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 ثىائية انىور وانىار يف شعر حممود حسه إمساعيم
ا
ً
 " " ديوان وار وأصفاد" منورج

 عثماف حسف  هدى
 مصر. –جامعة المنيا  –كمية دار العمـو   -قسـ الدراسات األدبية والنقدية

@mu.edu.egٔhassanHoda.  
                                                       املهخص :        

إف النػػور والنػػار وجمػػاف مػػف وجػػو، الطبيعػػة ي وورود الطبيعػػة فػػي شػػعر شػػاعر هػػو 
ورود اختياري مف أعماؿ مخيمة الشاعري وفي ضوء كوف ورود الطبيعة مػف اختيػار 

قػارئ شػعر محمػود حسػف إسػماعيؿ فػي ديوانػ    نػار  فأمخيمة الشاعر يرى البحث 
وأصػػفاد ي يظحػػظ أف خيػػاؿ الشػػاعر مشػػدود صػػوب النػػور والنػػار ومػػا يتعمػػؽ بمػػا. 
ارتبطت ثنائية النور والنار عند شاعرنا في هذا الػديواف بالمجػا ت الد ليػة اةتيػة   

األرض يي  –الميؿ  –الضياء  –الشمس  –الدماء  –النور  –الطبيعة في   الشروؽ 
  –التػدمير  –الثػورة  –الممػب  –الجمػر  –الشػبوب  –والحرب والسمـ في   ا شتعاؿ 

 –فػػي   الحػػب الحمػػـ يي وعػػالـ المشػػاعر النفسػػية  –المظػػ   -ا صػػفاد  –الشػػظية 
األيديولوجيا في  المزيمػة و  يي النفسي األلـ –الحزف  –المكابدة  –الموت  –الجماؿ 

والتػػي  ي. هػػذ، هػػي مصػػاحبات ثنائيػػة النػػور والنػػارضػػظؿيالمدايػػة وال –وا نتصػػار 
تتجم  لدى شاعرنا بمػا يػوحي بػأف هػذ، الثنائيػة تحفػؿ بمعػاف كثيػرة. تحققػت البنيػة 
المزدوجة لمنار عند محمود حسف إسػماعيؿ فػي هػذا الػديواف فجػاءت قػوة خيػر بنػاء 

وجػػاءت قػػوة شػػر هػػدـ مػػف حيػػث وجممػػا ي مػػف حيػػث وجممػػا المضػػيء   النػػور ي 
وانعكػس ذلػؾ فػي صػور،  ي المحرؽ. ودلؿ البحػث عمػ  أف الشػاعر ذو مخيمػة ناريػة

 الشعرية.
 محمود حسف إسماعيؿ. –أصفاد   –النار  –النور  –  ثنائية  انكهمات املفتاحية
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Dualism light and fire in the poetry of Mahmoud 

Hassan Ismail 

"Diwan of Fire and Handcuffs" as example 

Hoda Othman Hassan 

Department of Literary and Critical Studies - Faculty of Dar 

Al Uloom - Minia University - Egypt. 

Hoda.hassan1@mu.edu.eg 

abstract 

Light and fire are two faces of nature, the flowers in nature in 

the poetry of a poet are optional roses in the imagination of 

that poet. In the light of the natural flowers being from the 

fancy of the poet, the researh comes to the conclusion that the 

reader of Mahmoud Hassan Ismail 's poetry in his book of 

poems ( Fire and Handcuffs) notices that the poet 's 

imagination is attracted towards light and fire as well as what 

is related to them. Both of light and fire are related in this 

book of poems to the following indicative fields: Nature in  

( Sunrise, light, blood, sun, brightness, night and land), War 

and Peace in ( waging a war, breaking out, blaze, revolution, 

destruction, handcuffs and lava ), World of spiritual feelings in 

(love, beauty, death, agony, sadness and pain), Ideology in 

(victory and defeat, guidance and deviation).These are twin 

pairs of light and fire which appear, according to our poet, to 

have a lot of meanings.The mutual structure of fire is achieved, 

according to Mahmoud Hassan Ismail, in this book of poems 

as good strength of the clear face (light) and bad strength of 

demolishing in its burning face.The research indicates that the 

poet has fiery imagination and this was reflected in his poetical 

images. 
Keywords: Dualism, light, fire, Handcuffs, Mahmoud 

Hassan Ismail. 
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 املقذمـة
ـُ َعَمػ  َأْشػَرِؼ اأْلَْنِبَيػاِء َواْلُمْرَسػِمْيَفي          ػَظُة َوالسالػَظ  اْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعػاَلِمْيَفي َوالصال

 .  َسيِِّدَنا ُمَحمالٍد َوَعَم  اَِلِ  َوَصْحِبِ  َأْجَمِعْيفَ 
 وبعد

اإليحػاء بمشػاعر،  فإف الشاعر المعاصر يمجأ إل  الرمز كوسيمة مف وسػائؿ         
شػعاعات وجدانيػة  وأحاسيس  فيجعؿ تعبير، أكثر قدرة عم  احتماؿ طاقات شػعورية واش
تشكؿ لديػ  حالػة مػف تجميػات الرؤيػة. ولػذلؾ يقػاؿ  "إف الرمػز أفضػؿ طريقػة ممكنػة 
لمتعبيػػر عػػف حقيقػػة مازالػػػت ةيػػر معمومػػةي و  يوجػػد لمػػػا أي معػػادؿ لفظػػي سػػػابؽ 

 . ئ عميما"
مز دور، في التجربة الشعرية وعممية اإلبداع لػدى الشػعراءي وبذلؾ أصبح لمر 

والكشػػؼ عػػف إمكانػػاتمـ فػػي التعبيػػر الفػػذد وبخاصػػة "عنػػدما أصػػبح اسػػتخداـ الرمػػز 
 .يٕ ظاهرة فنية متطورة في الشعر العربي المعاصر"

ذا كاف أساس الرمز هو تشاب  األثر النفسػيي فػإف النتيجػة المباشػرة لمػذا  واش
رر و  يصػػؼ بػػػؿ يػػػومب ويػػوحي بوصػػػف  تعبيػػػرًا ةيػػر مباشػػػر عػػػف أف الرمػػز "  يقػػػ

النواحي النفسية وصمة بيف الذات واألشػياء تتولػد فيمػا المشػاعر عػف طريػؽ اإلثػارة 
 .يٖ النفسية   عف طريؽ التسمية والتصريح"

                                           

هػػذ، المقولػػة ليػػونه أوردهػػا جبػػرا إبػػراهيـ جبػػرا فػػي كتابػػ  الرحمػػة الثامنػػةي طبعػػة المؤسسػػة  (ٔ)
ي ولمزيػػد مػػف التعميػػؽ عمػػ  هػػذ، المقولػػة راجػػ  ذلػػؾ فػػي ٗٗـ صٜٜٚٔ ٕالعربيػةي بيػػروت ط

 .ٖ٘ٔكتاب د.مصطفي ناصؼي الصورة األدبيةي دار األندلسي بيروت  د.تيي ص
إسػػماعيؿي الشػػعر العربػػي المعاصػػر قضػػايا، وظػػواهر، الفنيػػة والمعنويػػةي المكتبػػة عػػز الػػديف  (ٕ)

 .ٜٙٔـي صٜٜٗٔاألكاديميةي القاهرةي الطبعة الخامسة 
 . ٕٖٛي  د.تي صٖمحمد ةنيمي هظؿي األدب المقارف دار نمضة مصري القاهرةي ط (3)
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وبناء عم  ذلؾ فظ يشترط التشػاب  الحسػي بػيف الرمػز والمرمػوزي بػؿ العبػرة 
 رؾ والمتشاب  الذي يجم  بينمما كما يحس  الشاعر والمتمقي.النفسي المشت اق بالو 

والشػػاعر حينمػػا يمجػػأ إلػػ  التعبيػػر بػػالرمز   شػػؾ أنػػ  يبػػدأ بػػالواق  المػػاديي 
ولكن  مػف خػظؿ تجربتػ  الشػعرية يمغػي طبيعػة عظقػة هػذا الواقػ  وسػمات  الطبيعيػة 

 ليصّير، إل  واق  نفسي شعوري مبمـ ةير متميز التفاصيؿ.
الحياة الباطنية لمشاعر   تقتصر عم  ما يسػمي بالظشػعور الفػرديي  "ولكف

بؿ تتعداها إل  ما يسم  بالظشعور الجمعي ومكوناتػ  المترسػبة فػي أعمػاؽ الػنفس 
 .   ئ اإلنسانية منذ آماد طويمة"

والنار مف الظواهر األول  المؤسسة لػروح الظشػعور الجمعػي "وهػي الظػاهرة 
   يٕ .ة"ػما قبؿ التاريخ التي تستحؽ الرةبة في المعرف الوحيدة في نظر إنساف

ي إلػػ  أف جعػػؿ  Gaston Bashlarوقػػد بمػػم األمػػر  بجاسػػتوف بشػػظر 
اسػػتخداـ النػػار فاصػػًظ بػػيف اإلنسػػاف وةيػػر، مػػف المخموقػػات كػػالنطؽ والتفكيػػر قػػائًظ  
ًظ "ولقد طالما تكرر عم  مسامعنا أف ةزو النار قد فصؿ اإلنسػاف عػف الحيػواف فصػ

 .يٖ نمائًيا"
فاإلنساف كائف مستخدـ لمناري مديف لما بالكثير مف الخدماتي واإلنسػاف إذا 
لـ يوقد النار لطمي الطعاـ كاف ذلؾ دلػيًظ عمػ  القحػط وشػظؼ العػيشي يشػمد عمػ  

وهػي تصػؼ لعػروة بػف الزبيػر شػدة عيشػمـ وقمػة  -ذلؾ قوؿ عائشة رضي اهلل عنما

                                           

خاصػةي دار المعػػارؼي راجػ  د. مصػطفي سػويؼي األسػػس النفسػية لابػداع الفنػي فػػي الشػعر  (1)
 .ٕٗٓ -ٖٕٓي صٗالقاهرةي ط

بيػػػروت  -جاسػػػتوف بشػػػظر النػػػار فػػػي التحميػػػؿ النفسػػػي  ترجمػػػة نمػػػاد خياطػػػةي دار األنػػػدلس (ٕ)
 .ٖ٘ـ صٜٗٛٔ

 .ٖ٘نفس ي ص (ٖ)
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قائمة  "واهلل يا بف أختي إنا كنا ننظػر المػظؿ إلػ   - - المؤنة في بيت رسوؿ اهلل
 .ئ نار" المظؿ ثـ المظؿ  ثظثة أهمة في شمريف وما أوقد في أبيات رسوؿ اهلل

                وهػػذ، إشػػارة إلػػ  أهميتمػػا ود لتمػػا عمػػ  الراحػػة ويسػػر العػػيشي ولػػذا قػػاؿ
  المخترعػػات ي  "إف إشػػعاؿ النػػار أهػػـ وأةنػػJames Fraser   جػػيمس فريػػزر

 .يٕ اإلنسانية"
اكتشاؼ  -ويشير قاموس الكتاب المقدس إل  ذلؾ قائًظ  "ومنذ ذلؾ الحيف

والنار مف المػواد األساسػية فػي الكػوف بػؿ هػي ركػف مػف المثمػث األساسػي   -النار
 .يٖ النار" -المواء -"الماء

 والنور هو الوج  اةخر لمناري فبالنار تغمػب عمػ  الظممػة حيػث مكنتػ  مػف
 أف يولد منما النور الذي يتغمب ب  عم  عالـ الظظـ بكؿ مخاوف .

وعمػػ  أي حػػاؿ فػػإف النػػور والنػػار همػػا وجمػػاف مػػف وجػػو، الطبيعػػةي وورود 
الطبيعة في شعر شاعر هو ورود اختياري مف أعمػاؿ مخيمػة الشػاعر خاصػة إذا مػا 

عمػ  العناصػر استعاف البحث بػ"جاستوف باشظر" الذي يرى أف الخيػاؿ البشػري قػائـ 
وهي العناصر األساسية لمكوف حيث أعاد  يٗ األربعة "الناري والماءي والمواءي والتراب"

نتاجما في تحميظت  النقدية المعتمدة عم  الظاهراتية.  باشظر بعثما واش

                                           

اإلماـ النووي ريػاض الصػالحيف مػف كػظـ سػيد المرسػميف ي دار إحيػاء الكتػب العربيػة القػاهرة  (ٔ)
 .ٕٕٗد.ت ص

ـ ٜٛٛٔزر أساطير في أصؿ النار  ترجمة يوسؼ شػمب الشػاـ دار الكنػدي دمشػؽ جيمس فري(ٕ)
 .ٚص

ـ ٜٔٛٔمكتبػة المشػعؿ بيػروت  -د. بطرس عبد المػظؾ وآخػروف قػاموس الكتػاب المقػدس.  (ٖ)
 .ٖٜٛالمادة "نور" ص

 .ٗ٘جاستوف باشظري ص (ٗ)
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وفي ضوء كوف ورود الطبيعة مف اختيار مخيمة الشاعر يقوؿ البحػث  إف 
ان  "نار وأصػفاد" يظحػظ أف خيػاؿ الشػاعر قارئ شعر محمود حسف إسماعيؿ في ديو 

 مشدود صوب النور والناري وما يتعمؽ بمما.
لكػػف عمينػػا أف نؤكػػد أنػػ  لػػيس مػػف الممػػـ ورود األشػػياء أو تجميمػػا عمػػ  
دراؾ الشػػاعر لمػػا  سػػطح الػػنص بقػػدر مػػا أف الممػػـ هػػو كيفيػػة ورود هػػذ، األشػػياء واش

 بمخيمت .
بطػة بػالنور والنػار. فمػؿ هػػذا وشػاعرنا تممػس مخيمتػ  صػورًا وتفاصػػيؿ مرت

 يعني أن  ذو مخيمة نارية؟ هذا ما سيحاوؿ البحث اإلجابة عن .
ي النػػور والنػػار عمػػ  مخيمػػة لقػػد أشػػار البحػػث إلػػ  هيمنػػة مػػا يتعمػػؽ بعػػالمَ          

الشػػاعر لػػذا يػػري البحػػث أف يػػدخؿ عػػالـ شػػعر محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ مػػف خػػظؿ 
نار ثـ بعد ذلؾ يعاله الػد  ت الفنيػة التػي تػرتبط المجا ت المغوية لكؿ مف النور وال

بعوالمما لنري دور هذ، المجػا ت المغويػة فػي إبػداع الصػورةي أو مػا أسػما، الػدكتور 
 Michal )عمػػ    ميكػػاؿ ريفػاتير -القيمػة -"محيػي الػػديف محسػب" فػػي تحميظتػػ 

Revater ئ لة"  بػ"التضافر السياقي الذي توض  في  الد. 
البحث إل  مبتغا، وهو الكيفية التػي تمػنح المكونػات المغويػة  وذلؾ كي يصؿ

 د  تما هؿ ما تزاؿ مرتبطة بالنور والنار فقط أـ ارتبطت بما د  ت أخرى.
 وعموًما ترتبط ثنائية النور والنار بالمجا ت الد لية اةتية 

 –الميػػؿ  - الضػػياء –الشػػمس  -الػػدماء  -النػػور _ الطبيعػػة فػػي   الشػػروؽ  -ٔ
 رض ي.األ 

                                                                                                           

ا ػسب ي المنيػػي الػديف محػ/محيػٓي ميكاؿ ريفاتير   مغزي القصيدة ترجمة وتعميقات تحميميػة ي دٔ 
 ٖٕـ صٜٜٚٔمطبعة أبو هظؿ  مصري
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 -الثػػػورة  –الممػػػب  -الجمػػػر -الشػػػبوب  –الحػػػرب والسػػػمـ فػػػي   ا شػػػتعاؿ  -ٕ
 الحمـ ي. -المظ  -صفاد ألا -الشظية  -التدمير 

األلـ  - الحزف – المكابدة – الموت – الجماؿ - الحب   عالـ المشاعر النفسية في -ٖ
 .ي النفسي

 الضظؿ ي. –المداية  -ا نتصار -ا يديولوجيا في   المزيمة  -ٗ
وهذ، هي مصاحبات ثنائية النور والنار التي تتجم  لدى شػاعرنا بمػا يػوحي بػأف 

