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 الملخص
 

تتناول هذه الدراسة أحد أعبلم فلسطٌن، عَلٌم عاش طفولته فٌها حتى عنفوان 
ْهٌُْونٌَِّة، هو:  شبابه، ثم اضطر للغربة المكانٌة؛ بسبب المتل والسلب واالنتهاكات الّصِ

هم أمته وهم ببلده، فبرز عنده الجانب الوطنً  مؤمون فرٌز جرار، الذي حمل
خاصة، والبُعد المومً عامة، كان ٌدافع عن لضٌته بإٌمان وتفاإل، غٌر هٌَّاٍب من 
عدو أو حالد، وهذا ما دفعنا إلى الكتابة عنه، ولد اخترُت جانبًا من جوانبه المتعدد 

"البعد المومً عند للكتابة عنه، وهو البعد المومً، وجعلت الدراسة تحت عنوان: 
أول دراسة عن هذا  –على حد علمً  -مؤمون فرٌز جرار"، وتعد هذه الدراسة 

 الشاعر؛ إذ لم تُفرد له دراسة مستملة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 فرع تربة -جامعة الطائف –رئٌس لسم اللغة العربٌة  *
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The Nationalistic Dimension in the Poetry of Ma'moon Gerar 
Hamad Ganbaan Al-Qahtani 

 

Abstract 
 

In this research I'll dealing with a Palestinian figure poet, 

namely Ma'moon Gerar. He was lived his childhood in Palestine until 

his youth and then forced to be migrated because of the Zionist 

violations. Considering that his poetry deserves an independent study,  

The research will focus only on the national dimension in his poetry to 

be the first one as I know.    
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 مقدمة:
تُعَدُّ المضٌةُ الفلسطٌنٌةُ ِمن أبرز المضاٌا التً تناولها الشعراُء عموًما، 
وتزداد بروًزا واهتماًما عندما ٌتناولها شاعر من أبنائها؛ إذ تسري فً عروله منذ 
ٌن: فٌُهان اإلسبلم وٌُحتمر،  مولده وحتى وفاته، إال أن ٌشاء هللا أمًرا، فٌعانً األمرَّ

ببلده وتُسلب إرادة أبنائه، وتُسفن دماُإه من جهة أخرى، فالشاعر  وتُنتهن حموقُ 
الفلسطٌنً خاصةً هو أشد الناس بإًسا إذ ُوِلد فً رحم المعاناة، وتزداد ُغربتُه فً 
ببلده عندما تجتمع علٌه غربتان: الغربة المكانٌة، والغربة االجتماعٌة، وآه لو ثُلِّت 

 باالغتراب الروحً.
راسة أحد أعبلم فلسطٌن، عَلٌم عاش طفولته فٌها حتى عنفوان تتناول هذه الد

ْهٌُْونٌَِّة، هو/  شبابه، ثم اضطر للغربة المكانٌة؛ بسبب المتل والسلب واالنتهاكات الّصِ
مؤمون فرٌز جرار، الذي حمل هم أمته وهم ببلده، فبرز عنده الجانب الوطنً 

بإٌمان وتفاإل، غٌر هٌَّاٍب من خاصة، والبُعد المومً عامة، كان ٌدافع عن لضٌته 
عدو أو حالد، وهذا ما دفعنا إلى الكتابة عنه، ولد اخترُت جانبًا من جوانبه المتعدد 
للكتابة عنه، وهو البعد المومً، وجعلت الدراسة تحت عنوان: "البعد المومً عند 

أول دراسة عن هذا  –على حد علمً  -مؤمون فرٌز جرار"، وتعد هذه الدراسة 
عر؛ إذ لم تُفرد له دراسة مستملة، بل أتى ذكره فً ورٌمات معدودات فً كتاب: الشا

"أدباء من جبل النار" لحسنً أدهم جرار، و"كتاب دواوٌن الشعر اإلسبلمً 
 المعاصر"؛ ألحمد الجدع.

 تمهيد:
د أواًل بالحدٌث عن الشاعر، من حٌُث نشؤتُه،  لبل الشروع فً الدراسة أَُمّهِ

 .وحٌاتُه العلمٌةُ 
م على ربوة من ربا فلسطٌن؛ 9949ولد مؤمون فرٌز محمود جرار عام 

، ولما (9)فـً بلدةٍ تمـع فً منتصف المسافـة بٌن نابلس وجنٌن؛ عرفت باسم )صانور(
اغتصب الٌهود مدٌنة جنٌن وما تبمى من أرض فلسطٌن، اتجه شاعرنا إلى عمان 

تٌر فً اللغة العربٌة وآدابها ، فحصل على درجة الماجس(2)لمواصلة تعلٌمه الجامعً
م، ثم انتمل إلى المملكة العربٌة السعودٌة، وحصل على الدكتوراه فً 9981عام

منهج األدب اإلسبلمً من جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسبلمٌة بالرٌاض عام 
 .(3)م، وكان عنوان أطروحته: "خصائص المصة اإلسبلمٌة"9987

فتنمل بٌن التدرٌس العام داخل األردن عمل شاعرنا فً السلن التعلٌمً؛ 
واإلمارات، ثم عمل محاضًرا وأستاذًا مساعدًا فً المملكة العربٌة السعودٌة، ثم 
استمر به الممام أستاذًا مساعدًا فً جامعة العلوم التطبٌمٌة فً األردن من عام 

 .(4)، وما زال ٌعمل فٌها حتى الٌوم9993
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 شعره:
الستٌنٌات، ونَشر شعره فً الصُحف والمجبلت بدأ نْظم الشعر منذ أواسط 

، فهو شاعر موهوب نَظم (5)األردنٌة، واللبنانٌة، والمطرٌة، والسعودٌة، واإلماراتٌة
الشعر منذ صباه، امتاز بالرلة والصفاء، وصدق اإلحساس والتصوٌر، نسج أكثره 

منواله، مع  على منوال النظم العربً األصٌل، مع تؤثُّر بالشعر الحدٌث والنسج على
 .(6)الحفاظ على الوزن الشعري

انبثك شعُره من والع الحٌاة التً ٌعٌشها؛ إذ جاء مدافعًا عن لضاٌا أمته، 
؛ فنجد (8)، فنبض إبداعه بروح إسبلمٌة فً جمٌع أشعاره(7)وحامبلً آمالها وآالمها

بلمٌة، شعره ٌموم على الدعوة إلى اإلسبلم، والحدٌث عن لضاٌا األمة العربٌة واإلس
ونكبة بٌت الممدس وفلسطٌن، وغزو لبنان، والجهاد واالستشهاد، وستظهر لنا 
الصورة جلٌةً عند عرض بعض النماذج الشعرٌة، التً تبٌن روح إبداعه وتكشف 

 خفاٌا نصوصه األدبٌة.

 بين الدواوين:
نحن أمام دواوٌن لومٌة سٌاسٌة تناول فٌها الشاعر لضاٌا األمة العربٌة 

ٌة ببلده فلسطٌن خاصة، حتى وإن عاش بمٌة حٌاته خارجها،  فبل ٌنفً عامة، ولض
وجدٌر  -كما هو موجود فً شعره -هذا أنها تسٌر فً دمه، وٌرددها على لسانه 

م بعنوان: "المدس تصرخ"، 9969عاًما عام  46بالذكر أن أول دٌوان له صدر لبل 
م، وصدرت 9989عام  ثم كانت المجموعة الثانٌة بعنوان "لصائد للفجر اآلتً"

م بعنوان: "مشاهد من عالم المهر"، تلتها المجموعة 9983المجموعة الثالثة عام 
 م بعنوان: "رسالة إلى الشهداء".2113الرابعة بعد خمسٌن عاًما من مولده، أي: عام 

( 71ونلحظ أنه فً عشرٌن عاًما لم ٌصدر فٌها إال دٌوانًا واحدًا ال ٌتجاوز )
ول فً ممدمة دٌوانه )رسالة إلى الشهداء(: "ولد تولفُت عن صفحة، حتى إنه ٌم

 ًَّ الشعر سنوات، بل ُشغلت عنه، وكان ٌراودنً شعر ال أرتضٌه، وٌستعصً عل
شعر أتطلع إلٌه، وكنت من حٌن آلخر ألتمط بعض المصائد حتى اجتمعْت لً هذه 

 . (9)المجموعة.." 
"شكوى من الشعر" بموله ولد عبر عن هذه الفكرة نفسها فً لصٌدة بعنوان 

 من بحر البسٌط:
ـــــْعرِ  مْنبتَ  ٌَا ْعرِ   َما الّشِ ٌْهِ    أَْسعَــى  ٌَْجفُونِ   ِللّشِ  ٌَُواِتٌنًِ    الَ    َولَِكنْ    إِلَ

ٌْلَةٍ   َكــــمْ   لَِلمًا   َحائًِرا   فٌَِها   بِتُّ   لَ
 

ْعرَ    أَْستَْمِطرُ    نًٌِــــِ فٌََْعص   أَْبٌَاتًا   الّشِ
ا لَدْ  نَْجدُ  ٌَـــا َعــــاَمانِ    َصَمتَتْ  َولَدْ  َمرَّ

 
 
 
 

 َوتَْلِحٌنِ   َعْزفٍ   َعنْ   ُعوِديَ  أَْوتَــــارُ  
َخاءِ  ٌَْومَ   ٌَُطاِوُعنًِ ِشْعرٍ  ِمـــــنْ  َصـــــــاحِ  ٌَا َعِجْبــتُ      ( 91)ٌَْعِصٌنًِ  البَؤِْس   َوِحٌنَ   الرَّ

ثرٌة واألدبٌة فً المدة التً تولف فٌها عن النَّْظم، اتجه الشاعر للكتابة الن
وتجلت هذه المدة فً عدد من األعمال المصصٌة، بداٌة من رسالته التً بعنوان 
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"خصائص المصة اإلسبلمٌة"، ثم: "صور وموالف من حٌاة الصالحٌن"، و" صور 
 وموالف من حٌاة الصالحات، و"من لصص النبً" و" شخصٌات لرآنٌة". 

 القومية:مفهوم 
جاء أكثر شعر مؤمون جرار ُمعَبًِّرا عن المضاٌا المومٌة؛ سٌاسٌة ووطنٌة، 
ولد أراد بذلن أن ٌعبر عن أحزانه، وٌعالج لضاٌاه داعًٌا إلى التوحد والتبلحم؛ حتى 
تتشكل الموة التً تدحر العدو، وٌعٌش بنو جلدته فً رغد وأمن تحت سمف الحرٌة، 

إلى أن االبتعاد عن طاعة هللا أدت إلى هذا التفرق  كما ٌعٌشها الغرُب، مشًٌرا
 واالنمسام الذي جعل العربً ٌعٌش تحت سمف من الذل والضعف والهوان.

ولد "ظل الشعر رمًزا للتوحٌد المومً منذُ مرحلة مبكرة فً حٌاة 
، وبدأت المصٌدة المومٌة واضحة بدالالتها الفكرٌة والسٌاسٌة، فانفجرت (99)العرب"

 .(92) إلبداع والعطاء الشعري الصادق لدى الشعراءعناصر ا
فالمومٌة تعنً الشعور باالنتماء إلى أمة معٌنة، لها حضارة متمٌزة وثمافة 

، ولها مدلوالن: األول انتمائً واآلخر (93) معٌنة تمٌزها عن غٌرها من األلوام
بمجرد كونه أحد حركً: ففً األول ٌعد كل فرد من أبناء األمة العربٌة لومًٌا عربًٌّا 

أبناء هذه األمة، وإما حركً ومذهبً تحتم على الموم واجبات ومسئولٌات تتحدد 
، فالمومٌة فً (94)بنوع المشكبلت التً تواجهها األمة فً مرحلة معٌنة من تارٌخها

الوالع تموم على وحدة اللغة ووحدة التارٌخ ألن الوحدة فً هذٌن المٌدانٌن هً التً 
، والدٌن (95) لمشاعر، والمنازع ووحدة اآلالم واآلمال ووحدة الثمافةتإدي إلى وحدة ا

اإلسبلمً له الدور األول فً هذا التكوٌن والذي شمل أعمك من هذه الدالالت إذ اتكؤ 
شعراء العربٌة فً النضال عن اإلسبلم وما ٌعادٌه مستخدمٌن المومٌة رمًزا لتوسع 

ة إلى الدواعً األخرى التً دعت إلى ذلن المدلول فً أغلبٌتها اإلسبلمٌة، باإلضاف
من حروب وأحداث، ولد نجد التوسع الشامل الذي ٌعد الدٌن اإلسبلمً العنصر 

 الرئٌس فٌه إلى ببلد اإلسبلم لاطبة كافغانستان وغٌرها.
ولما للمومٌة من أهمٌة بالغة فً حٌاة الشعوب نجدها حاضرة عند الشعراء 

ذلن، فالشاعر ابن بٌئته ٌتؤثر بمحٌطه الذي ٌعٌش  فً كل زمان ومكان وال غرابة فً
فٌه وبالتالً نراه ٌسارع إلى تسجٌل األحداث والنكبات التً تمر ببنً وطنه مجسدًا 

 .(96)المومٌة فً أرلى معانٌها
وكان مؤمون جرار من الشعراء الذٌن خدموا المومٌة بشعرهم، وخاصة  

لحنٌن والبكاء، التشاإم والتفاإل، لضٌة فلسطٌن؛ ففً دواوٌنه السرور والحزن، ا
الموة والضعف، مما جعل الجانب الوجدانً ٌظهر عنده بصورة واضحة متمثبًل 

 بصورة اآلنا واآلخر، وسنسلط الضوء على هذه األمور من خبلل الدراسة.

 القضايا القومية التي تناولها الشاعر في شعره: - أ
رها فً شعر، ومن تناول الشاعر عدد من المضاٌا المومٌة الذي عاص
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أبرزها مؤساة فلسطٌن، وما تبعها من أحداث ونكبات، باإلضافة العدوان على لبنان 
واحتبلل جزء من أراضٌه، ولعل حادثة صبرا وشاتٌبل كان لها أثراً كبًٌرا على 
الشاعر واإلسبلم كله، كما تعد ثورة الجزائر وتحرٌرها من أهم المضاٌا الوطنٌة فً 

 الوطن العربً. 

