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 انرؤية ٔانتشكيم يف ديٕاٌ انشعر يف املعركة
 باسـ محمد عبد الفتاح فركات  
 ، مصر. قسـ األدب كالنقد ،  كمية المغة العربية بالمنكفية ، جامعة األزهر 

  Basemfrawat.lan@azhar.edu.eg: اإليميؿ الجامعي
  املهخص:

يهػػػدؼ هػػػذا البحػػػث إلػػػي دراسػػػة الرؤيػػػة كالتشػػػكيؿ فػػػي  ديػػػكاف الشػػػعر فػػػي 
المعركة، باالستعانة بالمنهج الكصفي الذم مكف الباحث مف تحقيؽ هدفه المنشػكد 

َـّ ج في بحثه. اء الفصؿ األكؿ بعنكاف  الرؤية الشعرية فػي ديػكاف الشػعر فػي كمف ث
 المبحػػػث األكؿ: المقاكمػػػة.اكؿ الباحػػػث مػػػف ذهلػػػه هػػػذ  المباحػػػث: لمعركػػػة ، كتنػػػا

المبحػث الرابػ : حػب  المبحػث الثالػث: التهديػد كالكعيػد. المبحث الثاني: التحريض.
كيػػأتي بعػػد ذلػػؾ الفصػؿ الثػػاني، كهػػك بعنػػكاف:  الػكطف كالتغنػػي بانتصػػاراته كأمجػاد .

، كتنػػػاكؿ الباحػػػث مػػػف ذهلػػػه هػػػذ   التشػػػكيؿ الفنػػػي لػػػديكاف الشػػػعر فػػػي المعركػػػة 
 المبحث الثاني: المعجـ الشعرم. المبحث األكؿ: لغة اإليقاع الشعرم. المباحث:

 المبحث الراب : تكظيؼ المكركث. المبحث الثالث: األساليب كالتراكيب.
ثـ بعػد ذلػؾ ذاتمػة البحػث، كالمصػادر كالمراجػ ،  المبحث الذامس: البناء الدرامي.

 .كفهرس المكضكعات
 . المعركة -الشعر -ديكاف  –التشكيؿ  –الرؤية  :انكهًمات املفتماحية
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Alruwyat wa altashkil fi diwan alshier fi 

almaeraka 
Bassem Mohamed Abdel Fattah Farawat Thisَ 
Department of Literature and Criticism - Faculty of Arabic 
Language in Menoufia – Al Azhar University 
  Email: Basemfrawat.lan@azhar.edu.eg 
research aims to study the vision and formation in "The 
Divan of Poetry in the Battle," using the descriptive 
method that enabled the researcher to achieve his desired 
goal in his research * The first chapter entitled “The 
Poetic Vision in the Divan of Poetry in the Battle”, through 
which the researcher deals with these investigations  - 
Topic One: Resistance. 
  - The second topic: incitement. 
  - The third topic: the threat and the threat. 
 - The fourth topic: Love of the homeland and singing its 

triumphs and glories. 
* Then comes the second chapter, which is entitled: The 
Artistic Formation of the Divan of Poetry in the Battle, 
through which the researcher deals with these 
investigations: 
  - Topic: poetic rhythm language. 
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  - The second topic: The Poetic Lexicon. 
  - The third topic: methods and structures. 
  - The fourth topic: employing the inherited. 
  - Topic Five: Dramatic Construction. 

Then, the conclusion of the research, sources and 
references, and an index of topics. 
key words : Vision - Formation - divan - poetry - battle
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 املقذية
الحمػػد ر رب العػػالميف، كالصػػهة كالسػػهـ عمػػي أشػػرؼ الذمػػؽ، سػػيدنا محمػػد 

 كعمي آله كأصحابه أجمعيف، كبعد:

عػػػؿ فػػػي أضػػػكاء معركػػة بػػػكر سػػػعيد، ككػػػاف فقػػد كػػػاف لمشػػػعر العربػػي دكر  الفا
فرسانه شعراء البهد العربية، فكانت قصائدهـ الشعرية الحماسية ال تقؿ مكانة عػف 
دكر الجنكد في قمب المعركػة، كال يمكػف  ػض النظػر عنػه أك تجاهمػه أك إنكػار   إذ 
كػػػاف هػػػؤالء الشػػػعراء يحمسػػػكف عمػػػي القتػػػاؿ كيػػػدعكف إليػػػه، كيشػػػجعكف األبطػػػاؿ، 

البكاسػػػؿ، كيستنهضػػػكف الهمػػػـ كالعػػػزائـ، كيثيػػػركف العكاطػػػؼ، كيمهبػػػػكف كالجنػػػكد 
المشاعر كاألحاسيس، كيستدعكف فػي أشػعارهـ التػاريإل اإلسػهمي الحافػؿ باألمجػاد 

 كاالنتصارات، فيزداد المناضمكف ثباتان عمي ثباتهـ.

 كمف دكاف  اذتيار هذا المكضكع:

اف  الشػػعر فػػي المعركػػة ، إلػػي عػػدـ كجػػكد دراسػػة فيمػػا أعمػػـ تناكلػػت هػػذا الػػديك 
عمػػي الػػر ـ مػػف أنػػه يحمػػؿ طاقػػات إبداعيػػة كشػػحنات انفعاليػػة كقيمػػة فنيػػة لشػػعراء 
كبار مف أصحاب الكممة المػؤثرة، فحػاكؿ الباحػث الكشػؼ عػف الرؤيػة الشػعرية فػي 

ظهار مدل التكافؽ بيف الرؤية كالتشكيؿ فيه.  الديكاف كالتشكيؿ الفني له، كا 

 البحث: أما منهج

مػػنهجه الكصػػفي  حيػػث تحديػػد الظػػاهرة كفهمهػػا كتحميمهػػا كتفسػػيرها مػػف فهػػك ال
أجؿ الكشؼ عف تجميات هذا اإلبداع الشعرم كالكشؼ عف جمالياته كسػماته الفنيػة 

 كتمؾ  اية النقد األدبي.

