبعية العلماء اؼبسلمٌن

نهضوم التَّوعوم لؤلمة العربية كللجزائر خصوصا، يف خطابو ال -كالشاعر من رجاالهتا
إعداد العيدة لتخطي االنتكاسة كاسرتجاع كرامة فلسطٌن ك  فدعاىم إىل الوحدة كالشجاعة

 العربية.
 عتبة اإلىداء:/ 2.2.1

ىو تقدير من الكاتب كعرفاف وبملو لآلخرين، سواء كانوا أشخاصا، أك »اإلىداء 
لكاتب إما يف شكل مطبوع، كإما يف شكل مكتوب يوقعو اؾبموعات، كىذا االحرتاـ يكوف 

  (1) «خبط يده يف النسخة اؼبهداة

هد عملو َّبلطريقة التقليدية، بل جعلو للجميع، فكلّّ بضمًنه، كىذا الضمًن الشاعر مل يي 
كظيفة مهمة ألهنا  كىي»َّبلنظر للوظيفة التداكلية للديواف، ك  وبيا كيصحو بقراءة ديوانو ىذا.

تنشط اغبركية التواصلية بٌن الكاتب كصبهوره اػباص كالعاـ، ؿبققة قيمتها االجتماعية 
فإننا نقرتح استدراؾ اإلىداء  ،(2)«كاؼبهدل إليو ممهدً تفاعل كل من الٍ كقصديتها النفعية يف 

 كالدارسٌن.كعنصر إضايف يف الطبعات البلحقة للديواف، ما يزيد للديواف إقباال للقراء 

 )الداخلية(: عتبة العناكين الفرعية/ 3.2.1
تشكل العناكين الداخلية شبكة من اػبطوط العريضة توجو القارئ كترشده يف قراءة 

)...(كعناكين الفصوؿ  عناكين مرافقة أك مصاحبة للنص هيف»موضوعات الكتاب، 
فتوضع العناكين  ،)...(قصص كالركاايت كالدكاكين الشعرية كاؼبباحث كاألقساـ كاألجزاء لل

                                                           
 .93، ص:...«عتبات جًنار جينيت »جًنار جينيت،  (1)
 .99، ص:ـ ف (2)
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الداخلية لزايدة اإليضاح، كتوجيو القارئ اؼبستهدؼ، كما يعتمدىا الكاتب لداع فين 
 (1)«كصبايل

كما ىو الشأف يف الديواف فنجد الشاعر عٍنوف لكٌل قصيدة خبط غليظ كسط 
الصفحة، كقبد داخل كل قصيدة مقاطع ككل مقطع يسميو بعنواف يؤدم الداللة اليت تعاعبها 
ؾبموعة األبيات الشعرية، كتنساب مع الدفقة الشعورية للشاعر، كما يبكن اعتبارىا ؿبفزات 

قد تطوؿ يف الديواف لعدة صفحات، فالعناكين الفرعية اليت قبدىا يف إلسباـ قراءة القصيدة اليت 
)...(كإما كضعها يف مأزؽ  ل إما على تكثيف فصوؽبا أك نصوصها عامة،تعم»الديواف 
 (2)«التأكيل

كأتخذ كظيفة العنواف الرئيسي من الوظيفة الوصفية حسب "جينيت"، فالعناكين 
، كمنو (3)«شارحة لعنواهنا الرئيس كبنية عميقةالداخلية كبىن سطحية ىي عناكين كاصفة 

فالعبلقة بٌن العناكين الداخلية تكاملية تواصلية دبحتول األبيات، تساعد القارئ على مسايرة 
 تخلص بٌن موضوعات قصائد الديواف.الشاعر يف حسن ال

  عتبة احلواشي كاإلحاالت:/ 4.2.1
إضافة تقدَّـ للنص قصد  فهي»اغبواشي كاإلحاالت عناصر مكملة ؼبنت الكتاب، 

شية تفسًنه، أك توضيحو أك التعليق عليو بتزكيده دبرجع يرجع إليو، تتخذ يف ذلك شكل حا
تعترب اؽبوامش الواردة يف الديواف ك  ، كمن حيث كركدىا يف النصوص األدبية فيندر،(4)«الكتاب

، كربدد فيو (5)«كذبنيسية للنصتعتمد على الوظيفة اإلخبارية اليت تقدـ معلومات ببيوغرافية »
، كما ترشد القارئ يف طريق حبثو عن توثيقا ؽبااإلطار التارىبي كالزماين ؼبناسبة القصيدة، 

الباحث  ص لتوقيع القصيدة بتاريخ نظمها، كىذا ما أفادفنجد اؽبامش السفلي ـبصٌ  اؼبعىن،
 يف ربط القصائد بتاريخ القضية يف اؼبطلب األكؿ.

                                                           
 .124،125، ص، ص:...«عتبات جًنار جينيت »جًنار جينيت،  (1)
 .125، ص:ـ ف (2)
 .126،127ص، ص: ،ـ ف  (3)
 .127 ص، ص: ،ـ ف  (4)
 .131ص، ص: ،ـ ف  (5)
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عر يف اؼبنت  ت على قصائد الديواف يف اؽبوامش، إال ما أشار إليو الشاال قبد تعليقا
يـو التضامن مع ، "(2)"ملحمة عيد الثالثٌن، "(1)"صربة كشتيلةكمناسبة للقصيدة كػ"

مناسب إلزالة ما علق بو من غموض ييفهم أٌف الديواف مل وبض بتحقيق ك  .(3)"فلسطٌن
كالقرل، اؽبيئات السياسية، أحداث الشهور الواردة( تعريفا َّبلشخصيات اؼبذكورة، اؼبدف )

 القارئ للديواف مع الشاعر القضية غبظة بلحظة.ك  ح  يعيش اؼبػيطالع
 / ادلطلب األكؿ: اترخيية القضية الفلسطينية للمدكنة:2

 كعد بلفور:/ 1.2
كلفهم  ـ القضية الفلسطينية كنقطة بداية لؤلزمة،كعد بلفور حىجىر الزٌاكية يف أتزٌ  يعدٌ 

ينبغي التعرؼ على بوادر صدكره اؼبتمثٌلة  فحول ىذه االتفاقية كمقاصدىا اليت تعترب مكيدة
يف خلفيتو التارىبية، بتحديد العناصر الفاعلة يف إٍبراـ ىذا الوعد اؼبشؤـك الذم دبرَّه أطراؼ 

 كىيئات ربددىا اؼبصادر التارىبية يف ؿبطات ىامة مقتصرين على البارزة منها:
ودم النمساكم اجملرم " بقيادة الصحفي اليهركع اؼبنٌظمة الصهيونية العاؼبيةر "مشهو ظ (أ 

ـ( الذم ألف كتاب "الدكلة اليهودية" كدعا إلنشاء دكلة 1904:/ت1860:)ك ثيودكر ىرتزؿ
  (4)امات.ا فبا تنصو الكتب اؼبقدسة عند اغباخيهودية أبرض فلسطٌن انطبلق

ىذا اؼبشركع صبعيات "أحبَّاء صهيوف" كقد ترأسها كلقد كاف من الفاعلٌن يف ربقيق 
ـ(" كسبكَّنت من ربقيق موجة اؽبجرة األكىل يف الثمانينيات 1891:/ت1821:"ليوبنسكر )ك

"ٍبتاح تىكفا" ك"اعبديرة" ـ، كإنشاء اؼبستعمرات الصهيونية األكىل بفلسطٌن: يف 19 من القرف
 (5).كغًنىا

قيادة اؼبنظمة الصهيونية يف أؼبانيا فاعليتها، قاـ  كبقياـ اغبرب العاؼبية األكىل فقدت (ب 
الذم يقيم يف بريطانيا َّبؼبفاكضة مع بريطانيا لتبين  "ـ(1952:/ت1874:)ك فاحاييم كايزم"

                                                           
 .105ص: ،«مآسي... »، أبو اغبسن (1)
 .115ص، ص: ،ـ ف  (2)
 .123ص، ص: ،ـ ف  (3)
د د ف، كواالؼببور، ماليزاي،  ،«فلسطٌن سلسلة دراسات منهجية يف القضية الفلسطينية»ينظر، ؿبسن دمحم صاحل،  (4)
 .97، ص:ـ2002، 1ط
 .102، ص: ـ ف (5)
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 اؼبشركع الصهيوين مقابل دعم اليهود ؽبا يف اغبرب، كيف الوقت نفسو قاد لويس برانديس
 أمريكا، كَّبلتنسيق بينهما قبحت اؼبنٌظمة الصهيونية يف ـ( صهيوين 1941:/ت1856:)ك

ـ كينص إبقامة كطن قومي لليهود 1917نوفمرب  2استصدار "كعد بلفور" من بريطانيا يف 
بفلسطٌن، كالذم حظي دبوافقة حلفاء بريطانيا )الوالايت اؼبتحدة األمريكية حٌن دخلت 

 ـ كفرنسا كإيطاليا(.1917اغبرب 
قامت بريطانيا َّبحتبلؿ »العثمانية كتقسيم تركة الرجل اؼبريض،  كمع سقوط الدكلة (ج 

ـ( فقامت حبرماف الفلسطينيٌن من حقوقهم كأطبدت انتفاضاهتم 1921/1946فلسطٌن )
كثوراهتم كغًنىا من اؼبستعمرات يف العامل، كما أدؾبت كعد بلفور يف صك انتداهبا على 

ـ ليصبح التزاما دكلٌيا، كبو فتحت 1922 فلسطٌن، كالذم أقرتو عصبة األمم اؼبتحدة سنة
 بريطانيا األبواب ؽبجرة اليهود كاستيطاهنم بفلسطٌن كبناء اؼبؤسسات السياسية كاالقتصادية

)...( كمنو  كالتعليمية كاالجتماعية، كغضَّت الطَّرؼ عن التَّشكيبلت العسكرية السريًٌة لليهود
ونية يف إقناع اليهود َّبؽبجرة إىل أرض أصبح األمر يعتمد أساسا على قدرة اغبركة الصهي

 (1).«اؼبيعاد
ـ كاؼبوجو من 1917الصادر يف الثاين من نوفمرب  (Balfour) كىذا نص تصريح بلفور
إىل الزعيم الصهيوين  "ـ(1930:/ت1848:)ك آرثر صبيس بلفوركزير اػبارجية الربيطانية "

أفَّ حكومة جبللة » :يلي ماعلى  (ـ1937:/ت1868:)ك( Rothschildركتشيلد") اللورد"
بعٌن العطف إىل أتسيس كطن قومي للشعب اليهودم بفلسطٌن، كستبذؿ اؼبلك تنظر 

جهدىا لتسهيل ربقيق ىذه الغاية، على أف ييفهم جلٌيا أٍف لن يػيٍؤتى بعمل مٍن شأنو أٍف يضٌر 
  (2)«بفلسطٌن...اآلف َّبغبقوؽ اؼبدنية كالدينية اليت تتمتع هبا الطوائف غًن اليهودية اؼبقيمة 

ي اغبيلة اليت كيدت ألرض فلسطٌن كًحيكىت من ىذا الٌتصريح اؼبػيغرض، كاليت  منو تتبٌنَّ
عهد بلفور قصيدة كاملة بعنواف: " أبو اغبسن تنبَّو ؽبا األدَّبء كالشعراء، كقد أفرد الشاعر

فرموا سهمهم صوب  هم،"، أكضح فيها غدر اإلنكليز إذ استغىلَّوا ضعف العرب كتشرذمشـؤ
 فلسطٌن، فقاؿ يف مطلعها:

                                                           
 .105ص:  ،«فلسطٌن سلسلة دراسات منهجية يف القضية الفلسطينية»ؿبسن دمحم صاحل،  (1)
ف،  تط، دار التحرير للطبع كالنشر، د د  ،«فلسطٌن بٌن مؤامرات الصهيونية كاالستعمار»حسن صربم اػبويل،  (2)

 .12ص:
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ػػػػػػػػػػػػػػػٍؤـو رىمىػػػػػػػػػػػػػػػ عىٍهػػػػػػػػػػػػػػػدي بًٍلفيػػػػػػػػػػػػػػػورى   انى اعىٍهػػػػػػػػػػػػػػػدي شي
ػػػػػػػػػػٍهمي  ػػػػػػػػػػاوي ًفًلٍسػػػػػػػػػػًطٌنى قىػػػػػػػػػػٍد رىمىػػػػػػػػػػى سى  انٍػػػػػػػػػػػ لىمَّ

 ػفىاٍسػػػػػػػػػػػػػتػىغىلَّ الػػػػػػػػػػػػػدًَّخيلي ضىػػػػػػػػػػػػػٍعفى ًفًلٍسًطيػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى اإلٍنكًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي أىٍطيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى أىٍرضو   كىى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهمي    وي يف صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًميًم ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًٌ ضًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانى سى
ػػػػػػػػػػػػػػػاغيوا اؽبىػػػػػػػػػػػػػػػوىاانى قىسىمى العيػػػػػػػػػػػػػػػٍربي ػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاٍستىسى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاانى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى   كيف الضَّػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعًف ملى ذبًى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًَّدينى ؾبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًد اؼبشى لًٍليػىهي
(1) 

 

كمن مثَّ يعدد جرائم كنبجية اليهود، كتعسف احملتل بتسليح اليهود، فاستباحوا الدماء 
(، ككاف كاألعراض َّبلقتل كاغبرؽ كالبطش، كتيعد ىذه اعبرائم فبا أَّبحو )كعد بلفور  اؼبشؤـك

 نتيجتيو تثبيت الكياف الصهيوين عينوة كقسرا، فيقوؿ:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيف كي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا يػىٍومىهى  ىىجىمي
ػػػػػػػػػػلًٌ صىػػػػػػػػػػٍنفو  ػػػػػػػػػػبلىًح ًمػػػػػػػػػػٍن كي ػػػػػػػػػػوا ًَّبلسَّ  ىىجىمي
ػػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػػٍن بيطيػػػػػػػػػوفو  ، كى  اٍسػػػػػػػػػتػىبىاحيوا األىٍعػػػػػػػػػرىاضى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب اعبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًئًم اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوًبقىا  يًف ًاٍرًتكى

ػػػػػػػػػػػػلَّ ميٍسػػػػػػػػػػػػًلمو ًبعىصىػػػػػػػػػػػػا البىطٍػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػوا كي  أىٍخرىجي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوشو   ًر عىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانى  كيويحي  عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدايَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييوخي كالًغٍلمى  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذحبىيوفى الشُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم أىٍحرىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا جيٍثمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، كى  بػىقىريكىى
ػػػػػػػػػػػػػػػودي العىنىػػػػػػػػػػػػػػػػاانى  ػػػػػػػػػػػػػػػوًد أىٍطلىػػػػػػػػػػػػػػػػقى اليػىهي  ت السُّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًش كًَّبلنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر كاغبىًديػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ميهى
(2) 

 

اعبريبة سعى الشاعر ؼبناىضة الظلم كدعا لرفع السبلح، كعدـ االستكانة كبعد تٍوصيفو 
 للظاؼبٌن، مستنهضا ضمًن العرب من السُّبات كإبصار اغبقيقة َّبلنصرة كرفع راية التحرير:

ػػػػػػػػػػػػػػػٍل يف الػػػػػػػػػػػػػػػػ  فػىفىًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػتىًغيثي كىىى
 الٍسػػػػػػػػػػػًتٍعماىًر قىػػػػػػػػػػػٍد كىًطػػػػػػػػػػػئى االٍسػػػػػػػػػػػػمىٍنًسػػػػػػػػػػػمي ا

ػػػػػػػػػػػ ى الفىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػاىؿى لىٍيػػػػػػػػػػػلي   اٍسػػػػػػػػػػػًتٍعمىارىانى فىمى
 كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًفيقي ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمًنه 

 

؟ػػػػػػػػػػػ   قىٍيًد مىػػػػػػػػػػٍن يػيٍنًجػػػػػػػػػػدي الضَّػػػػػػػػػػًعيفى اؼبػػػػػػػػػػػيهىاانى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرقنا كمىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّبن فىأىىى ـى شى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى

 ؟ًني الطَّرًيػػػػػػػػػػػػػػػػقى كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػوى عيػػػػػػػػػػػػػػػػبلىانى ػػػػػػػػػػػػػػػػػري يينًػػػػػػػػػػػػػػػػ
لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى بػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاانى كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (3)؟ ى تػىٍنجى

 

 
 
 

                                                           
 .29ص: ،«مآسي... »، أبو اغبسن (1)
 .30، ص:ـ ف  (2)
 .30ص:ـ ف ،  (3)
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 ازر الدموية كهتجًن الفلسطينيٌن()اجملـ: 1948نكبة / 2.2
ـ الذم ينص بتقسيم فلسطٌن إىل 1947نوفمرب  29قرار التقسيم بتاريخ » بصدكر
بفلسطٌن انطلق فتيل االنتفاضة  ،(1)«َّبؼبئة 1كمنطقة دكلية 54َّبؼبئة كيهودية  45دكلتٌن عربية 
ربقق لئلقبليز قياـ دكلة يهودية يف قلب العامل العريب، فقرركا مغادرة فلسطٌن يف »كبفلسطٌن 

(2)«1948مايو سنة 15
. 

مام من "تل أبيب" ملَّكوا األراضي كالقرل اليت 15ةكَّبنسحاب اإلقبليز يف منتصف ليل
ؽبا، كأمٌدت استوطنوىا للصهاينة ح  يتوىلَّوا إدارهتا أبنفسهم بعد استقرار اؽبياكل اؼبؤسساتية 

تقدرىا »يف اغبرب من طائرات كأسلحة ثقيلة،  َّبعٍتو أك قدَّمتو من ـبلَّفاهتا اؼبدد ؽبا دبا
كميات ضخمة من   [الصهاينة] طائرة كألف سيارة نقل كبًنة، كما اشرتكا 14اإلحصائيات بػ 

طائرة مقاتلة، كما اشرتكا ثبلث طائرات قاذفة من الوالايت  40منها  (...)األسلحة التشيكية
 .(3) «اؼبتحدة...

كمن جهة أخرل استٍقبلت شباب اليهود اؼبدرٌبٌن عسكراي يف اغبرب العاؼبية الثانية، 
ألف جندم إىل الببلد بطرؽ غًن شرعية من الساحل. حينها قاـ اليهود  26كاؼبكونة من 

ق الشعب الفلسطيين، كارتكبوا ؾبازر دموية ذىب ضحيتها بعمليات كحشٌية إرىابية يف ح
كما أحرقوا اؼبدف أبكملها إبَّبدة  يف اآلَّبر، شخصا من ـبتلف األعمار ألقيت جثثهم 250

ما فيها من حيواانت، كربت كطأة ىذا اإلرىاب كالوحشية اضطر الكثًن من الفلسطينيٌن إىل 
 (4)عاشوه من رعب كخوؼ كتشريد.اؽبجرة للدكؿ اجملاكرة قباة حبياهتم ؼبا 

اليهود حيرقوف ادلسجد اجملازر يف قصيدة: "دٌكنة قبد ما خٌلد ىذه اعبرائم ك كيف اؼب
، كخياـ رة التاريخ، اتريخ دموية اجملازرمسائبل ذاك أبو اغبسن " إٍذ يقف الشاعراألقصى

 آمرة انىية.اؼبهٌجرين إثرىا، مصٌورا تٍلكيم العذاَّبت كاألكجاع كصهيوف يف الببلد 

                                                           
 .166ص:  ،«فلسطٌن سلسلة دراسات منهجية يف القضية الفلسطينية»سن دمحم صاحل، ؿب (1)
 .20ص: ،«فلسطٌن بٌن مؤامرات الصهيونية كاالستعمار»حسن صربم اػبويل،  (2)
 .167ص:  ،«فلسطٌن سلسلة دراسات منهجية يف القضية الفلسطينية»ؿبسن دمحم صاحل،  (3)
 .20،21ص: ، ص،«فلسطٌن بٌن مؤامرات الصهيونية كاالستعمار»ينظر، حسن صربم اػبويل،  (4)
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" من ملحمة عيد الثبلثٌن يشًن إىل اإلتبلؼ كالعسف لنحٌرر القدسففي قصيدة "
 كاغبرؽ فيقوؿ:

لًػػػػػػػػػػػػػػػثي الػػػػػػػػػػػػػػػػ لىتػىػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً كاثى  أىكىلىػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى أيكىلى الًقبػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كأىٍحرىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كأىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػ"صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهييوفي" دىنَّسى
ػػػػػػػػػنػَّهىا "صيػػػػػػػػػٍهييوفي" يف  ػػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػػٍن ؾبىىػػػػػػػػػازًرى شى  كى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرىمىٌٍنً ربىٍػػػػػػػػػػػػػػػػتى    ًعصىػػػػػػػػػػػػػػػػابىًة األىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًر؟حى
رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىفى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اآلاثًى سي  مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػيقىدًٌ

ػػػػػػػػػػػلٍَّت يىػػػػػػػػػػػدي اعبىػػػػػػػػػػػزَّ صىػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػٍل شى ، كىى  (1)ارً لىفو
 

ـ 1948أفريل  9 يف (2)"ايسٌنكمن بٌن اجملازر اليت أاثرت العامل كاإلنسانية ؾبازر "دير 
 سىت على الشعب الفلسطيين:إلنسانية اليت ميورً فيصور فيها الوحشية كا

ػػػػػػليوا ػػػػػػًهدى الػػػػػػًببلى  سى " الػػػػػػًذم شى ًسػػػػػػٌنى "ًديػػػػػػرى ايى  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤيهي   أىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذيحًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أىٍطفىاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كًنسى
ػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػليوا يف ًخيىػػػػػػػػػػػػػػػاـً البلَّجئًػػػػػػػػػػػػػػٌنى طىوىائًفن  سى
 

 لىػػػػػػػػػػٍت ًفيػػػػػػػػػًو الػػػػػػػػػػػميدىل كاغبىنىػػػػػػػػػػًاجري كىقىػػػػػػػػػٍد عىمً  
ػػػػػػػػػػػػػػػبَّاني  ػػػػػػػػػػػػػػػػاًبري كشي ػػػػػػػػػػػػػػػييوخي األىكى ػػػػػػػػػػػػػػػ َّ الشُّ  ؟وي حى

ػػػػػػ  (3)؟ا أىيٍػػػػػػنى الصَّػػػػػػًديقي الػػػػػػػمينىاًصري ًمػػػػػػنى التػُّعىسى
 

" إشارة إليها بتأنيب ضمائر العرب على غفلتهم مىت يستفيق ادلسلموفكيف قصيدة "
 كعدـ االستياء هبا:

فػػػػػػػػػىى  ػػػػػػػػػٍسًلميوفى؟ أىمىػػػػػػػػا كى  مىػػػػػػػػ ى يىٍسػػػػػػػػتىًفيقي الػمي
" الػػػػػػػػػػًذم ًسػػػػػػػػػٌنى    وي ذىاعى ًصيػػػػػػػػػػتي  فػىيىػػػػػػػػػا "ًديػػػػػػػػػرى ايى

اًبحي    ؟ًحٍقػػػػػػػػػػػػػدو ًَّبلػػػػػػػػػػػػػػيمدىل كاػبىنىػػػػػػػػػػػػػاًجر مىػػػػػػػػػػػػػذى
ػػػػػػػػٍم   دبىٍذحبىىػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػرىٍت ًمػػػػػػػػٍن ؾبىىػػػػػػػػًازركى قىػػػػػػػػٍد جى

(4) 
 

فإذا َّبلشكاكل قد ملَّت هبا الكتب كاؼبطابع كاغبناجر، إمعاان يف اؼبعاانة دكف استجابة 
 :-سلوا-أحد قائبل يف مقطوعة

ػػػػػػػ ػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػ مٍ ككى ػػػػػػػ لاكى كى شى  مٍ هً وعً مي دي بًػػػػػػػ تٍ لى جًٌ سي
ػػػػػػػػػػػ لً يً جً ٍسػػػػػػػػػػػتى بً  تٍ لَّػػػػػػػػػػػكى فى   عي ابً طىػػػػػػػػػػػمى  لاكى كى الشَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أى   ةه يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى كرى  ةه بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ نى  ـو وٍ يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لًٌ  كي

ػػػػػػػػػػػػينى  ًسػػػػػػػػػػػػيف  وفي يي هٍ كصيػػػػػػػػػػػػ  ثه ابًػػػػػػػػػػػػعى  فى والى ا كجي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم   ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًج دىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػًاتري ككى  نيًشػػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت لبًلٍحًتجى
نىػػػػػػػػػػػػػػػاًجري  كحبىَّػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػاًج حى  ًبرىٍفػػػػػػػػػػػػػػػًع االٍحًتجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ مىاء ؾبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػازًري كيف كي  ؟لًٌ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍبو ًَّبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌ

هو كآًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كيًف   (5)؟القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًس ـبيٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه كانى
 

                                                           
 .116، ص:«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 قرية فلسطينية تقع غرب فلسطٌن. (2)

 .85ص:، «مآسي...»، أبو اغبسن (3)
 .124،125، ص،ص:ـ ف (4)
 .86:ص ،ـ ف (5)
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يونيو 11يف »مث إذا َّبلشاعر يشًن إىل اعتداءات اليهود اؼبتكٌررة اؼبرٌكزة قبل اؽبدنة 
يوليو من نفس السنة َّبغبرؽ كامتهاف توسيع دائرة  8 ـ، مث نقضوا اؽبدنة جبولة اثنية يف1948

  :كضمًن العريب انئمه مغيَّب، يقوؿ (1)«االحتبلؿ كبو كسط فلسطٌن شرقا
ػػػػػػػػػػػػػػػزه نٍػييػػػػػػػػػػػػػػػو" و "أىيي  ؿه ميرىكَّ اءه كاٍحػػػػػػػػػػػػػػػًتبلى  ًاٍعتًػػػػػػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػػػػػػةه  ػػػػػػػػػػػػػاًح جىروبى ػػػػػػػػػػػػػاًح الًكفى  ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػًطٌني يف سى
ًت ًعٍنػػػػػػػػػدىانى  ػػػػػػػػػرىٍت ديٍنيػػػػػػػػػاى البيطيػػػػػػػػػوالى ػػػػػػػػػٍل أىقػٍفى  كىى

 

ػػػػػػػػػػػػافه ميبىاًشػػػػػػػػػػػػري ك"ييوٍلييػػػػػػػػػػػػ  رًيػػػػػػػػػػػػقه كاٍمًتهى  ؟ و" حى
ػػػػػػػػػػػػػاةي اؼبػػػػػػػػػػػػػػيٍخًلصيوفى العىبىػػػػػػػػػػػػػاًقري فىػػػػػػػػػػػػػأىٍينى األي   ؟سى
ػػػػػػػػػػػًائري  فلىػػػػػػػػػػػٍم يػىٍبػػػػػػػػػػػقى   خى

 (2)؟ًإالَّ فىػػػػػػػػػػػاتًري العىػػػػػػػػػػػٍزـً
 

" يف ذكرل مذحبة دير ايسٌن، يذٌكر الشاعر يف مطلع صربة كشتيلةقصيدة " كيف
قصيدتو العربى يف مناسبة عيد األضحى دبناسبة ذبح األضاحي َّبجملازر اليت قاـ هبا الصهاينة 

م، بتشريد الفلسطينيٌن تٍنكيبل بعرب فلسطٌن، كاليت أٍفجعت العرب كاؼبسلمٌن كأدمىت قلوهب
 كاستعبادىم، كحرؽ اؼبسجد األقصى، فيقوؿ:
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػًعيدن ا سى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػفى تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍقًبليوفى ًعيػػػػػػػػػػػػػػػػدن  كى
 أيٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػًحيىاته بًػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ذىحبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٍم كصيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهييوفي 

" أىٍدمىػػػػػػػػػػػػػػتٍ ًإفَّ ذًٍكػػػػػػػػػػػػػػرىل "بًػػػػػػػػػػػػػػًديًر ايى   ًسػػػػػػػػػػػػػػٌنى
ػػػػػػػػػػػػػػةي الػػػػػػػػػػػػػػٌرًٍجًس عىاثىػػػػػػػػػػػػػػتٍ ًبًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػًطٌنى طي   ٍغمى

ـً  ػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  يف اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػىٍسًجًد الػػػػػػػػػػػػػػػػػ كًبقيػػػػػػػػػػػػػػػٍدًس السَّ
 أىٍحرىقيػػػػػػػػوا الػػػػػػػػػىمٍسًجدى الػػػػػػػػًذم عىػػػػػػػػرىجى اؼبػػػػػػػػػيٍختىا

ػػػػػػػييوخى  )...(ًَّبؼبػػػػػػػيًدمًٌ  ػػػػػػا كالشُّ  الػػػػػػػػ ذىحبىيػػػػػػػوا النًٌسى
ػػػػػػػػػػوا العًػػػػػػػػػػٍرضى كاٍسػػػػػػػػػػتػىبىاحيوا ًدمىػػػػػػػػػػاءى الػػػػػػػػػػػ  ىىتىكي

 

ا؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقيقي أيبًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي كالشَّ  أىيػُّهى
ا ػػػػػػػػػػػػػػى العىًديػػػػػػػػػػػػػػدى  ًمػػػػػػػػػػػػػػنى العيػػػػػػػػػػػػػػٍرًب ًفيػػػػػػػػػػػػػػًو ذىكَّ

بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم مىزَّ  اكى اىىا الوىرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ا ا تىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًيدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعًبهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّدىٍت كي  شى
ا ا الػػػػػػػػػيمٍسًلمي األىًصػػػػػػػػيلي طىرًيػػػػػػػػػدى  أٍقصىػػػػػػػػى غىػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىاًء صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيودىا ري   ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًإىلى السَّ
ا  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّؿى اآلًمنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى ذىحٍبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
أىبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػرايى صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػَّريكا القيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػورى غبييػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا
(3) 

 

ٌن العرب من أراضيهم يجًن األىايل الفلسطينكمل تكن اجملازر فحسب، بل رافقها هت
كأٍمبلكهم عينوة كقٍسرا، كمصادرىهتا لصاحل اليهود اؼبهٌجرين إىل فلسطٌن، ككاف موقف الشاعر 
من ىذا النفي كالٌتهجًن الرٌفض كإلقاء الٌلـو على العريب الذم سكت كمل ييناًصر أخاه يف ؿًبٍنتو 

 ":يسعد عيدكيف اليت ىو فيها، فيقوؿ يف قصيدة "

                                                           
 . 170، ص:«فلسطٌن سلسلة دراسات منهجية يف القضية الفلسطينية»ينظر، ؿبسن دمحم صاحل،  (1)

 .87ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (2)
 .105،107:صص،  ،ـ ف (3)
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ٍيػػػػػػػػػػػػػفى يىٍسػػػػػػػػػػػػػعىدي ًعيػػػػػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػػػػػا العىػػػػػػػػػػػػػرىبي كى  أىيػُّهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكيمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى يف ثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا كأىخي  أىتىًعيشي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  نىا كيف الشَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبٍعناى كالى اًٍكتىسى  الى شى
ػػػػػػػػػػػػػٍقًف اػبًيىػػػػػػػػػػػػػاـً يف أىٍسػػػػػػػػػػػػػوىأ الػػػػػػػػػػػػػػ  ربىٍػػػػػػػػػػػػػتى سى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقيقه لىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ القيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا ؟   كشى
ا ؟ ػػػػػػػػػػػػػػاانن طىرًيػػػػػػػػػػػػػػدى  َّبىىت فػىػػػػػػػػػػػػػػٍوؽى الثػَّػػػػػػػػػػػػػػرىل ميهى

اًؽ لى   نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىةه ذبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي الًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػاتػىهىا اعبيٍلمي ًت تيػػػػػػػػػػٍدمًي مىٍأسى ػػػػػػػػػاالى  (1)ودىاحى

 

كالشاعر ييقٌر أبف فرحة العيد ال تكتملي كالفلسطينيوف يف اػبياـ َّبؼبهاجر، كموقفو ىذا 
هانة.

ي
  أتنيب لغًنه من العرب الذين يعيشوف الرٌتؼ كيٍنسيوف كرامتهم ككرامة إخواهنم اؼب

ىباطب ضمائر العرب  -ابحلربأزيلوا العدكاف -ك -العادلوفأيها - كيف مقطوعيت
يكيو القرارات الٌسلمية َّبكيوقظها من غٍفوهتا إبزالة غائلة العدكاف كؿبىٍوىا َّبغبرب ال  لرضى دبا ربًي

ق اغبقالصادرة من ؾبل ، كاليت طاؼبا كانت كجيرعة دكاء مهٌدئ س األمن اليت ال تقٌر حبق كال ربي
، كيف ىذا الشأف يقوؿ:كـبٌدر لضم  ائر العرب عند التَّأـز

ػػػػػػػػػػػا العىػػػػػػػػػػػاًلم  ويفى أىيٍػػػػػػػػػػػنى الضَّػػػػػػػػػػػًمًني اغبىػػػػػػػػػػػيٍ أىيػُّهى
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػفى تػىٍرضىػػػػػػػػػػػػػػػٍوفى أى  ػػػػػػػػػػػػػػػيي  فٍ كى ػػػػػػػػػػػػػػػ رَّدى شى  به عٍ شى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  اةي زى الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحيلُّ   مو ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظي ا بً يهى
  مٍ اكي قػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى  ٌنى بً اًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى لٍ كا لً ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ كأى )...(
ػػػػػػػػػػػػػ ًٍنً غىػػػػػػػػػػػػػ نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ افً كى دٍ العيػػػػػػػػػػػػػ اؿي فػػػػػػػػػػػػػزىكى   بو رٍ حى
 يف  الى  بً رٍ غبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّبً  افى كى دٍ وا العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلي زً أى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 قٌو حًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ودي  ذبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ" الى يسي الً وى الكى "فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػػػػػبَّ مي   ػػػػػػػػػػػػٍل مىػػػػػػػػػػػػاتى أىـٍ أىحى ػػػػػػػػػػػػودىا ؟ ىى  اعبيمي
ا  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن أىرىاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىٍكطىانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو تىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًيدى
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىزًيدى هى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفرو يىٍطلىبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى ًمنػٍ  سى
ا  ػػػػػػػػػػػػػًديدن ػػػػػػػػػػػػػا شى ػػػػػػػػػػػػػرىأيكا يف "اغبىًديػػػػػػػػػػػػػًد" أبىٍسن  كاقػٍ
ا  تى يف اػبىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ بىًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدن ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه َّبى  حي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشبٌنى قػيعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا   ؾبىٍلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًس األىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًن جى
ا ػػػػػػػػػػػػػرى ذىا يػيعىػػػػػػػػػػػػػدُّ بىًليػػػػػػػػػػػػػػدى مىػػػػػػػػػػػػػٍن يػىقيػػػػػػػػػػػػػٍل غىيػٍ
(2) 

 

ـ رين، كما أٍعرب عن عد" يفتح أفاؽ آماؿ العودة للمهجَّ عاصفة فتحكيف قصيدة "
ة رجل كاحد يسعى ي الرؤكس، بوقوؼ العرب على نًبَّ عً افر أٍيسهم يف العودة إىل أراضيهم 

 السرتجاع اؼبقٌدسات كاألمبلؾ اإلسبلمية، حٌن تدٌخلت لنجدة العرب فيقوؿ:
ػػػػػػػػػػػػػػػرًُّد يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػتىًحيلي عىوىاًصػػػػػػػػػػػػػػػفنا  ًجيػػػػػػػػػػػػػػػلي التَّشى
ػػػػػػػػػرًُّد قىػػػػػػػػػٍد قىضىػػػػػػػػػى  ًعٍشػػػػػػػػػريكفى عىامنػػػػػػػػػا يف التَّشى

 اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍفًلسً ذبىٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي آمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكًٌ  
 لىًكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍودىةو ملٍى يػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىسً 

                                                           
 .53ص: ،«مآسي...»، اغبسنأبو  (1)
 .54،55، ص، ص:ـ ف (2)
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ػػػػػػػػػػػػػػػبلى   ىىلىعىػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني القىوًيَّػػػػػػػػػػػػػػػةي ًَّبلسًٌ
 

ػػػػػػػػػػػلًٌ طىاقىػػػػػػػػػػػاًت الػػػػػػػػػػػدًٌمىا كاألىنٍػفيػػػػػػػػػػػسً ًح  ككي
(1) 

 

على كىٍقع كمىٍسمىع اعبرائم كاالنتهاؾ للحيرمات تدخَّلت اعبيوش العربية غبماية عرب 
سٍحق كقبدهتم ، امتدَّ الزَّحف ألسبوعٌن كاد الٌنصر أف ييطبق على "تل أبيب" كيتٌم  فلسطٌن

الصهيونية، لًكن سارعت الوالايت اؼبتَّحدة دبجلس األمن الٌنداء إىل إيقاؼ اغبرب، كالٌضغط 
على الدكؿ العربية بقبوؿ اؽبدنة، من خبلؽبا استعادت الصهيونية أٍنفاسها كتلٌقت اؼبساعدة 

د مصر كانسحبت ، فبقيت فلسطٌن بسنى من اغبيلفاء، كجدٌدت اؽبجمات الستعادة األراضي
ـ كبذلك 1956هبا َّبلعدكاف الثبلثي سنة ضرٍ جربت مصر َّبؽبدنة اثنية ك مث أي  اف كالعراؽ،لبن

نظيم عف كعدـ التخطيط كالتٌ ي اعبيوش العربية عن فلسطٌن للضٌ لت النكبة بتخلٌ حصى 
 (2)هم.لة اؼبواجهة للفلسطينيٌن أنفسً خاذؿ موكً كالتٌ 

الشاعر ييوًضح استسبلـ العرب " صربة كشتيلةمن قصيدة " -الصامدكف- كيف مقطوعة
 كالرُّكوف إىل الدَّعة كالتخاذؿ عن إغاثة الفلسطينيٌن قائبل:

 يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًغيثيوفى الى يػيغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثيوفى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعيرٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػوى أىٍد ى  ليوا الػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم ىي  فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍبدى

 

ػػػػػػػػػػػػػاًد القيعيػػػػػػػػػػػػػودىابي    اٍسػػػػػػػػػػػػػتىحىبُّوا عىلىػػػػػػػػػػػػػى اعًبهى
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػوى ًعػػػػػػػػػػػػػػػػزَّةه لىػػػػػػػػػػػػػػػػٍن تىًبيػػػػػػػػػػػػػػػػدى ًَّبلػػػػػػػػػػػػػػػػًذم ىي
(3) 

 

أبرز التخاذؿ كاؼبهانة للخبلفات اليت بددت قواىم  -أصبحوا شيعا- اؼبقطوعةكيف 
كلبرت عزائمهم بعد الشجاعة كالصمود، كاػبضوع للمفاكضات اغباملة للحقارة كاؼبذلٌة كاليت 

 مل كلن ربقق السبلـ يف تلك الربوع، فيقوؿ مستنكرا: 
ػػػػػػػػػى اػبينيػػػػػػػػػوعي يف العيػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػٍل تػىفىشَّ ػػػػػػػػػ َّ رٍ ىى  ًب حى

ػػػػػػٍل  ػػػػػػرىل اإلً ىى ػػػػػػعيوًب الػػػػػػػسى  ٍنًفصىػػػػػػاؿي بػىػػػػػػٌٍنى شي
ا  أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىحيوا ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػىعنا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػديًكف اًٍنًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى
ػػػػػػػػػػػػػػػوا ػػػػػػػػػػػػػػػاًمًش اػًببلىفىػػػػػػػػػػػػػػػاًت عىاشي  كعىلىػػػػػػػػػػػػػػػى ىى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػابيوا القيػػػػػػػػػػػػػػػػريكدىا ؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍم فػىهى بىػػػػػػػػػػػػػػػٍت روبيهي  ذىىى
ػػػػػػػػػػػػافيوا الٍ ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػعيٍرًب فىاٍسػػػػػػػػػػػػتػىنػٍوىقيوا فىخى  ودىا ؟يػىهي
اـو  ػػػػػػػػػػػػػػػػًديدى ػػػػػػػػػػػػػػػػنػىهيٍم تػىبىػػػػػػػػػػػػػػػػدَّل شى ػػػػػػػػػػػػػػػهيٍم بػىيػٍ  أبىٍسي

ا ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ زُّ صبىًٍعًهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم مىٍفقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىافػىغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
(4) 

 

                                                           
 .80ص:  ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .21،22ص،ص:، «فلسطٌن بٌن مؤامرات الصهيونية كاالستعمار»ينظر، حسن صربم اػبويل،  (2)
 .108ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (3)
 .108،109، ص،ص: ـ ف (4)
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فرباير  24حٌن كقعت مصر اتفاقية اؽبدنة يف » إىل أف يقوؿ معاتبا دكؿ اغبدكد كذلك
يوليو من نفس  20أبريل، مث سوراي يف  3مارس، مث األردف يف  23ـ، تًبعتها لبناف يف 1949
 .(1)«السنة

 ػفرىضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ًَّبؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفىاكىضىاًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًت ربىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػذُّؿٍوا ًإٍف بػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يًف زبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػاذيؿو غىمى

مىػػػػػػػػػػػػػػن العىػػػػػػػػػػػػػػدي  ػػػػػػػػػػػػػػلُّ مىػػػػػػػػػػػػػػٍن ايى  ػكَّ كيىٍستىٍجػػػػػػػػػػػػػػكي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًملي    بَّةن كقػيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىاذيالِّ كىسي
ا ؿي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم هٍتوًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ضًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىيٍم كزىادىىي

اػًو يػى ػًديػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـً بىًليػػػػػػػػػػػػػػػػدى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػديك بػىػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنى األىانى
(2) 

 

 إذلاـ الثورة اجلزائرية:/ 3.2
اتريخ اغبركات التحررية العربية ككاف اندالعها د كانت الثورة التحريرية مىعلما ىاما يف لق

ـ مصدر إؽباـ للشعوب اليت مل ربقق سيادهتا، كقد ضرب 1954 من األكراس يف فاتح نوفمرب
هبا اؼبثل اؼبؤرخوف يف كحدة الرأم ككحدة الكفاح اؼبسلح اعبزائرم، إذ شاركت فيها كل 

الستقبلؿ، كقٌدـ يف سبيل ذلك أطياؼ الشعب اعبزائرم، كقاـك كصابر ح  انؿ اغبرية كا
فاتورة مليوف كنصف مليوف شهيد. كشعراء العامل العريب أبسره تغٌنوا هبا كعن بطوالهتا يف 
اؼبيداف، فمنهم من كانت لو مصدر استلهاـ للقٌوة كالنَّفس الطويل يف الكفاح الذم عيقباه 

الوطنية كالعربية كما اغباؿ الفبلح كاغبرية، كمنهم من اعتربىا بداية لكفاح مشرتؾ للقضيتٌن 
إىل ه كأشار علي نوٌ  أبو اغبسن ـ(. كالشاعر1989ت:/1932:)ك عر صاحل خريفاعند الش

ذباكيب الشعب كجيش التحرير اعبزائرم كبو القضية الفلسطينية يف أكثر من موضع يف 
كالكفاح إىل " َّبرؾ ًجهاد "منظمة فتح" اليت توٌلت الدفاع فتح عاصفة"قصيدة الديواف، ففي 

أف يتحقق النصر، فلٌمح يف مستهل القصيدة إىل مٍعقل الثورة التحريرية اعبزائرية جبباؿ األطلس 
كقد أسفرت بنيل اغبرية للجزائر فعسى أف تكوف" فتح" فتحا مبينا لتحرير القدس كفلسطٌن، 

 فيقوؿ:
ػػػػػػػػػػػػػػػاًد األىٍقػػػػػػػػػػػػػػػدىسً  ا ًبعىاًصػػػػػػػػػػػػػػػفىًة اعًبهى ػػػػػػػػػػػػػػػمن  قىسى

   النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازًينى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيحىطًٌمىنَّ ًعصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىةى 

 كًبفىٍتًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كىذيرىل ًجبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ األىٍطلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً  
كالبىػػػػػػاًغٌنى مىػػػػػػػٍن عىػػػػػػػاثيوا بًبػىٍيػػػػػػػًت الػػػػػػػػىمٍقًدسً 
(3) 

 

                                                           
 .170ص: ، «فلسطٌن سلسلة دراسات منهجية يف القضية الفلسطينية»ؿبسن دمحم صاحل،  (1)
 .109،110ص:  ص، ،«مآسي...»، أبو اغبسن (2)
 .77ص: ،ـ ف (3)
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كيصرٌح بشهامة كبطولة الثوار اعبزائريٌن الذين مل تيرىبهم اؼبنااي يف ساح الفدل من أجل 
ؼبواصلة ًمٍشوار الكفاح نيل األغلى كىي حرية األكطاف، كىا ىو الشاعر يدعو الثوار اعبزائريٌن 

 يف جٍولة اثنية لتحرير أرض العركبة كاإلسبلـ فيقوؿ:
 كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػني أىٍكىلى ًَّبلتٍَّضػػػػػػػػػػػػػػػًحيىاًت هًبىػػػػػػػػػػػػػػػا فػيػػػػػػػػػػػػػػػٍزانى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعبى اعبىزىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػًر اليػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى كىاألىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  إفَّ شى
 ملٍى كلىػػػػػػػػػػػػػػػٍن يػىػػػػػػػػػػػػػػػٍرضى أىٍف يىػػػػػػػػػػػػػػػديكسى العًػػػػػػػػػػػػػػػدىل
يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد، فػىهى  )...(ًإنػَّنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اعًبهى

   ٍرضى العيريكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كاإًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى ٌرًٍر أى لًنيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كًَّبلتٍَّضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًحيىاًت فػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزانى اػبيليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا 
ا   ًس أىيبّّ ؾبيىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ذبىًٍنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍكطى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلمى هى اانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يىٍطليبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى ًمنػٍ  زًيدى
ا ػػػػػػػػػػػػػػػرًيفى اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػًجيدى ًدُّ القيػػػػػػػػػػػػػػػٍدسى الشَّ  نىٍسػػػػػػػػػػػػػػرتى
 (1)ـً كٍلنػىٍقتىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكِّا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكدنا

 

استقبلؿ اعبزائر استقبلال غًن مكتمل بدكف حرية  أبو اغبسن كقد اعترب الشاعر
فلسطٌن كاستقبلؽبا، كقد آمن بوحدة الكفاح اؼبسلح بٌن البلدين، فشعب اعبزائر ال يىقبل 
 الٌضيم كالذلة لًعرضو كيف ال كقد كٌلف اؼبستعمر الفرنسي خسائر كفضائح مادية كمعنوية،

" يف مقطوعة ـو التضامن مع فلسطٌنيىو على استعداد لزـك الكفاح، فيقوؿ يف قصيدة" ك 
 :-إننا مستعدكف-

 ًإانَّ قىػػػػػػػػػػػػػػٍد كىقػىٍفنىػػػػػػػػػػػػػػا تىضىػػػػػػػػػػػػػػاميننا  "ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػًطٌني"
لينىا ديكفى ًإٍخػػػػػػػػػػػػوىةو  ػػػػػػػػػػػػلي اٍسػػػػػػػػػػػػًتٍقبلى ػػػػػػػػػػػػٍل يىٍكمي  كىى
ػػػػػػػػوىاانن يػيٍلًصػػػػػػػػقي األىنٍػػػػػػػػفى ًَّبلثػَّػػػػػػػػرىل  أىنػىٍرضىػػػػػػػػى ىى
 أىلىٍسػػػػػػنىا األيكىلى خيٍضػػػػػػنىا الػػػػػػػىمىعىارًؾى يف الػػػػػػوىرىل
نٍػيىا حىضىػػػػػػػػػػارىتػىنىا الػػػػػػػػػػيًت  ػػػػػػػػػػٍطنىا عىلىػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػدُّ  بىسى
 لىنىػػػػػػػػػػػػػا يف مىيىػػػػػػػػػػػػػاًديًن البيطيػػػػػػػػػػػػػوالىًت كالًفػػػػػػػػػػػػػدىل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني ًإانى ميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًعدُّكفى دىاًئمن

 ًاٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتٍقبلىلينىا يف اعبىزىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً لًيىٍكتىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  
ؿو ميبىاًشػػػػػػػػػػػػػػػرً ًكػػػػػػػػػػػػػػػرىاـو أى   ؟ًشػػػػػػػػػػػػػػػقَّا يًف اٍحػػػػػػػػػػػػػػػًتبلى
ػػػػػػػػػػػػػػييوًؼ البػىػػػػػػػػػػػػػػككبىٍػػػػػػػػػػػػػػني   ؟ وىاتًرً مىضىػػػػػػػػػػػػػػاءه كىالسُّ
ػػػػػػػػػػػػػػٍزانى بًنى   ؟ٍصػػػػػػػػػػػػػػًر هللًا أىظٍبىػػػػػػػػػػػػػػى اؼبػػػػػػػػػػػػػػػىظىاًىرً فىحي

ػػػػػػػػػػػػادىٍت هًبىػػػػػػػػػػػػا األىؾٍبىػػػػػػػػػػػػ  ادي فػىػػػػػػػػػػػػٍوؽى اؼبػػػػػػػػػػػػػىنىاًبرً أىشى
اًد ًمٍلييػػػػػػػػػػوفً صىػػػػػػػػػػدىل ثػىػػػػػػػػػػٍورى  ئػػػػػػػػػػ ًة اٍسًتٍشػػػػػػػػػػهى  رً اثًى
ٍغػػػػػػػػػمى األىعىاًصػػػػػػػػػرً اعى النٍَّصػػػػػػػػػًر رى نػىػػػػػػػػػريكـي اٍنتًػػػػػػػػػزى 

(2) 
  

القتحاـ ساح الوغى ملهما كيف آخر ىذه القصيدة ييلًهب ضباس الشعب اعبزائرم 
الشجاعة كاالنتصار يف نفوس عرب فلسطٌن على الصهاينة من جديد، فإما اغبرية أك اػبلود 

 أبرض فلسطٌن َّبلٌشهادة، كما انتصر اعبزائرم يف ثورتو، فيقوؿ:

                                                           
 .111،112ص،ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .126،127ص،ص: ـ ف، (2)
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ػػػػػػػػ ني ا كبىٍػػػػػػػػنىػػػػػػػػكا بػى ًني ًسػػػػػػػػفى   ىغى الػػػػػػػػوى  ًإىلى  ابى بى الشَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػةن  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي العًػػػػػػػػػػػػػػػػػزًٌ كبىٍيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىريبى  فًإمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
اء خيليػػػػػػػػػػػػػوديانى  ػػػػػػػػػػػػػاًح الًفػػػػػػػػػػػػػدى    فًباؼبػػػػػػػػػػػػػػىٍوًت يًف سى

ػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػفػى    ابي اؼبػػػػػػػػػػٍوتى ًشػػػػػػػػػػٍبلي اعبىزىائًػػػػػػػػػػرً يػىهى
 اتي الثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًرًينى العىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًقرً كًإمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ً الػػػػػػػػػػػػػػػىمصىائًرً  جًبىنَّػػػػػػػػػػػػػػةً  عىػػػػػػػػػػػػػػٍدفو يف ًختػػػػػػػػػػػػػػاـى
(1) 

 

 كختاذؿ العرب: 1967نكسة / 4.2
َّبستفاضة كذكرى مراحلىها كتفاصيلها، إذ  1967تطٌرؽ الشاعر يف ديوانو إىل نكسة يونيو 

قبده خٌصص ؽبا قصيدة أبكملها، تتكٌوف من سبعة مقاطع، من بداية الٌنكسة إىل النهاية؛ 
عربَّ الشاعر يف ديوانو عن ، كقد األمر الذم يفٌسر أتثٌره َّبؼبوقف كمتابعة اغبدث بكلًٌ تفاصيلو

 ".نكسة يونيو" اليت عنواهنا: َّبلقصيدة ىذه النكبة
 اؼبؤامرة كبٌيتوا الغدر؛ إذ يقوؿ:يف اؼبقطع األكؿ: عرٌب الٌشاعر عن األطراؼ الذين حاكوا 

جيوٍنصيػونيوحىٍرَّبن عىلىى السٍَّلًم شىنَّ اٍليػىػٍوـى "
(2)" 

 

كىبػىيَّػػػػػػػػتى اٍلغىػػػػػػػػٍدرى كىاٍلعيػػػػػػػػٍدكىافى "ًكيٍلصيػػػػػػػػونيو 
(3)" 

 

" "كىاًشػػٍنطيوفي (4)"ليٍنػػديفي 
ػػا (5)  ميػػؤىامىرىةن " قىػػٍد حىاكى

 

 فىبًػػػػػػػٍئسى مىػػػػػػػا دىبػَّػػػػػػػرىٍت "ليٍنػػػػػػػديفي" "كىًشػػػػػػػٍنطيونيو" 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   رىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عيريكبػىتػىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرنا زىعىانًفى
 

ػػػػػػػػػػٍهًمًهٍم، كىتػىػػػػػػػػػػػوىىلَّ اٍلغىػػػػػػػػػػٍدرى "صيػػػػػػػػػػػٍهييونيو"   بسى
 

 " َّبألمػػػػػػػػس يف األفػػػػػػػراف وبػػػػػػػػرقهم(6)"ىتلػػػػػػػًن
 

 "(7)كاليػػػػػػػػػػـو أصػػػػػػػػػػبح يف أتييػػػػػػػػػػدىم "بونػػػػػػػػػػو 
 

                                                           
 .128ص:  ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
(، 1963ػ  1961انئب رئيس الوالايت اؼبتحدة األمريكية )(: شغل منصب 1973:ت/1908:كليندكف جونسوف ) (2)

تدٌخل  1967يونيو  10مٌث رئيسا ؽبا، ساىم يف فتح مضيق قناة السويس لبلمتداد الربيطاين مساعىدة إلسرائيل، كيف 
، اتريخ  منتدل معهد كاشنطن لسياسة الشرؽ األكسطإليقاؼ اغبرب بضغوطات من ؾبلس األمن. )