 والً: مأساة فلسطين وتتابعاتها:أ
تعد لضٌة فلسطٌن الباعث األول فً الدعوة إلى الوحدة المومٌة، وما تعانٌه 
د عدوانً، جعلْت كلَّ عربً وإسبلمً ٌدعو  ٌَْونًِ وتمرُّ هذه الببلد من اضطهاد ِصْه
إلى مواجهة هذا العدوان، ومحاولة التخلص منه بؤي شكل من األشكال، وعلى رأس 

مؤمون فرٌز جرار، الذي ٌُعد أحد أبناء هذه األرض المغتصبة، والذي تغرب  هإالء
منها بسبب هذا العدو الغاشم، بل المضٌة األكبر من ذلن هً اغتصاب الصهاٌنة 
المسجد األلصى، ولد عبر عن هذه المضٌة فً غٌر ما لصٌدة، ومن ذلن لوله من 

 بحر الكامل:
 عجبًا أذلُّ الناس تْغصب أْرضنَا

 
اتنا ـــــــــرمــــً حــــــــــــــث فـــــٌـــوتع 

 ارا ـــــــاستهت
  
 

 

 اراـــــــابه استحمـــرحـ ـســونــّـــــدنــٌـــو  ى تدار رإْوسهمْ ــــــفً المسجد األلص
 
 
 
 
 
 
 

 مو ـــــــــــــوهنان فً حرم الخلٌل تحلّ 
 
 

 تاراــــــــــــوشموا عْنده األسا..ـــــــــرلصً  
 اراــــــــها العـــــنا علٌــــــْ ـــدْس خلَّفــوالم  اـــــالنـــــدأُ بـــــــلولوا بربًّ كٌف ٌه 

ًّ دمـــــوا بإسْ ــــــــرام  دى ـــــــعــــوالمدْس تْصرخ أْنمذونً فال  اراــــــــــــراِء النب

 (97)اراـــــــــغواٌة... والفساد شعجعلوا ال  ًــــــــــهاهْم بنو صْهٌون داسوا حْرمت

فالشاعر ٌتعجب من لوة أضعف الناس الذٌن اغتصبوا األرض واستهتروا 
بالمحرمات، وٌثبت وجودهم بالمسجد األلصى بحرف الجر )فً( الذي دنسوا رحابه 
ر الشاعر رلصهم وهم  بكل استحمار، متجاوزٌن جمٌع حدود اآلدمٌٌن، ولد صوَّ

، رامًزا عن تجاوزهم هذا بشك األستار، ثم ٌخاطب الشاعر أمته متحلمٌن فً بٌت هللا
بعد تعجبه من إسرائٌل وجراءتهم على ببلد اإلسبلم وحرم هللا بموله: )لولوا... 
كٌف(، وفً ذلن استفهام تعجبً، ذاكًرا العلة من سبب هذا التعجب، وهو وجود 

م ٌكتف بالصراخ العار بالمدس، ثم ٌشخص المدس بؤسلوب الحوار الشخصً، ول
فمط، وإنما تابع الصراخ ببعض العبارات المحتوٌة على ٌاء النسب الداعمة لسبب 
هذا الصراخ كموله: )أنمذونً، داسوا حرمتً(، ذاكًرا التجاوزات التً تجرإوا 

 علٌها، وذلن بموله: )راموا بإسراِء النبً دمارا، جعلوا الغواٌة .. والفساد شعاًرا(.
ٌَْون، التً تستحك  فبل ٌوجد أعظم من التجاوزات التً تجرأ علٌها بنو ِصْه

النصر دون أي: تردد، ولد ظهر لدى الشاعر التناص التارٌخً والدٌنً فً لوله: 
)بإسراء النبً(، وذلن إلشعال الروح الجهادٌة فً تحرٌر هذه البمعة، والتً هً 

 أصٌل فً تراثنا الدٌنً والتارٌجً.
 الكامل: ونجد ذلن فً لوله من مجزوء
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 بلـــــــــــــذنة الســــْ ان مئــــــوهن
 

 ها ظبلمْ ــــــــــئٌبة ...فٌـــــــــــم ك 
  ى ٌدوــــــــــــــــد األلصـــوالمسج 

 
 امْ ــــــــــه اللئـــــــــس تراب ساحت

اء.. تحـــــــــوالصخْ    ـــْ ــــرة الشمَّ
 

 (98)دامْ ـــــــــــت ظبللها شربوا الم 
فاستخدم الشاعر اسم اإلشارة )هنان( للداللة المكانٌة، واستماء الموروث  

الدٌنً فً لوله: )مئذنة السبلم، والمسجد األلصى، والصخرة الشماء(، والذي 
ظهرْت فً بداٌة كل بٌت شعري، وجاء حرف )الواو( رابًطا، باإلضافة إلى ما ٌمابل 

ْهٌَْونً وتجاوزاته على هذه الحدود، هذه الدالالت ِمن رموز تعكس أعمال العد و الّصِ
وذلن بصور متنوعة؛ فاألولى ٌرمز بالظبلم، وذلن بالسواد الدال على العدول عن 
الحك والتهجم واالنتهان، مصوًرا الكآبة فً هذا السواد الذي اعترى مئذنة السبلم، 

لصى، وهنا كما رمز باللئام عن العدو أًٌضا، وذلن ُمصوًرا وطئهم تُراب ساحة األ
داللة على النجاسة والحمارة والدنس، أما الصخرة الشماء فمد صورهم تحت ظبللها 
ٌشربون الخمر، وهنا داللة على العصٌان واالحتمار لهذه الصخرة التً أعزها هللا 

 بؤشرف الخلك، وما لها من داللة دٌنٌة تعكس مدى الموروث اإلسبلمً.
علٌها الصورة األولى: )الظبلم(،  فنجد الصورة البصرٌة والحركٌة تموم

والثانٌة: )اللئام(، ولد أضاف للثالثة: )الصخرة الشماء( الصورة الذولٌة، وبها ٌبرز 
 اآلخر ورإٌته له، فهو لئٌم مغتصب.

وٌإكد الشاعر على لدسٌة الحرم ومكانته فً الدٌن اإلسبلمً، متسائبًل عن 
 دس( من بحر الرمل: المنمذ لها، وذلن فً ممطوعة بعنوان )صرخة الم

 هذه المْدس فمْن ٌْنمذها
 

ٌْداُن المعالً   (99)إنَّ أْرض المدْس م
فالشاعر ٌركز على لدسٌة األرض التً تعد ثالث الحرمٌن الشرٌفٌن، وٌؤملل  

أن ٌللرى وفللود الحجللاج حٌنمللا ٌنتملللون مللن مكللة المكرمللة لزٌللارة مسللجد رسللول هللا، 
أن تتاح لهم الفرصة لٌتمكنوا ملن زٌلارة المسلجد األلصلى،  - والسبلم على الحبٌب ملسو هيلع هللا ىلص

 وذلن فً لوله من بحر البسٌط:
 ناـــــإلى الحجٌج ولد جاإوا ملبٌ  فما حٌاة وأْرض المدْس ضارعة

 ىــبالبٌت طافوا وأموا طٌبة فمت
 

 
 

 اــنراهُم فً رحاب المدس داعٌن
 اــــمتى ٌثٌر لهٌب الثؤر فً دمن 

 
 نا؟ـــــهبُّ على الدنٌا براكٌناًرا ت 

 (21)ا!! ـــــــفما ٌفارلنا إال وٌؤْتٌن   اــــمتى فمدْ طال تْشرٌد ٌطاردن 

فٌتسللاءل هنللا عللن البطللل المائللد المنمللذ لهللذا الحللرم الشللرٌف مللن أعللداء هللا، 
مصللوًرا شللدة الحللزن بمللوة اللهٌللب الللذي ٌحسلله صللاحب النخللوة والعروبللة المسلللم، 

لجاسم فً صدره بلهٌب البراكٌن، مإكدًا عللى ذللن بتكلراره السلإال: فٌصور اللهٌب ا
إلى متى  ٌظلل التشلرٌد واالغتصلاب اللذي ملا فارلنلا ٌوًملا منلذ وللدنا؟ أال ٌلؤتً الٌلوم 

 الذي ٌفارلنا فٌه ونكون فٌه أعزة؟!
 ولد استخدم الشاعر بٌت هللا المدس للتعبٌر عن فلسطٌن عامة، فً لوله:    

 
 ي"فلسطٌُن دار
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 فلسطٌن ناري"
 فلسطٌن كٌف تضٌع الدروب؟

 وكٌف تموت الحمائك...؟
 كٌف تنام الملوب؟

 (  29)وكٌف تموت "الخرائط" عبر السنٌن؟!
فالشللاعر ٌسللتخدم التنللاص الفلكلللوري الشللعبً المسللتمد مللن األناشللٌد الوطنٌللة 

 التً بعنوان "فدائً" التً منها:
 "فلسطٌن داري فلسطٌن ناري

 (22)الصمود"فلسطٌن ثاري وأرض 
ثم نجلده ٌشلخص فلسلطٌن، حٌلث ٌوجله لهلا سلإااًل بلـ)كٌف(، المتكلرر أربلع 
مرات، مصحوبًا بؤفعال المضارعة المابلة لئلجابة المفتوحة، ولد اتكؤ على التشلخٌص 
أًٌضللا بجعللله الللدروب مثللل اإلنسللان ٌضللٌع، وأطلللك علللى الحمللائك المللوت، والنللوم 

 على طول زمن االستعمار. للملوب، والموت للخرائط، وذلن لداللة
 

 ثانًيا: العدوان على لبنان واحتالل جزء من أراضيه:
م لاملت بغلزو 9982تعد إسرائٌل العدو األول فً الببلد العربٌلة، وفلً علام 

م، وكلان شلاعرنا ممللن 9985لبنلان، وسلمٌت بلـ)حرب لبنلان(، واسللتمرت حتلى علام 
 ه من مجزوء الكامل:عاٌش زمن هذه األحداث، فشارن بمشاعره، ومن ذلن لول

ًّ وال ت  نامواـــــــــهبّوا بن
 

 ٌروت لاموا    ـــــفالناس فً ب 
 مـــــــــلم ٌغتمْض جفن له 

 
 
 

 امـــــــــــكبل وال ساغ الطع
 همــــــــــــهدم الٌهود بٌوت 

 
 (23)دهُم زإامــــوالموت عن 

ًرا حاللة فالشاعر ٌشحذ ِهَمم الشباب إلى الجهاد ضد العدو ال  لْهٌَْونً، ُمَصلّوِ ّصِ
بٌروت، وما حل بها من دمار، ولتل وتشلرٌد وجلوع، وتشلكلت صلورة األنلا واآلخلر 

 فً جمٌع لصائده، وذلن فً لوله من لصٌدة بعنوان: )لبنان والغزو المزمن(:
 ما زال العدوان الوحشً على لبنانْ 

 ٌُلمً فً كل صباح آالف األطنانْ 
 من حمد همجً أسودْ 

 تلمى المصف صباح مساءْ صٌدا ت
 بًرا ... بحًرا ... جًوا

 بٌروت تعٌش ظبلل الحرب
 (24)ال ٌغفو فً لبنان سوى أجفان الموتى

اسللتمر الركللود والخمللول ولتًللا طللوٌبلً؛ حتللى إن األطفللال أصللبحوا ٌحفظللون 
مطلع نشرة األخبار )بؤن العدو ملا زال ٌلملً الملذائف عللى لبنلان(، ثلم ٌصلور السلبب 

ستمر فلً هلذه الحلرب الشلعواء وهلذا الحملد الهمجلً األسلود، وهنلا رملز الذي جعله ٌ
للْهٌَْونً بللاللون األسللود الللذي ٌللدل علللى شللدة الحمللد والكراهٌللة، ثللم تظهللر  لآلخللر الّصِ
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الصلورة البسللٌطة المكشلوفة لحالللة بٌلروت مللع هلذا اإلجللرام، وملا تتلمللى ملن المصللف 
ً أصلبحت أدق وأعملك، إذ صباًحا ومسلاًء، ثلم ٌتلدرج الشلاعر فلً رسلم الصلورة التل

جعل بٌروت تعٌش تحت ظبلل المذائف والصوارٌخ الحربٌة، ظبلل مؤسلاوي ولٌسلت 
ظبلل الغٌوم الممطرة التً تعتادها لبنان، وهنا صورة معاكسلة عللى علدم حالتهلا، ثلم 
تبدو الصورة أشد دللةً وعممًلا إذ صلور هلذه الحاللة المؤسلاوٌة بلؤن لبنلان ال ٌغفلو فٌهلا 

، لكونها أشبلء ببل أرواح، وفلً هلذا الممطلع تلدرج الشلاعر حتلى كشلف سوى الموتى
ما ٌدور بلبنان لآلخر الذي ال ٌلرى إال بالمللب؛ مملا جعلل النلاس تعلٌش هلذه األحلداث 

 التً تعٌشها لبنان من انتهاكات للحدود الدٌنٌة واإلنسانٌة.
ولللد لللال مللؤمون جللرار عللددًا مللن المصللائد فللً هللذه الحللرب؛ منهللا لصللٌدة: 

، مصلوًرا فلً ذللن (26)، ولصٌدة: "لو كنت من ملازن"(25)"خواطر فً حصار لبنان"
 صورة األنا المحزنة، وصورة اآلخر الجبارة الفتاكة الوحشٌة.    