 كقد جاءت ذطة البحث عمي النحك اآلتي:
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 .المقدمة 
  ،كفيػه مباحػث الفصؿ األكؿ: الرؤية الشعرية في ديكاف الشعر فػي المعركػة
 أربعة:
 المبحث األكؿ: المقاكمة. -
 المبحث الثاني: التحريض. -
 المبحث الثالث: التهديد كالكعيد. -
 المبحث الراب : حب الكطف كالتغني بانتصاراته كأمجاد . -
  الفصػػؿ الثػػاني: التشػػكيؿ الفنػػي لػػديكاف الشػػعر فػػي المعركػػة، كفيػػه مباحػػث
 ذمسة:
 المبحث األكؿ: لغة اإليقاع الشعرم. -
 مبحث الثاني: المعجـ الشعرم.ال -
 المبحث الثالث: األساليب كالتراكيب. -
 المبحث الراب : تكظيؼ المكركث. -
 المبحث الذامس: البناء الدرامي. -
 .الذاتمة 
 . المصادر كالمراج 
 .فهرس المكضكعات 

التكفيؽ كالسداد، كهك مػف كراء القصػد كالهػادم سػكاء  -عز كجؿ-كأسأؿ ار 
 السبيؿ.

 ٨٨هود:  َّ  مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك   ٱُّٱ
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 انفصم األٔل
 انرؤية انشعرية يف ديٕاٌ انشعر يف املعركة

 مدذؿ:

بعػػد تػػأميـ شػػركة قنػػاة السػػكيس كرجػػكع هػػذا الحػػؽ ألصػػحابه، رأل المصػػريكف 
أنفسػهـ كجهػان لكجػػه أمػاـ الغػػرب كشراسػته  إذ كانػػت الطػائرات الحربيػػة تحمػؽ فػػكؽ 

مضػػػادة، كيقػػؼ جنػػػكد الشػػعب المصػػػرم سػػماء مصػػػر نهػػاران، كتطاردهػػػا مػػدافعهـ ال
الباسؿ بكؿ ما أكتي مف قكة كعدة كعتاد أماـ هذ  الجكالت كالصػكالت القتاليػة دكف 

 ذكؼ أك تهيب، بؿ أقدامهـ ثابتة ال تزؿ، كلف تزؿ بعد ثبكتها.

ككاف لػدل األعػداء يقػيف مػف أنػه لػف يقػؼ أحػد مػف الػدكؿ العربيػة إلػي جانػب 
يػػة العربيػػة مػػا هػػي إال ذطػػب رنانػػة يمجػػد العػػرب بهػػا مصػػر اعتقػػادان مػػنهـ أف القكم

 أنفسهـ كتاريإل آبائهـ كأجدادهـ فقط.

كذػػرج مػػف رحػػـ هػػذ  األحػػداث الداميػػة نهػػر مػػف الشػػعر، كالتػػـز شػػعراء الػػكطف 
العربػػػي بقضػػػايا الشػػػعب المصػػػرم كبذاصػػػة قضػػػية شػػػعب بكرسػػػعيد التػػػي تناكلهػػػا 

مكد هػذا الشػعب ككفاحػه، الشعراء مف داذؿ مصر كذارجها كأبدعكا فػي تصػكير صػ
ككيػػؼ اسػػتطاع هػػذا الشػػعب العريػػؽ أف يػػرد كيػػد الغػػزاة فػػي نحػػكرهـ، فكانػػت أقػػهـ 
الشػعراء حاضػرة كسػهاـ مسػػمكمة، كأسػمحة مػدمرة فػي كجػػه األعػداء، كمػف ثػـ كػػاف 

 لكمماتهـ صدلن كثقؿ في نفكس األعداء.

اينػػة البنػػاء، كفػػي هػػذ  الحقبػػة سػػم  العػػالـ العربػػي ألحانػػان مذتمفػػة األكزاف، متب
متفاكتة الطبقات، كلكنها تدكر حكؿ معنػي كاحػد، كتنبػ  مػف معػيف كاحػد، كتسػتمهـ 

 كحيان أحدان.
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كلما كاف الشعراء يستمهمكف ألحانهـ مف قصص الكفػاح كالفدائيػة التػي فاقػت 
حػػد األسػػاطير مػػف شػػباب مصػػر فػػي فػػتكهـ باألعػػداء كذكدهػػـ عػػف حيػػاض الػػكطف، 

د دكر هػػػذا الشػػػعر بػػػأف قامػػػت بجمعػػػه فػػػي ديػػػكاف قامػػػت اإلذاعػػػة المصػػػرية بتذميػػػ
 أصدرته بكزارة اإلرشاد القكمي، اإلدارة الثقافية.

ككانػػػت قػػػد أذيعػػػت هػػػذ  األشػػػعار كهػػػذ  األ ػػػاني الكطنيػػػة ذػػػهؿ أيػػػاـ معركػػػة 
بكرسعيد في برنامج يسػمي  الشػعر فػي المعركػة ، ككػاف يػذاع هػذا البرنػامج مػرة أك 

منهػا أنغامػان كطنيػة متعػددة األلػكاف ممػا جاشػت مرتيف كؿ يكـ، كيقدـ في كؿ حمقػة 
به صدكر الشعراء مف كحي المعركػة كمراحػؿ صػراعها الػدائر بػيف الحريػة فػي أركع 
صفحة مف كفاحها بيف الشعب المصرم المناضػؿ كاالسػتعمار الغاشػـ لػه فػي أحمػؾ 
صكرة له مف العدكاف كالكحشػية، التػي كصػـ بهػا تػاريإل الحضػارة كمدنيػة اإلنسػاف  

انهػػارت قػػكل الطغػػػاة كالمتػػممريف أمػػاـ شػػػعب مصػػر الػػذم هػػػب يػػدان كاحػػدة يػػػدف  ك 
 .(ُ)العدكاف األثيـ

كقػػد جػػاءت الرؤيػػة الشػػعرية فػػي ديػػكاف  الشػػعر فػػي المعركػػة  عمػػي هػػذا النحػػك 
 اآلتي:

 المبحث األكؿ: المقاكمة. -
 المبحث الثاني: التحريض. -
 المبحث الثالث: التهديد كالكعيد. -
 الكطف كالتغني بانتصاراته كأمجاد .المبحث الراب : حب  -

                                         