 (www.washingtoninstute.org :ينظر 14:50الساعة  11/06/2020الزايرة:
 14الػ(،الرئيس الثامن كالعشركف للوالايت اؼبتحدة األمريكية، أعلن عن مبادئو ـ1924:ت/1856:كككدرك كيلسوف ) (3)

السويداف تعريفنا للٌشخصيات من: طارؽ ) اؼبعركفة دببادئ كلسوف للسبلـ، كقف موقف اؼبؤيٌد لليهود ككعد بلفور.
 .2012، 4"، شركة اإلبداع الفكرم، الكويت، طاليهود ادلوسوعة ادلصورة"
، برائسة ىرتزؿ للحصوؿ على أتييد بريطانيا ـ1900لندف: عاصمة بريطانيا، حيثي احتىضنت اؼبؤسبر الصُّهيوين الرٌابع  (4)

 ألىداؼ الصُّهيونية.
 أصبحت اؼبلجأ اؽباـ للصُّهيونية بعد اغبرب العاؼبية الثانية.كاًشنطيوف: عاصمة الوالايت اؼبتحدة األمريكية، (5)

 ( سياسي أؼباين انزم، قائد أؼبانيا يف اغبرب العاؼبية الثانية.ـ1945:ت/1889:كأدكلف ىتلر ) (6)

كتعويض عن بوف: إحدل أىٌم اؼبدف األؼبانية كأكربىا، كقد استفادت الصُّهيونيةي من اؼبساعدات اؼبالية من حكومتها   (7)
 اعبرائم اؽبتلرية يف اغبرب العاؼبية الثانية.
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اؤيانى اٍليػىػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى يف  اًف أىٍربػىعىػػػػػػػػػػػػػػػةه أىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػدى  اٍلمى
 

صيػػػٍهييوفي، بيونيػػػو، كىًكيٍلصيػػػونيو، كىجيوٍنصيػػػونيو 
(1) 

 

ذكر الشاعر أبٌف اؼبؤامرة كانت من تدبًن الوالايت اؼبتحدة األمريكية "كاشنطن" 
 ، كتنفيذ الصَّهاينة الذين كانوا َّبألمس يف ؿبرقة "ىيتلر".(2)كبريطانيا "لندف"

؛ ذكر فيو الشاعر تفاصيل الغدر اليت طالت  الغدر كاالعتداءمٌث أييت إىل اؼبقطع الثٌاين: 
فبا  (3)بواسطة الطٌائرات: "أجنحة التدمًن" كسبلح "الٌنبامل" كبلِّ من "سيناء" ك"القدس"

 ساعدىم على استباحة األرض اؼبقٌدسة، بقولو:
نىػػػػػػقو خًبىػػػػػػاًمسو ًمٍنػػػػػػكى "ييونٍػييػػػػػػو" انٍػقىػػػػػػضَّ يف   حى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ أى  ةً كبىػػػػػػػػػػػػػػػػػري عي ى الٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػػعى    ٌني ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى مى  اسه جى
 

ػػػػػةي التػػػػػػ  ايى يػىػػػػػٍوـى غىطَّػػػػػٍت ظبىىػػػػػاءى اٍلعيػػػػػٍرًب أىٍجًنحى
 

ػػػػػا "ميوًشػػػػػي  تىػػػػػٍدًمًًن أىٍطلىقىهى
"ٍغرًييونيػػػػػو(4) " كى

(5)" 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد ًإٍخوىتًنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا " يف أىٍجسى ري النػَّبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاملًً  "انى
 

أتىًٍمػػػػػػػػػػػػػػػػٌني؟   تيػػػػػػػػػػػػػػػًذيبػيهىا، أىيٍػػػػػػػػػػػػػػػنى ًإٍسػػػػػػػػػػػػػػػعىاؼه كى
 

"ًسينىاءي" قىٍد دىاسىهىا "أىٍشكيوؿي 
 " يف صىلىفو (6)

 صىلىفو 
ػػػػػػػػػػا كىاٍختىػػػػػػػػػػاؿى    "قىػػػػػػػػػػػاريكفي " العىػػػػػػػػػػٌٍنً  قىرًيػػػػػػػػػػػرى  ًفيهى

 

،" القيػػٍدسي "كى  ػػةى  كىاأٍلىٍرضى  يػىٍنػػديبي  اٍسػػػ اٍلميقىدَّسى
 

ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػوىةن  تػىبىاحىهى  (1)"َشىٍعيػػػػػػػػػوفي "كى " ميوًشػػػػػػػػػي" عينػٍ
 

                                                           
 .41،42ص، ص: ،...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
يونيو(:كاف من ضمن ـبٌططات الٌصهاينة لتوسيع أراضي اؼبستوطنٌن  10اىل  يونيو5) من  ـ1967مؤامرة حزيراف  (2)

َّبلعدكاف على سوراي، كبذلك عقدت االتٌفاؽ للدفاع اؼبشرتؾ لكل من قوات الشعب الفلسطيين كالعراؽ ككاألردف، كيف 
ة بتحطيم كتدمًن ظل ىذا التحالف بٌن القوات العربية ضد إسرائيل دعمت بريطانيا اعبيوش اإلسرائيلية فبدأت اؼبكيد

لشٌل القوات اعبوية كفتح اجملاؿ لئلمداد الربيطاين َّبلسبلح اعبوم إلسرائيل للهجـو  ـ1967يونيو  5الطًناف اؼبصرم يف 
على سوراي كاألردف، فاحتلت إسرائيل سيناء كما ضمت القدس كمرتفعات اعبوالف كجزء من جنوب سوراي كالضفة 

الصادر من ؾبلس  ـ1967 حزيراف19الدكؿ العربية برضوخها التفاقيات السبلـ )يف الغربية لؤلردف فحلت اؽبزيبة على 
حسن صربم خويل،  صر كسوراي مقابل الٌسبلـ.( ينظر:الوزراء اإلسرائيلي يقر َّبلعودة إىل اغبدكد الدكلية مع م

 .32:ص، «...فلسطٌن بٌن مؤامرات الصهيونية»
 منذ اغبرب العاؼبية الثانية.سبلح النَّبامل: قذائف حارقة استيعملت  (3)

( شغل العديد من اؼبناصب منها كزارة الٌدفاع، حيث لعب دكرا ىاما يف حرب ـ1981:ت/1915:كموشي داايف ) (4)
 .ـ1967

، شغل منصيب رئيس الوزراء ـ1904 العاؼبية( توىٌل رائسة اؼبنظمة الٌصهيونية ـ1973:ت/1886:كدافيد بن غوريوف ) (5)
 اإلسرائيلي خبلؿ الٌسنٌن األكىل.ككزير الٌدفاع 

 .ـ1963اإلسرائيلي( رئيس كزراء إسرائيل ككزير الدفاع ـ1969:ت/1895:كليفي أشكوؿ ) (6)
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بينما األصدقاء العرب  فيما بينهٍم، هاينة ربالفوا كتناصركاكفبا وبٌز يف النفس أف الصٌ 
أَْولِيَ اُء    ووَالِذيَن َكفَرُوا َبْعُضُيمُ »كىو ما يفٌسر قولىو تعاىل:  زباذلوا كزبىٌلوا عن اؼبناصرة،

كىذا ما ، 73سورة األنفاؿ، اآلية: «َبْعٍض اَّلا تَْفَعُلوُه َتُكن ِفْتَنةٌ ِفي اَّلَْرِض َوفََساٌد َكبِيرٌ 
الصهاينة األنذاؿ َّبنتصاراهتم، كحزف العرب يف َّبنتكاستهم كىزيبتهم، كقد عربَّ تسٌبب يف فرح 

 و:قولبً  عن ىذا

 كىاألىٍصػػػػػػػػػػػًدقىاءي زبىىلَّػػػػػػػػػػػٍوا عىػػػػػػػػػػػػٍن مينىاصىػػػػػػػػػػػرىًة الٍػػػػػػػػػػػػػ
ايًنىةي األىنٍػػػػػػػػػػػػػػػذىاؿي يف فػىػػػػػػػػػػػػػػػرىحو   تًٍلػػػػػػػػػػػػػػػكى الصَّػػػػػػػػػػػػػػػهى

 

، كىاٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىيبُّ اٍلغًػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ مىٍغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مىٍظليوـً
 ، ؾو كىؿبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيكفي كىاٍلعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي يف تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىحو َّبى

(2) 
 

"؛ يستفهمي الٌشاعر بسؤاؿ اي رللس األمنكيف اؼبقطع الثالث: الذم أطلق عليو عنواف "
ي  استنكارم عن عدـ تدٌخل ؾبلس األمن يف القضٌية، كاكتفاءه َّبلٌتدكين، كيف ىذا اؼبقطع ييعربًٌ

 ، زمة الٌشاعر عن عدـً ثًقًتًو يف ؾبىًٍلًس األمن الذم ال ينتصري للحقًٌ رغم امتبلكو للوسائل البلَّ
 لذلك؛ إذ يقوؿ:

ػػػػػلو  ػػػػػٍل ؾبىٍلًػػػػػسي اأٍلىٍمػػػػػًن الى يػىٍقػػػػػوىل عىلىػػػػػى عىمى  ىى
 ايى ؾبىٍلًػػػػػػػػػسى اأٍلىٍمػػػػػػػػػًن ًإفَّ اأٍلىٍمػػػػػػػػػنى يف عىطىػػػػػػػػػبو 
 ايى ؾبىٍلًػػػػػسى اأٍلىٍمػػػػػًن لىػػػػػٍيسى اأٍلىٍمػػػػػني يف خيطىػػػػػبو 

 

 فػىيػىٍنصيػػػػػػػػػػػػػػػػري اغبٍىػػػػػػػػػػػػػػػػقَّ أىـٍ يىٍكًفيػػػػػػػػػػػػػػػػًو تىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًكيني  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل   لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍيكى دىكىاءه الى دىكىاًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني فػىهى

ًإًذ اغٍبيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاسي كىاٍلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًنٌني 
(3) 

 

ٌذرا إاٌيه من خطر االكبراؼ عن اؼببادئ كمغٌبة ذلك، مثيٌ ال  كبعدىا ينطلق الٌشاعر ؿبي
يبلك إالٌ أٍف ييشًهدى "يونيو" على شنيع فعاؽبم كجرائمهم، عسى األجياؿ القادمة تٍعترب يوما من 

 ا، فىيقوؿ:اترىبه
ٍر مىغىبٌػتىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاؼى اٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ذبىىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب ااًلكبًٍ
ػػػػػػػػػرىاًئمىهيمٍ   دىكًٌٍف مىػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػدٍَّىًر ايى "ييونٍػييػػػػػػػػػو" جى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىازًيني   رىافًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى زبىٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ اٍلمى  فىًباكبًٍ
ػػػػػػػػػػػػػافى ًعٍنػػػػػػػػػػػػػدىؾى لًلتَّػػػػػػػػػػػػػارًيًخ تىػػػػػػػػػػػػػٍدًكيني  ًإٍف كى
(4) 

 

                                                                                                                                                                       
 .ـ1995ك 1984 يف ( رئيس إسرائيل التاسع، كقد توىٌل رائسة كزراء إسرائيل مرٌتٌنـ2016:ت/1923:كَشعوف بًنيز ) (1)
 .43ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (2)
 .43، ص:ـ ف (3)
 .43، ص:ـ ف (4)
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ذكًر صور رائعة للجماىًن ؛ أييت الٌشاعر على -الٌنجدة-يف اؼبقطع الرابع: اؼبعنوف بػ 
العربية من بلداهنا كىي هتيبُّ لنجدة فلسطٌن؛ كىي كالتايل: اعبزائر كسوراي كاألردف كالعراؽ، 

 كىي ملتٌفة كأصبل ما ينبغي أف تتىجسَّد عليو القوميةي العىربية:
ٍكًد عىػػػػػػػػػػػػٍن حػػػػػػػػػػػػرىـو  بَّػػػػػػػػػػػػٍت صبىىػػػػػػػػػػػػاًىًنيانى لًلػػػػػػػػػػػػذَّ  ىى

ٍيًشػػػػػػػػػهىا  " يف جى  كىبىػػػػػػػػػدىتٍ طىػػػػػػػػػارىٍت "جىزىائًػػػػػػػػػريانى
ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىابو رىاحى ميٍنطىًلقنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  طىيَّاريىى
ةه  " يف خيطيػػػػػػػػػػوًط النَّػػػػػػػػػػاًر صىػػػػػػػػػػاًمدى ػػػػػػػػػػورايَّ "سي  كى

 " اٍلًمٍغػػػػػػوىاري أىٍرًديىػػػػػػةى الػػػػػػدقىػػػػػػًد اٍرتىػػػػػػدىل "اأٍليٍرديفي 
 ًإفَّ اٍلعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاؽى عىرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقه يف بيطيولىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًنى أىٍبطىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه مىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًمٌني    ًإفَّ اعبٍىمى
اللٍَّيػػػػػػػػػػػػًث قىػػػػػػػػػػػػٍد بػىػػػػػػػػػػػػرىزى   ٍت ًمٍنػػػػػػػػػػػػوي اٍلبػىػػػػػػػػػػػػرىاًثٌني كى

ػػػػػػػػػػػػػيىاًطٌني   فىػػػػػػػػػػػػػانٍػقىضَّ فىاٍحتػىرىقىػػػػػػػػػػػػػٍت ًمٍنػػػػػػػػػػػػػوي الشَّ
 عىلىػػػػػػػى اٍلعًػػػػػػػدىل فىػػػػػػػانٍػفىجىرىٍت ًمٍنػػػػػػػوي اٍلبػىػػػػػػػرىاًكٌني 
يني  يبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌ  ًدمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء يىٍدفػىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اإٍلً
اتىًتًو دىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بػىػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًىٌني  عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػًتمى
(1) 

 

الشَّاعر يده على اعبيرح، كيذكر الٌسبب ؛ يضع -اخليانة-يف اؼبقطع اػبامس: اؼبعنوفي بػ 
كراء االنتكاسة كاؽبزيبة، كىو اػبيانةي، ميعتربنا مصرى ىي السَّبب يف ذلك؛ فخييًٌبٍت آماؿ األٌمة 

:  كأيغبقت َّبعبيوش اؽبزائم؛ فيقوؿي
 يف ًمٍصػػػػرى ذىابى اٍنًتصىػػػػاري اٍلعيػػػػٍرًب كىالٍبىػػػػدىعى الٍػػػػػ

 ًتنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًإٍذ بػىٍغتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن فيوًجئىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت آمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي أيمَّ 
ًتنىا ػػػػػػػػاحى لَّػػػػػػػػٍت ًبسى " مىػػػػػػػػا حى  لىػػػػػػػػٍوالى "اػٍبًيىػػػػػػػػاانىتي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلعىنىػػػػػػػػػػػػػػػاًكيني   ، كىانٍػقىلىبىػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًفيهى  أىٍحػػػػػػػػػػػػػػػرىاري
ػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػذُّؿُّ كىاؽٍبيػػػػػػػػػػػػػػػػوفي  ػػػػػػػػػػػػػػػػاًس فىحى  ًَّباًلٍنًتكى
يًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌني  ىىزيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه، الى كىالى ذىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مىبلى
(2) 

 

القوة يف األٌمة العربية، ؛ ييربزي الشَّاعر مكمن -ادلقاكمة-كيف اؼبقطع السادس: كعينوانيو 
كيقرتح على العرب لكي يتجاكزكا اؽبزيبةى أف أيخذكا َّبعبانب االقتصادم؛ بداية بقطع البرتكؿ 
عن األعداء، كعدـ ترًؾ األمواؿ يف مصارفهم، كاؼبقاطعة االقتصادية لكلًٌ منتوجاهتم، إضافة 

 إىل عدـ أمن جانبهم؛ فيقوؿ:

                                                           
 .44ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .44،45، ص،ص:ـ ف (2)
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ػػػػػػػػػػػػوا فىػػػػػػػػػػػػاغبٍى  ػػػػػػػػػػػػائًرىةه ايى عيػػػػػػػػػػػػٍربي الى تػىٍيأىسي  ٍربي سى
 "بًتػٍريكلينىػػػػػػػػػػػػا" عىػػػػػػػػػػػػرىيبّّ فىػػػػػػػػػػػػاٍقطىعيوهي عىػػػػػػػػػػػػٍن الٍػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػاؿى اللُّعىػػػػػابي عىلىػػػػػى "اٍلًبٍنػػػػػزًيًن" فىػػػػػاٍحتىًفظيوا  سى
ػػػػػػػػػػػو يف مىصىػػػػػػػػػػػارًًفًهمٍ  ػػػػػػػػػػػاؿى يػىٍنمي ػػػػػػػػػػػوا اٍلمى  الى تػىتػٍريكي
 الى تػيٍفرًغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا يف مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىانًيكيٍم بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًخرىىيمٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهًتًٍم عىلىننػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيوجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ مىنػٍ  كىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطعيوا كي
ًحيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ انى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهًتًٍم يف كي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّوا ربىىرُّكى  شى
 تػىيػىقَّظيػػػػػػػػػػػػػػػوا كىاٍحػػػػػػػػػػػػػػػذىريكا غىػػػػػػػػػػػػػػػٍدرنا يػيبىػػػػػػػػػػػػػػػاًغتيكيمٍ 

 

ءى كيونيػػػػػػػػػػػػوا   بًػػػػػػػػػػػػبلى اٍنًقطىػػػػػػػػػػػػاعو فىكيونيػػػػػػػػػػػػوا أىٍقػػػػػػػػػػػػًوايى
ػػػػػػػػٍم صيػػػػػػػػونيوا ا يبىيوتيػػػػػػػػوا، كىصيػػػػػػػػونيوا نًٍفطىكي  أىٍعػػػػػػػػدى
يىػػػػػػػػػػػػػػػاةى اٍليػىػػػػػػػػػػػػػػػٍوـً "بًٍنػػػػػػػػػػػػػػػزًيني"  بًػػػػػػػػػػػػػػػًو، فىػػػػػػػػػػػػػػػًإفَّ حى

ٍػػػػػػػػػػػػػػوًيني  ملٍى يػىٍبػػػػػػػػػػػػػػقى يف اٍلعيػػػػػػػػػػػػػػٍربً  اًء سبى  ًلؤٍلىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى
 فىًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًخرًًىٍم لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصّّ كىتًنًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌني 

اًء   أتىًٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌني فىًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ميقىاطىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اأٍلىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
نيػػػػػػػػػػػػػػػوا ثػىعىػػػػػػػػػػػػػػػاًبٌني  ػػػػػػػػػػػػػػلُّ اأٍلىعىػػػػػػػػػػػػػػػاًدم كىًإٍف الى  كي
ػػػػػػػػػػٍلًم قىػػػػػػػػػػانيوفي  اًة السًٌ فىاٍلغىػػػػػػػػػػٍدري ًعٍنػػػػػػػػػػدى عيػػػػػػػػػػدى
(1) 

 

ىم، الٌشاعر العرب كيستنًفزُّ ؛ يستنهض -إىل الٌسالح-يف اؼبقطع األخًن: الذم عنوانو 
مؤٌكدا أٌف اغبٌل يف اغبرب كالقتاؿ كذلك َّبستحضار أؾبادىم كبطوالت أجدادىم، كعدـ 
االستسبلـ أك انًتظار أمًٌ حلٌو سلمي أييت من ؾبلس األمن أك غًنًه؛ فخسارة معركة ال يعين 

؛ فيقوؿي للعىرىب مناداين إايٌ   ىيم:خسارة حربو
تي الػػػػػػيًت اٍشػػػػػػتػىهىرىتٍ ايى عيػػػػػػٍربي أىيٍػػػػػػنى الٍ   بيطيػػػػػػوالى

 

ػػػػػػػػػػػػػٍعده   هًبىػػػػػػػػػػػػػا أىكىائًلينىػػػػػػػػػػػػػا "سى
ػػػػػػػػػػػػػاريكفي  (2) كىىى

 "؟(3)
 

اًلده )...(  كىأىٍينى "خى
" ميٍضطىًرـه (4) "اٍليػىٍرميوؾي  " كى

 ميٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطىًرـه 
 

ػػػػػػػػػػاًطٌني"؟  ػػػػػػػػػػًزـه، أىيٍػػػػػػػػػػنى "اأٍلىسى هى "الػػػػػػػػػػرُّكـي" مينػٍ  كى
 

 ايى عيػػػػٍربي الى تيوًقفيػػػػػوا اغبٍىػػػػٍربى الػػػػػيًت اٍسػػػػػتػىعىرىتٍ 
 

 كىاٍلعىٍجػػػػػػػػػػػػػػػزي ربىٍنًػػػػػػػػػػػػػػػيطه كىتىٍكًفػػػػػػػػػػػػػػػػٌني فىػػػػػػػػػػػػػػػاعٍبيٍ ي  
 

ػػػػػػػػلو  ًح، ًإىلى التَّػػػػػػػٍدرًيًب عىػػػػػػػٍن عىجى ػػػػػػػبلى  ًإىلى السًٌ
 

 فىالنٍَّصػػػػػػػػػػري يف اغبٍىػػػػػػػػػػٍرًب ًَّبلتَّػػػػػػػػػػٍدرًيًب مىٍقػػػػػػػػػػريكفي  
 

ػػػػػػػػػػػػػةن  اًء مىٍعرىكى ًسػػػػػػػػػػػػػٍرانى مىػػػػػػػػػػػػػعى اأٍلىٍعػػػػػػػػػػػػػدى  لىػػػػػػػػػػػػػًئٍن خى
 

 فىػػػػػػػػػػػاغبٍىقُّ عيٍقبىػػػػػػػػػػػاهي بػىٍعػػػػػػػػػػػػدى اغبٍىػػػػػػػػػػػٍرًب سبىًٍكػػػػػػػػػػػػٌني  
 

                                                           
 .45،46ص،ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
( من السابقٌن األكائل يف اإلسبلـ، من قادة جيوش معركة القادسية فتح ـ674:ت/ ـ595:كسعد بن أيب كقاص ) (2)

 .ق17سنةمدائن كسرل َّبلعراؽ، أٌكؿي كاؿو َّبلكوفة 
إىل كفاتو سنة  ـ786ق170( اػبليفة العباسي اػبامس، توىٌل اػببلفة عاـ )ـ809:ت/ـ766:كىاركف الرشيد ) (3)

الرخاء ككثر اػبًن يف عهده، أسس مكتبة بيت اغبكمة ببغداد، كاف وبج عاما كيغزك  ( اشتهر حبسن سًنتو كعمَّ ـ809
 آخر كتوسعت يف عهده الفتوحات اإلسبلمية.

( من أشهر أبطاؿ الفتح اإلسبلمي، خاض حركب الٌرٌدة بعد كفاة الٌرسوؿ ، كفتح ـ642:ت/592:خالد بن الوليد)ك (4)
 من أشهر معاركو ضٌد البيزنطيٌن. (، كالًنموؾـ632/636كفتح العراؽ كالشاـ)
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ػػػػػػػػػػػػةي  بػىعيػػػػػػػػػػػػػوي كىنىٍكسى ػػػػػػػػػػػػٍوؼى يػىتػٍ  اٍليػىػػػػػػػػػػػػٍوـً دىٍرسه سى
 

ػػػػػػػػػػٍتحه، كىنىٍصػػػػػػػػػري هللًا مىٍضػػػػػػػػػػميوفي   ػػػػػػػػػٍربه فػىفى حى
(1) 

 

كما يؤٌكد على االلتفاؼ حوؿى القىومية العربية؛ إٍذ ىي مكمن قوَّة العرب، كمن خبلؽبا 
يستًعيديكف ؾبدىم كتتحٌرر فلسطٌن، فحٌن تٌتحد ىذه اعبماىًن فإٌف الصهيونية لن يبقى ؽبا أٌم 

 أثر يف الوجود، كىذا طبعا َّبتٌباع شريعة هللا كنصرة دينو، قبدي ىذا يف ىذه األبيات التالية:
ػػػػػػػػػػػاًد قػيػػػػػػػػػػػونل ٌوًنيػػػػػػػػػػػوا ًمػػػػػػػػػػػٍن صبىىػػػػػػػػػػػاًىًًن اعبًٍهى  فىكى
 ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن أىٍطلىػػػػػػػػػػػػػػسو ػًبىلًػػػػػػػػػػػػػػيجو كيلُّنىػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػرىبه 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًًنايِّ ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذًكي بًثػىٍورىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   زىٍحفن

ًنيػػػػػػػػػػػػواًإٍف تػىٍنصيػػػػػػػػػػػػريكا هللاى يػىٍنصيػػػػػػػػػػػػرٍكيٍم، فىػػػػػػػػػػػػ  بلى هتى
 

ًطٌني   ػػػػػػػػػػػبلى ػػػػػػػػػػػى السَّ ػػػػػػػػػػػٍطوىهًتىا اٍلعيٍظمى  تػىٍعنيػػػػػػػػػػػوا ًلسى
ٍلييػػػػػػػػػػػػػػػوفي   يػىٍفػػػػػػػػػػػػػػػًدم ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػًطٌنى مىٍلييػػػػػػػػػػػػػػػوفه فىمى
ػػػػػػػػػى الصَّػػػػػػػػػهىاًيٌني  ػػػػػػػػػا هًبىػػػػػػػػػا سبيٍحى ػػػػػػػػػٍرَّبن ضىريكسن  حى
هللاي أىٍكبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كىٍلتىٍحيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني  كى
(2) 

 

كأجلُّ نكبةو ميًنيٍت هبا  كما قبد تذكًننا للٌشاعر َّبلنَّكسة؛ فبل غٍركى فهي أعظمي نكسةو 
األيمَّةي العربية، حينما راح يتأٌسف يف لوعة كأسنى على ما طاؿ اؼبسجد األقصى كفلسطٌن من 

" يعدًٌدي جرائمى عصاَّبت اليهود حيرقوف ادلسجد األقصىتدنيسو كإىانة، فنجديهي يف قصيدة "
السُّجناء، ح  اؼبوتى مل يسلموا منهم اليهيوًد، كيصفي كحشيتهم يف الٌتعامل مع الفلسطينيٌن 

 فقد حٌولوىم إىل أشبلء، فيقوؿ:
ػػرىل ػػٍهًر "ييونٍػييػػو" كىمىػػا جى ػػا ًمػػٍن شى ػػليوا خىاًمسن  سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػجيونػيهيمٍ  ًء سي  أىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميًلئىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًَّبأٍلىبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػرايى

 

؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًب مىصىػػػػػػػػػػػػػػػػاًدري يٍػػػػػػػػػػػػػػػػًو لًٍلجى  أىلىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى لىدى
؟ ًء الضَّػػػػػػػػػحىاايى مىقىػػػػػػػػػاًبري كىضىػػػػػػػػػاقىٍت أبًىٍشػػػػػػػػػبلى
(3) 

 

كفبا ذبدير اإلشارة إليو كييلحق َّبلٌنكسة أفَّ الٌشاعر تطرَّؽ إىل بعض اػبياانت اليت 
ا اؼبقاكمة الفلسطينية، تًنمُّ عن نوااي خًبيثىة كمصاحلى خسيسة دبا يينشىري من دعاايت  تعٌرضت ؽبى

عتها كخًباٌصة بعد إعبلف حركة " " فتحمغًرضة هبدؼ فضًٌ الٌناس من حوؽًبا كإفساًد ظبي
ا اؼبمٌثل الٌرظبي لشعبها، ففي قصيدة "محاس"ك اليهود حيرقوف " تبينًٌ اؼبقاكمةى يف فلسطٌن كأهنَّ

 بقولو:  خيانة األردف" يشًن الكاتب إىلادلسجد األقصى

                                                           
 .46،47ص،ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .47، ص:ـ ف (2)
 .86، ص:ـ ف (3)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػافى( غىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرنا ميبػىيػَّتنػػػػػػػػػػػػػػػػا  أىملٍى تػىػػػػػػػػػػػػػػػػرى يف )عىمَّ
ا اًء جًبىٍيًشػػػػػػػػػػػهى  )...(تيطىػػػػػػػػػػػارًدي أٍبطىػػػػػػػػػػػاؿى اٍلًفػػػػػػػػػػػدى

 

؟ «فػىػػػػػػػػػػػػػػػٍتحو »أبًىٍبطىػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ    كىاٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػديكُّ يػينىػػػػػػػػػػػػػػػاًكري
ػػػػػػػػػػػػػػػػا كىذبيىػػػػػػػػػػػػػػػػاًىري  كىتػيٍعلًػػػػػػػػػػػػػػػػني عىػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًإٍجرىاًمهى
(1) 

 

ي أٌف اػبيانة كانت َّبلتَّواطؤ مع األعداء ضٌد العرب األشقَّاء، كىو ما ىبديـ مصاحلى  مثيَّ يبٌنًٌ
العرب إىل إحباط كلًٌ ـبطط ييكادي ؽبم كللفدائيٌن  لكياف الصُّهيوين الغاًصب، فيدعوا

 اؼبخًلصٌن لقضٌيتهم، فيقوؿ:
ائًرنا)كىًشػػػػػػػػػػػ  ٍنطيوفي( أىٍغػػػػػػػػػػػرىتٍػهيٍم فػىبىػػػػػػػػػػػاعيوا ضىػػػػػػػػػػػمى
 لىقىػػػػػٍد رىًكبىػػػػػٍت يف غىػػػػػٍدرًىىا مىػػػػػنٍتى رىٍأًسػػػػػهىا)...(

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ ـبيىطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطو  يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإىلى ًإٍحبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًط كي  فػىهى
ـي اٍلعيػػػػػػٍرًب بػىػػػػػػٌٍنى اٍلعيػػػػػػٍرًب،   ًَّبٍلعيػػػػػػٍرًب ميٍهػػػػػػرىؽه دى

 

ائًري   ػػػػػػػػػػػػػػا تػيبىػػػػػػػػػػػػػػاعي الضَّػػػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػوًقهىا خبىٍسن  كىيف سي
اًء ًخػػػػػػػػػػػػٍدفه مينىاًصػػػػػػػػػػػػري  ػػػػػػػػػػػػا ًىػػػػػػػػػػػػيى ًلؤٍلىٍعػػػػػػػػػػػػدى  كىىى
ا اٍلميتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآًمري   ييبيًٌتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ اٍلًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػٍل أىنٍػػػػػػػتى  ػػػػػػػًائري ًلصىػػػػػػػاًلًح )ًإٍسػػػػػػػرىائًيلى( ىى حى
(2) 

 

 ادلقاكمة الفلسطينية:/ 5.2
الربيطاين كالٌسياسات اؼبمارىسة ضٌد الفلسطينيٌن، كح  فبٌا ال شٌك فيو أٌف ااًلحتبلؿ 

بعد انتهاء االنتداب كؿباكالت هتويد أرض فلسطٌن كانتهاؾ حقوؽ اؼبدنيٌن، كٌل ىذا هبعل 
منو غصة يف حٍلق الفلسطينيٌن كيدفعهم كبو االنتقاـ كالثٌأر ًبش َّ الوسائل كاآلليات، كؿباكلة  

 هم اؼبسلوب كشرفهم اؼبنتهك من أعدائهم؛ لذا قبد أٌف اؼبقاكمةكلًٌ الوسائل ح  يسرتدُّكا كطن
الفلسطينية قد تعٌددت من حرب العصاَّبت، إىل اغبرب اؼبنٌظمة َّبعبيوش العسكرية النًٌظامية، 
بدايةن َّبؼبظاىرات الٌصاخبة كاالنتفاضات الشٍَّعبية اليت أٌدت إىل االشتباكات مع البوليس 

َّبت اليت تستغل اؼبستوطنات اليهودية كتستهدؼ الدكرايت الٌصهيوين، مثَّ حرب العصا
سفر عن قتلى يف صفوؼ العدٌك، العسكرية الربيطانية كالقوافل اليهودية يف غارات خاطفة، تي 

لتأيتى رٌدة فعل العدكًٌ اعبباف َّبؽبجـو على القرل اآلمنة للفتك َّبألىايل العيٌزؿ، كما يتبع ذلك 
 (3)زعة ثقة الشَّعب َّبلثُّوار.من اؼبناشًن الٌساعية إىل زع

                                                           
 .88،89ص،ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .88،89، ص،ص:ـ ف (2)
 مكتبة نرجس، دار اؽبنا للطٌباعة،، «(ـ1939ػػػ  1936)الثورة العربية الكربل يف فلسطٌن »ينظر: صبحي ايسٌن،  (3)

 .121،123د ت ف، ص، ص:
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علي يف ديوانو "مآسي كأين اآلسي؟" قد حرَّض على اؼبقاكمة  أبو اغبسنقبدي الشَّاعر 
 العسكرية اؼبنظمة، كاالنتفاضة الشَّعبية اعبماىًنية كرٌكز عليهما، بقولو:

ػػػػػػػػػػػاًد قػيػػػػػػػػػػػوىل ٌوًنيػػػػػػػػػػػوا ًمػػػػػػػػػػػٍن صبىىػػػػػػػػػػػاًىًًن اعبًٍهى  فىكى
ػػػػػػػػػػػػا صبىىػػػػػػػػػػػػاًىًًنايِّ   ييػػػػػػػػػػػػٍذًكي بًثػىٍورىتًػػػػػػػػػػػػو)...(زىٍحفن

 

ًطٌني   ػػػػػػػػػػػبلى ػػػػػػػػػػػى السَّ ػػػػػػػػػػػٍطوىهًتىا اٍلعيٍظمى  تػىٍعنيػػػػػػػػػػػوا ًلسى
ػػػػػػػى الصَّػػػػػػػهىاًيٌني  ػػػػػػػا هًبىػػػػػػػا سبيٍحى ػػػػػػػٍرَّبن ضىريكسن حى
(1) 

 

الصُّهيوين، كىي يف  العدك على التغلُّب يتمَّ  كلن ثورة ىناؾ تكوف لن فبدكف اعبماىًن
 نظرًه مكمني القوَّة، كيف االرٌباد قوة؛ إذ يقوؿ:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًًنانى اٍلفىًتيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني اٍليػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ   جًبىمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًني قػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّةي هللًا يف اأٍلىرٍ   فىاعبٍىمى

 

ـً أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىبي عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا   ـى بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنى اأٍلىانى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا ضً  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذيبي اغبٍىًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كىاعٍبيٍلمي

(2) 
 

دة، كىو من أسباب الٌرايدة كىو يؤٌكد على االرٌباد ح  لىًناه أبنٌو من الفركض اؼبؤكٌ 
إىل الشُّعوب العربية للوحدة كاالرٌباد ألنٌو  أبو اغبسنكسيادهتا، كىي دعوة من الشَّاعر لؤلمم 

 الٌسبيل الوحيد لتجاكز األزمات كاؼبًحن، فيقوؿ: 
 إومبَّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ااًلربًٌىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرضه أىًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا  كىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكًف اربًٌىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدانى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن نىسي
(3) 

 

كرو يف تنظيم اعبهاد كبعث ركح األمل مىا غبركًة "فتح" من دى  أبو اغبسن مل ينس الٌشاعري 
يف نفوس اؼبشرَّدين طيلة عشرين سنة، كىذا ييبٌشر بتحرر فلسطٌن من أيدم الغاصبٌن مهما 
طاؿ األمد، رغم اؼبؤامرات كاػبياانت كالٌنكسات اؼبتعاقبة، ييسطًٌري الشاعر بقلمو رافعا من 

 ألبيات:معنوايت الشعب الفلسطيين ىذه ا
ػػػػػػػػػػػػهىا «ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػًطٌني » رىفػىعىػػػػػػػػػػػػتٍ   اغبٍىًبيبىػػػػػػػػػػػػةي رىٍأسى

ػػػػػػػػػػػػا بَّػػػػػػػػػػػػٍت كىعىاًصػػػػػػػػػػػػفىةو يػىقيػػػػػػػػػػػػودي زًمىاميهى  )...(ىى
ػػػػػػػػػػػػػػػرًُّد يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػتىًحيلي عىوىاًصػػػػػػػػػػػػػػػفنا  ًجيػػػػػػػػػػػػػػػلي التَّشى
ػػػػػػػػػرًُّد قىػػػػػػػػػٍد قىضىػػػػػػػػػى  ًعٍشػػػػػػػػػريكفى عىامنػػػػػػػػػا يف التَّشى

 

 بًًنضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽًبىا ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكًٌ اأٍلىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىسً  
 ًإىلى نىٍصػػػػػػػػػػػػػػرو بًيػىػػػػػػػػػػػػػػٍوـو ميٍشػػػػػػػػػػػػػػًمسً  «فػىػػػػػػػػػػػػػػٍتحه »

 ذبىٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي آمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكًٌ اٍلميٍفلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً 
لىًكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍودىةو ملٍى يػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىسً 
(4) 

 

                                                           
 .47ص:،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .111، ص:ـ ف (2)
 .111ص، ـ ف (3)
 .79،80، ص،ص:ـ ف (4)
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كىو يهيبي أببناء فلسطٌن كًَّبلعرب أف يصونوا القدس الشَّريف، كأف وبموا أكطاهنم، كال 
النتيجة بزكاؿ العيدكاف كاؽبواف عن يكوفي ذلك إالَّ بتكريس اعبيهود كبذؿ النُّفوس؛ لًتأيت 

 فلسطٌن، كتعلو راية العيرب، كىو ما يتجلَّى يف ىذه األبيات:
ػػػػػػػػػػػػاًكسً  «ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػًطٌنى » أىبٍػنىػػػػػػػػػػػػا مىا اأٍلىشى  ًَّبلػػػػػػػػػػػػدًٌ

 ريدُّكا ًإىلى اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًب اٍلكىرىامىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى يف ضًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 )...(فػىنيزًيػػػػػػػػػػػػػػػلي عيػػػػػػػػػػػػػػػٍدكىاانن يػيلىًطٌػػػػػػػػػػػػػػػخي عىػػػػػػػػػػػػػػػاريهي 

ػػػػػػػػػػػػػرًيفً لًٍلقيػػػػػػػػػػػػػٍدًس »كىنيًعيػػػػػػػػػػػػػدي   مىنىػػػػػػػػػػػػػارىهي  «الشَّ
( لًػػػػػػػػػػػػػوىاءىانى الٍػػػػػػػػػػػػػػ  كىلىنػىػػػػػػػػػػػػػٍرفػىعىنَّ )بًتىػػػػػػػػػػػػػٍل أىبًيػػػػػػػػػػػػػبى

 

ػػػػػػػػػػػػسً   ػػػػػػػػػػػػوديكا ًَّبلرًَّصػػػػػػػػػػػػيًد اأٍلىنٍػفى  ضىػػػػػػػػػػػػحُّوا، كىجي
 أىٍشػػػػػػػػػػػػػػوىسً 

ػػػػػػػػػػػػػػلًٌ قػىػػػػػػػػػػػػػػٍرـو  أىٍبطىػػػػػػػػػػػػػػاًلكيٍم ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن كي
 أىٍرضى اٍلعيريكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة ًَّبؽٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًف اأٍلىٍدنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً 
ػػػػػػػػػػػػػػػنَّسً  ػػػػػػػػػػػػػػػاًمبلن فػىػػػػػػػػػػػػػػػٍوؽى اعبٍىػػػػػػػػػػػػػػػوىارًم اٍلكي  ميتىكى

ٍقػػػػػػػػػػػػػػػًدسً  عىرىيبَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػ خىفَّاقنػػػػػػػػػػػػػػػا كىبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػتى اٍلمى
(1) 

 

" من خبلؿييظهري الٌشاعر  أتييًدًه لقيادهتا للمقاكمة الفلسطينية،  افتخارىه حًبركة "فٍتحو
كيدعو أبناء فلسطٌن إىل اؼبقاكمة كبىذًؿ النَّفًس كالنَّفيس ألجل الكرامة اليت ًديسىت كالعار 

 كييشاركهم معاركهم.الذم غًبقى أرضى العركبة، فكأنٌو حاضره معهم 
 ادلطلب الثاين: أبعاد القضية الفلسطينية يف ادلدكنة:/ 3

ازبذت القضية الفلسطينية عٌدة أبعاد يف الديواف، فالشاعر عاعبها كفق منطلقات دينية 
كقومية كىي الغالبة على قصائد الديواف، كما تطرؽ إىل اؼبنظور السياسي اإلنساين للقضية 

اؼبنظمات الدكلية غبفظ السبلـ يف العامل، كالشخصيات السياسية الغربية اليت عندما استدعى 
التيعد يف غىن عن ؿباكمتها يف موازين العدالة اإلنسانية، كىذا إف دؿَّ على شيء فإنو يدؿ 
على عاؼبية الًفكر لدل الشاعر كاٍنًعتاقو من احمللية الضٌيقة األٍفق إىل العاؼبٌية فهو بن زمانو 

ورية، مينتقدا الوضع العريب نقدا ذاتيا ساعيا كبو ، كيٍنزع بشعره إىل اػبطابية الثٌ كعصره 
  اإلصبلح كالتغيًن، اثئرا على ما تيصدره اؽبيئات السياسية من ظلم كخديعة للعرب.

  البعد الديين:/ 1.3
يل القارئ إىل دالالت كأبعاد دينية أبو اغبسن كسىم الشاعر ، قصائد الديواف بلوائح ربي

ضاربة العمق يف معتقد اؼبسلم، كمن ذلك اعتبار قدسية األرض اليت اختارىا هللا ًمهادا لؤلنبياء 
كاؼبرسلٌن، كمٍسرل ًخًنهتم كمعراجا من األرض إىل السماء يف ليلة اإلسراء كاؼبعراج، كىذا 
بلـ يعطي تصروبا ال غبار عليو أٌف اإلسبلـ خامت الرساالت السماكية، فبل معٌقب على اإلس

                                                           
 .81،82ص،ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)



 اؼببحث األكؿ:                                                                            موضوعات القضية الفلسطينية
 

- 38 - 

يف األرض اؼبقدسة، فحاًمًلي لواء اإلسبلـ ىيم أحٌق الناس َّبألرض اؼبباركة، كال ىجرة بعد 
الفتح الذم امنٌت هللا بو على يد قٌوات اؼبسلمٌن العرب الفاربٌن. كمن الدالالت الدينية قبد 

 يلي:  ما
 : أ ػ قيدسٌية األرض

السماكية استفاض فيو الٌدعاة اغبديث عن قدسية أرض فلسطٌن ؿٍبضىن الٌرساالت 
كمل تشغل قضيةه َّبؿ اؼبسلمٌن كما شغلٍتو قضٌية فلسطٌن)...( ألهنا قضية »كالدارسوف كثًنا، 

دينية، ففيها اؼبسجد األقصى مسرل رسوؿ هللا ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ كميبتدأ معراجو، كأكىل ]أكَّؿ[ قبلة كجَّو 
وف كجوىهم إليها، كىو اثلث اؼبساجد اليت ال تشد الٌرحاؿ إال رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاؼبسلم

" يف اؼبقطع كيف يسعدي عيده بذلك يف قصيدة " أبو اغبسن الشأف عرٌب  ، كيف ىذا (1)«...إليها
ػ ميناداي اؼبسلمٌن لًغٍوث فلسطٌن اليت سيلبت كشٌرًد أىلها قائبل: أيٌها ادلسلموفػ 

  
ػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػميسٍ  ػػػػػػػػػػػٍل أىيػُّهى  تىػػػػػػػػػػػٍذكيريكفى الػػػػػػػػػػػػػًلميوفى ىى

ػػػػػػػػػػػةه ًمػػػػػػػػػػػٍن حيثاىلىػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػٌرًٍجًس عىاثىػػػػػػػػػػػتٍ طي   ٍغمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًليبػىهىا لىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً أىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىى سى  أىكَّؿي الًقبػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػٍل ًمػػػػػػػػػػػػػػنٍ   ك"ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػًطٌني" تىٍسػػػػػػػػػػػػػػتىًغيثي فػىهى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػوداى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػقيٍدسى يًف الًعيػػػػػػػػػػػػػػػػًد دىاًمينػػػػػػػػػػػػػػػػا كاليػىهي
ا ًديػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػادنا جى  يف ضًبىػػػػػػػػػػػػػػػػى قيٍدًسػػػػػػػػػػػػػػػػنىا فىسى

ػػػػػػػػػػػػو العيػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػرًيرٍ كأىخي ػػػػػػػػػػػػى شى اًب عىٍنػػػػػػػػػػػػوي أىٍمسى  دى
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًهيدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شى ـي ًفيهى يػػػػػػػػػػػػػػػػػبه يػىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انى ؾبًي
(2) 

 

كما اعترب القدس بيتا حراما إىل جانب البيت احملـر دبكة فهيما لئلسبلـ كاؼبسلمٌن، 
كؽبذا الشاعر يوٌجو النداء للمسلمٌن احملرمٌن للحج الواجب، أفَّ إجابة نداء الفلسطينيٌن 

 مقدسات اؼبسلمٌن، فيقوؿ:لتحرير بيت اؼبقدس من اليهود كاجب كذلك، كونو من 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىـو   ايى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكًفٌنى بًبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت هللًا يف حى
 ايى طىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًًفٌنى إبًًٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاـو كىتػىٍلًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 

 

ـي   ػػػػػػػػػػدًٌدى اغبىػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػٍد ىي ػػػػػػػػػػًئنُّ كىىى ػػػػػػػػػػٍل نىٍطمى  ىى
ـي  ػػػػػػرًيفي دى تىػػػػػػذىكَّريكا القيػػػػػػٍدسى فىالقيػػػػػػٍدسي الشًٌ
(3) 

 

طهركا " يف مقطوعة: ػ العاـ اجلديد كالقدس مكبل ابحلديدكقبده يف قصيدتو "
 ػ يدعو إىل ربرير أرض العركبة كاإلسبلـ َّبعبهاد اؼبقدس: فلسطٌن

                                                           
شعبة أدب اغبركة  ،، مذكرة ماجستًن يف اآلداب«فلسطٌن يف أدب اإلبراىيمي دراسة حتليلية»السعيد بوبقار،  (1)

 .14، ص:ـ2008الوطنية، جامعة اإلخوة منتورم، قسنطينة، السنة اعبامعية: 
 .54ص:، «مآسي...»، أبو اغبسن (2)
 .64ص:، ـ ف (3)
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ػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌنى اغبىًبيبىػػػػػػػػػػػػػػػػةى كىلٍػػػػػػػػػػػػػػػػيىكينٍ   كطىهًٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػٍز رىايىػػػػػػػػػػػػػػػةن عىرىبًيَّػػػػػػػػػػػػػػػةن   عىلىػػػػػػػػػػػػػػػى القيػػػػػػػػػػػػػػػٍدًس رىكًٌ

 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػاًف الػػػػػػػػػػػػػػػذًَّخًنىةي كىالػػػػػػػػػػػػػػػدَّ ا النًَّفيسى اىى  فًػػػػػػػػػػػػػػػدى
ا اإًلٍسػػبلىـي فىالقيػػٍدسي  ػػدىل نىٍسػػًجهى ميٍسػػًلمي سى

(1) 
 

 ":صربة كشتيلةكيقوؿ أيضا يف آخر قصيدة "
يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد فػىهى  ًإنػَّنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اعًبهى
ـً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرًٍر أىٍرضى العيريكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كىاإًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  لًنيحى

 

ًدُّ القيػػػػػػػػػػػػػػػ  انىٍسػػػػػػػػػػػػػػرتى ػػػػػػػػػػػػػػػرًيفى اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػىًجيدى  ٍدسى الشَّ
 (2)عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكِّا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكدىا نػىٍقتىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكىلٍ 

 

 ب ػ تدنيس اليهود ؼبقدسات اإلسبلـ: 
إلىانة اليهود اغبـر اؼبقدَّس أثره بليغ يف نفوس اؼبسلمٌن، ككىٍقع شديد عند الشاعر، كاف 

فيٍستًشيط غضبا كاستنكارا َّبلتأىُّب للحرب لتٍطهًنه من رجس اليهود، فيقوؿ يف مطلع 
 ":ملحمة عيد الثالثٌن"

رو   مىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن يل أبًىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼو مىػػػػػػػػػػػػػػػػػارًجو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن انى
ػػػػػػػػػػاًس قىػػػػػػػػػػذى   ائًفنا كأىصيػػػػػػػػػػوغي ًمػػػػػػػػػػٍن ؽبىىػػػػػػػػػػًب اغبىمى

ػػػػػػػػػػػػوىا ػػػػػػػػػػرًيفى كىمىػػػػػػػػػػػا حى ػػػػػػػػػػٌرًٍر القيػػػػػػػػػػػٍدسى الشَّ  لًنيحى
ػػػػػػػػػػػػػمىاكىاًت العيلىػػػػػػػػػػػػػى  أىكىلىػػػػػػػػػػػػػٍيسى ًمٍنػػػػػػػػػػػػػوي ًإىلى السَّ
لًػػػػػػػػػػػػػػػثي الٍػػػػػػػػػػػػػػػػ  لىتػىػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً كىاثى  أىكىلىػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى أيٍكىلى الًقبػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىأىٍحرىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كأىتٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  "صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهييوفي" دىنَّسى

 

ا أىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىارًم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًظهى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىخيطَّ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن شي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًعدً   الثػُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىارً  تػىٍرًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العًػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل ًبسى

 ػػػػػػػػػػوي اؼبػػػػػػػػػػىٍسًجدي األىٍقصىػػػػػػػػػى ًمػػػػػػػػػنى "األىٍسػػػػػػػػػرىاًر"
ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي رًٍحلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍختىاًر؟ انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبدى  كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػرىمىٌٍنً ربىٍػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًعصىػػػػػػػػػػػػػػػػابىًة األىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًر؟  حى
رً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اآلاثى سي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػيقىدًٌ
(3) 

 

التَّقاعيس " تزداد ؽبجة الشاعر حٌدة فًنل يـو التضامن مع فلسطٌنكيف مطلع قصيدة "
ـ 1967كالٌتخلي من أكرب اؼبوبقات، كقد ازبذ ىذا اؼبوقف بعد انتكاسة اعبيوش العربية سنة

ـ، كمرٌد ىذه الوقفة كحدة اؼبسلمٌن يف 1984نوفمرب28َّبالستناد إىل اتريخ توقيع القصيدة يف 
سلمٌن أف يقيموىا الشعائر، فالصبلة اليت فرضها اؼبوىل فوؽ تًلكم األرض ليلة اؼبعراج غبىرمّّ َّبؼب

 فيها، كال تكوف مىٍعلما عبىسارة اليهود الذين شوَّىوا طيهرىا فيقوؿ:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دسي كىالقي  سً دٌني حىوؿى القي طً ًفًلس ػػػػػػػػػػػػػػعىائًًر؟  ليبػُّهى ةن يًف الشَّ يعنػػػػػػػػػػػػػػا ًكٍحػػػػػػػػػػػػػػدى  أىلىٍسػػػػػػػػػػػػػػنىا صبًى

                                                           
 .75ص: ،«مآسي... »، أبو اغبسن (1)
 .112، ص:ـ ف (2)
 .115،116ص،ص: ،ـ ف (3)
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ػػػػػػػػػػػػةى  ػػػػػػػػػػػػٍبحىاىف مىػػػػػػػػػػػػٍن أىٍسػػػػػػػػػػػػرىل )ًبطىػػػػػػػػػػػػوى( دبىكَّ  فىسي
تػىهىى"  " اؼبػػػػينػٍ  ًاٍرتػىقىػػػىًمػػػٍن اؼبػػػػىٍسًجًد األىٍقصىػػػى ًإىلى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىمىٌٍنً اثى  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي األيكىلى كىلًٍلحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى الًقبػٍ  ىي
ػػػػػػػػػػػػػػػوَّىيوا  أىملٍى يىٍكػػػػػػػػػػػػػػػًف أىٍف قىػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍحرىقيػػػػػػػػػػػػػػػوهي كىشى
ػػػػػػػػػػػػادو ميقىػػػػػػػػػػػػدَّس لًٌػػػػػػػػػػػػي عىػػػػػػػػػػػػٍن ًجهى  أىلىػػػػػػػػػػػػٍيسى التَّخى

 

 ًإىلى الػػػػػػػػمىٍسًجًد األىٍقصىػػػػػػػى ًبقيػػػػػػػٍدًس اؼبػػػػػػػػىفىاًخرً 
ػػػػػػػػػػػػػػرٍ   ًض اػبىٍمػػػػػػػػػػػػػػًس أىٍكبىػػػػػػػػػػػػػػةى ظىػػػػػػػػػػػػػػاًفرً كىآبى ًبفى

 لًػػػػػػػػػػػػػثه ربىٍػػػػػػػػػػػػػتى ؿبيٍتىػػػػػػػػػػػػػلٌو حىقيػػػػػػػػػػػػػودو كىمىػػػػػػػػػػػػػاًكرً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ ذبىاسي  مىعىًاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىوي الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّا ًبكي
بىػػػػػػػػػػػػػائًًر؟ لًتىٍطًهػػػػػػػػػػػػػًنًًه ًمػػػػػػػػػػػػػٍن ميوًبقىػػػػػػػػػػػػػاًت الكى
(1) 

 

مل يٍكتف اليهود َّبغبطًٌ من مقٌدسات اؼبسلمٌن فحسب، بل قد سٌجل التاريخ عليهم 
الرسبلت السماكية بشكل عاـ إىل ك  كعىداؤىم الٌشديد لؤلنبياء كاؼبرسلٌنالعداكة للمسلمٌن، 

حٌد استباحة دماًء أنبيائهم فسجَّلها القرآف عليهم تشنيعا ؼبا فعلوه من استباحة اؼبناكر، كؽبذا 
 يقوؿ يف مقطوعة" ىل أقفرت دنيا البطوالت":

ػػػػػػػبى أىٍف أىٍحرىقيػػػػػػػوا اليػىػػػػػػػٍوـى مىٍسػػػػػػػجً  افىػػػػػػػبلى عىجى  دن
 بلن ًكرىامنػػػػػػػػػػػػػا كىمىػػػػػػػػػػػػػا رىعىػػػػػػػػػػػػػوٍ ٍقتػيليػػػػػػػػػػػػػوا ريٍسػػػػػػػػػػػػػأىملٍى يػى 

 

؟  ٍيًهٍم تيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتػىبىاحي اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػىناًكري  أىلىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى لىػػػػػػػػػػػػػػػػدى
؟ ػػػػػػػػوىاًجري ػػػػػػػػٍل تػىٍرعىػػػػػػػػًوم ًمػػػػػػػػٍن غىػػػػػػػػيًًٌهنَّ الفى كىىى
(2) 

 

 :ج ػ الدعوة للدفاع اؼبشرتؾ َّبسم اإلسبلـ كالشهادة
أٌف ربرير فلسطٌن ال يتأٌتى إال َّبلوحدة كتكثيف اعبهود  أبو اغبسن اعترب الشاعر

للشعوب اإلسبلمية كالعربية، فهو من الواجبات، كيكوف الدافع لذلك إمبا ىو من اإليباف 
كمكاـر الٌدين، من بذؿ النفس َّبلتضحية كنيكراف الٌذات، كالتسلح للحرب بكل ما تٍعنيو 

يها يدعوا يف كامل قصائد الديواف؛ إما تصروبا أك الكلمة، فبل يزكؿ العدكاف إال َّبغبرب، كإل
 تٍلًميحا.