 صبرا وشاتيال:
واكللب شللاعرنا عللددًا مللن األحللداث، والمضللاٌا الوطنٌللة التللً ألمللت بللالببلد 

ومنها: مجزرة )صبرا وشلاتٌبل( العربٌة، من اغتصاب لؤلراضً، وانتهاكات بشرٌة، 
هـ فً لبنان ِمن لبل أعداء هللا، وملا للاموا بله ملن انتهاكلات ال 9382التً حدثت عام 

 ٌرضاها َمن فٌه روح إنسانٌة، فٌمول من بحر البسٌط:
ٌت ـــــــفً ٌوم صبرا وشاتٌبل بك

 على
 

 ٌنـــــــأهلً ولد ذُبحوا من بعد تمك 
 عناــغاب األسودُ فعاثت فً مراب 

 
 ْهٌَْونــــثعالُب البْغً من أحبلف ِص  

 مُ ــعلى العجائز واألطفال سطوه 
 

 (27)على بٌوت من األخشاب والطٌن 
 إلى أن لال: 

 (28)ٌُسعْف لصٌدٌ ولْم تشفع دواوٌنً  فً ٌوم صبرا وشاتٌبل بكٌت ولمْ 

ر فٌهلا حاللةَ ا ألشلبلء ولال فً لصٌدة بعنلوان: )أللم تهلزكم األشلبلء؟(، ٌَُصلّوِ
 فً المخٌم والمجزرة التً حدثْت من أعداء هللا بموله من بحر البسٌط:

 ناـــــــــــــلبٌن لبٌن واأللصى ٌنادٌ
 

 وفً المخٌم أشبلء تنادٌنا 
 رأةــــــلم ٌتركوا فٌه ال طفبل وال امْ  

 
 إال وذاق من الموت األفانٌنا 

 (29)فاق تدعوناشمت إلٌنا مدى اآل  كم صرخة خرجت والرعب ٌكتمها 

 ثورة الجزائر وتحريرها:
بدأْت ثورة الجزائلر ُمطالبلة باالسلتمبلل ملن االسلتعمار الفرنسلً، واسلتمرْت 

م، وذلن بعد المماوملة المسللحة التلً أرهبلت العلدو، وجعلتْله 9962حتى استملت عام 
 ٌللولً هاربًللا، ولللد ضللرب الشللاعُر الَمثَللل بهللذا الشللعب الللذي اسللتخدم المللوة بالشللجاعة

ر ببلده من االستعمار، وذلن بموله من بحر الخفٌف:  والجهاد؛ لكً ٌَُحّرِ
 

 ارواـفتٌة الحك فً الجزائر ث
 

 لدموا النفس فً المعارن والدمْ  
 ارواـلم ٌهابوا بؤس العدّو وس 

 
 فً دروٍب للنصر والبْغً ٌهزمْ  
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 د أليـثمَّ نالوا الحموق من بع
 
 

 دّمْ ــــوكذا الٌوم أْن أردْت ... تم 
 (31)وفداء للمجد ... والحّك سلّْم!    الــوضح الدرب ثورة ونض 

فؤسلوب الجمع ٌظهر الملوة والشلجاعة التلً حمملت النصلر، وذللن فلً لولله: 
)فتٌة الحك، ثاروا، لدموا، لم ٌهابوا، سلاروا، نلالوا(، فهلذه الكلملات تلدلُّ عللى التوحلد 

ا االستمبلل، ونلحظ معجم الموة التً تصلب وإبراز مناطك الموة، مما دفع بهم أن ٌنالو
فً الطرٌك السلٌم فً تحمٌك حك من الحموق، وهً الحرٌة، وذلن فلً لولله: )الحلك، 
الثورة، تمدٌم النفس والدم، عدم الخوف، لوة بؤس العدو ولم ٌخلوفهم، نلٌلهم الحملوق(، 

لسلطٌن ثم ٌضلرب المثلل بهلذا الشلعب وللوة كفاحله المسلتمر تجلاه هلذا العلدو لشلعب ف
ْهٌَْونً، فللن ٌتحملك النصلر وإبعلاد العلدو إال بلالثورة العربٌلة والنضلال  ضد العدو الّصِ

 والتضحٌة؛ ألجل الحرٌة وعدم استعباد هذا العدو لببلدنا وشعوبها.

 األفغان:
لم ٌتوللف الشلاعر عنلد أحلداث العلرب ملع الغلرب، وإنملا كلان همله المضلٌة 

ن مع الروس حتى استمبللها، وللد أشلار بمولله اإلسبلمٌة ككل، ولد تناول حرب األفغا
 من بحر الكامل:

 ألصى ... لتْطفو لّصة األْفغان  وتتٌه فً لجج الحوادث لّصة الـ
 هاـــوٌعٌث دُبُّ الروس فً أْرجائ 

 
 (39)لتبًْل وتْشرٌدًا ونْسف مبان 

 
      

 ابعاد الصراع في تعبير الشاعر عن القضايا القومية: -ب
الصللراع عنللد الشللاعر فللً المضللاٌا المومٌللة بللٌن نغمللة التشللاإم  بللرزت ابعللاد

والتفاإل، حٌلث صلور الحاضلر المرٌلر فلً نغملة التشلاإم والٌلؤس والنهلزام والحلزن 
والضعف والهم والبعد عن دٌلن هللا. حلٌن استحضلر الماضلً وترللب المسلتمبل اللذي 

ملل والشلجاعة ٌستهدي خطؤ الماضً، وتصوٌر حاضر المماومة، وذللن بالتفلاإل واأل
 والتضحٌة واالستشهاد ولوة اإلٌمان، وكذب الغرب وخداعه.

 أوالً: نغمة التشاؤم حين تصوير الحاضر المرير:
 -االنهلزام –الٌلؤس  –المعانً التً ٌرددها الشاعر فلً هلذه الحاللة )التشلاإم 

 معانً أخرى(. –الضعف  -الحزن

 التشاؤم:
ى إنهلا طغلت عللى عنلاوٌن كمنْت هذه الصلورة فلً غالبٌلة شلعر جلرار، حتل

المجموعللات الشللعرٌة، وٌعللود ذلللن إلللى النكبللات التللً مللرْت بللببلد العللرب خاصللة 
واإلسللبلم عامللة، وال سللٌما مللوطن الشللاعر ومسللمط رأسلله فلسللطٌن، كمللا أدى ضللعف 
العرب وتفككهم وخذالنهم وبُعدهم عن هللا إللى ذللن أًٌضلا، فنجلد هلذه الظلاهرة تطغلى 

 ا فً لوله:على شعره، وٌظهر ذلن جلًٌّ 
 لد لُتلنا نحن ٌا بٌروت 
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 لم  ٌُمتل بنون الشهداء
 وذُبحنا عندما نحن رضٌنا 

 بخنوع وانحناء
 ورضٌنا أن ٌمول الكون عنا: 

 ( 32)جبناء !! 
فالتشاإم ٌظهلر عنلد تشلخٌص بٌلروت ومخاطبتهلا برملزه علن العلرب باللذل 

لد أنَّ األبطل ال الشلهداء ِملن أبنلاء بٌلروت والهوان، وذلن فً لفظة: )لتلنلا نحلن(، وٌإّكِ
ملاتوا وهلم أعلزاء، محلافظون عللى كلرامتهم  -خاصة والعرب عامة الذٌن استشهدوا 

وشجاعتهم، فماتوا وهم أحرار، فلم تمتلل عنلدهم المبلادا والرجوللة والنخلوة وصلفات 
الكرامللة، وٌإكللد بـللـ)عندما( علللى رضللا األحٌللاء بالللذل والهللوان والخنللوع واالنحنللاء، 

ى النفس بلفظلة الجلبن الصلرٌحة، فبلرز الصلراع فلً هلذه الممطوعلة بلٌن والرضا عل
المللوة والعللزة عنللد األبطللال الشللهداء بلفظللة صللرٌحة أراد بهللا أن ٌعكللَس والللع الحٌللاة، 
     التللً ربمللا تُشللبه حٌللاة البهللائم، وبللٌن الللذل والهللوان فللً النللاس األحٌللاء، وذلللن بلفظللة 

 حٌاة ببل كرامة وشهامة وحرٌة. ذُبحنا( التً أشبه أن ٌكون –) لُتْلنا 
 ولم ٌتولف الشاعر عند ذلن، وإنما أبرز الصورة بوضوح أكثر وذلن بموله:

 نحن كالفئران ٌا بٌروت 
 نحٌا فً جحور الشهوات

 لتلتنا .. مسختنا 
 نحن ٌا بٌروت موتى 

 وغثاء وهباءْ 
 (  33)نحن فً المٌزان صفر

والعها بالفئران، وٌصفها باللهلث ٌُواسً الشاعر مدٌنة بٌروت بتشبٌه األمة و
وراء الشهوات التً أنهكلتهم، وٌصلفهم بغثلاء السلٌل والهبلاء، وهنلا دلٌلٌل عللى الكثلرة 
وللللة الفائللدة، وٌصللرح فللً النهاٌللة بؤننللا فللً المٌللزان صللفر، فكللؤن ال وجللود لنللا، ولللد 
الحظنا اعتماد الشاعر عللى الجملع فلً ضلمٌر المخاطلب المنفصلل )نحلن( المتكلرر، 

 مسختنا(. –ًضا المتصل فً لوله: )لتلتنا وأٌ
وِمن صور التشاإم التً تناولها الشاعُر ما جلاء بطرٌملة غٌلر مباشلر، وإنملا 

كونله اللذي  -رضلً هللا عنله  -شخَّص فٌها المدس، وجعله ٌخاطب عمر بن الخطلاب 
 فتح بٌت الممدس، وذلن بموله من بحر البسٌط:

 زانــــــــــرن المْلب مْرهونًا بؤحوتتْ   تفّر ٌا عمر من كفًِّ وتْنسانً

 ما جاء عام بغٌر الشّرِ ٌتبعهُ 
 

 رانـــــــــــشرٌّ ورٌٌح تغذّي وْهج نٌ 
 (34)كؤنها رضعت من ثدْيِ شٌطان  تلفُّنا فتن دهٌاء عابسة 

للف شخصللٌة عمللر بللن الخطللاب ُمسللتخدًما أفعللال المضللارعة،  فالشللاعر ٌَُوّظِ
تترن(، وكؤنه ٌُخاطلب فلً الوللت الحلالً، وللم ٌُلِرد  -ً تنسان -وذلن فً لوله :) تفر 

الشاعر ِمن ذلن إال إشعال روح الوازع العمدي التلً ربملا ٌتمثلل فلً شلخص ٌتصلف 
ر الللببلد ثللم ٌبللدأ بوصللف حالللة بٌللت الممللدس مللن بعللده متشللائًما  بصللفات عمللر، وٌَُحللّرِ
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شلر  – والشر ٌتبعله ما جاء عام إال -حزٌنًا على حاله، وذلن بموله: )مرهونًا بؤحزانً
ر الشر  –نرٌد من وهج النٌران  –ورٌح  ورود الفتن العابسة الدهٌاء(، فالشاعُر ٌَُصّوِ

والرٌح بالتجسلٌد اللدال عللى االسلتمرار، وذللن بمولله: )تغلذي( فهلً متوالٌلة مسلتمرة 
تغذي الكائن الحً الذي لم ٌمت، وٌبرز هلذا الكلائن برملز وهلج النٌلران أي الحلروب 

ْهٌَْونٌة الكافرة المستمرة من بعد عمر بلن الخطلاب، ثلم ٌفصلح الشلاعر والحواد ث الّصِ
بصللورة أوضللح وأعمللك، وذلللن بتشللبٌه الفللتن المسللتمرة العابسللة برضللاعها مللن ثللدي 
الشٌطان، وفً هذا البٌت نجد الصورة فً غاٌة من اإلفصلاح التلً ربملا ال نجلدها إال 

بؤسللوبه فلً بنلاء الصلورة التشخٌصلٌة، عند للٌل من الشعراء، إذ نجد الشاعر ٌتلدرج 
ثم تملوم أنملاط الصلورة فلً هلذا البٌلت خاصلة عللى تراسلل الحلواس ملن حركٌلة فلً 
حركة الشفتٌن عند امتصاص الثدي، وذولٌة وبصرٌة ولمسٌة وشمٌة، وما ٌمابلها ِملن 
وجه الشبه من ذوق مرارة الحرب وسٌبلن الدماء وآالت الحلرب والمعلارن المتوالٌلة 

 ح األشبلء.وروائ
 ولم ٌتولف الشاعر عند معجم التشاإم بؤلفاظه وصوره، وإنما صرح بموله: 

 وٌا موطنً صرت رمز التشاإمِ 
 صار الوصول إلٌن خٌاالً 

 (35)وصار محاالً 

  الحزن:
إن الحزن أو الكآبة طابٌَع ٌغلب على الشعر الوجدانً، وتختللف الكآبلة فتظلل 

وتمتد حتلى توشلَن أن تكلون نظلرةً ثابتلة إللى صورةً لحاالت نفسٌة عارضٍة، وتتعمك 
الحٌاة والكون، تدفع الشاعر إلى كثٌر ِمن التؤمل فً غاٌة الحٌاة وصبغة الخٌر والشلر 

 .(36)والجبر واالختٌار
وتعنللً لفظللة )الحللزن( مللا خُشللْن فللً صللدر الرجللل...وهً كللذلن الشللدة فللً 

صل له من غم وخشلونة األمر، وحزن الرجل على عٌاله وأهله، وكذلن تحزنه لما ٌح
 .(37)فً النفس هو من الحزن الذي ٌكون نمٌض الفرح

ولٌسللت هللذه اللفظللة ولٌللدة الزمللان، وإنمللا الزمللت الشللعر العربللً منللذُ المللدم 
، الذي لمب "النائحلة (38)ولعل أبرز من عبَّر عن الحزن من الشعراء الشرٌف الرضً

، ونللازن  (49)الماسللم الشللابً ، وكللذلن أبللو(41)، وأًٌضللا "شللاعر الللدموع"(39)الثكلللى"
 ، وغٌرهم.(43)، وصبلح عبد الصبور(42)المبلئكة

ولد غلب على شعر جرار النبرةُ الحزٌنةُ فً العدٌد ِملن لصلائده المومٌلة، إن 
لم نَمُْل: جمٌعها، بل نجد التصرٌح بلفظة الحزن فً مواضَع كثٌرةٍ، وٌعود السبب إللى 

ث المسللتمرة علللى بللبلد اإلسللبلم، ومللوطن الشللاعر مللا تناولنللاه سللابمًا ِمللن كثللرة الكللوار
خاصة، وتتجلى صورة األنا هنا بشكل بارٍز فً هلذه الظلاهرة، حٌلث للم ٌجلد الشلاعر 
ما ٌشفً غلٌله من لومه، ولعلل ُمواَكبلة هلذه األحلداث والنكبلات سلبب فلً تلراكم هلذه 
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 األحزان عند الشاعر، ومن ذلن ما لاله عن حال الوطن العربً:
 طة الوطن العربًأتؤمل خار

 مشوهة هذي الخارطة العربٌهْ 
 مكتوٌب بحروف سوداءْ 

 ال ٌسمح بالتجوال علٌها .. إال للغرباْء!
 وأمر ّ بكفً فً حذرٍ 

 فوق الخارطة العربٌة
 وأحّس دمامَل حمٍد فً كل األرجاءْ 

    (44)وأرى أصناًما بشرٌة
ُحزنلله لمللا  فٌصللور الشللاعر الللوطَن العربللً بلوحللة تشللكٌلٌة، لٌعبللر بهللا عللن

ٌحدث فً هذا الوطن من تشوٌه متعمد له من الغرب وتمسٌماته، واستخدم لذلن الللون 
األسود كرمز للعداء والحمد الغربً، باإلضلافة إللى معجلم الحلزن اللذي املتؤل بله هلذا 
الممطع، ثم ٌنتمل بلٌن أنملاط الصلورة اللمسلٌة والحركٌلة فلً لولله: ) وأملر بكفلً فلً 

(، والصللورة البصللرٌة التللً أضللفت علللى اللوحللة جمللااًل حللذر، وأحللس دمامللل حمللد
وروعة، ولد برع فً تجسٌد الحمد بالدمامل، التلً تلوحً بلالغرض نفسله، ُمعبلرةً فلً 
ذللن عللن شلدة األلللم والحللزن اللذي ٌعانٌلله الللوطن فلً كللل أرجائلله، ُمنِهًٌلا هللذه اللوحللة 

أصلنام بشلرٌة  بصورة معبرة علن الحلزن اللذي عانلاه؛ إذ للم ٌكلن فلً هلذا اللوطن إال
 كؤن لٌس لهم عبللة بما ٌدور فٌه.