فتحي رضكاف، كمحمكد ، بقمـ ُّ -ٔلممزيد ينظر: مقدمة ديكاف الشعر في المعركة، (ُ) 
حسف إسماعيؿ، نظمه: شعراء البهد العربية في أضكاء معركة بكرسعيد، مذتارات اإلذاعة 

 ـ.ُٕٓٗالمصرية، دار المعارؼ بمصر، 
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 املبحج األٔل
 املقمأية

هناؾ مف الشعراء مف قاـ بترسيإل فكرة المقاكمة في أشعار ، كبثهػا فػي نفػكس 
األبطاؿ الشجعاف  إذ يرل مف ذهلها حياة الشػعكب كبقائهػا، فالكفػاح كالنضػاؿ مػف 

هابػه  فالحيػاة أجؿ الكطف شرؼ ال يضػاهيه شػرؼ  لػذلؾ هػك ال يذػاؼ المػكت كال ي
تبعث مف رحمه، كمف هػؤالء الشػعراء  عبػد الػرحمف ربػاح الكيػالي  الشػاعر األردنػي 

 : )مجزكء الكامؿ((ُ)الذم قاؿ في قصيدته  أنشكدة القناة 
 أنػػػػػػػا يػػػػػػػػا أذػػػػػػػي العربػػػػػػػػي سهػػػػػػػػػ

 رافه كتحػػػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػػػدم سػػػػػػػػػػػػػهحي    

   
 أنػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػا أذػػػػػػػػػػي المصػػػػػػػػػػرٌم قػػػػػػػػػػد

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػددت نفسػػػػػػػػػػػػػػػػي لمكفػػػػػػػػػػػػػػػػاحً     

   
 الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامعكف المعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدك

 الريػػػػػػػػػاحف سػػػػػػػػػيذهبكف مػػػػػػػػػ      

   
 سىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييمىزَّقيكفى سييصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىقيك

 ف سػػػػػػػػػػػػيينثركف عمػػػػػػػػػػػػي بطػػػػػػػػػػػػاحي    

   
 سىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأداًف ي األك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

ػػػػػػػػػراح      كطنػػػػػػػػػي كعػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػي الص 

   
 كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكتب التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريإل بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهداء بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجراح

   
 بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًب ًمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى بنيمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم عميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح

   
 البػػػػػػػػػػػػػػدَّ مػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػحؽ الغػػػػػػػػػػػػػػػزا

 نزلػػػػػػػػػػػػػػػػكا بسػػػػػػػػػػػػػػػػاحية إذا هيػػػػػػػػػػػػػػػػـ      

   
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أكالء... هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أكالء

   
 أرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرادٍ  كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

   
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهدٍ  البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يمفظهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كجيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٌ 

   
 كالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك يمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك

 راؽو يعفِّرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد      

   
                                         

 .ّْ، ّّالشعر في المعركة،  (ُ) 
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 هػػػػػػػػػػػػات البنػػػػػػػػػػػػادؽ يػػػػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػػػػيَّ كيػػػػػػػػػػػػا ابنتػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػاتي العتػػػػػػػػػػػػاد

   
لػػػػػػػػػػػػػػػػي الذنػػػػػػػػػػػػػػػػادؽ حيػػػػػػػػػػػػػػػػث ينتظػػػػػػػػػػػػػػػػر الرفػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ إلػػػػػػػػػػػػػػػػي الجهػػػػػػػػػػػػػػػػاد  كا 

   
 يعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا ... لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

   
يذبر الشاعر أذيه العربػي عمكمػان كأذيػه المصػرم عمػي كجػه الذصػكص بأنػه 
سػهراف عمػي حراسػة كطنػه ال يهنػأ إلػي الراحػة كال يكػٌف إليهػا، فهػك دائمػان فػي ترقػػبو 
كحيطةو كحذرو مف العدك، ميًعػده نفسػه لمكفػاح ال يتػرؾ سػهحه أبػدا، كقػد آثػر الشػاعر 

)أذي( في البيت األكؿ كالثاني دكف  يرها مػف الكممػات كػػ )صػديقي(  التعبير بكممة
عػز  -أك )زميمي( مثهن  إذ التمذي سمة إسػهمية كهػك شػعار المسػمميف، يقػكؿ ار 

َٰىُُكمۡ فَإِخۡ   في القػرآف الكػريـ -كجؿ  "فِي ۡلديِِّّ ِوۡ َۡو
 -عػز كجػؿ  -كيقػكؿ أيضػان  ،(ُ)

َهاۡلل ۡ" أيضان  ص َۡۡوة ِۡنُيوَنۡإِخۡ ُهؤۡ إِنَّ
َ
َخيَو ۡ لُِحواَْۡبي ۡفَأ

َ
ۡ َنۡأ "ُكم 

، فمممسػمـ حػؽه عمػي أذيػه (ِ)
 المسمـ في الدفاع عنه كحمايته كنصرته.

كيذبػػػر الشػػػاعر بػػػأف هػػػؤالء الطػػػامعيف المعتػػػديف سػػػيذهبكف مػػػ  الريػػػاح  إذ 
ينتظػػػرهـ شػػػتي ألػػػكاف العػػػذاب كالهػػػهؾ مػػػف التمزيػػػؽ كالصػػػعؽ كالنثػػػر عمػػػي أرض 

اؿ ترتيبان منطقيػان عقميػان فبػدأ أكالن بالفعػؿ )سػييمىزَّقكف(، الكطف، كقد رتب الشاعر األفع
كبعػد  الفعػؿ )سييصػعقكف(، ثػػـ الفعػؿ )سػيينثركف(، كمػػف الطبعػي أف يكػكف التقطيػػ  

                                         

، كهذ  األذكة اإلسهمية ذكرها الشاعر السعكدم  إبراهيـ أميف ُُسكرة التكبة: مف اآلية،  (ُ) 
كسماها بعنكاف  هدية متكاضعة ،  ة  في مطم  قصيدة أهداها إلذكانه في  بكرسعيد فكد

 فيقكؿ في مطمعها: )المتقارب(
 أسػػػػػػػػػػتطي  مػػػػػػػػػػا ٌجٍهػػػػػػػػػػدى  أقػػػػػػػػػػدِّميهىا