" داعيا يف مكة تلبية كيف القدس بلٌيةػ من قصيدة " لًنفتح القدسكيف اؼبقطع األخًن ػ 
ـ ػ بدكف كىلىل أك كىىىن 1968 ، إذ القصيدة كىلًيدة سنةـ1967لتجديد العٌدة للحرب بعد ىزيبة 
 فيقوؿ:كجي  آمبل رٍفع راية االنتصار 

ـً ذبىٍمىعينىػػػػػػػػػػػػػػػا  ًة اإًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػبلى يَّػػػػػػػػػػػػػػػا ًإىلى ًكٍحػػػػػػػػػػػػػػػدى  ىى
ػػػػػػػػػديهي الػػػػػػػػػدٍ   فػىػػػػػػػػػنىٍحني قػىػػػػػػػػػٍوـه لىنىػػػػػػػػػا مىػػػػػػػػػاضو سبيىجًٌ
ػػػػػػػػػػػػلًٌ مىٍكريمىػػػػػػػػػػػػةو   صيػػػػػػػػػػػػٍغنىا حىضىػػػػػػػػػػػػارىتػىنىا ًمػػػػػػػػػػػػٍن كي

 هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذي كًَّبلرَّضٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف نػىٍعتىًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
لًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديهي القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرآفي كالًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىمي   دينٍػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىبي
ػػػػػػػػػػػػػػػػمىمي  ػػػػػػػػػػػػػػػا الصَّػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍري كاإًليبىػػػػػػػػػػػػػػػافي كىالشَّ  يػيزىيًٌنػيهى
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لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ ه كىالى ىى اعًبينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جي  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى ىبي
يَّػػػػػػػػػػػػا نىًسػػػػػػػػػػػػًني صيػػػػػػػػػػػػفيوفنا عىػػػػػػػػػػػػازًًمٌنى عىلىػػػػػػػػػػػػػى  ىى
نٍػيىا ميزٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػ    رًدىةه نػىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػتىحي القيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدسى كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنه كىالى كىىى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكريانى كىىى  كىالى ييسى
ػػػػػػػػػناى القىػػػػػػػػػتىمي  ٍيشي ػػػػػػػػػٍوًض اؼبػػػػػػػػػػىعىارًًؾ يػىٍعليػػػػػػػػػو جى  خى

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػا ىبىٍفى هى " عىلىيػٍ "تىػػػػػػػػػٍل أىبًيػػػػػػػػػبي قي العىلىػػػػػػػػػمي كى
(1) 

 

" ينادم اؼبسلمٌن يف األرض كيف يسعد عيدكبنفس الرُّؤية كاؽبدؼ قًبديه يف قصيدتو "
قاطبة إىل الوحدة كبذؿ النفس كالنفيس لرىدٍع اغبيثالة الصهيونية بىدؿ االتكاؿ على ؾبلس 

مقطوعة ػ الٌضعف كقراراتو اليت طاؼبا صدَّقها قادة الشعوب العربية فرضخوا للهدنة، ففي  األمن
يف القيادة ػ ييلهب اغبماس يف الشعوب، كيذكًٌر القيادات العربية بشجاعة اػبالدين يف الفتوح 
اإلسبلمية ح  يىهبُّوا من جديد، فإٌما غىًنيمة كحرية كإما الشهادة كاػبلود يف سجل اتريخ 

 فلسطٌن عن ىذا يقوؿ يف آخر القصيدة:
 عىًليِّػػػػػػػػػػػػػػػػاػبىالًػػػػػػػػػػػػػػػػًدينى مىػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ييضىػػػػػػػػػػػػػػػػاًىي يف ا

انىػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ال ػػػػػػػػػػػػػػػػابي يف اػبًيىػػػػػػػػػػػػػػػػاـً ميلي رٍ عػػػػػػػػػػػػػػػػكى  وكن
ػػػػػػػػػػػػا العيػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػجىاعنارٍ ايى أىخى ػػػػػػػػػػػػٍن قىػػػػػػػػػػػػًواين شي  ًب كي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه   فػىلىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طىاقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كىًفينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رًجى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًح صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِّا فىصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِّا   لًنىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر لًٍلًكفى

ػػػػػػػٍر ًمػػػػػػػٍن رىٍجػػػػػػػسً  ػػػػػػػػا كٍلنيطىهًٌ    "صيػػػػػػػٍهييوفى" قيٍدسن

ا  ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىةى كىالرًَّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدى  كىصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلىحنا كىضبى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى  ا؟ أىتىًعيشي  يف القيصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر عىًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن رىٍعًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  كىجرىيًئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىالى تىكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا هللاى أىٍف يىصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونيوا العيهي  عىاىى
ًذلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى األىٍركىاحى نػىٍبغًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اػبيليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا  َّبى
ا كىٍلنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًٍد يف تػىٍقًديًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو سبىًٍجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
(2) 

 

كمن مبلمح البيعد الديين قبد الشاعر قد استوحى من السًنة النبوية ، كَّبلتحديد خركج 
اؼبسلمٌن مع الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص للٌزحف، كيف كانت ؾبرايت اغبرب اليت عقباىا االنتصار كالغنيمة، 

طابو إىل ػ كٌجو خ لو استقمنا النتقمنامنتقدا زباذؿ العرب قيادات كشعوَّب. ففي اؼبقطوعة ػ 
القيادات أف يتأسُّوا ًمن تنظيم الرسوؿ ألصحابو للحرب مثاال كوبتذكه، كعلى الشعوب أف ال 
 تتخاذؿ كتتقاعس، بل تكوف كما كاف الصحابة الكراـ مع الرسوؿ هبديو يلتزموف كيتقيدكف :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي هللًا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدكىتػينىا ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الى كىرىسي  كىكى
يػػػػػلي اػبيٍلػػػػػًق فى   لىػػػػػتٍ قىػػػػػٍد بىػػػػػثَّ فًػػػػػيًهٍم صبًى  اٍكتىمى

ػػػػػػػػػػٍوًض ًملَّتًػػػػػػػػػػوً  ا عىػػػػػػػػػػٍن حى ا ذىائًػػػػػػػػػػدن  هًبًػػػػػػػػػػٍم غىػػػػػػػػػػدى

" نىظَّػػػػػػػمى األىٍصػػػػػػػحىابى فىػػػػػػػانٍػتىظىميوا   يف "يػىثٍػػػػػػػًربى
 ًن يًف األىٍصػػػػػػػػػػحىاًب فىاٍلتىػػػػػػػػػػػأىميواريكحي التَّضىػػػػػػػػػػامي 

ـي  زىلَّػػػػػػػػػػػػٍت هًبًػػػػػػػػػػػػٍم قىػػػػػػػػػػػػدى انيوا كىالى ػػػػػػػػػػػػا اٍسػػػػػػػػػػػػتىكى  فىمى

                                                           
 .67، ص:«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .56،57ص، ص: ،ـ ف (2)
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ٍولىػػػػػػػػػػػوي أىٍشػػػػػػػػػػػبىاؿي دىٍعوىتًػػػػػػػػػػػوً  ابيوي حى  )...(أىٍصػػػػػػػػػػػحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػهيمي  عيػػػػػػػػػػػػػػػػوا نػيفيوسى  هلًل فىانٍػتىصىػػػػػػػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كَّبى

صو طىػػػػػػػػػػػػػػػػرًيقىتػىهيمٍ  نىػػػػػػػػػػػػػػػػا إبًًٍخػػػػػػػػػػػػػػػػبلى تػىفىيػٍ  لىػػػػػػػػػػػػػػػػًو اقػٍ
 

ـي  ثػىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى ًإذىا مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىدًَّت األىزى  الى يػىنػٍ
اءي اؽبيػػػػػػػػػدىل انٍػهىزىميػػػػػػػػػوا ػػػػػػػػػقُّ الػػػػػػػػػػميًبٌني كىأىٍعػػػػػػػػػدى  حى
ػػػػػػػػػػػػػػرىافي تػىٍنًهػػػػػػػػػػػػػػًزـي  ػػػػػػػػػػػػػػا انٍػهىزىٍمنىػػػػػػػػػػػػػػا ًإذىا األىقػٍ لىمى
(1) 

 

األعداء كاسرتجاع فلسطٌن عليهم اقتفاء ىدم اؼبصطفى فإف راـ اؼبسلموف الٌنصر على 
 صلوات هللا عليو مع صحبو الكراـ يف ساعة العسرة.

اؼبسلمٌن العرب أبف  الٌشاعر " حفَّزهافرمضاف كالقدس يي  ىل  كيف مستهٌل قصيدة "
ذكَّرىم َّبنتصار السابقٌن يف غزكة بدر يف رمضاف مع قلة العدد كالعيدة، كاعترب رمضاف مدرسة 
عاب، كؾباكزة الذات كالنفس اليت تركن للراحة كالدَّعة،  لتقوية العزائم كاإلرادة القتحاـ الصًٌ

 فقاؿ: 
ػػػػػػػػػػػػػبلَّ  ؿي الصَّػػػػػػػػػػػػػٍوـً ًمػػػػػػػػػػػػػٍن رىمىضىػػػػػػػػػػػػػافى ىى  ًىػػػػػػػػػػػػػبلى
ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي تىًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػحُّوا ًإفَّ ىى  فىصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوميوا كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـو   ًإرىادىتػينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نيقٌوًيهى
 أىملٍى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ايى رىمىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدره 
 جينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميٍسًلًمٌنى هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍهبلن   بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن كىسى  كىضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى فىمىٍرحى
ػػػػػػػػػػػػػػػػًديثي اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍصطىفىى قػىػػػػػػػػػػػػػػػػٍوالن كىًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػبلن   حى

ا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن  حن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  يىًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلَّ كىقبىٍعىليهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرؾي ذىالَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل كىالشًٌ  هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ اؽبي
كىقىػػػػػػػػػػػػػػػٍد نىصىػػػػػػػػػػػػػػػرى اإًللىػػػػػػػػػػػػػػػوي هًبىػػػػػػػػػػػػػػػا األىقىػػػػػػػػػػػػػػػبلَّ 
(2) 

 

اعتمد الشاعر يف الديواف التهيئة النفسية كالتعبئة اؼبادية إبعداد العدة لتحرير فلسطٌن 
ال من الغاصبٌن الصهاينة، إذ التوكل على هللا يف كلًٌ أمر ذم َّبؿ مطلب إيباين شرعي، ك 

إىل  -طهركا فلسطٌن-باب صبيعها، كقد أشار يف مقطوعة يستقيم التوكل إال َّبستنفاذ األس
التدريب احملكم للجيوش قبل خوض أرض اؼبعارؾ للميواجهة، كالتيقُّظ ؼبػىكر اليهود كخداعهم 

 كعدـ اٍئًتماهنم:

                                                           
 .66ص:، «مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .49،50ص، ص: ،ـ ف (2)
 .74ص: ،ـ ف (3)

ػػػػػػػػػػػػػػػػؤيكانن ميرىاًكغنػػػػػػػػػػػػػػػػا  تػىػػػػػػػػػػػػػػػػيػىقٍَّظ كىالى أتىىمىػػػػػػػػػػػػػػػػٍن خى
ػػػػػػػػػػبلىًح كىضبىٍلًػػػػػػػػػػًو   تىػػػػػػػػػػدىرٍَّب عىلىػػػػػػػػػػى صيػػػػػػػػػػٍنًع السًٌ
لًٌػػػػػػػػػػػٍق ميقىٍنػػػػػػػػػػػًببلن   عىلىػػػػػػػػػػػى صىػػػػػػػػػػػهىوىاًت اعبىػػػػػػػػػػػوًٌ حى

 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػكَّ يػىٍنػػػػػػػػػػػػػدى شى ػػػػػػػػػػػػػوَّافى الى ػػػػػػػػػػػػػٍن أىًمػػػػػػػػػػػػػنى اػبى  فىمى
ـي  ػػػػػػػػػػػػػػػػلًُّح ميٍغػػػػػػػػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػػػػٍعبه ًَّبلتَّسى ػػػػػػػػػػػػػػػػا ذىؿَّ شى  فىمى
ـي  ًدٍر فىاؼبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىباًدري أىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كىَّبى كىَّبى
(3) 
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لم ف، ييعرب عن تعٌطل لغة االحتجاج، "حو تٍ فػى  ةي فى اصً عى ػ من قصيدة " ادهى ب اجلًٍ رٍ دى كيف ػ 
  يبق سول حرب االستئصاؿ، يقوؿ:

، كاالستفادة من األخطاء السابقة كدرس  كيقرتف االنتصار َّبلتَّدريب كالتسلح البلـز
لتخٌطي مثيبلهتا مستقببل، كما يتحٌقق ىذا حبىشد اعبيموع اعبماىرية بتدريبها، لضماف 

 ػ:  حً الى السًٌ  ىلى إً " يف اؼبقطع األخًن منها بعنواف ػ ويي ونػٍ يي  ةي سى كٍ نى االنتصار يقوؿ يف قصيدة "

على األشهر اغبـر يف  الذم يتجلى ؼبتتبع قصائد الديواف؛ اعتماد الشاعر كاؼبلحظ العاـ
اؼبناسبات الدينية مبلبسات ؼبناسبة نظمو القصيدة، ليىلبس أترىبو للقصائد، كازباذه من 

رمضاف  ىل  قصائده ثوب إيبانو، كااللتزاـ اإلسبلمي َّبلقضية، من تلك القصائد نذكر: "
العاـ ، "(5)"يف مكة تلبية كيف القدس بلية، "(4)"كيف يسعد عيد، "(3)"كالقدس يهاف

. ، فهذه مناسبات(6)"اجلديد كالقدس مكبل ابحلديد   متعاقبة يف أشهر اغبـر

                                                           
 .82ص:، «مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .46،47ص،ص:، ـ ف (2)
 .49، ص:ـ ف (3)
 .53:، صـ ف (4)
 .63ص، ـ ف (5)
 .69ص، ـ ف (6)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا اءى دىٍرسن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني األىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  كىنػيلىقًٌ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػوًد كىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد دىانى  زًيىػػػػػػػػػػػػػػػػػةى اليػىهي  كنىػػػػػػػػػػػػػػػػػديكسى انى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًج األىٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىسً    ًَّبلنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر الى ًَّباًلٍحًتجى
األىٍشػػػػػػػػػػرىسً اٍسًتٍئصىػػػػػػػػػػاؽبىىا ريٍغػػػػػػػػػػمى اغبىًليػػػػػػػػػػًف 

(1) 
 

ػػػػػػػػلو  ػػػػػػػبلىًح، ًإىلى التَّػػػػػػػٍدرًيًب عىػػػػػػػٍن عىجى  ًإىلى السًٌ
ػػػػػػػػػػػػػةن  اًء مىٍعرىكى ػػػػػػػػػػػػػٍرانى مىػػػػػػػػػػػػػعى األىٍعػػػػػػػػػػػػػدى  لىػػػػػػػػػػػػػًئٍن خىسى
بػىعيػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػٍوؼى يػىتػٍ ػػػػػػػػػػػػةي اليػىػػػػػػػػػػػػٍوـً دىٍرسه سى  كىنىٍكسى

ٌوًنيػػػػػػػػػػػوا ًمػػػػػػػػػػػٍن صبىىػػػػػػػػػػػاًىًنً  ػػػػػػػػػػػاًد قػيػػػػػػػػػػػوىلفىكى   اعًبهى
 ػًبىلًػػػػػػػػػػػػػػيجو كيلُّنىػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػرىبه  ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن أىٍطلىػػػػػػػػػػػػػػسو 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًنً   اين ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذًكي بًثػىٍورىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً زىٍحفن
 ًإٍف تػىٍنصيػػػػػػػػػػػػػريكا هللاى يػىٍنصيػػػػػػػػػػػػػػرٍكيٍم فىػػػػػػػػػػػػػبلى هًتنيػػػػػػػػػػػػػػوا

 

 فىالنٍَّصػػػػػػػػػػري يف اغبىػػػػػػػػػػٍرًب ًَّبلتَّػػػػػػػػػػٍدرًيًب مىٍقػػػػػػػػػػريكفي  
 فىػػػػػػػػػػػاغبىقُّ عيٍقبىػػػػػػػػػػػاهي بػىٍعػػػػػػػػػػػػدى اغبىػػػػػػػػػػػٍرًب سبىًٍكػػػػػػػػػػػػٌني 
ػػػػػػػػػػػػٍتحه، كىنىٍصػػػػػػػػػػػػري هللًا مىٍضػػػػػػػػػػػػميوفي  ػػػػػػػػػػػػٍربه فػىفى  حى

ػػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػٍطوىهًتىا العيٍظمى ًطٌني تػىٍعنيػػػػػػػػػػػوا ًلسى ػػػػػػػػػػػبلى  السَّ
 يػىٍفػػػػػػػػػػػػػػػًدم ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػًطٌنى ًمٍلييػػػػػػػػػػػػػػػوفه فىًمٍلييػػػػػػػػػػػػػػػوفي 
ػػػػػػػػػا هًبىػػػػػػػػػا سبيػػػػػػػػػٍػحىى الصَّػػػػػػػػػهىاًيٌني  ػػػػػػػػػٍرَّبن ضىريكسن  حى
هللاي أىٍكبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كىٍلتىٍحيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني  كى
(2) 
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علي بن صاحل  أبو اغبسن لقد سبايزت دالالت البعد الديين للقصائد كتعددت يف ديواف
كإصباال يبكن حصرىا يف نقاط: قدسية األرض، تدنيس اليهود ؼبقدسات اإلسبلـ كعداؤىم 

من سًنة اؼبصطفى  للمرسلٌن، دعوة العرب للدفاع اؼبشرتؾ َّبسم اإلسبلـ كالشهادة، االعتبار
عليو الصبلة كالسبلـ كأصحابو يف اغبرب، تشبع الشاعر بركح القرآف أين سبظهر ذلك يف لغتو 
كصياغة أساليبو التعبًنية، كما ازبذ من اؼبناسبات الدينية مبلبسات لقرضو الشعر كـبزكان 

ص الشاعر مع الستلهاـ معاين القصيدة كأبعادىا الداللية، كالبعد الديين ذبلى أكثر يف تنا
 القرآف الكرمي كىذا ما سيتناكلو البحث َّبلدراسة يف مستوايت األسلوبية. 

 البيعد القومي:/ 2.3
يتمٌثل البعد القومي يف ؾباكزة الفرد لفردانيتو إىل اعبماعة الواحدة اؼبتوٌحدة، ؼبشاركتو 
ا، كالٌسبب الٌرئيس ىو كحدة الٌلساف كالٌدين كالوطن، كتتجٌلى القومية العربية يف  آالمىها كآماؽبى

كذباكًز إدراؾ الفرد العريب بضركرة اػبركج من أزماتو الوطنية اليت فرضها عليو اؼبستعمر، 
الٌصدمات اليت يتخٌبط فيها ؾبتمعيو، ليلجأى بذلك إىل سياساتو قائمة على أصوؿو متينةو، 

 تساندىا مبادئي ربٌررية ىادفة تعملي على ربقيقها. 
قد أدرؾ ىذه  أبو اغبسنكعندما أنيت على القومية العربية يف الٌديواف قبد الشاعر 

 ة جوانب، منها:األبعاد كتناكؿ القوميةى العربية من ًعدٌ 
بقوميَّة العرب كؿباكلة حٌدىا كتعريفها، فهي من احمليط األطلسي غرَّب  أبو اغبسن ػ إقرار

 ":ىل كحدة كربل؟إىل اػبليج العريب شرقا، كيف ىذا الٌصدد يقوؿ يف قصيدة "
 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلعيٍربي ًجٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه كىاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده 
 فىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اٍلميًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًط ًإىلى اػبٍىًليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 كىًإٍف أىبى رىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى الزَّمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف  
ٍيدى عى يػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػريَّبى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًج نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل السَّ
(1) 

 ط 

" يعوًٌؿ الشاعر على اعبماىًن العربية كينٌوه بقوَّهتا ألجل نكسة يونيوػ كيف قصيدة "
 إثبات ىذه القومية لًتحرير فلسطٌن َّبعبهاد كالفداء، فيقوؿ: 

ػػػػػػػػػػػاًد قػيػػػػػػػػػػػونل ٌوًنيػػػػػػػػػػػوا ًمػػػػػػػػػػػٍن صبىىػػػػػػػػػػػاًىًًن اعبًٍهى  فىكى
 ػًبىلًػػػػػػػػػػػػػػيجو كيلُّنىػػػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػػػرىبه ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن أىٍطلىػػػػػػػػػػػػػػسو 

 

ًطٌني   ػػػػػػػػػػػبلى ػػػػػػػػػػػى السَّ ػػػػػػػػػػػٍطوىهًتىا اٍلعيٍظمى  تػىٍعنيػػػػػػػػػػػو ًلسى
ٍلييػػػػػػػػػػػػوفي  يػىٍفػػػػػػػػػػػػًدم ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػًطٌنى مىٍلييػػػػػػػػػػػػوفه فىمى
(1) 

 ط 

                                                           
 .38ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
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" وباكؿ الٌشاعر من خبلؿ البيت الٌتايل أف ىل  رمضافي كالقدسي ييهافي كيف قصيدة "
ؽبم دكر يف ربرير بيت اؼبقدس يربط العرب دباضيهم كيذٌكرىم ببطل من أبطاؽبم الذين كاف 

كىو صبلح الٌدين األيويب؛ إذ ييعدُّ رمزا من الرُّموز اليت يستشهدي هبا الٌشاعر ألايـً عزًٌ العرب 
 كؾبًدىم، فيقوؿ:

حي الػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌيًن" يىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدعيوكيٍم فػىلىبُّػػػػػػػػػػػػػػػػو  "صىػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػبلَّ   ًكرىامنػػػػػػػػػػػػػػػػا ايى بىػػػػػػػػػػػػػػػػيًن اٍلعيػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًب اأٍلىجى
(2) 

 ط 
" ييضفي الشَّاعر على القومية العربية كيف يسعدي عيده يف البيت الٌتايل من قصيدة "

رابطة األخٌوة اليت من شأهنا أف تزيدىا سباسيكا كاستشعارنا َّبؼبسؤكلية ذباه ىذا القطر العزيز؛ إذ 
 ينظر إىل الشَّعب الفلسطيين على أنٌو أخ للعرب، كأنٌو قد استيبعد عن أىلو كدايره، فيقوؿ:

لىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً أى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًليبػىهىاأيكىلى اٍلًقبػٍ  ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىى سى
 

ا  ػػػػػػػػػرًيدن ػػػػػػػػػى شى ػػػػػػػػػو اٍلعيػػػػػػػػػٍرًب عىٍنػػػػػػػػػوي أىٍمسى كىأىخي
(3) 

 ط 

" قبدي الٌشاعر يف البيت الٌتايل هبلد الٌذات يف مٌكة تلبية كيف القدس بلٌيةه كيف قصيدة "
العربية َّبستنجاده َّبلعرب كاستنهاضهم للٌدفاع عن أرضهم بدافع القومية؛ فهو يرل أٌف 

مكاسبهم، كىم ك  َّبحتبلؽبم فلسطٌنى قد داسوا على مىٍعلىم من معامل العربالصهاينة كغًنيىم 
 اؼبعتدكف عليها دبا عاثوا فيها فسادنا، فيقوؿ:
 كىيف ًفًلٍسػػػػػػػًطٌنى عىػػػػػػػاثى الػػػػػػػٌرًٍجسي ميٍكتىًسػػػػػػػحنا

 

ػػػػػػمي؟  مىعىػػػػػػاملى اٍلعيػػػػػػٍرًب، أىيٍػػػػػػنى اٍلعيػػػػػػٍربي أىيٍػػػػػػنى ىي
(4) 

 ط 

 البيعد اإلنساين:/ 3.3
معىن مشرتؾ، يتساكل سكاف »يٌتضح لنا مفهـو البعد اإلنساين من اظبو كعنوانو أبنٌو 

األرض يف حقيقتو كنتيجتو، ال فرؽ بٌن أىل اؼبناطق اغبارة كاؼبناطق الباردة، كال فرؽ بينهم 
صبيعا اآلف كبٌن آَّبئهم من قركف مضت أك ذراريهم بعد قركف مقبلة، كال نيكراف أٌف البشر 

يف ليغاهتم، كألواهنم، من النٌاحية العاٌمة، لكن ىذا االختبلؼ ال يػيٍؤبىو لو، كال ىبدش ما ىبتلفوف 
، كقد ًاىتٌم الٌشاعر أيٌبا اىتماـ َّبلبيعد (5)«تىقرَّرى من تساكيهم يف اغبقيقة اإلنسانية األصلية

                                                                                                                                                                       
 .47ص:، «مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .52، ص:ـ ف (2)
 .54، ص:ـ ف (3)
 .65، ص:ـ ف (4)
 .14ـ، ص:4،2005ط، هنضة مصر، «تعاليم اإلسالـ كإعالف األمم ادلت حدةحقوؽ اإلنساف بٌن »دمحم الغزايل،  (5)
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كوت العامل اإلنساين للقضيَّة الفلسطينية؛ إذ قبديهي مستغرَّب مستفهما بسؤاؿ استنكارم عن س
                                            عمَّا يقع على الفلسطينيٌن من الظُّلم، كال وبسُّ بوخز الضمًن اإلنساين، فيقوؿ يف مقطع 

 ":العاـ اجلديد كالقدس مكٌبل ابحلديدمن قصيدة " -أعداء الشُّعوب -
 أىيػىٍرضىػػػػػػػػػػى الضَّػػػػػػػػػػًمًني اٍلعىػػػػػػػػػػػالىًميُّ دبىػػػػػػػػػػا يػىػػػػػػػػػػػرىل
ػػػػػػػػػػػػػػعيوًب تػىوىاطىئيػػػػػػػػػػػػػػوا اءى الشُّ ػػػػػػػػػػػػػػاًىدي أىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى  ييشى

 

نٍػيىا كىالى يػىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىملَّي    ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى الظٍُّلػػػػػػػػػػػػػػػػػػًم يف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ
ـي  عىلىػػػػػػػػى اٍلغىػػػػػػػػٍدًر كىاٍلعيػػػػػػػػٍدكىاًف كىالنَّػػػػػػػػاسي نػيػػػػػػػػوَّ
(1) 

 ط 

وباكؿ الٌشاعر أف ييلفت العاملى إىل جرائم االستعمار الذم يزعيم أنٌو مهد اغبرٌية كالعدالة، 
النٌامية دبا ازٌبذت من شعاراتو جوفاء الستغبلؿ الٌشعوب كقمعها؛ كيف ال؟ كىي ضد الٌدكؿ 

اليت تنهبي ثركاهتا كتستنزؼ طاقاهتا، فيذكر أهٌنا ىي الٌسبب يف ذٌؿ الٌشعوب كزبلُّفها؛ إذ 
 يقوؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل ديكىالن ًَّبٍلغىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًب تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزعيمي أىنػَّهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ جيهيوًدىى ري لًلتَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًمًًن كي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػخًٌ  تيسى

ػػػػػػػػػػػػػػػازبيىػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػعيوًب دبىٍيًنهى  دًٌري أىٍعصىػػػػػػػػػػػػػػػابى الشُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػاؿى التػَّقىػػػػػػػػػػػػػػػدُّـً يف الٍػػػػػػػػػػػػػػػوىرىل  تػيعىٍرقًػػػػػػػػػػػػػػػلي أىٍعمى

 

ػػػػػػػػػػػػػرميي اٍلميعىظَّػػػػػػػػػػػػػمي    ًىػػػػػػػػػػػػػيى اٍلعىػػػػػػػػػػػػػاملىي اغٍبيػػػػػػػػػػػػػرُّ اٍلكى
ـي  ػػػػػػػػػػػػػعيوًب كىتػىٍهػػػػػػػػػػػػػًد  كىتػىٍنًسػػػػػػػػػػػػفي عيٍمػػػػػػػػػػػػػرىافى الشُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػا كىتىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػًرـي  رى اغبٍىػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًب ًفيهى  كىتيوقًػػػػػػػػػػػػػػػػدي انى

ًت  كىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنًقمي كىتػيٍزًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي ريكحى اغٍبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرايَّ
(2) 

 ط 

مث أييت على اعبانب اػبًٌن يف اإلنساف كىو ضمًنه فيناديو نداء اؼبستعطف الذم 
يستجدم الرضبة كالعطف إلنقاذ الضعيًف الذم يعاين الذٌُّؿ كاحملن، كيدعوه إىل العمًل 

اية من اعبهل كاؼبسانبة يف نشر الٌسلم دبساعدة الشُّعوب على الرُّقيًٌ للعيش يف عزَّةو ككرامة َّبلوق
 كذلك فبا ينبغي أف تىشرًتؾى فيو شعوب األرض قاطبةن كتتذٌكؽ نعيمىو، فيىقوؿ: كاألمراض،

ائًرو  ػػػػػػػػػػٍل ًمػػػػػػػػػػٍن ضىػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػاًف ىى ٍنسى  أىايى عىػػػػػػػػػػاملىى اإٍلً
ػػػػػػػػػػػرى لًلنَّػػػػػػػػػػػاًس كيلًًٌهػػػػػػػػػػػمٍ  ائًري تػىٍبغًػػػػػػػػػػػي اػبٍىيػٍ  ضىػػػػػػػػػػػمى
ػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػعيوبى اأٍلىٍرًض كبىٍػػػػػػػػػػػػػػوى ريًقيًٌهى  تػىقيػػػػػػػػػػػػػػودي شي

 دى ذيؿٌو كىؿًبٍنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو فػىيىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىدي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 تىًقيػػػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػػػنى اأٍلىٍمػػػػػػػػػػػرىاًض كىاعبٍىٍهػػػػػػػػػػػًل كىاٍلعىػػػػػػػػػػػرىا

ػػػػػػػػػػػػػػػرىةو ربىًٍمػػػػػػػػػػػػػػػي الضَّػػػػػػػػػػػػػػػًعيفى كىتػىػػػػػػػػػػػػػػػٍرحىمي    ميطىهَّ
ـً كىتيٍسػػػػػػػػػػػػػًهمي  ػػػػػػػػػػػػػبلى ٍقػػػػػػػػػػػػػًل السَّ ػػػػػػػػػػػػػلي يف حى  كىتػىٍعمى
ػػػػػػػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػػػػػػػاًف، فىػػػػػػػػػػػػػػػالرًٌٍفقي بػىٍلسى ٍنسى  كىتػىٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػقي ًَّبإٍلً
 كىوبىٍيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىزًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزان ًَّبٍلكىرىامىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍعىمي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػو كىتيٍطعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أىٍمننػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، فػىتىٍكسي ٍنىحي  كىسبى

                                                           
 .71ص:، «مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .71ص: ،ـ ف (2)



 اؼببحث األكؿ:                                                                            موضوعات القضية الفلسطينية
 

- 47 - 

ٍكًد عىػػػػػػٍن ضًبىػػػػػػى ػػػػػػعيوبى اأٍلىٍرًض لًلػػػػػػذَّ يَّػػػػػػا شي  فػىهى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػىعَّمي  ٍقًلهى اٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتىاًكيىةو يف حى
(1) 

 ط 

كقد تفاعل الشاعر مع القضيَّة من خبلؿ البيعدين القومي كاإلنساين فأدركنا من 
صوهتا إىل العرًب أبفَّ أخىا لًلعيرب  خبلؽبما مدل كعي الٌشاعر َّبلقضية، كقباحو يف إيصاؿ

يعيشي يف فلسطٌن ميهاانن طريدا، كمعامله ؽبم تيداسي كتيدٌنسي فيها، بل أكثر من ذلك فقد جعلها 
قضيةن إنسانيةن حيث إفَّ على كلًٌ إنساف يبتلك ضمًننا ال يبكني أف يقبل َّبلظلم كاالنتهاكات 

  رؽ أكًدين.اليت ربديث يف فلسطٌن، دكف االلتفات إىل ع
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 ادلبحث الثاين: التجليات الفنية للقضية الفلسطينية يف الديواف.
 ادلطلب األكؿ: اللغة الشعرية كمستوايهتا األسلوبية./ 1

  ادلستول الصويت:/ 1.1
إف أكؿ نقطة يتعرض ؽبا الباحث األسلويب يف دراسة البنية الصوتية ىي اإليقاع بنوعيو 
الداخلي كاػبارجي، كمنو نتطرؽ إىل ربديده، فاإليقاع اػبارجي يرتبط يف إطاره العاـ 
َّبؼبوسيقى كالفن، كيتضح ىذا جليا يف ميداف األدب َّبلشعر كونو من الفنوف القولية، فإيقاعو 

فاإليقاع ىبتلف َّبختبلؼ اللغة كاأللفاظ اؼبستعملة)...( فهو »كة حسيا أك صوتيا، يتعلق َّبغبر 
، كلكل صوت جرس يؤدم داللة معينة كمضموف (1)«.التلوين الصويت الصادر عن األلفاظ

  خاص بو وبدده السياؽ العاـ.
 اإليقاع اخلارجي:/ 1.1.1

 كيتكوف من الوزف كالقافية كحرؼ الركم:
القدامى اؼبعيار اؼبميز للشعر عن غًنه من الفنوف النثرية، فهو القالب  اعتربه النقادأػ الوزف: 

الذم يصب فيو الشاعر ذبربتو الشعرية، كيقصد بو تلك التفعيبلت اؼبتماثلة عددا بٌن 
 الشطرين الصدر كالعجز كاؼبمثٌلة لبحر من البحور اػبليلية على نسق أفقي. كقد اختار الشاعر

ديوانو نظاـ القصيدة العمودية التقليدية َّبلقافية كالركم اؼبوحد، إيباان منو بضركرة ل أبو اغبسن
احملافظة على اؼبوركث شكبل كالتجديد مضموان، كيف اعبدكؿ اآليت ربديد للبحور اليت تكررت 
يف موضوع دراستنا للقضية الفلسطينية استفدان من "جدكؿ كرد يف دراسة الباحث كماؿ 

 غبوصلة تلك التكرارات، ميربزين أثرىا الداليل:، (2)جبار"
 
 

                                                           
ر العريب، القاىرة ، مصر، ، دار الفك«األسس اجلمالية يف النقد العريب عرض كتفسًن كمقارنة»عز الدين اظباعيل،  (1)

 .315، ص:ـ1992 ف، د د
( دراسة يف ـ1994ت:/1906ك:علي بن صاحل) أبو احلسنديواف مآسي كأين اآلسي؟ لػ »ينظر، كماؿ جبار،  (2)

رسالة دكتوراه مرقونة، إشراؼ األستاذ دمحم زىار، قسم اللغة كاألدب العريب، كلية ، «البىن األسلوبية كأبعادىا الداللية
، كىذه الدراسة تناكلت الديواف 14، اعبدكؿ ص:ـ2017اآلداب كاللغات، جامعة دمحم بوضياؼ اؼبسيلة اعبزائر، سنة 

 ها ما ىبدـ حبثنا.َّبلدراسة األسلوبية بشكل مفصَّل، فقدَّـ الباحث فيها جداكؿ إحصائية، استفدان من
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 النسبة عدد كركد البحر البحر عنواف القصيدة قمالر 

1 

 69 العاـ اعبديد كالقدس مكبل َّبغبديد ص.

 129االعتداء اإلرىايب على لبيا. ص %28.57 مرات 04 الطويل
 123يـو التضامن مع فلسطٌن. ص

 83األقصى. صاليهود وبرقوف اؼبسجد 

2 

.  29ص عهد بلفور شـؤ

 %28.57 مرات 04 اػبفيف

 53ص كيف يسعد عيد.

 41نكسة يونيو. ص

 105صربة كشتيلة. ص

 59ص نريد سبلما ال استسبلما.

3 
 41نكسة يونيو. ص

 91مأساة كأين األساة. ص %21.42 مرات 03 البسيط
 63ص بلية.يف مكة تلبية كيف القدس 

4 
 37ص .ىل كحدة كربل؟

 115ملحمة عيد الثبلثٌن. ص %21.42 مرات 03 الكامل

 77ص .فتحعاصفة 

كعند استقراء اعبدكؿ كربليل معطياتو، اؼبتمثلة يف عدد تكرار البحر الواحد لعٌدة قصائد 
يف قصيدة كاحدة كبحر  مع النسبة اؼبئوية ػ مع العلم أف ىناؾ حبور مل نيشر إليها النفرادىا

الرمل، قبد أف الشاعر قد اختار بعناية حبور قصائده يف ىذا الديواف طبقا لتجربتو الشعرية، 
كما وبملو البحر من دالالت كإوباءات ساعدت الشاعر يف إبراز مكنوانت فؤاده ذباه القضية 

 اليت تبناىا كانفح عنها يف الديواف.
قصائد لكونو رحبا لتكثيف اؼبعاين اليت ذبيش يف  بعأر قد تكرر كركده يف فبحر الطويل 

خلد الشاعر كاليت قد شحنها بركح اغبماسة كاالنفعاؿ كالتفاعل مع القضية الفلسطينية فيقوؿ 
 ":"اليهود حيرقوف ادلسجد األقصىيف قصيدة 
ػػػػػػػػزه و "أىيي  اءه كىاٍحػػػػػػػًتبلىؿه ميرىكَّ  نٍػييػػػػػػػو" ًاٍعتًػػػػػػػدى

ػػػػػاًح  ػػػػػاًح الًكفى  جىروبىػػػػػةه ًفًلٍسػػػػػًطٌني يف سى
 

ػػػػػافه ميبىًاًشػػػػػري  ك"ييوٍلييػػػػػو"  رًيػػػػػقه كىاٍمًتهى  ؟حى
ػػػاةي اؼبػػػػيٍخًلصيوفى العىبىػػػاًقري فىػػػأىٍينى األي   (1)؟سى

 

                                                           
 .87ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)



 

 اؼببحث الثاين:                                                             التجليات الفنية للقضية الفلسطينية يف الديواف
 

- 51 - 

فعولن، مفاعيلن( احتوات الصراع القائم بٌن ) ب من تفعيلتٌن متمايزتٌنكالبحر مركٌ 
ركية كيطرد اؼبلل ربزاف حدة تصعيد الشاعر للقضية، كليبث اغبالطرفٌن العرب كإسرائيل، كما تي 

 ":يـو التضامن مع فلسطٌنفعيلتٌن، فيقوؿ يف قصيدة "اتبة بتناكب التٌ كالرٌ 
ػػػػػػػػػػػػػوَّىيوا  أىملٍى يىٍكػػػػػػػػػػػػػًف أىٍف قىػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍحرىقىػػػػػػػػػػػػػوهي كشى
ػػػػػػػػػػػادو ميقىػػػػػػػػػػػدَّسو  لًٌػػػػػػػػػػػي عىػػػػػػػػػػٍن ًجهى  أىلىػػػػػػػػػػٍيسى التَّخى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ ذٌبىاسي  مىعىًاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىوي الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّا ًبكي
بىػػػػػػػػػػػػػائًًر؟لًتىٍطًهػػػػػػػػػػػػػًنًًه ًمػػػػػػػػػػػػػٍن ميوًبقىػػػػػػػػػػػػػاًت  الكى

(1) 
 

 كمن اؼببلحظ ما طرأ على البحر من زحافات كعلل اليت كردت يف البيت:
 ٍ ػػػػػػػػػػػػروبىنتي ػػػػػػػػػػػػاًح جى ػػػػػػػػػػػػاًح ٍلًكفى  ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػًطٌني يف سى

//0/0/ /0 / 0  /0//  0// /0//0 
 وؿي مىفىاًعلينٍ ػػػػػػػػػفػىعي  لينٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعي  اػػػػػػػػػمىفى  فػىعيولينٍ ؼ

ػػػػػػػػػاةي ٍلميٍخًلصيػػػػػػػػػوفى ٍلعىبىػػػػػػػػػاًقرً أٍلي فىػػػػػػػػػأىٍينى    (2)؟مسى
//0 / 0//0/ 0/0// 0/ 0//0//0 

ػػػػػػػػػػػػػػمى  فػىعيػػػػػػػػػػػػػػولينٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػاعً  فػىعيػػػػػػػػػػػػػػولينٍ  اًعيلينٍ فى  لينٍ مىفى
 

(،   كىو زحاؼ القبض: الذم يعد حذؼ اػبامس الساكن فتصبح التفعيلة )فػىعيوؿي
القارئ دبسؤكلية كىذا التغًن حقق حركية داخلية تدفع َّبػبطاب الشعرم كبو التنامي إبشعار 

  الدفاع من أجل فلسطٌن.
قصائد،  أربعحبضوره اؼبتكرر يف ػ مع حبر الٌطويل ػ  : أخذ اؼبرتبة األكىلحبر اخلفيف

كيعد من البحور اليت ؽبا نسبة معتربة من نظم الشعراء خاصة احملدثٌن،   %28.57 كذلك بنسبة
، كينسجم مع النفس  اؼبتوترة القلقة اليت بٌن جنيب كونو مرف وبمل قضااي العصر من اؽبمـو

الشاعر حٌن آؼبتو األكضاع اليت آلت إليها فلسطٌن بعد كعد بلفور َّبلتقسيم كاؼبذابح اؼبتكررة، 
 فيقوؿ:

ػػػػػػػػػػلًٌ ًصػػػػػػػػػػٍنفو  ػػػػػػػػػػبلىًح ًمػػػػػػػػػػٍن كي ػػػػػػػػػػوا ًَّبلسًٌ  ىىجىمي
ػػػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػػػٍن بيطيػػػػػػػػػػوفو   اٍسػػػػػػػػػػتػىبىاحيوا األىٍعػػػػػػػػػػرىاضى كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًب اعبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائًًم اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوًبقىاتً   يف ًاٍرًتكى

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييوخى كالًغٍلمى  يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذحبىيوفى الشُّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم أىٍحرىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا جيٍثمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  بػىقىريكىى

ػػػػػػػػػػػػػوًد قىػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍطلىػػػػػػػػػػػػػقى  ػػػػػػػػػػػػػودي العىنىػػػػػػػػػػػػػاانى السُّ  اليػىهي
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ٍلػػػػػػػػلى ميٍسػػػػػػػػًلًمٍن ًبعىػػػػػػػػصى لٍػػػػػػػػػبىٍطشً أى  ػػػػػػػػو كي  ٍخرىجي
/0//0  /0/ /0 // 0   /// 0 /0/ 

 فىػ تينٍ       فىًعبلى  نٍ ػػػػػػػًعلي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٍن ميتػىفٍ    فىًاعبلى 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍاًر كىغبٍىًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ميهى  (1)انى اكىبًنػٍ
//0/   0 / /0//0    // /    0/0 
 تينٍ  بلى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىعً     عليٍن ػػػػػػػػػػػميتػىفٍ     تينٍ   ػًعبلى 

 كغالبا ما يلجأ الشعراء إىل كسور كزنو ؼبركنتو، كىذه الزحافات الواردة بكسر التفعيلة
األصلية لترتجم عن نفسية الشاعر اؼبنكسرة لؤلكضاع اغبالكة اؼبتأزمة للشعب الفلسطيين. 

عيلة) ميٍستػىٍفًعليٍن( فت فالتفكن، كركد بشكل الكلزحاؼ "اػب "؛ كىو حذؼ الثاين السا 
ر فرحة العيد كفلسطٌن " يتنكٌ كيف يسعد عيد" ميتػىٍفًعليٍن(، فنجد الشاعر يف قصيدةتتحور بػ)
التشريد، فكما للخ  ك  َّبغبديد، فبل سعادة يف عيد كاإلخوة ينازعوف الرعب كاػبوؼمكبلة 

داللة التداخل فهو يوحي َّبلشاعر أف ال فرحة للعيد للعرب كتشوبو كتتداخلو أحزاف 
 الفلسطيين، فيقوؿ: 

ٍيػػػػػػػػػػػػػفى يىٍسػػػػػػػػػػػػػػعىدي ًعٍيػػػػػػػػػػػػػػديفٍ   أيُّػػػػػػػػػػػػػوى ٍلعيػػػػػػػػػػػػػػٍربي كى
/0//0/0 / /0/ /0/ //0/0 

تينٍ   فىًعبلتينٍ   ػػػػػػػػػػػٍفًعليػػػػػػػنٍ ميتىػػػ فىاًعبلى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقيػٍقيٍن لىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرري ٍلقيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا؟  كىشى
(2) 

///0/0  //0//0    /0//0/0 
تينٍ  تينٍ       ميتػىٍفًعلينٍ     فىًعبلى  فىاًعبلى

بتفعيبلتو اؼبتماثلة الصافية  فبحر الكاملكالكامل،  بسيطكأييت يف الرتبة الثانية حبرىٍم ال
يشحنها الشاعر َّبلنػَّفىس الثورم، كما يطاكعو للوصف اؼبصحوب َّبغبركية كاالنسيابية، ككاف 
إيقاع حبر الكامل متناغما مع مضموف خطاب القصيدة، كخدـ قصدية الشاعر يف قصائده 

"، الثالثٌنملحمة عيد " ك"عاصفة فتحاػبمسة السابق ذكرىا يف اعبدكؿ، كَّبػبصوص: "
فيقوؿ يف ىذه األخًنة بعلة اإلضمار؛ كىي تسكٌن الثاين اؼبتحرؾ، كالشاعر يف مطلعها 
يبحث عن الكلمات اليت يصوغ هبا ما تضمره نفسو فواتى إضمار التفعيلة مع ما تضمره 

  نفس الشاعر :
رٍ   مىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن يل أبًىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼو مىػػػػػػػػػػػػػػػػػارًجو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن انى

 
 

ا أىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىارًم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًظهى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىخيطَّ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن شي
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ػػػػػػػػػػاًس قىػػػػػػػػػػ كىأىصيػػػػػػػػػػوغى  ائًفىنٍ ًمػػػػػػػػػػٍن ؽبىىػػػػػػػػػػًب غبٍىمى  ذى
///0//0  ///0 //0  // /0//0 

 ميتػىفىاًعلينٍ     ميتػىفىاًعلينٍ       ميتػىفىاًعلينٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًعًد ثٍػثػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىارً   ٍلعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل ًبسى
 (1)تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرـً

/0/0//0  ///0//0  /0/0/ 
 ميتػٍفىاًعلٍ     ميتػىفىاًعلينٍ     ميتػٍفىاًعليٍن 

كحبر الكامل اندرا ما يكوف اتـ التفعيبلت لذا قبده مقطوعا أم غبقت ضربو علة 
  فتكوف التفعيلة "ميتفىاًعٍل"  تسكٌن ما قبلوحذؼ الساكن األخًن من التفعيلة ك القطع كىي 

هناايت شطر العجز كونو تفعيلة كما ىو يف الشاىد السالف كىذا القطع سًنافق كافة 
  القافية. 

كاإلضمار يتمثل يف تسكٌن الثاين اؼبتحرؾ من التفعيلة "ميتػىفىاًعليٍن" كقد كرد يف اغبشو، 
 :عاصفة فتحكما يهم الدراسة ما طرأ من تغًنات على الضرب كما يف البيت من قصيدة 

ػػػػػػػػػػٍمتي بًنػٍ  ى م مىػػػػػػػػػػذً لىػػػػػػػػػػلٍ  ورً نيػػػػػػػػػػأىٍقسى ػػػػػػػػػػسٍ  ؤلى  امى سى
/0/0/ /0    /0/0//0   ///0//0 
 ميتػىفىاًعلينٍ       فىاًعلينٍ ميتػٍ         فىاًعليٍن تػٍ مي 

 

 (2)يًسػػػػػػػػػػػػنى نػٍ خي لٍ بً  نٍ قى ادً صىػػػػػػػػػػػػ مي ًسػػػػػػػػػػػػقٍ أي كى  فٍ رى و نيػػػػػػػػػػػػ 
/0/0//0  ///0//0  /0/0//0 

 نٍ ميتػٍفىاًعلي    ميتػىفىاًعليٍن     ميتػٍفىاًعليٍن 

كيلتـز ىذا اإلضمار مع صبيع هناايت ىذه اؼبقطوعة "درب اعبهاد" كصوتيا نلمس يف 
اكبباس الصوت إلسكاف اؼبتحرؾ مث اندفاعو اثنية إشارة إىل نفسية إضمار التفعيلة شيء من 

   .الشاعر اؼبندفعة اثئرة على الظلم
قصائد، فهو يف اؼبرتبة الثالثة قياسا  ثبلثبدكره كركدا يف الديواف يف  حبر البسيط:

َّبلبحور األخرل من جهة تكرارىا. "فهو يتميز بتماكج نغماتو مرتاكحة بٌن االرتفاع 
، فااللبفاض يوضح مدل (3)كااللبفاض طبقا ؼبوضوع القصيد، كالذم اختاره الشاعر بعناية"

"، حيث نكسة يونيودة "ـ، ككتب إثر اؽبزيبة القصي1967تراجع العرب كانتكاستهم "بًيونيو"
ترتفع النغمة اؼبوسيقية للبحر كيظهر جليا حٌن يستنهض الشاعر القومية العربية لتصدم 
 العدكاف، كعدـ االستسبلـ، من مث يهاجم ؾبلس األمن على اكبرافو عن جادة العدالة، فيقوؿ: 

ػػػػػلو  ػػػػػٍل ؾبىٍلًػػػػػسي األىٍمػػػػػًن الى يػىٍقػػػػػوىل عىلىػػػػػى عىمى ٍبًػػػػػػػػػػػػػػػػٌني؟  ىى ػػػػػػػػػػػػػػػػقَّ أىـٍ يىٍكًفيػػػػػػػػػػػػػػػػًو أتى  فػىيػىٍنصيػػػػػػػػػػػػػػػػرى اغبى
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 ًإفَّ األىٍمػػػػػػػػػنى يف عىطىػػػػػػػػػبو ايى ؾبىٍلًػػػػػػػػػسى األىٍمػػػػػػػػػنى 
ػػػػػػػػو بػىتػىهي ٍر مىغىبػٍ نىػػػػػػػًب لًٍنًحػػػػػػػرىاؼى ٍحػػػػػػػذى  )...(ذبىىنػٍ

      //0/ //0/   /0 /0/0 //0///0 
 فىًعلينٍ   ٍن مٍستػىٍفًعلينٍ ػػػلي ػػػػػػػػػػػػػػػػػفىاعً  ميتػىٍفًعلي       

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى دىكىاءه الى  دىكىاًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني؟فػىهى
 

فىًبٍنًحرىافًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى زبىٍتػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي ٍلمىوىازًينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
(1) 

//0//0/     / /0 /0 / 0//0/0/0 
 ًعليٍن ًفٍعلينٍ ػػػفٍ ػػػػػػػػػػػػػػميٍستى  ًعليٍن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ميتػىٍفًعلينٍ 

كنبلحظ نفس البحر طاكع الشاعر يف حديثو عن اغبزف كالنفس اؼبنكسرة، بنغمتو 
اؼبنخفضة اؼبواتية مع إحباط النفس لتشرذـ العرب كتفرقهم بعد الوحدة اليت كانت قوة إىل 

 ؟":مأساة كأين األساةجانب فلسطٌن يف الكفاح، فيقوؿ يف قصيدة" 
 مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل كىلًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍَّجًم أىٍرعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كىيػىٍرعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاينً 

ًتنىا فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىمُّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى لَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبسى  دىاًىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو حى
 ٍ ػػػػػًك ى ػػػػػاؿى ٍددىٍمػػػػػعى ميٍنسى ًء أىسى ػػػػػٍرري لٍػػػػػبىبلى  )...(شى

      /0/0//0///0/0/0//0///0 
 ميٍستػىٍفًعليٍن فىًعليٍن ميٍستػىٍفًعليٍن فىًعلينٍ       

ػػػػػػػػاين   ػػػػػػػػرى اللٍَّيػػػػػػػػًل أىٍجفى ػػػػػػػػا النَّػػػػػػػػوـي عىبػٍ  كقىػػػػػػػػٍد جىفى
ػػػػػػػػػػػػػػػٍهمو رىمىػػػػػػػػػػػػػػػى قػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػيب فىأى   ٍضػػػػػػػػػػػػػػػنىًاين؟كأىمُّ سى

ػػػػػػػاين  ا فىأىٍبكى ػػػػػػػٍرري لٍػػػػػػػبىبلى أىٍضػػػػػػػحىكى أٍلىٍعػػػػػػػدى شى
(2) 

 /0/0//0  /0//0 /0/0//0 /0/0 
 فىاًعلٍ  فىاًعليٍن ميٍستػىٍفًعليٍن     ميٍستػىٍفًعلينٍ  

كال يكاد ىبلو ىذا البحر من الزحاؼ كالعلل إال اندرا، كالزحاؼ الذم كثر كركده ىو 
لة القطع: كىي حذؼ الساكن من آخر التفعيلة، كإسكاف ما فىًعليٍن(،ككذا ع -اػب ) فىاًعلينٍ 

لتفعيلة َّبلتغًنات فىاًعٍل(، كىذا دليل يثبت سباكج األصوات اليت تربزىا ا -قبل آخره) فاًعلينٍ 
فقصيدة "يف مكة تلبية كيف القدس بلية" كردت اتمة، أما قصيدة "نكسة ، الطارئة عليها

يونيو" فهي ـببونة، كقصيدة "مأساة كأين األساة" فمخبونة كمقطوعة، أم أصاهبا علة القطع 
من ذلك ما قالو  يف الشاىد الوارد سابقا "كىاين" تقابلها التفعيلة "فىاًعٍل" كقد مس ىذا 

شعرية ات غبفاظو على كحدة القافية، كقد اعتربىا الشاعر ضركرة القطع صبيع هناايت األبي
 هبب عليو أف يلتـز هبا.