 ثم نجده ٌصور حال وطنه فً السابك وما به من عزة وشموخ بموله:
 كنَت ٌا موطنً فً الملوب كوجه الممرْ 

 لٌس فٌه سوى النور مكتمَل الدائره
 ٌران المرٌُب  .. ٌران البعٌدُ 

 وكنت المزار لمن ٌشتهً
 رهجمال السماء وإطبللة السحب الغام

 وزهَر الربٌع .. ومعنى الرجوعِ 
 إلى لحظات األماْن!

 كنت ٌا موطنً فوق كل الشفاهْ 
 (45)نشٌدًا ٌحرن فٌنا عروق الحٌاةْ 

 إلى لوله:
 وٌا موطنً .. ِغْبَت ِصْرَت لرارا

 وصرت "ِملَفًّا " طواه ظبلمْ 
 (  46)وكٌف تطل ولد مؤل األفك هذا الزحام؟!

)كنلت( لبٌلان حلال للوة بلبلده فلً صلورتها فالشاعُر ٌسلتخدم الفعلل الماضلً 
الجمٌلة، فٌشبهها بالممر وهو مكتمل، والرإٌة عند المرٌلب والبعٌلد، فهلً الملزار لملن 
 ٌرٌد، وٌظهر الصراع جلًٌّا بٌن ببلده الوطن العربً فً الحاضر والماضً إذ ٌمول:

 (47)ال ٌسمح بالتجوال علٌها .. إال للغرباْء! 
بالماضً فً لوله: )وكنت الملزار لملن ٌشلتهً(،  وهنا ٌصور حالة الحاضر
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فٌصور ببلده فً الماضً وجمال سلمائها وأرضلها، وملا ٌملال فٌهلا ملن أناشلٌد ٌبعلث 
روح الحٌاة حتى انتمل بتصوٌرها فً الحاضر بؤنهلا صلارت للراًرا وصلارت ملفًلا ال 

 ٌرى النور، وهنا رمز لشدة سواد الظبلم، والرجوع عن التمدم.
اعر الملللوروث اللللدٌنً فلللً صلللورة ُمنشلللد ٌصلللدح بصلللوته، وٌسلللتدعً الشللل

 مستخدًما أسلوب الحوار فً لوله:
 هذا صوت المنشد ٌعلو فؤسمع
 ٌا سٌدي ٌارسول هللا معذرة 

 مسران فً لبضة األعداء مرتهن
 ونحن فً حٌرة والمدس باكٌة

 (48)والشعب فً فلن األحزان ممتحن
 ن بحر البسٌط:وأًٌضا فً لصٌدة بعنوان: "األمة المخدرة" م

 

ة العربُ   الحكُّ ضاع  وضاعت أمَّ
 

 فلٌس فً الناس غٌر اللهو واللعبِ  
 ام فً دعةٍ ـــــنحٌا كما ترتع األنع 

 
 (49)وال ٌزْلزلنا سٌل من النوبِ  

 
 إلى لوله:

 ىـــــفما لنا نرتضً أْن ٌْستباح حم
 

 مْسرى الرسول وال نْهتزُّ مْن غضبِ  
 هــــــــــــــٌزٌّن وما لنا نْرتجً سْلًما 

 
 (51)من راح ٌْشري تراب المدْس بالذهبِ  

 وٌمول فً لصٌدة بعنوان "حزن وخٌبة" من بحر الوافر: 
 ًــــبلم ربِّ ـــــــــــفلْسطٌن علٌن س

 
 نور ٌا أْرض الجهادِ ـــــــــــــببلد ال 

 ًماـــــــٌن ظلــــــتُِرْكِت وحٌدة تشك 
 

 د الرلادِ ـــــــــــوأْسد العْرب فً مه 
 فـــــا بسخــــــٌماتل بْعضهْم بعض 

 
 (59)رادِ ـــــفواحْزنا ... وٌا خٌب الم 

 
 اليأس:

لم ٌتولف جرار فلً لصلائده عللى النزعلة التشلاإمٌة والحلزن اللذي صلاحب 
غالبٌة لصائده، إن لم نمل: جمٌعها، بل تجاوزها إلى الٌلؤس فلً صلورة األنلا خاصلة، 

 ن فً لوله:وذلن ما ٌستبٌ
 وٌصٌر الٌؤس هو الخبز الٌومً 

 ألطفال الوطن العربً!
 لبنان لضٌة هذا الٌوم..
   (52)فلسطٌن األمس المنسً

فجعل الٌؤس الذي ال ٌصاحب اإلنسلان إال فلً أوللات للٌللة ملن حٌاتله أصلبًل 
للحٌللاة؛ إذ صللار مثللل الخبللز الللذي ال ٌسللتغنً عنلله اإلنسللاُن فللً حٌاتلله الٌومٌللة! ولللم 

شللاعرنا عنللد هللذا التصللرٌح، وإنمللا تجللاَوَزهُ إلللى بعللض إشللارات الٌللؤس مللن  ٌتولللف
إمدادات العرب لحالة النكبات وبعض الظروف التً تُصٌب إخوانهم فلً فلسلطٌن، أو 

 غٌره ِمن لِبَل الصهاٌنة اإلسرائٌلٌٌن؛ سواء برمز أو غٌره، وذلن فً لوله:
 بمً الجرحى أكثر من شهرٌن

 مٌشدون على الجرح اإلبها
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 وٌمولون: غدا ٌؤتً .. ٌؤتً اإلسعاف 
 بمً الجرحى أكثر من شهرٌن

 وشح الماء
 (53)وطعامهم العدس الممزوج بآالم األطفال

ٌبٌن الشاعُر حال الجرحى اللذٌن للم ٌسلعفهم أحلدٌ، وللد تنلاول بلذلن الصلورة 
الُمَصلغَّرة المباشللرة التللً نملهلا ِمللن سللاحة الحللدث، والتلً تللوحً إلللى صللورة األرض 

ر مللن أٌللدي البغللاة الللذي ال وا لللوطن المغتصللب، والللذي بحاجللة إلللى إسللعاف كللً ٌَُحللرَّ
 ٌوجد بهم رحمة وال إنسانٌة.

 الـــهــم:
تشللكلْت صللورة األنللا عنللد شللاعرنا فللً الهللم، إذ تتعللدد بللٌن التشللاإم والحللزن 
والٌؤس والهم الذي جعله ٌُعانً مصلائب أمتله، وملن ذللن ملا بلرز فلً لولله ملن بحلر 

 الكامل:
 ٌانًـــــــــــــلهّم أّرلنً وهّز كا
  

 انًــــــومن الكإوس الدامٌات سم 
 اــــــً فإذا غفوت فبل أرى إال دم 

 
 وإذا صحوت غرْلت فً األحزان 

 عًاـــــــــما تْحمل األْخبار إال نال 
 

 انــــمْن سّمِ أْفعى عاث فً األوط 
 (54)ء بَحْملها الثمبلنُجلّى .. ٌنو  ائبـال ٌْستطٌع المْلب حْمل مص 

فالشاعر ٌصور حالته وهو مهموم، وما ٌُصلٌبه فلً غفوتله ملن أحلبلم دامٌلة 
ومللا ٌُصللٌبه مللن غللرق فللً الحللزن عنللدما ٌصللحو، وٌللذكر سللبب الحللزن الجاسللم فللً 
صللدره بللؤن األخبللار اآلتٌللة كلهللا ال تبشللر بخٌللر، وٌرمللز إلٌلله بسللم األفعللى النللالع مللن 

فً األوطان العربٌة من أعداء هللا ورسلوله الصلهاٌنة، كثرته ولوة سمومه التً كانت 
ثم ٌإكد على شدة ما أصابه من غربة روحٌة واجتماعٌة بؤن المللب ال ٌسلتطٌع حملهلا 

 من كثرة مصائبها، بل تتعب عن حملها السموات واألرض. 
 

 الضعف:
عرف الضعف بالخضوع واالستسبلم والتوسل واالنهزام وعلدم الملدرة عللى 

 .(55)الظروف الخارجٌة والداخلٌة التكٌف مع
ومما ال شن فٌه أن ظاهرة الضعف التً تشكلْت فً الوطن العربً كلان لهلا 
األثلُر األكبلُر فللً شلعر جللرار؛ حٌلث جللاء نتٌجلة التشللاإم والحلزن والٌللؤس اللذي كللان 
ٌعترٌلله فللً لصللائده، ولللد بللرزْت فللً صللورة األنللا واآلخللر علللى حللدٍّ سللواء، واعتلللْت 

 ى اآلخر، ومنها ما نراه فً لوله:صورة األنا عل
 من ٌحمً البسمة فً الشفتٌن؟

 من ٌحفظ أمبًل فً العٌنٌن؟
ْهٌَْونٌة تخترق الوطن العربً؟!  والطٌارات الّصِ

 من ٌحمً مدرسة األطفال؟
 (56)من ٌحمً المصنع والعمالْ 

فالضعف وعدم المدرة ٌظهران من خبلل صلٌغة االسلتفهام )َملن( المتكلررة، 
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وحفللظ  –شللاعر بعبللارات الحرٌللة الضللائعة مللن مثللل: )البسللمة فللً الشللفتٌن ثللم أتللى ال
األمل فً العٌنلٌن(، وملا صلرح بله ملن )حملى مدرسلة األطفلال والمصلنع والعملال(، 

 فالخوف وعدم األمان ٌستمران فً الروح المعنوٌة والمادٌة واإلنسانٌة.
عللرب ولللد تنللاول الشللاعُر لضللٌته فلسللطٌن مللن حٌللث ضللعُف لادتهللا ولللادة ال

 جمٌعًا، وذلن فً لوله من بحر الكامل:
 ضٌَّةً ـمْن موطن اإلْسراء؟ صار ل

 
 انــــــمْحفورة األْحداث فً األذْه 

 مها ــــــــفً كّلِ مْإتمٍر ٌثْرثر باسْ  
 

 انــــــــطــــــمتعلِّمون بعْروة الشٌ 
رون المدْس مْن أغْ    دْوانــــم العـــــبمرار شْجب جرائ  بللهاــــــسٌحّرِ

 (57)تُنهً حٌاة البإس والحْرمان  ظةـــــــْ ٌن بٌمــــــوٌطالبون العالم

واسللتكماالً لحالللة الضللعف والللذل التللً ٌعٌشللها العللرب ٌللذكر الشللاعر حللال 
رإسائها، وما ٌمومون به تجاه فلسطٌن؛ والتً تتلخص فً الثرثرة ولرارات الشجب، 

 فلم نَر غٌر الكبلم وتبعٌة الغرب.
ٌتولللف شلاعرنا عنللد ذللن، وإنمللا بلٌن ضللعف الجٌلوش العربٌللة وحالهللا، وللم 

 وذلن فً لوله من بحر الكامل:
ةٌ ـــــــأٌن الجٌوش؟ وكٌف تهْ   زْم أمَّ

 
 اب هللا فً األْسحار؟!ـــــــــــــتتلو كت 

 دّهاــــــأٌن الجٌوش؟ اللعروض نع  
 

ار؟!ــــــــــــــولبْهجة الزع   ماء والزوَّ
 لجٌوش؟ وكم تخوض معاركاأٌن ا 

 
 اٌاها سبٌل النار!ــــــــــــــتهدي ضح 

 (58)طار؟ــــعن خْنك دٌن هللا فً األلْ   ارـــــــــــــــماذا ٌَُحدِّث لارا األخب 

فٌتساءل عن والع الجٌوش العربٌة، وعلن سلبب ضلعفها، مكلرًرا ذللن ثلبلث 
؟ فإنها ال تنم إال علن هزٌملة مرات، وٌتعجب كٌف تكون هذه جٌوش اإلسبلم والعرب

محممللة؟ كٌللف تكللون هللذه جٌللوش اإلسللبلم وهللً تتلللو كتللاب هللا؟ فهللً جٌللوش زٌنللة، 
 مهمتها العرض أمام الزوار والزعماء؟ 

ومع هذه المذلة الحادثلة لجٌلوش العلرب ٌُظهلر الشلاعر حاللة العلدو وضلعفه 
 وخوفه وخذالنه وذلن فً لوله من بحر الكامل:

عتْ  هذي عصابات اللصوص  تجمَّ
 
 

ٍة وج   ودِ ـــــــحــفً أْرضنا فً لحَّ
 همْ ـــــــفً وْعد بْلفوٍر رأوا حمًّا ل  

 
 فؤتوا .. وجدُّوا .. واْنبروا بجهودِ  

 فاْنظْر ترى عجبًا شراذم أْصبحوا 
 

 (59)دوِد!! ــُمبلَّن أْرض أوائٍل وج 
هلللذي فالشلللاعر ٌصلللور للللرب العلللدو ووجلللوده فلللً أرضلللنا باسلللم اإلشلللارة ) 

اللصوص( الدالة على المرب، متخذٌن وعد بلفور أساًسلا لهلم فلً مطلالبتهم بحملولهم، 
وٌلللؤتً دور التعجلللب ملللن كلللون أن أضلللعف جنلللد بملللاع األرض وأنجسلللهم أصلللبحوا 

 أصحاب أرض، إذ اغتصبوها من أصحابها ومبلكها، أصحاب الشرف الرفٌع؟!