 

  سػػػػػػعيدٍ  بيػػػػػػرٍ   فػػػػػػي الغػػػػػػرِّ  إلذػػػػػػكانيى 
 

ػػػػػػػػػػب   هىًديىػػػػػػػػػػةى  ٍمػػػػػػػػػػزى  حي رى  اٍعتػػػػػػػػػػزًازو  كى
 

 المجيػػػػػػػػدٍ  الفريػػػػػػػػدً  النضػػػػػػػػاؿً  بػػػػػػػػذاؾ
 

 .ُُٓينظر: الشعر في المعركة، 
 .َُسكرة الحجرات: مف اآلية،  (ِ) 
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كالتمزيؽ أكالن، كقد يككف هذا التقطي  كالتمزيؽ  ير مفضو إلػي المػكت مػرة كاحػدة، 
لنثػػر فػػي مكػػاف مفتػػكح، كبعػػد ذلػػؾ تػػأتي مرحمػػة الصػػعؽ المفضػػية إلػػي المػػكت، ثػػـ ا

َـّ سػػػيدف  هػػػؤالء األك ػػػاد عػػػف الػػػكطف كسػػػيكتب التػػػاريإل بالشػػػهداء كبالػػػدـ  كمػػػف ثػػػ
 كبالجراح.

كقػػػد كػػػرر الشػػػاعر صػػػكت  السػػػيف  فػػػي بدايػػػة األفعػػػاؿ الثهثػػػة: )سػػػييمىزَّقكف(، 
)سييصػػعقكف(، )سػػيينثركف(  إذ هػػك مػػف األصػػكات المهمكسػػة، كقػػد كظفػػه الشػػاعر 

مػا سػيحؿ بهػؤالء األعػداء مػف عقػاب، كصػكت  السػيف  لحاجة أرادها، كهػي كصػؼ 
 مف األصكات المهءمة لغرض الكصؼ  لما له مف إيقاعو نغمي يتسـ به.

إف الشػاعر يضػػ  أمػاـ عينيػػه هػدفا كاحػػدا كهػك اإلصػػرار كالعزيمػة عمػػي سػػحؽ 
 الغزاة إذا هـ حمك بأرضه، كهذا ما يظهر في قكله: )البدَّ مف سحؽ الغزاة(.

ف تكػػرار ال شػػاعر لحػػرؼ الجػػر  البػػاء  أكثػػر مػػف مػػرة فػػي قكلػػه: )بالشػػهداء، كا 
 بالدـ، بالجراح، بتراًب، بنيمها( أفاد أمكرا عدة هي:

 ليككف أداة ربطو بيف هذ  المعاني.  -ُ
لكظيفػػة تأكيديػػةو، هػػي: تأكيػػد حبػػه ألرضػػه كالتصػػاقه بهػػا، كدفاعػػه المسػػتميت   -ِ

 عنها.
نهػػا جانػػب الممػػؿ كالرتابػػة، كجعمػػه تنكيػ  الحركػػة اإليقاعيػػة ل بيػػات ممػػا أبعػػد ع  -ّ

 شعران مقبكالن محببان لدل النفس.
مػػنا األبيػػات داللػػة التنػػكع كالتكثيػػؼ، كذلػػؾ باالنتقػػاؿ الرشػػيؽ مػػف معنػػي إلػػي   -ْ

 معني آذر دكف تكمؼ كعناء.

كقد عبر الشاعر عف جممة المعػاني السػابقة بأفعػاؿ مضػارعة كجػاءت بصػيغة 
سػػػكؼ( فػػػي: )سػػػييمىزَّقكف(، )سييصػػػعقكف(، المسػػػتقبؿ المقتػػػرف بػػػػ )السػػػيف( دكف )
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)سيينثركف(، )سأداف (، )كسأكتب(  إذ داللة األفعاؿ عمػي المسػتقبؿ بػػ)السيف( دكف 
)سػػكؼ(  كاشػػؼ عػػف استشػػراؼ كسػػرعة مػػا سػػيحؿ بهػػـ فػػي المسػػتقبؿ القريػػب ال 

 البعيد.

كقد اذتار الشػاعر ألبياتػه حػرؼ )الحػاء( قافيػة لهػا  التسػامها ببحػة صػكتية، 
كمػػػا قػػاؿ عنهػػػا  ابػػف جنػػػي :  لصػػػحمها تشػػبه مذالػػػب األسػػد، كبػػػراثف الػػػذئب كهػػي 

، كفي هذ  القصيدة جاء حرؼ الحػاء نتيجػة لهػذا (ُ)كنحكهما إذا  ارت في األرض 
االنفعاؿ العاطفي الذم أحس به الشاعر تجا  الكطف العربػي، فعبػر عنػه مػف ذػهؿ 

 هذا الحرؼ.

تمكنػػه مػف مكاجهػة عػدك  كهػػي ثػـ يشػير الشػاعر إلػػي أسػمحة أذػرل تسػاعد  ك 
الطبيعػػة ممثمػػةن فػػي البحػػر الػػذم سػػيمفظهـ كسػػيجعمهـ كػػالجيؼ العفنػػة عمػػي شػػط 
البهد، كفي الجك الذم سيغزكهـ بػالمطر كيجعمهػـ كػأكراؽ يعفرهػا الرمػاد، ممػا يػدؿ 
عمػػي أف أسػػمحته لػػديها شػػكؽه لمػػدفاع عػػف أرض الػػكطف كالثػػأر مػػف األعػػداء  لػػذلؾ 

ـ فينادم عمي الجمي  رجاالن كنساءن بجم  البنػادؽ كالعتػاد يحاكؿ أف يستنهض الهم
لمذهاب إلي الذنادؽ حيث ينتظر الرفاؽ إلػي الجهػاد مكػرران هػذ  العبػارة )لػف يعبػركا 
... لف يعبركا(، كآثر الشاعر التعبير بػ: )يا بنػيَّ كيػا ابنتػي(  إذ أفضػؿ البنػكة  بنػك 

في الدفاع عػف أبيهمػا، ككأنػه أراد أف اإلنساف، فعاطفة البنكة تستحث االبف كالبنت 
 يقكؿ كما تدافعكف عف أبيكـ دافعكا عف كطنكـ بكؿ ما أكتيتـ مف قكة كعدة كعتاد.