ولػذلؾ فػإف البحػث يػرى لزاًمػا عميػ  تحميػؿ  دهذ، الثنائية تحفؿ بمعاف كثيػرة عنػد،
بعض مف صور هذ، الثنائية في سياقما الذي أورد، الشاعرد وذلػؾ لمكشػؼ عػف 

 كيفية تعامؿ مخيمت  م  هذ، الثنائية.
 - عة انطبي -

مػػف أبػػرز المشػػاهد الطبيعيػػة مشػػمد السػػماء ومػػا يػػدور فيمػػا مػػف كواكػػب 
ويستثمر محمود حسف إسػماعيؿ هػذا المشػمد فػي قصػيدت  "عمػـ الحريػة" ي وأجراـ 

وهو يرتف  إل  جبػيف السػماءي بعػد أف تطمػرت أرض  يحيث يتحدث عف هذا العمـ 
المحظػة التػي كانػػت  ُكتػػب لمػذا الجيػؿ أف يشػػمد ؼالػوطف مػف جنػػود ا حػتظؿي وكيػ

تحمـ بما األجياؿ مف خظؿ المعػارؾ التػي خاضػما اةبػاء واألجػداد فػي سػبيؿ حريػة 
 الوطف 



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٗٔٙ 

 

 َعَمػػػػػػػػػػػػػػػ  َجبػػػػػػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػػػػػػماءِ 
 

 أُشػػػػػػػػػػرؽ بنػػػػػػػػػػور اإْلبػػػػػػػػػػاء 
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػْف َحنػػػػػػػػػػػػػػػػيِف الػػػػػػػػػػػػػػػػدماءِ  

 
 رّدْد نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَد الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػظءِ  

 َداَءؾْ إَذا َبعثْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت ِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
                                                                      

 لمشػػػػػػػػػػمس ُكّنػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػواَءؾ 
 مػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػد خوفػػػػػػػػػػو ومينػػػػػػػػػػا 

 
ػػػػػػػػػػنَينا   وأنػػػػػػػػػػَت َتْحػػػػػػػػػػُدو السِّ

 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ لمعالمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 مواكبػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػْف ضػػػػػػػػػياء... 
 َتْمػػػػػػػػػػػػػػدى ظػػػػػػػػػػػػػػظـَ الحيػػػػػػػػػػػػػػاَرى 

 
 َتفُػػػػػػػػػػػػَؾ قْيػػػػػػػػػػػػَد اأَلَسػػػػػػػػػػػػاَرى 

 وُتْشػػػػػػػػػػػػػػػػػِعُؿ اأُلْفػػػػػػػػػػػػػػػػػَؽ نػػػػػػػػػػػػػػػػػاراً  
 

 واهلُل ُيْعِمػػػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػػػياَءؾْ  
 وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػْت َفػػػػػػػػػػػػػػػػػْوَؽ الُظمػػػػػػػػػػػػػػػػػـْ  

 
ـٌ...    فجػػػػػٌر ُيَسػػػػػّم  َعَمػػػػػ

 ئ  
وهنػػػا يمكػػػف أف  يحيػػػث ربػػػط الشػػػاعر هنػػػا العمػػػـ باألعػػػالي  جبػػػيف السػػػماءي 

نتساءؿ  لماذا هذا الربط باألعالي؟ إف الباحثة تتصور أف هذا مستمد مف الظشػعور 
الجمعػػي ومػػف اإلدراؾ األوؿي فاإلنسػػاف يحمػػؿ فػػي   شػػعور، الجمعػػي أو  وعيػػ  أف 

وذلؾ منبع  ثنائية السماء ي  ب  النور وأف األسافؿ هي مصدر الظظـاألعالي هي من
واألرض. السماء فيما تشرؽ الشمس والنجـو واألرض تغوص في الظممة والغموض 
والخفاءي فالسماء مصدر النور واألرض مصػدر الظػظـي ومػف هنػا فػإف ربػط الشػاعر 

اء  فالعمـ هنا نور سػماويي ي باألعالي هو ربط ل  بالسماءي بعالـ النور والضيـ العم
 ينتمي إل  السماء بما فيما مف أجراـ عميا وكواكب.

أمػػػػا رمز الػػػػدماءي فمػػػػذا مممػػػػح آخػػػػر مػػػػف المظمػػػػح الناريػػػػة فػػػػي حرارتمػػػػا 
 وسخونتما. والنار مرتبطة بالنور ولذلؾ فالدماء نور.

                                           

ي ديواف نار وأصفادي الميئة المصرية العامػة لمكتػاب  ود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممةمحم (ٔ)
 . ٕٖٕي ٖٕٔـي صٕٛٓٓ
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ٕٗٔٚ 

ثػػـ يػػذهب الشػػاعر إلػػ   الشػػمسي وهػػي داؿ واضػػح لمنػػوري كمػػا إنمػػا رمػػز 
   فمي مف األجراـ السماوية العميا.لممكاف األعم

وبعد ربط  العمـ باألعالي والدماء والشػمس فػإف الشػاعر يضػفي عمػ  العمػـ 
ليػػدؿ عمػػ  أف نػػور، نػػور فطػػري عتيػػؽ قػػديـ د القػػدـ  مػػف عمػػد خوفػػو ومينػػاي  ةصػػف

ا طارًئػػا مصػػطنًعا  فػػالعمـ نػػور سػػماوي قػػديـي وأنت تحػػدو السنيناي تسػػوؽ ولػػيس أمػػرً 
با مف ضياءي وما داـ العمـ يقود مواكب الضياء فإن  يصبح قػوة تطػارد لمعالمينا مواك

مواكب الظظـ  ظظـ الحيارىي إن  المداية النورانيػة لمػذ، المواكػب المظممػة إنػ  يفػؾ 
األسر عف المظموميفي فمو عمـ العدالة. وها هو يعود فػي النمايػة إلػ  أفقػ  العمػوي 

 ا اهلل  عز وجؿي.  ليشعؿ النار المقدسةي النار التي يرعاه
و  يتوقؼ المعجـ الشعريي و  تشكظت هذ، الثنائية المسػتمدة مػف الطبيعػة 
عند حدود الظاهرة المباشرة فقطي بؿ تمتػد لتشػمؿ بعػض الظػواهر الطبيعيػة والكونيػة 
المصاحبة لمظاهرة األصؿي وهي ظواهر تنتمي إل  حقؿ المعجـ الناريي فالضوء مثًظ 

اي منظومػػة عظقػػات معنويػةي تتوالػػد فيمػػا األضػواء وتػػنعكس مػػف يشػكؿ معجًمػػا شػعريً 
خظؿ تجميات الضوء والنور ومػا يمػت إليممػا بصػمة مػف ألفػاظ أو بنػ  لغويػة تظمػر 

 وتختفي. 
 -يقوؿ في قصيدت  "الجظء الكاذب"  

 لػػػػػـ َيػػػػػَزْؿ فػػػػػي جػػػػػوِّ، مػػػػػف
 

 َخْيػػػػػؿ رمسػػػػػيَس الّصػػػػػميؿُ  
 وُخَطػػػػػػػػػا "َعْمػػػػػػػػػٍرو" عَمػػػػػػػػػ  

 
 مػػػػػا الِنخيػػػػػؿُ الشػػػػػطَِف َيْروي 

 وأةػػػاني المجػػػِد كػػػادْت مػػػف 
 

 ُرَبػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػمِس تسػػػػػػػػيؿُ  
 ة لألرِض َقديمًا وتماَديػَ  الرايػرفَ  

 وَمَضي والنوُر مف ِضفات  َيِمدي العبادا
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ٕٗٔٛ 

 إْف يُكػػػػػػػػػػػْف فػػػػػػػػػػػي َلَمػػػػػػػػػػػبِ 
 

 األةػػػػػػػظِؿ ألقػػػػػػػاُ، الػػػػػػػَدخيؿُ  
 فمػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػاٌر سػػػػػػػػػػػػوؼَ  

 
 ئ يسػػػػقي  بكّفْيمػػػػا الَرحيػػػػؿُ  

عرية بسيطة ولكننا مف خػظؿ هػذا التركيػب نظحػظ "هي نار" جممة ش  فيقوؿ 
أف النار هي المبتدأ والخبر في آف واحد المبتدأ في الضػمير هػي أي  النػاري والخبػر 
 ناري أي رمز الخظص والتحرري والخبر "في العربية" ليس إخبارًا فقطي بؿ هو إخبار 

ديمومػػة  النػػاري ووصػػؼد هنػػا يقودنػػا هػػذا التركيػػب بد لػػة "اإلخبػػار والوصػػؼ" إلػػ  
 وعدها مكوًنا ثابتًا مف مكونات الخظص والتحرر.

ثػـ يشػير  ي ربػي الشػمسي –فيتوارد معجـ العمو جو،  يكما يربط العمـ بالعمو
أيًضا إل  أنػ  عمػـ قػديـ  خيػؿ رمسػيسي ويربطػ  بالقػادة المنتصػريف  عمػروي حيػث 

ليدؿ عم  أن  عمـ  دسقي يي –تسيؿ _ األصالة والقدـ ويتوارد المعجـ المائي  يرويما 
قادر عم  التحويؿ فمػو عمػـ يحػّوؿ كػؿ شػيءي يحػوؿ النػار إلػ  قػوة إيجابيػة تسػقي 

بكفيمػػا  أنثػػ  عظيمػػةي أـ إلمػػة تسػػق  الرحيػػؿمػػاًءي لمػػا كفػػاف لتقػػديـ السػػقياي فمػػي 
لألعػػداء وهكػػذا فمػػو  عمػػـي حػػّوؿ الشػػمس إلػػ  نمػػر يسػػيؿي وحػػّوؿ النخيػػؿ إلػػ  نمػػر 

فمنػا تحػَوؿ مػف الفعػؿ لمفاعػؿي كػؿ  لنػار تسػقي المػاء يتػويي وايروي بعد ما كػاف ير 
شػػيء يتحػػوؿ عػػف طبيعتػػ ي وهػػذا التحػػوؿ لػػ  د لتػػ  فمػػو عمػػـ مقػػدس نػػوراني كمػػي 

 القدرةي قادر عم  تحويؿ األشياءي كؿ ما يرتبط ب  أو يمس  يتحوؿ.
 نمر ي.   النخيؿ                النار      ماء ي         الشمس       نمر ي 

  -واستكماً  لمذا التحويؿ يقوؿ شاعرنا  
 

                                           

محمػػود حسػػف إسػػماعيؿي األعمػػاؿ الكاممػػةي ي ديػػواف نػػار وأصػػفادي الميئػػة المصػػرية العامػػة  (ٔ)
 .ٜٓيٜٛلمكتاب ي ص
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ٕٜٗٔ 

 َفقْمػػُت لَنػػاري... أّذف الَفْجػػُر.. فػػػارتعي
 َوُشػػدالي َعَمػػ  اأَلْصػػفاِد َشػػّد اُلمَقاِتػػؿ... 
ػػتْ    ومػػا َمػػُر ُعْمػػُر الَطْيػػِؼ.. َحتِّػػ  َتَرْنحال
 َوَذَاَبػػػْت ُقيػػػودي ِمػػػْف َعميػػػِؽ الَمَفاِصػػػؿِ  
 عػػػػاَدْت حَقيقتػػػػي ُت.. َجػػػػّؿ اهلُل َفَكْبػػػػرال  
 ئ  َوَرّنػػػْت أناشػػػيديي َوَةّنػػػْت َبَظِبمػػػي   
حيث يطمب الشاعر مف النار في شكمما المشػتعؿ أف تنتمػي ويظمػر وجممػا  

اةخر المضيء الذي يوحي بالحريةي فقد ذابت القيود وةنػت البظبػؿ فػي وطنمػا بعػد 
لغيرهػا فنجػد أف  دما كانت محرومة مف هذا الغنػاءي محػـر عميمػا فػي أوطانمػا محمػؿ

النار المحمولة عم  د لة التطمير تمثؿ معادً  نفسًيا لمػذات المتسػامية التػي تتطمػ  
   إل  الخظص.

وكػأف الشػاعر هنػا  يفالعمـ هنا فجػر يػؤذف  أّذف الفجػري فقضػ  عمػ  الظػظـ
إف العمـ ينادي فظبد مػف إجابػة النػداء بتحقيػؽ الحريػة التػي تفػؾ القيػود كمػا   يقوؿ
 عمـ مقدسي ومف ميزة المقدس   يأخذ العمؿ من  وقتًا  وما مػر عمػر الطيػؼي  أن 

با سػتجابة لمػذا اةذاف  يةنػتي ممػا يػوح –رنػت  –ثـ تتوارد دواؿ الصوت  فكبػرت 
فكػأف  دةنػت بظبمػيي –رنت أناشيدي  –الذي يرد كؿ شيء لطبيعت   عادت حقيقتي 

ر يممػػؾ القػوؿ إذا ارتػػبط بمػػذ، النػػار العمػـ أعػػاد الشػػاعر إلػػ  طبيعتػ  وحقيقتػػ  كشػػاع
 المقدسة.

                                           

محمػػود حسػػف إسػػماعيؿي األعمػػاؿ الكاممػػةي ي ديػػواف نػػار وأصػػفادي الميئػػة المصػػرية العامػػة  (ٔ)
 .ٓٔلمكتاب ي ص



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 
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 ويقوؿ في قصيدت   الموءودةي  
 أيػػػػػػػف َأمِضػػػػػػػ ؟ قػػػػػػػابمْتني حػػػػػػػّرةٌ 

 
 مػػف بنػػات الطيػػر تجتػػاُب الْفَضػػاءَ  

 قمػػػػُت  َمػػػػْف أنػػػػِت؟ فقالػػػػت  َعْبػػػػدةٌ  
 

 لـ تَدْع في الَكوف أرضػًا أو سػماءَ  
 لػػػػػػػو جناحػػػػػػػاَي عمػػػػػػػ  بأسػػػػػػػمما 

 
 واءَ يصػػػرعاف القيػػػَد مػػػا ُجْبػػػُت المػػػ 

 َيأِسػػػػػُر الميػػػػػُؿ َجنػػػػػاِحيي والػػػػػرالديَ  
 

 إذ يجػػػػػػػب َأَشػػػػػػػربُ  حبػػػػػػػًا ومػػػػػػػاءَ  
 لُػػػػػػػػْذُت بالحػػػػػػػػِبي لعمّػػػػػػػػ  كاِسػػػػػػػػرٌ  

 
 

 قيػػػػػػػػػػػػد أحظمػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػ  َأْزماِنػػػػػػػػػػػػ ِ  
 شػػػػػػرَبْتني فػػػػػػوؽ َصػػػػػػْدِر والػػػػػػ ٍ  

 
 

 آهػػػػػػػػػػػػٌة َتْشػػػػػػػػػػػػرُب مػػػػػػػػػػػػف بركانػػػػػػػػػػػػ ِ  
 
 
 وعَرْجنػػػػػػػا بػػػػػػػالموى فػػػػػػػي مْوقػػػػػػػدِ 

 
 

 
 آِ، لػػػػػػػػػػػػػو ِمتنػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػ  نيرانػػػػػػػػػػػػػ  

 ري... وهػػػػػػذا َحَطبػػػػػػيأِسػػػػػػَرْت نػػػػػػا 
 

 
 ئ  والقيػػػػػػػوُد الَسػػػػػػػوُد فػػػػػػػي أْةصػػػػػػػِاِن   

فالشاعر هنا يقدـ صورة لونية مف خظؿ مشاهد الطبيعة التي تتصؿ بظاهرة  
النور ممثمة في الموقد والبركافي والنيرافي وذلؾ يتناسب م  موضوع القصػيدة الػذى 

فزعي فالحرية موءودة بيػد سيطر عمي  ا ستعانة بمذ، المفردات د لة عم  الرعب وال
الطغاةي المستبديف والغاصبيفي والميؿ يخيـ عم  كؿ األنحاءي والقيود الغاشمة تزهػؽ 

                                           

محمود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممةي ديواف نار وأصػفادي الميئػة المصػرية العامػة لمكتػاب  (ٔ)
 .ٖ٘ص
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ٕٕٗٔ 

والشاعر يتممس لما شعاًعا في فجػاج الوجػودي ويبحػث عنمػا  يأنفاسما في كؿ مكاف
في لمػب األصػفاد.  فػالموف األسػود يحػؿ فػي كػؿ مكػافي الميػؿ يخػيـ بسػواد، والقيػود 

 يؿ األةصاف التي تريد أف تشتعؿ لتضيء بالنور فكؿ ما حول  مظمـ أسودالسود تكب
ويحػػػاوؿ الشػػػاعر أف يخػػػرج مػػػف هػػػذ، النػػػار المكبوتػػػة الحارقػػػة إلػػػ  النػػػار الممتمبػػػة 

 مف الجانب المظمـ فيما إل  الجانب المضيء.   أييالمضيئة في لمب األصفاد 
وخاصػة المػوف  يًيػاولقد استطاع بقدرة فنية أف يوظػؼ مفػردات الظػاهرة جمال

األسػػود الػػذي يضػػاعؼ إحسػػاس المتمقػػي فػػي مشػػاركة الشػػاعر بد لػػة اليػػأس مػػف 
 تحقيؽ وقوع الحريةي ويومب أيًضا بقتامة الواق ي وةموض المصير.