 البعد عن دين هللا:
بُعلد علن دٌلن هللا، وعلدم التمسلن بالعمٌلدة إن من أهم أسباب تلوالً النكبلات ال

اإلسللبلمٌة السللمحة، التللً تحللث علللى التوحللد والتكامللل، كمللا فللً أحادٌللث نبٌنللا علٌلله 
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أفضل الصلبلة والسلبلم: "الملإمن للملإمن كالبنٌلان المرصلوص، ٌشلد بعضله بعًضلا، 
 ، ولوله: "مثل المإمنٌن فً توادهم وتلراحمهم وتعلاطفهم مثلل(61)وشبن بٌن أصابعه"

 .(69)الجسد إذا اشتكى شٌئًا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"
فمن صفات المإمن التوادُّ والتعاطُف والتراُحم، واإلحساس بما ٌحل بإخوانله 
المسلمٌن، وما نجلد الٌلوم ربملا ٌكلون ُمخالفًلا إللى حلدٍّ ملا، إذ تواللت النكبلات وأصلاب 

للْهٌَْونً وغٌللره ٌطمللع فللً ببلدنللا  بللبلد اإلسللبلم الللوهُن والتفكللُن، ممللا جعللل العللدو الّصِ
وٌتملادى، بللل ٌتفلنن فللً التنكٌللل بإخواننلا المسلللمٌن، كملا نللرى ونشللاهد بلٌن كللل فتللرة 
وأخلرى، ومللن هللذا المنطلللك نجللد شللاعرنا ٌتحللدث عللن هللذه الجوانللب بموللله مللن بحللر 

 البسٌط:                  
 هُ ـــــــــماذا ألول وفً لْلبً مواجع

 
 انِ ــــــٌارى مثْل لْطعوالمْسلمون ح 

 ةٍ ـــــــال لٌمةٌ لهُم فً األْرض عالٌ  
 

 وانِ ـــــــوهْم مبلٌٌن ال تْحصى بدٌ 
 ما أْحسنوا الدٌن والدْنٌا وما سلكوا 

 
 دْرب المعالً وساروا دْرب عْبدانِ  

 
 
 
 
 

 (62)انــــدًما مرالًا .. وتْحمًٌرا إلْنس  هاــــــأْنظْر إلى دول اإلْسبلم تْلك ب

فباالبتعاد عن دٌن هللا جعل مبلٌٌن المسللمٌن بلدون لٌملة، وٌلرى الشلاعر أن 
هذه األمة لم ٌتحسن تدٌنها كً ٌنصرهم هللا وٌتمتعوا بحرٌاتهم، ولم ٌحسنوا فلً اللدنٌا 
أًٌضا كلً ٌتمٌلزوا علن غٌلرهم بحٌلاتهم! فحٌلث نظلرت إللى دول اإلسلبلم تجلد اللدماء 

ا،  وٌإكد بعدم العزة والموة إذ لم ٌمم الدٌن عللى شلاكلته وٌملود مرالة، والتحمٌر مستمرًّ
 الببلد من الصالحٌن المخلصٌن، وذلن فً لوله من بحر الكامل:

 ة ــــــــما لم تمْم للدٌن فٌنا دول
 

 ارِ ــــــــــوٌسوسنا لوم من األطه 
 ارناـــــفاللٌل مْمتدّ المدى ودٌ 

 
 (63)ارِ ــــمْحفوفة بمطارِق األخط 

فٌرمز باللٌل الذي ٌوحً بالظبلم وشدة السواد التلً تغطلً العلالم العربلً، ولكلن  
الصورة لم تتولف عند الرمزٌة، إذ هذه الحالة المؤسلاوٌة سلتمتد لوللت طوٌلل، وٌإكلد أنهلا 

 مستمرة إذا استمر العرب فً غوغائٌتهم وبعدهم عن دٌن هللا وعدم تطبٌمه.

كما نجد التصوٌر الحركً وحسن اختٌار لفظلة )المطلارق(؛ إذ عبلرت علن  
خطر الببلد لٌس من الخمول، بل من الحروب التً شكلت هذه اللفظلة صلورة موحٌلة 
لها، ثم نجد الشاعر ٌصرح بالفساد المحٌط بالعرب، وٌصور حلالتهم التلً تسلببت فلً 

 ه من بحر البسٌط:ضٌاع ببلدهم، وجعلت العدو تموى شوكته، وذلن فً لول
 وفً لوله من بحر الوافر:

 

 انِ ــــــوالخْمر تْمضً على جْسٍم وأذْه  لرهُ اـــنْهوى على الجْنس عبَّادًا نع
 ا لمْرآنِ ــــــــــــــمن اإلله .. وال دْرسً   بلـوفً اللٌالً نطٌل السُّْهدَ ال وج

ٌْم  اـــــــــلنـــذْهــوإنَّما لذة الشٌطان ت  انِ ـــعن الوجود  .. فنْضحً دون إ
 ٌانِ ـــــــــك ضبلالٍت وعصْ على طرٌ  ٌاع بناـــــــتْهنا عن هللا فاْمتد الض

دناــــوضاع مْن ٌدنا مسْ   انِ ــونْحن سْكرى نعبُّ الخْمر فً الح  رى محمَّ
 (64)رانِ ـــــكالمط ِّأدْخلته فً الجْحر فئْ   اــنْبغً الحٌاة وذْكر الموت ٌْفزعن
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 لواـــــولومً تاه حادٌهْم وض
 

 ادِ ــــــــوخاضوا فً متاهات الفس 
 ا  ـنسوا أْرًضا غدْت لٌهود نْهب 

 
 
 
 

 بلدـدٌّ للبــــــــــــــُم معــــــولوله 
 إاديــــــخبلفاُت ٌضجُّ بها ف 

 
 
 

 (65)إاديــفؤْكتم حْسرةً مؤلْت ف 
وٌصور الشاعر حال لومه فً الممطعلٌن السلابمٌن وملا جعلهلم ٌبتعلدون علن  

دٌن هللا، والسعً خلف الشهوات النسلائٌة المحرملة، والللذة فلً شلرب الخملر، وكثلرة 
النوم، وهجر المرآن الكرٌم، واالبتعاد عن الصلبلة، وعلدم الخلوف ملن هللا، مملا جعلل 

الملوت وحلب الحٌلاة، وللد شلبه الشلاعر ضٌاع ببلدنا ٌزداد ضٌاًعا، وترتب علٌه كره 
هللذه الحالللة بصللورة غٌللر مؤلوفللة؛ إذ جعللل الفئللران تمللوى شللوكتها وتللدخل المللط فللً 
الجحر خوفًا منها، وفً ذلن كناٌة عن الخوف والضعف الذي ال ٌعادله شًء، وٌإكلد 
الشاعر فً الممطع الثانً عللى ضلٌاع لومله فلً الضلبلل عنلدما خاضلوا فلً الفسلاد؛ 

التلللً اغتصلللبها الٌهلللود، متؤلًملللا  -أرض الملللدس الشلللرٌفة  -نسلللوا ببلدهلللم  حتللى إنهلللم
 ومتحسًرا من الخبلفات التً تحدث بٌن العرب.

 ثانًيا: نغمة التفاؤل:
ن   حٌن استحضار الماضً وترلب المستمبل اللذي ٌسلتهدي خطلؤ الماضلً، وحٌل

األملل  –)التفلاإل تصوٌر حاضر المماومة، فالمعانً التً ٌرددها الشاعر فً هلذه الحاللة: 
 معانً أخرى(. –لوة اإلٌمان  –االستشهاد  –التضحٌة  –الشجاعة  –

 التفاؤل:
ٌستوعُب التفاإل حركٌةَ الفكِر والوعً، وٌتجاوز فلً كٌنونتله سلوداوٌةَ الواللعِ 
وسللكونٌته الُمدانللة؛ رغبللةً فللً تغٌٌللر مللا هللو كللائٌن إلللى مللا ٌجللُب أن ٌكللون، وٌستحضللُر 

ب اآلتللً مصللوًرا مللا لللم ٌحللدث ٌمكللن حدوثلله، إن لللم ٌكللن واجللَب فاعلٌللة الحللدث المرتملل
ده معًا ُط الفعَل المتمْظِهَر بلغٍة تحتوٌه، وتجّسِ  .(66)الحدوِث والولوعِ بإرادٌٍة تُنَّشِ

وتنبع الروح التفاإلٌة من اإلعتماد بلا،، والرضلى بالمضلاء والملدر، وصلدق 
بللة، والصللبر، واإلٌمللان بالنجللاح، المٌعللاد، والنزعللة اإلنسللانٌة، وحللب الحٌللاة، والمح

 .   (67)والتمتع بالطبٌعة
ولم ٌمتصر جرار فً شلعره عللى النزعلة التشلاإمٌة، بلل كانلت هنلان نزعلة 
تفاإلٌة مستمدةٌ من لوة اإلٌمان واألمل بؤبناء اإلسبلم، وبها ٌحممون حرٌتهم أو ملوتهم 

دٌنً، والذي سٌظهر لنلا شهداء فً سبٌل هللا، ولد استمد ذلن من التناص التارٌخً وال
من خبلل عْرض النماذج، واستشهادًا بالرموز التارٌخٌة الذي سطرها اإلسبلُم، وذللن 

 فً لوله:
 هذا الفاروق ٌجرد سٌف

 ٌنصر دٌن هللا ..
 واللهب الدامً .. واألسواط

 ال تشبع من جلد األحباب
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 الفجر ٌلوح فبل تحزن
 ما دام هللا معن

 فجر ال تحزن إن لم تبصر أنت ال
 ما دام الفجر ٌطارد شٌطان الظلمات

 ( 68)الوعد الصادق آت آت
فالشللاعُر ٌرمللز بالفللاروق عمللر بللن الخطللاب لبٌللت الممللدس؛ كونلله الفللاتح للله 
والذي نصر هللا به اللدٌن اإلسلبلمً، فكانلْت غالبٌلة الفتوحلات اإلسلبلمٌة فلً خبلفتله، 

ز مللن لهٌللب المتللل الللذي ٌتجللرأ علٌلله ا لعللدو، ثللم ٌرمللز بللالفجر فللً ونجللده بللذلن ٌُعَللّزِ
سطوعه وإشراله على األرض بؤنه سٌؤتً ال محاللة، وهنلا تؤكٌلد ملن الشلاعر ونظلرة 
جزمٌة تفاإلٌة بالنصر، ثم ربَط هلذا النصلر بملدرة هللا اللذي ٌنصلر عبلاده، وأكلد بهلذا 
الرمز ثبلث مرات فً لوله: )الفجر ٌلوح، ال تحزن إن للم تبصلر أنلت الفجلر، ملا دام 

طارد شٌطان الظلمات(، ورمز للعدو بؤنهم شٌاطٌن، وللٌس الشلٌطنة فملط، بلل الفجر ٌ
 إنهم شٌاطٌن للظلمات، وهنا تبرز صورةُ اآلخر بوحشٌة وهَمِجٌَّة سوداوٌة.

وٌستمر الشاعُر فً ُرموِزه عن صورة اآلخر السلوداوٌة، والنزعلة التفاإلٌلة 
 المصحوبة بموة اإلٌمان، ومنه لوله من بحر البسٌط:

 رٌ ـكف دموعن فاإلسبلم منتصكف
 

 شرـــــــــــــونوره فً سماء الكون منت 
 هذي البشائر فً اآلفاق لد لمعتْ  

 
 دحرــــــــــــــبرولها، وجٌوش اللٌل تن 

 تهـــــــــــما كان ، أن ٌنسى أحب 
 

 (69)رُ ـــفً الضٌك ٌْلهو بهْم مْستْعبد أش 
فلً أول بٌلت فلً مطللع المصلٌدة، واللدال  ٌبدأ الشاعر بالفعل األمر )كفكلف( 

على النظرة التفاإلٌة، رابًطا ذلن بدٌن اإلسبلم الذي انتشر نوره فلً سلماء الكلون، ثلم 
ٌإكد باللمعان والبروق بشائر النصر مستخدًما اسم اإلشارة )هذي( الدال عللى الملرب 

المسلٌئة،  رمًزا لصورة اآلخر باللٌلل، والتلً نجلدها تكلررت فلً الدالللة علن صلورته
 ولكنها تإكد بضعفها وجنوحها فً الرجوع للخْلف.

ولللم تتولللف النزعللةُ التفاإلٌللة عنللد رسللم هللذٌن النمللوذجٌن، بللل نجللدها تظهللر 
بصللورة ألللوى فلللً التعمللٌم عللللى عللزة اإلسللبلم فلللً المللوة المادملللة، والمسللتمدة ملللن 

 استشراف المرآن الكرٌم والسنة النبوٌة، وذلن فً لوله:
 فدمحم آت 

 ً جٌش ٌحرق سد ضباب العجزآت ف
 وٌخرق أسوار المسطنطٌنٌة

 ٌفتح باسم هللا مدٌنة روما
 آت فً جٌش المهدي الفاتح
 لاتل دجال المرن العشرٌن

 (71)وحارق كل التولٌعات على التسلٌم
عنللدما ٌتحللدث عللن الحاضللر ٌظهللر التشللاإم والضللعف، وعنللدما ٌسللتدعً 

 ٌٌس النصر من لوة الماضً العظٌم. الماضً بشخصٌاته وأعدائه ٌتطلع للنصر، ومما
فوظللف مجموعللة نصللوص دٌنٌللة فللً النصللر والمللوة المادمللة لللدٌن اإلسللبلم، 
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وهنللا ٌإكللد بالتفللاإل الجللازم مللن نصللرة دٌللن هللا بظهللور المهللدي وفللتح مدٌنللة رومللا، 
وخروج المهدي، ولتلل اللدجال، فالمهلدي بطلل ملن األبطلال التلً تلؤتً للخلبلص ملن 

لْهٌَْونٌة، األعداء وتنظٌف األر ض من هإالء األدناس، ثم ٌرمز بالدجال إلسرائٌل الّصِ
وذلن فً لوله: )دجال المرن العشرٌن(، فاستخدم الشاعر هذه الرملوز لملا ٌحلدث فلً 

 ولتنا الحالً متفائبًل بخروج بطل مثل المهدي ٌعز هللا به اإلسبلم وٌذل الكفر.