كلعؿ التكػرار الفعمػي المسػبكؽ بػأداة النصػب )لػف( فػي قكلػه: ))لػف يعبػركا ... 
لف يعبركا(، ما يؤكد حرص الشاعر عمي المقاكمػة كالنضػاؿ كاالستشػهاد فػي سػبيؿ 

 أرض الكطف كطرد العدك الغاشـ. تطهير

                                         

 ، ابف جني، تحقيؽ: محمد عمي النجار، المكتبة العممية.ُّٔ/ ُالذصائص، (ُ) 



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ُُِٖ 

كممػػف تحػػدث عػػف فكػػرة المقاكمػػة  معػػيف بسيسػػك  الشػػاعر الفمسػػطيني الػػذم 
 : )مجزكء الكامؿ((ُ)يقكؿ

 أنػػػػػػػا إف سػػػػػػػقطتي فذػػػػػػػذ مكػػػػػػػا
 

 الكفػػػػػػػػػػػاحنػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػا زميمػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي 
 

 كاحمػػػػػػػػػػػػػٍؿ سػػػػػػػػػػػػػهحي ال ييًذٍفػػػػػػػػػػػػػؾى دمػػػػػػػػػػػػػي يىًسػػػػػػػػػػػػػيؿي مػػػػػػػػػػػػػف الًجػػػػػػػػػػػػػراحً 
 

 الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً  كانظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ًإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىتىيَّ أىٍطبىقىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجً 
 

 كانظيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ًإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي أٍ مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحً 
 

 أنػػػػػػا لػػػػػػـ أمػػػػػػت أنػػػػػػا لػػػػػػـ أزؿ
 

 أدعػػػػػػػػػػػػكؾ مػػػػػػػػػػػػف ذمػػػػػػػػػػػػًؼ الجػػػػػػػػػػػػراحً 
 

*** 
 فاٍحًمػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػهحؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػا زميمػػػػػػػػػػػػػػػػػًي كاتجػػػػػػػػػػػػػػػػػٍه نحػػػػػػػػػػػػػػػػػكى )القنػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ(

 

ـي حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ةى األرًض هيب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا لمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ  رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًتكي
 

 كٍلتىحممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا البركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى تقذفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه لنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ
 

*** 
 هػػػػػػػػػػك اليػػػػػػػػػػكـي الػػػػػػػػػػذمهػػػػػػػػػػذا 

 

 قػػػػػػػػػػػػػػػد حدَّدتػػػػػػػػػػػػػػػه لنػػػػػػػػػػػػػػػا الحيػػػػػػػػػػػػػػػاةٍ 
 
 

 لمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة الكيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اٍلًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيهًف أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاًؿ الغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاة 
 

إف الشػػاعر يػػدعك زميمػػه إلػػي عػػدـ االستسػػهـ كالصػػمكد كالمقاكمػػة فػػي أثنػػاء 
المعركة إذا رآ  قد سقط كمات كلكف عميػه أف يتأمػؿ فػي جسػد  الممػزؽ بالجراحػات 

صػػمكد كالكقػػكؼ أمػاـ كجػػه الغػػزاة هػك كزمهئػػه فػػي فػنف ذلػػؾ أقػكل دافػػ  لػػه عمػي ال
الكفػػاح كليقػػذفكا بصػػكتهـ الرعػػب فػػي قمػػكبهـ، فػػنف يػػكـ انتصػػارهـ عمػػي الغػػزاة هػػك 

 اليكـ الذم حددته لهـ الحياة بالبقاء.
                                         

 .ٖٓالشعر في المعركة،  (ُ) 



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ُِِٖ 

كال شؾ في أف هذا المعني يمتقػي مػ  بيتػي  الشػابي  المػذيف ذاع صػيتهما منػذ 
 : )المتقارب((ُ)ي، كهما قكلهأف بدأت حركات التحرير في الشرؽ العرب

 إذا الشػػػػػػػػػػػػػػعب يكمػػػػػػػػػػػػػػان أراد الحيػػػػػػػػػػػػػػاة
 

 فػػػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػػدَّ أف يسػػػػػػػػػػػػتجيب القػػػػػػػػػػػػدرٍ  
 كال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ لميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أف ينجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 كال بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ لمقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف ينكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  

ككأف معيف  بسيسكا  استحضر فكرة بيتي  الشابي  ليمقي بظهلها فػي إبداعػه   
لغػزاة، كال عجػب فػي هػذا  ليستفز بها مشاعر المتمقػي لمتحػريض كاالنتفاضػة ضػد ا

فكػػؿ مػػف الشػػاعريف يشػػتركاف فػػي المنػػزع السياسػػي، فكههمػػا صػػاحب قضػػية يػػداف  
ف كػاف  الشػابي   عنها كهي رد هجمات الغػزاة عػف الػكطف بػأم سػبيؿ مػف السػبؿ، كا 

:  صػػاحب مػػنهج أدبػػي ثػػكرم جعػػؿ شػػعر  (ِ) كمػػا يقػػكؿ عنػػه الػػدكتكر/ جعفػػر ماجػػد
المػدقؽ فػي شػعر  يمحػظ تحريضػه الشػعب التكنسػي السياسي قبمػة األنظػار   لػذلؾ ف

 .(ّ)ضد االحتهؿ الفرنسي كاستنهاض عزائمه

                                         

، دار العكدة، إسماعيؿ، دراسة كتقديـ، الدكتكر/ عز الديف َْٔديكاف أبك القاسـ الشابي،  (ُ)
 ـ.ُٕٗٗبيركت، 

 ، جعفر ماجد، الدار العربية لمكتاب.ُٓٔالثقافة، فصكؿ في األدب ك  (ِ)
 مف ذلؾ قكله: )الذفيؼ(( ّ)

 كػػػػػػػػػػػؿ قمػػػػػػػػػػػب حمػػػػػػػػػػػؿ الذسػػػػػػػػػػػؼ كمػػػػػػػػػػػا
 

 مػػػػػػػػػػػؿَّ مػػػػػػػػػػػف ذؿ الحيػػػػػػػػػػػاة األرذؿ 
 كػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػعب و قػػػػػػػػد طغػػػػػػػػت فيػػػػػػػػه الػػػػػػػػدما 