كبعد استقرائنا لطبيعة العبلقة اؼبوجودة بٌن البحر كموضوع القصيدة قبد الشاعر اختار 
البحر اؼبناسب لكل دفقة شعورية، مراعيا الغرض الذم وبملو البحر الشعرم يف خفاايه 

ده اختار لقصائده األصوات ذات الغنائية ليبث اغبركية كاغبياة يف فنجدالليا، كصوتيا 

                                                           
 .43ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .91،92ص،ص: ،ـ ف (2)
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القصيدة، كتكمن أنبية اؼبوسيقى الشعرية يف ترسيخ أفكار اػبطاب الشعرم يف ذىن القارئ 
 لتستقر، كتضفي بتأثًنىا الفعاؿ على نفس اؼبتلقي، كىذا ديداف الشاعر جرٌاء قصائده.

  ب( القافية:
كالدارسوف القدامى يف ربديدىا، كاؼبشهور ما كضعو اػبليل بن أضبد اختلف النقاد 
من آخر حرؼ يف البيت إىل أكؿ ساكن يسبقو مع حركة اغبرؼ الذم » الفراىيدم فحددىا:

كيعرفها إبراىيم  ،(1)«قبل الساكن، كمن مث فقد تكوف القافية كلمتٌن، أك كلمة أك بعض كلمة
عدة أصوات تتكرر يف أكاخر األشطر أك األبيات من ليست القافية إال » أنيس بقولو:

ىذا يكوف جزءا ىاما من اؼبوسيقى الشعرية، فهي دبثابة الفواصل  (2)"القصيدة، ك"تكررىا
اؼبوسيقية يتوقع السامع ترددىا، كيستمتع دبثل ىذا الرتدد الذم يطرؽ اآلذاف يف فرتات زمنية 

كمنو يتبٌن أنبية القافية؛   .(3)«مى الوزفمنتظمة، كبعد عدد معٌن من مقاطع نظاـ خاص يس
كوهنا قواـ الشعر إىل جانب الوزف عند النقاد القدامى، كصبع من اؼبتأخرين، كما أف بعض 
احملدثٌن اعتربكا التقيد هبا عبئا على الشاعر كربديدا غبريتو، فاستبدلوىا َّبؼبوسيقى الداخلية من 

 نااي األسطر أك األشطر.جرس اغبركؼ، أك التكرار كلمة، أك مقطع يف ث
بعد استقرائنا للديواف خبصوص قصائد القضية الفلسطينية قبد الشاعر كاف ملتزما 
حبدكد القافية كركيها اؼبوحد يف كامل القصيدة فهو من الشعراء احملافظٌن على عركض 

اب القصيدة العربية، عمد إىل كحدة القافية ح  وبقق صوات عذَّب يشنف األظباع كيربط األلب
 بقصيدتو ح  ينهيها.

كالقافية  ،(4)كقد اعتمد الشاعر يف ديوانو على نوعٌن من القافية، كىي: اؼبتواترة
، كاختيار الشاعر ؽبذين النوعٌن لتكوف القصيدة ذات غنائية ما يسمح ؽبا (5)اؼبتداركة

الذم وبمل َّبإلنشادية كمن مث اغبفظ كالتداكؿ يف األلسن، كلًنبط األبيات َّبػبيط الشعورم 
" فاؼبقطع الصٌ  ويت لقافيتها إما داللة اغبزف كالكآبة، كما اغباؿ يف قصيدة" عهد بلفور شـؤ

                                                           
 .157، ص:2013، 2جسور، اعبزائر، ط  ،«ادلرجع يف العركض كالقافية»انصر لوحيشي،  (1)
 كذا كلعل الصواب:)تكرارىا(. (2)
 .244، ص:ـ1952، 2طد د ف، ، «موسيقى الشعر»إبراىيم أنيس،  (3)
ادلعجم ادلفصل يف علم »ىي اليت يفصل بٌن ساكنيها حرؼ متحرؾ كاحد، إميل بديع يعقوب،  القافية ادلتواترة: (4)

 .348، ص:ـ1،1991ط، الكتب العلمية ،بًنكت، لبناف، «العركض كالقافية كفنوف الشعر
 .348ىي اليت يفصل بٌن ساكنيها متحركاف اثناف، ـ ف، ص: القافية ادلتداركة: (5)



 

 اؼببحث الثاين:                                                             التجليات الفنية للقضية الفلسطينية يف الديواف
 

- 56 - 

، ية الستكانتها ؼبكيدة كعد بلفور)( يوحي أبنٌن الشاعر كضعف األمة العرب0/0اؼبتواترة)/ مىاانى
، ...(، أك  كىاانى ، رىاانى ، ىىاانى هيوين لتىشىكًُّل القافية َّبغبركؼ داللة الرفض كالثورة على احملتل الصدىاانى

ًكر،  " قافيتها متواترة:يـو التضامن مع فلسطٌناالنفجارية من ذلك قصيدة " اًبر، انى )كى
ًقر  ...(.عىاًصر، َّبى

يف مكة تلبية كيف القدس يف قصيدة "(: 0//0كركد القافية اؼبتداركة)/ كمن مواضع
َّبلصوت اؼبستعلي اجملهور ليفيد التعظيم " ربط أبياهتا عاصفة فتحكيف قصيدة " ،حذفها"بلية

كالرفع من شأف "منظمة فتح" لتحرير فلسطٌن ) ؾبىًٍلًسي، أىٍطلىًسي، أىٍكيىًسي، أىٍقدىًسي، 
 غىٍطرًًسي، أىٍشرىًسي،...(.

من ذبليات القافية اليت كردت يف قصائد موضوعات القضية أهنا مطلقة، كيف حركفها 
"اليهود حيرقوف ادلسجد ألف التأسيس، فمن القصائد قبد أهنا مؤسسة، أم مشتملة على 

دة من فمجرٌ  غًنىا أما"يـو التضامن مع فلسطٌن"، ك" ملحمة عيد الثالثٌن" كاألقصى" 
قبد القافية  "يـو التضامن مع فلسطٌن"، كمن شواىد ألف التأسيس يف قصيدة التأسيس

 "زىائًرًم" حيث يفصل بٌن ألف التأسيس كحرؼ الركم حرؼ صحيح كاحد :
يىػػػػػػػػػػػػاًف اعبىزىائًػػػػػػػػػػػػرً  ػػػػػػػػػػػػٍزءه ًمػػػػػػػػػػػػٍن كى  ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػًطٌني جي

 

ػػػػػػػػػػػػلُّ قػىػػػػػػػػػػػػٍرـو جىزىائًػػػػػػػػػػػػرًم  ػػػػػػػػػػػػا كي هى اًفعي عىنػٍ ييػػػػػػػػػػػػدى
(1) 

 

كمن القوايف ما قبدىا مردكفة الشتماؽبا على حرؼ مد قبل الركم، كالقصائد اليت 
"، "كيف يسعد عيد"، "مأساة كأين قوافيها مردكفة:  "نكسة يونيو"، "عهد بلفور شـؤ

كحرؼ الردؼ فيها متنوع بٌن األلف كالواك كالياء يف القصيدة  األساة"، "صربة كشتيلة"
 فا يف قولو: الواحدة من ذلك قبد الردؼ أل

ػػػػػػػػػػػػػػػٍل يًف الػػػػػػػػػػػػػػػػ  فىًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػتىًغيثي كىىى
 ػاالٍسػػػػػػػػػػػ ئى ًطػػػػػػػػػػػكى  دٍ قىػػػػػػػػػػػ ارً مى عٍ تً االٍسػػػػػػػػػػػ مي ًسػػػػػػػػػػػنٍ مى 

 

  يفى عً الضَّػػػػػػػػػػػػ دي ًجػػػػػػػػػػػػنٍ يػي  نٍ مىػػػػػػػػػػػػ دً ٍيػػػػػػػػػػػػقػى  
ي
ػػػػػػػػػػػػاؼب  اانى هى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  فى َّبن رً ٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ا كى قن رٍ شى          (2)اانى ىى
 

 

يعاين منو الشاعر األلف ردفا يف هناية شطر أبيات القصيدة ينبئنا عن الكرب الذم  
، كىذا اػبيط الشعورم  فتتصاعد أانت قلبو مع األلف ؿبدثة أىات ؼبأساة كعد بلفور اؼبشؤـك

      نتحسسو يف كامل القصيدة.

                                                           
 .123:ص ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .123:ص ،ـ ف (2)
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 الركم:ج( 
حرؼ الركم من حركؼ القافية، كالذم تقـو عليو القصيدة كهبا يبين الشاعر النغم 

 رائية أك نونية. اؼبوسيقي للقصيدة، كإليو تنسب القصيدة، فتسمى
 كَّبلعودة للديواف قبد كركد حرؼ الركم للقصائد بعدد تكراراتو يف اعبدكؿ اآليت:

 النسبة عدد القصائد حرؼ الركم
 %23.80 05 الراء

 %19.04 04 النوف

 %14.28 لكل حرؼ 03 الداؿ، اؼبيم

 لكل حرؼ% 9.5 قصيدتٌن لكل حرؼ السٌن، الباء.
 % 4.7 قصيدة كاحدة البلـ

إىل جانب تقيد الشاعر بوحدة القافية، فقد كٌحد ركم صبيع القصائد خبل قصيدة "ابك 
مثل النساء" فتقـو على نظاـ اؼبقاطع، كقد اقتصران َّبإلشارة إليها دكف االستشهاد من الديواف 

 إذ القصيدة ال تدخل ؾباؿ الدراسة.
را بنسبة معتربة يف الديواف، انطبلقا من معطيات اعبدكؿ قبد الركم" الراء كالنوف" قد توات

كحريف "الداؿ كاؼبيم" يكوانف بنسبة أقل، كَّبعتبار النظاـ الصويت ؼبخارج ىذه اغبركؼ تتمايز 
 كظيفتها األسلوبية ارتباطا برؤية الشاعر كموضوع خطاب القصيدة.

كلتوضيح ما سبق أنخذ على ذلك مباذج شعرية من قصائد الديواف، فيقوؿ يف قصيدة 
 ":حيرقوف ادلسجد األقصىاليهود "

ػػػػػػػنػىوىاًت االٍحػػػػػػػًتبلىًؿ الػػػػػػػيًت مىضىػػػػػػػػتٍ  ػػػػػػػليوا سى  سى
ػػػػػًهدى الًبلىػػػػػى " الػػػػػًذم شى ًسػػػػػٌنى ػػػػػليوا "ًديػػػػػرى ايى  سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤيهي   أىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذيحًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أىٍطفىاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كًنسى
ػػػػػػػػػػػػػػػا ًجئًػػػػػػػػػػػػػػٌنى طىوىاًئفن ػػػػػػػػػػػػػػليوا يف ًخيىػػػػػػػػػػػػػػػاـً البلَّ  سى

ػػػػػػٍم ًمػػػػػػٍن  لىٍت بًػػػػػػديميوًعًهمفىكى ػػػػػػجًٌ ػػػػػػكىاكىل سي  شى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاعبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ ًَّبلعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًب عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثًري أبًىٍرزىاً    ئهى
 ري اؼبػػػػػػػػػػػػيدىل كاػبىنىػػػػػػػػػػػاجً  وكىقىػػػػػػػػػػػٍد عىًملىػػػػػػػػػػػٍت ًفيػػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػبَّانيوي حى ػػػػػػػػػػػػػػاًبري كىشي ػػػػػػػػػػػػػػييوخي األىكى  ؟ َّ الشُّ
ػػػػػػػػػ  ؟ري ا أىيٍػػػػػػػػػنى الصَّػػػػػػػػػًديقي اؼبػػػػػػػػػػينىاصً ًمػػػػػػػػػنى التػَّعىسى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم نىشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًج دىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػاتًري ككى  ٍت لبًلٍحًتجى
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لَّػػػػػػػػػػػٍت بً  ػػػػػػػػػػػكىاكىل مىطىػػػػػػػػػػػاًبعي فىكى  تىٍسػػػػػػػػػػػًجيًل الشَّ
 

ػػػػػػػػػػػػاًج كىحبيَّػػػػػػػػػػػػ حنػػػػػػػػػػػػاجري ٍت ًبرىٍفػػػػػػػػػػػػًع ااًلٍحًتجى
(1) 

 

ليوحي بعمق األزمة،  »كقد اختار الشاعر حرؼ الراء ركاي ػبمس قصائد يف الديواف 
، كقد سبثل ىذا يف القطعة (2)«كما يفيد االنطبلؽ كالتجدد كاغبركية لتكرره عند النطق بو
الراء ركاي لؤلبيات كصوت انطق الشعرية يف تعداد الشاعر للرزااي كالنكبات مستعينا حبرؼ 

على ذلك، فكانت اغبركية برفع االحتجاج كالشكاكل للفلسطينيٌن، كعدـ السكوف كاػبضوع 
 تكالب الصهاينة. ك  للظلم

كما أكرد ركم النوف يف أربع قصائد، فهو حرؼ بػىٍيين متوسط بٌن الشدة كالرخاكة، 
ند نطقو، كيرتتب منو البفاض ينخفض اللساف عن اغبنك األعلى لقاع الفم ع»مٍنسفل؛ 

، فوركده كركم وبيل إىل إبراز أتـز نفسية الشاعر كإحساسو دبا يؤرؽ (3)«للصوت كترقيق لو
ًدث رنيننا عند إشباعو مرتصبا أنٌن اغبزف، مصعدا  الفلسطيين الذم نغَّص عليو عيشو، كوبي

 ": عهد بلفور شـؤزفرات اآلىات، فيقوؿ قصيدة "
ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل يف الٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػتىغً   يثي كىىى

اًر قىػػػػػػػػػػػٍد كىًطػػػػػػػػػػػئى ااًلٍسػػػػػػػػػػػػ  مىٍنًسػػػػػػػػػػػمي ااًلٍسػػػػػػػػػػػًتٍعمى
ػػػػػػػػػػػ ى الفىٍجػػػػػػػػػػػػػ  طىػػػػػػػػػػػاؿى لىٍيػػػػػػػػػػػلي اٍسػػػػػػػػػػػػًتٍعمىارانى   فىمى

 ًفيقي ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمًنه كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ أىرىل  لىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػتى عيٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػرًم يىطيػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿي حى

 

؟   قػىٍيػػػػػػػػػػًد مىػػػػػػػػػػٍن يػيٍنًجػػػػػػػػػػدي الضَّػػػػػػػػػػًعيفى اؼبػػػػػػػػػػػيهىاانى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرقنا كىمىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّبن  ـى شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  فىأىىى

؟  انى  ري يينًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًني الطَّرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
؟ لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى بػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاانى  كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى تػىٍنجى
ػػػػػػػػػػػػرَّريكا األىٍكطىػػػػػػػػػػػػاانى  الثػُّػػػػػػػػػػػػوىارى ًمنَّػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػٍد حى
(4) 

 

كنفس الشعور اؼبأساكم الذم وبيل إليو النوف اؼبشبع َّبلياء الذم خيم على قصيدة 
  مأساة كأين األساة؟":"

 أىٍرعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كيػىٍرعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يل كلًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍَّجًم 
ًتنىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى لَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبسى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىمُّ دىاًىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو حى
ا ػػػػػػػػػػٍربو ضىػػػػػػػػػػريكسو َّبىىت يىٍضػػػػػػػػػػرًميهى ػػػػػػػػػػاةي حى   مىٍأسى
 صيػػػػػػػػػػػػػٍهييوفي يف فػىػػػػػػػػػػػػػرىحو كىالقيػػػػػػػػػػػػػٍدسي يف تػىػػػػػػػػػػػػػرىحو 

ػػػػػػػػاين   ػػػػػػػػرى اللٍَّيػػػػػػػػًل أىٍجفى ػػػػػػػػا النٌػػػػػػػػػٍوـي عىبػٍ  كقىػػػػػػػػٍد جىفى
ػػػػػػػػػػػػػػػٍهمو رىمىػػػػػػػػػػػػػػػى قػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػيب فىأىٍضػػػػػػػػػػػػػػػنىاين؟كىأىمُّ   سى

ادى" ك"ًإيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًف"   عىػػػػػػػػػػػػػػػػديكُّانى بػىػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنى "بػىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 كاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍسًلميوفى عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تًنُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًر أىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىافً 

                                                           
 .86،85:،صص ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .117، ص:ـ1،2002ط، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، اؼبغرب، «البىن األسلوبية»حسن انظم،  (2)
 .224، ص:ـ2007، 2ط، د د ف، 1مج، «التالكة الصحيحة»سليماف بن عيسى َّبكلي،  (3)
 .31ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (4)
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ػػػػػػػػػػػًكبنا ػػػػػػػػػػػاؿى الػػػػػػػػػػػدٍَّمعى ميٍنسى ًء أىسى ػػػػػػػػػػػرُّ الػػػػػػػػػػػبىبلى  شى
 

ػػػػػػاين  ا فىأىٍبكى ػػػػػػرُّ الػػػػػػبىبلىًء أىٍضػػػػػػحىكى األىٍعػػػػػػدى شى
(1) 

 

مث ىبتار الركم الداؿ لثبلث قصائد، فهو من اغبركؼ ذات الصفة االنفجارية، ليعرب من 
و الشاعر عن موقف رفض الذؿ، كنفسو أتب االستكانة، كتتفجر متًَّقدة ؼبا يعانيو خبلل

الفلسطينيوف يف أرضهم إذ سيموا أبشد العذاب كالٌنكاؿ، كميٍعرَّب عن رفضو للمفاكضات 
اغباملة للخزم كالعار، كَّبنفجاره وبرض الشعوب العربية لتفجًن الثورة للجهاد داعيا إىل 

قد تعاضد مع الداؿ اغبركؼ: العٌن، البلـ، الضاد، القاؼ، الطاء ك  قف،الوحدة يف ىذا اؼبو 
يف حشو البيت ؿبدثة جرسا موسيقيا صاخبا على إثر انفجار صوت الداؿ ركاي للقصيدة 

 " يقوؿ: صربة كشتيلة" فيعرب عن تلكم اؼبعاين يف قصيدتو
ػػػػػػػػػرىاثًًيًم صيػػػػػػػػػٍهييوفً  ػػػػػػػػػريكا القػػػػػػػػػٍدسى ًمػػػػػػػػػٍن جى  طىهًٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًًنانى   الفىًتيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني اليػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى جًبىمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًني قػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّةي هللًا يف األىٍرًض   فىاعبىمى
يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد فػىهى  )...(ًإنػَّنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اعًبهى
ـً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرًٍر أىٍرضى العيريبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كاإلىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى  لًنيحى

 

ا   كىريدُّكا لًقيٍدًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا التٍَّمًجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ـً أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىبي عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا   بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنى األىانى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذيبي اغبىًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كىاعبيلٍ    مي
ا  ػػػػػػػػػػػػػػػرًيفى اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػىًجيدى ًدُّ القيػػػػػػػػػػػػػػػٍدسى الشَّ  نىٍسػػػػػػػػػػػػػػرتى
  (2)كٍلنػىٍقتىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكِّا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكدىا

 

كالركم اؼبيم كاف بنفس النسبة موازاة مع حرؼ الداؿ، فيتعدد يف ثبلث قصائد، "كمن 
 (3)صفتو اعبهر كاإلفصاح عند التصويت لتذبذب الوترين الصوتيٌن كاىتزازنبا حاؿ النطق بو".

خبلؿ نغمو العذب الذم يتكرر عند هناية كل بيت، كيف أشطره أيضا، أفصح الشاعر  كمن
كأَّبف للعرب اؼباضي التليد الذم غمرتو البطولة. كإيقاعو يتميز َّبالستقرار الذم أيسر سامعو 

  ":يف مكة تلبية كيف القدس بلية" إىل آخر بيت من القصيدة، كيف الشأف يعرب يف قصيدة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي ؿبيىمَّ  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىوىاتي هللًا تػىٍغمي

ػػػافى يف اغبىػػػٍرًب ًعٍنػػػدى الزٍَّحػػػًف أىكَّؿي مىػػػٍن   قىػػػٍد كى
ٍولىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػبىاؿي دىٍعوىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػًو   أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػحيابيوي حى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيمي  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا نػيفيوسى  هلًل فىانٍػتىصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  كَّبى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػكٌو تػىٍرتىًقػػػػػػػػػػػػػػػػي األيمىػػػػػػػػػػػػػػػػمي    هًبىٍديًػػػػػػػػػػػػػػػػًو ديكفى شى
تىًسػػػػػػػػػػػمي   يػىٍلقىػػػػػػػػػػػى العيػػػػػػػػػػػديكَّ كىثػىٍغػػػػػػػػػػػري النٍَّصػػػػػػػػػػػًر يػىبػٍ
ـي  ثػىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى ًإذىا ًاٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىدًَّت األىزى  الى يػىنػٍ
اءي اؽبيػػػػػػػدىل انٍػهىزىميػػػػػػػوا اغبىػػػػػػػقُّ اؼبػػػػػػػػيًبٌني كأىٍعػػػػػػػدى
(4) 

 

                                                           
 .93،94ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .110،112ص،ص: ـ ف، (2)
 .220ص: ،«التالكة الصحيحة»سليماف َّبكلي،  (3)
 .66ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (4)
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" يكوف كاثقا من العاـ اجلديد كالقدس مكبل ابحلديدكيف معرض آخر من قصيدة "
نفسو، رابط اعبأش، يبث اليقٌن يف نفوس مستمعيو، َّبلنغم السلس للركم اؼبيم، الذم ينفد 

ألفئدة فيغمرىا األماف كاالستقرار النفسي بعد اػبوؼ كخيبة األمل، كتعبئة ليخوضوا إىل ا
  اؼبعارؾ بشحنات مصممة لبلنتصار فيقوؿ:
ػػػػػػػػى يَّػػػػػػػػا لًلػػػػػػػػدًٌفىاًع عىػػػػػػػػًن اغًبمى  بىػػػػػػػػيًن العيػػػػػػػػٍرًب ىى
ميوا   عىلىػػػػػػػػػػى ؿبىٍػػػػػػػػػػًو عيػػػػػػػػػػٍدكىاًف اؼبػػػػػػػػػػػيًغًنًينى صىػػػػػػػػػػمًٌ
ةه الى تىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌني قػىنىاتػينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىٍحني أيَّبى

 نىػػػػػػػػػػػػػاضبيىػػػػػػػػػػػػػاةي اغبىػػػػػػػػػػػػػقًٌ مىػػػػػػػػػػػػػا يف قػيليوبً  ٍحني فػىػػػػػػػػػػػػػنى 
ػػػػػػبي الػػػػػػرَّدىل ػػػػػػابي اؼبػػػػػػػىٍوتى أىٍك نػىٍرىى  كلىٍسػػػػػػنىا نػىهى
ػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػوده ذىائًػػػػػػػػػػػديكفى عىػػػػػػػػػػػًن اغًبمى  فػىػػػػػػػػػػػنىٍحني أيسي

 

ًجمي   اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍستػىٍعًمري اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػيتػىهًٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػو ي  فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد دىاسى
مي   فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى وبىيػػػػػػػػػػػػػػػػوزي النٍَّصػػػػػػػػػػػػػػػػري ًإالَّ ميصىػػػػػػػػػػػػػػػػمًٌ

 اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػيٍستىًبدًٌينى كبيًٍجػػػػػػػػػػػػػػػػمي كالى عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًقتىػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ 
بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىمَّمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي كالى ًفينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى  نػىفى
ػػػػػػػػػػبلَّ كأيٍقًسػػػػػػػػػػمي   كالى كبىٍػػػػػػػػػػني نػىٍرضىػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػذُّؿَّ كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا َّبن غىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبٌنى تػىهىجَّمي نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريدُّ ًذائى
(1) 

 

 يقاع الداخلي:اإل/ 2.1.1
صبالية يتظافر اإليقاع الداخلي مع نظًنه اػبارجي اؼبتمثل يف الوزف كالقافية، ليسهم يف 

يف ؾبموعة من التوازانت الصوتية كاالنسجامات اعبرسية اليت » النص من الداخل، كيتمثل
اصطلح عليها َّبلبديع الصويت، أك االيقاع الداخلي، كىي عناصر مهمة يف تشكيل البنية 
اإليقاعية للشعر من خبلؿ ما تضفيو على األلفاظ من حسن زينة ربقق انسجاما موسيقيا من 

ربسٌن اإللقاء كالتأثًن على نفسية اؼبتقي من ك  اف اؼبعىن كزايدة يف توضيح الداللة،جهة، كتبي
  .(2)«جهة أخرل

كقد ركَّزان على دراسة أربعة مظاىر رأينا أبهنا األكثر حضورا كاألبرز أتثًنا كىي: إيقاع 
 .، كالتكرارتكرار أصوات اغبركؼ، كالتصريع ، كاعبناس ، كالتدكير

 
 

 
 

                                                           
 .73،74ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
، رسالة دكتوراه مرقونة، إشراؼ األستاذ ـبتار «ألسنة النص الشعرم يف النقد ادلغاريب القدمي»مغراكم فاطمة،  (2)

 .289، ص:ـ2012حبار، قسم اللغة العربية كآداهبا، كلية اآلداب كاللغات كالفنوف، جامعة كىراف، السنة اعبامعية 
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 إيقاع تكرار أصوات احلركؼ:/ 1.2.1.1
كالصوت ىو آلة اللفظ، كاعبوىر الذم يقـو بو » يعرًٌؼ اعباحظ الصوت بقولو:

التقطيع، كبو يوجد التأليف، كلن تكوف حركات اللساف لفظا كال كبلما موزكان كال منثورا إال 
 . (1)«بظهور الصوت

للشاعر إٍذ جيعل اللساف على الفؤاد أف الصوت يوائم اغبالة النفسية كالشعورية كفبا ال شك فيو 
دليبل كمن مث فالصوت اؼبسموع يعرب عن مكنوانت فؤاد اؼبتحدث، ككل ملفوظ من اغبركؼ لو جرس 

 كصفة ىبتص هبا عن غًنه من اغبركؼ.
كللوقوؼ على جرس اغبركؼ كىيمنتها يف قصائد الديواف لنحدد كظيفتها األسلوبية 

ج الشعرية كعينات لدراسة الصوت اجملهور، كاؼبهموس، كالداللية، استوقفتنا بعض النماذ 
 كصوت الصفًن، ككذا حركؼ اللٌن. 

 األصوات اجملهورة: (أ 
 كمن (2)«عن تذبذب الوترين الصوتيٌن كاىتزازنبا حاؿ النطق بو»صفة تنتج  :اعبهر ،

 األصوات اجملهورة اؼبتكررة يف الديواف قبد:
  الداؿحرؼ: 

صوت شديد ؾبهور، يتكوف أبف يندفع اؽبواء مارا فهو »الذم يعد من حركؼ اعبهر، 
َّبغبنجرة فيحرؾ الوترين الصوتيٌن، مث أيخذ ؾبراه يف الفم كاغبلق ح  يصل إىل ـبرج الصوت 

فإذا انفصل اللساف عن أصوؿ الثنااي العليا ظبع صوت انفجارم نسميو  )...( فينحبس ىناؾ
 (3)«.َّبلداؿ...

التبديدا، العتيدا، ) ضرب ىذه األبيات الثبلثة يف اتمر  05يتكرر ىذا الصوت 
 ":أزيلوا العدكاف ابحلربظباىا " من اؼبقطوعة ...( األبياتشديدا

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍسًلميوفى يف األىٍرًض أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيٍم   أىيػُّهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػديكا صىػػػػػػػػػػػػػػػػفَّكيٍم كىصيػػػػػػػػػػػػػػػػونيوا ضًبىػػػػػػػػػػػػػػػػاكيٍم   كىحًٌ

اقػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّةي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو تػىوىقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ا   لتػٍَّبًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ا  كابٍػػػػػػػػػػػػػػػذيليوا الػػػػػػػػػػػػػػػنػٍَّفسى كىالنًَّفػػػػػػػػػػػػػػػيسى العىًتيػػػػػػػػػػػػػػػدى

                                                           
، 7طعبد السبلـ ىاركف، اػباقبي، القاىرة، مصر،  /، تح«البياف كالتبيٌن»أبو عثماف عمرك بن حبر اعباحظ،  (1)

 .79ص: ،2ج ،ـ1998
 .220، ص:«التالكة الصحيحة»َّبكلي،  (2)
 .48ص:، «األصوات اللغوية»إبراىيم أنيس،  (3)
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 كأىًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّكا لًٍلغىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبٌنى قػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاكيمٍ 
 

ا ػػػػػػػػػػػػػًديدى ػػػػػػػػػػػػػا شى ػػػػػػػػػػػػػرىأيكا يف اغبىًديػػػػػػػػػػػػػًد أبىٍسن كاقػٍ
(1) 

 

اختار الشاعر حرؼ الداؿ الراٌنف على األظباع ح  يوقظ العرب من غفلتهم، يف حٌن  
كانت نفسو يقظة متحمسة للقوة، فتكافأ صوت الداؿ مع مناسبة مشاعر اغبماس عند 

 .الشاعر ليقرع بو األظباع فييحدث الصدل يف نفوس سامعيو
 :حرؼ الالـ 

كيتكوف ىذا الصوت أبف يبر اؽبواء َّبغبنجرة فيحرؾ الوترين »من صفتو اعبهر 
الصوتيٌن، مث يتخذ ؾبراه)....( من أحد جانيب الفم أك كليهما، يتصل طرؼ اللساف أبصوؿ 

، كقد تكرر (2).«كمركره من كسط الفم فيتسرب من جانبيوالثنااي العليا كبذلك وباؿ بٌن اؽبواء 
)ؾبلس، لديك، اؼبوازين، ليس، ال، على...( يف ىذه اجملموعة  مرة بقولو: 23ىذا الصوت 

 ":اي رللس األمنمن األبيات بعنواف" 
ػػػػػلو  ػػػػػٍل ؾبىٍلًػػػػػسي األىٍمػػػػػًن الى يػىٍقػػػػػوىل عىلىػػػػػى عىمى  ىى
 ايى ؾبىٍلًػػػػػػػػػسى األىٍمػػػػػػػػػًن ًإفَّ األىٍمػػػػػػػػػنى يف عىطىػػػػػػػػػبو 
 ايى ؾبىٍلًػػػػػسى األىٍمػػػػػًن لىػػػػػٍيسى األىٍمػػػػػني يف خيطىػػػػػبو 
ٍر مىغىبػَّتىػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاؼى اٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ذبىىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػًب االكبًٍ
ػػػػػػػػػرىاًئمىهيمٍ   دىكًٌٍف مىػػػػػػػػػعى الػػػػػػػػػدٍَّىًر ايى "ييونٍػييػػػػػػػػػو" جى

 

ٍبًػػػػػػػػػػػػػػػػٌني؟   فػىيػىٍنصيػػػػػػػػػػػػػػػػرى اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػقَّ أىـٍ يىٍكًفيػػػػػػػػػػػػػػػػًو أتى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىٍيكى   دىكىاءه الى دىكىاًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني؟ فػىهى

 ًإذىا اغبيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽي تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاسي كالقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًنٌني 
رىافًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى زبىٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىوازًيني   فىًباكبًٍ
ػػػػػػػػػػػػػافى ًعٍنػػػػػػػػػػػػػدىؾى لًلتَّػػػػػػػػػػػػػارًيًخ تىػػػػػػػػػػػػػٍدًكيني  ًإٍف كى
(3) 

 

كقد انسب ىذا الصوت اعبهرم مقاـ خطاب الشاعر جمللس األمن حبدة نفس متوترة 
فاستشاط غضبا بذلك، كاختار حرؼ البلـ ليوصل صوتو إىل  اثئرة على قراراتو التعسفية،

  مسمع ؾبلس األمن بنربتو اؼبتعالية اػبطابية.
 حرؼ ادليم:

ال ىو َّبلشديد كال َّبلرخو، بل فبا يسمى »كمن األصوات اجملهورة حرؼ اؼبيم فهو
َّبألصوات اؼبتوسطة. كيتكوف ىذا الصوت أبف يبر اؽبواء َّبغبنجرة أكال فيتذبذب الوتراف 

اغبنك، فسٌد ؾبرل الفم فيٌتخذ اؽبواء يف الصوتياف، فإذا كصل يف ؾبراه إىل الفم ىبط أقصى 
                                                           

 .55، ص:«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .64، ص:ـ5،1975ط، مكتبة األقبلو اؼبصرية، مصر، «اللغويةاألصوات »براىيم أنيس، إ (2)
 .43، ص:«مآسي...»، أبو اغبسن (3)
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حينها  (1)«األنفي تنطبق الشفتاف التجويف األنفي)...( كيف أثناء تسرب اؽبواء من التجويف
اؼبتهجم، ) أبلفاظ ات يف ضرب األبياتمر  09كيتكرر ىذا الصوت  ،يتم النطق حبرؼ اؼبيم

 ":حنن محاة احلق"من مقطوعة ( األبيات كبجم، مذمممصمم، 
ػػػػػػػػاغبً  نً عىػػػػػػػػ عً فاى لػػػػػػػػدًٌ ا لً يَّػػػػػػػػىى  بً رٍ  العيػػػػػػػػيًن بىػػػػػػػػ  ىمى
  وامي مًٌ صىػػػػػػػػػػ ينى ًنً غً ػي اؼبػػػػػػػػػػ افً كى دٍ عيػػػػػػػػػػ وً ى ؿبىٍػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػعى 

 ا نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػي نى قػى  ٌني لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى الى  ةه َّبى أي  ني حٍ نى فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 انىػػػػػػػػػػػػػػوبً لي  قػي ا يف مىػػػػػػػػػػػػػػ قًٌ اغبىػػػػػػػػػػػػػػ اةي ضبيىػػػػػػػػػػػػػػ ني كبىٍػػػػػػػػػػػػػػكى 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػفػى    مي جًٌ هى تػى ػي اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػ ري مً عٍ تػى سٍ ػي اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػ وي اسى
  مي مًٌ صىػػػػػػػػػػػػػػػػ مي الَّ إً  رى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػالنَّ  وزي وبىيػػػػػػػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػفػى 
 مي ًجػػػػػػػػػػػػػكبيٍ  ينى دًٌ بً تى سٍ ػي اؼبػػػػػػػػػػػػػ اؿً تىػػػػػػػػػػػػػقً  نٍ ضػػػػػػػػػػػػػ عالى كى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػنً  مي مَّ ذى ميػػػػػػػػػػػػػػػػػ افه بىػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى ينىػػػػػػػػػػػػػػػػػ فً الى كى  اؽه فى

(2) 
 

استطاع الشاعر أف يتقرب إىل مستمعيو فينفذ إىل قلوهبم متحببا بصوت اؼبيم العذب على ف
مكمن يف   َّبلعهد على نصرة اغبق كرد عدكاف اؼبغًنين َّبإلقداـ كربط اعبأشالنفس ليذكرىم 

بيت  بركح اؼببادرة لتحريرللخًن كفعلو،  متحمسةخًنة  الشاعرمواجهة العدك، فتبدك نفس 
 .األقصى
 :حرؼ النوف 

يندفع اؽبواء من الرئتٌن ؿبركا »كقبد أيضا حرؼ النوف ذم الصوت اجملهور، كعند النطق بو 
الوترين الصوتيٌن، مث يتخذ ؾبراه يف اغبلق أكال، ح  إذا كصل إىل اغبلق ىبط أقصى اغبنك 

 ،(3)«.فيظهر حرؼ النوفاألعلى فيسٌد هببوطو فتحة الفم كيتسرب اؽبواء من التجويف األنفي 
مرات يف ألفاظ)يرعاين، أجفاين، أضناين، عدكان...( من أبيات 10كيتكرر كركد ىذا الصوت 

 ثبلثة كىي:
 مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يل كلًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍَّجًم أىٍرعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كيػىٍرعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين 
ًتنىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى لَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبسى   فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىمُّ دىاًىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو حى
تى يىٍضػػػػػػػػػػرًميهىا ػػػػػػػػػػٍربو ضىػػػػػػػػػػريكسو َّبى ػػػػػػػػػػاةي حى  مىٍأسى

 

ػػػػػػػػا   ػػػػػػػػاين كقىػػػػػػػػٍد جىفى ػػػػػػػػرى اللٍَّيػػػػػػػػًل أىٍجفى  النػَّػػػػػػػػٍوـي عىبػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػٍهمو رىمىػػػػػػػػػػػػػػػى قػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػيب فىأىٍضػػػػػػػػػػػػػػػنىًاين؟  كأىمُّ سى
ادو كًإيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىافً  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكُّانى بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنى بػىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
(4) 

 

" هبهر حبزنو كأساه الذم مأساة كأين األساة؟يستهل الشاعر هبذه األبيات قصيدتو "
األلفاظ داخل األبيات، كقد أاثر يربزه حرؼ الركم النوف اؼبشبىع َّبلياء، إىل جانب كركده يف 

                                                           
 .45، ص:«األصوات اللغوية»إبراىيم أنيس،  (1)
 .73، ص:«مآسي...»، أبو اغبسن (2)
 .66، ص:«األصوات اللغوية»إبراىيم أنيس،  (3)
 .91، ص:«مآسي...»، أبو اغبسن (4)
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الشجن غنَّتو، ؿبققا تناغما صوتيا يباثل كالداللة الشعورية للشاعر وبزُّه أف يرل الصراع قائما 
 بٌن العرب أنفسهم كأعداؤىم يدبركف ؽبم اؼبكائد.

من اعبدير َّبلتنويو أف الشاعر اعتمد على أصوات اعبهر ، ككاف ىذا االختيار مواتيا 
و اليت أتب اػبنوع كاالستكانة لؤلعداء، السيما الصهيونية العاؼبية اليت استحكمت لطبيعة نفس

على اؼبقٌدس االسبلمي، كقد ازبذ من شعره اػبطايب اعبهر َّبغبقيقة اؼبرة كلو على العرب 
أنفسهم. كأما شأف األصوات اؼبهموسة فخافتة كظاىرة يف الديواف، مبثل لتلك حبريف التاء 

 كالسٌن.
 ات ادلهموسة:األصو   (ب 

ضعف التصويت َّبغبرؼ لضعف االعتماد عليو يف اؼبخرج  »يعترب اؽبمس ضد اعبهر، فهو
 (1).«ح  جرل النفس معو ، كلعدـ تذبذب الوترين الصوتيٌن كاىتزازنبا حاؿ النطق َّبغبرؼ

 :حرؼ التاء 
ال يتحرؾ الوتراف الصوتياف، بل يتخذ اؽبواء ؾبراه يف  )...( صوت شديد مهموس»

اغبلق كالفم ح  ينحبس َّبلتقاء طرؼ اللساف أبصوؿ الثنااي العليا فإذا انفصبل انفصاال 
 (2)«فجائيا ظبع ذلك الصوت االنفجارم

مرات أبلفاظ 07ففي بيتٌن يتكرر صوت التاء ، 
 )بلية، تلبية، رزية...(، كنبا:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو تػىٍلًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كىبىًليَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   أىدبىكَّ
رىةه    كىرىزًيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه أىبًيػىثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًربو زايى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًر؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػًة الفيجَّ  يًف قيٍدًسػػػػػػػػػػػػػػػػنىا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن طىٍغمى
يف اؼبػػػػػػػػػػػػػػىٍسًجًد األىٍقصىػػػػػػػػػػػػػى فػىيىػػػػػػػػػػػػػا لًٍلعىػػػػػػػػػػػػػارً 
(3) 

 

يف البيتٌن يؤنب الشاعر الضمائر بنفس حزينة متأزمة بٌن ضلوعو، ككأنو ينفجر َّبكيا 
كاختار أسى كحسرة على ىجراف العرب كاؼبسلمٌن لبيت اؼبقدس، كعدـ تلبيتهم الستغاثتو، 

 حرؼ التاء ليتحمل شدة أحزانو على األقصى، كبين قومو الذين خذلوه.
 
 

                                                           
 .220، ص:«الصحيحةالتالكة »َّبكلي،  (1)
 .61، ص:«األصوات اللغوية»إبراىيم أنيس،  (2)
 .116ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (3)
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 :حرؼ السٌن 
يندفع  »اختار الشاعر من األصوات اؼبهموسة صوت السٌن الرخو، فعند النطق بو 

اؽبواء مارا َّبغبنجرة فبل وبرؾ الوترين الصوتيٌن، مث أيخذ ؾبراه يف اغبلق كالفم ح  يصل إىل 
حبيث يكوف بٌن اللساف كالثنااي ؾبرل ضيق جدا يندفع من خبللو اؽبواء فيحدث  )...(اؼبخرج

مرات َّبأللفاظ)القدس، 09، فنجده يتكرر (1)...«[نطقا حبرؼ السٌن]ذلك الصفًن العايل
 يف ىذه األبيات مناداي" أيها اؼبسلموف": فسادا، سليبها، تستغيث..(

ػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػػيٍسًلمي  ػػػػػػػػٍل تىػػػػػػػػٍذكيريكفى اأىيػُّهى  لقيػػػػػػػػٍدسى وفى ىى
ػػػػػػػػػػػػػةه طي   ًمػػػػػػػػػػػػػٍن حيثىالىػػػػػػػػػػػػػًة الٌرًٍجػػػػػػػػػػػػػًز عىاثىػػػػػػػػػػػػػتٍ  ٍغمى

ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًليبػىهى لىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً أىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىى سى  أىكَّؿي الًقبػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ    كًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًغيثي فػىهى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا؟   يف الًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد دىاًمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاليػىهي
ا ًديػػػػػػػػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػادنا جى  يف ضًبىػػػػػػػػػػػػػػػػى قيٍدًسػػػػػػػػػػػػػػػػنىا فىسى
ا ػػػػػػػػػػػػرًيدى ػػػػػػػػػػػػى شى ػػػػػػػػػػػػو العيػػػػػػػػػػػػٍرًب عىٍنػػػػػػػػػػػػوي أىٍمسى  كأىخي

يػػػػػػػػػػػػػبه  اًمنَّػػػػػػػػػػػػػا ؾبًي ػػػػػػػػػػػػػًهيدى ػػػػػػػػػػػػػا شى ـي ًفيهى يػىنىػػػػػػػػػػػػػا
(2) 

 

ينادم الشاعر اؼبسلمٌن يف ىذه اؼبقطوعة بصوت ىامس خافت َّبلسٌن يف ألفاظ من 
اغبزف يعود إىل ذاكرة اؼباضي فتتمالكو األحزاف، بعربات ىبفت معها الصوت مع أزيز كصفًن 

 السٌن، مرتصبا صدؽ ذبربتو الشعورية.
طرة األصوات اجملهورة يف صبيع قصائد القضية عند اؼبوازنة بٌن طبيعة األصوات قبد سي

،كقد يرجع ىذا مقارنة َّبألصوات اؼبهموسة ح  كاف من الصعب سبييزه كظاىرة بٌن األصوات
ساىم الصوت  استنهاض اؽبمم بنزعة خطابيةإىل كجهة معاعبة الشاعر القضية من زاكية 

اعبهرم يف زبليد القضية لتستحكم يف النفوس، مع أنو نوع يف اؼبزج بٌن اغبركؼ لتثًن زطبا 
    كنغما موسيقيا يطرب األظباع .

 أصوات الصفًن: (ج 
كىو صوت زائده، ىبرج من بٌن الٌشفتٌن الكبصار » يعد الصفًن صفة لبعض اغبركؼ

كفيو ثبلثة حركؼ كىي:) ص، س، ز(،  ، (3)«الصوت بٌن صفحيت الثنااي كطرؼ الٌلساف
 13كعند الوقوؼ مع حرؼ السٌن الرخو اؼبهموس يف ىذا اؼبقطع من األبيات قبده قد تكرر

 مرات كىي: 
                                                           

 .76ص: ،«األصوات اللغوية»إبراىيم أنيس،  (1)
 .54ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (2)
 .238ص:،«التالكة الصحيحة»َّبكلي،  (3)
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ػػػػػػػا ػػػػػػػٍوؿى القيػػػػػػػٍدًس كىالقيػػػػػػػٍدسي ليبػُّهى  ًفًلٍسػػػػػػػًطٌني حى
ػػػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػػػٍبحىافى مىػػػػػػػػػػػػػٍن أىٍسػػػػػػػػػػػػػرىل ًبطىػػػػػػػػػػػػػوى دبىكَّ  فىسي

تػى   هىى اٍرتػىقىػػػػىًمػػػنى اؼبػػػػػىٍسًجًد األىٍقصىػػػى ًإىلى اؼبػػػػػينػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىمىٌٍنً اثى  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي األيكىلى كلًٍلحى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى الًقبػٍ  ىي
ػػػػػػػػػػػػػوَّىيوا   أىملٍى يىٍكػػػػػػػػػػػػػًف أىٍف قىػػػػػػػػػػػػػٍد أىٍحرىقيػػػػػػػػػػػػػوهي كىشى
ػػػػػػػػػػػادو ميقىػػػػػػػػػػػدَّسو  لًٌػػػػػػػػػػػي عىػػػػػػػػػػٍن ًجهى  أىلىػػػػػػػػػػٍيسى التَّخى

 

ةن أىلىٍسػػػػػػػػػػػػػػنىا صبىً    ؟ريًف اؼبػػػػػػػػػػػػػػػىشىاعً  يعنػػػػػػػػػػػػػػا ًكٍحػػػػػػػػػػػػػػدى
 ًإىلى اؼبػػػػػػػػػىٍسًجًد األىٍقصىػػػػػػػػى ًبقيػػػػػػػػٍدًس اؼبػػػػػػػػػىفىاًخرً 

ػػػػػػػػػػػػػػ  ٍرًض اػبىٍمػػػػػػػػػػػػػػًس أىٍكبىػػػػػػػػػػػػػػةى ظىػػػػػػػػػػػػػػًافرً كآبى ًبفى
 لًػػػػػػػػػػػػػثه ربىٍػػػػػػػػػػػػػتى ؿبيٍتىػػػػػػػػػػػػػلٌو حىقيػػػػػػػػػػػػػودو كىمىػػػػػػػػػػػػػاًكرً 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ ذبىىاسي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الغىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّا ًبكي  مىعىاًلمى
بىػػػػػػػػػػػػػائًًر؟ لًتىٍطًهػػػػػػػػػػػػػًنًًه ًمػػػػػػػػػػػػػٍن ميوًبقىػػػػػػػػػػػػػاًت الكى
(1) 

 

لقد ساعد صوت الصفًن للسٌن الشاعر يف تنبيو الغافلٌن حيث كاف حاد الصوت 
النسيابو مع معاين اغبزف الذم تتجرعو نفس الشاعر علقما، كما بوقعو يف اآلذاف، إضافة 

 أحدث نغما خاصا يستفز النفس لتستحضر مع الشاعر جبللة اػبطب.
 أصوات اللٌن: (د 

ىو خركج صوت اغبرؼ من ـبرجو بسهولة كعدـ كلفة على اللساف. كىو »اللٌن: 
قبلهما، أما األلف ال أتيت متحركة صفة الزمة غبرفٌن نبا: الواك كالياء الساكنتاف اؼبفتوح ما 
  (2)«.كال تسبقها حركة ال تيناسبها، فهي دائما حرؼ مدِّ كلىٌٍنو 

كقد مٌثبل حرفا اللٌن: "األلف كالواك" الساكنٌن ظاىرة صوتية تستدعي االىتماـ، ففي 
 مرات، فيقوؿ: 09البيتٌن ردد الشاعر صوت ألف اؼبد اللٌن 

ـً ًإىلى نػىٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذً   اػًبصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً ًإىلى  ًإىلى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًوائى
ػػػػػػػػػػػػػػػػقىاًؽ ًإىلى    ًإىلى الوًفىػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ ًإىلى رىٍفػػػػػػػػػػػػػػػػًض الشًٌ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػاًء نًػػػػػػػػػػػػػػػًنىافً   ـً ًإىلى ًإٍطفى ػػػػػػػػػػػػػػػبلى  رىٍحػػػػػػػػػػػػػػػًب السَّ
ٍػػػػػػػػػػػػػػػًع الرًٌفىػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ ًإىلى ربىٍرًيػػػػػػػػػػػػػػػًر أىٍكطىػػػػػػػػػػػػػػػافً   (3)صبى

 

كأٌف الشاعر يتصٌعد الزفرات من نفسو، ليخفف عن توتره كقلقو على أبناء العركبة 
اؼبنهمكٌن يف نزاعاهتم الداخلية، كىبفف من تصعيد خبلفاهتم فتهدأ، كلينتبهوا لعدكىم اؼباكر 

 فيشفقوا على كرامة إخواهنم الفلسطينيٌن قبل أف هبٌهز هبم. 
 
 

                                                           
 .124ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .242ص: ،«الصحيحة التالكة»َّبكلي،  (2)
 .95ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (3)
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 مرات يف األبيات:  10أما الواك الساكنة اللينة فتكررت 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىةي اثٍػبػيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كىًقفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  أىيػُّهى
ػػػػػػػػػػاعىةى العيٍسػػػػػػػػػػرىةً  ػػػػػػػػػػريكا الصَّػػػػػػػػػػاًمًدينى يف سى  أيذٍكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ـي ميليوكن فػينىا الًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا  عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشى أىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ كي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد كي نًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا لًٍلًجهى   جى

 

 ميودىاديكا ربىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌاين كىصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفِّا كىزًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنًديدى الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الصًٌ ا كخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعدن  سى
ا؟ ػػػػػػػػػػػػوا عىًبيػػػػػػػػػػػػػدى ٍيػػػػػػػػػػػػفى تػىٍرضىػػػػػػػػػػػػػٍوفى أىٍف تىًعيشي  كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػوا القيييػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن صبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًًنانى تػىفيكُّ
(1) 

 

فالواك متصلة َّبألفعاؿ لتفيد داللة اعبمع، كالشاعر اختار الواك اللينة يف اغبديث عن 
اؼبصًن اعبمعي للعرب ككل، إذ آمن بوحدة اؼبوقف العريب، ككحدة العرؽ، فاعتزت نفسو 

  ستحضاره األبطاؿ العربية، بذلك وبفز سامعيو لبلقتداء ببىسىالىًتهم يف مواجهة األعداء.األبية َّب
 التصريع:/ 2.2.1.1

ًف يػىٍنضىمَّاًف »التصريع لغة: أخذ من ًمٍصرىاعىٍي البىاًب  ًف مىٍنصيوَّبى َّبى كًمنى األىبٍػوىاًب مىالىوي َّبى
نػىهيمىا يف كىسىًط  ا بػىيػٍ يعنا مىٍدخىلىهيمى ٍعًر ميصىرَّعه لىوي ًمٍصرىاعىاًف، ككىذىًلكى صبًى اؼبًٍصرىاعىٌٍنً، كىبػىٍيته ًمنى الشًٌ

به ميصىرَّعه    (2).«َّبى
ما غًنت )عركضو( ركاي ككزان لتلحق بوزف الضرب، أم  ىو»كالتصريع يف الشعر: 

هبانس الشاعر بٌن شطرم البيت الواحد يف مطلع القصيدة، فيجعل العركض مشاهبا 
 (3)«.للضرب

كبناء على التعريف قبد الشاعر حافظ على تصريع صبيع مطالع قصائد الديواف َّبستثناء 
قصيدة كاحدة عنواهنا" اؼبقدمة"، كونو من الشعراء الكبلسيكيٌن الذين ال وبيدكف عن عمود 
الشعر التقليدم العتبارىم أٌف من القواعد العرضية اػبليلية اليت تنبين عليو القصيدة تصريع 

ككاف  صيدة ح  يتفطن اؼبستمع لركم القصيدة كقافيتها قبل هناية البيت األكؿ،مطلع الق
اؼبتلقي العريب قديبا يردد مع الشاعر هناية البيت أم قافيتو لوركدىا يف عركض البيت، كالشاعر 
يدرؾ ىذا األمر، ح  هبذب مستمعيو بنغم مطلع القصيدة كيشد من انتباىهم، ، كتعترب 

مطالع القصائد، كللوقوؼ على كظيفتو األسلوبية أنخذ لذلك قصيدة ظاىرة متكررة يف 
 "نكسة يونيو":

                                                           
 .110ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .328، ص:07مج، «لساف العرب»ابن منظور،  (2)
 .26، ص:ـ1،1987طدار النفائس، لبناف،  ،«علم العركض التطبيقي»انيف معركؼ، كآخركف،  (3)
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ػػػنَّ اليػىػػػٍوـى "جيوٍنصيػػػونيو" ػػػٍلًم شى ػػػٍرَّبن عىلىػػػى السًٌ  حى
 

كىبػىيَّػػػػػػػػتى الغىػػػػػػػػٍدرى كالعيػػػػػػػػٍدكىاانى "ًكيٍلصيػػػػػػػػونيو" 
(1) 

 

"كيلصونو" ك فملحوظ أف البيت سباثل شطريو صوتيا، من خبلؿ إيقاع "جونصونو"
بتوازف حيث يتكرر نفس اؼبقطع يف هنايتيو، كامتد ىذا التوازف إىل اؼبعىن لكوف اللفظتٌن اظبٌن 

 لشخصيتٌن اتصفتا َّبلعدكاف كالظلم.
  ":رمضاف كالقدس يهاف ىل  كقبد أيضا يف مطلع قصيدة "

ػػػػػػػػػػػػػبلَّ  ؿي الصَّػػػػػػػػػػػػػٍوـي ًمػػػػػػػػػػػػػٍن رىمىضىػػػػػػػػػػػػػافى ىى  ًىػػػػػػػػػػػػػبلى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍهبلن   بنػػػػػػػػػػػػػػػػا أىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػبلن كىسى كضىػػػػػػػػػػػػػػػػاءى فىمىٍرحى
(2) 

 

" ك"سهبل" متناغماف بٌن اؽبمس للهاء، كاعبهر للبلـ بعذكبة فاؼبقطعاف الصوتياف:" ىبلَّ 
 رحابة النفس، ليشرتكا يف داللة االستقباؿ كالرتحيب بشهر الصياـ.