 األمل:
ان ومعرفة أصوله، وملا بله ملن نشؤْت روح األمل لدى شاعرنا من لوة اإلٌم

عبر وأمثلٍة استخدمها لشحذ الهمم وبٌلان الصلراع ملع النزعلة التشلاإمٌة، وملا أثارتله 
أشجانه ِمن خبلل الحزن والٌلؤس والهلم والضلعف اللذي عانلت منله أُمتله، ونجلد روح 
األمل تدُبُّ عند شاعرنا عندما ٌنظلر فلً ملوروث أمتله التلارٌخً اللدٌنً العرٌلك وملا 

 من أبطال، فٌمول من بحر البسٌط: ٌبرز
 (79)دْرب الهدى .. لْم ٌرْعها لٌل طْغٌان  لكنما أملً فً عْصبٍة سلكتْ 

فٌستثنً الشاعُر أصحاب اإلٌمان المطبمٌن لسنة رسول هللا رامًزا لهم بمولله: 
)سللالكٌن درب الهللدى(، نافًٌللا عللنهم طرٌللَك الضللبلل والفسللاد، مإكللدًا بللؤنهم فئللة للٌلللة 

)عصبة(، وهذا ما جعل العدو ٌتكبر،  وتكبر شوكته؛ ألن غالبٌة أبنلاء اإلسلبلم  بموله:
ال ٌمثلونه إال باالسم فمط، ما عدا هذه المللة التلً ال تلوازي عنلاد العلدو ولوتله، ولكلن 

 أمل الشاعر ما زال ٌتكرر فً أكثر ِمن موضع، ومن ذلن لوله:
 بعد للٌل ٌرفع الستارْ 
 بعد للٌل ٌطلع النهارْ 

 ولد الحلم على شفاهناوٌ
 فً بسمة األطفال واألزهارْ 
 وتورق األغصان فً حدائكٍ 

 (72)دمرها الجراد واإلعصارْ 
 إلى لوله:

 وترحل الجلطة عن للوبنا
 (73)وٌرحل الضغط عن األعصابْ 

فالشاعُر ٌرسم األملل فلً الجٌلل الملادم، وٌعبلر علن ذللن بمولله: )بعلد للٌلل(، 
المضللارعة الدالللة علللى الولللت المسللتمر فللً لللرب، ومللا نللرى مللن اسللتخدامه األفعللال 

وذلللن مللن بداٌللة المصللٌدة حتللى نهاٌتهللا مثللل: )ٌرفللع، ٌطلللع، ٌولللد، ترحللل، ٌرحللل(، 
فالتفاإل واألمل ٌنبع ِمن هذه األفعال مع رسلمه بعلض الصلور واأللفلاظ المعبلرة علن 

زهلار، تلورق الحٌاة التفاإلٌة؛ كموله: )النهار، الحللم عللى شلفاهنا، بسلمة األطفلال، األ
األغصان(، ولكن هذه الصور والكلمات النابغة من األمل إلى الحٌاة اإلٌجابٌة، إال أنله 
ٌخرج هذا األمل من حٌاة سلوداوٌة ٌشلوبها االنلدثار واألللم، وذللن فلً لولله: )دمرهلا 
الجراد واإلعصار، ترحل الجلطة عن للوبنا، ٌرحل الضغط علن األعصلاب(، فٌرسلم 
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المتعللددة األشللكال البسللٌطة، هادفًللا مللن ذلللن إلللى بٌللان أن الظلللم ال اللوحللة التصللوٌرٌة 
 محالة زائٌل.

وٌستمر األمل على جانٍب من خلك الصلور الداللة عللى الملوة والشلجاعة فلً 
 صورة األنا، وذلن فً لوله:

 سنهزم الحدٌدْ 
 وتصبح الحجارة الحجارة الصغٌرة

 لذائفًا .. تمتلهم .. تجرحهم
 (74)نجري بها وراءهم

فتظهلللر الملللوةُ بهزٌملللة الحدٌلللد، وتكلللرار كلملللة الحجلللارة، وٌُْمصلللد الحجلللارة 
الصغٌرة خاصة، ثم أصبح للحذف دور كبٌر بهذه الملوة والشلجاعة عنلد األنلا واآلخلر 
أًٌضا الذي رآها لذائف تمتل وتجرح وهم ٌهربون، وذللن فلً الضلمٌر المتصلل )هلم( 

ت الشللاعر ضللعف العللدو وجبنلله فللً لوللله: )تمللتلهم، تجللرحهم، وراءهللم(، وهنللا ٌُثبلل
وخوفه، بعكس شجاعة الطفل الفلسطٌنً الذي ٌُْمِدم على آلٌلات الحلرب بصلدره، وهلو 
ال ٌملن إال الحجارة الصغٌرة، وهذا العدو ٌختبئ خلف المدرعة، بل هنلان َملن ٌلدخل 
تحتها، فكٌلف إذا اتحلد أبنلاء اإلسلبلم، واسلتخدموا ملا عنلدهم ملن آلٌلات حربٌلة، وهنلا 

 صورة العدو وخوفه وضعفه، ومن ذلن لوله من بحر الكامل:تبرز 
 وٌمول طفل  والـــٌهود أمامه

  
 (75)ٌسعون فً رَهٍب إلى األوكارِ  

  

 الشجاعة:
بللرزت صللورة الشللجاعة فللً شللعر جللرار وخاصللة فللً أطفللال أبنللاء المضللٌة 

 الفلسطٌنٌة، من خبلل رمٌهم العدو بالحجارة، ومن ذلن لوله:
 األطفالفً الضفة ٌنتفض 

 مظاهرة تمذف  فً وجه األعداء
 (76)حجارة إٌمان .. إصرار

   وٌمول من بحر الكامل:
 وٌماتل األطفال فً ساحاتها

 
 

 (77)بصدورهم ولذائف األحجار 
 

 

ٌثبللت الشللاعُر شللجاعة هللإالء األطفللال وإلللدامهم علللى العللدو، هللذه الشللجاعة  
ٌلة المسللوبة بلانتزاع أرضلهم، الناتجة عن لوة اإلٌملان، واإلصلرار عللى تحمٌلك الحر

وٌتحدث أًٌضا عن حال هإالء األبطال وملا ٌرونله ملن تفلاإل لتحمٌلك أملانٌهم، وذللن 
 فً لوله:

 تجٌئكم أخبارنا فً نشرة المساء
 أطفالنا للموت ٌركضون

 للمجد ٌركضون
 وٌمذفون الموت بالحجارة الحمراءْ 

 فً أعٌن العساكر األعداءْ 
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 وٌصغر الٌهود فً عٌوننا
 كبر اآلمالْ وت

 وٌسمط األبطال من صغارنا
 (78)وٌسمط الرجالْ 

فنجد النظرةَ التفاإلٌلة المصلحوبة باألملل والشلجاعة عنلد شلاعرنا؛ وللد عبلر 
عنها باألفعال المضارعة الدالة عللى االسلتمرارٌة، باإلضلافة إللى المعجلم اللدال عللى 

لمللوت، للمجللد، المللوة والشللجاعة التللً كانللْت مصللحوبة باألمللل، وذلللن فللً لوللله: )ل
الحجارة الحمراء، األبطلال(، مسلتخدًما الرملوز الصلرٌحة المباشلرة وغٌلر المباشلرة، 
ومجسللدًا بهللا مجموعللة مللن الصللور التللً رسللم بهللا صللوًرا حربٌللة دالللة علللى المللوة 

 .المادمة على أٌدي شجاعة األبطال المستمبلٌة

 الجهاد:
شللعره، ونجللدها  تكللررْت هللذه ظللاهرة الللدعوة للجهللاد عنللد جللرار فللً غالبٌللة

تتنوع بٌن أكثر من جانب من الدعوة إلى الجهاد إلى الفخلر بالمجاهلدٌن، كملا نجلد أن 
هنلان دوًرا تجللاه الشللهداء، وسللنتناول بعللض النمللاذج الدالللة علللى الللدعوة إلللى الجهللاد، 

 ومنها لوله من بحر الخفٌف:
 ريــأٌن روح الجهاد ٌا شعب تس

 
 غْم؟ورة ضٌـــــــــــفٌثور األبطال ث 

 ذْكىـــــــأٌن ٌا شعب روح خالد ت 
 

ْم؟   (79)جذوة الحك فً الفإاد المحّطِ
فٌتسللاءل عللن فضللل الجهللاد والللروح اإلٌمانٌللة التللً تحمللً الللدٌن بهللذه السللنة  

فًا رمًزا تارٌخًٌّا عرف بهذه الصفة النبٌلة، وهو خالد بلن الولٌلد، فنجلده  البطولٌة، ُمَوّظِ
فللٌهم روح الجهللاد بلالتكرار فللً لوللله: )أٌهلا الشللعب(، كمللا  ٌخاطلب أبنللاء الشللعب باثًّلا

ٌإكللد بؤفعللال المضللارع علللى النخللوة واالسللتمرار المصللحوب بللاألمر؛ )لللم تحللرن، 
تململلل، لللم لنعمللل، تكلللم، لللم نجاهللد، نكللافح، كللم تضللٌك(، وذلللن فللً لوللله مللن بحللر 

 الخفٌف:
 

 أٌها الشْعب لم تحرن .. تململْ 
 

 كلمْ ــــل  ... تـــــــأٌها الشعب لم لنعم 
 اهد نكافحــــــأٌها الشعب لم نج 

 
 دمْ ـــــرٌك فؤلْ ـــــد فً الطـــــْ إنما الخل 

 ّرِ حتىـــــكْم تضٌك الحٌاة بالح 
 

 ات بالحر أرحمْ ـــــــض الممـــــإن بع 
مْ ــلٌس ذا المول بالحدٌ  اهدْ ـــــــكلُّ مْن ٌبتغً الحٌاة ٌج   ( 81)ث المرجَّ

تكرر هذا الدعاء الذي تنوع فٌه الشاعر من توظٌف موروث دٌنلً إللى  ولمد
ًرا بجنلة الفلردوس،  تصوٌر الداعً لهذا األمر ِمن اللدماء المراللة عللى الطرٌلك، ُملذَّكِ
فهً ال تكون لتارن حلك وال لمنلافك وال لجبلان، حاثًّلا عللى هلذا اللدرب اللذي ٌتشلوق 

 للفرسان، وذلن فً لوله من بحر الكامل:
 ي الدماء على الطرٌك منائرهذ
 

 وانـــــــــــــلُدسٌة األضواء واألل 
 هواـــــــتدعو الغفاة الرالدٌن تنب 

 
 انــــــــــوتحّرروا من ربمة اإلدم 

 اكتٌ ــما جنة الفردوس مؤوى س 
 

 انــافِك وجبـــــــــعن حمِّه .. ومن 
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 انـــــــــــوافل الفرســـــمشتالة لم  واتهـــدرب الشهادة لم تزْل خط
 ( 89)حانـٌْرجون دار الّرْوح والرٌ  الرافعٌن رإوسهْم صوب العبل

 

حللث الشللاعر فللً نمللاذَج كثٌللرةٍ علللى الجهللاد؛ سللواًء بالتصللرٌح أم بللالتلمٌح، 
 ومن ذلن ما لاله من بحر الكامل:

ع جه  فٌد الصٌدــــودن ٌا حـــــــجّمِ
 

 جٍ صْندٌدِ ٍث هائــــــــْم كلٌــــــواهج 
 دٌد فإنَّناـــــــارة كالحــــــكْن كالحج 

 
 الٍن مْنكودِ ـــــــــوٍم حـــــــنمضً لٌ 

 ب الدْمع الهتون فإنّهــــــــــــال تْسك 
 

 باٌا الغٌدِ ـــــــــطبع النساِء من الص 
 ودِ ــــــــــبلسٍل ولٌـــــــــمكبولةٌ بس  ى إنَّ الببلدَ سلٌبةٌ ــــــــــــٌابن الحم 

 ودِ ــواطلْب حمولن فً طرٌِك صع  ٌا بن الحمى لدْ طال بإسن فانتفضْ 
 (82)اض أزاهٍر وورودِ ـــــال مْن رٌ  انهُ ـــــــــكـــالحكُّ فً ساح المتال م

 

ٌموم هلذا النملوذج عللى جانلب ملن الحملاس اللذي ٌعتملد عللى صلور خٌالٌلة 
للذي أكلد أن البكلاء للنسلاء وللٌس للرجلال، وأنَّ كالتشبٌه باللٌث والحجلارة والحدٌلد، وا

 الحكَّ فً ساحة المتال، ولٌس فً النوم وراحة البال.
 

 الفخر بالمجاهدين:
لم تنحصْر نماذج جرار الشعرٌة على اللدعوة للجهلاد، فهنلان أبطلاٌل صلمدوا 

 أمام العدو، وولفوا ولفة األبطال، وهذا ما رأٌناه فً لوله من مجزوء الكامل:
 بلـــــــان السـان فرسوهن
 

 مامْ ـــــاٌل وانتـــــــــح لهم صٌ 
 وــــوا أال ٌكــــــــلد ألسم 

 
 (83)طٌن مرامْ ــــــن سوى فلسْ  

 
 

 وفً لوله من بحر البسٌط:
 وال مدٌٌح لفجر المجد ٌْصنَعَهُ 

 
 (84)مجاهدون لتْبمى راٌة الدٌن 

 
اإللدام والجهاد والمدعم بالمسلم  فالشاعر ٌإكد بالواو فً لوله: )وهنان( على

مللن المجاهللدٌن، كمللا ٌرمللز بللالفخر للمجللد والنصللر، الللذي صللنعه هللإالء المجاهللدون 
 لدحر هذا العدو.