 
 دكف أف يثػػػػػػػػػػار لمحػػػػػػػػػػؽ الجمػػػػػػػػػػي 

 ذمىػػػػػػػػػػػػػػػػه لممػػػػػػػػػػػػػػػػكت يطكيػػػػػػػػػػػػػػػػه فمػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 حظػػػػػػػػػه  يػػػػػػػػػر الفنػػػػػػػػػاء األثكػػػػػػػػػؿ  
 .ٓٓينظر: ديكاف أبك القاسـ الشابي،  



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ُِّٖ 

كقد اعتمد  معيف بسيسك  عمي أمكر أذرل لمتأثير فػي قمػكب المتمقػيف  إذ قػاـ 
في البيت الثاني كالثالث كالراب  مف المقطكعة األكلػي بػربط صػدكر األبيػات بعضػها 

 مف األبيات اآلتية: بيت كؿ أكؿ في العطؼ حركؼ ببعض، كمف ذلؾ تكرار
 كاحمػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػهحي ال ييًذٍفػػػػػػػػػػػػػػػػؾى دمػػػػػػػػػػػػػػػػػي يىًسػػػػػػػػػػػػػػػػيؿي مػػػػػػػػػػػػػػػػػف الًجػػػػػػػػػػػػػػػػػراحً 

 

 كانظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ًإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىتىيَّ أىٍطبىقىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي هيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًج الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً 
 

 كانظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ًإلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي أٍ مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباحً 
 

ايػة إف تكرار حرؼ العطؼ )الكاك( كأفعاؿ األمر)احمٍؿ(، )انظيػٍر(، )انظيػٍر( فػي بد
األبيػػات السػػابقة ربطهػػا بعضػػها بػػبعض، ممػػا يسػػاعد المتمقػػي عمػػي تمقػػي الصػػكرة 

 جممة كاحدة، كيحدث ترابطان كتماسكان نصيان في النص الشعرم.

كال ريب في أف تكرار حرؼ العطػؼ عمػي هػذا النسػؽ كالترتيػب المنػتظـ يفصػا 
اؿ عمػػػا يػػػدكر فػػػي ذمػػػد الشػػػاعر كذمجػػػات نفسػػػه  إذ كػػػاف كػػػؿ همػػػه بػػػث ركح القتػػػ

 كالشجاعة في نفس زميمه.

كما أف التزاـ الشاعر بهذا التشكيؿ البصرم ل بيػات أك التقطيػ  العمػكدم بػيف 
صػػػدكر األبيػػػات الثهثػػػة السػػػابقة أكسػػػب القصػػػيدة نغمػػػا مكسػػػيقيان يأسػػػر المتمقػػػي 

 كيستحكذ عميه.

كشبيه بهذ  األبيات التي حممت تماسكان نصػيان عػف طريػؽ تكػرار حػرؼ العطػؼ 
: (ُ)قػػكؿ  محمػػد التهػػامي  فػػي قصػػيدته  بكرسػػعيد  كفيهػػا معػػاني المقاكمػػة )الػػكاك(،

 )مجزكء الكامؿ(
 حًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكًؾ لقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ و 

 

ـٌ المبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنذاًؾ كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

                                         

 .ُِٔالشعر في المعركة،  (ُ) 



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ُِْٖ 

ذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنك ًلٍمًمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ يممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسي الجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدٍ   كا 
 

ذا الػػػػػػػػػػػػػػػذم قصػػػػػػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػػػػػػكرك  كا 
 

ذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  كا 
 

ذاًؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ال ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كا 
 

 دٍ د ينالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرك 
 

 ق إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تنهشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدٍ 
 

 ؿي كال تدانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكدٍ 

   
يبيف  محمد التهامي   أف بكرسعيد  لـ تكف ضعيفة كلـ تكف لقمة سائغة هنيػة 
ف مػف يقتػرب لممسػها  يكمان في فـ األعداء كما حسػبكها، بػؿ كانػت كالسػـ المبيػد، كا 

عميػه ال ينالػه  يجدها جمران محرقان، ثـ يشبهها  محمػد التهػامي  بػالكركد مػف اعتػدل
إال شػػػػككه، كمػػػػف مػػػػدت يػػػػدا  عمػػػػي  بكرسػػػػعيد  تنهشػػػػه األبطػػػػاؿ األسػػػػكد  إذ ركح 

.  المقاكمة تجرم في أبطالها مجرل الدـ في العركؽ، فهي سده مان ه حصيفه

كاعتمد الشاعر في إنشاد  ل بيات عمي نمطو أسمكبي كهك هجكمػه عمػي جممػة 
ف فػي البيػت الثػاني كالثالػث كالرابػ  جػكاب الشػرط دكف تصػديرو لهػا بالفػاء أك بالسػي

فمـ يقؿ: )فيممسي الجمػرى الشػديٍد(، )فينالػهي شػكؾي الػكركٍد(، )فتنهشيػه األسػكٍد(، كفػي 
هذ  التعرية مف الفاء كالسيف داللة عمي سرعة إنػزاؿ العقػاب بهػذا المعتػدم بمجػرد 

 التفكير في االعتداء.