وهنػػا تتضػػح ظػػاهرة الظشػػعور الجمعػػي فػػي الخػػوؼ مػػف الميػػؿ بسػػواد، الػػذي 
كػأف كثافػة السػواد فعػؿ يخيـ عم  جمي  األنحاء فيشي  اإلحسػاس بالرعػب والفػزع. ف

 تحريضي لمتعمؽ بالنور.
ويحاوؿ أف يرتف  مف الظظـ في األرض بما فيما مف قيود سود يغمب عميما 
السواد أيًضا تزهؽ األنفػاس فتحػاوؿ أف تػتممس شػعاًعا فػي السػماء. حيػث تػرى فػي 

 األعالي دائًما الخظص. 
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ٕٕٕٗ 

 احلرب وانسهم
ات التأويػػؿي وارتباطمػػا بالحػػدس الشػػعريي تتشػػكؿ د  ت الصػػورة وفًقػػا ةليػػ

فالنص الشعري "مػا هػو إ  كيفيػات لغويػة يحقػؽ بمػا العمػؿ انسػجام  وتماسػك  فػي 
 .ئ د لت  الكمية"

ووردت الثنائية هنا لتعبر عف الحرب بما فيما مف قضاء عم  النػور واألمػؿ 
ي وسػػراة القػػـو حينمػػا تعرضػػت اإلسػػكندرية لغػػارة جويػػة إبػػاف الحػػرب العالميػػة الثانيػػة

 ةافموف عف أنيف الضحايا وكرب المشرديف يقوؿ 
ـْ ِمَثَمَمػػػػػػػػػا  َةػػػػػػػػػزَا ِرقَػػػػػػػػػُ  َدْهػػػػػػػػػَرُك

 
 ةػػػػػػزا الَنػػػػػػور َلْيػػػػػػُؿ َدِجػػػػػػَي الَظَمػػػػػػـْ  

 إذا ْأمتَػػػػػػػػػػػَد َضػػػػػػػػػػػْوٌء ِلمْحرَاِبػػػػػػػػػػػ ِ  
 ذَذَبحْ 

ـْ ُخطػػا الّشػػمس ْفػػوَؽ اِلَقمػػـْ    َذَبْحػػُت
ـْ نبػػػػػػٌأ َعػػػػػػْف َأَسػػػػػػ    أَمػػػػػػا جػػػػػػاَءُك

 
؟ِجراحػػػػػػاٌت مِ    ْصػػػػػػر بػػػػػػَ  َتْضػػػػػػَطِرـْ

 بَكػػػػَي الّثْغػػػػُر َحتػػػػ  َسػػػػَري َدْمُعػػػػ ُ  
 

يِح ُرْؤَيػػػػػػػا لَميػػػػػػػب َوَدـْ    َمػػػػػػػَ  الػػػػػػػرِّ
ػػػػػَفاؼِ   ـْ َمْوُجػػػػػُ  فػػػػػي الضِّ  ُيَعػػػػػاِتبُك

 
 وَلْمَمػػػػػػػْوج ِشػػػػػػػَعٌر شػػػػػػػِجٌي الػػػػػػػنالَغـْ  

 إَذا َأّذف الَفْجػػػػػػػػػػُر فػػػػػػػػػػي ُأْفِقػػػػػػػػػػ ِ  
 

 ُيػػػػػػػػؤّذُف عْزريػػػػػػػػُؿ َفػػػػػػػػْوؽ األَكػػػػػػػػـْ  
 ا فػػػي الّسػػػماَفَتِمػػػْوي ِقصػػػوٌر لمػػػ 

 
 َجبػػػػػيٌف َعَمػػػػػ  الػػػػػنالْجـ عػػػػػاؿ أّشػػػػػـْ  

 َوَتْمػػػػػػِوى ُقبػػػػػػوٌر َعَمػػػػػػ  أْرِضػػػػػػما 
 

 يٕ َتكػػػاُد ِمػػػف الَمػػػْوِؿ َتْبكػػػي الػػػّرمـْ  
  

                                           

ـ ٜٜ٘ٔقافػػة  القػػاهرة محمػػد فكػػري الجػػزاري لسػػانيات ا خػػتظؼي الميئػػة العامػػة لقصػػور الث (ٔ)
 .ٓٔ-ٜص

 .ٕٛي ٔٛمحمود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممةي المجمد الخامسي ص (ٕ)
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ٕٕٖٗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ففػػي صػػراع الحػػرب الميػػؿ ةػػاز بظظمػػ  لنػػور النمػػاري وتشػػّي  أشػػعة الشػػمس 
نػور وتتضػافر صػورة المميػب ضوءها فوؽ القمـ وكأنما تبكػي دًمػا عمػ  فػراؽ هػذا ال

بما في  مف حرارة وسخونة م  سخونة الدـ/ والتضحيةي ودائًما ما يربط الػدـ بػالموف 
إيجابي عم  رمػز النػاري وبػ  يكشػؼ عػف طبيعػة العظقػة بػيف  األحمر هذا الموف داؿٌ 

والػػدـ التػػي تشػػكمت مػػف خظلمػا الظػػاهرة الناريػػة لاشػػارة إلػػ  معنػػ   يالنػػار  الثنائيػة 
ورة في األبيػات السػابقةي وجػاءت عمػ  صػورة توسػي  الد لػةد لتشػير إلػ  مطمػؽ الث

الثورة وفي المقابؿ يتزامف النور وهو الوج  اةخر لمنار بػَذاف الفجػر فػي األفػؽ مػ  
وتتضػح ظػاهرة التحػوؿ هنػا فكػؿ  يآذاف عزريؿ بنماية القصور والقبػور عمػ  األرض

ر يتحوؿ كؿ شيء إلػ    شػيء فتمػوى شيء ينتمي بمجرد آذاف الفجر فبَذاف الفج
القصػػور وتنكسػػر القيػػود ويػػؤذف عزريػػؿ لنمايػػة العػػالـ فػػالفجر يممػػؾ قػػدرة كميػػة عمػػ  

 إنماء كؿ شيء يرتبط بالظظـ .
  -ويقوؿ في قصيدت   مف عميؽ الرقادي  

 ُعػػػػػػواُء الػػػػػػّذَئاِب َلػػػػػػَدي ُنوِحَمػػػػػػا
 

 أَلػػػػػػَذ اْسػػػػػػتماعًا وأْشػػػػػػجي َنَغػػػػػػـْ  
 

 صراع الحرب    
 

 
 يةاز 
 الميؿ

 مغزو
 النار

 و
 النمار الظظـ النار

 النور
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ٕٕٗٗ 

 ُؽ ُجػػػػْرُح األثيػػػػرُتَنػػػػاِديي َفَيْنَشػػػػ
 

 َعَمػػػػ  َقاِذَفػػػػاٍت الّمَظػػػػ  واْلحمػػػػـْ  
 َطػػواِئُري لػػـ يػػْدِر سػػاِقي اْلَحديػػػد 

 
؟   َأَهػػػػْوً  سػػػػق  َقْمَبَمػػػػا أـ َضػػػػَرـْ

 وَهػػػػػْؿ سػػػػػاَقما لْمػػػػػَوَةَ  سػػػػػاِئؽٌ  
 

ـْ َعاصػػٌؼ ِمػػْف َعػػَدـْ    مػػَف الجػػف َأ
ػػػػ  الػػػػَوَة  والّمَظػػػػ    َدُعوَنػػػػا ُنحِّ

 
ْف ْكرُبَمػػػػػا فػػػػػي َثرَاَنػػػػػا   اْحتَػػػػػدـْ  واِش

 َدُعوَنػػػػا ُنُحػػػػ  َلِميػػػػَب الْخُطػػػػوبِ   
 

ْف َجْمُرَهػػا فػػي َحشػػانا اْضػػَطَرـْ    واش
ـْ َمْجػػَدنا فػػي الَنَجػػـو   دعونػػا ُنِقػػ

 
 ئ َفِمف َضْوئما َقػدْ َنْسػْجَنا الَعْمػـ 

في كثير مف األحياف "تخمؽ السػمطة المسػتبدة واقًعػا قاسػًيا   يقػدر الشػاعر  
لتعبير الحر فتكوف لغت  أقرب إل  المباشرة والتقػديري ومػف عم  مواجمت  مف خظؿ ا

هنا يمجأ الشاعر إلػ  لغػة المجػاز بمػا تممػؾ مػف كثافػة وثػراء فػي الد لػة ومػف قػدرة 
 . يٕ كبيرة عم  اإليماء والتأثير"

ففي المقطوعػة يتحػد صػوتاف همػا  صػوت الشػاعر/ صػوت المتمقػي فصػوت 
مػػف "قاذفػػات المظػػ  والحمػػـ" بمػػا فيمػػا مػػف الشػػاعر يكشػػؼ لنػػا طبيعػػة العػػدو بمػػا لػػ  

" د لة أخرى متطورة بمعن  الثػورة التػي كانػت  د لة المصاحبة والمجاورة وفي "ضـر
رد فعػػؿ لمػػدمار الػػذي خمفتػػ  هػػذ، الغػػارة الجويػػة والتػػي أذكػػت الكراهيػػة فػػي نفػػوس 
  الوطنييف ضد المحتػؿي والمتمقػي الػذي يػأتي كصػوت المحػذري والمػذكر با رتػداد إلػ

حيػػاء المجػػد القػػديـ ذلػػؾ المجػػد الػػذي يعمػػو عنػػاف السػػماء بنجوممػػا  عمػػؽ التػػاريخ واش
فمنا دعوتػاف لمشػاعر  دعػوة إلػ  إخمػاد نػار ودعػوة إلػ   دوبضوئ  نرف  عمـ الوطف

ويػدعو  يإحياء نار أخرىي حيث يدعو إل  إخماد نار العدو بما فيما مػف لظػ  وحمػـ
                                           

 .٘ٛي ٗٛمحمود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممةي ص (ٔ)
شػػكري الطوانسػػيي مسػػتويات البنػػاء الشػػعريي عنػػد محمػػد إبػػراهيـ أبػػو سػػنة دراسػػة فػػي بظةػػة  (ٕ)

 .ٖٖٙـ صٜٜٛٔي  النصي الميئة المصرية العامة لمكتاب
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ٕٕٗ٘ 

ضػراـ جمػر   يفػالعمـ نػور إلمػي مقػدس ي، فػي القمػوبإل  إحياء لظػ  المجػد ولميبػ  واش
ي يػيعيد كؿ شيء لطبيعت ي يثير الحماس في القموبي ويشعؿ الجمر في الحشاي ويح

 يقوؿ شاعرنا      يالوةي والمظ  حتي يعيد المجد القديـ في األعالي
 فميػػػػا ِبنػػػػا َخْمػػػػَؼ المنػػػػاديي فإنػػػػ 

 
 

 آذاف لػػػوادي النيػػػِؿ َأْف َطَمػػػَ  الَفجػػػرُ  
 يػػػوـٌ عصػػػيٌب صػػػباُح ُ وجػػػاَء لنػػػا  

 
 

 وُحْمػػو اْلَجَنػػي فػػي العػػيِش أولػػُ  ُمػػرٌ  
 وما َتْسػُكُب األوطػاْف َصػْفوًا ألهممػا 

  
 

 ئ إذا لـ تكْف ناُر الجماِد هي الَخْمرُ  
فػػالعمـ هنػػا ينػػادي فػػي أذاف الفجػػر فظبػػد مػػف الجمػػاد بػػؿ والتمػػذذ بمػػا حيػػث 

الحريةي فيظؿ ا حتػراؽ بنػار الجمػاد اقترنت الصورة هنا بالبعد اإلنساني والرةبة في 
بؿ والتمذذ بمذا ا حتراؽ في النار وكأن   الخمري قريف التضحية بالحياة مف أجؿ أف 
يظؿ الوطف حرًا ويطم  عمي  ضوء الفجر رمز الحرية تمقائية في التعبير تجسد معن  

 الرفعة وقدسية الثورة
عرض مواكبػ  ويجسػـ اتج  الشاعر المعاصر "إل  تاريخ وطن  المصػري يسػت

 .يٕ مفاخر،ي كأن  يريد أف يبعث مواطني  بعثًا جديدًا يتظءـ وأمجاد أسظفمـ"
فشػاعرنا صػاحب رؤيػػة فنيػة معبػػرة عػف وعػػي المثقػؼ بقضػػايا وطنػ ي يقػػوؿ            

  -في مقدمة ديوان   

                                           

 .ٕٚٔاألعماؿ الكاممة ص (ٔ)
 .ٖٖٗي صٕد شوقي ضيؼي فصوؿ في الشعر ونقد،ي دار المعارؼ  القاهرةي د.ت ط (ٕ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٕٗٙ 

 

 تمفػُت.. فاْنَسػاَب الػَدج  ِمػْف َمزَاِهػػري
 

 
 ْلَفْجر ةاِفؿٍ َمزاميَر لْيِؿ.. عف ُخطا ا 

 تمفػػػػُت.. واْنَشػػػػّقْت ِمػػػػَف الْميػػػػؿ ثػػػػورةٌ 
 

 
 وَفْجػػػػػػر بَكْفيمػػػػػػا جديػػػػػػُد المشػػػػػػاِعؿ 

 وبشػػػػػرى آذاَف َمػػػػػر بالميػػػػػِؿ َصػػػػػْحُو،ٌ  
 

 
 كمػػػػا َمػػػػّر بػػػػاألْعواِد حػػػػد الْمَناِجػػػػِؿ.. 

 ُيَوحػػػػػػػػػد َأّيػػػػػػػػػاـ الُعروبػػػػػػػػػِة َزْحفُػػػػػػػػػ  
  

 
 ئ َوَيْسػػَحُؽ مػػف أوطانمػػا ُكػػُؿ واِةػػؿِ  

مػي واضػح مػف خػظؿ المفارقػة الحػادة فػي تصػوير، لفتػرتيف فمناؾ صػراع درا 
مف الواق  المعيشي فترة ما قبؿ الثورة ممثمػة فػي الحكػـ الممكػي المتسػمطي وفتػرة مػا 
بعد الثورة ممثمة في التخمص مف رموز الظمـ وفي انجظء الميؿ بظظم  بنور الفجػر 

عػػػؿ مػػػف النػػػار أداة فالشػػػاعر هنػػػا يج يومشػػػاعم  الممثػػػؿ لتحقيػػػؽ السػػػيادة الوطنيػػػة
تصويرية لمتعبير عف الثورة في تطورها وتناميما  انشقت مف الميؿ ثورةي هػي النػور 
الذي يشؽ الميؿ ثورة شقت بما فيما مف لميب وتػوهه وجمػر ولظػي ظػظـ الميػؿ بمػا 
في  مف ظمـ وضياع لحياة الناس وانقش  هذا الظظـ بالنار أيًضا في مشػاعؿ الفجػر 

بنػػار مشػػاعؿ الفجػػري  ةد المشػػاعؿي زواؿ لمنػػار بالنػػار  نػػار الثػػور  وفجػػر بكفيمػػا جديػػ
كما أف ورود  يحيث تحقؽ هنا وجود لمنار بوجميما فزاؿ الظمـ وانجم  الميؿ بظظم  

يسػػحؽي يػػوحي  –زحفػػة  –انشػػقت  –خطػػا  –انسػػاب  –المعجػػـ الحركػػي هنػػا  تمفػػت 

                                           

 .ٓٔي ٜمحمود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممةي  ص (ٔ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٕٗٚ 

هذا  ءزاؿ الظظـ بمجيبانقضاء الظمـ والظظـ حيث انساب الدج  أماـ ضوء الفجر ف
 العمـ الذي يحمؿ المشاعؿ بكفي  ويجمو الظمـ والظظـ أمام . 