 االستشهاد في سبيل هللا:
كان دور الشهداء بارًزا عند أبنلاء الشلعب الفلسلطٌنً، وملا ٌخافله العلدو ملن 

ٌد فً حدٌثه ألمه والتً بعنلوان: رهبة تجاههم، ومن ذلن ما لاله جرار على لسان شه
 "رسالة فدائً إلى أمه" من بحر الرمل:

 عً الحنّاء فً كلتا ٌدٌاـــــــــوض  ٌّاـــــــــّت علــــــأُّمِ ال تْبكً إذا م
 ًــــــــــوأنا ٌا أم إلى الخلد طرٌم

 
 ئن النفس مرضًٌا رضٌاـــــــمطم 

 بلــــــــــــفً سبٌل هللا ألضً بط 
 

 لدًا علٌاــــــــــهٌدًا نائبل خـــــــوش 
 ٌاــــــٌاي سخـــــباذالً روحً ودن  هٌدًاـــــــــزغردي أماه إن مت ش 

 ٌا؟ــأْسمع األْلصى ولد أضحى بك  كًـــــــكٌف أحٌا ودٌار المدس تبْ 
ٌْح نْفسً إْن تراخْت عْن جهادٍ  ٌّاـــــــعْن كفاحٍ وترى فٌها بغ  و

(85) 
 

جتمع ُروح األموملة وروح الشلهادة ورٌلح الجنلة فلً لتلال العلدو، وتتكلرر فت
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هللذه المعلللانً فلللً لصلللٌدته التلللً بعنللوان: "الشلللهداء"، والتلللً بعنلللوان: "رسلللالة إللللى 
 الشهداء"، والتً ٌمول فً مطلعها:

 لوال الشهداُء لكان الكوُن بحار ظبلمْ 
 (86)ظلماٌت تغشاها ظلماتٌ 

 قوة اإليمان:
بللرزْت فللً األنللا لللوةُ اإلٌمللان التللً نعتللز بهللا، وهللً لللوة  ومللن الصللور التللً

اإلسللبلم الحمٌمٌللة، ولللم ٌتولللف شللاعرنا علللى النبللرة المحزنللة المؤسللاوٌة، وإنمللا تنللاول 
جوانللَب المللوة التللً تفللرد بهللا أبنللاء دٌننللا وأولهللا اإلٌمللان الصللادق؛ والحمٌللة، ولللوة 

واالستشلللهاد فلللً سلللبٌل هللا اإلرادة، والشلللجاعة، والتفلللاإل، والجهلللاد فلللً سلللبٌل هللا، 
والللوطن، ولللد رأٌنللا نمللاط المللوة هللذه ودورهللا البللارز عنللد شللبابنا فللً المعللارن التللً 

 خاضوها، وٌظهر الشاعر لوة اإلٌمان فً لوله من بحر البسٌط:
 تناـــــــــور نْهضـــــــــلْرآننا ٌا أخً دْست

 
 ا ما مثْله الدررــــــــوحْرز وْحدتن 

 ناــــــــْلك مْسلكــــــر الخودرب أْحمد خٌْ  
 

 مرــــاعهُ نْمضً ونؤْتــــونْحن أتْب 
 دهـــْوعـــــار مــــــَ مهما طغى "هْبل" فالنّ  

 
 ادهُ سمرـــــــوسوف تؤْكل من أْسٌ 

 حرـــالبمه ـــــــــلكْن تلمَّفهُ من ظل  وتهــــــــْ )فْرعون( باألْمس لد غالى بسط 

 برـــــبْل أْصبحت فٌهم للسامع الع  لدوا؟ـــــأْو هامان هْل خفؤٌن فْرعون  .. 
 روا؟ــوأٌن مدٌن واألحماف ال ذك  همـــــــــخرتـــــــــوأٌن عاد ثمود أٌن ص

 (87)رــــــتبت ٌداه له النٌران تنتظ  بــــرنا هذا أبو لهــــــــــــوأٌن من عص
 

ن الكللرٌم هللو سللر النهضللة وسللبب فٌإكللد الشللاعر علللى أنَّ االلتللزام بللالمرآ

الوحدة، وسنة رسلول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هلً الطرٌملة الصلحٌحة، واللنهج السللٌم، وللن نسلتمٌم إال 

باتباعهللا وتطبٌمهللا، ولللد اسللتمد الشللاعر هللذه األمثللال مللن المللوروث اإلسللبلمً الللدٌنً 

ملا حلدث التارٌخً؛ إذ ضرب أمثلة عن كفلار للرٌش، ورملز لهلم بلـ)هبل( صلنمهم، و

لهللم، والتؤكٌللد علللى أن موعللدهم النللار، وضللرب بفرعللون وطغٌانلله، وعمللاب هللا رب 

العالمٌن له، ثم أخذ التناص مؤخذه التارٌخً والدٌنً مع فرعون وهامان وعلاد وثملود 

ومللدٌن واألحمللاف وأبلللو لهللب، متسلللائبًل عمللا حلللدث لهللم، بسلللبب لللوتهم وجبلللروتهم 

التللً أْردَتُْهللم فللً الهاوٌللة، وجعلللتهم عبللرةً وتكبللرهم، وربللط بللذلن عمللاب هللا ولوتلله 

لآلخللرٌن، ولللد اسللتلهم الشللاعر هللذه الِعبَللر لٌظهللر لللدرة هللا وعظمتلله، وأكللد  علللى أنَّ 

هإالء الشرذمة ال ٌساوون عند هللا جناح بعوضة، فهو المادر الموي، وفً الممابل أكد 

 دي عمابه.على أن االستمامة على نهج هللا وكتابه ستإدي إلى رضاه، وتفا

ولم ٌتولف الشاعر عند ضْرب هذه األمثلة فملط، بلل نجلده ٌشلعل الهملم التلً 

تنبللع بللالموة الٌمٌنٌللة بالتمسللن بطاعللة هللا ورضللاه، مولللدًا لهٌللب الشللجاعة، منادًٌللا هللذا 
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 العدو بكل كبرٌاء، بل متحدًٌا له مهما عمل وفعل، وذلن فً لوله:

 ٌا غاصب ملن هللا
 لن نسجد إال للدٌان

 شئت فعذب ... لن نهوي  ما
 تهوى أصنامن ... لن نبكً
 تبكً أسواطن ... لن نركع

 (  88)إال فً محراب الرحمن
 –للن نهلوى  –فٌكرر الشاعر )لن النافٌة( أربع مرات فً لوله: ) لن نسلجد 

لن نركع( مإكدًا على أن السلجود والركلوع والبكلاء للن ٌحلدث إال ، رب  –لن نبكً 
إال فلً محلراب اللرحمن( فلدلت أداة االسلتثناء  –لوله: )إال للدٌان العالمٌن، وذلن فً 

)إال( فللً هللذا الممطللع علللى المللوة والٌمللٌن المإكللد النللابع مللن أصللل الللدٌن اإلسللبلمً 
 والملب اإلٌمانً.

ثم نجده فً موضع آخر ٌُإكد عللى للوة اإلسلبلم، وملا للام بله ملن تغٌٌلر فلً 
 :حالة األمة، وذلن فً لوله من بحر الكامل

 اراــــــذلة وصغــــٌش مـــكانت تع  ةــــــإسبلمنا باألمس أنشؤَ أُم
ةـــفغدْت بفْضل هللا أْعظ   م أمَّ

 
 ناراـــــــائرٌن مـــــــكانْت لكّلِ الح 

 وة أْبراراــــــربًِّ صفْ ـــــبِه نـــــــف  ناـــــــوإذا اتَّخذْنا دٌننا منهاج 
 اراـــــــد واألنهــــــْ حتى ٌنالوا الخل  ٌتٍة ــــٌشرون دْنٌاهْم بؤْكرم م
 (89)اراــــونعود نرفع فً الدٌار الغ  ودةــوإذًا تعود الدار أْكرم ع

مإكللدًا علللى أن االلتللزام بهللذا الللدٌن علللى الوجلله الحمٌمللً هللو العللزة والمللوة 
 والشموخ، الذي ٌعلو به اإلنسان من حرٌة وتربٌة ولوة وخلُك.

اآلخللر ظهللرْت فللً هللذا الجانللب، إذ جعلللت األنللا التشللاإمٌة  كمللا نجللد صللورةَ 
 تغلب على األنا التفاإلٌة، وذلن فً لوله من بحر الكامل:

 ولغٌر دٌن هللا تْعلو راٌة 
 

تنا سبٌل الع   (91)ارـــــــسلكْت بؤمَّ
 

 َكِذب الغرب وخداعه:
ظهر كذب الغرب وخططهم، وانكشف لعامة العرب والتً أسلهمت بلالحرب 

إلعبلمٌلة، وتبرٌلد النخللوة العربٌلة، وذلللن فلً الشللْجِب واالسلتنكار مللع خلبلف الوالللع ا
الذي رسمتْه فً الخطة العدائٌة على اإلسبلم والعرب خاصة، فهً تسلتنكر ملا ٌحلدث 
أحٌانًا، وتدعم بالموات واآلالت الحربٌة ملن جانلب آخلر، وهلذا ملا أشلار إلٌله شلاعرنا 

 فً لوله من بحر الكامل:
 اــنـــــرة دٌنـــــــأمرٌكا لنصوتهبُّ 

 
 

 مان!!ــــــــعجبًا لنْصر الكفر لئلٌ 
 رىـــــوعلى مساحات الخرائط ال ت 

 
 ًـــــر لانـــــــإال دم اإلسبلم أحم 

 وكةــــــــسفــــــــبٌَِِد العدّوِ دماإنا م 
 

 (99)غٌانــــــــوُمرالةٌ بمخالِب الط 
 
الكفلر لئلسلبلم، وكٌلف ٌتمابلل الضلدان وٌتآلفلان؛  فٌتعجب الشاعُر من نصلرة 

ألن الكفللر عللدو لئلسللبلم والعكللس، ومللا تمللوم بلله أمرٌكللا مللن شللجب ورفللض للعللداء 
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اإلسرائٌلً، للٌس هلذا إال تنفٌلذًا لمخططاتهلا، وملن ذللن ملا أورده ملن صلور بصلرٌة 
تكشللف حالللة اإلسللبلم فللً جمٌللع لللارات العللالم، فهللً المسللتهدفة بللالحروب والمتللل 

االنتهاكات، ولد رمز لها باللون األحمر المانً أي شدٌد الحمرة، لٌدل على كثلرة ملا و
 ٌراق فً أرجاء العالم اإلسبلمً.

كمللا نجللده ٌرمللز عللن حللرب العللدو وسللفكه لللدماء المسلللمٌن بموللله: )بمخالللب 
الطغٌان(، وهنا صورة بصرٌة حركٌة لمسٌة، صور بها الشاعر شلدة العلداء واآلالت 

ستمر على الدٌن اإلسبلمً، كما صرح الشاعر بذلن فلً لولله: )بٌلد العلدو الحربٌة الم
 دماإنا مسفوكة(.

ونجللد الشللاعر ٌصللرح أًٌضللا بالمخططللات الغربٌللة التللً أعللدوها وأحكموهللا 
 لحرب اإلسبلم، وذلن فً لوله من بحر البسٌط:

 همْ ـــ... اعداإنا أحكموا ٌا صاح خطت
 

 وارــــلكنهْم فً الذي لد خطَّطوا خس 
 تْ ـــــــــعـــسرنا وراءهُم كالشاة إذ تب 

 
ارها ال ترى ما ٌ   درُ ـــــْرسم المـــجزَّ

رناــــوت ٌحــــحتى انتبْهنا على ص   (  92)رُ ــــأن الطرٌك ظبلم ... كله حف  ذِّ
ر كشف العرب لخطط الغرب، وأكد خسران هذه الخطط، مع أنه أثبلت   فَصوَّ

السلٌر باتبلاع الشلاة للجلزار اللذي ٌسلحبها للمتلل، وهنلا دلٌلل  المشً خلفهم، مشبًها هذا
عللى للللة العمللل والللوعً لللدى المسلللمٌن اللذي أصللبح كالبهٌمللة، وعللدم إدراكلله لخطللط 
عدوه وما ٌرٌد ملن اسلتخدامه كآللة أو وسلٌلة للٌس لله عملل أو دٌلن، ثلم ٌصلور انتبلاه 

مرة، وللد رملز للذلن العرب من هذا الكابوس الذي ٌمود إللى الهلبلن والحلروب المسلت
 بالظبلم والسواد وما به من حفر.

 وتتكرر صورة الغربً وما ٌموم به من خداع مكشوف للعربً فً لوله:
 سمع األطفال النشرة والتعلٌك على األنباءْ 

 ... ولرار األمم المتحدة
ْهٌَْونً على لبنانْ   شجب َ العدوان الّصِ
 فرح األطفال وظنوا أن النصر لرٌبْ 

 عالم لد شجب العدوانْ ما دام ال
 فالنصر لرٌب ٌا لبناْن!

 

 سمع األطفال هدًٌرا فً األجواءْ 
 واهتزت بالمصف األرجاءْ 

 وتسلل طفل مذعورٌ 
 نحوي ٌسؤلنً دون حٌاءْ 

 هل سمع الطٌارون تفاصٌل األنباْء!
 وشجب األمم المتحده؟

 ونظرت إلٌه:
 ستعلم بعدُ تفاصٌل األنباْء!

 وعاد الطفل ٌصٌح:
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 لن طٌارات حربٌة؟ألسنا نم
 (  93)هل تذكر ٌوم االستعراض؟

 

فٌتشكل الجانب الدرامً فً هذا النموذج الذي مثل صلورة الطفلل عنلد جهلله 
بمللا ٌحللدث عللن الغللرب؛ سللواء األمللم المتحللدة أو غٌرهللا، مللن االسللتنكار والشللجب 

ر، بالتعلٌك فً أنباء األخبار، وما دار بٌن تعدد األصوات إذ كانلت اإلجابلة ملن الشلاع
وهلو ربمللا ٌكللون رمللًزا عللن حللال المفكلر أو الكاتللب أو ربمللا عللن المللدٌم الللذي عللرف 
تكرار هذه المؤساة التً تتكرر من العدو وعن والع خبلرة مسلتمرة عانتهلا العلرب، إذ 
جسللد الشللاعر صللورة االسللتمرار فللً الحللرب بعللد التعلٌللك واإلنكللار مللن الغللرب عللن 

تغربًا عللدم تولللف الحللرب بعللد الللرفض االعتللداء اإلسللرائٌلً علللى لبنللان، وكللان مسلل
الصللوتً مللن الغربللً الللذي كللان بؤمللل إٌمافلله مللن سللاحة المتللال بالفعللل، كمللا تجسللدت 
الللدراما فللً النظللر عنللد األطفللال واإلجابللة إلللٌهم، وفهللم الحالللة، ثللم اعللتبلء صللراخهم 

 وإحساسهم بالمهر والعدوان.
ا واآلخللر وللد تشللكل الحللدٌث عللن الغللرب وعبللتلله بللالحرب فللً صللورة األنلل

متمثبلً فً طغٌان كشف اآلخر بصورة أوضح عنلد األنلا خاصلة، وأصلبح مكشلوفًا ال 
 ٌمكن إخفاإه. 