" قبد الشاعر يوازف صوتيا هناية الشطرين يف مكة تلبية كيف القدس بليةكيف قصيدة "
َّبللفظٌن: "مٍبتسم" ك"ميتَّسم" فالصفتاف متماثلتاف داللة ككزان فاالبتسامة كالسركر َّبدية يف 

 ؿبيا االنساف كذلك شعور الشاعر ال ىبفى يف طليعة ىذه القصيدة. 
  اجلناس:/ 3.2.1.1
« ، ، كالتَّجىانيسي فهي فباثلة صوتية للفظتٌن متمايزيت ]كاؼبػيجىانىسىةي،يقاؿ لو التٍَّجًنيسي
، كىو على نوعاف: اتـ كغًن اتـ، فالتاـ ىو ما اتفق فيو اللفظاف يف أمور أربعة، كىي: [اؼبعىن

نوع اغبركؼ، كشكلها، كعددىا، كترتيبها. كغًن التاـ: ىو ما اختلف فيو اللفظاف يف كاحد 
بللو ػ يكوف استدعاء ؼبيل السامع كاإلصغاء إليو ألف من األمور األربعة اؼبتقدمة، ػ كمن خ

، كوبقق اؼبتعة (3)«النفس تستحسن اؼبكرر مع اختبلؼ معناه، كأيخذىا نوع من االستغراب
الفنية من حيث انسجاـ، كتوازف لؤلصوات مع أداء معىن ـبتلف، كمنو ىبتار الشاعر لقصيدتو 

أبو  داليل مثًن للقارئ، كقد عمد إليو الشاعرفيحٌملها معاف متعددة كتكثيف  ألفاظا فباثلة
يف عدة مواضع من قصائد الديواف، كنشًن إىل مباذج ؽبذه الظاىرة ما تعلق َّبلقضية  اغبسن

 ": يف مكة تلبية كيف القدس بليةاؼبدركسة يف الديواف من ذلك ما كرد يف قصيدة "

                                                           
 .41ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .49ص:، ـ ف (2)
 .239، ص:ـ2014، 1ط، تح/ أضبد جار، الغد اعبديد، القاىرة، مصر، «جواىر البالغة»السيد أضبد اؽباَشي،  (3)
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ػػػػػػػػػػػةه  تي كىاألىٍحػػػػػػػػػػػدىاثي طىًافحى  أىيٍػػػػػػػػػػػنى البيطيػػػػػػػػػػػوالى
 كى لىػػػػػػػػػٍن نػىٍرضىػػػػػػػػػى اؽبىػػػػػػػػػوىافى كلىػػػػػػػػػنٍ فىػػػػػػػػػبلى كىرىبًٌػػػػػػػػػ

 

ـي    ًَّبلنًَّائبىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت كىأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػنى اغبىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍزـي الى اغبيػػػػػػػػػػػػػػػػػزى
نىلًػػػػػػػػػػػٌنى حػػػػػػػػػػػ َّ يػىػػػػػػػػػػػزيكؿى الظٍُّلػػػػػػػػػػػمي كىالظُّلىػػػػػػػػػػػمي 
(1) 

 

فاعبناس يف عجز البيت األكؿ بٌن كلميت )اغبىٍزـي، اغبيزىـي( كيف البيت الذم يليو بٌن  
انقص لغياب التماثل يف حركات الكلمتٌن، كسباثلها يف كلميت)الظٍُّلمي، الظُّلىمي( كبلنبا جناس 

مع اختبلفها من حيث داللتهما يضفي على الصوت عذكبة سباثل جرس  بقية الشركط
اغبركؼ كلطف اؼبعىن الذم يستدعي التأين لسامعو إلدراؾ اؼبعىن الذم مفاده اغبىٍزـ حبٍسًم 

بلح، ال حًبيزىـً قرارات ؾب لس األمن الواىية اليت مل ذبيًٍد نٍفعنا يف ردٍع احملتل القضيَّة َّبلثَّورة كالسًٌ
 الغاصب.

 ":نكسة يونيوكمن أمثلة اؼبماثلة الصوتية أيضا البيت الشعرم اؼبقتطف من قصيدة "
( بنغم موسيقي سلس ينفد إىل أعماؽ النفس  فنجد اؼبماثلة الصوتية بٌن ، تػىرىحو )فػىرىحو

ينة براحة ضمًن اأكضاع فلسطٌن اليت يتنازعها الصهالشاعر عن  دبفارقة داللية يفصح فيها
 "، يقوؿ:نكسة يونيوالفرح من العرب احملزكنٌن الذين غيًلب على أمرىم بعد "

ايًنىةي األىنٍػػػػػػػػػػػػػػػذىاؿي يف فػىػػػػػػػػػػػػػػػرىحو   تًٍلػػػػػػػػػػػػػػػكى الصَّػػػػػػػػػػػػػػػهى
 

ؾو كؿبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيكفي   كالعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي يف تػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىحو َّبى
(2) 

 

جرسها اؼبوسيقي، مع تغًنُّ يف ترتيب اغبركؼ إال كما تتوافق اللفظتٌن) تػىٍلًبيىةه ػ بىًليىةه( يف 
أفَّ جرسها بقي فباثبل شديد الوقع على النفس، فالتلبية أفادت التسامي إبجابة النداء، كالبلية 
حملت للنقيض َّبالكبطاط كاؼبهانة لبيت اؼبقدس، إذ الشاعر يستنهض الشعوب اإلسبلمية 

 ": عيد الثالثٌنملحمة للذكد عن حرماتو كمقدساتو، فيقوؿ يف "
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى تػىٍلًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كبىًليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   أىدبىكَّ

 

ػػػػػػػػػػػػػاًر؟يف قيٍدًسػػػػػػػػػػػػػنىا ًمػػػػػػػػػػػػػٍن طي   ػػػػػػػػػػػػػًة الفيجَّ ٍغمى
(3) 

 

 التدكير:/ 4.2.1.1
ما فيو كلمة مشرتكة بٌن شطريو )صدره كعجزه()...(بتقسيم الكلمة »البيت اؼبدكر ىو

  (4).«إىل قسمٌن حسب ضركرة الوزف

                                                           
 .65ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .43ص: ،ـ ف (2)
 .116ص: ،ـ ف (3)
 .173،174ص: ،«ادلعجم ادلفصل يف علم العركض...»إميل بديع يعقوب،  (4)
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الديواف بشكل ملحوظ، فتكوف بذلك أبيات كتتجلى ىذه الظاىرة االيقاعية يف 
القصيدة متناغمة إيقاعيا بٌن األشطر بنغم خاص تتطلبو طبيعة اللغة اإلنشادية ، كمنو تتوطد 
الداللة بوثوؽ بٌن الشطرين فيكتمل اؼبعىن مع هناية العجز، كفيما يلي تصنيفها حسب 

 كركدىا يف اعبدكؿ اآليت:

 البيت ادلدكر عنواف القصيدة

؟ 31بلفور شـؤ ص  عهد  فػىفىًلٍسًطٌني تىٍستىًغيثي كىىىٍل يف الٍػػػػػػػػقىٍيًد مىٍن يػيٍنًجدي الضًَّعيفى اؼبػيهىاانى
ػػػػػاانى  ػػػػػٍرقنا كمىٍغػػػػػرَّبن فىأىىى ًار قىػػػػػٍد كىًطػػػػػئى اإًلٍسػػػػػػػػػػبلىـى شى  مىٍنًسػػػػػمي ااًلٍسػػػػػًتٍعمى

ػػػػ ى الفىٍجػػػػػػػػػػػري يينًػػػػػًني   الطَّرًيػػػػقى كبىٍػػػػوى عيػػػػػبلىانى طىػػػػاؿى لىٍيػػػػلي اٍسػػػػػًتٍعمىارانى فىمى
 

بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأىكى  40ىل كحدة كربل ص  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىوٍكى اًفعي فىاٍطًلقيوىى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًإالَّ اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىدى  ملٍى تىكي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى رىاىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى التَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍحرً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ نيركًٌ  يًر يف تًٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّبى حى

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنىًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًَّبٍنًتصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر اليػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرييبًٌ كىمىٍرحى  مىٍرحى
 

 يـو التضامن مع فلسطٌن ص
124 

ػػػػ لًػػػػثه ربىٍػػػػتى ؿبيٍتىػػػػلٌو حىقيػػػػودو كىمىػػػػاًكرً ىي ػػػػرىمىٌٍنً اثى لىػػػػةي األيٍكىلى كلًٍلحى  وى الًقبػٍ
 

من خبلؿ ىذه النماذج الشعرية يتبٌن لنا أٌف الشاعر أراد بتدكير األبيات ح  وبقًٌق 
للشطرين كحدة صوتية أٌخاذة ذبعل القارئ متشٌوقا لتتمة البيت، فتمتد بينهما كحدة معنوية، 

وؿ اؼبعاانة فمهما انفرجت األزمة الفلسطينية أاثر الصهاينة الفتنة من جديد، كالشاعر كىي ط
مصمم بنفس طويل على مواجهة العدكاف؛ ترجم عن ذلك بتناسق كانسجاـ شٍطرىٍم القصيدة 

 صوتيا دبا يقابل ذلك دالليا. 
قبد الشاعر  كيف خبلصة ما ذكران يف ظواىر اإليقاع الصويت لقصائد القضية الفلسطينية 

كاف من اؼبقلدين من مدرسة اإلحياء غبفاظو على عركض القصيدة العربية أبكزاهنا اػبليلية، 
فاعتمد على حبرم اػبفيف كالطويل، كبنسبة دكف ذلك من البحور من الكامل كالبسيط، كما 
حافظ على كحدة القافية كالركم يف صبيع قصائد اليت تناكلت القضية، كما التـز تصريع 

طالع، كاجملانسة لبعض ألفاظ القصائد كتدكير بعض األبيات، ساىم ىذا التنويع للظواىر اؼب
الصوتية من حيث الداخل كاػبارج يف إعطاء الصبغة الغنائية، كالتكثيف الداليل، كسبثلت أنبية 
ىذا التنويع يف الظاىرة الصوتية يف التخفيف عن اؼبأساة اليت من أجلها أيسى قلب الشاعر، 
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ح عن نفسو، كما يطمح بذلك إىل ترسيخ أفكار خطابو يف ذىن صبهوره َّبستيعاهبا، كٌ كلًن 
  كمن مث التفاعل مع القضية الفلسطينية.

 التكرار:/ 5.2.1.1
لبعض الكلمات اليت قد تكوف مفتاحية  التكرار ىو الرتدد الذم يرد بقصد من الشاعر

أبيات القصيدة فيحملها النغم الذم ؼبوضوع القصيدة، فنجده يؤدم دكرا مهما يف إيقاع 
يرتجم من خبللو ما يف مكنوانت ضمًنه، إذ الشعر شعور قبل أف يكوف رصفا للكلمات يف 
الوزف، كتكمن صبالية التكرار يف عفويتو دكف تكلف، كقد كظف الشاعر من التكرار: اللفظي 

 " يقوؿ فيها: شـؤعهد بلفور الرتكيب، من ذلك األبيات اؼبأخوذة من قصيدة "ك  للمفردة
ػػػػػػػػػػػ ى الفىٍجػػػػػػػػػػػػػ  طىػػػػػػػػػػػاىؿ لىٍيػػػػػػػػػػػلي اٍسػػػػػػػػػػػػًتٍعمىارانى فىمى
  كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًفيقي ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمًنه 

 

؟  انى  ري يينًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًني الطَّرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى بػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاانى  كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى تػىٍنجى
(1) 

 

ثة ففي البيتٌن قبد الشاعر كرر أداة االستفهاـ )م ( أربع مرات، لينٌوه إىل عظم الكار 
اليت حلت بفلسطٌن إثر كعد بلفور البغيض، ككما تدؿ على قلق كتوتر الشاعر إىل أف بلغت 
نفسو اغبنجرة للمهانة اليت منيت هبا فلسطٌن، حٌن رأل زباذؿ كتقاعس األمة العربية عن 

 مناصرة إخواهنم الفلسطينيٌن.
  " بقولو:نكسة يونيوكما قبد تكرار أداة االستفهاـ )أين( يف قصيدة "

ًت الػػػػػػيًت اٍشػػػػػػتػىهىرىتٍ   ايى عيػػػػػػٍربي أىيٍػػػػػػنى البيطيػػػػػػوالى
حي الػػػػػػػػػػػدًٌيًن أىيٍػػػػػػػػػػػنى أىبيػػػػػػػػػػػو  أىيٍػػػػػػػػػػػنى األىيب صىػػػػػػػػػػػبلى
الًػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كاليػىٍرميػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾي ميٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػطىًرـي    كأىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػنى خى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريكفي؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعده كىى  هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىكىائًلينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سى
ةي أىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى مىٍنصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوري كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأميوفي؟  عيبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػػػػػػًزـي أىيٍػػػػػػػػػػػػػنى   هى ػػػػػػػػػػػػػاًطٌني؟كالػػػػػػػػػػػػػرُّكـي مينػٍ األىسى
(2) 

 

إذ يذكر بطوالت قيادات الفتح اإلسبلمي)سعد كىاركف كصبلح الدين كأبو عبيدة 
كاؼبنصور كاؼبأموف كخالد بن الوليد( فازبذ منهم شعاع النور الذم يضيء درب اعبهاد، 
كليٍستػىٍلهم هبم الشجاعة كاإلقداـ، كنوعا من اػببلص كاالىتداء من حًنتو الشديدة إثر فاجعة 

 االنتكاسة، فينفس عن قلبو الكربة.

                                                           
 .31ص: ،«مآسي... »، أبو اغبسن (1)
 .46 ص: ،ـ ف (2)
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" تكراره لػ )كم( اػبربية يـو التضامن مع فلسطٌنكيف مقطع األبيات من قصيدة "
اليت أدمت كلـو  طبس مرات لينوه إىل كثرة الضحااي، كحجم الدمار إذ يسائل القرل اؼبهشمة

 قلبو، فيقوؿ:
ٍيػػػػػػػفى ايى "صىػػػػػػػبػٍرىةى" "اعبيػػػػػػػوالىفً كى  ػػػػػػػػًتيلىةي "" كى  "شى

ػػػػػٍم ثػىػػػػػوىل ًفيػػػػػًك ًمػػػػػٍن فػىػػػػػ ى أىصىػػػػػحٍ   رىاءى ًسػػػػػينىا كى
ػػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػػٍن قػىنىابًػػػػػػػػػلى دىمَّػػػػػػػػػرىتٍ  ػػػػػػػػػٍل كى نىػػػػػػػػػافى سى   بًليبػٍ

 

ػػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػػٍن ضىػػػػػػػػػ   ؟حىاايى يف بيطيػػػػػػػػػوًف اؼبػػػػػػػػػػىقىاًبرً ككى
ا قى  ػػػػػػًهيدن ػػػػػػػاًبرً شى ػػػػػػييوخو أىكى ػػػػػػػٍم ًمػػػػػػٍن شي  ؟ضىػػػػػػى كى

ائًنػى   اًشػػػػػػػػػرً مىػػػػػػػػػدى ػػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػػٍن قػيػػػػػػػػػرىل كىمىدى  (1)؟هىا كى
 

كيتشوؽ حبرارة إىل اػببلص من العتاة الظاؼبٌن اؼبستغلٌن  كيف رحابة صدر الشاعر يرتجى
 للمستضعفٌن يف األرض، بقولو:

تي لى    تػىػػػػػػػػػنػٍقىضٍ  ٍيػػػػػػػػػتى ًشػػػػػػػػػٍعرًم مىػػػػػػػػػ ى العيقيػػػػػػػػػوَّبى
ػػػػػػػػػػػػػػيطي الػػػػػػػػػػػػػػرَّزىاايى   لىٍيػػػػػػػػػػػػػػتى ًشػػػػػػػػػػػػػػٍعرًم مىػػػػػػػػػػػػػػ ى ربًي
  لىٍيػػػػػػػػتى ًشػػػػػػػػٍعرًم مىػػػػػػػػ ى الػػػػػػػػبىبلى يػىٍقًصػػػػػػػػمي العىػػػػػػػػا

 

العيٍقبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف؟ضي    عىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الظَّاًلًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى كى
اًف؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة القيليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًب كالويٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ًبقيسى

ػػػػػػػػػػػػو قػيػػػػػػػػػػػػوىل الظَّليػػػػػػػػػػػػوـً اعبىػػػػػػػػػػػػاين؟  يت كيبىٍحي
(2 ) 

 

إٍذ يكرر الرتكيب )ليت شعرم( اؼبفيدة لرجاء اغبصوؿ، ككقوع اؼبرغوب فيو ثبلاث ، 
ستفهامية ككأنو مستعجبل كيرتقب اللحظات اغباظبة لنهاية الظٌلمة، بتكراره ثبلاث لػ )م ( اال

تكرار ك  كبرىافة اإلحساس استطاع الشاعر على السجٌية اعبمع بٌن تكرار مفرد، ؽبم ذلك
 (3)تركيب على التجاكر، كال يتأتى ىذا إال ؼبتضلع يف فنوف حذاؽ بلغاء العرب كأساليبهم.

كفبا ىو جدير َّبلذكر أف التكرارات يف الديواف اختارىا الشاعر على صيغ االستفهاـ 
نماذج، فاألخرل سنتعرض ؽبا يف دراسة األساليب يف البنية لذا مت االقتصار على بعض ال

 الرتكيبية.
 الٌصريٌف:دلستول ا /2.1

، كالٌنحو أبوىا" شٌبهوا الٌصرؼ َّبألـٌ من حيثي » يقوؿي النَّحويوف: "الٌصرؼ أيُـّ العلـو
)...(،  الٌتولُّد، فكما أٌف األَـّ سببه لتوٌلد األكالد، كذلك علمي الٌصرؼ سبب لتوٌلد الكلمات

                                                           
 .125ص: ،«مآسي... »أبو اغبسن،  (1)
 .27ص: ،ـ ف (2)
هبا يف دراسة كربليل التكرارات الواردة يف قصائد القضية الفلسطينية كما فيها من استنتاجات  اناألمثلة اليت استشهد (3)

الظاىرة مطَّردة يف أغلب قصائد رجًٌح أف ىذه نتفق فيو مع الدراسة السابقة لكماؿ جبار، ك ناجتهاد شخصي، قد 
 الديواف، كملمحا أسلوبيا فبيزا ؽبذا الشاعر.
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كشٌبهوا الٌنحوى َّبألب من حيثي اإلصبلح، فكما أٌف األبى سببه إلصبلح الولد، كذلك 
 (1).«الٌنحو سبب إلصبلح الٌلفظ"

.  الٌصرؼ لغة : الٌردُّ كالٌتقليبي
.   (2)اصطبلحا: الٌتصريف يف الكبلـ: اشتقاؽ بعًضو من بعضو

 الشَّاعر، قصائد يف ظاىرةن أسلوبيةبعض اؼبشتقَّات اليت شٌكلت  اؼببحث ىذا يف نتتبَّع

حظ أٌف الشَّاعر قد اعتىنى بتوظيفًو للمشتقَّات بشٌ  أنواعها:َّبلٌداللة؛  عبلقىتها كنيرًبزي   إٍذ نيبلى
  يله عً فى "صيغة": 

ما اشتيقَّ من مصدر كىي  برزت ىذه الٌصيغة اليت تدؿُّ يف بعض مواضعها على اؼببالغة،
ما »، كأحياان أخرل على الٌصفة اؼبشٌبهة؛ كىي: (3)«اؼببىالغىة كالتَّكثًنفعلو متعدٌو، قٍصدى إفادة 

اشتيقَّ من مصدر فعلو الزـو للٌداللة على اٌتصاؼ الٌذات َّبغبدًث على كجو الثُّبوت 
(4)«كالٌدكاـ

.  
كًسمةو أسلوبية اعتىن الشَّاعر بتوظيفها يف العديد من   «فىًعيل»يغةكظهرت ىذه الصٌ 

 يدة: "كيف يسعد عيد" يقوؿ:قصائده؛ ففي قص
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكيم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى يف ثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا كىأىخي  أىتىًعيشي
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًليبػىهى لىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً أىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىى سى  أيكىلى الًقبػٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍ  ، فػىهى  كىًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًغيثي

 

ػػػػػػػػػػػػػػاانن   تى فػىػػػػػػػػػػػػػػٍوؽى الثػَّػػػػػػػػػػػػػػرىل ميهى  طىرًيػػػػػػػػػػػػػػداَّبى

ػػػػػػػػػػو اٍلعيػػػػػػػػػػٍرًب عىٍنػػػػػػػػػػوي أىٍمسػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػػرًيداكىأىخي  شى
ػػػػػػػػػػػا  ـي ًفيهى يػػػػػػػػػػػبه يػىنىػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػًهيداًمنَّػػػػػػػػػػػا ؾبًي    (5)؟شى

" ىي صفاته مشٌبهة تدؿُّ على مدل معاانة الفرد شهيدا ،شريدا ،"طريدا، سليبها
 الفلسطيين، كاستمرار ىذه اغباؿ إىل أف تلقى فلسطٌن من ييغيثيها كيينجديىا.

                                                           
، تح/ عائشة يطو، شركة مطبعة عيماف، مسقط، سلطنة عيمىاف، «الكايف يف الٌتصريف»اؿبمَّد بن يوسف اطفيش ،  (1)
 .67، ص:ـ2012، 1ط
اؽبوريين أبو الوفا نصر، دار الكتب العلمية، /تح ،«القاموس احمليط»، ين دمحم بن يعقوب الفًنكز آَّبدمؾبد الدٌ  (2)

 .843، ص:2009، 3طبًنكت، لبناف، 
 .93، ص:ـ2007،ق1428، 2ط، دار عٌمار، عىمَّاف، األردف، «معاين األبنية يف العربية»فاضل صاحل السامرائي،  (3)
 .275، ص:ـ1965،ق1385، 1ط، مكتبة النهضة، بغداد، «أبنية الٌصرؼ يف كتاب سيبويو»خدهبة اغبديثي،  (4)
 .53،54، ص:...«مآسي »، أبو اغبسن (5)
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" تزخر دبجموعة من الٌصفات اؼبشٌبهة اؼبؤٌكدة كاؼبصٌورة للواقع عاصفة فتحو كقصيدة "
، الشَّريف، لٌدينٌ ااؼبرير للقضية الفلسطينية )  (اؽبزيل، اغببيبة، القويٌةي، الٌرخيصة، رخيصو

 ميًنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني اعبٍىروبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ًَّبأٍلىذىل
ػػػػػػػػػػػػػرىتٍ  اذٍلىزًيػػػػػػػػػػػػػلً كىدبىٍجلًػػػػػػػػػػػػػًس اأٍلىٍمػػػػػػػػػػػػػًن   تػىبىخَّ
ػػػػػػػػػػػػػػهىا احلٍىًبيبىػػػػػػػػػػػػػػةي رىفػىعىػػػػػػػػػػػػػػٍت ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػًطٌني   رىٍأسى
ػػػػػػػػػػػػػبلى  اٍلقىوًي ػػػػػػػػػػػػػةي ىىرىعىػػػػػػػػػػػػػٍت ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػًطٌني   ًَّبلسًٌ
ػػػػػػػػػػػػػاكىمىًة   كىاػٍبًيىػػػػػػػػػػػػػا الر ًخيصىػػػػػػػػػػػػػةً رىٍغػػػػػػػػػػػػػمى اٍلميسى

ػػػػػػػػػػػاًفرو  ؿو سى ؿى اٍحػػػػػػػػػػػًتبلى  )...(كىنػىفيػػػػػػػػػػػكُّ أىٍغػػػػػػػػػػػبلى
ػػػػػػػػػػػػػػػرًيفً كىنيًعيػػػػػػػػػػػػػػػدي لًٍلقيػػػػػػػػػػػػػػػٍدًس   مىنىػػػػػػػػػػػػػػػاريهي  الش 

 

 اأٍلىكٍبىػػػػػػػػػػػػسً  الػػػػػػػػػػػػد ينًٌ ًمػػػػػػػػػػػػٍن عىٍهػػػػػػػػػػػػًد بًٍلفيػػػػػػػػػػػػوًر  
ػػػػػػػػػا يف اٍلمىٍجلًػػػػػػػػػسً  ػػػػػػػػػٍل ًمػػػػػػػػػٍن رىجى  آمىػػػػػػػػػاؽبييٍم، ىى

 اأٍلىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىسً بًًنضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽًبىا ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكًٌ 
مىا كىاأٍلىنٍػفيػػػػػػػػػػػػػسً  ػػػػػػػػػػػػػلًٌ طىاقىػػػػػػػػػػػػػاًت الػػػػػػػػػػػػػدًٌ  ًح، كىكي
نىػػػػػػػػػػػػػػًة كىالتَّػػػػػػػػػػػػػػآميًر ًَّبٍسػػػػػػػػػػػػػػًم ًسػػػػػػػػػػػػػػٍلمو ميٍفلًػػػػػػػػػػػػػػسً 

 

ميتػىغىطٍػػػػػػػػػػػػػػػػًرسً  رىًخػػػػػػػػػػػػػػػػيصو قىػػػػػػػػػػػػػػػػًذرو   غىػػػػػػػػػػػػػػػػاًدر و
ػػػػػػػػػػػػنَّسً  ػػػػػػػػػػػػاًمبلن فػىػػػػػػػػػػػػٍوؽى اعبٍىػػػػػػػػػػػػوىارًم الكُّ ميتىكى
(1) 

  
 :اسم الفاعل 

بٌن الفعل كالٌصفة إفَّ اسم الفاعل يدؿُّ على اغبدًث كاغبدكًث كفاعلًو؛ فهو كسطه »
قوف اليهود حير ففي قصيدة "، كقد كرد استعماليو من ًقبل الٌشاعر بشكل الفتو ، (2)«اؼبشبَّهة

" قبد حوايل طبسة عشر من أظباء الفاعلٌن على كبوو متفاكت، يقوؿ ادلسجد األقصى
 الٌشاعر:

 فىاًجري  عىلىى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى اٍعتىدىل اٍليىػوـى 
ػػػػػػػػػٍت  ًػػػػػػػػػٌني مىػػػػػػػػػاكىرىاحى ػػػػػػػػػوًد هتي تي اٍليػىهي  ًعصىػػػػػػػػػاَّبى

فى عىابًػػػػػػػػػػػػثه  ػػػػػػػػػػػػوالى  كىصيػػػػػػػػػػػػٍهييوفي يف ًسػػػػػػػػػػػػينىا كىجي
ًت ًعٍنػػػدىانى  ػػػٍل أىقػٍفىػػػرىٍت دينٍػيىػػػا اٍلبيطيػػػوالى  )...(كىىى
ـي اٍلعيػػػػػػٍرًب بػىػػػػػػٌٍنى اٍلعيػػػػػػٍرًب، ًَّبٍلعيػػػػػػٍرًب ميٍهػػػػػػرىؽه   دى

 

غو كىأىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػرىـى ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػًو النَّػػػػػػػػػػػػػػػػارى     مىػػػػػػػػػػػػػػػػاًكري كى  ابى
في  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اأٍلىٍدايى دو تػيقىدًٌسي  حىاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كى  ابى

هو كىيف اٍلقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًس ـبيٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه كى   آًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كى  َنى
ػػػػػػػػػػػػاًئري اٍلعىػػػػػػػػػػػػٍزـً  فىػػػػػػػػػػػػاًتري فػىلىػػػػػػػػػػػػٍم يػىٍبػػػػػػػػػػػػقى ًإالَّ   خى

ػػػػػػػػٍل أىنٍػػػػػػػػػتى  ػػػػػػػػػاًئري  ًلصىػػػػػػػػاًلًح ًإٍسػػػػػػػػػرىائًيلى ىى  (3)حى
 

ماكري، ، فاجرفاعتمادي الشَّاعر على صيغة اسم الفاعل يف إطبلؽ ىذه األكصاؼ )
، ، آمري ( إمٌبا ىو للٌداللة على تلك اغبركية كاسًتمرار اليهود يف حائري ، خائري ، عابثه  حاضري

                                                           
 .78، ص:...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .41، ص:«معاين األبنية يف العربية»السامرائي،  (2)
 .83،89ص، ص:، ...«مآسي »، أبو اغبسن (3)
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اعتداءاهتم كقمعهم، كاسًتمرار اإلنساف العريب اؼبسلم كاجملتمع اإلنساين يف صمتو كاستكانتو؛ 
 فبل انهو كال مينتوو.

 :اسم الت فضيل 
                يف صفة كزادى  أفَّ شيئٌن اشرتكا اسم التفضيل: كصفه على "أىفػٍعىل" ييصاغي للدَّاللة على»

، كقد اعتىنى الٌشاعر َّبسم التفضيل فوظَّفو على كبوو مركَّزو يف (1)«أحدينبا على اآلخر فيها
 "؛ حبيثي يظهري يف كلًٌ بيت ػ تقريبنا ػ من أبيات القصيدة:عاصفة فتحو قصيدة "

ػػػػػػػػػػػػػاًد  ا ًبعىاًصػػػػػػػػػػػػػفىًة اعبًٍهى ػػػػػػػػػػػػػمن  اأٍلىٍقػػػػػػػػػػػػػدىسً قىسى
 اعبٍىروبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ًَّبأٍلىذىلميًنيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني 

أتىىلَّػػػػػػػػبى اأٍلىٍشػػػػػػػػرىاري فىانٍػقىضُّػػػػػػػػوا عىلىػػػػػػػػى الػػػػػػػػشٍ   كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػىفىػػػػػػػػػػػػػػػػالبلًَّجئيوفى مينيػػػػػػػػػػػػػػػػوا   نىٍكبىػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ِبًىٍنكى

مىا ػػػػػػػػػػػػػػػاًكًس ًَّبلػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌ  أىبٍػنىػػػػػػػػػػػػػػػا ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌنى اأٍلىشى
 ريدُّكا ًإىلى اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًب اٍلكىرىامىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة يف ضًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريهي   فػىنيزًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدكىاانن يػيلىطًٌ

 

 اأٍلىٍطلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً كىًبفىٍتًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كىذيرىل ًجبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ  
 اأٍلىٍْنىػػػػػػػػػػػػسً ًمػػػػػػػػػػػػٍن عىٍهػػػػػػػػػػػػًد بًٍلفيػػػػػػػػػػػػوًر الػػػػػػػػػػػػدَّينًٌ 
ػػػػػػػػػػػػػػٍعًب اٍلفىًلٍسػػػػػػػػػػػػػػًطييًن اأٍلىيبًٌ   اأٍلىٍكػػػػػػػػػػػػػػيىسً شى

 أىيٍػػػػػػػػػػػػبىسً ربىٍػػػػػػػػػػػتى اػٍبًيىػػػػػػػػػػػاـً عىلىػػػػػػػػػػػى صىػػػػػػػػػػػًعيدو 
ػػػػػػػػػػػػوديكا ًَّبلرًَّصػػػػػػػػػػػػيًد  ػػػػػػػػػػػػسً ضىػػػػػػػػػػػحُّو كىجي  اأٍلىنٍػفى
ػػػػػػػػػػػػػلًٌ قًػػػػػػػػػػػػػٍرـو   أىٍشػػػػػػػػػػػػػوىسً أىٍبطىػػػػػػػػػػػػػاًلكيٍم ًمػػػػػػػػػػػػػٍن كي

 (2)اأٍلىٍدنىػػػػػػػػػػػػػػػػسً أىٍرضى اٍلعيريكبىػػػػػػػػػػػػػػػًة ًَّبؽٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػواًف 
 

، األقبسً ، أنكى، األٍكيىسً ، أيٍػبىسً ، األنفىسً ، األقدسً قبدي يف أظباء التَّفضيل ىذه )
 (. األدنسً ، أشوسً 

صفاتو متضاٌدة منها ما يتعٌلق َّبلكفاح كاعبهاد اؼبتمثًٌل يف الشَّعب الفلسطيين، 
كاالحتبلؿ اؼبتمثًٌل يف االستيطاف اليهودم، كيف ىذا أتكيد من كصفاتو أخرل تتعٌلق َّبلعدكاف 

الشاعر على أىليَّة الفلسطيين يف الٌدفاع عن أرضو رغم الٌتشٌرًد كاؼبساكمات، كييربزي مدل 
كعدـ التفريط فيها، كمن خبلؿ ىذه األضداد نستنتج القيمة  سبٌسك "جيل التَّشرُّد" أبرضو
ن حيث اختيار الشاعر للصيغ من أظباء التفضيل كصيغ مبالغة اؼبهيمنة يف اؼبستول الصريف م

كغًنىا كىي الثنائية الٌضدية بٌن اغبٌق كالباطل اؼبتمثٌلٌن يف حق الشعب الفلسطيين يف الدفاع 
 ية للوجود الصهيوين.كبطبلف الشرع ،عن أرضو

 

                                                           
 .284، ص:«أبنية الٌصرؼ يف كتاب سيبويو»خدهبة اغبديثي،  (1)
 .83،89، ص،ص:...« مآسي»، أبو اغبسن (2)
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 الرٌتكييب: ادلستول/ 3.1
 ألفعاؿ:ا 

الٌلفظ الذم يدؿُّ على حدث مقرتف بزماف، كأكزانيو »اتفق علماء اللُّغة أبفَّ الفعلى ىو 
، مضارع، أمر(، كبنائو  زبتلفي حبسب بًنيىًتًو )ثبلثي أك ريَّبعي، ؾبٌرد أك مزيد(، كزمانو)ماضو

  (1).«للمعلـو أك اجملهوؿ
" عندما يتحٌدثي الٌشاعر عن اؼبآسي كاؼبصائب اليت مآسي كأين اآلسي؟يف ديواف "

اؼبعتدين الٌصهاينة، كما ذبٌرعو الفلسطينيوف من خزم كخذالف، قبدي  حلَّت بفلسطٌن من طرؼ
ى الشاعر يوٌظف الفعل اؼباضي َّبعتباره كاقعنا مىعيشنا كأمرنا مقضيا؛ فيأيت تعبًن الٌشاعر عنو عل

 سبيل اغبكاية كالٌسرد لتاريخ أسود شهدتو األٌمة العربية من جرٌاء تنفيذ كعد بلفور دبنحو أرض 
 لليهود، كتصوير جرائمهم اليت فاقت كلَّ تصوير يف كحشيتها فيقوؿ:فلسطٌن 

الٌشاعر أكثرى من استخداـ الفعل الٌثبلثي خاٌصة إىل جانب األبنية األخرل؛ نبلحظ أٌف 
ففي ىذا احملور ػ اعتداء اليهود على أرض فلسطٌن ػ يف العديد من القصائد قبديه مرٌكزا على 

...( فبا صىيػَّريكا، ، اٍستػىبىاحوا، ىىتىكيوا، ذىحبَّيوا، عىرىجى ، أىٍحرىقيوا، غدا، شىرَّدىتٍ ، الٌزمن اؼباضي )عىاثىتٍ 
نتج عنو تنٌوعا يف األكزاف الٌصرفية فجاءت )فػىعىلى، فػىعَّل، استٍفعىلى، أىفعىلى(، كتنوٌع ىذه األبنية 
على ارٌبادىا يف الٌزمن اؼباضي إمٌبا يدؿُّ على اعبوًٌ الٌنفسي اؼبضطرًب للشَّاعر يف نقل ىذه 

 األخبار كتصوير ىذه اؼبآسي بشكلو مىهيوؿ.

                                                           
 .151، ص:1993، 1ط، دار عامل الكتب، بًنكت، لبناف، «معجم األكزاف الٌصرفية»إميل بديع يعقوب،  (1)
 .106،107، ص،ص:...«مآسي »، أبو اغبسن (2)

ػػػػػػػػػػةي الػػػػػػػػػػٌرًٍجًس   عىاثىػػػػػػػػػػتٍ "ًبًفًلٍسػػػػػػػػػػًطٌنى" طيٍغمى
ٍسػػػػػػػػًجًد اأٍلىٍقػػػػػػػػػ ـً يف "اٍلمى ػػػػػػػػبلى "ًبقيػػػػػػػػٍدًس" السَّ  كى

" الػػػػػًذم  أىٍحرىقيػػػػػوا ٍسػػػػػًجدى  اٍلميٍخػػػػػػ عىػػػػػرىجى "اٍلمى
ػػػػػػػػػػًدم  ػػػػػػػػػػييوخى الٍػػػػػػػػػػػ ذىحب يػػػػػػػػػػواًَّبٍلمي ػػػػػػػػػػا كىالشُّ  النًٌسى

ػػػػػػ ، كى  واىىتىكي  ًدمىػػػػػػاءى الٍػػػػػػػ اٍسػػػػػػتػىبىاحوااٍلعًػػػػػػٍرضى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر دىتٍ   ا  شى ا تىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًيدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعًبهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ شى  كي
اػػػػػػػػػػصىى"  ا غىػػػػػػػػػدى يٍسػػػػػػػػػًلمي األىًصػػػػػػػػػيلي طىرًيػػػػػػػػػدى

 اؼب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىاًء صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيودىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىاري ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًإىلى السَّ
ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيزًَّؿ اآلًمنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى ذىحٍبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

اٍلقيصيػػػػػػػػػػػػػػػورى غبييػػػػػػػػػػػػػػػودىا صىػػػػػػػػػػػػػػػيػ ريكاأىبٍػػػػػػػػػػػػػػػرايى 
(2)   
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رًٌج الٌشاعر إىل فعًل األمر؛ فهو لو داللتو ككظيفتيو اؼبتمثًٌلة يف الٌتوجيو كاإلرشاد، كقد  ييعمثَّ 
استعاف الشَّاعر بفعل األمر ح  ييثًبتى أنَّو َّبإلمكاف تداريؾ األمر إًبعادة االعتبار للقدس 

 كربرير فلسطٌن، فيقوؿ:
ػػػػػػػػػػػا القىػػػػػػػػػػػادىةي   صىٍفػػػػػػػػػػػػ ًقفيػػػػػػػػػػػواكى  اثٍػبػيتيػػػػػػػػػػػواأىيػُّهى

ػػػػػػػػػػريكا ػػػػػػػػػػاعىًة اٍلعيٍسػػػػػػػػػػػا اذٍكي  لٌصػػػػػػػػػػاًمًدينى يف سى
نًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌو  جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد كي  لًٍلًجهى

ػػػػػػػػػريكا ػػػػػػػػػرىاثًيًم صيػػػػػػػػػٍهييو  طىهًٌ  القيػػػػػػػػػٍدسى ًمػػػػػػػػػٍن جى
 

 ربىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌاين كىصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميودىا زًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكافنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍنًديدى الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الصًٌ ا كىخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعدن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًة سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا اٍلقيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا  ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن صبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًًنانى تػىفيكُّ

الًقيٍدًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا  ريدُّكافى كى     (1)التٍَّمًجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
فالٌشاعر يوٌجوي ؾبموعة من الٌنصائح كالٌتوجيهات للقادة تيفيدىم يف الٌشٌد من عزيبتهم 

نًٌديكا، اذٍكيريكا، زًيديكا، ًقفيوا، بواسطة أفعاؿ األمر الٌتالية: )اثٍػبػيتيوا ريكا، ريدُّكا(، جى  .طىهًٌ
يف نفس القصيدة نبلحظ انتًقاال سًلسنا للشَّاعر من الفعل اؼباضي إىل توظيف الفعل يف 

 زمنو اؼبضارع يف اؼبقطع التَّايل: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًني قػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّةي هللًا يف األىرٍ   فىاعبٍىمى

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدانى   الطٍُّغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ نػىٍنًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ًإنػَّنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًَّبربًٌ
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرضه أىًكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده    ًإمبَّىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ااًلربًٌ

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذيبي ًض    اغبٍىًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كىاعٍبيٍلمي
ا نػىٍبػػػػػػػػػػػيًن  ػػػػػػػػػػػػيىافى  ػػػػػػػػػػػٍلًم صىػػػػػػػػػػػٍرحنا مىًشػػػػػػػػػػػيدى  لًلسًٌ

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدانى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػودىاكىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػديكًف اربًٌ    (2)نىسي
، نىسيودىا، نػىٍبيًن ، تيًذيبي فاألفعاؿي ) إالَّ أهٌنا  ( يف الزمن اؼبضارع على اختبلؼ أبنيتهانػىٍنًسفي

ٌقق الٌسلمى كالٌسيادة. ؛ فهو أيميل االربٌ تدؿُّ على الٌتقلُّب كالتَّحٌوؿ  اد بٌن الٌشعوب العربية حٌ  ربي
 :اجلملة الفعلية  

دثيو كىو » ًدثو وبي ، كؿبي اعبملة الفعلية ىي اليت تبدأي بفعلو غًن انقص داؿٌو على حدثو
(3)«الفاعل

  

كداللة كركد اعبيمل الفعلية يف نٌص ما ىي الٌتحٌرؾ كاالنفعاؿ كالٌتفاعل مع اغبدث، فبٌا 
ال ربملي يف داللتها  يساعد على مبوًٌ الفكرة كتطٌور األحداث، مقارنةن َّبعبمل االظبية اليت

 اغبركة بل الثٌبوت كاالستقرار، يقوؿ الٌشاعر:

                                                           
 .110ص: ،...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .111، ص:ـ ف (2)
 .173، ص:ـ1998، 2طاعبامعية، اإلسكندرية، مصر،، دار اؼبعرفة «الٌتطبيق الٌنحوم»عبده الرٌاجحي،  (3)
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ٍيػػػػػػػػػػػػػفى يىٍسػػػػػػػػػػػػػعىدي ًعيػػػػػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػػػػػا اٍلعيػػػػػػػػػػػػػٍربي كى  أىيػُّهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكيمٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى يف ثػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا، كىأىخي  أىتىًعيشي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  نىا، كىيف الشَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػيػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػًبٍعنىا كىالى اٍكتىسى  الى شى

ػػػػػػػػػػٍقًف اػٍبًيىػػػػػػػػػػاـً يف أىٍسػػػػػػػػػػوىأً اغبٍىػػػػػػػػػػا    ربىٍػػػػػػػػػػتى سى
 ء

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقيقه لىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ القيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا؟   كىشى
ا؟ ػػػػػػػػػػػػػػػاانن طىرىيػػػػػػػػػػػػػػػدى تى فػىػػػػػػػػػػػػػػػٍوؽى الثػَّػػػػػػػػػػػػػػػرىل ميهى  َّبى
ا  ًؽ لىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإٍخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىةه ذبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبي اٍلًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا ا اعٍبيٍلمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػيهى ًت تيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًمي مىٍأسى    (1)الى

َّبلنًٌداًء للعرًب الذينى يغيضُّوف الطَّرؼ عن " كيف يسعدي عيده يستهلُّ الٌشاعري قصيدة "
، أتعيشوفى يف ثرىا، هبيرُّ القييودا، يسعدي عيده األًشقَّاء الفلسطينيٌن؛ حيث كٌظف اعبمل الفعلية )

ٍينا، ذبوبي البيدا ا اعبلمودا ،ال شًبٍعنا، كال اكتىسى ...( الٌدالة على الٌتغًنُّ كالٌتجٌدد؛ ،تيدمي مأساهتي
 مى العرب اليت تراخت متأثٌػرنا متوتٌػرنا دبا وبديث فيها.فهو يستنهض نًبى 

 كيف قصيدة "العاـ اعبديد كالقدس مكبَّله َّبغبديد" يقوؿ الٌشاعر:
ائًرو  ػػػػػػػػػػٍل ًمػػػػػػػػػػٍن ضىػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػافى ىى ٍنسى  أىايى عىػػػػػػػػػػاملىى اإٍلً
ػػػػػػػػػػػرى لًلنَّػػػػػػػػػػػاًس كيلًًٌهػػػػػػػػػػػٍم  ائًري تػىٍبغًػػػػػػػػػػػي اػبٍىيػٍ  ضىػػػػػػػػػػػمى

ػػػػػػػػػػػػػػػعيوبى اأٍلىٍرضً  ػػػػػػػػػػػػػػػاكبىٍػػػػػػػػػػػػػػػوى  تىقػػػػػػػػػػػػػػػودي شي  ريًقيًٌهى
 فػىيىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىدي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافو بػىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ذيؿٌو كىؿًبٍنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 
 تىًقيػػػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػػػنى األىٍمػػػػػػػػػػػرىاًض كىاعبٍىٍهػػػػػػػػػػػًل كىاٍلعىػػػػػػػػػػػرىا

يَّػػا شيػػعيوبى  ٍكًد عىػػٍن ضًبىػػ فػىهى   ػاٍشػػ ىاأٍلىٍرًض لًلػػذَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرىةو ربىًٍمػػػػػػػػػػػػػػػي الضَّػػػػػػػػػػػػػػػًعيفى كىتػىػػػػػػػػػػػػػػػٍرحىمي    ميطىهَّ
ـً كتيٍسػػػػػػػػػػػػػًهمي  ػػػػػػػػػػػػػبلى ٍقػػػػػػػػػػػػػًل السَّ ػػػػػػػػػػػػػلي يف حى  كىتػىٍعمى

ػػػػػػػػػػػػػػػمي كىتػىٍرفىػػػػػػػػػػػػػػػقي َّبً  ػػػػػػػػػػػػػػػاًف، فىػػػػػػػػػػػػػػػالرًٌٍفقي بػىٍلسى ٍنسى  إٍلً
 كىوبىٍيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىزًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزنا ًَّبٍلكىرىامىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػٍعىمي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػو كىتيٍطعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أىٍمننػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، فػىتىٍكسي ٍنىحي  كىسبى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػىعَّمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍقًلهى رتىاًكيَّةو يف حى
(2)   

حيثي يبحثي الٌشاعري عن مبلذو للشعب الفلسطيين من خبلؿ استثارة الضمًن كاعبانب 
لو فعلية كفيلة اػبًنًًٌ يف  اإلنساف، كيسعى إلهباد حلٌو عن طريق استشراؼ اؼبستقبل بتوظيف صبي

كتعملي يف حقًل ، تبغي اػبًنى للٌناسً ، ربمي الضَّعيفى كترحمي أبف تنقلى ىذا الشُّعور للمتلقًٌي )
، كتيسهمي  ؿ أنسبي يف ( فالتَّعبًني َّبألفعا...،كترفق َّبإلنسافً ، كبو ريقٌيها  تقودي شعوَّبن ، الٌسبلـً

وظيف من اعبمل ىذا الظٌرؼ من األقواًؿ، لذلك كانت اعبيمل الفعلية ىي األنسبي يف التٌ 
 ظبية.اإل

 
 

                                                           
 .53ص:،...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .72،73ص: ،ـ ف (2)
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 مسية:اجلملة اإل 
فهي تعين التوٌقف الزمين على  ،(1)«اؼببدكءةه َّبسمو بدءنا أصيبل»ظبية ىي: اعبملة اإل

تفيد بو اعبملة االظبية دالليا التقرير العكس من اعبملة الفعلية الرتباطها أبزمنة الفعل، كفبٌا 
 كالوصف، على كبو قوؿ الٌشاعر:

ءه فبيىزَّقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  «ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌنى »كىيف   أىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلى
ػػػػػػػػػػػػا  ميٍسػػػػػػػػػػػػتػىٍوطىنىاتي بىػػػػػػػػػػػػيًن صيػػػػػػػػػػػػٍهييوفى ميٍقتىًحمن

ادو »كىاٍلميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلميوفى   كىجىارىهًتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا «بًبػىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 صيػػػػػػػػػػػػػٍهييوفي يف فػىػػػػػػػػػػػػػرىحو كىاٍلقيػػػػػػػػػػػػػٍدسي يف تػىػػػػػػػػػػػػػرىحو 

 

ًسػػػػػػػٌنى ًديػػػػػػػًر »يف   ػػػػػػػوالفً »يف آفىػػػػػػػاًؽ  «ايى  «جي
 أىٍرضى اٍلعيريكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة يف زىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو كىطيٍغيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً 

يىػػػػػػػػافً  «ًإيػػػػػػػػرىافى » ػػػػػػػػدَّميوا مىٍرصيػػػػػػػػوصى بػينػٍ  قىػػػػػػػػٍد ىى
كىاٍلميٍسػػػػػػػػػػػػػػًلميوفى عىلىػػػػػػػػػػػػػػى تػىنُّػػػػػػػػػػػػػػوًر أىٍحػػػػػػػػػػػػػػزىافً 
(2)   

قبدي الٌشاعر من خبلؿ ىذه األبيات يعمدي إىل تسليط الضَّوء على جانب من جرائم 
الصُّهيوين يف مبط من الوصف كالتقرير ؾبٌردين من الٌزمن كذلك بتوظيف عدد من ااًلسًتيطاف 

( فبٌا ييفيدي إبرازى صيورو كالقدسي يف ترح... ،صهيوف يف فرحو  أشبلء، كيف فلسطٌناعبمل االظبية )
 عديدة يف حالة من الثُّبوت كاالستقرار.