 وتتكرر الرؤية نفسما في قول   
 َفُقْمػػُت ِلَنػػاري.. أّذف الَفْجػػُر.. فػػارتعي

 
 

 َوُشّدي َعَم  األْصفاِد َشّد الُمَقاِتؿِ  
 وما َمّر ُعْمػُر اَلطّيػِؼ.. حتّػ  َتَرنالَحػتْ 

 
 

 يػػودي ِمػػْف َعميػػِؽ الَمَفاِصػػؿِ َوَذاَبػػت قُ  
 َفَكّبػػػْرُت.. َجػػػّؿ اهلُل  عػػػاَدْت َحقيقتػػػي 

  
 

 ئ َوَرّنػػػْت أناشػػػيدي َوَةّنػػػْت َبَظِبمػػػي   
نمػا   فمـ يقتصر شػاعرنا فػي تصػوير رؤيتػ  لمواقػ  عمػ  الصػور المعنويػةي واش

ؾ اعتمد عم  صور تعبيرية مفجرة لكوامف نفسػيت  بطريقػة دراميػةي وهػو بمػذا التكنيػ
يبعد هذ، الرؤية عف السػطحية والمباشػرةي ويػدخؿ بمػا إلػ  مجػاؿ التكثيػؼ والتجريػد 
الشػػعري مػػف خػػظؿ الخطػػاب الػػذي يوجمػػ  الشػػاعر إلػػ   النػػاري رمػػز الثػػورة الكامنػػة 
 فقمت لناريي مما يوحي بالضيؽ واأللـ والتضجر حت  يطمب منما الزواؿ وا نقشػاع 

الفجػر  -ظؿ الجمػ  بػيف الثنائيػات النػارحت  يظمر وجمما اةخر المضيءي ومػف خػ
ت والمتناقضات ذوباف القيودي  ذابت قيػوديي  عػادت حقيقتػيي  رنػت أناشػيديي  ةنالػ

 بظبميي.
ويعبػػػر الشػػػاعر أيًضػػػا بثنائيتػػػ  عػػػف رةبتػػػ  فػػػي الػػػتخمص مػػػف المسػػػتعمر  

 واسترداد فمسطيف حيث تنطمؽ يد الوطنييف األحرار كأنما نار تقضي عم  عصبة 

                                           

 .ٓٔمحمود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممة ي ص (ٔ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٕٗٛ 

يقػوؿ  يوتسترد فمسطيف بيارقمػا مرفرفػة مزدهػرة بالنصػر يوفوهـ المستعمر  يارر األش
 في قصيدت  "الظجئوف"  

 ُأْسػػػػػػُطورٌة ُتْخجػػػػػػُؿ الػػػػػػَدْنَيا حكَايُتَمػػػػػػا
 

 
 بؿ ِنْقمٌة في َحَشا  األْحػرَار َتْسػَتِعرُ  

 َعّمػػػػػا قريػػػػػب يػػػػػُد القّمػػػػػار ُتِطمَقمػػػػػا 
 

 
 َنػػػػارًا بمػػػػا ُعْصػػػػَبُة األشػػػػرار َتْنػػػػِدثرُ  

 رَقَمػػػػػػػػػػػػا وتسػػػػػػػػػػػػترَد ِفمْسػػػػػػػػػػػػطيُف بيا 
 

 
 ُمَرْفرفػػػػػاٍت َبمْجػػػػػِد الَنْصػػػػػر َتْزَدهػػػػػرُ  

 َويْمِمػػػػػػُؾ الَعػػػػػػَرُب األْحػػػػػػراُر ْأرُضػػػػػػمـ 
 

 
ـُي إّف الحَؽ منَتصِر   واهلل أْعَظ

 ئ  
حيػػث تسػػتعر نػػار الوطنيػػة فػػي قمػػوب األحػػرار فيطمقونمػػا كشػػظية فػػي قمػػوب 

ارؽ النصػػػر تحػػػاوؿ أف تسػػػتردها بنػػػار األشػػػرار ليسػػػتردوا بمػػػا فمسػػػطيف مزدهػػػرة ببيػػػ
فنػار النصػر منطمقػة فػي األعػالي وكأنمػا  يمشتعمة مسػتعرة متقػدة فػي قمػوب األحػرار

عمػـ يرفػرؼ بمجػد النصػػري عمػـ مزدهػر منتصػر عظػػيـ مقػدس أعػاد الحػؽ ألصػػحاب  
 وممؾ العرب األحرار ألرضمـ. 

ي أرضػػما وا سػتعمار الفرنسػي فػي الجزائػػر الحػرة المناضػمة ينشػػب ظظمػ  فػ
العربية الطاهرةي عابثًا فػي كػؿ مقدسػاتما بالفتػؾ والػدمار يقػوؿ شػاعرنا فػي قصػيدت  

 "عم  الشرؽ نار" 

                                           

 .ٓٔٔمحمود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممة ي ص (ٔ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٕٜٗ 

 

 َعَمػػ  الشالػػرؽ نػػاٌر   ولمشػػرؽِّ ثػػاْر   
 

 
 وَأْيػػػػػػػَف الّنمػػػػػػػار؟ َفَتْصػػػػػػػُحو الػػػػػػػّدَيارْ  

 
 

 وتَحيػػػػػا ِمػػػػػَف المػػػػػوِت تْمػػػػػَؾ الػػػػػُذَمارْ  
 

 
 وَتْنػػػػػػػزُع عػػػػػػػف سػػػػػػػاِعَدْيَما اإلسػػػػػػػارْ  

 
 

 وعػػػػػػْف ُمْقَمَتْيَمػػػػػػا األَسػػػػػػ  والصػػػػػػغارْ  
 

 
ـُ ِبػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي الِقفػػػػػػػػارْ   َوُذً  َتِمػػػػػػػػي

 ئ 
 

 
حيث يتمن  أف يأتي النمار بنور، فتصحو الديار مف موتماي وتنزع عػف  

مقمتيما وساعديما ذؿ اإلسار ونػار األحقػاد حيػث تتكػرر نفػس الصػورة هنػا فالشػرؽ 
يأخػذ بثػأر، وتػأتي  النػاري األخػرى بوجممػا في نػار الػذؿ وا سػتعباد يريػد أف ينتمػي و 

المضيء  النماري فتصحو الديار وتحيا مف موتمػا وتػزوؿ قيودهػا وذلمػا فبالنػار كػؿ 
شيء يعود إلي طبيعت  تصحو الدياري وتحيػا مػف موتمػاي وتفػؾ قيودهػاي وترفػ  عػف 

 أصحابما الذؿ واألسي. 
الفرنسػي يتضػح  وفي كفاح الشعب المغربي العربي المناضؿ ضػد ا سػتعمار

 هذا المعن  فيقوؿ في قصيدت   المغرب الثائري 
 قمػػػػت لمماضػػػػي  أفػػػػؽ.. فانػػػػدَفَعتْ 

 
 

ػػػػػػرِؽ روحػػػػػػًا وكيانػػػػػػًا    نػػػػػػارُ، فػػػػػػي الشِّ
 َشػػػػػػػػّنما حربػػػػػػػػًا َعَمػػػػػػػػ  أعدائػػػػػػػػ  

 
 

 أيَنمػػػػػػػا ِظْمممػػػػػػػو فػػػػػػػي األرض كانػػػػػػػا 
 

                                           

 .٘ٔٔمحمود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممة ي ص (ٔ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٖٗٓ 

 مػػػف ِشػػػعاِب النِّيػػػؿ َهّبػػػْت يقظػػػةٌ 
 

 ُنوُرهػػػػػػػا لػػػػػػػـ ُيْبػػػػػػػؽ لميػػػػػػػِؿ مكانػػػػػػػا 
 اهلل ُخَطاهػػػػػػػػػا َفَغػػػػػػػػػَدتبػػػػػػػػػارؾ  

 
 كالموَى المْشُبوِب َتِجري في ِدمانا 

 أَي ُجػػػػْرح طػػػػاَؼ بالشػػػػرِؽ ولػػػػـ
 

 تسػػػػػػػُكُب الَنػػػػػػػوَر َعَمْيػػػػػػػِ  واألمانػػػػػػػا 
 أَي َفْجػػػػٍر لػػػػـ يمُػػػػْح فػػػػي أفقمػػػػا 

 
 ئ لبنػػػػػػي الّشػػػػػػرؽ ضػػػػػػياًء وأذانػػػػػػا 

 –قظػة يالمشػبوبي وألفػاظ النػور   -حرًبػا  –حيث تػرددت ألفػاظ النػار  نػار،  
الضػػياءي وكأنممػػا وجمػػاف  لعممػػة واحػػدة تعكػػس ازدواجيػػة  -الفجػػر -النػػور -نورهػػا 

الرؤيػة  الشػرؽ بنػػار، عمػ  األعػداء أينمػػا كػانوا فيحػؿ النػػور بيقظتػ  وفجػر، وضػػيائ  
وينجمي الميؿ بظظم  وهموم  والغاصب يخاتؿ في عمد،ي ويمعف في كيػد،ي والشػعب 

 سعير ا ستبداد.  يصم

في آف واحدي نار عمػ  العػدو روًحػا وكياًنػاي ونػور ويقظػة  فالثورة نار ونور 
  المعنػ  األوؿ يلـ تبؽ لميؿ بظظمػ  مكاًنػا حيػث تحقػؽ لمنػار الوجػوداف أو المعنيػاف

والمعنػ  اةخػر وهػو  يوهو ا شتعاؿ والثورة والمميػب بمعناهػا الحقيقػي كنػار مشػتعمة
هدايتػػ ي. وتػػوارد المعجػػـ المدايػػة واألمػػاف  بػػالمعن  اةخػػر وهػػو النػػور فػػي ضػػوئ  و 

تسػػكبي يػػوحي بػػأف لمػػذ، النػػار قػػوة  –تجػػري  –هبػػت  –شػػنما  –الحركػػي  انػػدفعت 
تجػريي تػؤدي كػؿ هػذ،  –تمػب  –تشػف  –خارقة في الفعػؿ فمػي نػار مقدسػة  تنػدف 

 األفعاؿي وتقضي عمي الظمـ ثـ  تسكب النوري حت  يشب  الضياء وينجمي الظمـ .

                                           

 .ٕٓٔمحمود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممة ي ص (ٔ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٖٗٔ 

 يقوؿ في قصيدت   عمد الذئابي وجاء عيد التضحية والفداء ف
 

 ُحرّيػػػػػُة الشػػػػػعب   ُتْعَطػػػػػ  بمْوِعػػػػػد،ِ 
 

 
 َوَ  ُتنػػػػػػػػػػاؿ بميثػػػػػػػػػػاٍؽ ومسػػػػػػػػػػَتَندٍ  

 اْلعيػػػػػػػُد  خمَػػػػػػػو، لألحػػػػػػػرار ُيْطػػػػػػػرُبمُـ 
 

 
 وأيقُظػػػػػوا النػػػػػار لألةػػػػػظِؿ بالَكَمػػػػػدِ  

ـُ الّشػػػػػػػاَة ُقْرَبانػػػػػػػًاي وأمػػػػػػػُتكـ   ذَبْحػػػػػػػت
 

 
 َذَبيحػػػػُة ِمْثممػػػػا.. لكػػػػف ِبَغَيػػػػِر َيػػػػٍد  

 فأنِقػػػػػػػُذوها بنػػػػػػػوٍر مػػػػػػػف َتَضػػػػػػػافِركـ 
 

 
 َيدُب فيما َدِبيػَب الػَروِح فػي الَجَسػدِ  

.. َفِعيػػػػُد الػػػػّدْهِر يػػػػرْقبكـ  ـْ  فػػػػإْف َفَعْمػػػػُت
 

 
ـُ.. يػػا ضػػْيَعَة الَبَمػػِد   ْف َتَخػػاَذْلُت واش

 ئ 
حيث يدعو إلػ  إيقػاظ النػار داخػؿ األحػراري فمػي مسػتعدة لايقػاظ وهػي   

أن  جعؿ النار مكوًنا أساسًيا مف مكونات األحرار فحيف يقوؿ وسيمتمـ في الحرية. وك
 أيقظوا الناري يوحي بأف النار موجودة وثابتة في أرواحمـ. تحتػاج إلػ  مػف يوقظمػا 

 إذف وجودها سابؽ عم  إيقاظما أو بمعن  أدؽ اإليقاظ مبني عم  سبؽ الوجود.
روحي واألمػر ثـ يتحوؿ الشػاعر إلػ   النػوري الػذي يػدب فػي الجسػد دبيػب الػ

الظفت لمنظر هنا هو دخوؿ النور في حيز الفعؿ  يدب فيما دبيب الروح في الجسدي 
حيث جعؿ النور أيًضا مػف مكونػات الجسػد وهػو مػف أهػـ مكػوف مػف هػذ، المكونػات 

                                           

 .ٖٕٔي ٕٕٔمحمود حسف إسماعيؿ ص (ٔ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٖٕٗ 

 يفمو  النور لما كانت هناؾ حياة في هذا الجسد  األمةي يوهو  الروحي أساس الحياة
فالنػػار هنػػا فػػي السػػبيؿ  يأعيػػدوا إليمػػا حياتمػػا بمػػذا النػػورثػػـ يقػػوؿ  أنقػػذوها بنػػوري 
 الوحيد لمحياة والخظص.

ويعبر الشاعر هنا عف ثورة الوطني ودفاع  عػف وطنػ  بأقصػ  صػور النػار 
 يقوؿ ف يفي التوهه

 النػػػػػوُر فػػػػػوؽ َمجانيمػػػػػا وأْةصػػػػػُنما
 

 
 متػػػػػػػػيـٌي َشػػػػػػػػّفُ  اإلةػػػػػػػػراُر والَطػػػػػػػػربُ  

ـُ    بكػػػػػػـُمػػػػػػَروا بػػػػػػِ  ِمثممػػػػػػا َمػػػػػػرّالنعي
 

 
 فأهمػػػُ  مػػػف كفػػػاِح الُظمػػػـِ كػػػـ َشػػػِربوا  

 وأنِقػػػذوا ِمَصػػػر مػػػف ُخمػػػٍؼ يكػػػاد بػػػ  
 

 
 َجَناُنمػػػػا مػػػػف صػػػػراِع القػػػػـو يْنَشػػػػِعبُ  

 كوُنػػوا لمػػا صػػُؼ أبطػػاٍؿي عمػػ  فمِمػػـْ  
 

 
 َنِشػػػػػيُد مجػػػػػٍدي ِبَمْحػػػػػِف النالػػػػػار َيْمَتِمػػػػػبُ  

 فػػػإف دعػػػا هػػػاتٌؼ لمحػػػربي أْورجَفػػػتْ   
 

 
 شػػػػػػر َتْقتَػػػػػػربُ مػػػػػػف ُبوقمػػػػػػا ُنػػػػػػذٌر بال 

 ُهبػػػػوا ُحتوفػػػػًا وطيػػػػروا أنسػػػػرًا وثبػػػػوا  
 

 
 ئ صػػواِعقًاي بالمنايػػا الُحْمػػِر َتْصػػَطِخبُ  

 

                                           

  .ٔٚي ٓٚمحمود حسف إسماعيؿي ص (ٔ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٖٖٗ 

فالشاعر هنا لـ يجد سوي النار في حالتما القصػوى كمعػادؿ لثػورة األبطػاؿي 
 يوحػولتمـ إلػ  لمػب يخػرج مػف فممػـ يوكأف النار قد سػكنتمـ بكػؿ د  تمػا العدائيػة

أوةرت صدورهـ فإذا ما خرجت مػف  بوقمػاي إلػ  السػطح  يمكبوتةفمي نار مكنونة و 
وهػو  يالظاهر ألمبت ما أمامما وأبادت ي والشاعر هنا يضػيؼ لونػًا يتػواءـ مػ  الممػب