 
 

 وبعد: 
فً الحمٌمة أن الشعر المومً عند ملؤمون جلرار اتكلؤ عللى الرملز، وال سلٌما 
الرموز الخاصلة التلً ابتلدعها ملن ذاتله، وهلذه الرملوز "ٌسلتمدها الشلاعر ملن والعله 

تختلللف مللن شللاعر آلخللر الخللتبلف التجربللة والمعانللاة التللً ٌمللر بهللا الللذي ٌعٌشلله، و
، ولعللل الرمللوز الخاصللة تهللدف إلللى التعبٌللر عللن الحالللة العاطفٌللة، أو (94)الشللاعر"

 .(95)االنفعالٌة للفرد، الذي صدر عنه السلون، ونعتبره رمًزا لهذه الحالة
تكرار فللً والرمللُز الشخصللً هللو الللذي ٌُبدعلله الشللاعر، أو ٌتحللول عنللده بللال 

 .(96)التجربة ِمن صورة عامة إلى رمزٍ 
وال ٌخلللو اإلبللداُع األدبللً عامللة والشللعر خاصللة عللن الرمللوز الشخصللٌة، 
والرمللوز العامللة أًٌضللا، فهللو جللزء مللن ممومللات األدب وخاصللة فللً األدب الحللدٌث، 

، وهلذا ملا (97)حٌث "استخدم للتعبٌلر بشلكل غٌلر مباشلر، للدالللة عللى إٌحلاءات فنٌلة"
ه فللً الدراسللة منللذُ البداٌللة، فربمللا ال ٌخلللو جانللب منهللا إال وتناولنللا فٌلله رمللًزا الحظنللا

واحدًا على األلل، وللد شلملْت هلذه الرملوز جوانلَب التفلاإل والتشلاإم واألنلا واآلخلر، 
ولوجودها ظاهرة، سنتناول أربعة رموز على األلل لبٌلان أهمٌلة هلذه الظلاهرة عنلده، 

لتفللاإل واألملل بسللطوع النهلار، وإزاحللة سللواد وملن ذلللن رملز الفجللر اللذي صللاحب ا
 اللٌل المظلم فً أكثر من موضع فً لوله من بحر الكامل:

 

 لكن فجر الحك ٌوًما ُمْسِفرٌ 
 

 (98)وممّزٌق أسطورة التهدٌدِ  
 ولوله من بحر البسٌط: 
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 عبلمة النصر لم تبرْح أكفّهمُ 
 

 (99)ومولد الفجر حّك غٌر مظنون 

 :ولوله من بحر البسٌط 
 ٌا شعُر هل سنرى فجًرا فٌْنسٌنا

 
 (911)"ٌا من لملب شدٌد الهّم محزون"؟! 

فنجللد التفللاإل ٌصللاحب هللذا الرمللز، والللذي تكللرر عنللد الشللاعر فللً مواضللَع  
كثٌرة وبطرق مختلفلة، ولكنله ٌصلب فلً النهاٌلة بالنصلر والملوة، وللد وردت بصلور 

للد الفجلر، سلترى فجلًرا(، متنوعة كما نرى فلً هلذه الشلواهد بمولله: )فجلر الحلك، مو
باإلضافة إلى نملاذج أخلرى كثٌلرةٍ أشلْرنا لبعضلها سلابمًا عللى سلبٌل المثلال: )شلروق 

 .(914)، لفجر المجد(913)، الفجر ٌلوح(912)، الفجر نور للوبكم(919)الفجر
ومن الرموز التً استخدمها الشاعر )اللٌل(، كناٌة علن العلدو وفتكله، وربملا 

 م والٌؤس وضعف العرب، وذلن فً لوله:تدخل تحت جانب التشاإ
 (915)وحسبت أن اللٌل فً جنبً مات

 ولوله:
 (916)نحفر فً جدار هذا اللٌلْ 

 ولوله:
 (917)فاللٌل فً ببلدنا نهار

للَف الشللاعر تعبٌراتلله للداللللة علللى العللدو، كمللا رمللز عللن األخٌللر بكثللرة  فَوظَّ
عللى االسلتمرارٌة فلً العلداء  المتال والحرائك والصوارٌخ المستمرة للٌبلً، وهنلا دلٌللٌ 

والحرب، كما ترمز إلى علدم النلوم ِملن الخلوف واالعتلداءات المتواصللة، ونجلد ذللن 
 .(918)فً لوله: )وجٌوش اللٌل

كمللا لللد تكللرر رمللز الطوفللان عنللد جللرار، وهللو دال علللى الحللرب المسللتمرة 
 على الببلد العربٌة، والكوابٌس المتوالٌة فً لوله من بحر الخفٌف: 

 

 ّم طْوفانللللله الوجلللللود وأْربلللللىعللللل
 

 (919) وتملللللادى إللللللى رإوس الجبلللللال 
 ولوله من بحر البسٌط: 

 والجاهلٌَّللللة لللللد شللللبّت موالللللدها
 

تْنلللا بطوفلللان   ( 991)فلللً كلللّلِ أْرض وعمَّ
ونجد أًٌضا رموز اللون تتكرر عند شاعرنا أكثر من مرة، ومن هذه الرموز  
 ف:اللون األسود الذي ورد فً لوله من بحر الخفٌ

 هات ملا شلئت ملن لوارعلن اللـسو
 

 (999)د وهللللللد البنٌللللللان بللللللالزلزال 

 كما رمزت هذه األلوان إلى العدٌد من الدالالت فً شعر جرار المومً.    
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 .949م، ص 2114ماجستٌر، غٌر منشورة، جامعة مإته، 

المشللهد الشللعري فللً األردن  -رة الشللعبٌة بللالرمزالسللٌ -األسللطورة  –دمحم الجزائللري، تخصللٌب الللنص   (95)

 .997م، ص 2111)نماذج(، مطابع الدستور التجارٌة، عمان، األردن، 

خالد الكركلً، الرملوز التراثٌلة العربٌلة فلً الشلعر العربلً الحلدٌث، دار الجٌلل، بٌلروت، مكتبلة الرائلد   (96)

 .98م، ص 9989هـ، 9419، 9العلمٌة، عمان، ط

نبللان المحطللانً، االتجللاه اإلسللبلمً فللً شللعر دمحم بللن سللعد الللدبل، جمٌللع الحمللوق للمإلللف، حمللد فهللد ج (97)

 .953م، ص2119هـ، 9431، 9الرٌاض، ط

 .22المدس تصرخ، ص  (98)

 .57رسلة إلى الشهداء، ص  (99)

 .58رسالة إلى الشهداء، ص  (911)

 .9مشاهد من عالم المهر، ص (919)

 .52مشاهد من عالم المهر، ص  (912)

 .935لصائد للفجر اآلتً، ص  (913)

 .55رسالة إلى الشهداء، ص  (914)

 .49لصائد للفجر اآلتً، ص  (915)

 .78مشاهد من عالم المهر، ص (916)

 .69مشاهد من عالم المهر، ص (917)

 .7لصائد للفجر اآلتً، ص  (918)

 .47لصائد للفجر اآلتً، ص  (919)

 .51لصائد للفجر اآلتً، ص  (991)

 .48لصائد للفجر اآلتً، ص  (999)
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 المصادر والمراجع:
 المصادر:

 .9م، ط2113رسالة إلى الشهداء، دار اإلعبلم للنشر والتوزٌع، 

 م.9969هـ/ 9389، 9المدس تصرخ، دار البٌان، الكوٌت، ط -

 م.9989لصائد الفجر اآلتً، مكتبة األلصى، عمان،  -

 م.9983شٌر، عمان، مشاهد من عالم المهر" دار الب -

 المراجع:

أحمللد جللدع، حسللنً فرٌللز، شللعراء الللدعوة اإلسللبلمٌة فللً العصللر الحللدٌث، مإسسللة  -

 .3م، ج9985هـ/9415، 4الرسالة، لبنان، ط

، 9حسلللنً أدهلللم جلللرار، أدبلللاء ملللن جبلللل النلللار، دار الملللؤمون، عملللان، األردن، ط -

 م.2117هـ/ 9428

ً شللعر دمحم بللن سللعد الللدبل، جمٌللع حمللد فهللد جنبللان المحطللانً، االتجللاه اإلسللبلمً فلل -

 م.2119هـ، 9431، 9الحموق للمإلف، الرٌاض، ط

خالللد الكركللً، الرمللوز التراثٌللة العربٌللة فللً الشللعر العربللً الحللدٌث، دار الجٌللل،  -

 م.9989هـ، 9419، 9بٌروت، مكتبة الرائد العلمٌة، عمان، ط

 م.9959،  9ساطع الحصري، ما هً المومٌة، دار العلم للمبلٌٌن، بٌروت، ط -

شللعٌب أو عللزوز، االتجللاه المللومً فللً الشللعر المغربللً الحللدٌث المعاصللر، مطبعللة  -

 م.2115هـــ، 9426، 9األمنٌة، ط

ه(، اللللوافً بالوفٌلللات، مطبعلللة وزارة المعلللارف، 764صلللبلح اللللدٌن الصلللفدي)ت  -

 .2م، م9949استانبول، 

ٌلة فنٌلة، دراسلة تحلٌل-صبلح محمود سٌد مناع، االتجاه المومً فً شلعر أبلً سلرور -

 جامعة األزهر كلٌة اللغة العربٌة بؤسٌوط.

، منشللورات 9عبللد المللادر المللط، االتجللاه الوجللدانً فللً الشللعر العربللً المعاصللر، ط -

 م.9981جامعة الٌرمون، اربد، 

، 9ماجد حمد السامرائً، التٌلار الملومً فلً الشلعر العراللً، دار الشلعر الثمافٌلة، ط -

 م.9983

المشللهد  -السللٌرة الشللعبٌة بللالرمز -األسللطورة  – دمحم الجزائللري، تخصللٌب الللنص -

 م.2111الشعري فً األردن )نماذج(، مطابع الدستور التجارٌة، عمان، األردن، 

 م.9971دمحم عبد الغنً حسن، الشرٌف الرضً، مطبعة دار المعارف، الماهرة،  -

 .4معجم البابطٌن، مإسسة جائزة عبد العزٌز سعود، البابطٌن لئلبداع الشعري، ج -

، 9ملن الشللعر اإلسللبلمً الحللدٌث، مختللارات مللن شللعر الرابطللة، مكتبللة العبٌكللان، ط -

 م.2116هـ/ 9426

 www.ajoory.comمولع/  -

www.palestineembasy.org.sa/n_anthem.htm. 

http://www.ajoory.com/
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 أطروحات جامعية:

دراسلة نظرٌلة  -اصلرلممان رضوان خالد الشنطاوي، الرمز فً الشعر األردنً المع -

 م.2114تطبٌمٌة، رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة، جامعة مإتة، 

نللوال بلللران الثمللالً، اللللذات واآلخللر فلللً رومٌللات أبلللً فللراس الحملللدانً، رسلللالة  -

ماجسلللتٌر، غٌلللر منشلللور، جامعلللة أم الملللرى، لسلللم اللغلللة العربٌلللة، مكلللة المكرملللة، 

 هــ.9432

 أبحاث محكمة:

شلعر نلازن المبلئكلة بلٌن الثابلت والمتحلول دراسلة أزهار فنجان صدام، الحلزن فلً  -

 م.2199، لسنة 57موضوعٌة فنٌة، مجلة آداب البصرة، عدد 

باسللم نللاظم سلللٌمان، المللوة والضللعف فللً شللعر أبللً فللراس الحمللدانً، مجلللة التربٌللة  -

 .4، ع 94م، م2117والعلم، جامعة كركون، 

الرضلً، مجللة  ثائر سمٌر حسن الشمري، هلاجس الحلزن وأثلره فلً شلعر الشلرٌف -

 ، )عدد خاص( المإتمر العلمً العاشر.96، م 9جامعة بابل، العلوم اإلنسانٌة، ع 

جاسللم غللالً رومللً، لفظللة الحللزن وأثرهللا فللً شللعر نللازن المبلئكللة، مجلللة آداب  -

 م.2192، لسنة 61البصرة، عدد 

( شرٌف بشٌر أحمد، بنٌة التفاإل والنبوءة فً لصٌدة نازن المبلئكة)للصلبلة والثلورة -

عبللور مللن المسلللكوت عنلله إلللى المعللللن، مجلللة أبحللاث التربٌلللة األساسللٌة، جامعلللة 

 .2،ع 4م، م 2117الموصل، العراق، 

ضٌف هللا هبلل العتٌبلً، ملن مظلاهر الحلزن عنلد الشلابً، مجللة جامعلة المللن عبلد  -

 م.9992هـ، 9492، 5العزٌز،اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، م

ح عبلد الصلبور، المجللة العربٌلة للعللوم عبده بلدوي، ظلاهرة الحلزن فلً شلعر صلبل -

 .2، م 6اإلنسانٌة، الكوٌت، ع 

فتحً رمضان المراضً، االتجاه المومً فً شعر خالد زغبٌة، فكر وإبداع، مصلر،  -

 م.2192، 67ج 

دمحم خالللانً األصللفهانً، ودمحم جعفللر أصللغرى، التفللاإل فللً شللعر إٌلٌللا أبللو ماضللً،  -

 .23م، ع 2119ٌة، الجزائر، ودمحم حسن شهرٌار، مجلة اللغة العرب