كَّبؼبقارنة بٌن اختيار الٌشاعر للجملة الفعلية مع نظًنهتا اإلظبية نستنتج القيمة اؼبهيمنة 
كىي الصراع القائم بٌن الواقع اؼبرير كالذم يعاين من ميسم االستيطاف الصهيوين كالتواطؤ 

من جهة، كاألمل الذم يتفاءؿ بو الٌشاعر يف تغيًن األحواؿ َّبلوقوؼ مع القضية الٌدكيل 
 سطينية كمساندهتا إىل حٌن بلوغ أىدافها.الفل
 :التقدمي كالت أخًن 

من اؼبعلـو أف من حٌق اؼبسند إليو الٌتقدمي ألنٌو احملكـو عليو، كالٌتأخًن يكوف للمسنىد 
الفةى ىذا األصل كاتًٌباعى ىذا  ألنٌو احملكـو بو، كلكن قد يعرضي من االعتبارات ما يبيكني ـبي

 أنٌبها: الٌنظاـ، لدكاعو ببلغية،
 زايدة يف اؼبعىن مع ربسٌن الٌلفظ. .1
 زايدة يف اؼبعىن فقط. .2

 تكافؤ الٌتقدمي كالٌتأخًن. .3

                                                           
 .83، ص:«الٌتطبيق الٌنحوم»عبده الرٌاجحي،  (1)
 .93،94ص، ص: ،...«مآسي »، أبو اغبسن (2)
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 اختبلؿي اؼبعىن كاضطرابيو، كىو معيب. .4

 يقوؿ الٌشاعر:

ػػػنَّ اٍليػىػػػٍوـى "جيوٍنصيػػػونيو" ػػػٍلًم شى ػػػٍرَّبن عىلىػػػى السَّ  حى
ػػػػػةي التػػػػػػ  ايى يػىػػػػػٍوـى غىطَّػػػػػٍت ظبىىػػػػػاءى اٍلعيػػػػػٍرًب أىٍجًنحى

" يف صىػػػلىفو  "ًسػػػينىاءي" ػػػهىا "أىٍشػػػكيوؿي  قىػػػٍد دىاسى
ػػةى اٍسػػػ  ، كىاأٍلىٍرضى اٍلميقىدَّسى " يػىٍنػػديبي "القيػػٍدسي  كى

 

 كىبػىيَّػػػػػػػػػػػتى اٍلغىػػػػػػػػػػػٍدرى كىاٍلعيػػػػػػػػػػػٍدكىافى "ًكيٍلصيػػػػػػػػػػػونيو" 
"ٍغرًييونيػػػػػػػػػػػو" ػػػػػػػػػػا "ميوًشػػػػػػػػػػي" كى  تىػػػػػػػػػػٍدًمًًن أىٍطلىقىهى
ػػػػػػػػػػا قىرًيػػػػػػػػػػػرى العىػػػػػػػػػػٌٍنً "قىػػػػػػػػػػػاريكفي" كىاٍختىػػػػػػػػػػاؿى ًفيهى
  

ػػػػػػػػا  "َشىٍعيػػػػػػػػػوفي"تػىبىاحىهى ػػػػػػػػػوىةن "ميوًشػػػػػػػػػي" كى عينػٍ
(1) 

 

قبدي الٌشاعر يف اؼبقطع السَّابق استعمل عٌدة صورو لتقدمي ما حقُّو التَّأخًن، كأتخًن ما 
)...(فتقدميي جيزء من الكبلـ أك أتخًنًه ال يىردي اعًتباطنا يف نظم الكبلـ كأتليفو، »،و حقُّو التَّقدميي 

ًت ىذا (2)«يقتضيو غرضه ببلغي أك داعو من دكاعيهاكإمٌبا يكوفي عمبلن مقصودنا  الى ، فمن ًدالى
 التَّقًدمي ما يلي:

 : ػ حىٍرابن عىلىى الس ٍلًم شىن  اٍليػىٍوـى جيوٍنصيونيو
لم، فبَّا يكوفي عظيمى الوىٍقع  تعجيلي اؼبساءة بتقدمي اؼبفعوؿ بو " يف اعبملة كعلى السًٌ "حرَّبن
  على األذف كشديدى الوطًء على الٌنفس.
 ػ غىط ٍت مسىىاءى اٍلعيٍرًب أىٍجًنحىةي الٌتدمًن:

تقدميي اؼبفعيوؿ بو "ظباءى" على الفاعل "أجًنحةي الٌتدمًن" كاؼبقصود: الطائراتي اغبربية، أمَّا 
ا الٌتقدمي ىو الٌتخصيص: كذلك بتخصيص ظباء العرب دكف غًنىا من الغرض الببلغي من ىذ

 السماكات كالقصدي ىو اسًتهداؼي األراضي العربية ؼبشاركتها يف الٌتحاليف.
 ػ كاألرضى ادلقٌدسةى استباحها عنوةن موشي كمشعوفي:

موشي  استباحهافعًل كالفاعًل "تقدمي اؼبفعوؿ بو "األرضى اؼبقٌدسةى " يف اعبيملة على ال
"، فالغرضي الببلغي األٌكؿي موشي كَشعوفي " على الفاعل "عنوةن " معنا، كتقدمي اغباؿ "كَشعوفي 

: كذلك بتخصيًص األرًض اؼبقٌدسة َّبالسًتباحًة ككذلك  من ىاذٍيًن التَّقًديبىٌٍنً ىوى التٍَّخصيصي
الٌشٌدة كالقسوة، دكف  بتقدمي اغباؿ "عىٍنوةن" اليت ىي كفيلة إببراز كيفية االستباحة كحالتها كىي

 مراعاة غبقٌو إنساينٌو أك نداًء ضمًن.
                                                           

 .42،43:ص ،...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .136، ص:ـ2009/ق1430، 1ط، دار الٌنهضة العربية، بًنكت، لبناف، «علم ادلعاين»عبد العزيز عتيق،  (2)
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كالغرضي الثَّاين ىو ميراعاةي نظم الكبلـ من حٍيثي الوزف كالقافية؛ فالوزفي ىو "حبر الطويل" 
تتمى البيتي  كالٌتقدميي مناسبه ؽبذا الوزًف، أمَّا القافية فهي "النُّوف" اؼبضمومة، كمن اؼبناسبىة أف ىبي

 ".َشعوفي "بلفظة 
:عاصفةي فتحو كيف قصيدة "  " يقوؿي الشَّاعري

ػػػػػػػػػرُّد قىػػػػػػػػػٍد قىضىػػػػػػػػػى  ًعٍشػػػػػػػػػريكفى عىامنػػػػػػػػػا يف التَّشى
 

لكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍودىةو ملٍى يػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىسً  
(1) 

 

ر من الكبلـ: فهو أمر يشٌد " غرضيو ًعٍشريكفى عىامناتقدميي اؼبسنىد إليًو " التَّشويقي إىل اؼبتأخًٌ
هي، فإذا أدركت ما بعدىه كىو "مٌدة الٌتشرُّد" عظيم ذلك يف االنتباه كيشٌوؽ النفسى  ؼبعرفة ما بعدى

  ذاهتا كأتثَّرت بو.
 " يقوؿي الٌشاعر:اليهودي حيرقوف ادلسجد األقصىكيف قصيدة "

 عىلىى اٍلمىٍسًجًد األىٍقصىى اٍعتىدىل اليػىٍوـى فىػاًجري 
 

غو كىمىػػػػػػػػػػػػػػػػاًكري   كىأىٍضػػػػػػػػػػػػػػػرىـى ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػًو النَّػػػػػػػػػػػػػػػػارى َّبى
(2) 

 

" يف اعبملة دؿَّ على كقوع االعًتداء على اؼبسجًد عىلىى اٍلمىٍسًجدً " اعبار كاجملركرتقدمي 
األقصى ليس إاٌل، كاختٌص إبضراـ النار فيو دكف غًنه إمعاان يف إىانًة اؼبسلمٌن، كاسًتثارةن ؽبم، 

.  فغرضيو ىو الٌتخصيصي
الٌنداء كاالستفهاـ، إذ ييعٌداف كمن الظَّواىر األسلوبية البارًزة يف قصائد الٌشاعر أسلوب 

 (3).ًضٍمن األيسلوب اإلنشاًئي الطَّليب؛ كىو ما يستدعي مطلوَّبن 

 :االستفهاـ 
االستفهاـ من األساليب اإلنشائية الطَّلبية؛ كيعين: طلب العلم بشيء مل يكن معلومنا 

 (4).من قبلي 

كأحياان خارجا إىل معافو كقد جاء توظيفوي من ًقبل الٌشاعر دااٌل على معناهي اغبقيقي، 
 كأغراض ببلغية، ييستدؿُّ عليها َّبلٌسياؽ، كمن أمثلة ذلك:

                                                           
 .80، ص:...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .80:ص ،ـ ف (2)
 .174ص: ،«معاين األبنية يف العربية»يينظر: الٌسامرائي،  (3)
صبعية االستقامة اإلسبلمية التنزانية، معهد االستقامة  ،«البالغة»مصطفى دمحم الفكي، زايد بن سليماف اعبهضمي،  (4)

 .171، ص:ـ1998،ق1419، 4ط للٌدراسات اإلسبلمية بزقببار،
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 ":نكسة يونيويف قصيدة " أبو اغبسن يقوؿ
تي الػػػػػػيًت اٍشػػػػػػتػىهىرىتٍ   ايى عيػػػػػػٍربي أىيٍػػػػػػنى اٍلبيطيػػػػػػوالى
يًن" أىيٍػػػػػػػػنى "أىبيػػػػػػػػو حي الػػػػػػػػدًٌ  أىيٍػػػػػػػػنى اأٍلىيبُّ "صىػػػػػػػػبلى

الًػػػػػػػػػػػده" " ك كىأىيٍػػػػػػػػػػػنى "خى  ميٍضػػػػػػػػػػػطىًرـه "اليػىٍرميػػػػػػػػػػػوؾي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريكفي"؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعده كىىى  هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىكىائًلينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا "سى
ةى" أىيٍػػػػػػػػػػػػػػنى "مىٍنصيػػػػػػػػػػػػػػوره كىمىػػػػػػػػػػػػػػٍأميوفي"؟  عيبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػاًطٌني"؟ ػػػػػػًزـه، أىيٍػػػػػػنى "اأٍلىسى هى كى "الػػػػػػرُّكـي" مينػٍ
(1)   

، أين األيبُّ صبلحي الٌدين، فالشَّاعر يف ىذا اؼبقطع ييورًد ًعٌدة اسًتفهاماتو ) أين البطوالتي
( حينما يذىٌكر العربى أببطاؽبم كماضيهم الٌتًليًد فهو أين األساطٌني؟ ،كأين خالد، عبيدةأين أبو 

 ضييعهم كتفريطهم يف ىذه األؾباد.إمٌبا يوخٌبهم كييؤنًٌبهم بت
:ىٌل رمضاف كالقدس ييهافي كيف قصيدة "  " يقوؿي الٌشاعري

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ فىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًبًقٌنى ًلكي  أىلىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا السَّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًبًٌنى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ أيٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقو  أىلىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا الفى  ًلكي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديثنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديبنا أىٍك حى  فىمى
 

 أىلىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا الثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًرًينى أىَّبن كىقبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن؟ 
ٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاثن كىكى ا حى  خيًلٍقنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لًٍلًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
؟ ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد كىالعىٍليىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء أىٍكىلى بًنػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًل اٍلمى
(2) 

 

بقٌن، ألسنا ألسنا الٌسايعمىدي الٌشاعر يف ىذا االستفهاـ إىل إبراز "األان" اؼبتفٌوًقة )
؟، ألىسنا الثَّائرين، الفاربٌن كغرضيوي التَّعظيم كالفخر  (فمىٍن مٌنا...بًنػىٍيًل اجمٍلًد كالعىٍليىاًء أكىلى

 كاالعًتزاز، رغبة منوي يف ذباكز احملنة اليت ميًنيت هبا فلسطٌني.
" سالمنانيريد سالمنا ال استً كقبدي الٌشاعر يوظًٌف االستفهاـ بغرض التَّميٌن يف قصيدة "

ىل ىناؾ ) حينما استهواهي اجتماعي الٌشمل من اعبزائر كالعراؽ، من خبلؿ األلفاظ التالية
 حيث يقوؿ:(؛ جارؼه  ىل ىيناؾ زحفه رىيبه  انتفاضةه؟ أينى أبطالينا؟

عىػػػػػػػػػػػػػػػػػثي  ػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ىينىػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى انًتفىاضىػػػػػػػػػػػػػػػػػةه تػىبػٍ  اآل ىى
حي   الػػػػػػػػػػػػػد أىيٍػػػػػػػػػػػػػنى أىٍبطىالينىػػػػػػػػػػػػػا، كىأىيٍػػػػػػػػػػػػػنى صىػػػػػػػػػػػػػبلى

ػػػػػػػػػػػٍل ىينىػػػػػػػػػػػاؾى   زىٍحػػػػػػػػػػػفه رىًىيػػػػػػػػػػػبه  ايى تػيػػػػػػػػػػػرىل ىى
 

؟  ؽي ػػػػػػػػػػػػػٍل ىينىػػػػػػػػػػػػػاؾى اٍنًطػػػػػػػػػػػػػبلى مىػػػػػػػػػػػػػاؿى ًفينىػػػػػػػػػػػػػا كىىى
 

؟دً   يػػػػػػػػػػػػػًن يػىػػػػػػػػػػػػػٍوـى اليػىٍرميػػػػػػػػػػػػػوًؾ أىيٍػػػػػػػػػػػػػنى اٍلًعتىػػػػػػػػػػػػػاؽي
؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرؼه ًفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّةه كىاٍنًعتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽي جى
(3) 

 

 
 

                                                           
 .46ص: ،...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .50ص: ،ـ ف (2)
 .60ص: ،ـ ف (3)
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 " يقوؿ الشَّاعر:صربة كشتيلىةكيف قصيدة "
ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػًعيدن ا سى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػفى تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍقًبليوفى ًعيػػػػػػػػػػػػػػػػدن  كى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلعيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍربي   اأىيػُّهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػًقيقي أيبًيػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كىالشَّ
(1) 

 

 فهذا البيتي يقعي يف ميستػىهىلًٌ ىذه القصيدة ييوٌجو الشَّاعري بًو تىوبيخنا أبسلوًب االستفهاـ
للعرب الذينى يػىغيضُّوفى الطٍَّرؼى على إقباد كربرير ًإخوافو ؽبىيٍم بفلسطٌن؛ حيثي ال ييبالوفى دبعاانهتم 

 كمصًنًىم. 
 القصيدة:كيقوؿي الٌشاعر يف نفس 

ػػػػػػػػػ َّ  ػػػػػػػػػى اػبينيػػػػػػػػػوعي يف اٍلعيػػػػػػػػػٍرًب حى ػػػػػػػػػٍل تػىفىشَّ  ىى
ػػػػػػعيوبً  ػػػػػػرىل ااًلٍنًفصىػػػػػػاؿي بػىػػػػػػٌٍنى شي ػػػػػػٍل سى  الػػػػػػػ ىى

 أىمُّ ضيػػػػػػػػػػػػػػٍعفو رىمىػػػػػػػػػػػػػػى اٍلًقيىػػػػػػػػػػػػػػادىةى يف اٍلعيػػػػػػػػػػػػػػرٍ 
ػػػػػػػػػاءن عىلىػػػػػػػػػى أىفٍ   أىكىقىػػػػػػػػػٍد أىصٍبىعيػػػػػػػػػوا أىٍمػػػػػػػػػرىىيٍم ًعشى

 

بىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت روبي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػابيوا اٍلقيػػػػػػػػػػػػػػػػػريكدىا؟ذىىى ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم فػىهى  هي
ػػػػػػػػػػػػػودىا؟عيٍرًب ػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػافيوا اٍليػىهي  فىاٍسػػػػػػػػػػػػػتػىنػٍوىقيوا فىخى
ا؟ بً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػجىاعيهيٍم رًٍعًديػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  فىأىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػحىى شي

يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىكينيوا مينىكًًٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌنى اٍلبػينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا؟
(2) 

 

قبدي الٌشاعرى يتساءؿي عن سبب الٌذؿًٌ الذم خيَّم على القادة العرب ؛ فهل ذىبت ريحي 
قاؽ كالتَّفرُّؽ بينهم ح  ىبشوا اليهود العىرىب ح  ىبافوا اليػىهيودى القيركد؟ كىل كصل حدُّ الشًٌ 

ـه ًبغرض الٌتحقًن.  كيستكينوا ؽبم دكف مراعاة اؼببادئ؟ فهو استفها
 "، يقوؿي الشَّاعر:ملحمة عيد الٌثالثٌنكيف قصيدة "

ػػػػػػػػػػػػػمىاكىاًت اٍلعيلىػػػػػػػػػػػػػى  أىكىلىػػػػػػػػػػػػػٍيسى ًمٍنػػػػػػػػػػػػػوي ًإىلى السَّ
لًػػػػػػػػػػػػػػػثي الٍػػػػػػػػػػػػػػػػ لىتػىػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنً كىاثى  أىكىلىػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى أيكىلى اٍلًقبػٍ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ةو تػىٍلًبيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه، كىبىًليَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه أىدبىكَّ
رىةه، كىرىزًيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   أىبًيػىثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًربو زايى

 

ايىػػػػػػػػػػػػػػػػػةي رًٍحلىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة اٍلميٍختىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر؟  انىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبدى  كى
ػػػػػػػػػػػػػػػػرىمىٌٍنً ربىٍػػػػػػػػػػػػػػػػتى ًعصىػػػػػػػػػػػػػػػػابىًة اأٍلىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًر؟  حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػاًر؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػًة اٍلفيجَّ  يف قيٍدًسػػػػػػػػػػػػػػػػنىا ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن طيٍغمى
ٍسػػػػػػػػػػًجًد اأٍلىٍقصىػػػػػػػػػػى فػىيىػػػػػػػػػػا لىٍلعىػػػػػػػػػػاًر؟ يف اٍلمى
(3) 

 

حقائق كإثبات كاقع ييعانًيو اؼبسجدي  تقريريهدؼ الٌشاعر من خبلؿ ىذا االستفهاـ إىل 
، فرغم كلًٌ اغبرمٌن، كمنو كانت رحلة اؼبعراج بسيدان دمحم أيكىل القبلتٌن كاثلثي األقصى؛ فهو 

؛ فهم للمسلمٌن الٌتوبيخىذه اؼبزااي إالَّ أنٌو يرزحي ربتى كٍطأة األشرار، ككذلك يفيد التقريع ك
 وبجُّوف كلَّ عاـو إىل مٌكة كيزكركف يثرب، كاؼبسجد األقصى يئنُّ ربت الببلاي كالٌرزااي. 

                                                           
 .105ص:، ...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .108،109ص:، ـ ف (2)
 .116ص:، ـ ف (3)
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 "، يقوؿي الٌشاعر:يـو الٌتضامن مع فلسطٌنكيف قصيدة "
" الػػػػػػػػػًذم ذىاعى ًصػػػػػػػػػيتيوي  ًسػػػػػػػػػٌنى  فػىيىػػػػػػػػػا "ًديػػػػػػػػػرى ايى
ػػػػػػػػػًتيلىةه" ٍيػػػػػػػػػفى "شى ًف" كى  كى ايى "صىػػػػػػػػػبػٍرىةى اعٍبيػػػػػػػػػوالى

ػػػٍم ثػىػػػوىل ًفيػػػًك ًمػػػٍن فػىػػػ ى أىصىػػػٍحرىاىء "ًسػػػينىا"    كى
"ًبًضػػػػػػػػػػػػػػػػفَّةو" ػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػػػػػاًئٍل أىٍىلىهى  "ًبغىػػػػػػػػػػػػػػػػزٌةى" سى
ػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػٍن قػىنىابًػػػػػػػلى دىمَّػػػػػػػرىتٍ  ػػػػػػػٍل كى نىػػػػػػػافى" سى   "بًليبػٍ

 

ػػػػػػػػرىٍت ًمػػػػػػػػٍن ؾبىىػػػػػػػػػازًًر؟  ػػػػػػػػٍم قىػػػػػػػػٍد جى  دبىٍذحبىىػػػػػػػػةو، كى
ػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػٍن ضىػػػػػػػػحىاايى يف بيطيػػػػػػػػوًف اٍلمىقىػػػػػػػػاًبًر؟  كىكى
ػػػػػػا ػػػػػػييوخو أىكى ػػػػػػٍم ًمػػػػػػٍن شي ا قىضىػػػػػػى، كى ػػػػػػًهيدن  ًبًر؟شى

ا ًمػػػػػػػػػػػٍن ًنٍسػػػػػػػػػػػوىةو كىأىصىػػػػػػػػػػػاًغًر؟ ػػػػػػػػػػػهىدى  عىػػػػػػػػػػػًن الشُّ
اًشػػػػػػػػػػًر؟ ػػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػػٍن قػيػػػػػػػػػرنل كىمىدى ائًنػىهىا كى مىػػػػػػػػػدى
(1) 

 

يسأؿي الشَّاعري اؼبديفى كيتساءؿي عن مصًنىا كمصًن أىلها ربتى رضبة اؼبذابح كالقناًبًل؛ 
فهو يتحٌسري عليها، من دير ايسٌنى كمذحبتًو، إىل صربا كشتيبل كضحااينبا، إىل صحراء سيناء 

فَّة الغربية إىل قيرل ليبناف كمداشرىا؛ فقد عبأ الٌشاعر إىل ا الستفهاـ كشهداءىا إىل غزٌةى كالضًٌ
 لييًثًنى عاطفة الٌرضبة كالشَّفقة يف النُّفوس على شىاًكلًة راثء اؼبديف. 

 :الٌنداء 
ييعرًٌؼ الببلغيوف الٌنداء أبنَّو طلبي إقباؿ اؼبدعوًٌ على الدَّاعي بسمعو كانتباىو، أك »
 (2).«بنفسو

داء عن غرضو كلو أدكاتو اػباٌصة، منها: )اؽبمزة، أٍم، أاي، ىيىا،...(، كقد ىبرجي النٌ 
 اغبقيقي إىل أغراضو ببلغية تستشٌف من الٌسياؽ كاؼبقاـ.

 ":نكسة يونيويقوؿ الشَّاعر يف قصيدة "
ػػػػػػػػػػػػائًرىةه  ػػػػػػػػػػػػوا فىػػػػػػػػػػػػاغبٍىٍربي سى  ايى عيػػػػػػػػػػػػٍربي الى تػىٍيأىسي
تي الػػػػػػيًت اٍشػػػػػػتػىهىرىتٍ   ايى عيػػػػػػٍربي أىيٍػػػػػػنى اٍلبيطيػػػػػػوالى

 ايى عيػػػػٍربي الى تيوًقفيػػػػػوا اغبٍىػػػػٍربى الػػػػػيًت اٍسػػػػػتػىعىرىتٍ 
 

ءى كيونيػػػػػػػػػػػػوا   بًػػػػػػػػػػػػبلى اٍنًقطىػػػػػػػػػػػػاعو فىكيونيػػػػػػػػػػػػوا أىٍقػػػػػػػػػػػػًوايى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريكفي"؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعده كىىى  هًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىكًائًلينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا "سى
فىػػػػػػػػػػػػػاعٍبيٍ ي كىاٍلعىٍجػػػػػػػػػػػػػزي ربىٍنًػػػػػػػػػػػػػيطه كىتىٍكًفػػػػػػػػػػػػػٌني 
(3) 

 

يهدؼ الٌشاعر من خبلؿ ىذا الٌنداء اؼبتكٌرًر إىل اسًتنهاًضهٍم كىبىثًٌ ريكًح األمل يف نفوس 
 كيذٌكرىم ببطوالت األكائل، كلييبادركا إىل الثٌأر كاغبرب.العرب ػ خاصة بعد الٌنكسة ػ 

 " حيثي يقوؿي الشَّاًعر:كيف يسعدي عيده كلنيبلحظ الٌنداء يف قصيدة "
                                                           

 .125، ص:...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .57، ص:ـ2008،ق1427، 1طدار العصماء، دمشق، سوراي،  ،«ادلختار من علـو البالغة»دمحم علي سلطاين،  (2)
 .46،45، ص:...«مآسي »، أبو اغبسن (3)
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ٍيػػػػػػػػػػػػػفى يىٍسػػػػػػػػػػػػػعىدي ًعيػػػػػػػػػػػػػده  ػػػػػػػػػػػػػا اٍلعيػػػػػػػػػػػػػٍربي كى  أىيػُّهى
ػػػػػػػػػػػػٍل تىػػػػػػػػػػػػٍذكيريكفى الٍػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػا اٍلميٍسػػػػػػػػػػػػًلميوفى ىى  أىيػُّهى

ػػػػػػػػػػػػػػا اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػاًلميوفى أىيٍػػػػػػػػػػػػػػنى الضَّػػػػػػػػػػػػػػًمًني الٍػػػػػػػػػػػػػػػ  أىيػُّهى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍلميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلميوفى يف اأٍلىٍرًض أىنٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيمٍ أى   يػُّهى

ػػػػػػػػػػػػجىاعنا ػػػػػػػػػػػػٍن قىػػػػػػػػػػػػًوايِّ شي ػػػػػػػػػػػػا اٍلعيػػػػػػػػػػػػٍرًب كي  ايى أىخى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقيقه لىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ اٍلقيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا؟   كىشى
ػػػػػػػػػػػػػػػودىا؟  قيػػػػػػػػػػػػػػػٍدسى يف اٍلًعيػػػػػػػػػػػػػػػًد دىاًمينػػػػػػػػػػػػػػػا كىاٍليػىهي
ػػػػػػػػػودىا؟ ػػػػػػػػػبَّ اعٍبيمي ػػػػػػػػػٍل مىػػػػػػػػػاتى أىـٍ أىحى ػػػػػػػػػيُّ ىى  حى
ا  قػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّةه، لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍو تػىوىقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت التػٍَّبًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

اكىجى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن رًٍعًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى رًيئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىالى تىكي
(1) 

 

ففي ىذا اؼبقطع يوٌجو الشَّاعر نداءىهي إىل العرب دبختلف األكصاؼ كاؼبقامات؛ فتارة 
(، كقد جاء ىذا الٌنداءي أيُّها العاًلميوف(، كاترة أبىل العلم)أيُّها اؼبسلموفى يناديهم َّبسم الٌدين)

 كعلى التَّفرُّؽ. مصحوَّبن بتأنيب على إنباؿ القضية الفلسطينيةً 
 كيف نفس القصيدة يقوؿ الٌشاعر:

ػػػػػػػػػػػػجىاعنا ػػػػػػػػػػػػٍن قىػػػػػػػػػػػػًوايِّ شي ػػػػػػػػػػػػا اٍلعيػػػػػػػػػػػػٍرًب كي  ايى أىخى
 

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن رًٍعًديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى كىجىرًيئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىالى تىكي
(2) 

 

فٌزىم كوبثُّهم على اي أخا العيربفيوٌجو ىذا الٌنداء إىل العرب َّبسم األيخوَّة) (؛ فهو وبي
 .اإلقداـ كالشَّجاعة، كعدـ اعب  كاػبوؼ

ـي اجلديد كالقدسي مكب له ابحلديدكيف قصيدة " :العا  " يقوؿ الشَّاعري
ائًرو  ػػػػػػػػػػٍل ًمػػػػػػػػػػٍن ضىػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػػاًف ىى ٍنسى  أىايى عىػػػػػػػػػػاملىى اإٍلً

 

ػػػػػػػػػػػػػرىةو ربىًٍمػػػػػػػػػػػػػي الضَّػػػػػػػػػػػػػًعيفى كىتػىػػػػػػػػػػػػػٍرحىمي   ميطىهَّ
(3) 

 

" كىو ـبٌصصه لنداء البعيد، كمن خبللو  يف ىذا الٌنداء يوٌظفي الشَّاعري أداة النًٌداًء "أىايى
 يستعطفي الٌشاعري الضَّمًن اإلنساين العاؼبي دكف استثناء، هبدؼ إنصاؼ الضَّعيف كضبايتو.

ـي اجلديد كالقدسي مكب له ابحلديدكيف نفس القصيدة " " قبدي صيغة أخرل للنًٌداء؛ العا
:  حبيثي قد حيًذفت أداتيو، يقوؿ الشَّاعري

ػػػػػػػػػػػػبىابى اٍلعىػػػػػػػػػػػػوىايل صيػػػػػػػػػػػػٍن ضًبىػػػػػػػػػػػػاؾى فىًإمبَّىػػػػػػػػػػػػا  شى
 

ػػػػػػػػػػػػػيَّمي هبًً   ػػػػػػػػػػػػػا ييصىػػػػػػػػػػػػػافي اٍلميخى تًػػػػػػػػػػػػػكى اٍلقىٍعسى مَّ
(4) 

 

فهو يناشدي الٌشباب كيستىنًهضيهيم ؼبعايل األمور كالٌذكد عن اغبمى كصىونو؛ فبهمَّة 
فىظ الكرامة.  الشَّباب تيصافي اغبقوؽ كربي

                                                           
 .55،54ص:،، ص...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .56ص:،ص ،ـ ف (2)
 .72ص:،ص ،ـ ف (3)
 .74ص:،ص ،ـ ف (4)
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:يـو الت ضامن مع فلسطٌنكيف قصيدة "  " يقوؿ الشَّاعري
" الػػػػػػػػػًذم ذىاعى  ًسػػػػػػػػػٌنى  ًصػػػػػػػػػيتيوي فػىيىػػػػػػػػػا "ًديػػػػػػػػػرى ايى

ػػػػػػػػػًتيلىةه" ٍيػػػػػػػػػفى "شى ًف" كى  كى ايى "صىػػػػػػػػػبػٍرىةى اعٍبيػػػػػػػػػوالى
ػػػٍم ثػىػػػوىل ًفيػػػًك ًمػػػٍن فػىػػػ ى   أىصىػػػٍحرىاءى "ًسػػػينىا" كى

 

ػػػػػػػػرىٍت ًمػػػػػػػػٍن ؾبىىػػػػػػػػػازًًر؟  ػػػػػػػػٍم قىػػػػػػػػٍد جى  دبىٍذحبىىػػػػػػػػةو، كى
ػػػػػػػػٍم ًمػػػػػػػػٍن ضىػػػػػػػػحىاايى يف بيطيػػػػػػػػوًف اٍلمىقىػػػػػػػػاًبًر؟  كىكى
ػػػػاًبًر؟ ػػػػٍم ًمػػػػٍن شيػػػػييوخو أىكى ا قىضىػػػػى، كى ػػػػًهيدن شى
(1) 

 

؛ فهو يناجي اؼبدف اليت طاؽبا الظلم الصهيوين من مذابح يف صيغة مغايرة للٌنداء اعري الشَّ 
ًسٌنى،كضحااي ) ًف، أىصىٍحرىاءى ًسينىاك  فػىيىا ًديرى ايى ( كيناديها نداء اؼبتأمٌل كاؼبتأثًٌر من ايى صىبػٍرىةى اعٍبيوالى

ود الغاصبٌن احملتلًٌٌن، ىوؿ اؼبوقف، ليسٌجل بذلك اترىبا أسودى كتبقى كصمة عارو على اليه
 تيطالعها األجياؿ اؼبتعاقبة.

 :الت وكيد 
مراعاة اؼبتكٌلم ؼبقتضى اغباؿ تتطلَّبي منوي أف ال ييدخل الٌتأكيد يف كبلمو حيث ال »

ضركرة لو، كعلى حسًب ما ىبطير يف نفس اؼبتكٌلم من العبلقة بٌن اػبرًب كساًمًعو، فتكوف 
، فهو فبا ييسهم يف إبراز أسلوبية الكاتب من (2)«كضعفنا درجة الٌتأكيد حسب إنكاره قٌوة

قد اعتمد على التوكيد كظاىرة  أبو اغبسنحيثي اقتناعو كتعٌلقو الٌشديد دبا يدعو إليو، ك 
أسلوبية تيظهر مدل تعٌلقو َّبلقضية الفلسطينية، كمناصرتًو ؽبا كأمىلو الكبًن يف اسرتجاعها 

 ليت ييؤكَّد هبا اػبرب، منها قولو:كربريرىا، فوٌظفى ـبتلىف األدكات ا
"إفَّ" اؼبكسورة اؽبمزة اؼبشٌددة النُّوف، كىي اليت تنصب اؼببتدأى كترفعي اػبرب، ككظيفتيها  .1

 الٌتأكيد ؼبضموف اعبملة أك اػبرب.
 يقوؿ الشَّاعر:

" أىٍدمىػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ًسػػػػػػػػػػػػػػٌنى   ًإفَّ ذًٍكػػػػػػػػػػػػػػرىل "بًػػػػػػػػػػػػػػًديًر ايى
 

ا  ا اٍلوىرًيػػػػػػػػػػػػػػػدى اىى بًػػػػػػػػػػػػػػػًدم مىزَّقىػػػػػػػػػػػػػػػٍت مىػػػػػػػػػػػػػػػدى كى
(3) 

 

ًسٌنى فهو يؤٌكد أفَّ ذكرل " هي. كيف نفس ًديرى ايى " آؼبٍت قلبىو كأٍدمٍت كًبدىه فمزٌقت كريدى
  القصيدة يقوؿ:

اأٍلىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعبى اعبٍىزىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػًر اٍليػىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى كى   ًإفَّ شى
 

ا    (1)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًس أىيبّّ ؾبيىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ذبىًٍنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 

                                                           
 .125، ص:...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .55ص:، «علم ادلعاين»يينظر، عبد العزيز عتيق،  (2)
 .105ص:، «مآسي ... » ،أبو اغبسن (3)



 

 اؼببحث الثاين:                                                             التجليات الفنية للقضية الفلسطينية يف الديواف
 

- 87 - 

افظنا على إَّبئو،   ميستعدّّ للتَّجنيد ضدَّ أعدائو.فيؤٌكد على أفَّ الٌشعب اعبزائرم ال يزاؿي ؿبي
 ":كيف يسعدي عيدالقسم: كىو من أدكات الٌتوكيد، يقوؿ الٌشاعر يف قصيدة " .2

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىًًن أىقػٍ   كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني كىا ًَّ ًَّبعبٍىمى
 

أيٌمػػػػػػػػػػػػػػػةو يف الٍػػػػػػػػػػػػػػػوىرىل كىأىٍصػػػػػػػػػػػػػػػلىبي عيػػػػػػػػػػػػػػػػودىا 
(2) 

 

ادىا، كمناسبة إيراد أىقسىم يف البيت بلفظة القىسم "هللا" أبفَّ اعبماىًن قٌوهتا تكوف  َّبربًٌ
م ىو من أىٌم الشاعر ؽبذا القسم تذكًن بين قومو دبعية هللا، كىو أتكيده على أنبٌية االرٌباد الذ

 مقٌومات الٌسيادة. 
 ": عاصفة فتحكما نيبلحظ ىذا البيت التايل من قصيدة "

ػػػػػػػػػػػػػػػادً  ا ًبعىاًصػػػػػػػػػػػػػػػفىًة اعبٍىهى ػػػػػػػػػػػػػػػمن   األٍقػػػػػػػػػػػػػػػدىسً  قىسى
 

ًجبىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ األىٍطلىػػػػػػػػػػػػػػػػػسً كىًبفىٍتًحػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كىذيرىل  
(3)  

 

فجىاء اؼبقسىمي بًو اظبا ظاىرا بواسطة حرؼ الباء؛ حيث إٌف الشَّاعر قسمى بعاصفة اعبهاًد 
اؼبتمثًٌلًة يف حركة "فتح" تعظيمنا لشأهنا، كَّبلفتًح الذم حقَّقوي ذلك اعًبهاد، مستلهمنا ربرير 

جباؿ األطلس َّبألكراس، كقد كردت انتصار الثورة اعبزائرية اليت كاف منطلقها  فلسطٌن من
لفظة القسم يف البيت السَّابق َّبؼبصدر "قسمنا"، كىو أبلغي يف التَّوكيد من الفعل، ؼبناسبتو 

 الثٌبوت كاإلصرار.
 "الـ التَّوكيد كنوف التوكيد الثَّقيلة": يف نفس القصيدة يقوؿ الشَّاعر: .3

ػػػػػػػػػػمىا  ى السَّ ػػػػػػػػػػٍمتي ًَّبلنُّػػػػػػػػػػوًر الػػػػػػػػػػًذم مىػػػػػػػػػػؤلى  أىٍقسى
 حىقًٌقىنَّ النٍَّصػػػػػػػػػػػػػرى رىٍغػػػػػػػػػػػػػمى تىطىػػػػػػػػػػػػػاكيًؿ الٍػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػني 

 

 نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػورنا، كأيقًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػادقنا َّبػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّسً  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد األىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىسً  ـً يف دىٍرًب اعبًٍهى  (4)أىايَّ

 

حيثي ييقسم بنوًر الشمس الذم ييعدُّ آية من آايت هللا، مؤل ما بٌن السَّماء كاألرض 
أٌكد الٌشاعر ىذا القىسىمى دبؤكًٌدىين نبا "الـ الٌتوكيد نورنا، كَّبػبينًَّس ػ كىي الكواكب الٌسيارة ػ كقد 

كنوف التَّوكيد الثَّقيلة"، فهو ضربه خربم "إنكارم" حينما يتكٌوف من مؤٌكدين فأكثر، فهذا فبٌا 
 يزيدي الٌشاعرى عزيبةن كإصرارنا على ربقيق النَّصر.
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 " يقوؿ الٌشاعر:عاصفة فتحكيف قصيدة "
 لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيحىطًٌمىنَّ ًعصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىةى النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػازًينى كىالٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
" لًػػػػػػػػػػػػػوىاءىانى الٍػػػػػػػػػػػػػػ  كىلىنػىػػػػػػػػػػػػػٍرفػىعىنَّ "بًتىػػػػػػػػػػػػػٍل أىبًيػػػػػػػػػػػػػبى

 

ٍقػػػػػػػػػػًدسً   ، مىػػػػػػػػػػٍن عىػػػػػػػػػػاثيوا بًبػىٍيػػػػػػػػػػًت اٍلمى  ػػػػػػػػػػػبىاًغٌنى
ٍقػػػػػػػػػػػػػػػًدسً  ػػػػػػػػػػػػػػػػعىرىيبَّ خىفَّاقنػػػػػػػػػػػػػػػا كىبػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػتى اٍلمى
(1) 

 

وكيد الثٌقيلة" فهو "ضربه يورد الٌشاعر الٌتوكيد يف ىاذين البيتٌن بواسطة "الـ التوكيد كنوف التٌ  
خربم إنكارم"؛ يؤكد فيهما على ضركرة ربطيم البيغاة كمن عاثى فسادنا يف بيت اؼبقدس، 
كيتفاءؿي إبصرار على تركيز الرٌاية العربية يف تل أبيب كعودة فلسطٌن إىل حاضرة الببلد 

 اإلسبلمية.
الفلسطيين يف أرضو، كمهما طاؿ كنستخلص من ىذا الٌتوكيد إيباف الٌشاعر أبحٌقية الٌشعب 

 ا.مالٌزمن أك قصير فإفَّ فلسطٌن كالقدس الٌشريف للمسلمٌن رغم تكالب الصهاينة عليه
 ادلستول الداليل:/ 4.1

انطبلقا »... تعددت اؼبفاىيم للحقل الداليل، فدارسوا نظرية اغبقوؿ الداللية وبددكهنا،
اغبقل الداليل اؼبعٌن يكوف ىو )اؼبتضمن من لفظ عاـ هبمع بٌن ىذه األلفاظ الداخلة يف 

يبكن االنطبلؽ من ىذا )...(األعلى( الذم تنطلق منو أك تعود عليو ؾبموعة الكلمات
اؼبتضمن األعلى للتعرؼ على طبيعة العبلقة اليت تربطو بغًنه من األلفاظ ذات اغبقل الداليل 

  (2).«ك كلية، أك اشتماليةالواحد، كأف تكوف عبلقة ترادؼ، أك تضمٌن أك عبلقة جزئية، أ
كمنو يبكن القوؿ أف اغبقل الداليل: ىو ؾبموع اؼبفردات اليت تصٌنف ضمن ؾباؿ مكٌوف 

 لداللة معينة، تتشكل بينها كشائج القرب فتجمعها داللة وبددىا السياؽ بشكل أدؽ.
ك ربدد كبقدر ما تٌتسع اغبقوؿ الداللية لتشمل عددا معتربا من األلفاظ الدالة فإنو بذل

أسلوبية الكاتب )شاعرا أك انثرا( من حيث الٌرصانة كاألصالة، أك االبتذاؿ يف لغتو، كمنو يربز 
 مدل اتساع أفقو كمعرفتو َّبؼبعجم اللغوم، كمناسبة أتديتو للمعاين اؼبراد بثها كاإلفصاح عنها. 

دكاؿ اليت لتحديد اغبقوؿ الداللية يف القصائد اؼبتعلقة َّبلقضية الفلسطينية صبعنا ال
تتكرر فيها، كمن مث تصنيفها حسب موضوعاهتا لنصل إىل ربديد داللتها، كالغرض من 
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استخبلص اغبقوؿ الداللية فهم مراد الشاعر، فلكل شاعر معجمو الشعرم، كأسلوبو يف طرح 
 كمعاعبة قضااي أمتو:

 أكال: حقل الوحدة كاألخوة العربية اإلسالمية:
 صيغ الدكاؿ احلقل

كاألخوة الوحدة 
 العربية اإلسبلمية

كلنا عرب ػ إرادتنا ػ جنود اؼبسلمٌن ػ شقيق ػ أخوكم ػ لنا 
أخوة ػأيها اؼبسلموف ػ كحدكا صفوفكم ػ أخا العرب ػ رسوؿ 

 هللا قدكتنا ػ كحدة اإلسبلـ ػ بين العرب ػ أمة اإلسبلـ ػ 
أرض العركبة ػ لواءان العريب ػ الصديق اؼبناصرػ بين اإلسبلـ ػ 

الرفاؽ ػ االرباد فرض أكيد ػ أرض العركبة كاإلسبلـ ػ صبع 
 دين دمحم كحدة ػ تصاغبواػ تصافحوا ػ إخوة التوحيد. 

قوهتا تكمن  انطبلقا من اعبدكؿ يتبٌن إيباف الشاعر بوحدة األمة العربية كاإلسبلمية، كأف َّ
دا ببيت يف ارباد شعوهبا يف التصدم للهجمات كرد عدكاف الصهاينة الذين عاثوا فسا

اؼبقدس، كقدـٌ توصيات ألبناء األمة العربية دليل صدؽ على انتمائو جملموع األمة اإلسبلمية 
 ":نكسة يونيوكما يدعو إليو لوحدهتا، فيقوؿ يف قصيدة "

ػػػػػػػػػػػػائًرىةه رٍ ايى عيػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػوا فىػػػػػػػػػػػػاغبىٍربي سى  بي الى تػىٍيأىسي
  ػاألىٍعػػػػػػػػػػػػ بًتػٍريكلينىػػػػػػػػػػػػا عىػػػػػػػػػػػػرىيبّّ فىػػػػػػػػػػػػاٍقطىعيوهي عىػػػػػػػػػػػػنً 

ػػػػػػػاؿى اللُّعىػػػػػػػ  ابي عىلىػػػػػػػى الًبٍنػػػػػػػزًيًن فىػػػػػػػاٍحتىًفظيواسى
ػػػػػػػػػػػػو يف مىصىػػػػػػػػػػػػارًًفًهمٍ  ػػػػػػػػػػػػوا اؼبػػػػػػػػػػػػػىاؿى يػىٍنمي  الى تػىتػٍريكي
 الى تػيٍفرًغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا يف مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىانًيكيٍم بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًخرىىيٍم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهًتًٍم عىلىننػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  تيوجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ مىنػٍ  كقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًطعيوا كي
ًحيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ انى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّوا ربىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّكىهيٍم يف كي  شى
 تيكيمٍ تػىيػىقَّظيػػػػػػػػػػػػػػػوا كىاٍحػػػػػػػػػػػػػػػذىريكا غىػػػػػػػػػػػػػػػٍدرنا يػيبىػػػػػػػػػػػػػػػاغً 

 

ءى كيونيػػػػػػػػػػػػوا   بًػػػػػػػػػػػػبلى اٍنًقطىػػػػػػػػػػػػاعو فىكيونيػػػػػػػػػػػػوا أىٍقػػػػػػػػػػػػًوايى
ػػػػػػػػػػػٍم صيػػػػػػػػػػػونيواػػػػػػػػػػػػ ا يبىيوتيػػػػػػػػػػػوا كىصيػػػػػػػػػػػونيوا نًٍفطىكي  دى

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةى اليػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى بًٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػزًيني   بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإفَّ حى
ٍػػػػػػػػػػػػػػوًيني  اًء سبى  ملٍى يػىٍبػػػػػػػػػػػػػػقى يًف العيػػػػػػػػػػػػػػٍرًب ًلؤلىٍعػػػػػػػػػػػػػػدى
 فىًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًخرًًىٍم لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصّّ كىتًنًٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌني 

اءً   أتىًٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌني  فىًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ميقىاطىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة األىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػػػلُّ األىعىػػػػػػػػػػػػػػػاًدم كىًإٍف الىنيػػػػػػػػػػػػػػػوا ثػىعىػػػػػػػػػػػػػػػاًبٌني   كي
ػػػػػػػػػػٍلًم قىػػػػػػػػػػانيوفي  فىالغىػػػػػػػػػػٍدري ًعٍنػػػػػػػػػػدى بػيغىػػػػػػػػػػاًة السًٌ
(1) 
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كاعترب اؼبواجهة الشرسة اغبقيقية يف مقاطعة األعداء اقتصاداي لشلًٌ قوَّهتم اؼبادية، كقىٍصًم 
نيوا فهم أىل عمودىم الفقرم غباجتهم للنفط كمستخلصاتو، كعدـ ائتماف األعداء  كإٍف الى

 للغدر كاػبيانة.
 اثنيا: حقل الظلم كالوحشية كاإلىانة: 

 صيغ الدكاؿ احلقل

 الظلم كالوحشية

ىجموا، يذحبوف، استباحوا األعراض، البطش، مذابح، 
تشريد، هتديد، البلجئوف، الظلم، اؼبستعمر اؼبتهجم، الباغٌن، 

أحرقوا أضـر النار، طغياف، أشبلء الضحااي، الدماء، 
مسجدا، أَّبدت صباىًنا، ذحبوا النساء كالشيوخ، استباحوا 

 دماء األبرايء، ؾبازر شنها صهيوف، قنابل دمَّرت مدائنها.
أراد الشاعر من خبلؿ تكثيف ىذه الدكاؿ يف الديواف ح  يصور للقارئ الوحشية 

ن يتصدل ؽبم، ككأنو كاإلجرامية اليت يرتكبها الصهاينة يف األبرايء كالعزؿ ترىيبا كزبويفا ؼب
شاىد عياف أبرض فلسطٌن، كيهدؼ الشاعر من كراء ىذا التعداد للنكبات كاؼبوبقات إىل 
فضحهم أماـ الرأم العاؼبي ليقف األحرار موقف اإلنصاؼ، كيوقظ ضمًن العرب من سباتو، 
 كيشحذ اؽبمم بركح االنتصار للحق، كيتجلى ىذا خباصة بعد مذحبة "دير ايسٌن" الوحشية،

 فيقوؿ:
ػػػػػػػػًهدى الػػػػػػػػًببلى  ًسػػػػػػػػٌنى الػػػػػػػػًذم شى ػػػػػػػػليوا ًديػػػػػػػػرى ايى  سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤيهي   أىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذيحًبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أىٍطفىاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كًنسى
ػػػػػػػػػػػػػػػا ًجئًػػػػػػػػػػػػػػٌنى طىوىائًفن ػػػػػػػػػػػػػػليوا يف ًخيىػػػػػػػػػػػػػػػاـً البلَّ  سى

ًء  ػػػػػػػػػػجيونػيهيمٍ )...(أىمىػػػػػػػػػػا ميًلئىػػػػػػػػػػٍت ًَّبألىبٍػػػػػػػػػػرايى  سي
 لًٌ يػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـو نىٍكبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كىرىزًيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه أىيف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

في عى  ػػػػػػػػػػػػوالى  ابًػػػػػػػػػػػػٍث كصيػػػػػػػػػػػػٍهييوفي يف ًسػػػػػػػػػػػػينىا كجي
 

 كقىػػػػػػػػػٍد عىًملىػػػػػػػػػػٍت ًفيػػػػػػػػػًو الػػػػػػػػػػػميدىل كاػبىنىػػػػػػػػػػاًجري  
ػػػػػػػػػػػػػػػػابً  ػػػػػػػػػػػػػػػيويخي األىكى ػػػػػػػػػػػػػػػ َّ الشُّ ػػػػػػػػػػػػػػػبَّانيوي حى  ؟ري كشي
ػػػػػػػػػا أىيٍػػػػػػػػػنى الصَّػػػػػػػػػًديقي اؼبػػػػػػػػػػينىاًصري   ؟ًمػػػػػػػػػنى التػَّعىسى
ػػػػػػػػػػػحىاايى مىقىػػػػػػػػػػػػاًبري  ًء الضًٌ  ؟كضىػػػػػػػػػػػاقىٍت أبًىٍشػػػػػػػػػػػػبلى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًٌ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍبو ًَّبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌمىا ؾبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازًري   ؟ كيف كي

هو كىآًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري كيف القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًس ـبيٍتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه  كىانى
(1) 
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كعلى كقع كمسمع ىذه الوحشية كاإلىانة تلٌن النفوس كأتسى، كتضيق عليها األرض 
دبا رحبت، فنجد الشاعر نفسو منكسرة حزينة، وبٌزىا اؼبصاب اعبلل كاػبطب للنكبات اليت 

 يتأمل منها مع شقيقو الفلسطيين يف حقل األحزاف.
 اثلثا: حقل احلزف:

الديواف ىذه الدكاؿ لرتسم األحزاف كتػىبيثَّ شجنها يف النفوس كىي: أكرد الشاعر يف 
)بكت دما، دموع حزف، حظ منكود، أدمت كبدم، الببلء أساؿ الدمع منسكبا، أبكاين، 

" تتأـز مأساة كأين األساةالقدس يف ترح، تنور أحزاف، َّبؾ كؿبزكف(، ففي مطلع قصيدة "
زاف كاألسى، لفنت العرب الداخلية، كعذاَّبت نفس الشاعر فيبلغ هبا األرؽ لتعاظم األح

 الشعب الفلسطيين، فيقوؿ:
 مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل كلًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍَّجًم أىٍرعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي كيػىٍرعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين 
ًتنىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحى لَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًبسى  فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىمُّ دىاًىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو حى

ا تى يىٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًميهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةه َّبى   عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكٍ  مىٍأسى
 صيػػػػػػػػػػػػػٍهييوفي يف فػىػػػػػػػػػػػػػرىحو كالقيػػػػػػػػػػػػػٍدسي يف تػىػػػػػػػػػػػػػرىحو 

 

ػػػػػػػػرى ا  ػػػػػػػػا النػَّػػػػػػػػٍوـي عىبػٍ ػػػػػػػػاين كقىػػػػػػػػٍد جىفى  للٍَّيػػػػػػػػًل أىٍجفى
ػػػػػػػػػػػػػػػٍهمو رىمىػػػػػػػػػػػػػػػى قػىٍلػػػػػػػػػػػػػػػيب فىأىٍضػػػػػػػػػػػػػػػنىاين؟  كأىمُّ سى

ًإيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىافً كي  ادو كى  انى بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌٍنى بػىٍغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 (1)نُّػػػػػػػػػػػػػػػوًر أىٍحػػػػػػػػػػػػػػػزىافً كاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػيٍسًلميوفى عىلىػػػػػػػػػػػػػػػى تػى 

 

 رابعا: حقل الرفض كاإلابء:
مل يكن الشاعر من الذين يبكوف اغبظ، كيستىًكينيوف للهزيبة، بل كاف ثوراي يرفض اؼبذلة 
كاالحتقار، عزيز النفس، ذا نًبػَّة أتب الرضوخ لؤلعداء، يريد ألبناء أمتو أف يتسربلوا ثوب 
العزيبة كاغبـز َّبلوقوؼ بقلب رجل كاحد ليحرركا فلسطٌن من الغاصبٌن فتعود إىل حظًنة 

 األمة اإلسبلمية.

 صيغ الدكاؿ احلقل

 الرفض كاإلَّبء

تيأسوا، ال  التحدم ، التصدم، الشجاعة ، البطولة، ال 
هتنوا، إرادتنا نقويها، كهللا كبل، اخلعوا اعب ، سلوا سيوؼ 
الذكد، يقظة، ال زبافوا العدل، دكسوا هتديدىم، كهللا 
َّبعبماىًن أقول، فبل كربك لن نرضى اؽبواف، كبن أَّبة، ال 
فينا جباف، لسنا لباؼ اؼبوت، لنحقًٌقىنَّ النصر، نلقًٌن األعداء 
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كقفوا، خذكا ؽبا َّبلثأر، إانَّ مستعدكف درسا قاسيا، اثبتوا 
، الشمم.   دائما، العـز

من اؼبثًن لبلنتباه طغياف الشعور َّبلقوة كاالندفاعية كسيطرهتا، مقابل اغبزف الذم ىو من 
طبيعة البشر، فلم أيخذ حيًٌزا معتربا يف الديواف، إٍذ الشاعر يرسم طريق اػببلص من اؼبعاانة 
ح، كالعدكانية اليت مين هبا الفلسطينيٌن عقودا من الزمن، فًنل اغبل يف اؼبواجهة كرفع السبل

كقبده يدعو العرب للدفاع كالذَّكد عن العرض، كنبذ الذٌؿ كاػبوؼ من اؼبوت يف العديد من 
 اؼبواقف يف الديواف، فيقوؿ: 

ػػػػػػػػى يَّػػػػػػػػا لًلػػػػػػػػدًٌفىاًع عىػػػػػػػػًن اغًبمى  بىػػػػػػػػيًن العيػػػػػػػػٍرًب ىى
ميوا   عىلىػػػػػػػػػػى ؿبىٍػػػػػػػػػػًو عيػػػػػػػػػػٍدكىاًف اؼبػػػػػػػػػػػيًغًنًينى صىػػػػػػػػػػمًٌ
ةه الى تىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌني قػىنىاتػينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   فػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىٍحني أيَّبى

 ني ضبيىػػػػػػػػػػػػػاةي اغبىػػػػػػػػػػػػػقًٌ مىػػػػػػػػػػػػػا يف قػيليوبًنىػػػػػػػػػػػػػافػىػػػػػػػػػػػػػنىحٍ 
ػػػػػػبي الػػػػػػػرَّدىل  كلىٍسػػػػػػنىا لبىىػػػػػػاؼي اؼبػػػػػػػػىٍوتى أىٍك نػىٍرىى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػوي اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػيٍستػىٍعًمري الػػػػػػػػػػػػػػػػيمتػىهىجًٌمي    فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػٍد دىاسى
مي   فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى وبىيػػػػػػػػػػػػػػػػوزي النٍَّصػػػػػػػػػػػػػػػػرى ًإالَّ ميصىػػػػػػػػػػػػػػػػمًٌ
 كالى عىػػػػػػػػػػػػػػػٍن ًقتىػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػيٍستىًبدًٌينى كبيًٍجػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافه ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽه كالى ًفينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى  مَّمي نًفى
ػػػػػػػػبلَّ كىأيٍقًسػػػػػػػػمي  كالى كبىٍػػػػػػػػني نػىٍرضىػػػػػػػػى الػػػػػػػػذُّؿَّ كى
(1) 

 

 خامسا: حقل الثورة:
لقد ىيمن جو الثورة على صبيع قصائد الديواف بنسب متفاكتة كليس فقط ما يتعلق 
منها َّبلقضية الفلسطينية، كاعترب الشاعر الثورة ىي اػببلص من احملتل الصهيوين، َّبستئصالو، 

نفعنا اؼبفاكضات كاؽبدف، إذ اليهود مكمن اؼبكر كاػبداع عرب الزماف كاؼبكاف، فلطاؼبا مل ذبيًٍد 
 كبعد تتبع لقصائد الديواف كاستقرائها مت ربديد معجم الثورة حبقولو يف اعبدكؿ اآليت:

 صيغ الدكاؿ حقل الثورة

 اعبيش

الثوار، اعبواد، اعبيش، اػبميس، الرمي، بطولة، ىزيبة، اغبرب، 
معارؾ، الثائرين، الفاربٌن، األعداء، اعبهاد، نصر، الوغى ، 

اؼبغوار، الزحف، القيود، الغزاة، العدل، تضحيات، يغزك، القيادة، 
، َّبغ،  ، اغبـز شجاع، جرمء، رعديد، رجاؿ، كفاح، اللواء، العـز
صولة ضيغم، الصراع، أخطار، الدفاع، مغًنين، قناة، قتاؿ، 

اؼببادر، ؾبند، كمي،  اغبماس، انزؿ صبعهم، كتيبة، كبجم، ضباة،

                                                           
 .73،74، ص،ص:«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
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 غزاة، أساطيل، أبس، البنود، نضاؿ، جهد، دىاء

االستشهاد 
 كاػببلص

جثماف، الدماء، استماتة، ربيا، الفدل، األحرار، اؼبنااي، صراخ، 
ضحااي، اؼبوت، الردل، شهيد، ظافر، مصًن، النفس، اػبلود، 
بذؿ الركح، األرزاء، النقم، النائبات، النصر، تزىق الركح، الكرامة، 
 االنتصار، ضحية، تنوح، أشبلء، مقابر، مصائر، غبود، النصر. 