بػالقرآف الكػريـ مػ  اذػتهؼ  كفي استذداـ الشاعر هذا النمط األسػمكبي اهتػداءه 
نَّتَّػه الكاقيػة لػه  المقاـ  فالسياؽ القرآني يعجػؿ المثكبػة كالتكػريـ لمػف جعػؿ التقػكل جي

 .(ُ)مف مفارقة اآلثاـ، كالتمبس باألكزار 

                                         

، رضا فتحي نجا، رسالة دكتكر ، ّٓٓالعهكد كالتقاليد في العصر العباسي  دراسة فنية ،  (ُ) 
 - ََُِ -هػ ُِّْ - ُُّْكمية المغة العربية بالمنكفية، جامعة األزهر الشريؼ، 

 ـ.َُُِ
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ُِٖٓ 

كجػػػاءت األبيػػػات متماسػػػكة مترابطػػػة، كالػػػذم سػػػاعد عمػػػي ذلػػػؾ حػػػرؼ العطػػػؼ 
 لذامس.)الكاك( في بداية البيت الثاني كالثالث كالراب  كا

كقد كرر  محمد التهامي  هذ  البنية األسػمكبية فػي القصػيدة نفسػها مػف تكػرار 
حػػػرؼ العطػػػؼ )الػػػكاك( فػػػي بدايػػػػة األبيػػػات، ككسػػػطها مقترنػػػة بػػػأداة النفػػػػي )ال(، 

 :(ُ)فيقكؿ
 سػػػػػػػػػػػقطكا فمػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػامكا كلػػػػػػػػػػػػـ

 
 ييٍصػػػػػػػػػػػػًبٍا لهيبػػػػػػػػػػػػتهـ كجػػػػػػػػػػػػكدٍ  

 ال اإلنجميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي كال الًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف 
 

 س كال ذييػػػػػػػػػػػػػػػػػكلهـ اليهػػػػػػػػػػػػػػػػػكدٍ  
عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمم  مَّ  ركا كتىجى

 
ـٍ يػػػػػػػػػػػػػػا بيٍرسػػػػػػػػػػػػػػعيدٍ   رىدىدًتًهػػػػػػػػػػػػػػ  كى

 كهىزمػػػػػػػػػػػػػػػػػًت عيػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّتىهـ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

عيػػػػػػػكا لغػػػػػػػزكًؾ مػػػػػػػف عديػػػػػػػدٍ   مى  جى
ػػػػػػػػػػػحًت ًحمفىهػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػذم ادٌ    كفضى

 
 ذػػػػػػػػػػػػػػرك  لميػػػػػػػػػػػػػػكـً الشػػػػػػػػػػػػػػديدٍ  

قفػػػػػػػػػًت حتػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػرًت عنػػػػػػػػػػػػ  كى  كى
 

 كافى المقاكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  
يف كاليهػكد يبيف الشاعر في هذ  األبيػات أف تػممر كتجمػ  االنجميػز كالفرنسػي 

لـ يجد نفعان بؿ استطاعت  بكرسعيد  أت ترد كػؿ هػذ  المكائػد حتػي أصػبحت عنكانػان 
 لممقاكمة كالجهاد.

كتعكس قافيػة  الػداؿ  السػاكنة فػي القصػيدة صػمكد شػعب  بكرسػعيد  كقكتػه  
كلعػػػؿ الشػػػاعر يرمػػػي مػػػف كراء هػػػذ  الجماليػػػات السػػػابقة اعتػػػزاز  كفذػػػر  بشػػػػعب 

ذك قػكة كذك بػأسو شػديد يفنػكف أعػداءهـ إذا تعرضػكا لهػـ  بكرسعيد   إذ هػك شػعبه 
 بالقتاؿ.

                                         

 .ُِٕالشعر في المعركة، ( ُ)
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 املبحج انثماَي
 انتحريض

ذاقػت بعػػض الشػعكب العربيػػة كثيػران مػػف ألػكاف العػػذاب كاالضػطهاد مػػف الغػػزاة 
المسػػػتعمريف، كمػػػف هػػػذ  الشػػػعكب  مصػػػر  كانعكػػػس آثػػػار هػػػذا االسػػػتعمار عمػػػي 

ف تظهػػر هػػذ  اآلثػػار الػػرؤل فػػي مجتمعهػػا بعامػػة، كالشػػعراء بذاصػػة، ككػػاف طبعيػػان أ
أشعارهـ، فانهمرت أشعارهـ بسيؿو مف األشعار المحرضة الثائرة، كالتػي يممػس فيهػا 
الصػػدؽ كالشػػاعرية، كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ الشػػاعر  محمػػد محمػػكد الزبيػػرم  فػػي قصػػيدته 

 : )مجزكء الرمؿ((ُ) عدكاف كانسحاب 
 يػػػػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػػػػاءى الشػػػػػػػػػػػػعب ثػػػػػػػػػػػػكرم

 

  كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعي ركحى الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقكرً 
 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بنعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيرحطِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أ   هلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ الر 
 

 كانًسػػػػػػػػػػػػػػػػفي السػػػػػػػػػػػػػػػػجفى بأنفػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

   سػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكران بٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر
 

 كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحقي بالمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب األحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

 كاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىرم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكـ أنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب المغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 

يػػدعك الشػػاعر شػػػعب  بكرسػػعيد  إلػػي االنتفاضػػػة كالثػػكرة  ليصػػنعكا مجػػػدهـ 
 يػا  الػذم أفػػرغ مػف ذهلػه قمقػػه كعػزهـ كصػب هػذ  الػػدعكة مػف ذػهؿ حػػرؼ النػداء 

كانفعاله، كقد درج الشاعر عمي أسمكب التكثيؼ  إذ كثؼ مف استذداـ أفعػاؿ األمػر 
 ثػكرم، كاصػنعي، حطِّمػي، كانًسػفي، كاسػػحقي، كاصػهىرم   كلعمػه أراد أف يشػعؿ نػػار 
الشرر في نفكسهـ كترجمة هذ  النار إلي جهادو كنضاؿو كحتي يؤكد مطمبػه كيضػفي 

ههؾ األعداء.عميه مظه  ران مف مظاهر االهتماـ بما أراد مف تدمير كا 

                                         

 .َُّالشعر في المعركة،  (ُ) 
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ككظؼ الشاعر حػرؼ العطػؼ فػي بدايػة األبيػات الثهثػة األذيػرة كتهحمهػا مػ  
أفعاؿ األمر لمربط بيف األبيات كمػا يتبػدل فيهػا مػف معػافو ممػا يجعػؿ الػنص متسػقان 

 .(ُ)كمنسجمان 

د كرد كيػد األعػداء، كتعمػيـ كيجد الباحث مثؿ هػذ  المعػاني، مػف الثػكرة كالجهػا
رضػػاع األطفػػاؿ لػػبف العػػداكة فػػي المهػػكد، كعػػدـ التراجػػ  أمػػامهـ  األجيػػاؿ بغضػػهـ، كا 