مما يوحي أيضًا أف ثمة إدراكًا بالعيف لمذ، الثورة. ولكن  لـ يقؼ عند  دالموف األحمر
اعقًاي حيػػث يمػػنح داخمػػ  هويػػة حػػدود الرؤيػػةي بػػؿ تجاوزهػػا إلػػ  الػػداخؿ  وبثػػوا صػػو 

 النيراف بكؿ ما تثير مف أحاسيس.
 ويقوؿ 

 ِئفْ ربػػاُ، مػػا فػػي الشػػرِؽ ُجػػرٌح   َيػػ
 

 
 وطػػػػػػػػفْ  و  َعَمػػػػػػػػ  آ مػػػػػػػػ  َقػػػػػػػػرال  

 فػػي كػػؿ واٍد منػػُ  مػػف َبغػػ  الػػّزَمفْ  
 

 
 نػػػػػػػػاٌر وأحػػػػػػػػراٌر وبْمػػػػػػػػوى وِفػػػػػػػػَتفْ  

 ئ  ربػػػػاُ، زلػػػػِزؿ قيػػػػد، يػػػػارْب    

 
 

ورة الػوطني الثػائر فػي تركيػب الشػاعر  فػي كػؿ إف عم  البحث أف يتأمؿ ص
ذا كػاف الشػعر هػو كيفيػة أداء قبػؿ كػؿ شػيءد  واٍد من .. ناٌر وأحراُر وبمػوى وفػتفي واش
فعمينا قراءة الفعؿ  قري بكؿ ما يعني  مف ا ستقرار واإلقامةي والفعػؿ  زلػزؿي بكػؿ مػا 

فعػؿ اةخػر. إذ يخػرج عم  النقيض مف ال  أي ييعني  مف فقد ا تزاف وعدـ ا ستقرار
الشاعر مف عالـ الوطني الثائري ويدخم  مدخًظ عميًقا بعمؽ النار الكامنة في جػوؼ 
األرضي فػػإذا مػػا خرجػػت إلػػ  السػػطح الظػػاهر مػػف األرض ظمػػرت النػػار فػػي حالتمػػا 

 الحارقة المدمرة المزلزلة لكؿ القيود.
                                           

 .ٜٚمحمود حسف إسماعيؿ ص (ٔ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٖٗٗ 

 يقوؿ 
 ُينػػػػػادِيُكـ مػػػػػف ِضػػػػػفاِؼ الَقنػػػػػاؿْ 

 
ـٌ لػػػػػـ تَػػػػػَزْؿ نػػػػػارُ   َمػػػػػاؿْ َد  ُ، فػػػػػي الرِّ

 
 

 وفػػػػػػي كػػػػػػؿ يػػػػػػـو لمػػػػػػا ُجػػػػػػْذوةٌ 
 

 عمػػػػػ  َجْمرِهػػػػػا صػػػػػرخٌة النضػػػػػاؿْ  
 خػػػػػػػػػُذوها َشػػػػػػػػػواظًا ألةظِلُكػػػػػػػػػـْ  

 
 ودَكػػػػػػوا بمػػػػػػا راسػػػػػػياِت الجبػػػػػػاؿْ  

 وخمَػػػػػػػػػػػػوا العػػػػػػػػػػػػدوال بثاراتمػػػػػػػػػػػػا 
 

وَاْؿ    ئ  َيُذْؽ مف يديكـ َجحَيـ الزال

وكأنػػ   يشػػواظي -جمػػر -جػػذو،  -النػػار مركزيػػة فػػي تخػػيظت الشػػاعر  نػػار
فالشػػػاعر هنػػػا يجعػػػؿ لمنػػػار  يأصػػػبح لمنػػػار أسػػػيرًاي والػػػدـ نػػػار فػػػي سػػػخونت  وحرارتػػػ 

فػػالوجود الحقيقػػي    -وجػػوديفي وجػػود ةيػػر حقيقػػي  دـ لػػـ تػػزؿ نػػار، فػػي الرمػػاؿي 
وكأف النار  يشواظي -جمرها  -ووجود حقيقي في قول   جذو،  -يكوف إ  با شتعاؿ

 هي وسيمة إدراؾ الشاعر لوطن .

ي وهػػو فػػي ثورتػػ  ويشػػبُم ُ  الشػػاعر الثػػائر بػػالنور الػػذي يمػػدي العبػػاد ويشػػب 
يقػوؿ  يوتغيظ  وتبرم  مف المحتؿ بالمراجؿ التي تضطـر نػارًا وتغمػي مػف شػدة الوقػد

 في قصيدت  "الجظء الكاذب"  

 رفػػػػػػػػػ  الرايػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػألرض قػػػػػػػػػديمًا وتمػػػػػػػػػاَدى..
 يمػػػػػِدي العبػػػػػادا ومضػػػػػ  والُنػػػػػور مػػػػػف ضػػػػػفات ِ  
 ُمػػػػػػػػػػَؾ تْنػػػػػػػػػػويح وُثْكػػػػػػػػػػؿُ منػػػػػػػػػػذ سػػػػػػػػػػبعيفي وأنغا 
 ووُعػػػػػػوُد القػػػػػػـو فػػػػػػي واديػػػػػػؾ إْخػػػػػػظٌؼ وَمْطػػػػػػؿُ  
 وعَمػػػػػ  شػػػػػّطيؾ أكبػػػػػادٌ  
 

 ِحػػػػػػػػػػػراٌر كالمرَاِجػػػػػػػػػػػؿْ  
 

                                           

 .ٖٔٔمحمود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممة ي ص  (ٔ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٖٗ٘ 

 مػػػزؽ الخْمػػػُؼ مَقيمػػػا
 

 ئ فناحػػػػػػت بالمقاِتػػػػػػؿْ  

في قول  "أكباد حرار كالمراجؿ" فقد ذكر في الصورة األولػ  وجػ  الشػب  بػيف  
حيػث حػذؼ  دالصورة الثانية تشبي  مجمؿ فيهي بينما  يوهو المداية يالنور والثوار

ممػػا أحػػدث أثػػرًا كبيػػرًا فػػي إيمػػاـ الخيػػاؿ بأنػػ  ثمػػة عظقػػة وصػػفة  دفيمػػا وجػػ  الشػػب 
ونظحػظ أيًضػا هنػا أف  يمشتركة بيف المشب  أبناء مصر الثوار والمشب  ب  "المراجؿ"

الحػزف  النيؿ هو الذي رف  الراية أو العمـ هداية لمعبادي مف ضفاف  لكي يقضي عمػ 
والتنويح والفقدي فمو مقدس يحقؽ كؿ شيء إيجابيي النور والنار مػف المحسوسػات 
ممػػا يؤكػػد أف العمميػػة الشػػعرية   يمكػػف أف تحػػدث سػػواء عمػػ  مسػػتوى المبػػدع أو 

 المتمقي إ  مف خظؿ "الحس" وهو مف أكثر القوى المؤثرة عم  اإلنساف.
حد التشػاب  الخػارجي "وهػو  ولـ يقؼ الشاعر في استدعاء هذ، الثنائية عند

 .يٕ تشاب  يتنافر مع  وق  األثر النفسي بيف بمجة وسكينة ورضا تشعر ب  النفس"
بؿ استطاع شاعرنا أف يغوص في براعة التوليد والتركيبي والتي بمما تػزداد 

كما في قصيدة "أّذف الفجر" التػي يػربط فيمػا النػار الدالػة عمػ   االصورة طرافة وابتكارً 
والفجػػػر بنػػػور، الػػػداؿ عمػػػ  الحريػػػة فػػػي ثنائيػػػة مثيػػػرة لمتعبيػػػر عػػػف رؤيتػػػ  الثػػػورة 

 فيقوؿ   ياأليديولوجية تجا، قضايا، السياسية المعاصرة
 أشػػػاعوا بنػػػا التفريػػػؽي حتػػػ  تمزَقػػػتْ 

 
 

 ِبَنػػا ُحُجػػب األخػػظِؽي واْنَمتػػَؾ الَسػػْترُ  
   

                                           

 .ٜٓي صمحمود حسف إسماعيؿ (ٔ)
ـي ٜٜٔٔعبد الواحد عظـي دعػوة إلػ  شػعر العقػادي ومقػا ت أخػري مطبعػة العمرانيػة الجيػزةي  (ٕ)

 .ٛٙص



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٖٗٙ 

 وشػػُبوا لنػػا البغضػػاَء فػػي كػػؿ ممجػػةٍ 
 

 
 و  صػػْدرُ  فمػػـ يػػْنه قمػػٌب مػػف لظاهػػاي 

 يشَدوف أصػفاد الشػعوِبي فػإف َشػَكتْ  
 

 
 يقولوف  ُحبًا جاوَر الصائَد الَطْيُر  

 وواهلل مػػػػا َتمضػػػػ  الَشػػػػُعوُب لغايػػػػةٍ 
 

 
 وتػػػدرُكماي والَقُيػػػد فػػػي َخْطوهػػػا َجْمػػػرُ  

 فميػػػػػا بنػػػػػا َخْمػػػػػَؼ المنػػػػػادىي فإنػػػػػ  
 

 
 ئ أذاٌف لوادي النيِؿي َأْف َطَمػ  اَلْفجػرُ  

 يذافيأف الشاعر ما يزاؿ يستمد مف ثقافتػ  الدينيػة مفمػـو  األ ومف الواضح 
 ويقيس  الثورةي عمي . فكظهما قوة مضادة لمظظـ وقوى المؤامرات الميمية.  

 عامل املشاعر انىفسية : -
استوقفت هػذ، الثنائيػة شػاعرنا بكػؿ أبعادهػا الجماليػة والد ليػةي بمػا امتمكػ  

المحظػػػات اإلنسػػػانية الخاصػػػةي والتػػػي تتعمػػػؽ  مػػػف قػػػدرة تصػػػويرية فػػػي التعبيػػػر عػػػف
بالجانب الوجدانيي فاتخذها رمزًا يرتاد مف خظل  عوالـ شػت   الحػبي المػرأةي الرةبػة 
حيػػػث يػػػرى باشػػػظر أف "الحػػػب هػػػو الفرضػػػية العمميػػػة األولػػػ  لانتػػػاج الموضػػػوعي 

نػار  ولكنمػا يوكثيرًا ما يوصؼ الحب بأن  نار يصػظها المحػب حينمػا يحػب ييٕ لمنار"
وبقػػدر حيويػػة الصػػورة يتحقػػؽ اإلحسػػاس  يوأف رؤيػػة المحػػب نػػور لػػ  يةيػػر مرئيػػة

 بالجماؿي فالجماؿ يكوف أكثر توهًجا عندما يعبر عف طموحاتنا وعواطفنا يقوؿ 

                                           

 .ٕٚٔي ٕٙٔمحمود حسف إسماعيؿ ص (ٔ)
 .ٕٚجاستوف باشظر النار في التحميؿ النفسيي ص (ٕ)
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ٕٖٗٚ 

 مػػػػػف َروابػػػػػي الشػػػػػمس َيمشػػػػػي
 

 وُتَغنِّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  الّشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعابُ  
ـَ أْهمػػػػػػػػػػػػو،   والجبػػػػػػػػػػػػاؿ الَشػػػػػػػػػػػػ

 
 المقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف الِغَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابُ  

 وقفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْفيف.. 
 

 واألفػػػػػػػػػػؽ ُخشػػػػػػػػػػوع وارتقػػػػػػػػػػابُ  
 وهو في أبراِدِ، الُخْضر بنٌي في السموؿ 

 َنوّرْت آيات  بالسْحر في ُكؿِّ الحقوؿِ 
 أْينمػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػّؿ.. فعطػػػػػػػػػػػػػػرٌ 

 
 وربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ ي وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابٌ  

 والَرَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي.. أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُس  
 

 ُحػػػػػػػػػػبي ونػػػػػػػػػػداَم ي وشػػػػػػػػػػراب 
 َخْطػػػػػػػػػػػػػػػُوُ، حػػػػػػػػػػػػػػػاٌف َصػػػػػػػػػػػػػػػَبا 

 
 الػػػػػػػػػػػػدنيا وأحياهػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػبا،ُ  

 كػػػػػػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػػػػػػ  أعتابػػػػػػػػػػػػػػػ ي 
 

 اٌب وِجبػػػػػػػػػػػػػػا،ُ خػػػػػػػػػػػػػػّرْت ِرقػػػػػػػػػػػػػػ 
 وعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أعتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي 

 
 بػػػػػػػػػػػػػاَدْت قمػػػػػػػػػػػػػوٌب وشػػػػػػػػػػػػػفا،ُ  

 رَقْصت ِمف ِسْحرِِ، زنَجيٌة خمؼ الجباؿِ  
 ئ وشكمت ناَر الَموى حورُيٌة عند الشالماؿِ 

وكثيػرًا مػا توصػؼ  يحيث يرتبط حب المرأة بصػورة النػار فػي الضػمير األدبػي
ؿ في لحظػات الحػب إلػ  المرأة بأنما نار ضارمة لمعشؽ أو باعثة لمضياءي وقد تتحو

سعير وضراـي وهي "نار يصظها المحػب الػذي يبحػث عػف أنثػا، الكاممػةي وفػي رحمػة 
فيػػنعـ بضػػيائما  يولكنػػ  يمتػػدي بأنثػػا، إلػػ  قػػيـ الجمػػاؿ يالبحػػث قػػد يصػػاب بػػالتخبط

                                           

 .ٜٛي ٛٛمحمود حسف إسماعيؿي  (ٔ)
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ٕٖٗٛ 

مػػوازاة رمزيػػة تعبػػر عػػف موقػػؼ الشػػاعر ورؤيتػػ  الفنيػػة فػػي  ئ ويػػأوي إلػػ  نيرانمػػا"
 . التعبير عف حب  لممرأة

فعم  البحث أف يفسػح لخيالػ  مسػاحة لتصػور النػار رداًء أو حميػة وةطػاًءي 
أو تغطيػ  فإنمػا  يفأصبح "حورية" إف النار حيف تمؼ شػيًئا يأتخذ الشيء منما زينت 

و  تكوف أبًدا حمية أو زينة ل . لكن  الخياؿ الذي   نمايػة لػ ي ومػف  يحتًما ستحرق 
هػػي جميمػػة بمػػا عميمػػا مػػف نػػاري  -هنػػا-جمػػاؿي ثػػـ فػػإف تمػػؾ  الحوريػػة المؤلمػػة بال

مي / لكف كـ هو سةي بؿ يرف  الجميؿ إل  مستوى إلالشاعر يضفي عم  الجماؿ قدا
مدهش وشائؽ أف تكوف النار ُمِشكّمة بعًضا مف جماؿ الجميؿ مف خظؿ هذ، األبيات 
 نسػػتطي  أف نعػػي مقولػػة باشػػظر  النػػار الداخميػػةي حيػػث أدخػػؿ الشػػاعر النػػار  نػػار

 الموىي إل  داخؿ اإلنساف وباطن  وجعمما زينة ل  في ظاهر،.
 ويموذ الشاعر بالحب ليكسر قيود، فيقوؿ 

 لُػػػػػػػػْذُت بالحػػػػػػػػِبي لعمّػػػػػػػػ  كاِسػػػػػػػػرٌ 
 

 
 قيػػػػػػػػد أحظمػػػػػػػػي عمػػػػػػػػ  َأْزماِنػػػػػػػػ ِ  

 شػػػػػػرَبْتن  فػػػػػػوؽ َصػػػػػػْدِر والػػػػػػ ٍ  
 

 
 آهػػػػػػػػػٌة َتْشػػػػػػػػػرُب مػػػػػػػػػف بركانػػػػػػػػػ ِ  

 
 
 وعَرْجنػػػػػػػا بػػػػػػػالموى فػػػػػػػي مْوقػػػػػػػدِ 

 
 

 
 عمػػػػػػػػػ  نيرانػػػػػػػػػ آِ، لػػػػػػػػػو ِمتنػػػػػػػػػا  

 

                                           

ـي ٜ٘٘ٔي ٔد العربػيي دار الفكػر العربػيي طد. عزالديف إسماعيؿي األسػس الجماليػة فػي النقػ (ٔ)
 .ٕٖٔص
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ٕٖٜٗ 