 االحتبلؿ
ـ، العدكاف، التخريب، عداكة، تدمًن، اؼبستعمركف، ؿبتل، ؾبر 

اؼبستبدين، ثورة، ؾبازر، عصابة، العمبلء، األبرايء، العزؿ، 
 اؼبفاكضات، زباذؿ، أغبلؿ، إَّبدة، غدر، يناكر. 

 السبلح
السهم، اغبديد، اؼبدافع، السيف، التدريب، التسلح، مقنببل، 

ناجر، طائرات الذخًنة، البنادؽ، اؼبدافع، عتاد، اؼبدل، اػب
 الدمار، قذائف، حساـ، قنابل.

ربيل دكاؿ حقل الثورة يف الديواف إىل التنوع كالثراء، حيث الشاعر عاش زمانو دبعداتو 
للحرب، كما كٌظف أظباء معدات اغبرب العريقة، ما أعطى لقصائده مصداقية العصر، 

سرتجع إال دبثلو، كعليو فإف كأصالة يف الطرح كالعرض، ككما أنو يؤمن أف ما أخذ َّبلقوة ال ي
اسرتجاع فلسطٌن ال وبصل يوما إال بعد الثورة كبذؿ النفس كالٌنفيس، كىذا يربز جليا حبشده 
القصائد بدكاؿ اغبرب كاعبيش، كىو ما وبيل إليو اعبدكؿ السابق. كللتمثيل على ظاىرة الثورة 

برزت الصراع القائم بٌن " حيث أيـو التضامن مع فلسطٌن" يف الديواف ما ربدثت بو قصيدة
األمة العربية اؼبسلمة كنقيضها احملتل الصهيوين، خاطب فيو الشاعر احملتل بضمًن صبع 

 اؼبتكلمٌن)كبن( ربداي، ككأنو الناطق الرظبي َّبسم العرب كاؼبسلمٌن فيقوؿ: 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني ًإانَّ ميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًعدُّكفى داًئمن

ػػػػػػةى غٍ لًنىٍجتىػػػػػػثَّ ًمػػػػػػٍن أىٍرًض العيريكبىػػػػػػًة طي    ػالصػػػػػػ مى
ٍوؽبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  رىؾى هللاي حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري أىٍرضنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َّبى  نيطىهًٌ
ػػػػػػػػػػاديانى  ػػػػػػػػػػًئٍمنىا كىقىػػػػػػػػػػٍد طىػػػػػػػػػػاؿى الزَّمىػػػػػػػػػػافي اٍعتىمى  سى
عىلىى ؾبىًٍلسو ملٍى يىٍستىًطٍع قىٍمعى غىاًصػبو فىًسػًنيكا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىابى ًإىلى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىغىى  بًنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني الشَّ

 ليػػػػػػػػػػػزيكـى اٍنتًػػػػػػػػػػػزىاعى النٍَّصػػػػػػػػػػػًر ريٍغػػػػػػػػػػػمى األىعىاًصػػػػػػػػػػػرً  
افى صىػػػػػػػػػػػػ ايًنىًة النَّػػػػػػػػػػػػازًينى أىٍخػػػػػػػػػػػػدى  (1)""مىػػػػػػػػػػػػاًيرً  هى

 دبىٍسػػػػػػػػػػػػػػًجًدىىا األىٍقصىػػػػػػػػػػػػػػى عىًظػػػػػػػػػػػػػػيمي اؼبػػػػػػػػػػػػػػػىآثًرً 
ػػػػػػػػػػػػاًبرً   عىلىػػػػػػػػػػػػى ؾبىٍلًػػػػػػػػػػػػسو يف رىدًٍع كىٍحػػػػػػػػػػػػشو ميكى
ػػػػػػػػػػػػػػػاًب اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػىنىاًكرً  ػػػػػػػػػػػػػػػغيوؼو ًَّبٍرًتكى عىػػػػػػػػػػػػػػػديكٌو شى

 

ػػػػػػػػػابي الػػػػػػػػػػمىٍوتى ًشػػػػػػػػػٍبلي اعبىزىائًػػػػػػػػػرً   فػىلىػػػػػػػػػٍيسى يػىهى
                                                           

 .ـ1974إىل ـ1969سنة(": رئيسة كزراء اسرائيل من ـ1978:ت/ـ1898:ك"جولدا مايًن) (1)
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يىػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي العًػػػػػػػػػػػػػػػػػزًٌ كبىٍيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىريبىػػػػػػػػػػػػػػػػػةن   فىًإمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
ػػػػػػػػػػػػاًد خيليػػػػػػػػػػػػوديانى  ٍوًت يف مى فىبًػػػػػػػػػػػػالٍ  ػػػػػػػػػػػػاًح اعًبهى  سى

 

 كًإمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي الثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائًرًينى العىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًقرً 
جًبىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػًة عىػػػػػػػػػػػػػػػػٍدفو يف ًختىػػػػػػػػػػػػػػػػاـً اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػىصىائًرً 
(1) 

 

كيفهم من اغبقوؿ اليت استعملها الشاعر أفَّ اغبل الوحيد للقضية الفلسطينية ىو طرد 
احملتل الصهيوين َّبلثورة كاالنتفاضة َّبلسبلح دكف ىوادة كفبا يعزز ىذا اؼبوقف الشواىد السابقة 
اليت نطقت َّبسم الشاعر ككأنو ماثل أمامنا، كما يػيٍثًبتيو الباحث كماؿ جبار يف دراستو 

كأبناء أمَّتو متَّفقوف على موقف كاحد كىو اجتثاث طغمة الصهاينة  أفَّ الشاعر»ات: األبي
النازين أخداف "ماير"، كال سبيل إىل ىذه الغاية السامية إال الثورة، ألننا سئمنا كعود ؾبلس 
األمن الدكيل التابع ؽبيئة األمم اؼبتحدة الكاذبة. فساح الوغى ىي الفيصل بٌن اغبق كالباطل، 

 . (2)«إما حياة العز، أك موت الكرامةف
 التناص: / 5.1

 مفهـو التناص:/ 1.5.1
عرؼ العرب التناص كظاىرة منذ عصور االزدىار، كأما كمصطلح نقدم فقد ظهر 

كلمة "التناصية" اخرتعتها ػ » ـ/ (،1941:ك) (Julia kristeva) حديثا، مع الناقدة جوليا كريستفا
ـ 1966/1976كريستفا يف كثًن من احملاكالت اؼبكتوبة بٌن عاميإف استطعنا القوؿ ػ جوليا  
 ( اليت أعيد نشرىا يفCritique) ( كؾبلة كرتكTelQuelظهرت يف ؾبلة تىٍل كىٍل)

(Semeiotikeكيف كتاهبا "نص الركاية"، كيف التقدمي لكتاب "دكستوفسكي" لباختٌن ،) 
(Bakhtine) (1975:تـ/1859:ك،)إذنا ىي أٍف يتقاطع يف النص مؤدلن فالتناصية )...(  ـ

 (3).«مأخوذا ًمن نصوص أخرل
)الدخوؿ يف عبلقة( نصوص مع نص  ىو تعالق» يعرًٌؼ الناقد دمحم مفتاح التناص بقولو:

(4)«حدث بكيفيات ـبتلفة
فهو إذف: استمداد النص اغباضر كاستدعاؤه لنصوص سابقة لو،  ،

النص ال يولد بدكف سابقة معرفية على  من حيث األساليب، كطرؽ الكبلـ كتركيبو، إذ
                                                           

 .127،128ص:ص،، ...«مآسي »، أبو اغبسن (1)
 .125، ص:...«علي  أبو احلسنديواف مآسي كأين اآلسي؟ لػ »كماؿ جبار،  (2)
تر دمحم خًن البقاعي، ف مركز اإلمباء اغبضارم، حلب، سورية،  ،«دراسات يف النص كالتناصية»أقبينيو مارؾ،  (3)
 .59،60، ص،ص:ـ1،1998ط
، ـ1992، 3طاؼبركز الثقايف العريب، بًنكت، لبناف،  ،«حتليل اخلطاب الشعرم )اسرتاتيجية التناص(»دمحم مفتاح،  (4)

 .121ص:
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نصوص السابقٌن، فاؼبعرفة اإلنسانية تقاطعية من حيث اؼبنجز اللغوم، كالفكر أيضا تراكمي 
  تقاطعي، إذ التفكًن اإلنساين يتأسس على مبليٌن األفكار كالتصورات السابقة.

 التناص الديين:/ 2.5.1
  القرآف الكرمي: (أ

يتحدل العرب يف الفصاحة كالبياف، فما استطاعوا اإلتياف دبثلو، لقد جاء القرآف الكرمي 
كمن مثى أصبح القرآف مصدر إؽباـ جل الشعراء كالكٌتاب، يستقوف من معينو الفياض براعة 

فبن أكيت حسن االقتباس، فيختار لنصوصو  أبو اغبسن السبك كحسن التخلص، فالشاعر
عا قرآنيا يف سياؽ البيت ال تكاد سبيزه عن الشعرية ما يناسب من حيث اؼبوضوع فيورد مقط

غًنه، كيف ال كقد كعى القرآف الكرمي كحفظو منذ نعومة أظفاره، فًبًو تفتقت قروبتو األدبية، 
ففاض بنبع البياف، كالقريض ال يفارقو يف احملافل كالردكد، كديوانو الشعرم خًن دليل لذلك، 

نتصار العرب كربرير فلسطٌن بنصرة دين هللا، " علَّق الشاعر انكسة يونيوففي ختاـ قصيدة "
 فيقوؿ:

ًنيػػػػػػػػػػػػػػوا  ًإٍف تػىٍنصيػػػػػػػػػػػػػريكا هللاى يػىٍنصيػػػػػػػػػػػػػػركيٍم فىػػػػػػػػػػػػػبلى هتى
 

كىٍلتىٍحيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني  كهللاي أىٍكبػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
(1) 

 

ىذا تناصّّ  فعوف هللا لعباده يتحقق َّبستنفاذ صبيع أسباب االنتصار مع التزاـ شرعو، كيف
 أَيَُّيا الِذيَن َءاَمُنوْا ِإن تَنُصرُوْا هللَا يَنُصرُْكْم َوُيثَبَِّت  ايَ » كاضح مع قولو تعاىل:

، فتحصيل اغباصل رسالة كجهها الشاعر ألمتو َّبلتزاـ هنج 07سورة دمحم، اآلية «صاَْقَداَمُكمْ 
 هللا كرسولو ح  تتحقق الغاايت، كىي أتشًنة من هللا لعباده دبعيتو كعونو.

األسباب يورد الشاعر عدة أبيات يوجو فيها إىل إعداد العدة، كيف مقصد لزـك ازباذ 
مة البأس لكسر شوكة احملتل، فيقوؿ يف قصيدة " كيف كتوحيد الصفوؼ لتٌتحد القوة مصمًٌ

 ":يسعد عيد
 كأىًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّكا لًٍلغىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبٌنى قػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاكيمٍ 

 

ا  ػػػػػػػػػػػػػًديدى ػػػػػػػػػػػػػا شى ػػػػػػػػػػػػػرىأيكا يف اغبىًديػػػػػػػػػػػػػًد أبىٍسن كىاقػٍ
(2) 

 

                                                           
 .47ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .55:ص ،ـ ف (2)
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لنَّصية السبلح اؼبشار إليو َّبغبديد، فدٌعم الشاعر فكرتو َّبغبجة اكمن سباـ القوة إعداد 
سورة «ص ِفُع لِلن ااسِ اوَأَنَزْلنَ ا اْلَحِديَد ِفيِو بَ ْأٌس َشِديٌد َوَمنَ » القطعية من قولو سبحانو:

 كيورد يف موضع آخر مصٌرحا َّبقتباسو، فيقوؿ:  .24اغبديد، اآلية:

 كأىًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّكا مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىطىٍعتيمٍ 
 

كىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو متىَّ اٍقًتبىاًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
(1) 

 

يؤمن الشاعر َّبعبـز أف النصر مقركف َّبزباذ األسباب، ال ينحصر َّبلتمائم كاألكراد، 
استجابة لقولو  -غًن ىذا فهو تواكل مردكد-فهذا التصور الصحيح للمسلم مع شؤكف حياتو 

ِل ُتْرِىُبوَن بِِو َعُدوا هللِا  وَأَِعدُّوْا َلُيم ماا اْسَتطَْعُتم مِّن قُواٍة َوِمن رِّب َ » تعاىل: اِط اْلخَي ْ
كيف نفس القصيدة يينٌوًه الشاعر برجاالت التضحية،  .61اآلية:سورة األنفاؿ،   «َوَعُدواُكمْ 

الذين ائتمنوا أبركاحهم الوفاء َّبلعهود، فجعلوا حياهتم فداءن يف سبيل ربرير بيت هللا اؼبقدس، 
 فيقوؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه فػىلىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طىاقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي كىفًينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   رًجى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػودىا  ػػػػػػػػػػػػػػػػديكا هللاى أىٍف يىصيػػػػػػػػػػػػػػػػونيوا العيهي عىاىى
(2) 

 

 َيُدوا هللاَ  اِمَن اْلُموِمنِيَن رَِجاٌل َصَدقُوا َما عَ » ناسبة استحضاره لآلية الكريبة:كم
سورة األحزاب،  «َوَما َبداُلوا تَْبِديلً   َوِمْنُيم ماْن يانَتِظرُ  وَعلَْيِو فَِمْنُيم مان قََضى َنْحَبوُ 

يف ىذا اؼبوضع من أبيات القصيدة ح  يوثٌق الثقة يف النفوس لتيقًدـ على الٌتضحية ، 24اآلية:
كاعبهاد، فبل تٍكرًتث دبا مضى من زباذؿ كضعف للقيادات، كمنو قد شفَّر رسالة تقريع 

كالرضا لضمائر القيادات اليت البذلت، كتراجعت عن مناصرة القضية، بداعي اؼبفاكضات 
 بسلم اؽبدنة.

كيرغًٌب العرب إف أخلصوا جهادىم بنصرة كلمة اغبق فإهنم يعقدكف صفقة راحبة مع هللا 
َلُيم بِأَنا َلُيُم اْلَجناةَ  انا هللاَ اْشَترَى ِمَن اْلُموِمنِيَن أَنفَُسُيْم وَأَْموَ إِ » تعاىل، فيقوؿ سبحانو:

 ِة وَاَّلنِجي ِل  ا ُلوَن َوُيقْتَ ُلوَن َوْعًدا َعلَْيِو ِفي التاْوَريتُِلوَن ِفي َسبِي ِل  هللِا فََيقْت ُ  ا ُيقَ 
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، كيعرب عن اؼبعىن إبخبلصهم أهنم ىىزموا أعداءىم، كتلكم 112 رة التوبة، اآليةو س «وَاْلقُْرَءانِ 
 الغنيمة ، فيقوؿ :

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيمي  عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا نػيفيوسى   الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هلًل فىانٍػتىصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  كَّبى
 

اءي ػػػػػحى   اؽبيػػػػدىل انٍػهىزىميػػػػواقُّ اؼبػػػػػيًبٌني كىأىٍعػػػػدى
(1) 

 

" يؤنًٌب الشاعر ضمائر العرب حٌن تقاعسوا، كتراجعوا عن ملحمة عيد الثالثٌنكيف "
نصرة فلسطٌن احملتلة، فعاد بذاكرتو يسرتجع ماض البطوالت اليت حققها األجداد )فتوحات 

أضاعتو صبلح الدين األيويب كتطهًنه لبيت اؼبقدس من الصليبيٌن(، ح  زبجل النفوس فبا 
من عز كسيٍؤدىدو بسبب التواين كاػبلود إىل األرض َّبلتخاذؿ كالصراع الداخلي، فاستغل العدك 
قاؽ كاؽبزيبة، فانقض على عز العرب، كيف البيت حضّّ كربريضه لتجديد العهد  فرصة الشًٌ

 بكتيبة تنصر اغبق:
ػػػػػػػػػػػػػػاًدًه  ػػػػػػػػػػػػػػقَّ ًجهى ػػػػػػػػػػػػػػديكا يف هللًا حى ػػػػػػػػػػػػػػٍم جىاىى  ىي

 

ًتيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي األىٍنصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً كىاليػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوـى أىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى    كى
(2) 

 

 ُكْم َوَما َجَعلَ  ا ِيُدوا ِفي هللِا َحقا ِجَياِدِه ُىَو اْجتَبي اوََج » فعٌزز كبلمو بقولو تعاىل:
أكردىا يف البيت شهادة على تضحيات ، 78سورة اغبج، اآلية: «َعلَْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن َحَرجٍ 

 السابقٌن، لتفيد اآلية األمر َّبعبهاد كىوما يصبو كيدعو إليو من االستفهاـ يف عجيز البيت. 

يف عمـو قصائد الشاعر نزعة خطابية، يستنهض هبا أبناء أمتو، كما كاف شعراء صبعية 
، اؼبعارؾ مع احملتل الغاصب ، كخوضالعلماء اؼبسلمٌن الذين يولوف األنبية لئلصبلح كالتوجيو

فيدعو للٌنفًن كلفظ النفًن لفظ قرآين كىو الوثبة كاؽببَّة العامة للجهاد كقتاؿ اؼبشركٌن كرد ذلك 
ِلُكْم وَأَنُفِسُكْم ِفي َسبِي ِل هللِا  ا ِيُدوا بِأَْموَ ااِنِفرُوا ِخفَ افً ا َوثِق َاَّل وََج » :يف قولو سبحانو

 ، كيف ذلك األمر يقوؿ الشاعر: 41سورة التوبة، اآلية «ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ   وِلُكْم خَْيٌر لاُكمُ اذَ 

 ًخفىافنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثًقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍانًفريكا لًعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكًٌكيٍم 

 

ػػػػػػػػػػػػػػقُّ ًلصىػػػػػػػػػػػػػػاًبرً   كصىػػػػػػػػػػػػػػبػٍرنا فػىنىٍصػػػػػػػػػػػػػػري هللًا حى
(3) 
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كتناصو مع اآلية الكريبة بوجوب اػبركج للزَّحف كالقتاؿ، فبا زاد القصيدةى مصداقيةن، 
فعاال يف النفوس حبسن الٌسبك، كبراعة التوفيق بٌن الوحي كخطاب الشاعر على لزـك  كأتثًنا

قتاؿ الغاصبٌن غبـر اإلسبلـ كاؼبسلمٌن. كيزداد بو األمر حدة كصبلبة فيورد القسم من قولو 
ا استبد على أنو مهم، 17سورة التكوير، األية: «فَ َل أُْقِسُم بِاْلُخناِس اْلَجوَاِر اْلُكناسِ » تعاىل:

الظاؼبوف كطاؿ العهد يف مقاكمتهم، فاغبق منتصر، كالظلم زائل الؿبالة، كقىسىمي اغبق سبحانو 
  " :عاصفة فتحاثبت الصدؽ يعلو كال يعلى عليو، فيقوؿ يف قصيدة "

ػػػػػػػػػػمىا  ى السَّ ػػػػػػػػػػمىتي ًَّبلنُّػػػػػػػػػػوًر الػػػػػػػػػػًذم مىػػػػػػػػػػؤلى  أىٍقسى

 

نيػػػػػػػػػػػػػػػػػورنا كىأيٍقًسػػػػػػػػػػػػػػػػػمي صىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًدقنا ًَّبػبيػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّسً  
(1) 

 

را شعره كديوانو لنصرة  فتح"ليفتح أفق االنتصار ؼبنظمة "كىذا  لتحرير فلسطٌن، مسىخًٌ
" حبركؼ انرية أشٌد كٍقعا على احملتل الصهيوين، فربط ملحمة عيد الثالثٌنالقضية، فافتتح "

وَخََلَق اْلَجانا  » كجو الشبو بٌن اغبركؼ النارية، كاعبن اليت خلقت من انر، من قولو سبحانو:
كمكمن قوة اعبن يف النار اليت خلقت منها، فكذا  ،13سورة الرضباف، اآلية: «ارٍِج مِّن ن اارٍ ِمن ما 

م، حركؼ قصائد الشاعر كذلك، إٍذ صاغها يف توىًُّج نػىٍفسو تقذؼ بشظااي حركؼ من ضًب 
  فيقوؿ:

ًر   مىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن يل أبًىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼو مىػػػػػػػػػػػػػػػػػارًجو ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن انى

 

ا أىٍشػػػػػػػػػػػػػػػعىارًم  ػػػػػػػػػػػػػػػوىاًظهى فىػػػػػػػػػػػػػػػأىخيطَّ ًمػػػػػػػػػػػػػػػٍن شي
(2) 

 

كيعرب عن ىبلؾ اليهود بتعدًٌيهم يـو السبت أٍف ميًسخوا ًقردة خاسئٌن، يقوؿ هللا يف  
، 116:سورة األعراؼ، اآلية فلٌما عتوا عما هنوا عنو قلنا ؽبم كونوا قردة خػاػسئٌن كتابو العزيز

 ِئَك َشرٌّ ماَكانً ا وَأََضلُّ َعن  اوََجَعلَ ِمْنُيُم اْلِقرََدَة وَاْلخَنَ ازِيَر َوَعَبَد الطااُغوَت أُْولَ » كيقوؿ:
، كيستحضر الشاعر ىذا اؼبعىن حطاِّ من قيمتهم الٌدنيئة 62:سورة اؼبائدة، اآلية «َسوَاِء السابِي لِ 

 فيقوؿ:
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ػػػػػػػػػػػػػةن   أىمىػػػػػػػػػػػػػا ميًسػػػػػػػػػػػػػخيوا قيػػػػػػػػػػػػػديمنا قػيػػػػػػػػػػػػػريكدنا ذىًميىمى
 

؟  ػػػػػػػػػػػػػا اػبىنىػػػػػػػػػػػػػازًري هى ػػػػػػػػػػػػػوَّىىةن تػىٍبًكػػػػػػػػػػػػػي عىلىيػٍ ميشى
(1) 

 

كيف معرض إرجاع ىيبة القدس يف نفوس اؼبسلمٌن، ذٌكر الشاعر اؼبسلمٌن حبادثة 
 الصبلة، فاستلهم من قولو سبحانو:اإلسراء كاؼبعراج، اليت شرعت فيها كحدة اؼبسلمٌن بشعًنة 

ًل مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم إَِلى اْلَمْسِجِد اَّلَقْ اُسْبَح » َصى الِذي   َن الِذي أَْسرَى بَِعْبِدِه لَي ْ
، فنظم 01:سورة اإلسراء، اآلية «َبِصيرُ لُِنرِيَُو ِمَن   ايَ ا تِنَ ا إِناُو ُىَو الساِميُع الْ  و رَْكنَ ا َحْوَلوُ ابَ 

 البيت بقولو:

ػػػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػػػٍبحىافى مىػػػػػػػػػػػػػٍن أىٍسػػػػػػػػػػػػػرىل ًبطىػػػػػػػػػػػػػوى دبىكَّ   فىسي
 

ًإىلى اؼبػػػػػػىٍسًجًد األىٍقصىػػػػػى ًبقيػػػػػٍدًس اؼبػػػػػػىفىاًخرً  
(2) 

 

البيت عفوية االقتباس، حيث جرل بسبلسة متناىية الدقة، كٍزان كمعىن كاؼبميز يف 
َّبألبيات السابقة، فيمكن أف نعترب البيت نبزة كصل بٌن األبيات، كحسن زبلص يف إطار 

 الداللة السابقة كاستهبلال ؼبوضوع جديد كىو اإلسراء كاؼبعراج من اثلث اغبرمٌن.
ونية العاؼبية، يف أكساط يالشقاؽ الذم زرعتو الصهكيف موضوع آخر فقد آمل الشاعر ذلك 

األمة العربية يف أشد أتـز للقضية الفلسطينية، ح  ينخيركا قوة العرب من الداخل، فتضمنى 
أعمارا مديدة فوؽ أرض فلسطٌن، كالفلسطينيوف ال ينفكُّوف عن طلب الغوث كمدًٌ يد العوف، 

النصرة، فعرٌب عن ذلك جبحود النعم  يف الوقت الذم استحبَّ فيو العرب القعود عن
كاستبداؽبا، كما كفر بنوا إسرائيل النعمة فاختاركا األد  على الذم ىو خًن، قاؿ هللا 

ق َالَ أََتْستَْبِدُلوَن الِذي ُىَو أَْدَنى بِالِذي ُىَو خَْيٌر اِْىبِطُواْ ِمْصرًا فَ ِإنا َلُكم ماا  »سبحانو: 
ُم الذِّلاُة وَاْلَمْسَكَنُة َوبَ اُءوا بَِغَضٍب مَِّن هللِا ذَِلَك بِأَناُيْم َكاُنوا  َوُضرٍَبْت عَلَْييِ َسأَْلُتْم  

َكاُنوا  ِلَك بَِما َعَصْوا وا اَيْكفُرُوَن بِآيَ اِت هللِا َوَيقْتُ ُلوَن النابِيئِيَن بَِغْيِر اْلَحقِّ ذَ 
اد الشاعر من استحضارىا يف البيت تقريعا على ًفٍعلىًتهم، فأر . 61سورة البقرة، اآلية:«َيْعَتُدونَ 

 تقريع العرب على زباذؽبم، فيقوؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػوى أىٍد ى  ليوا الػػػػػػػػػػػػػػػػػًذم ىي  فػىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍبدى

 

ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػوى ًعػػػػػػػػػػػػػػػػزَّةه لىػػػػػػػػػػػػػػػػٍن تىًبيػػػػػػػػػػػػػػػػدى ًَّبلػػػػػػػػػػػػػػػػًذم ىي
(3) 

 

                                                           
 .87:ص ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .124ص:، ـ ف (2)
 .108:ص ،ـ ف (3)
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البأًس  ةدٌ كش كعدـ انسجامهم، ،كاختبلؼ أمرىم القصيدة ذاهتا ييربز تناحرىمكيف 
 فيقوؿ: بينهم،

اـً   أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػبىحيوا ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػيػىعنا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػديكًف اٍنًسػػػػػػػػػػػػػػػػػجى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػهي   اأبىٍسي ػػػػػػػػػػػػػػػًديدى ػػػػػػػػػػػػػػػنػىهيٍم تػىبىػػػػػػػػػػػػػػػدَّل شى ٍم بػىيػٍ
(1) 

 

كاستحضر كصفهم ىذا من القرءاف الكرمي ح  ييرجع العقوؿ إىل صواهبا، حٌن يعلموا 
ِمْن وارَاِء ُجُدٍر   تُِلوَنُكْم َجِميًعا اَّلا ِفي قُرًى مَُّحصاَنٍة اَْو  اَّل ُيقَ »: شأف من نزلت فيهم اآلية

سورة  «ِلَك بِأَناُيْم قَْوٌم َّلا َيْعقِ ُلونَ ابَ أُْسُيم بَْيَنُيْم َشِديٌد تَْحِسُبُيْم َجِميًعا َوقُ ُلوُبُيْم َشتاى ذَ 
كل ذلك إمعاان يف سخطو على الوضع، كعدـ الرضا َّبلدنية اليت ارتضوىا ، 14اغبشر، اآلية:

عاصرين الذين يغرتبوف يف أىاليهم، دبواقفهم الصارمة ذباه ألنفسهم، كذلك دٍيدف الشعراء اؼب
 قضااي أمتهم.

نستنتج من الوقفات اؼبتتبعة يف الديواف، أفَّ لغة الشاعر صقىلىها القرآف الكرمي جبزالتو 
كرصانة أسلوبو، كقد كاف الشاعر َّبرعا يف استخدامو التٌناص، إذ الشاعر ابن بيئتو كؾبتمعو 

 فيو فشب مع القرآف إىل أٍف اصطبغت لغتو أسلوب القرآف كفصاحتو.احملافظ، الذم نشأ 
 اغبديث النبوم الشريف: (ب

لقد استفاد الشاعر بتناصو مع اغبديث النبوم، فبا ركم عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ: 
. 8312"اٍغزيكا تػىٍغنىميوا، كصيوميوا تىًصحُّوا، كسىاًفريكا تىٍستػىٍغنيوا" ركاه الطرباين يف األكسط، رقم 

 يقوؿ: " فىل  رمضاف كالقدس يهافمصٌرًحنا الشاعر هبذا اغبديث يف قصيدة "
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍي تىًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػحُّوا ًإفَّ ىى ا فىصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوميو كى  ذى

 

ػػػػػػػػػػػػػًديثي اؼبػػػػػػػػػػػػػػيٍصطىفىى قػىػػػػػػػػػػػػػٍوالن كىًفٍعػػػػػػػػػػػػػبلن   حى
(2)  

 

كمناسبة إيراد الشاعر ؽبذا اغبديث يف موضوع القضية الفلسطينية كوف الصـو تدريب 
 للنػٍَّفس على الصرب لرتؾ اؼبلذَّات كالرغبة يف ثواب هللا، فكذلك اعبهاد يف سبيل ربرير فلسطٌن
وبتاج للصرب كالرغبة يف الشهادة يف سبيل هللا، اقتصرت الدراسة على مثاؿ كاحد النفراد ىذا 

 الشاىد من بٌن القصائد اؼبدركسة.
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 التناص الرتاثي:/ 3.5.1

 أكال: التناص مع ادلثل العريب:
تناقلت العرب اؼبثل كاغبكمة كتلقَّتو َّبغبفظ كالسماع، فضمنتو الشعراء يف دكاكينهم، 

ًمن أكلئك الذين  أبو اغبسن ح  متَّ لو الذيوع كاالنتشار بٌن الرٌكاة يف األٍلسن، كالشاعر
استفادكا من حكمة السابقٌن. نقتصر للتمثيل من قصائد الديواف ما ربدَّث عن القضية 
الفلسطينية، ألف الديواف َشل العديد من التناص يف موضوعات مل تدخل نطاؽ الدراسة ، 

اؼبثل العريب" لقد بلغ السيل الزب " الذم يطلق عند ذباكز الشيء اؼبراد  فنجده استحضر
 اغبديث عنو حدكده، فنٌص بو يف البيت:

ليدؿ من خبللو على اػبطر احملدؽ َّبلعرب، كأف انقوس اػبطر يدؽ النغماسهم يف 
 ظلمات الفنت اليت فرقت صبعهم كبددت قواىم. 

 اثنيا: التناص مع الشعر العريب:
تتقاطع نصوص الشاعر مع نصوص شعرية سابقة لشعراء سبقوه أك معاصرين لو، 

 " ابتدأىا بقولو: عاصفة فتحقصيدة "فتتحدد دراستنا َّبلقضية الفلسطينية، ففي مطلع 

 تناٌص مع مطلع النشيد الوطين "قسما" لشاعر الثورة مفدم زكراي، بقولو:

نشادية، كلييعلي من قدر نفس اؼبطلع للطبيعة الغنائية كاإل كقد اختار الشاعر لقصيدتو
منٌظمة فتح الفلسطينية، كيًشيد بتضحياهتا، كما أشاد الشاعر مفدم َّبلثورة، إٍذ ابتدأ كل 

 منهما قصيدتو َّبلقسم. 

                                                           
 .39ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .77:ص ،ـ ف (2)
 .71، د ت ط، ص:4منشورات اعبزائر، عاصمة الثقافة، ط، «اللهب ادلقدس»مفدم زكراي،  (3)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإفَّ  ةه كيبػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍل ًكٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى   ىى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيلى   قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد بػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّبى" "السَّ
(1)  

 

ػػػػػػػػػػػػػػػاًد األىٍقػػػػػػػػػػػػػػػدىسً  ا ًبعىاًصػػػػػػػػػػػػػػػفىًة اعًبهى ػػػػػػػػػػػػػػػمن   قىسى
 

كًبفىٍتًحػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كىذيرىل ًجبىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ األىٍطلىػػػػػػػػػػػػػػػػػسً  
(2) 

 

ًت اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىاًحقىاتً قى  ا ًَّبلنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازالى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن   سى
 

الطَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىرىاتً كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًٌمىاًء الزَّاًكيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت  
(3)  
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يف الديواف ملمحا حٌدد صبالية أسلوب الشاعر،  استقريناهناص انطبلقا فبا لقد كاف التٌ 
كعنصرا يكثف الدالالت يف القصائد، فيشحنها َّبلقيم التعبًنية، كما جعل قصائد الشاعر 

، كرؤاه اليت ذبنح يف ؾبملها إىل الثورة، كضبل السبلح، كقد أبيديولوجيتوتتسم كتصطبغ 
 منتها.اكتست قصائده القيمة اعبمالية من قيمة النصوص الذم تض

 ادلطلب الثاين: الصورة الفنية كأثرىا الداليل./ 2
تبلورت فكرة الصورة الشعرية يف النقد اغبديث، بصفة ذباكزت اؼبتعارؼ عليو يف الرتاث 

 فعٌمق النقد اغبديث كظيفة»العريب القدمي، فكشفت عن التجربة الشعورية للمبدع الشاعر، 
كاعتربىا كسيلة معرٌبة مؤثرة موحية تفوؽ بكثًن اللغةى الصورة الفنية كقيمتها يف النص األديب، 

 .(1)«التعبًنية اؼبباشرة إهنا تكشف يف كثًن من األحواؿ عن طبيعة التجربة...
كتكمن أنبيتها األسلوبية يف إبراز حقيقة نفسية مبًدعها، كىي حاملة يف طياهتا 

فيعربًٌ عنها إبوباء كبلغة مل يسبق بو االنفعاالت الوجدانية اليت ذبيش يف خلد الشاعر مضمَّنة، 
 إليها تلك اللغة العادية اليت عجزت عن اإلفصاح، فيحدد مفهومىها عز الدين اظباعيل:

كشف نفسي للحقائق اإلنسانية، ىذه اغبقائق اليت تبقى خفيةن متواريةن عن األبصار »
دىا كزبرجها إىل الواقع  كل فين مثًن لبلنفعاؿيف ش كاألذىاف، فتأيت الصورة الفنية لتجسًٌ

الوجداف، كىنا تكمن قيمة الصورة، فهي تؤدم كظيفة داللية توحي َّبؼبواقف النفسية اليت ك 
 .(2)«تعجز اللغة العادية عن التعبًن عنو

كلكي يعربًٌ الشاعر عن مشاعره كعواطفو اؼبتهافتة، عليو أف يبتلك لغة سلسة سبٌكنو من 
ا سنٍلحىظو من التصوير الفين للقضية الفلسطينية يف اإلوباء على ما هبوؿ خبلده، كىذا م

الديواف، كقد تنوَّعت الصور الببلغية بٌن التشبيو كاالستعارة، كالكناية كصور مفردة ، كصور 
 مركبة: متمثلة يف التشبيو التَّمثيلي. 

 
 
 

                                                           
دار ىومة بوزريعة، اعبزائر، د ط،  ،«الصورة الفنية يف اخلطاب الشعرم اجلزائرم ادلعاصر»عبد اغبميد ىيمة،  (1)

 .69ص:
 .71ص: ،ـ ف (2)
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 التشبيو:/ 1.2
غًنىىا يف صفةو أك أكثػىرى أبداة ييعٌرؼ الٌتشبيوي عند الببلغيًٌٌن أبفَّ شيئنا أك أشياء شاركىٍت 

 (1)التَّشبيًو أك كبوىا.
فأبرز كفاءتو من خبلؿ  كقد ظهر الٌتشبيو يف القصائد كمنحى أسلويب اعتمدهي الٌشاعر

يف إبراز بعض اعبوانب اعبمالية على ؿبور االستبداؿ من شأنو أف يساىم  اختياره لؤللفاظ
  " يقوؿ الٌشاعر:ونكسة يوني، ففي قصيدة "يف ديوانو كالببلغية

ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىابو رىاحى ميٍنطىًلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  طىيَّاريىى
 

ػػػػػػػػػػيىاًطٌني     (2)فىػػػػػػػػػػانٍػقىضَّ فىاٍحتػىرىقىػػػػػػػػػػٍت ًمٍنػػػػػػػػػػوي الشَّ
 

د كصفنا أٍركعى من  االنقضاض، فاختار  يصفي الشَّاعري قوة الٌطًناف اعبزائرم فلم هبًى
هىاب" كظَّف  كبذلكٌنى، فيحرقهم َّبنقضاضًو علىيهم، الذم يرسليو هللاي راصًبنا الشَّياط "الشًٌ

تشبيهنا مرسبلن بوجود األداة كىي "الكاؼ"، كمفٌصبلن بذًٍكًر كجًو الشَّبو كىو "االنقضاض"، 
كيف ىذا الٌتشبيو يظهر اػبياؿي الوىاسعي للشَّاعر؛ إٍذ يىعقدي مقارنةن بٌن الطٌٌيار كالٌشهاب للتَّناسب 

 اؼبكاين كالوظيفي بينهما.
 " يقوؿي الٌشاعر:العاـ اجلديد كالقيدسي مكٌبله ابحلديديف قصيدة "ك 

 كال غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍركى فاؼبٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػىٍعًمريكفى أىرىاقًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي 
 

ػػػػػػػػػػا كأٍرقػػػػػػػػػػمي   ايؽى رقشن ػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػرتًٌ ػػػػػػػػػٍل هتى  (3)؟كىى
 

وباكؿي الٌشاعري كصفى جرائم اؼبستعمر ربت قناع اغبرية كالديبقراطية فتزعم أهنا تركـي اػبًن 
 صاغبها لًتػىٍقًضيى بذلكى مصاغبىهىا ىي، فيأيت تشبيو الشَّاعر مناسبناللشُّعوًب كتسعى يف 

، كذلك بتشبيو اؼبستعمرينى َّبألراقم الرَّقشاء اليت ليس من طبيعتها أبم حاؿ أف هتب الختياره
ا ظبيِّا زعافنا. كجاء التَّشبيوي بليغنا غبذؼ األداة ككجو الشَّبًو، كببلغتوي تكميني يف أنٌوي  الرٌتايؽ، كإمبَّ

 يفسحي اػبىياؿى للقارئ يف إبراز العبلقة بٌن اؼبستعمر كاألرقم. 
 كيف نفس القصيدة يقوؿي الٌشاعر: 

ػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػوده ذىاًئػػػػػػػػػػػديكفى عىػػػػػػػػػػػًن اغًبمى  فػىػػػػػػػػػػػنىٍحني أيسي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا  َّبن غىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبٌنى تػىهىجَّمي نػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريدُّ ًذائى
(4) 

 

                                                           
 .171ص: ،«البالغة»يينظر: مصطفى دمحم الفكي/زايد بن سليماف اعبهضمي،  (1)
 .44ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (2)
ايؽ: الدكاء.72ص:، ـ ف (3)  . األرقم: ذكري اغبيَّاًت أك أخبثيها. الرتًٌ
 .74ص:، ـ ف (4)
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صورة األسد يف شراستو  فاختار ،أراد الشاعري إبرازى قوَّة اؼبدافعٌن عن ضبى القيدسً 
، فعقدى مقارنة بينهما لتكوف نٌدا للمجاىدين اؼبدافعٌن عن القدسذكًدًه عن ضًباهي كضراكتو، ك 

 مؤكَّدو حًبٍذًؼ األداة.تشبيو د" على سبيل تشبيوو مفصَّلو بذًكر كجو الشبو، ك و "اؼبقاتلوف/األس
 " يقوؿي الشَّاعر:عاصفة فتحكيف قصيدة "

بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىى  كىعىاًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىةو يػىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػودي زًمىاميهى
 

فػىػػػػػػػػػػػػػػػٍتحه ًإىلى نىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػرو بًيىػػػػػػػػػػػػػػػػوـو ميٍشػػػػػػػػػػػػػػػػًمسً  
(1) 

 

ييشٌبوي الشَّاعري فلسطٌن يف ثػىوىرىاهًتا اليت تقوديىا فتحه كالعاصفة يف ىيبوهبا كزكبػىعىًتهىا اليت ال 
 فاختار لفظة "عاصفة" كمشبو بو لكوهنا مناسبة للثورة؛ تيصاًدؼي شيئنا يف طريقها إالَّ كاقتلعتوي؛

فكافى ذلك َّبالنتصىاراًت اليًت أحرزهتا فلسطٌني ربت قيادة حركة فتح، كالتشبيوي ىنا ىو تشبيو 
مىله حبذؼ كجو الشَّبو.  مرسىله بذًكر األداًة كؾبي

 يقوؿي الشَّاعر: "يـو الٌتضامن مع فلسطٌنكيف قصيدة "
ػػػػػػػػػوىاانن    يػيٍلًصػػػػػػػػػقي اأٍلىٍرضى ًَّبلثػَّػػػػػػػػػرىلأىنػىٍرضىػػػػػػػػػى ىى

 

ػػػػػػػػػػػػػييوًؼ البػىػػػػػػػػػػػػػوىاتًرً   كىكبىٍػػػػػػػػػػػػػني مىضىػػػػػػػػػػػػػاءن كىالسُّ
(2) 

 

اًب، كييشبًٌوي العربى  يرتفَّعي الشَّاعري عن اؽبواًف الذم ييًذؿُّ اإلنسافى كييلصقي أنفىوي  َّبلرتُّ
فاختار "السيوؼ" لكوهنا أكؿ ما يتبادر لؤلذىاف يف سرعة القطع  َّبلسُّيوؼ البواتًر يف اؼبضاء،

 كقد يكوفي أبًىفَّ نًبَّتهم ماضية انفذة. كاؼبضاء،
 االستعارة:/ 2.2
األساسيٌن مع حذؼ ] تشبيو حذؼ أحد طرفيو»االستعارة من الصور اؼبفردة، كىي:  
 (3).«شيء من لوازمها يرمز إليها، كعبلقتها اؼبشاهبة دائما، كالبد ؽبا من قرينة أك [األداة

كبعد الدراسة اإلحصائية لوركد االستعارة يف القصائد اؼبنجزة يف موضوع القضية 
ٍوصىلىةن يف اعبدكؿالفلسطينية أسفرت نتائج إحصائن  :التايل ا كاآليت ؿبي

 

                                                           
 .79ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .127ص:، ـ ف (2)
 .65ص: ،«البالغة»زايد بن سليماف اعبهضمي، مصطفى دمحم الفكي،  (3)
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الصفحة 
يف 

 الديواف
 االستعارة من البيت الشعرم عنواف القصيدة

نوع 
 االستعارة

 29ص

 بلفور شـؤعهد 
 عىٍهدي شيٍؤـو رىمىاانى ًبسىٍهًموً 

 مكنية
 
 
 
 
 
 

 31ص
 يػىٍعًصفي اعبيوعي ًَّبلبيطيوفً 

ـى  اًر كىًطئى اإًلٍسبلى  مىٍنًسمي االٍسًتٍعمى
 43ص

 نكسة يونيو
 
 

 األىٍمني يف عىطىبو / اغبيقيوؽ تيدىاسي 

 44ص

 44ص

 ذىابى اٍنًتصىاري العيٍربً 
 جىزىائًريانى طىارىٍت 

 اغبىٍربي اليًت اٍستػىعىرىتٍ  46ص
ىل رمضاف كالقدس  50ص

 يهاف
ٍبكيمٍ   سىليوا التَّارًيخى هبًي

 دىايسيوا حيٍرمىةى األىٍحرىاًر / اٍخلىعيوا اعبيٍ ى  51ص
يف مكة تلبية كيف القدس  63ص

 بلية
 ؽبىًيبي الشٍَّوؽً 

 69ص

 
العاـ اعبديد كالقدس 

 مكبل َّبغبديد

ري ًَّبلعىاـً اعبىًديدً  نىا... ؿبيىرَّـي يػيبىشًٌ  أىطىلَّ عىلىيػٍ
 ًَّبآلمىاًؿ أىٍشرىؽى ضىاًحكنا

 كىدىاعنا لًعىاـو قىٍد رىمىاانى ًبسىٍهًموً  70ص
 تػيٍزىىقي ريكحي اغبيٌرايىتً  71ص
ـي نىٍسًجهى  سىدىل رىايىةن عىرىبًيىةن  75ص  ا اإًلٍسبلى
 78ص

 عاصفة فتح
 مىؤىامرىاتي الغىٍدًر حىاؾى خيييوطىوي 

فػىعىٍت ًفًلٍسًطٌني رىٍأسىهىا رى  تػىبىخَّرىٍت آمىاؽبييٍم / 79ص
 بًًنضىاؽًبىا

اليهود وبرقوف اؼبسجد  85ص لىٍت ًبديميوًعًهمٍ   تصروبية شىكىاكىل سيجًٌ
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 ًفًلٍسًطٌني يف سىاًح الًكفىاًح جىروبىةه  األقصى 87ص

 مكنية
 
 

 سىٍهمه رىمىى قػىٍليب فىأىٍضنىاين  كأين األساةمأساة  91ص
 111ص

 صربة كشتيلة
 اعبىمىاًىًني قػيوَّةه... تيًذيبي اغبىًديدى كىاعبيٍلميودىا

 لًنػىٍقتىًلعى عىديكِّا لىديكدىا 112ص
 119ص

 ملحمة عيد الثبلثٌن
 ًفًلٍسًطٌني اعبىروبىةي تىٍستىًغيثي 

 بػىٌٍنى األىًشقَّا جىروبىةه  ًمنٍ  ًفًلٍسًطٌني   123ص
يـو التضامن مع  128ص

 فلسطٌن
ايًنىةً قبىٍ   تىثَّ ًمٍن أىٍرًض العيريكبىًة طىٍغمىةى الصَّهى

استخبلصا من اعبدكؿ نلحظ أف االستعارات اليت اختارىا الشاعر كانت مكنية يف 
تتمثل ك  األقصى"،معظمها خبل كاحدة، كىي اؼبشار إليها يف قصيدة" اليهود وبرقوف اؼبسجد 

يب اؼبشٌبو بو حبذفو مع إبقاء ما يدؿُّ عليو بقرينة دالة، االستعارة اؼبكنية بذكر اؼبشبو، كتٍغيً 
 كشاعران يف ىذا البيت:

ػػػػػػػػػػػػػػ  (1)وي" يف صىػػػػػػػػػػػػػػػًميًم ليػػػػػػػػػػػػػػػبًٌ ضًبىػػػػػػػػػػػػػػػاانى ٍهمي سى
 

ػػػػػػػػػػػػػٍؤـو رىمىػػػػػػػػػػػػػاانى    عىٍهػػػػػػػػػػػػػدي بػىٍلفيػػػػػػػػػػػػػورى "عىٍهػػػػػػػػػػػػػدي شي
 

عهد بلفور اؼبشؤـك َّبلػميحاًرب الذم  الشاعر " شبَّوعهد شـؤ رماَن سهمويف العبارة "
رماان بسهامو، فاكتفى َّبؼبشبو كىو العهد، كحذؼ اؼبشبو بو" اؼبػيحاًرب" ككىن عنو بقرينة كىي 

كشبة انزايح بنسبة الرمي ، اًرب على سبيل االستعارة اؼبكنيةالسهاـ اليت ىي من سبلح اؼبػيح
   عدؿ من خبلؽبا عن اغبقيقة.َّبلسهاـ إىل العهد اؼبشؤـك داللة ؾبازية 

 كما قبد يف البيت:
عىٍجػػػػػػػػػػػػػػزه كىربىٍنًػػػػػػػػػػػػػػيطه كىتىٍكًفػػػػػػػػػػػػػػٌني  فىػػػػػػػػػػػػػػاعبيٍ ي 

(2) 
 

 ايى عيٍربي الى تيوًقفيوا اغبىٍربى اليًت اٍستػىعىرىتٍ  
 

حذؼ اؼبشبو بو "النار" ككىن عنو ك  و الشاعر اغبرب َّبلنار، فذكر اغبرب "مشبو"،شبَّ 
ؽبيبها، فهي استعارة مكنية، حفَّز الشاعر العرب للصُّمود يف بقرينة "استعرت" كىي اشتعاؿ 

، بصورة النار اليت تٍلتىًهم اليابس بسرعة ف تثًن الرعب يف النفوس فكذا صفوؼ اغبرب كاؽبجـو
                                                           

 .29ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .46ص:، ـ ف (2)
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كاختيار الشاعر لكلمة "استعرت" من ضمن اؼبعجم اللغوم على مستول ؿبور  ،اغبرب
م للقارئ حضور صورة اغبرب عند تبلحم االستبداؿ على ؿبظ القصد كاإلرادة ح  يت

فالنار عندما تستعر طاؼبا تكبد  الفريقٌن كتراشقهم َّبلسيوؼ، كعلى مستول ؿبور الرتكيب
اػبسائر انسب القصد سياؽ اعبملة، األمر بعدـ إيقاؼ اغبرب ح  يظفر العرب بتكبيل 

   الصهاينة َّبػبسائر.
كبفلسطٌن عموما، فإف ربريرىا يكوف كيف تصوير الشاعر ألحقيَّة اؼبسلمٌن َّبلقدس 

القدس فهو ميلك اؼبسلمٌن ، كالعرب  الراية راية اؼبسلمٌن اليت تعلو َّبسم االسبلـ، كتكوف
 الفتح أبيديهم، فيقوؿ:عند االلتزاـ بنهجو يكوف  مسلموف

ـي فىالقيػػٍدسي ميٍسػػًلمي  ا اإًلٍسػػبلى ػػدىل نىٍسػػًجهى سى
(1) 
ميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلمي 
(1) 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍز رىايىػػػػػػػػػػػػػػػةن عىرىبًيىػػػػػػػػػػػػػػػةن    عىلىػػػػػػػػػػػػػػػى القيػػػػػػػػػػػػػػػٍدًس رىكًٌ
 

شبو الشاعر اإلسبلـ ذم الداللة اجملردة َّبؼبعطى احملسوس كىو اػبياط أك اغبائك الذم 
ينسج قماش العلم، كقرينتو يف ذلك" النسج" َّبستعارة مكنية، كىن فيها َّبإلوباء إىل ضركرة 

ؼباذا  تعلو راية اإلسبلـ يف القدس،ربصيل اغباصل سبسُّك العرب َّبإلسبلـ فًبو تعلو كلمتهم ك 
مايفيد اؼبعىن عوضا  ؿبور اإلستبداؿاإلسبلـ ايترل؟ فلوشاء الختار من اؼبعجم على مستول 

اليت تدعو  تنسجو معامل اإلسبلـ كقيميو أف لعلمعنها َّبؼبسلمٌن أك العرب، كلكن الشاعر أراد ا
قبل أف ينسجو يد اغبائك، ىذا الذم ضمن للصورة  إىل عزٌة النفس َّبعبهاد الذم ال ينفٌك،

 اإلوباء، كمنو يتجلى عمق التصوير عند الشاعر. 
مث يعدًٌد الشاعر صبلة من االستعارات مشرتكة يف كجوه التَّشخيص، ميصوًٌرىة معاانة 
الفلسطينيٌن الغرض منها اإلمعاف يف التأثًن على النفوس، فنجد الشاعر صىًنَّ فلسطٌن امرأة 

اىدة تدافع عن عرضها كتٍستىصرخ أببنائها للذٍَّكد حبيرمتها، كاغبفاظ على كرامتها، فيقوؿ يف ؾب
 مواضع عدَّة منها:

بًًنضىػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽًبىا ًضػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ العىػػػػػػػػػػػػػػػػػديكًٌ األىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػوىسً 
(2) 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىا    رىفػىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني اغبىًبيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي رىٍأسى
 

 

                                                           
 .75ص:، «مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .79ص:، ـ ف (2)
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 كيقوؿ يف موضع آخر:

ػػػػػػػػػػػػاةي اؼبػػػػػػػػػػػػػيٍخًلصيوفى فىػػػػػػػػػػػػأىٍينى األي   (1)؟العىبىػػػػػػػػػػػػاًقرً سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػاًح جىروبىػػػػػػػػػػػػػػةه  ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػًطٌني   ػػػػػػػػػػػػػػاًح الًكفى  يف سى
 

 كيقوؿ:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيكا ؽبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًَّبلثَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍأرً   (2)تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىًغيثي خي

 

ػػػػػػػػػػػػػػػةي     ًَّبؼبػػػػػػػػػػػػػػػىٍشرًًؽ العىػػػػػػػػػػػػػػػرىيب ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػًطٌني اعبىروبى
 

 كيقوؿ: 
ائًر مىا كىالػػػػػػػػػػػذَّخى ػػػػػػػػػػػا ًَّبلػػػػػػػػػػػدًٌ ػػػػػػػػػػػنػىٍفًدم ضًبىاىى سى
(3) 

 

 بػىػػػػػػػػػػػػٌٍنى األىًشػػػػػػػػػػػػقَّا جىروبىػػػػػػػػػػػػةه  ًمػػػػػػػػػػػػنٍ  ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػًطٌني  
 

يف الديواف كاستجابة للمستصرخ  ىذا الشاىد األخًن أكرده يف القصيدة األخًنة
تكوف فلسطٌن مشبها، كاؼبشبو بو  ػ استعارات مكنية فلسطٌن، ففي كل من الصور السابقة ػ

 ساحات اؼبعارؾ،فتوحي إىل البطلة يف )الرأس، جروبة، األشقاء(  ؿبذكؼ ربيل إليو القرائن
كفبا يناسب جو اؼبعارؾ اعبنود أك القادة فعند اؼبوازنة بٌن ىذه الوجوه من الدكاؿ يف مستول 

التصوير أبلغ كأشد كقعا  ليكوف ؿبور االستبداؿ قبد اختار الشاعر البطلة بعناية َّبلتخصيص
كما يناسب   ركب اؼبخاطر اليت تواجهها بنفسها،عند تشخيصو اؼبعاانة كركوب د على النفوس

لمشبو بو يف حاؿ التأنيث  ول ؿبور الرتكيب موافقة اؼبشبو لاختيار الشاعر البطلة على مست
  كوف فلسطٌن اسم علم فبنوع من الصرؼ.

كقد سانبت االستعارة يف قصائد القضية الفلسطينية يف تشخيص كذبسيم اجملٌرد اؼبعنوم 
ليدركو دبا يلمسو، كتعاينو عينو أمامو،  بصورة حسية ملموسة، حيث قرَّبت اؼبعىن للمتلقي

وباء كالتخييل الذم ال هباكز اؼبادايت، كقد استقى قباح ىذه االستعارة بعنصريها اإلككاف سر 
الشاعر أغلب صوره من العامل احملسوس، ككاف مصدرىا يف الغالب تراثي، كمنها ما ىو من 

 كاقعو اؼبػىًعيش.
 