 

 أِسػػػػػػَرْت نػػػػػػاري... وهػػػػػػذا َحَطبػػػػػػي
 

 
 ئ  والقيػػػوُد الَسػػػوُد فػػػي أْةصػػػِاِن   

حيػػث يأخػػذ الحػػب عنػػد محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ  سػػمتًا نارًيػػاي فالشػػاعر    
يعرؼ مف الحب إ  ما كاف مشبوًبا بناري   يعرفما إ  العشاؽي إذا أعطوا لمحب جػؿ 

 أحاسيسمـي
 قػػػػػدٍ وَعرْجنػػػػػا بػػػػػالموى فػػػػػي موْ 

 
 آٍ، لػػػػػػػو ِمتنػػػػػػػا عمػػػػػػػ  نيرانػػػػػػػ   

فالشػػػاعر هنػػػا يتمػػػذذ بػػػالموت عمػػػ  نيػػػراف الحػػػبي وكأنػػػ  يقػػػدـ قمبػػػ  فػػػداًءي  
وأضحية لمذ، الحبيبةي شريطة أف تعذب  بالنار في موقدها وفي هذ، األبيػات يتضػح 
تقسيـ باشظر لمنار حيػث يػرى "إف النػار تنقسػـ إلػ  نػاريف  نػار داخميػةي تتمثػؿ فػي 

ألحاسيس العاطفية الفياضةي أي النػار المسػتعارة لألحاسػيسد وأمػا النػار مزيه مف ا
نػػػار داخميػػػة بركانيػػػة سػػػببت اةهػػػات والولػػػ   ئ الخارجيػػػة فمػػػي الوجػػػود العينػػػي لمػػػا

الػػداخميي ونػػار خارجيػػة تمثمػػت فػػي الحػػب والشػػاعر هنػػا يجعػػؿ مػػف نػػار الحػػب نػػارا 
 ت فيما. سماوية مؤلمة يعرج إليماي لصعوبة نيمما ويتمني المو 

 األيذيونوجيا  
 اهلزمية واالوتصار:  -

والنػػػور والنػػػار مػػػف أكثػػػر الظػػػواهر الطبيعيػػػة قػػػدرة عمػػػ  تصػػػوير زمػػػرة مػػػف         
المتناقضات حيث تتبايف د  ت النػور والنػار عمػ  ا نتصػار والمزيمػة عنػد شػاعرنا 

اح هػػو حيػث يقػوؿ فػػي قصػيدت   حػد صػػرخ القيػدي التػي يػػزأر فيمػا النيػؿ مؤذنػػًا بصػب
 لمغاصبيف ليؿ القبور    

                                           

 .ٖ٘محمود حسف إسماعيؿي ص (ٔ)
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ٕٗٗٓ 

 

 َبػػْيَف عطػػِر الربػػي ونػػاِر الَصػػُخوِر صػػرَخ القيػػُد صػػرخَة الُمْسػػَتجير
 وعوى الموُج في الضفاؼ فأصَغْيُت لصوٍت يسوؽ َهْوَؿ النشورِ  

 قْمػػػُت لمنيػػػؿي وهػػػَو َيْجػػػري بجْنَبْيػػػ  كغيػػػٍب مسػػػَتْعجٍؿ فػػػي الَمسػػػير
 ت أةظُلمػػػا فػػػي سػػػعيرىقػػػؿ لمػػػـ  هاَجػػػت القيػػػود ِبَسػػػاقّيي وشػػػبّ  
   تظَنػػوا الّسػػُجوَف تفعػػؿ شػػيَئا 
 

 ةَير بعٍث الَرفاِت تحت القبػورِ  
 ُظْممػػػُة تْخمُػػػُؽ الضػػػياَءي ولْيػػػؿ 

 
 َدؽال أجراَسػػػػػػُ  ليػػػػػػـو النشػػػػػػور 

 كمّما صّب نَارُ، انتَفض اأْلحرارُ  
 

 ئ  لمبعث قادمًا في الَصػُدوِر   
 الضػياءي البعػثي والنشػوري والتػي  تشكمت صورة ا نتصار مػف خػظؿ رمػوز 

تتَزر م  صورة النور وتشػكمت الصػورة الدالػة عمػ  المزيمػة مػف خػظؿ رمػوز  نػار 
الصخوري السػجوفي القبػور والقيػودي والتػي تتػَزر مػ  صػورة النػار فالشػاعر ينطمػؽ 
مف "موقؼ فكري ورؤية أيديولوجية يعبر كؿ منمما معًا عػف وضػعية طرفػي الرسػالة 

إزاء القضية التي يعيشما بيف جوانح د  والتي توج  بصػيرت  الفنيػة إلػ  ي ٕ الشعرية"
فالنور هنا ُيخمؽ مف الظممػةي  يٖ أدوات التعبير الناجمة في امتصاص خمجات نفس "

والنػػار تتحػػوؿ مػػف الميػػؿي وكظهمػػا مصػػدر واحػػدي الممػػـ التحػػوؿ الػػذي أصػػاب الػػدنيا 
فاعميػة التحويػؿ السػري ي والنػور يحػوؿ  لمبعث والنشوري إذ أف باشظر يعطػي النػار 

                                           

 .ٓٛي ٚٚمحمود حسف إسماعيؿ ي ص (ٔ)
 . ٔٛٔد. محمد فكري الجزاري لسانيات ا ختظؼي ص (ٕ)
ـي ٜٛٚٔي ٕدةػالي شػػكريي شػعرنا الحػػديث إلػػ  أيػفي دار األوقػػاؼ الجديػدة بيػػروت لبنػػافي ط (ٖ)

 .ٕٕٓص
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ٕٗٗٔ 

ألنػػ  عنصػػر نػػاريي لكنػػ  تحويػػؿ باتجػػا، السػػمو والطمػػر. كمػػا أف النػػار هنػػا د العػػالـ 
 أصبحت نارًا مقدسة تحث عم  البعث والنور والخظص. 

وفػػي موكػػب الزحػػؼ العربػػي الظػػافر.. مػػ  انتفاضػػة العػػراؽ المجيػػد   يقػػوؿ 
تردًدا بيف صورة النػار مػف حيػث اشػتعالما  شعمة عم  دجمةي م  شاعرنا في قصيدت 
 فيقوؿ    يومف حيث سيولتما

 ؿ.. لػـ يشػمد الشػْرُؽ ِمثْمػ ِ كاف لْيػ
 

 
 َأَطمػػػػػػػػػػَ  اهلَل مػػػػػػػػػػْف دياِجِيػػػػػػػػػػ  ُشػػػػػػػػػػْعَم ْ  

 ُشػػػػػػْعمٌة.. كػػػػػػَؿ ذرٍة مػػػػػػف َسػػػػػػَناها 
 

 
 لجميػػػػػػػػ  األحػػػػػػػػرار فػػػػػػػػي األْرض ِقْبَمػػػػػػػػ  

 ـَ األِهمّػػػػػػػ ُشػػػػػػػْعمٌة رّجػػػػػػػ  السػػػػػػػظـُ عميمػػػػػػػا َهػػػػػػػَزَج الحػػػػػػػبي وابتسػػػػػػػا 
 وَجػػري ِمػػف ضػػيائما النػػوُري يػػروي  
 

 
 َظمػػػػػػػػػػػػَأ البعػػػػػػػػػػػػث قبػػػػػػػػػػػػَؿ أوؿ َوْهَمػػػػػػػػػػػػ ْ  

 هاِتفػػػًا بػػػالقيوِد   َقْيػػػَد بعػػػد الْيػػػوـِ  
 

 
 ُعػػػػػػػػػػػوِدي  َفػػػػػػػػػػػالَنور دفػػػػػػػػػػػؽ َسػػػػػػػػػػػْيم  

 اْصػػػِمري وْجِمػػػِؾ المعػػػيف  وُذوبػػػػي  
 

 
 فػػػػػػي حديػػػػػػِد الَطغػػػػػػاِة  واسػػػػػػقي  وْيَمػػػػػػ   

 ِويواصػػػُرخي فػػػي َفناِئػػػ  وهػػػَو َيْمػػػ 
 

 
 هػػػػػػػػػػذ، فػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػَدْيَؾ كػػػػػػػػػػؿ األدلّػػػػػػػػػػة  
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 كػػػـ َسػػػَقْيَت الشػػػعوَب نػػػارًا  فػػػُذقما
 

 
 ئ واْشػػَرب الكػػأَس  واشػػػرب المػػوَت َقْبمػػػ  

حيث تتشكؿ صورة النور في الشػعمة التػي أضػاءت بسػناها الطريػؽ لألحػرار  
 يوأصػػػبحت قبمػػػة لمػػػـ  وروت ظمػػػأهـي وسػػػاقت الحيػػػاة كاإلعصػػػار فػػػي كػػػؿ اةفػػػاؽ

وأفعػػاؿ اإلرادة  يهنػػا ينسػػب لمنػػور األفعػػاؿ بشػػقيما  أفعػػاؿ الحركػػة  جػػرييوالشػػاعر 
 فيكوف ورود النور وروًدا تشكيمًياي مسمًما في إنتاج صورة مجازية. ي يرويي

والنار تخض  لحاسة الممس في  يديؾي ولحاسة التذوؽ في  السقيا لمماءيد 
تذوؽد فمو يخض  في وحينما فرؽ الشاعر إدراؾ الصورة عم  حاستي اإلحساس وال

فالشاعر هنا أسير النارد ومف ثـ  يتصور، هذا لاشارة إل  رمز ا نتصار عم  الظمـ
ليحػرروا بظدهػـي وكػأف النػار وسػيمة إدراؾ  ديطمب لمشعمة أف تكوف قبمة لكؿ األحػرار

فمنػا تتضػح أف مقولػة  يالشاعر لعالم ي أو أف رؤيت  لمعالـ   تتحقػؽ إ  عبػر النػار
 دمتحققة تماًمػا لػدى الشػاعر يٕ  النار هي المبدأ الفاعؿ وأنما الحي األعم يباشظر 

حيػػث أصػػبحت النػػار هنػػا مقدسػػةي قبمػػة لألحػػراري حققػػت كػػؿ شػػيءي أعػػادت السػػظـ 
 –لمػػبظدي والحػػب وا بتسػػاـي جػػرى مػػف ضػػيائما النػػور فػػي قولػػ   يػػروى ظمػػأ البعػػث 

وتػوارد هػذ، الػػدواؿ  ييمػػ ياسػقي  و  -أشػرب  –سػقيت  –ذوبػػي  -فػالنور دفػؽ سػيم  
 المائية يوحي بالبعث والخظص وانقضاء الظمـ والظظـ. 

                                           

 .ٜٛٔي ٜٚٔف إسماعيؿي صمحمود حس (ٔ)
 .ٔٔجاستوف باشظري النار في التحميؿ النفسيي ص (ٕ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٖٗٗ 

 اهلذاية وانضالل: -
ويستدعي الشاعر أسطورة اةلمة فػي قصػيدت   جنػازة الوثنيػةي حيػث يرصػد 
منػاة والعػػزى والػظت فػػي سػياؽ رصػػد المتغيػػرات السياسػية التػػي أحػدثتما ثػػورة يوليػػو 

 "جنازة الوثنية" ـ فيقوؿ في قصيدت  ٕٜ٘ٔ
 مَنػػػػػػػػػػػػػاة  فػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػدـ وحػػػػػػػػػػػػػػزفي

          
 ُأِحػػػػػَس بجنبػػػػػي َعْصػػػػػؼ األلػػػػػـْ  

 َيػػػػػػػػػػػُدوُر َعَمػػػػػػػػػػػ  ِعّزتػػػػػػػػػػػي بالَفنػػػػػػػػػػػاءِ   
 

 وَيْمػػِوى بمػػا فػػي َسػػِعيِر اَلّضػػَرـْ  
 َأِعينػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػَفاتي عمػػػػػػػػػػ  َهْوِلمػػػػػػػػػػا  

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
ـْ   تَجػػػػػػػػػػّرْع َلميػػػػػػػػػػَب األَسػػػػػػػػػػ  والنالػػػػػػػػػػَد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ؿ تخػػػيـ عمػػػ  الكعبػػػةي فتػػػرة سػػػكوف وذهػػػو

ويشرؽ خظلمػا أوؿ شػعاع مػف نػور النبػي 
 الظت 

 
 
 
 

 

 َأَرَى َقَبسػػػػػػػػػػًا مػػػػػػػػػػف ِحمانػػػػػػػػػػا ةريبػػػػػػػػػػاً 
 

وأَْلَمػػػػػُح فػػػػػي اأُلْفػػػػػِؽ َضػػػػػْوًءا   
 عجيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا 

 
 َعَمػػػػػػػػػػػػػػػػ  األرض دفالػػػػػػػػػػػػػػػػؽ َأْنػػػػػػػػػػػػػػػػواَر،ُ 

 
فسػػػػاَلْت عمػػػػ  الّرمػػػػْؿ ُطْمػػػػرًا   

 وِطيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَ 
 

 وَأْذَهػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػالّمْمح َقْمػػػػػػػػػَب الَشػػػػػػػػػموسِ 
 

 ِت أْفظِكمػػػػػػػػا واْلُغُيوبػػػػػػػػػاودارَا  
 وِريَعػػػػػػػػػْت ُصػػػػػػػػػُخوُر اْلَفػػػػػػػػػظ فاْرَتمػػػػػػػػػتْ  

 
 

 عم  َخْطِوِ،ي واْسَتحاَلْت قُموبا   
 َأَهػػػػػػػػػؿال َعَمػػػػػػػػػ  َجْمَمػػػػػػػػػِدىي فاْسػػػػػػػػػَتَطارَ  

 
 

 وَأْشػػػػػَؾ مػػػػػْف َرْهبػػػػػٍة َأْف َيػػػػػُذوبا 
 َأُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزّاَى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا؟...  

  
 

  العػػػػػػػػػػػػػػّزى 
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ػػػػػػػػػػػا قشػػػػػػػػػػػيبا ...ُشػػػػػػػػػػػَعاُع الَضػػػػػػػػػػػَح  تَػػػػػػػػػػػَوهالهْ   ئ فػػػػػػػػػػػي اْلِبيػػػػػػػػػػػِد َةضال
 
  

أسػػاطير اةلمػػة رمػػوز لجوانػػب متعػػددة فػػي عقػػؿ الشػػاعري وهػػي فػػي نفػػس 
الوقت رمز لمسمطة المستبدةي وارتبطت في الضػمير األدبػي بد لػة الضػظؿ والباطػؿي 
ولذا جاءت األلفاظ المرتبطة بما محمولة عم  المظمر المدمر لثنائيػة النػور والنػار  

ي قبسػًاي ضػوءًاي أنػوار،ي الشػموسي شػعاعي تػوههي فحينمػا اقتػرب سػقوط  لميبي نور
أحست بالعصؼ يمػد جنبيمػاي وأف عزتمػا ممػددة بالفنػاءي وأنمػا تمػوي فػي  يٕ اةلمة

السػػعير المتقػػدي أحػػد صػػور النػػار المممكػػة الشػػريرةي وأف شػػرابما لميػػب النػػدـي صػػورة 
حػيف نػرى أف الشػاعر يجعمنػا  أخرى مف صور النار المدنسة الدالة عم  الموافي في

ألنػ  اسػتطاع أف يجمػ  صػورت  مػف عناصػر ةيػر  دنقؼ موقؼ الدهشة وا سػتغراب
مرتبطة في أذهاف الناسي وكأن  يتطم  إل  ضوء الحؽ الباهري فيأتي باأللفاظ الدالة 
عم  النار في صورتما الخيرةي فمي قبس وضوء عجيب يصاحب أوؿ شػعاع يشػرؽ 

لحؽ والخير والخظصي وضػوء عجيػب يمػأل األفػؽي ونػور دافػؽ مف نور النبوة رمز ا
وقػػد  ييسػػيؿ عمػػ  الرمػػاؿ طمػػرًاي ويفػػوؽ ضػػوء الشػػمسي فترتػػدي البيػػد حمػػؿ اإليمػػاف

توهه قشيًبا ةًضاي فالشاعر ناظر إل  الكوف ومتطم  إل  شيء أهـ من ي فمو عند، 
 رمز لمعالـ الجديد.

بالمدايػػة تػػرتبط بثنائيػػة ويتضػػمف المعجػػـ الشػػعري إشػػارات أسػػطورية تػػوحي 
منما ما يتصؿ  يالنور والنار نستطي  مف خظلما إدراؾ الجانب األسطوري في المعن 

يقػػػوؿ  يبالطبيعػػػة  كالشػػػمسي والقمػػػري ومنمػػػا مػػػا يتصػػػؿ بالشخصػػػيات األسػػػطورية
 شاعرنا في قصيدة "موكب الوحدة" 

                                           

 . ٜٕي ٕٛمحمود حسف إسماعيؿي ص (ٔ)
لمزيد مف المعمومات حوؿ هذ، اةلمػة انظػر  األصػناـ ابػف الكمبػيي تحقيػؽ  أحمػد زكػي الػدار  (ٕ)

 ـ.ٜ٘ٙٔالقوميةي القاهرةي 
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 مف َجْبمة الَشْمِس َحّيْتػَؾ المنػاراتُ 
 

  
 وؽ النِّيػػػػؿ رايػػػػاتُ َورْفَرَفػػػػْت لػػػػَؾ فػػػػ 

 وَأْقَبػػػػػػَؿ الدالْهُر..نشػػػػػػوانًاي براحتػػػػػػ  
 

  
 فّجر ِمف الُخْمِدي صَاةْتُ  السالػماَواتُ  

 وَفػػ  الْجبػػيِف ُسػػُطوٌر راَح َيحِمممػػا 
 

  
 ئ َلػػْوٌح مػػف الَنػػوِري َخّطْتػػُ  الَنبػػّوات 

وهػذا الرمػز  يحيث يستدعي الشاعر مف المعجـ النوري والناري رمز الشمس 
ثيؽ الصمة باألسطورة والنػار مًعػاي والواقػ  أنػ  يرتكػز عمػ  د لػة رمزيػةي والشػمس و 

رمػػز واسػػ  الد لػػةي وفػػي األبيػػات السػػابقة تمحػػظ معنػػ  الرفعػػة والظمػػور فػػي د لػػة 
أمػػا مػػف ناحيػػة األسػػطورةي فمػػي تػػرتبط  يالشػػمس الطبيعيػػة هػػذا مػػف ناحيػػة المعنػػ 

تور مصػػطفي ناصػػؼ "و  يمكػػف أف بأسػػاطير اةلمػػة مػػف حيػػث العبػػادةي ويقػػوؿ الػػدك
نوضػػح الموقػػؼ اإلنسػػاني مػػف الشػػمس بمعػػزؿ عػػف هػػذ، العظقػػات والفػػروض التػػي 
نستطي  بواسطتما أف نرى ما قد يرتبط بالشمس مف عنصر العبادةي والعبادة تنطوي 

 (2)في داخمما أحياًنا عم  بواعث الشعور بالخوؼ والريب والخصومة الجافية.

شاعر توظيؼ األسطورة توظيًفا فنًيػاي وبطريقػة رمزيػةي وهكذا فقد استطاع ال
حيػػث اسػػتممـ الشػػاعر رمػػوزًا أسػػطورية مػػف أسػػاطير اةلمػػة العربيػػة مثػػؿ  "منػػاةي 

ووظػػؼ الوجػػ   يوالػظتي والعػػزى" وقػد وظػػؼ النػار فػػي د لتمػػا عمػ  الزيػػؼ والضػظؿ
 الخير اةخر لمنار في الد لة عم  المداية في صورة النبوة.

                                           

 .ٖٜٔمحمود حسف إسماعيؿي ص (ٔ)
  ٖٛـ ي دار األندلس لمطباعة والنشر ص ٖٜٛٔصؼ   الصورة األدبية ي الطبعة الثالثة ي مصطفي نإ 
 



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٗٗٙ 

عر هػػذ، اةلمػػة أداة أدبيػػة ومنطمًقػػا فنًيػػا فػػي التعبيػػر عػػف قضػػية وجعػػؿ الشػػا
معاصرةي وهي كشؼ الزيؼ والتنديد برموز السمطة ممثمة في اةلمػة ويػأتي توظيػؼ 
هذ، الرموز األسطورية مف خظؿ استخداـ الشػاعر لغػة شػعرية أقػرب مػا تكػوف إلػ  

ي ويمجػأ إلػ  المفارقػة الطقوس البدائيةي ويبني الشػاعر قصػيدت  عمػ  الحػوار الػدرام
القصدية الحادة في سعي  الجاد لصياةة خطاب  الشعري بصورة راقية وهذا يعن  "أف 
الشعر الحداثي لـ يعد تجربة في الحياة بقدر ما أصبح تجربة فػي المغػةي وعمػًظ فػي 
الثقافةي وأف األقنعػة األسػطورية التػي يستحضػرها   تمبػث أف تتظشػي وتضػي ي كمػا 

ـ السياقات التي يقتط  منما إشارات  ورمػوز،ي و  تبقػي بعػد ذلػؾ سػوى تضي  بتصاد
 (1)عممية تنوير المغة مصدرًا منظًما لجمالية هذ، الشعرية"

وهكذا فقد تناوؿ هػذا الشػاعر األسػاطير بطريقػة فنيػة ونجػح فػي اسػتممامما 
لػـ  وأدؿ ما يكوف عم  نجػاح الشػاعر فػي اسػتخداـ هػذا الرمػز اسػتخداًما شػعرًيا أنػ 

يتعامؿ مع  مف الخارجي أي لـ يقحم  عم  السػياؽ الشػعري إقحامػًاي مكتفيػًا بأبعػاد، 
 الذاتية بؿ أصبح سياًقا شعرًيا.

فػػػي إطػػػار هػػػذ، الثنائيػػػة يسػػػع  الشػػػاعر إلػػػ  تقػػػديـ رؤيػػػة خاصػػػة تكتسػػػب 
خصوصيتما وتفردها مف قدرت  عم  إدراؾ الواق  بعظقات  المتعددة والمتشػابكة عمػ  

وعميػػؽ... وقػػد يتجػػاوز ذلػػؾ إلػػ  طػػرح عظقػػات جديػػدة مغػػايرة لمػػا هػػو  نحػػو متميػػز
بداعػػ  "ويمجػػأ إلنجػػاز هػػذ،  يمػػألوؼ بػػيف األشػػياء فمػػو يعيػػد بػػذلؾ صػػياةة الواقػػ ي واش

المممة إل  تعديؿ النظاـ المغوي العػاـ بنمطيتػ ي واقتػراح عظقػة جديػدةي خاصػة بػيف 
 .يٕ إطار سياؽ ما" المفردة المغوية ونظيرتما وبينما وبيف مفمومما في

                                           

 ٕٖٛـ ي صٜٜٙٔصظح فضؿ ي أساليب الشعرية المعاصرة ي الميئة العامة لقصور الثقافة القاهرة  ئ 

د.شكري الطوانسي مسػتويات البنػاء الشػعري عنػد محمػد إبػراهيـ أبػو سػن   دراسػة فػي بظةػة  (ٕ)
 .ٖ٘ٙـ صٜٜٛٔي الميئة المصرية العامة لمكتاب القاهرة النص



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٗٗٚ 

لمػػذا تػػاح لمشػػاعر باسػػتخداـ المغػػة فػػي سػػياؽ القصػػيدة تشػػكيؿ بنيػػة ذات 
د لة.. كما يستطي  الشاعر أف يشكؿ باأللفاظ ما وراء المحسوساتي وحينئذ تصبح 

 .ئ القصيدة مف حيث هي عمؿ فني تشكيًظ خاًصا لمجموعة مف ألفاظ المغة"
سػػف إسػػماعيؿ لمعجمػػ  النػػاري ويتضػػح ذلػػؾ مػػف خػػظؿ اسػػتخداـ محمػػود ح

كساب  مدلوً  جديًداي ممػا يػدؿ عمػ  أف الشػاعر موصػوؿ بتراثػ ي وبمغتػ  يقػوؿ فػي  واش
قصػػيدت  "الغصػػف اليتػػيـ" والحػػرب العالميػػة الثانيػػة تػػنفخ أبػػواؽ الػػدمار. والعػػالـ كمػػ  
يتحفػػز لصػػراعما المحمػػـو وا سػػتعمار يولػػػوؿ ظظمػػ  وتجمجػػؿ أصػػفاد، فػػي مصػػػر 

 كم ي وةصف السظـ يتيـ العود   والوطف العربي
 أةَفػػػ  رباُبػػػَؾ..   شػػػُدٌو و  َطػػػربُ 

 
 

 وَجػػػػػػػػؼ حاُنػػػػػػػػَؾ   كػػػػػػػػأُس و  عنػػػػػػػػبُ  
 ْمػػػػَرُح فػػػػي ُدنيػػػػا مَحّمقػػػػةٍ ُف يَ َنشػػػػوا 

 
 

 مػػػػف الخيػػػػاؿي َترامػػػػْت ُدوَنمػػػػا الَشػػػػُمبُ  
 هػػػػػّز الطمػػػػػوُح َجناْحيػػػػػِ ي وأتَعبػػػػػ  

 
 

 أّف الطريؽ إل  اةفاِؽ مضطربُ     

                                           

ي الرؤيػػة الرومانسػػية لممصػػير اإلنسػػاني لػػدي الشػػاعر العربػػي  (ٔ) د.طمعػػت عبػػد العزيػػز أبػػو العػػـز
 .ٖٛٙـ صٜٚٛٔالحديثيمطبعة السماح الكبريي طنطاي مصر 



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٗٗٛ 

 

 يَامػػػػػ  مػػػػػف طػػػػػوؿ ماَرَتَعػػػػػتْ وأّف أ
                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 ِبَمػػػػػا النوائػػػػػُبي أْدمػػػػػ  َفْجرهػػػػػا العَطػػػػػبُ  

  ت بشػػػػػْقَوَتمادَ ُمػػػػ َتْغػػػػدو الَجػػػػػراحُ  
  

 
 مػػػػػػاداـ فيمػػػػػػا ألمجػػػػػػاد الُعػػػػػػظ َنَسػػػػػػبُ  

 وُجْرحػػػ  راعػػػُش اةهػػػاتي تحَسػػػب ُ  
 

 
 َهشػػػػػيمَة ُجػػػػػّف فػػػػػي تحريقمػػػػػا الممػػػػػبُ  

 ناْشدُت لْوعَت  الَسمواَفي فامتعضتْ  
 

 
 نفػػػػاس الػػػػورى تجػػػػب؟كيػػػػؼ المػػػػدوُء وأ 

 واألرض مْوقُد أعماٍري قػد اشػتعمتْ  
 

 
 فػػي َجْمػػرة النػػاُسي َ  األعػػواُد والَحَطػػبُ  

 كأنمػػػا رأُس مجنػػػوٍف قػػػد احتػػػَدمتْ  
 

 
 ئ بػ  المػواِجَسي واسَتْشػػَرى بػ  الغضػػب 

             حيػػث اسػػتخدـ الشػػاعر فػػي خطابػػ  الشػػعري ألفاًظػػا تنتمػػي إلػػ  معجػػـ  
وكممػػا  يالشػػمبي الفجػػري الممػػبي الموقػػدي الجمػػرةي األعػػوادي الحطػػبي  النػػاري  مثػػؿ  

مفػػردات جسػػدت معنػػ  المكابػػدة واأللػػـ النفسػػي لػػدى اليتػػيـ  الغصػػف اليتػػيـي المعػػادؿ 
بػؿ هػو  يالموضوعي لمف فقد أبوي د وهذ، األلفاظ لـ تأتي عفو الخاطر عند الشاعر

يبػة بحيػث تبػدو جديػدة فػي "يبحث عنما أو يضعما في ةير مكانما المعتاد مػف الترك
أو النفسي الذي يسع  إلي  عنػد  يكؿ مرةي وةريبة قادرة عم  إحداث التفجير الفكري

                                           

 .ٕٙي ٔٙمحمود حسف إسماعيؿ ص (ٔ)
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ٕٜٗٗ 

إلبػػراز جمامػػة الواقػػ  وأثػػر، عمػػ  نفػػس اليتػػيـ فػػػػػ "نػػار األحػػزاف" دائًمػػا نػػار  ئ القػػارئ
داخمية. والشاعر هنا يستعير إحسػاس النػاس بالنػار  فػي جمػرة النػاسي فػي تجميمػا 

ؽ خارجًيػػاي أو إف شػػئنا الدقػػة قمنػػا  اسػػتعارة وجػػود النػػار عمػػ  الحقيقػػة مػػف الحػػار
لقائما إلػ  حيػث الػداخؿ  واألرض موقػد ... قػد اشػتعمت فػي جمػرة النػاسي  خارجنا واش
ثمة مكونات معجمية دالة عم  الناري مف مثػؿ  الشػمبي الممػبي ا شػتعاؿي الموقػدي 

عر مف الباب نفس  الػذي  مسػت منػ  الجمرةي األعوادي الحطبي لمستما مخيمة الشا
النار والشاعر هنا ما تػزاؿ مخيمتػ  قابضػة عمػ  تعبيػر نػاري  جمػرةي فنجػد، لػـ يقػؼ 

بػػؿ تجاوزهػػا إلػػ  الػػداخؿ مكوًنػػا إحساًسػػا    يعنػػد حػػدود الرؤيػػة  األعػػواد والحطػػبي
 يداني  إ  مف قبض عم  النار في حاؿ كونما  جمرةي. 

التػي تصػؿ الشػاعر بثقافتػ ي وتراثمػا  مف الصػعب قطػ  الوشػائح الخفيػة
ا ذات جذور تراثية عربية باإلضافة إل  ألفاظ معاصرةي فمعجم  الشعري تضمف ألفاظً 
 ا في إطار دراست  لمثنائية.ا جماليً وتراكيب لغويةي وظفما توظيفً 

 
 وتراَمْيػػػػػػُت بروحػػػػػػي فػػػػػػي َصػػػػػػظةٍ 

 
 

 َكْبَمػػػػػْت بالصػػػػػػمِت قومػػػػػًا خاشػػػػػػعيف 
 داُنمـَسػػػػػػػػػَجدوا وانصػػػػػػػػػَمرْت أبػػػػػػػػػ 

 
 

 فػػي ضػػياِء الػػروِح والنػػوِر المبػػيْف.. 
 هرَبػػػػػػػػػْت أةظُلمػػػػػػػػػـ وانطفػػػػػػػػػأْت ناُرهػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػوؿ قمػػػػػػػػػوِب التػػػػػػػػػائبيفْ  

 

                                           

ث فػػي سػػورية مػػف خػػظؿ أعظمػػ ي دار المػػأموف د. أحمػػد بسػػاـ سػػاعيي حركػػة الشػػعر الحػػدي (ٔ)
 .ٖٖٕـي صٜٚٚٔهػ/ٜٖٛٔلمتراث دمشؽ  سوريا 
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ٕٗ٘ٓ 

 ةػػػػػػػادروا محػػػػػػػراَبُمـ وانسػػػػػػػربوا
 

 ئ مثممػػػا كػػػػانوا أسػػػػاري خػػػػاطئيف 
فالشاعر يتحدث عف ميظد الحريةي لكف مػا يمفػت النظػر أف المػيظد هنػا  

 –ظد نور. فيبدأ الشاعر بػذكر مػا يمكػف تسػميت  ميظد نورانيي أو إف شئنا الدقة مي
 بضػػياء الػػروحي والػػروح أكثػػر األشػػياء تعصػػًيا عمػػ  التجسػػيد تتجمػػ  فػػي  -مجػػازًا 

والمػدهش أف الػروح أيًضػا  -ضياء. أي الروح تضيءي وألف البدف  الجسدي موجػود 
 حالة في هذا الجسدي لكف الشاعر يجعػؿ الػروح تضػيء. والظفػت لمنظػر هنػا هػو أف

 -انصػمرت  –الشاعر ينسب لمنور والنار أفعػاؿ الحركػة وأفعػاؿ اإلرادة هنػا  سػجدوا 
ةادرواي فيكوف ورودهما وروًدا تشكيمًياي مسمًما في إنتاج صورة  -انطفأت  -هربت

مجازية. فمف المعمـو أف المغة الشعرية مف مميزاتما أمػراف همػا  التجسػيد والحركػة. 
يًضػاي هػو دخػوؿ النػور فػي حيػز الفعػؿ  انصػمرتي كمػا واألمر الثاني الظفت لمنظر أ

هو الحاؿ بصدد الناري وقد أشار البحث إل  أف باشػظر قػد رأى أف النػار والنػوري أو 
 الضوءي هما في حقيقة األمر عنصر واحد راجػ  إلػ  األصػؿ وهػو  النػاري لكنمػا أي 

السػري  فتكػوف النػار. النار تعتريما حا ف  أولمما  مرتبط بالعنؼ والثورةي والتحويؿ 
 والحاؿ الثاني  حاؿ السموي والطمري حينئذ تكوف نورًاي وضوًء.