 

                                                           
 .87ص:، «مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .119ص:، ـ ف (2)
 .123ص: ،ـ ف (3)
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  الكناية:/ 3.2

ا ًإذىا تػىرىٍكتي التٍَّصرًيحى ًبوً »الكناية يف اللغة  ا عىٍن كىذى نػٍَّيتي ًبكىذى (1)«مىٍصدىري كى
كبتعريف  ،

 ًبغىًٍنًًه ىيوى أىٍف تػىتىكىلَّمى ًبشىٍيءو كتيرًيدي غىيػٍرىهي، ككىىنَّ عىًن األىٍمًر ًبغىًٍنًًه ييكىينًٌ ًكنىايىةن: يػىٍعيًن ًإذىا تىكىلَّمى »آخر:
  (2).«تىدىؿُّ عىلىٍيوً فبَّا ييسٍ 

لفظ أريد بو الـز معناه، مع جواز إرادة » مفهـو الكناية يف اصطبلح الببلغيٌن، ىي:
معناه حينئذ، كقولك "فبلف طويل العماد" أم طويل القامة، ك"فبلنة نؤـك الضحى" أم: 

يراد مع كال يبتنع أف )...(هة ـبدكمة، غًن ؿبتاجة إىل السعي بنفسها يف إصبلح اؼبهماتمرفٌ 
  (3).«ذلك طوؿ النجاد، كالنـو يف الضحى، من غًن أتكُّؿ

كمنو فالكناية نوع من التصوير البياين، كمظهر من مظاىر القوؿ البليغ، كسجية من 
تشرَّب أساليب العرب يف فصاحتها، فقد كٌظف من  أبو اغبسن فصاحة العرب، فالشاعر

إذ مل ييرد التصريح بو، ح  يشدَّ انتباه اؼبتلقي الكناية عددا معتربا، فلٌمح من خبلؽبا للمعىن 
اؼبعىن الذم أراده، فنوردىا يف اعبدكؿ  إىل كبلمو، كيسعى إىل إعماؿ فكره يف الوصوؿ إىل

 اآليت:

                                                           
 .397دار النهضة العربية، بًنكت، لبناف، د ط، ص:، «علم ادلعاين ػ البياف ػ البديع»عبد العزيز عتيق،  (1)
 .174، ص:12مج، «لساف العرب»ابن منظور،  (2)
دار الكتب العلمية، بًنكت لبناف، د ط،  ،«اإليضاح يف علـو البالغة ادلعاين كالبياف كالبديع»اػبطيب القزكيين،  (3)

 .330ص:

عنواف القصيدة  الكناية من البيت الشعرم القصد منها
 كصفحتها يف الديواف

كناية عن الطائرات 
اغبربية غطت السماء 

 لكثرهتا
 نكسة يونيو 42ص غىطٍَّت ظبىىاءي العيٍرًب أىٍجًنحىةي التٍَّدًمًنً 

كناية عن االستضعاؼ 
 نػيٍلبىسي عىارنا كذيالِّ  كاالحتقار

ىل رمضاف  50ص
كالقدس 
 51ص ًفًلٍسًطٌني السًَّليبىةي يف قػيييودو  كناية عن زبلي العرب يهاف
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 53ص اعبيٍلميودى تيٍدًمي مىٍأسىاتػىهىا  كناية عن االستعطاؼ
 كناية عن تغًن كربوؿ
بيت اؼبقدس ؼبعبد 

 لليهود.
 شىوَّىىٍت كىٍجهىوي األىٍرزىاءي كالنًٌقىمي 

 64ص
يف مكة 
تلبية كيف 
 القدس بلية

اػبركج للجهاد  
عيوا نػيفيوسىهيٍم هللً  كاالستشهاد.  65ص َّبى

انقضاء السَّنة كالنُّقصاف 
 من عمر اؼبرء

يىاتًنىاؿبىىا الدٍَّىري  العاـ  70ص عىامنا ًمٍن ًسًجلًٌ حى
اعبديد 
كالقدس 
مكبل 
 َّبغبديد

كناية على القوة كاعبلد 
 الى تىًلٌني قػىنىاتػينىا كالصبلبة يف كجو العدك

 73ص

كناية عن رعب كخوؼ 
اليهود من اؼبوت الذم 
 يبحي كجودىم كيقتلعهم

صىٍوتي البػىنىاًدًؽ كىٍحدىهي كىاؼو لًقىٍلًع 
 اؼبػيٍعتىًدم

 عاصفة فتح 79ص

كناية عن الثورة كاستشاط 
 80ص ًجيلي التَّشىرًُّد يىٍستىًحيلي عىوىاًصفنا الغضب 

كثرة الضحااي اليت قتلت 
 أبشد الفتك كببشاعة

ًء الضَّحىاايى مىقىاًبرٍ   86ص ضىاقىٍت أبًىٍشبلى

اليهود 
وبرقوف 
اؼبسجد 
 األقصى

كناية عن ديبومة اشتداد 
مأساة كأين  94ص اؼبػيٍسًلميوفى عىلىى تًنُّوًر أىٍحزىافً  القلوباغبزف يف 

 األساة
القوة كالعدة كشدة 
ـً أىٍصلىبي عيودىا الرتسانة العسكرية ص كبىٍني بػىٌٍنى األىانى

111 
صربة 
 كشتيلة 

كناية عن إطفاء انر  ص اٍستىًفيقيوا كىاٍطًفئيوا ؽبىًيبى النَّارً  ملحمة عيد 
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ا ترسم   من اؼببلحظ على الكناية الواردة يف القصائد اليت تناكلت القضية الفلسطينية أهنَّ
العامل الوجداين للشاعر فتبدكا مشاعره ذباه فلسطٌن متضمنة يف صيغ الكناية، من ذلك قبد 

 يف البيت:
ػػػػػػػػػػًميدىعي قىػػػػػػػػػػٍد زبىىلَّػػػػػػػػػػى؟ ػػػػػػػػػػا السى هى ػػػػػػػػػػٍل عىنػٍ فػىهى
(1)  
  (1)زبىىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى؟

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًليبىةي يف قػيييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودو    ًفًلٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًطٌني السَّ
 

ففي صدر البيت كناية، معناىا الظاىر أف فلسطٌن قٌيدىا احملتل الصهيوين بعد أف 
سلبها من حكم العرب، لكن الداللة اػبفية، كىي اؼبقصودة؛ كوف العرب زبلَّوا عن 
شجاعتهم، كغاب عنهم ركح اإلقداـ لفك قيود الصهاينة، كيف ىذا تقريع للعرب، كاستنكار 

 .  لوضعهم اؼبشؤـك
 البيت بقولو: ككناية يف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػودىا اى اعبيٍلمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهتى ًت تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدًمي مىٍأسى  (2)الى
 

ػػػػػػػػػػػٍقًف اػبًيىػػػػػػػػػػػاـً يف أىٍسػػػػػػػػػػػوىأً   ػػػػػػػػػػػا ربىٍػػػػػػػػػػػتى سى  اغبى
 

مفاد ىذه الكناية: أف اؼبآسي الشديدة اليت يعيشها الفلسطيين يف اػبياـ لىتدمي اغبجر 
ليك َّبإل نساف الذم أصلو من طٌن. ىنا تتجلى نفس الشاعر منكسرة، كقلبو األصٌم، فما َّبى

يتفطَّر أسى كإشفاقا على البلجئٌن الذين ال مأكل ؽبم، فلم يصرح هبذا بل كىن عنو بكلـو 
رة، كىو أبلغ من التصريح.   اغبجر كدمائو، كاؽبدؼ من ذلك استعطاؼ القلوب اؼبتحجًٌ

 ناية عن اجملازر الدموية فيقوؿ:ينة يورد الشاعر كاكيف تعداد جرائم الصه
ًء الضَّػػػػػػػػػػػحىاايى مىقىػػػػػػػػػػػابً كضىػػػػػػػػػػاقىٍت  ري أبًىٍشػػػػػػػػػػػبلى

(3) 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػجيونػيهيٍم   ًء سي  أىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػا ميًلئىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ًَّبألىبٍػػػػػػػػػػػػػػػػػرايى
 

الذين  "بكثرة الشهداء"قولو من ضمن خيارات ؿبور االستبداؿ  كاف بوسع التصريح
آكهتم اؼبقابر، لكن كىنَّ ؼبعىن مفاده كحشية القتل ببشاعة، فتمزقت أشبلء ضحااي 
الفلسطينيٌن، كتبعثرت فلم ذبمع ىذه األشبلء سول اؼبقابر اليت ملئت هبا ح  ضاقت هبا 

  .، فنجد الشاعر عدؿ عن اؼبعىن اؼبباشر َّبنزايح للداللة اؼببطنةلكثرهتا
                                                           

 .51ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .53ص: ،ـ ف  (2)
 .86ص: ،ـ ف (3)

 الثبلثٌن 119 الفتنة كالنزاع
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 ن بيت اؼبقدس بقولو:كيف اؼبوضوع ذاتو يعرب ع
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي األىٍرزىاءي كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػنًٌقىمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَّىىٍت كىٍجهى كىشى
(1) 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه   نًٌسى  ًبقيٍدًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا عىبػىثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أىيٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو ميدى
 

" ظاىراي أف بيت اؼبقدس مشوه شوىت كجهو األرزاء كالنقم" الكناية من قولو:
بتحطيم شيء منو للدمار اغباصل، كىو معىن قريب وبصل، كلكن األبعد من ذلك تدنيس 
يت معاؼبو االسبلمية، فالشاعر يستفظع اعبريبة، كاؼبعىن  اليهود للبيت أبف ربوَّؿ إىل معبد، كؿبي

َّبلعدكؿ عن اؼبعىن القريب  ، كىو كجو من كجوه االنزايح الداليلأبلغ كىو ما كىنَّ عنوالثاين 
 .كإرادة اؼبعىن البعيد

الشاعر تشرؽ نفسو أمبلن ليبث يف بين قومو العزيبة من جديد  قبد كيف موضوع آخر
 فيقوؿ: لشنًٌ اؼبعارؾ ضد احملتلًٌ اعبباف بٌن يدم اؼبوت كيهابو،

سً  ػػػػػػػػػػػػػاوؼ لًقىٍلػػػػػػػػػػػػػًع اؼبػػػػػػػػػػػػػػيٍعتىًدم اؼبػػػػػػػػػػػػػػيتػىوىجًٌ كى
(2) 

 

هي صىػػػػػػػػػػػػػػػػٍوتي البػىنىػػػػػػػػػػػػػػػػاًدًؽ   اًفًع كىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػدى  كاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػىدى
 

فالداللة الظاىرة أفَّ طرد اؼبعتدم ال وبصل إال َّبقتبلعو َّبؼبدافع كالنار، كلكن الشاعر  
"، أف اليهود يهابوف صوت البنادؽ كادلدافع كحدهكىنَّ عن معىن خفي تشًن إليو العبارة "

ترعبهم، فإذا كاف ذاؾ اؼبوت كىبافونو كقد عيرؼ عنهم ذلك، فطلقات الرصاص من اؼبدافع 
يىاهًنم القتبلعهم كؿبوىم.  شأهنم فٍلنػىٍغتنم نقطة الضعف إبلقاء الرعب يف كى

كيف موضوع الوحدة العربية اليت ينشدىا الشاعر كيدعو إليها، عرٌب عن تفرُّؽ العرب 
 كاالنشغاؿ بنزاعاهتم اليت أهنكت قواىم فيقوؿ:

ًيػػػػػػػػػػػػػػػبى النَّػػػػػػػػػػػػػػػارً اٍسػػػػػػػػػػػػػػػ تىًفيقيوا كىاٍطًفئيػػػػػػػػػػػػػػػوا ؽبى
(3) 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعبى ًإيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىافً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍعبى العًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًؽ كىشى  شى
 

كىنَّ عن الفتنة القائمة بٌن البلدين العراؽ كإيراف بلهيب النار؛ إذ دعا الشعبٌن إىل نبذ 
اػبصومة، فأخفى داللة الفتنة، ليشد بزماـ القارئ ليدقق مع معاين األبيات، كلًنبط بينها 

يسلمك إىل البيت الذم يليو داللة، فتغدك خبيط رقيق ؿبققا الوحدة اؼبوضوعية؛ فكل بيت 
كيتحقق االنزايح يف العبارة من خبلؿ ؾباكزة اؼبعىن ، لك القصيدة كالنسيج احملكم السبكبذ

                                                           
 .64ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .79ص:ف،  ـ (2)
 .119ص: ،ف ـ (3)
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اؼبباشر اؼبتمثل يف إطفاء نًناف الصراع َّبلسبلح بٌن البلدين الشقيقٌن اللذين ذبمعهما رابطة 
 للعدك من الداخل كاػبارج.العرؽ كالدين، للداللة عن نبذ الفرقة كالتصدم 

لقد كانت الكناية يف ثنااي األبيات ـٍبزف كمىٍكمن أحاسيس الناظم كمشاعره، من خبلؽبا 
نستجلي عاطفة حزف كأسى الشاعر على فلسطٌن، كقد استعطفتو مآسي الشعب الفلسطيين.  

لنص كما كانت عنصرا ميسًهمنا يف ربقيق الوحدة العضوية ألبيات القصيدة، كقد حققت ل
ببلغتو بعيدا عن ابتذاؿ اؼبعاين َّبلتصريح هبا، ليضمًٌنها عمق اؼبشاعر اليت ذبيش خبلده، فغىدت 

اليت ربمل انزايحات  قصائده أٌخاذة لؤللباب أتسر سامعها، فيسبح خبيالو مع صور الشاعر
مآسي الشعب الفلسطيين، كىو مدار فلك الشاعر يف الديواف  فيعاين ببصًنة فؤاده داللية

  ؟.مبآسي كأين اآلسيلذم كظبو ا
 الصورة ادلركبة. /4.2

ا مل تظهر يف الديواف كظاىرة َّبرزة اعتمد عليها الٌشاعر، إالَّ اأمَّا عن  لصورة اؼبرٌكبة فإهنَّ
ما جاء عرىضنا من خبلؿ التَّشبيو الٌتمثيلي؛ كىو ما كاف كجو الشَّبو فيو صورة منتزعة من ًعدَّة 

 ، كبو قوؿ الٌشاعر:اؼبشبَّو كاؼبشبَّو بو صوراتفوف أمور كذلك أبف يك
ٍيًشػػػػػػػػػهىا كىبىػػػػػػػػػدىتٍ  " يف جى  طىػػػػػػػػػارىٍت "جىزىائًػػػػػػػػػريانى

 

اللٍَّيػػػػػػػػػػًث قىػػػػػػػػػػٍد بػىػػػػػػػػػػرىزىٍت ًمٍنػػػػػػػػػػوي اٍلبػىػػػػػػػػػػرىاًثٌني   كى
(1) 

 

الشَّاعر  اختارفاؼبشبَّوي ىنا ىو اعبزائر جبيشها، كاؼبشبَّوي بو ىو الٌليث كقد برزت براثًنيوي؛ 
يثو قد أظهر براثنوي بلى مشٌبها إاٌيه ، يف طًنانو متأىبا لنصرة فلسطٌنصورة اعبيش اعبزائرم 

ا للتَّوثًُّب كاالنقضاض على فريستو.  كـبالبىوي مستعدِّ
اللٍَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًث يف أىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىالًوً   كىربىىفَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىٍت كى

 

ػػػػػػػػػػػػمًٌ اؼبًٍعطىػػػػػػػػػػػػسً   ػػػػػػػػػػػػلًٌ ًمٍغػػػػػػػػػػػػوىارو أىشى ًمػػػػػػػػػػػػٍن كي
(2) 

 

، كاؼبشبُّو بو ىو الٌليثي كأشباليوي؛ فالشَّاعري ييشبًٌوي ـكلُّ مغوار ـ اؼبشبَّوي ىوى فلسطٌن كأبطاؽبيا 
فلسطٌن اليت ربفَّزت كتىشىجَّعىت لردًٌ االعتداء من كلًٌ ًمغوىارو شيجاع َّبللَّيًث كحولوي أشباليو 

 غتصبٌن اؼبعتدين.يتصدَّكف للميتجىٌرًم على العرين، ليىفًتكيوا َّبلصَّهايًنة اؼب

                                                           
 .44ص: ،«مآسي...»، أبو اغبسن (1)
 .79ص:،ف ـ (2)
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سبٌيزت الٌسمات األسلوبية البارزة للصُّورة الفٌنية يف القصائد اليت تناكلت إصباال نقوؿ لقد 
القضٌية الفلسطينية َّبغبيضور اؼبسيطر للٌصورة اؼبفردة اؼبتمثًٌلة يف االستعارة كالكناية مقابل 

 الٌتشبيو كالصُّورة اؼبرٌكبة اؼبتمثًٌلة يف الٌتشبيو التمث
يلي، كنفٌسر ىذا االختيار للٌشاعر كونىو من شعراء اؼبدرسة الكبلسيكية، كقد استقى 
اثي، حٌن كظَّف تشبيهات استدعى فيها لواـز البيئة الٌصحراكية  ىذه الٌصور من ـبزكنو الرتُّ

فنحن أسود ذائدكف )األسد، الذئب، الٌسيف، عاصفة،...( كصفات للمشٌبو، يف قولو: "
"، كطبيعة صور الشاعر صادقة انبعة من عمق التجربة ذائاب غاصبٌننرد "، "عن احلمى

تعكس شعوره الداخلي بٌن غبظات األسى بنٍفس منكسرة، كَّبؼبقابل التفاؤؿ على اسرتداد 
العز كالشرؼ الضائع، دبا ربيل إليو الصور من التحٌمس كالثورة على الذؿ كاؼبهانة، فنجد 

صياغة استعاراتو كتشبيهاتو من الرتاث الشعرم لتكوف الشاعر ينحت خيالو كتصورات أفكاره ل
مة اؼبعاين اجملردة، دبا يقتضيو الواقع الذم يعيشو الشاعر من ذلك ما صور بو  صوره الفنية ؾبسًٌ

كصورة الصَّهاينة  "،بػىٌٍنى األىًشق ا جىًرحيىةه  ًمنٍ  ًفًلٍسًطٌني " فلسطٌن استعارةن َّبلبطلة اعبروبة يف قولو:
تىث  ًمٍن أىٍرًض العيريكبىًة ْنىٍ َّبلشجرة اػببيثة اليت تػيٍقتلع من األرض كما هبا قرار، يف ىذه الصورة: "

ايًنىةً طي  فح  الكناايت تصور كاقعا ملموسا يعيشو الفلسطيين، حٌن أكرد ىذه  "،ٍغمىةى الص هى
عن كثرة الطائرات  كنايةن كىو اختيار يعرٌب  " العيٍرًب أىٍجًنحىةي الت ٍدًمًنً  اءى غىط ٍت مسىى " الصورة:

اغبربية احمللًٌقة يف أجواء فلسطٌن َّبلتدمًن كالتخريب، كما مبيز كناية استقاىا من النص اؼبقدس 
عبهاد، فتعدُّ كا" كناية عن اػبركج للزحف ابعوا نفوسهم هللكىو القرآف الكرمي حٌن قاؿ: "

 فبيزا لتصوير الشاعر يؤكد استفادتو من الصورة الرتاثية. ملمحا



 

 
 
 
 
 خادتة
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 خادتة:
نتوصل إىل عرض موجز ؼبا توصَّلنا إليو من نتائجى، ؾبيبٌن عن يف ختاـ ؿباكر البحث 

 اإلشكاليَّة الرئيسىة للدراسة كاآليت:
عر اعبزائرم جبميع أمباطو عن كقائع القضيَّة الفلسطينيَّة كمستجدَّاهتا فكاف  - عربَّ الشًٌ

بغة الٌرًسالية أببعادىا الدينيةى كا ، أخذ الصًٌ لوطنيةى كالقوميةى ليبعث حبقٌو ذاكرةن للشعب الفلسطيينًٌ
 النُّفوس على فضيلة النُّصرة للقضيَّة.

منطلقو  ادينيةن كقوميةن، كبعدان سياسين  ازبذت القضيَّة الفلسطينيَّة يف الديواف أبعادنا -
استحضار الشاعر لشخصياتو سياسيةو غربيةو كمنظَّمات دكليةو لتىقفى يف موازين العدالة 

 اإلنسانية.
عالىًميَّ الفكر، فقد انعتق من احملليَّة مع قلَّة كسائل االتصاؿ كظركؼ ييعترب الشاعر  -

االستعمار، استطاع بًشٍعره اػبطايب أٍف يصدع بصوتو اآلفاؽ كبو التَّغيًن، كانًتقىاد الوضع 
 كالنُّصرة للقضية.

الشاعر ينزع أدبيا إىل مدرسة اإلحياء غبفاظو كالتزامو الصاـر بعمود الشعر يف  -
كحبور اػبليل الفراىيدم، ككحدة الركم كالقافية، كتصريع اؼبطالع للقصائد، كىذا  القصيدة،

التنويع للظواىر الصوتية أكسب الديواف القدرة على ايصاؿ رسالة الشاعر للمتلقي ليقتًسم 
معو ىىمَّ القضية الفلسطينية كنصرهتا ، كنغما عذَّب يطرب األظباع، كما أف اختيار الشاعر 

كاف مواتينا كدفقتو الشعورية، كاختار ؽبا النغم اغبماسي كاػبفيف ح  يبث   لبحور القصائد
 .اغبركية كاغبياة يف القصيدة

الشاعر أيبّّ ال يرضى اػبنوع كاالستكانة لبلستعمار مهما كانت صفتو أك صيغتو، لذا  -
كتشًن سيطرت األصوات اجملهورة مقارنة َّبألصوات اؼبهموسة على اعبو العاـ لقصائد الديواف، 

 الدراسة إىل أفَّ ىذا االختيار من مقتضيات اعبهر َّبغبقيقة.
تعٌزز من  اعتناء الٌشاعر بتوظيف اؼبشتٌقات كتنويعها من صيغ مبالغة كصفة مشٌبهة -

مكانة الٌصرفية، كجدارتو يف إبراز القضية الفلسطينية كتصويرىا من جهات عٌدة، كتكريس 
 نفسو للٌدفاع عنها.

ول الرٌتكييب يدٌؿ داللة قاطعة على إيباف الٌشاعر أبحٌقية الٌشعب الٌتوكيد يف اؼبست -
 .الفلسطيين يف أرضو، كبعودتو الظٌافرة إليها يف مستقبل األاٌيـ
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ها مشحونة َّبلقيم التعبًنية، لً الالت يف القصيدة، كجعٍ ناص يف تكثيف الدٌ ساىم التٌ  -
كاعبهاد اؼبقدَّس، كواجب شرعيٌو كمطلبو تتًَّسم إبيديولوجيتو الفكرية اليت تدعو إىل الثورة 

 قوميٌو كإنساين.
إوبائيا كتصويراي قبد الشاعر قد نوَّع صوره البيانية: بٌن تشبيهات، كاستعارات،  -

فلمح  دبا امتاز من اختيار على مستول االستبداؿ،ككناايت، ما أكسب أسلوبو الببلغة
الذم خلَّف يف كجدانو جراح األسى  للمعىن اػبفي، كقد استقاىا من كاقع الشعب الفلسطيين
 أبسلوب يبتاز َّبلسَّهل اؼبمتًنع.كاغبزف فغدت صوره الشعرية صادقة اإلحساس كالتجربة، 

عند الشاعر وبمل عيمق مشاعره اليت ذبيش يف داخلو بٌن األسى  التصوير البياينٌ  -
كاغبزف على الواقع اؼبرير، كاألمل يف اسرتجاع فلسطٌن َّبلثورة لطرد احملتلًٌ الصُّهيوين، فهو ليس 

ى ىذا يف هناية كل قصيدة ينظمها فيختمها بنفس الشعور أمبل يف ربقيق لم، كيتجلٌ أىبلن للسٌ 
 االنتصار.
 البحث مفتوحة يف دراسة الديواف: كأف تدرس عينات منو دراسة بنيوية.تبقى آفاؽ  -
" بطبعة منقَّحة إبدراج مآسي كأين اآلسي؟من توصيات البحث: ػ إخراج الديواف " -

)جغرافية  أىم ما يساعد القارئ لربط األبيات أبحداثها اليت تؤرًٌخي ؽبا، كإبراز كضعيات اؼبكاف
ضيحية يف آخر الديواف، ككضعيات الزماف )إرفاؽ اغبدىًث اؼبدف الفلسطينية( يف خرائط تو 

َّبلشهر كالسَّنة ربديدا يف ىامش الصفحة(، ككذلك التَّعريف أبظباء الشخصيات السياسية 
 كالثورية اؼبذكورة يف القصائد.

تصحيح الديواف بدقَّة ؼبا دخل فيو من أخطاء الرَّاقن من حيث رسم حركؼ بعض  -
األبيات لوجود أخطاء يف تقسيم األشطر اليت ىي مدكرة، نذكر  الكلمات، ككذا ضبط أشطر

"، ملحمة عيد الثالثٌنثبلثة أبيات من قصيدة "ك  "،عهد بلفور شـؤمنها: بيتٌن يف قصيدة "
 "، كيف غًنىا.صربة كشتيلةكستة أبيات من قصيدة "

 ديوافك""، شاعر اثئريو" ها، مع طبع ديوانى سرحيات اليت كتبها الشاعر كطبػٍعي صبع اؼب -
و كلكنٌ  " ليتسىن للباحثٌن تداكؽبا َّبلدراسة كالتحليل، فأدبو راؽو علي بن صاحل أبو احلسن

 للوجود. ولبة كالدارسٌن إىل إخراجو بتوجيو الطَّ مغمور يستحق العناية، كمعاعبتى 
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 علي، جهاده العلمي كنضالو الثورم. أبو احلسن حياة الشاعر ملحق:
  :نشأتو كتعلمو .1

علي بن صاحل بن عمر بن ابراىيم بن أضبد، من مواليد سنة  أبو اغبسن ىو
نشأ نشأتو األكىل دبدينة العلمة، مث انتقل بو أبوه إىل مدينة أجداده » ـ َّبلعلمة،1906ىػ/1324

الشيخ دمحم بن حاج إبراىيم قرقر القرارة، كعمره يقارب السبع سنوات، فأدخلو كيتَّاب 
ف آَّبلقرارة فتلقى مبادئ العلـو كاللغة العربية على يده، كأمت حفظ القر ـ( 1948)ت الطرابلسي

  (1)«ػَّا يتجاكز اغبادم عشر من عمرهـ، كؼب1917الكرمي، فاستظهره كامبل سنة 
أشرؼ عليها  أخذه كالده إىل تونس ليواصل دراستو ضمن البعثة العلمية الثالثة اليت

حيث أخذ دركسا يف البعثة العلمية من الفقو كأصولو (، ـ1973ت)الشيخ إبراىيم أبو اليقظاف 
 كالعقيدة كالفقو اإلَّبضي.

فالبرط يف مدرسة السبلـ » تدرَّج يف تدريسو بتونس كغًنه من الطلبة الوافدين إليها
)...(، مث انتقل إىل اؼبدرسة  اػبلدكنية فتلقى فيها العلـو االبتدائية كتلقى مبادئ العلـو

 (2)«.التطبيقية كاغبساب كالتاريخ كاعبغرافيا كغًنىا
كبنبوغو ارتقى إىل الدراسة جبامع الزيتونة فأخذ العلم على يد مشائخو األفذاذ "أمثاؿ: 
الشيخ الطاىر بن عاشور، كالصادؽ النيفر كغًننبا، فتبحر يف علـو اللغة كالشريعة، كبرز قبمو 
بٌن أقرانو فكاف يرذبل الشعر فأعجب بو أساتذتو، كما كاف يلقي ؿباكالتو اإلبداعية األدبية 

ماـ زمبلئو يف احملافل كاؼبناسبات، تفتقت قروبتو األدبية بعصاميتو الفذة، مث عاد إىل كطنو أ
 (3).تفرغ لتعليم أبناء أمتو ككطنو"ك  ـ،1930كتزكج يف حدكد سنة 

 
 
 

                                                           
ػ  ىػ1409/ ـ1906ػ  ىػ1324علي بن صاحل بن عمر) أبو احلسنالشاعر اجملاىد »إبراىيم بن أضبد بن انصر،  (1)

 .02، ص:ـ2016فيفرم  12علي، حرر بتاريخ  أبو اغبسن، حبث خاص غًن منشور يف مكتبة ( «ـ1988
 .02، ص:ـ ف (2)
 .03ينظر، ص:ـ ف،  (3)
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 :نشاطو التعليمي .2
علي يف التعليم اغبر بوادم مزاب ػ غرداية ػ، فكاف النواة األكىل  أبو اغبسن أسهم الشاعر

ير مناىجو العريقة، فوضع اللبنات األساسية للدفع هبا كبو التجديد، كمن اؼبدارس اليت يف تطو 
 أسهم يف التعليم هبا كإدارة شؤكهنا نذكر:

 ـ، إىل سنة إغبلقها 1928: مديرا كمدٌرًسا منذ نشأهتا سنة مدرسة اإلخاء ببسكرة
 ـ. 1931من طرؼ االستعمار الفرنسي سنة 

 ـ، 1937اليت تعرؼ ؿبليا بػ: "دار النجارة": مدٌرًسا من سنة  مدرسة العرفاف ابلقرارة
لنظامها كؾبددا لرباؾبها، درَّس يف فنوف األدب كعلـو الشرع، إىل غلقها يف السَّنة  كمطٌوًرا

 نفسها، مث فتحها من جديد َّبسم مدرسة اغبياة.
 :سيها سنة   ادلدرسة احلرة بقصر مليكة العليا غرداية مديرا  ـ،1938كاف من مؤسًٌ

 ـ.1942 كمدٌرًسا إىل غاية غلقها سنة
 ـ، فقنَّن براؾبها ككضع 1941للتدريس هبا سنة  : قًدـ الشاعرمدرسة بوكامل بغرداية

 مقررات اؼبواد الشرعية كاألدبية.
 :كىي مدرسة اتبعة للمسجد العتيق بغرداية، نواهتا األكىل  مدرسة "اتجيوين" بغرداية

ـ للتدريس هبا، أرسى نيظمها فدرَّس هبا 1949علي سنة  اغبسن أبو ؿبضرة قرآنية، كَّبستدعاء
 ـ.1952إىل سنة 
 ـ، إىل 1957: انضم للتدريس فيها من سنة مدرسة ادلسجد بقصر مليكة العليا

 ـ.1961حدكد سنة 
  كما دٌرس َّبلعديد من اؼبدارس اغبرَّة بوالايت الوطن: يف األغواط كغيلزاف كسوؽ
 (1).أىراس"

شارؾ يف دكرة تدريبية لؤلساتذة دبدرسة اؼبعلمٌن »ـ 1962كغداة االستقبلؿ سنة 
ببوزريعة لينخرط يف سلك التعليم الرظبي، فدرَّس دبدارس العاصمة منها: مدرسة القبة 

                                                           
  .04،05ص،ص:، ...«علي  أبو احلسنالشاعر اجملاىد »ينظر، بن انصر،  (1)
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االبتدائية، تكميلية ابن عومار َّبلقبة، اثنوية حسيبة بن بوعلي لئلانث َّبلقبة: حيث كاف 
 (1).«ـ1971سنة   تقاعدهمدرسا لؤلدب العريب إىل

 نضالو الثورم: .3
علي بن  أبو اغبسن إىل جانب تضحياتو يف ميداف التعليم كالرتبية لؤلجياؿ، كاف شاعران

كَّبحتكاكو دبشايخ العلماء اؼبسلمٌن اعبزائريٌن،)...( كبتأثره » (2)صاحل مناضبل ثوراي ضباسيا،
خاصة َّبألدب التحرُّرم، كعيشو ؿبن االستعمار اليت يعاين منها كل الشعب اعبزائرم، 

ا)...( كل ذلك كوَّف يف أبو  كمضايقات االستعمار لو يف تدريسو بغلق كل مدرسة يكوًٌهني
شأ أبناءه بل كافة أفراد أسرتو على ىذا اغبس، فانتفضت علي ًحسِّا كطنيِّا كثوراي، كأن اغبسن

 (3)«.العائلة كلُّها أَّب كأمِّا كأكالدا مستجيبٌن نداء الواجب الوطين
ككاف منزلو مأكل كـببأ لرجاالت الثورة التحريرية، كؿبط أسرارىم ككاثئقهم، إذ يبكثوف 

واثئق األرشيفية، "كقد دكًىم عنده الشهور زبفيا عن أعٌن االستعمار، كما تشًن إىل ذلك ال
منزلو َّبلتفتيش من قبل السلطات االستعمارية مرات عديدة يف القرارة، كيف ؿبل سكناه بقصر 
مليكة بغرداية، كما استشهد أبناؤه الثبلثة بكًن كصاحل كدمحم، كبقيت أمُّهم العضد األيبن 

)ميرفق  (4)ـ".1962ؿ ـ إىل سنة االستقبل1955علي من سنة  أبو اغبسنػ كالساعد القوم ل
 يف هناية اؼبلحق صور تثبت نضالو الثورم(.

 آاثره كبصماتو: .4
خلَّف الشاعر بصمات ميشرًٌفة تبقى شاىد عياف على تضحياتو اعبساـ اليت تنقلت معو 
حيثما حلَّ كارربل، إٍذ عرىؼ حياة اؼبضايقة من طرؼ االستعمار الفرنسي، أك الفنت الداخلية، 

من عزمو فكاف أبيِّا يرفض الذؿ كاالستكانة. كمن نتاج أنشطتو الثقافية  كلكنها مل تػيٍثنً 
 كالتعليمية:" 

                                                           
 .05ص:، ...«علي  أبو احلسنالشاعر اجملاىد »بن انصر،  (1)
، مقر صبعية الرتاث «علي بن صاحل أبو احلسناستجواب كتصريح حوؿ حياة الشاعر »، أبو اغبسنعمر بن علي  (2)

 ، ) مقابلة شخصية(.ـ2019 ديسمرب30القرارة، 
، صبعية الرتاث، القرارة، غرداية، «صفحات من الكفاح جملاىدم القرارة يف الثورة التحريرية»دمحم سليماف أبو العبل،  (3)
 .765،766، ص،ص:ـ1،2018ط
 .767،771، ص،ص:ـ فينظر،  (4)
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زبرَّج على يديو أفواج من الطلبة كاؼبشايخ من صبيع قصور كادم مزاب الذين ضبلوا  -
 اؼبشعل يف حياتو، كمن بعده.

تطوير "نقل النموذج التونسي اؼبتطور يف التعليم إىل كادم مزاب غرداية، فساىم يف  -
اؼبدارس اغبرة: َّبستحداث السبُّورة، كالطاكالت، كما أدخل اػبط اؼبشرقي إىل كتاَّبت اؼبدارس 

 (1)الذم امتاز بو عن غًنه".
"أدرج فنوف النشاط الثقايف يف اؼبدارس من مسرحياتو كأانشيدى شعريةو من نظمو  -

 (2)اػباص".
جويد بشقيو النظرم درَّس مواد ـبتلفة يف معارؼ عديدة: القرآف الكرمي، الت -

  (3)كالتطبيقي، كالفقو، كاألدب العريب كعلـو اللغة كقواعدىا، التاريخ..."
"اؼبشاركة بشعره يف العديد من اؼبناسبات كاحملافل الوطنية، كاستقباؿ الشيخ عبد  -

ـ، كاحتفالية خركج الطيب العقيب من السجن 1925اغبميد بن َّبديس كأضبد بوَشاؿ سنة 
دم الرتقي، كما ألقى ؿباضرة دبركز جبهة التحرير الوطين بغرداية حوؿ الشيخ ـ يف ان1936سنة

 ـ، كغًنىا من احتفاليات اؼبدارس كاؼبعاىد.1973عبد اغبميد بن َّبديس يف أفريل 
اؼبشاركة يف ملتقيات الفكر اإلسبلمي اليت كانت تنظمها كزارة التعليم األصلي  -

 كالشؤكف الدينية َّبعبزائر.
العديد من األسابيع الثقافية بوادم مزاب كخارجو أبدبو، منها مهرجاف اؼبشاركة يف  -

 ـ.1981قطب األيبة الذم نظمتو صبعية الببلبل الرستمية سنة
كانت لو عبلقات كطيدة جبمعية علماء اؼبسلمٌن اعبزائريٌن، ككاف ينشر إنتاجو األديب  -

رت لو صيحيف الشيخ أيب يف جرائدىا، كيف جرائد الشعب كاؼبساء كالنصر كغًنىا، كما نش
 اليقظاف أزيد من عشرين قصيدة.

                                                           
 ) مقابلة شخصية(. ،«استجواب كتصريح...»، أبو اغبسنعمر  (1)
علي حصة التدريس الصباحية يوميِّا  أبو اغبسنأنو كاف يفتتح الشاعر  أبو اغبسنكصرَّح بذلك قٍبل الشاعر عمر  (2)

ًة كًشٍبلى األىسىدٍ كمطلعو: شىبىابى الًببلىًد كىريكحى اعبىسىٍد   كنىسٍ ، ـ1933سنةبنشيد ًمٍن نٍظًمو اػباص، نظىمو  ، يقرأه  لى األيَّبى
 ) مقابلة شخصية(.، «استجواب كتصريح...»، أبو اغبسنطلبتو بلٍحنو ضباسي، عمر 

 .06ص: ،«علي... أبو احلسنالشاعر اجملاىد »ينظر، بن انصر،  (3)
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سنة  علي بن صاحل أبو احلسن "ديواف نشرت لو اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ديوانيو: -
 شاعرـ. كلو أيضا ديواف ـبطوط عنوانو "1988سنة  كديواف مآسي كأين اآلسي؟ـ، 1984

األحذية، فتح "، كألَّف عدَّة مسرحيات ماتزاؿ ـبطوطة منها: ببلؿ كأمية، ماسحوا اثئر
  األندلس، كغًنىا...

لو رسائل كردكد" بلغة حادة مع مناكئيو كىي ـبطوطة )تركها متناثرة مع ما حفظو  -
كما ضاع معظمها لظركؼ تنقبلتو، كمبلحقات كتفتيش اؼبستعمر كأذانبو حملبلت  طلبتو(،
للعلم أف الردكد اليت ىبطها الشاعر كانت شعرا كليد اللحظة لطبعو يف قوؿ الشعر إقامتو. 

 ( 1)كاالرذباؿ بو".
 كفاتو:  .5

بعد ىذه اغبياة اغبافلة َّبلتضحيات كركوب اؼبخاطر، كالنضاؿ يف سلك جيش التحرير 
الوطين عٌمر أعواما مباركة إىل أف أملَّ بو اؼبرض أايما قبػىٍيل كفاتو يف مستشفى قضي بكًن 

ؿبـر  25يـو الثبلاثء "بغرداية، أين لفظ أنفاسو األخًنة كفاضت ركحو الطيبة إىل َّبرئها 
سنة، كدفن دبقربة الشيخ َّبعيسى  81ـ، عن عمر داـ 1988 سبتمرب 06فق لػ ىػ اؼبوا1409

 (2).كعلواف، بغرداية"
 

  

                                                           
 ) مقابلة شخصية(. ،«كتصريح...استجواب »، أبو اغبسنعمر  (1)
 .ـ ف (2)
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  علي بن صاحل أبو احلسن الشخصية للشاعرالصورة 
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علي بن صاحل كابنو بكًن يف صفوؼ  أبو احلسن شهادة إثبات مشاركة الشاعر
 ـ(1962ـ/1954الثوار للثورة التحريرية ادلباركة )
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 (ـ1956علي بن صاحل مركز إليواء الثوار) أبو احلسنػ شهادة إثبات ل
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علي بن صاحل جليش التحرير إابف الثورة  أبو احلسن شهادة إثبات دتوين كجتهيز
 (ـ1962ـ/1960التحريرية)
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 عروىاينىٍ الشايصورة فوتوغرافية لدً 
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 كادلراجعقائمة ادلصادر 
 القرآف الكرمي بركاية كرش عن انفع.

 ادلصادر:
، دار ابػػػػػن خلػػػػػدكف، «جػػػػػواىر البالغػػػػػة يف ادلعػػػػػاين كالبيػػػػػاف كالبػػػػػديع»، أضبػػػػػد اؽبػػػػػاَشي (1

 .اإلسكندرية، د ط، د ت ط
 ـ.2014، 1تح أضبد جار، د ف الغد اعبديد، القاىرة، مصر، ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، (2
، الكتب «ادلعجم ادلفصل يف علم العركض كالقافية كفنوف الشعر»إميل بديع يعقوب،  (3

 .ـ1991 ،1العلمية، بًنكت لبناف، ط
 .ـ1993، 1بًنكت، لبناف، ط، دار عامل الكتب، «معجم األكزاف الٌصرفية»، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (4

 ـ.2002، 1، اؼبركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط«البىن األسلوبية»حسن انظم،  (5
، دار الكتػػب «اإليضػػاح يف علػػـو البالغػػة ادلعػػاين كالبيػػاف كالبػػديع»طيػػب القػػزكيين، اػب (6

 العلمية، بًنكت لبناف، د ط.
، دار النهضػة العربيػة، بػًنكت، لبنػاف، د «علم ادلعاين، البياف، البػديع»عبد العزيز عتيق،  (7

 ط.
 ـ.1985ق/1405، دار النهضة العربية، بًنكت، د ط، «علم البياف» ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (8
 ـ.2009ق/1430، 1العربية، بًنكت، لبناف، ط، دار الٌنهضة «علم ادلعاين» ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (9

، اؼبؤسسػة الوطنيػة للكتػاب اعبزائػر، «مآسػي كأيػن اآلسػي؟»اغبسػن، علي بن صاحل أبو   (10
 .ـ1988د ط، 

، 7، تح/عبػػد السػػبلـ ىػػاركف، ط«البيػػاف كالتبيػػٌن»عمػػرك بػػن حبػػر أبػػو عثمػػاف اعبػػاحظ،   (11
 .ـ1998مكتبة اػباقبي، القاىرة، مصر، 

، تح/اؽبػػػوريين أبػػػو الوفػػػا «القػػػاموس احملػػػيط»دمحم بػػػن يعقػػػوب الفػػػًنكز آَّبدم، ؾبػػػد الػػػٌدين   (12
 ـ.2009، 3نصر، دار الكتب العلمية، بًنكت، لبناف، ط

 .ـ1992، 2، دار إحياء الرتاث، بًنكت، لبناف، ط«لساف العرب»منظور، ابن   (13
 الدكاكين الٌشعرية:

، اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، «ديواف أيب اليقظاف»إبراىيم بن عيسى أبو اليقظاف،   (14
 ـ.1989، 1الرغاية، اعبزائر، ط
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 ـ.2007، 2، د د ف، ط«ديواف الشيخ أمحد سحنوف»أضبد سحنوف،   (15
 .ـ2010، 1، تح/صباؿ قناف، دار ىومة، اعبزائر، ط«الديواف»ربيع بوشامة، ال  (16
اؼبطبعيػػػة، كحػػػدة الرغايػػػة، ، اؼبؤسسػػػة الوطنيػػػة للفنػػػوف «اللهػػػب ادلقػػػدس»مفػػػدم،  كػػػرايز   (17

   ـ.2008 ،1اعبزائر، ط
 ـ.2010 ،3، عامل اؼبعرفة، اعبزائر، ط«الزمن األخضر»سعد هللا أبو القاسم،   (18
 ،2ط، منشػورات دار األخبػار للصػحافة، القبػة، اعبزائػر، «الركايب احلمػر»صاحل خباشة،   (19

 .ـ2007
 اعبزائر، د ط، د س ف.، الشركة الوطنية، «أطلس ادلعجزات»صاحل خريف،   (20
 .ـ1981، 2الشركة الوطنية، اعبزائر، ط« مهسات كصرخات»دمحم األخضر السائحي،   (21
، البعػث، قسػنطينة، اعبزائػر، «ديػواف دمحم العيػد دمحم علػي خليفػة»دمحم العيد آؿ خليفة،   (22

 ـ.1967د ط، 
 كالتوزيػع، اعبزائػر، د ط،، أطفالنػا للنشػر «دمحم بلقاسم مخػار ديواف»دمحم بلقاسم طبػار،   (23

 .ـ2010
  :ادلراجع

ػػػد بػػػن يوسػػػف اطفػػػيش،  (24   ، تح/عائشػػػة يطػػػو، شػػػركة مطبعػػػة «الكػػػايف يف الٌتصػػػريف» اؿبمَّ
 ـ.2012، 1عيماف، مسقط، سلطنة عيمىاف، ط

، تػػػر/دمحم خػػػًن البقػػػاعي، مركػػػز اإلمبػػػاء «دراسػػػات يف الػػػنص كالتناصػػػية»أقبينيػػػو مػػػارؾ،   (25
 ـ.1998، 1اغبضارم، حلب، سورية، ط

، تر/عبػد اغبػق بلعابػد، «عتبات جًنار جينيػت مػن الػنص إىل ادلنػاص»جًنار جينيت،   (26
 ـ.2008، 1العلـو العربية انشركف، بًنكت، لبناف، ط

، دار التحريػػر «االسػػتعمارفلسػػطٌن بػػٌن مػػؤامرات الصػػهيونية ك »حسػػن صػػربم اػبػػويل،  (27
 .ت طللطبع كالنشر، د ط، د 

، 1، مكتبػػػة النهضػػػة، بغػػػداد، ط«الٌصػػػرؼ يف كتػػػاب سػػػيبويوأبنيػػػة »خدهبػػػة اغبػػػديثي،   (28
 ـ.1965ق،1385

دمحم العيػػػػػد آؿ خليفػػػػػة رائػػػػػد الشػػػػػعر اجلزائػػػػػرم يف العصػػػػػر »سػػػػػعد هللا أبػػػػػو القاسػػػػػم،   (29
 ، د ت ط.2، دار اؼبعارؼ، القاىرة، مصر، ط«احلديث
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 ـ.2007، 2، د د ف، ط1، مج«التالكة الصحيحة»سليماف بن عيسى َّبكلي،   (30
، مكتبػػػػة «(1939ػػػػػػػ  1936الثػػػػورة العربيػػػػة الكػػػػربل يف فلسػػػػطٌن )»ايسػػػػٌن، صػػػػبحي   (31

 .فد ت  ،نرجس، دار اؽبنا للطٌباعة، د ط
، 4، شػركة اإلبػػداع الفكػرم، الكويػػت، ط«اليهػػود ادلوسػوعة ادلصػػورة» طػارؽ السػويداف  (32

 .ـ2012
دار ىومػة ، «الصورة الفنية يف اخلطاب الشعرم اجلزائرم ادلعاصر»عبد اغبميد ىيمة،   (33

 .بوزريعة، اعبزائر، د ط
دار الكتاب العريب، د ط، د  ،«فلسطٌن يف األدب اجلزائرم احلديث»عبد هللا اركييب،   (34

 ت ف.
، الػػدار العربيػػة للكتػػاب، «قضػػااي عربيػػة يف الشػػعر اجلزائػػرم ادلعاصػػر»ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،   (35

 ، د ت ط.3تونس، ط ليبيا،
، 2ط ، دار اؼبعرفػػة اعبامعيػػة، اإلسػػكندرية، مصػػر،«الٌتطبيػػق الٌنحػػوم»عبػػده الرٌاجحػػي،   (36

 ـ.1998
، دار «األسػس اجلماليػة يف النقػد العػريب عػرض كتفسػًن كمقارنػة»عػز الػدين اظباعيػل،   (37

 الفكر العريب، القاىرة، مصر، د ط، د س ف.
ػػاف، األردف، ط«نيػة يف العربيػػةمعػػاين األب»فاضػل صػاحل السػامرائي،   (38 ، 2، دار عٌمػار، عىمَّ

 ـ.2007ق،1428
، تر/ظبػارة «1922ػػ 1914فرنسا كادلأساة الفرنسػية دراسػة اترخييػة »فيليب بريقوسػت،   (39

 ـ.2010، 1شاتيبل، دار الٌنفائس، بًنكت، لبناف، ط
ؾبػػػػد ، «األلػػػػواف )دكرىػػػػا، تصػػػػنيفها، مصػػػػادرىا، رمزيتهػػػػا، كداللتهػػػػا(»كلػػػػود عبيػػػػد،   (40

 ـ.2013، 1اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر، ط
، د د «فلسػطٌن سلسػلة دراسػات منهجيػة يف القضػية الفلسػطينية»ؿبسن دمحم صاحل،   (41

 ـ.2002، 1ف، كواالؼببور ماليزاي، ط
، هنضػػة «حقػػوؽ اإلنسػػاف بػػٌن تعػػاليم اإلسػػالـ كإعػػالف األمػػم ادلت حػػدة»دمحم الغػػزايل،   (42

 .ـ2005، 4مصر، ط
، «صفحات من الكفػاح جملاىػدم القػرارة يف الثػورة التحريريػة»دمحم سليماف أبو العبل،   (43
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 .ـ2018، 1صبعية الرتاث، القرارة، غرداية، ط
، 1، دار العصػماء، دمشػػق، سػػوراي، ط«ادلختػار مػػن علػػـو البالغػػة»دمحم علػي سػػلطاين،   (44

 .ـ2008ق،1427
، اؼبركػػز الثقػػايف العػػريب، «التنػػاص(حتليػػل اخلطػػاب الشػػعرم )اسػػرتاتيجية »دمحم مفتػػاح،   (45

 ـ.1992 ،3بًنكت، لبناف، ط
، صبعيػػػػػػة االسػػػػػػتقامة «البالغػػػػػػة»مصػػػػػػطفى دمحم الفكي/زايػػػػػػد بػػػػػػن سػػػػػػليماف اعبهضػػػػػػمي،   (46

، 4اإلسػػػػػػػػػػػػبلمية التنزانيػػػػػػػػػػػػة، معهػػػػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػػػػتقامة للٌدراسػػػػػػػػػػػػات اإلسػػػػػػػػػػػػبلمية  بزقببػػػػػػػػػػػػار،ط
 .ـ1998،ق1419

 .ـ2013 ،2جسور، اعبزائر، ط، «ادلرجع يف العركض كالقافية»انصر لوحيشي،   (47
، 1، دار النفػػػػائس، لبنػػػػاف، ط«علػػػػم العػػػػركض التطبيقػػػػي»انيػػػػف معػػػػركؼ، كآخػػػػركف،   (48

 ـ.1987
 .ـ2007 ،1، األمل، األردف، ط«علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب»ىادم هنر،   (49
-kutub، د د ف، د ت ف، د ط منػػػػػػػزَّال مػػػػػػػن موقػػػػػػػع: «فلسػػػػػػػطٌن»ىػػػػػػػاركف وبػػػػػػػي،   (50

pdf.net. 
 كادلذكرات اجلامعية:لرسائل ا

، مػػذكرة ماجسػػتًن، يف «فلسػطٌن يف أدب اإلبراىيمػػي دراسػػة حتليليػة»السػعيد بوبقػػار،   (51
اآلداب شػػػعبة أدب اغبركػػػة الوطنيػػػة، جامعػػػة اإلخػػػوة منتػػػورم، قسػػػنطينة، السػػػنة اعبامعيػػػة: 

 .ـ2008
جهػػبلف، قسػػم ، رسػػالة ماسػػرت، إشػػراؼ دمحم «اشػػتغاؿ العتبػػات النصػػية»شػػريفة عجيلػػة،   (52

 ـ.2019اللغة كاألدب العريب، كلية اآلداب كاللغات، جامعة غرداية، السنة اعبامعية:
 علػػػػػػي بػػػػػػن صػػػػػػاحل ديػػػػػػواف مآسػػػػػػي كأيػػػػػػن اآلسػػػػػػي؟ أليب احلسػػػػػػن»كمػػػػػػاؿ جبػػػػػػار،   (53

، رسػػالة دكتػػوراه مرقونػػة، «( دراسػػة يف البػػىن األسػػلوبية كأبعادىػػا الدالليػػة1906/1994)
اللغػة كاألدب العػريب، كليػة اآلداب كاللغػات، جامعػة دمحم إشراؼ األستاذ دمحم زىػار، قسػم 

 ـ.2017 السنة اعبامعيةاعبزائر،  ،اؼبسيلة ،بوضياؼ
، رسػػػالة دكتػػػوراه «ألسػػػنة الػػػنص الشػػػعرم يف النقػػػد ادلغػػػاريب القػػػدمي»مغػػػراكم فاطمػػػة،   (54

 مرقونػػػة، إشػػػراؼ األسػػػتاذ ـبتػػػار حبػػػار، قسػػػم اللغػػػة العربيػػػة كآداهبػػػا، كليػػػة اآلداب كاللغػػػات
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 ـ.2012كالفنوف، جامعة كىراف، السنة اعبامعية 
 البحوث كادلقاالت:

علػػػػي بػػػػن صػػػػاحل بػػػػن  احلسػػػػن أبػػػػوالشػػػػاعر اجملاىػػػػد »، إبػػػػراىيم بػػػػن أضبػػػػد بػػػػن انصػػػػر  (55
 أبػػو، حبػػث خػػاص غػػًن منشػػور يف مكتبػػة «ـ(1988ػػػػ  ق1409ـ/1906 ػػػػق 1324عمػػر)
 ـ.2016فيفرم  12علي، حٌرر بتاريخ  اغبسن

، إضػػػاءات نقديػػػة، ؾبلػػػة «دالالت األلػػػواف يف شػػػعر حيػػػي السػػػماكم»رسػػػوؿ بػػػبلكم،   (56
 ـ.2012مة، العدد الثامن، جامعة الفردكسي، إيراف، كانوف األكؿ ؿبكٌ 

 ادلقابالت كاللقاءات:
علػي  احلسػن أبػواستجواب كتصػريح حػوؿ حيػاة الشػاعر »، اغبسن أبوعمر بن علي   (57

 ـ، ) مقابلة شخصية(.2019ديسمرب 30 ، مقر صبعية الرتاث القرارة،«بن صاحل
 موقع أنرتنت:

 السػاعة 11/06/2020اتريػخ الػزايرة: ،منتدل معهد كاشػنطن لسياسػة الشػرؽ األكسػط  (58
 www.washingtoninstute.org :ينظر 14:50
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