 ويدخؿ الشاعر في حيز  السيؿي أي الحركة أيضًا فيقوؿ 
  ي فإَنماا َشْرُؽ طَاَؿ الَنْوـُي فاْنمْض في
 َيُدالػػػػػػػَذؿ َتْجتَػػػػػػػاُح الَشػػػػػػػعوَب النالواِئمػػػػػػػا 

 تػػػػػػزّوْد ِمػػػػػػَف األْخػػػػػػظِؽي إّف سػػػػػػظحما  
 

 
 َيُفػػػػػَؿ حديػػػػػد الُظْمػػػػػـ إْف َهػػػػػبال ةاِشػػػػػماً  

   
                                           

  . ٗ٘محمود حسف إسماعيؿي ص (1)
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ٕٗ٘ٔ 

 ثَػػػػػػػػػراَؾ ِممػػػػػػػػػاُد األنبيػػػػػػػػػاءي بّشػػػػػػػػػطِّ 
 

 
 تَػػػػػَدفؽ نػػػػػوُر الَكػػػػػْوِف كالسالػػػػػْيؿ عارِمػػػػػاً  

 فأْشػػػػِعؿ رمػػػػاَد الماِمػػػػديَفي وُقػػػػْؿ لمػػػػـ 
 

 
 ُهنػػػػػا ُجػػػػػْذَوَة الماضػػػػػي ُتثيػػػػػُر الَعزائمػػػػػا 

 وَأْصػػػػػِم إلػػػػػ  ُبػػػػػوِؽ الَنُشػػػػػوري ْيمػػػػػُز،ُ  
 

 
 داُح عمػ  األْيػؾ طالَمػاعم  الشػرِؽ صػ 

 أتَػػػػػاَؾ ُينػػػػػاجي العيػػػػػَد فاْهتَػػػػػاج قمُبػػػػػ  
 

 
 ئ  فمػػػـ َيػػػْدر أشػػػعارًا َشػػػَداي أـ تمائمػػػا   

الشعر بزوغ وتجؿ أو تحقؽ كظمػي. لكػف الشػعر يجعػؿ النػور   يعطػي   
كظًماي بؿ يعطي سيًظي هذا السيؿ مف أخص صفات   التدفؽي أي الماء الػذي يتػدفؽ 

 فيروي الثرى.
وخروًجػا مػػف الػداخؿ إلػػ  الخػارجي يخػػرج النػور الػػداخمي لينشػر، الشػػاعر 

وعظوة عم  كوف  جذوةي تنتمػي  يفصار مشتعًظ ومشًعا بجذوة الماضي يعم  الكوف
مػف ناحيػة ثانيػة هػو التحػوؿ و بدرجة مػا لعػالـ  النػاري و اإلشػعاعي هػذا مػف ناحيػة. 
ألن  عنصر نػاري. لكنػ   ديحوؿالذي أصاب الكوفي وهنا تحوؿ الكوف سريًعا. النور 

النور في   وهما يولعؿ الشاعر هنا يجم  بيف نقيضيف يتحوؿ باتجا، السمو والطمر
وينػاقض بػذلؾ قػوؿ باشػظر حينمػا تحػدث  يوالماء في صورة السػيؿ يصورت  النارية

                                           

 .ٙٚصمحمود حسف إسماعيؿ  (ٔ)
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عف عناصر، األربعة قاؿ   إف الماء يرمز إلػ  قػوى أبسػط مػف تمػؾ التػي ترمػز إليمػا 
 .ئ  والنار يظظف عدويف   يجتمعاف حت  في األحظـي الناري وأف الماء

 ويقوؿ أيًضا 
ػػػػ  الػػػػَوَة  والّمَظػػػػ   َدُعوَنػػػػا ُنحِّ

 
ْف ْكرُبَمػػػػػا فػػػػػي َثرَاَنػػػػػا اْحتَػػػػػدـْ    واِش

 فمػػػػا َيْصػػػػَرُع الِمَحػػػػَف المْبكَيػػػػاتِ   
 

ـْ    إ ال الػػػػػػػػػذي ذاَقمػػػػػػػػػا واْبَتسػػػػػػػػػ
 َدُعوَنػػػػا ُنُحػػػػ  َلِميػػػػَب الْخُطػػػػوبِ  

 
ْف َجْمُرَهػػا    فػػي َحشػػانا اْضػػَطَرـْ واش

 َسػػػِئْمَنا َحيػػػاَة الزالَمػػػاِف المػػػريض 
 

 وعػػػْيَش الزالَمػػػاف السالػػػقيـ الَمػػػِرـْ  
ـْ َمْجػػَدنا فػػي الَنَجػػـو   دعونػػا ُنِقػػ

 
 يٕ َفِمف َضْوئما َقػدْ َنْسػْجَنا الَعْمػـ 

هػػذ، القصػػيدة حممػػت مػػف ثػػورة الشػػاعر مػػا حممػػتي حيػػث بػػدأ الشػػاعر  
شعاؿ المظ  في القموبي متجًما صوب النار في حديث  بالدعوة إل  إحياء  الحروب واش

جانب ما تمب  مف حياة فمي نار حميمة ومحببةي وقد التقت هنا م  نقيضػما المػاء 
مػرة أخػرى فقػػد جػاءت هنػا مزيمػػة لمبكػاء فػػي قولػ   يصػرع المحػػف المبكيػاتي فػػدموع 

مسما وصظبتماي البكاء ليست بعيدة عف الناري وسيولة الجمر  وهو النار في حاؿ تك
اضطراـي حيث تقبض مخيمة الشاعر عم   -الجمر -واضطرام  داخؿ الحشا  لميب 

المػػاء حػػاؿ اشػػتعال ي أو بمعنػػ  أدؽ حػػاؿ دخولػػ  فػػي حيػػز النػػار فػػي أشػػد حا تمػػا 
"الجمػػرة" أهػػو المػػاء اشػػتعؿ  جمػػرًاي أـ النػػار سػػالت وصػػارت مػػاء؟ يبػػدو أف كمتيممػػا 

الممتمػػب ثػػـ نعػػود إلػػ  حػػاؿ مػػف النػػار الصػػافية تعنػػي األخػػرى فػػي مخيمػػة الشػػاعر 
ضوئماي حيث يقـ المجد مف ضوئما ويرتفػ  بػ  فػوؽ النجػـو فػي األعػالي  - النجـو

                                           

 .٘٘جاستوف باشظري ص (ٔ)
 .٘ٛمحمود حسف إسماعيؿي ص (ٕ)
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ذا مػا كػاف مػا يتغيػر بطيًئػا  هكذا هي النار ذات امتيازي يمكف أف تفسر كػؿ شػيءي واش
 .ئ تفسر، الحياةي فإف كؿ ما يتغير سريًعا تفسر، النار"

شعور الجمعي وشػاعرنا هنػا تقتػنص مخيمتػ  النػار مػف والنار تسكف الظ
 خظؿ وشائح ثقافت  الخفية ذات العظقة الحميمة م  الطبيعة.

 

                                           

 .ٔٔجاستوف باشظر النار في التحميؿ النفسيي ص (ٔ)



 

  

 

 
 " " ديواف نار وأصفاد" نموذًجا النار في شعر محمود حسف إسماعيؿثنائية النور و 

 

ٕٗ٘ٗ 

 انىتائج                              
النور والنار وجماف مف وجو، الطبيعةي فمما مرتبطػاف وكأنممػا وجمػاف لعممػة  -

األخػر لمنػار. فبالنػار تغمػب  واحدة تعكػس ازدواجيػة الرؤيػة. والنػور هػو الوجػ 
عمي الظممة حيث مكنت  مػف أف يولػد منمػا النػور الػذي يتغمػب بػ  عمػي عػالـ 

 الظظـ بكؿ مخاوف .
لمنار وجوداف وجود حقيقي   يكوف إ  با شتعاؿي ووجود ةيػر حقيقػي يكػوف  -

 مف خظؿ رموزها.
نػػار ارتبطػػت ثنائيػػة النػػور والنػػار عنػػد محمػػود حسػػف إسػػماعيؿ فػػي ديوانػػ    -

 -وأصفادي بالمجا ت الد لية األتية  
 الطبيعة في  الشروؽ والنور والدماء والشمس والضياء والميؿ واألرضي  -ٔ
الحػػرب والسػػمـ فػػي  ا شػػتعاؿ والشػػبوب والجمػػري والممػػبي والثػػورةي والتػػدميري  -ٕ

 والشظية وا صفاد والمظ ي والحم ي 
 لضظؿيالمداية وا –األيديولوجيا في  المزيمة وا نتصار  -ٖ
 –الحزف  –المكابدة  –الموت  –الجماؿ  –عالـ المشاعر النفسية في  الحب  -ٗ

 األلـ النفسيي 
 .وهذ، المصاحبات توحي بأف هذ، الثنائية تحفؿ بمعاف كثيرة عند، 

اسػػتممـ الشػػاعر رمػػوزا أسػػطورية مػػف أسػػاطير اةلمػػة العربيػػة مثػػؿ "منػػاةي  -
هػذ، اةلمػة فػي د لتمػا  والظت والعزىي وقػد وظػؼ النػار مػف خػظؿ صػورة

عم  الزيؼ والضظؿ ووظؼ الوج  الخير اةخػر لمنػار  النػوري فػي الد لػة 
 عم  المداية في صورة النبوة".
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تحققت البنية المزدوجة لمنار عند محمود حسف إسماعيؿ فػي هػذا الػديواف  -
فجاءت قوة خير بناء مف حيث وجمما المضػيء  النػوري وجػاءت قػوة شػر 

 مما المحرؽ  الناري. هدـ مف حيث وج
دلػػؿ البحػػث عمػػ  أف الشػػاعر ذو مخيمػػة ناريػػةي وانعكػػس ذلػػؾ فػػي صػػور،  -

 الشعرية. 
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 املصادر واملراجع
. أحمػػد بسػػاـ سػػاعيي حركػػة الشػػعر الحػػديث فػػي سػػورية مػػف خػػظؿ أعظمػػ ي دار ٔ

 ـ.ٜٚٚٔهػ/ٜٖٛٔالمأموف لمتراث دمشؽ سوريا 
سػػيد المرسػػميفي دار إحيػػاء الكتػػب . اإلمػػاـ النػػووي ريػػاض الصػػالحيف مػػف كػػظـ ٕ

 العربية القاهرة د.ت.
. بطػػرس عبػػد المػػظؾ وآخػػروف قػػاموس الكتػػاب المقػػدسي مكتبػػة المشػػعؿ بيػػروت ٖ

 ـ.ٜٔٛٔ
. جاسػػتوف باشػػظر النػػار فػػي التحميػػؿ النفسػػي ترجمػػة نمػػاد خياطػػة دار األنػػدلس ٗ

 ـ.ٜٗٛٔهػ/ٗٓٗٔبيروت 
المؤسسة العربيةي بيػروت الطبعػة الثانيػة . جبرا إبراهيـ جبرا الرحمة الثامنةي طبعة ٘

 ـ.ٜٜٚٔ
. جػػيمس فريػػزر أسػػاطير فػػي أصػػؿ النػػار ترجمػػة يوسػػؼ شػػمبي الشػػاـ دار الكنػػدي ٙ

 ـ.ٜٛٛٔدمشؽ 
. سػػػعيد بنكػػػراد ترجمػػػة أميرتوايكػػػوي التأويػػػؿ بػػػيف السػػػيميائيات والتفكيكيػػػة بيػػػروت ٚ

 ـ.ٕٓٓٓالمركز الثقافي العربي الطبعة األول  سنة 
وانسػيي مسػتويات البنػاء الشػعري عنػد محمػد إبػراهيـ أبػو سػنة دراسػة . شكري الطٛ

 ـ.ٜٜٛٔفي بظةة النصي الميئة المصرية العامة لمكتاب القاهرة 
. شػػػوقي ضػػػيؼي فصػػػوؿ فػػػي الشػػػعر ونقػػػد،ي دار المعػػػارؼ القػػػاهرة د.ت الطبعػػػة ٜ

 الثانية.
القاهرة  -فة. صظح فضؿ أساليب الشعرية المعاصرةي الميئة العامة لقصور الثقآٔ

 ـ.ٜٜٙٔ
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. طمعت عبد العزيز أبو العـز الرؤية الرومانسية لممصير اإلنساني لدي الشػاعر ٔٔ
 ـ.ٜٚٛٔالعربي الحديث مطبعة السماح الكبرى طنطاي مصر 

. عبد الواحد عظـي دعوة إل  شعر العقاد ومقػا ت أخػر مطبعػة العمرانيػة الجيػزة ٕٔ
 ـ.ٜٜٔٔ

الجماليػػة فػػي النقػػد العربػػيي دار الفكػػر العربػػي . عػػز الػػديف إسػػماعيؿي األسػػس ٖٔ
 ـ.ٜ٘٘ٔالطبعة األول ي 

. عػػػػز الػػػػديف إسػػػػماعيؿي الشػػػػعر العربػػػػي المعاصػػػػر قضػػػػايا، وظػػػػواهر، الفنيػػػػة ٗٔ
 الطبعة الثالثةي ممتـز الطب  والنشر دار الفكر العربي. -والمعنوية

لبناف الطبعة . ةالي شكريي شعرنا الحديث إل  أيف دار األوقاؼ الجديدة بيروت ٘ٔ
 ـ.ٜٛٚٔالثانية 

. فاطمػػة عبػػداهلل الػػوهيبي الظػػؿ أسػػاطير، وامتداداتػػ  المعرفيػػة واإلبداعيػػة الطبعػػة ٙٔ
 ـ.ٕٛٓٓ -ٜٕٗٔاألول  

. محمػػػد حسػػػف عبػػػداهلل الصػػػورة والبنػػػاء الشػػػعري مكتبػػػة الدراسػػػات األدبيػػػة دار ٚٔ
 المعارؼ.

 هرة الطبعة الثالثة.محمد ةنيمي هظؿي األدب المقارف دار نمضة مصر القا -ٛٔ
. محمد فتػوح أحمػدي الرمػز والرمزيػة فػي الشػعر المعاصػري دار المعػارؼ القػاهرة ٜٔ

 ٜٗٛٔالطبعة الثالثة 
محمد فكػري الجػزار لسػانيات ا خػتظؼ الميئػة العامػة لقصػور الثقافػة القػاهرة  -ٕٓ

 ـ.ٜٜ٘ٔ
ة المصػرية . محمود حسف إسماعيؿي األعماؿ الكاممػةي ديػواف نػار وأصػفاد الميئػٕٔ

 ـ.ٕٛٓٓالعامة لمكتاب 
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. مصػػػطفي سػػػويؼي األسػػػس النفسػػػية لابػػػداع الفنػػػي فػػػي الشػػػعر خاصػػػةي دار ٕٕ
 المعارؼ القاهرة الطبعة الرابعة.

ـ دار األنػدلس لمطباعػة ٖٜٛٔ. مصطفي ناصؼ الصورة األدبية الطبعة الثالثة ٖٕ
 والنشر.

يميػػػ  د.محػػػي الػػػديف . ميكػػػاؿ ريفػػػاتيري مغػػػزي القصػػػيدةي ترجمػػػة وتعميقػػػات تحمٕٗ
 ـ.ٜٜٚٔمحسبي المنياي مصري مطبعة أبو هظؿ 

. هشػػاـ بػػف محمػػد الكمبػػي األصػػناـ تحقيػػؽ أحمػػد زكػػي باشػػا المطبعػػة األميريػػة ٕ٘
 ـ.    ٜٗٚٔ

 
 