: )مجػزكء (ِ)أبدان، عند الشاعر  محمد التهػامي  فػي قصػيدته  بكرسػعيد  الػذم يقػكؿ
 الكامؿ(

 قسػػػػػػػػػػػػػػػػمان بشػػػػػػػػػػػػػػػػعًبًؾ بيٍرسػػػػػػػػػػػػػػػػعيدٍ 
 

 بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعًديفى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدٍ 
 

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػميها يػػػػػػػػػػػػػػػػػذكدي عػػػػػػػػػػػػػػػػػف النهػػػػػػػػػػػػػػػػػكدكًبًعػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرض مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ماتىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كًمعٍ 
 

 سىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيمقِّفي األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءى در
 

   سػػػػػػػػػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػركرهـ يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

ـي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ الكعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ـي األجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى بيٍغضى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيعم
 

                                         

 مهـٌ  بدكر المعياراف هذاف كيقـكاالتساؽ كاالنسجاـ يطمؽ عميهما أحيانان بالتماسؾ النصي،  (ُ)  

 تتضمنها التي كالٌداللة الٌنحك، مستكيات االٌتساؽ يتناكؿ حيث الٌنص  نٌصيةٌ  تحقيؽ في لمغاية

 كالٌتضاـ، كالتكرار، ؼ،ذكالح كاإلحالة، العطؼ، أمثالها  كمف كأدكاتها، الجمؿ بيف الٌركابط مف

، َٗتحميمية،  دراسة الٌزمذشرم: مقامات مف نماذج في الٌنٌصي  ، ينظر: التماسؾكاالستبداؿ
 السنة-الذاص كاألدبية، العدد المغكية الدراسات إسماث، مجمة محمد بنت الحانيمة نكر

 العناصر بها تبدك إجراءات عمي يترتبـ. فاالتساؽ  َُِٔالسابعة، األردف، أكتكبر، 
 ، الٌرصفي الٌترابط لها يتحٌقؽ بحيث الهحؽ إلي الٌسابؽ يؤدم كقائ ، صكرة عمي حيةالٌسط

الكتب،  حٌساف، عالـ تٌماـ :بكجراند، ترجمة دم ، 103كاإلجراء، كالذطاب ينظر: النص
مف الناحية التداكلية كهك  إيجاد الترابط  النصكص فيتناكؿ االنسجاـ أٌما ـ.ُٖٗٗالقاهرة، 

 De Beaugrande, Robert and Dressler, Introduction to :المفهكمي  ينظر

Text Linguistic, (London: Longman, 1981) p.8  
 .ُِٖالشعر في المعركة، (ِ)  



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ُِٖٖ 

 كسىنيرًضػػػػػػػػػػػػػػػ ي األىٍطفىػػػػػػػػػػػػػػػاؿى مػػػػػػػػػػػػػػػف
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػبف العػػػػػػػػػػػػػػػػػداكًة فػػػػػػػػػػػػػػػػػي المهػػػػػػػػػػػػػػػػػكد
 

 قسػػػػػػػػػػػمان بشػػػػػػػػػػػػعًبؾ لػػػػػػػػػػػػف نىهيػػػػػػػػػػػػك
 

 ف كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
   

ي  القكم بالكراهية كالحقد تنضا األبيات الشعرية بنحساس  محمد التهام
ضد أكلئؾ الغزاة الذم يستحمكف دماء شعب بكرسعيد، كلعؿ ما يكشؼ ذلؾ أيضان 
هذ  النبرة التقريرية كالذطابية التي تنساب عبر األبيات كلغتها الذشنة، كهذا ما 

هـي، كسىنيرًض ي، لبف العداكًة، لف نىهيكف، ـي، بيٍغضى ، سنيعم كلف  يظهر في قكله: )سىنيمقِّفي
، كلف نحيد(.  نىميفى

كما أف الشاعر أراد أف يمنا معانيه نكعان مف المصداقية بما ال يدع مجاالن 
لمشؾ فأقسـ بشعب  بكرسعيد  في مطم  المقطكعة كفي آذرها، كهذا التكرار ليبيف 
صدؽ دعكا  كينبئ عف حبه لهذا الشعب كعشقه لتمؾ المدينة الجميمة  بكرسعيد ، 

ها في أحسف حاؿ، كما أقسـ بأبنائها الصاعديف إلي الذمكد كبكؿ كالتي يتمني رؤيت
 .(ُ)امرأة ماتت كهي تداف  عف عرضها

كيبدك أف الحمؼ باألكطاف كبالشعكب، كبدماء األكطاف، كاف سمة في هذ  
 الحقبة عند هؤالء الشعراء المحبيف ألكطانهـ العاشقيف لها، كلذلؾ داللتاف:

 تعظيمهـ كافتذارهـ بها.  -ُ
                                         

يمحظ مثؿ ذلؾ القسـ عند الشاعر  عبد المنعـ عكاد يكسؼ  الذم يقكؿ في قصيدته  مدينة (ُ) 
 الضياء : )الرجز(

 كالشبيبه بالشيكخ أقسمت
   
 هالذضيب األبٌية بأرضؾ
   

 .ُّّينظر: الشعر في المعركة، 
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عطائه لكنان مف ألكاف المصداقية كقد سبؽ بياف لت  -ِ قكية كتككيد كهمهـ كا 
 ذلؾ.

نيرًض ي،  ـي، سى ، سنيعم كاعتمد الشاعر عمي األفعاؿ المضارعة مف مثؿ: )سىنيمقِّفي
، نىهيكف، نحيد(  ككأنه أراد أف يجعؿ المعني حاضران بيف يدم المتمقي  إذ  نىميفى

نما  األفعاؿ المضارعة مرايا تعكس الصكر، كاألحداث، فه تسمعها بأذنؾ فقط، كا 
 تراها بعينيؾ أيضان.

كقد آثر الشاعر هذا التركيب المغكم في البيت األذير )لف النافية + فعؿ 
، كلف نحيد(  ليعمؽ مف داللة عدـ  مضارع( في قكله: )لف نىهيكف، كلف نىميفى

 التراج  كاالستسهـ ضد الغزاة، كالتأكيد بقكة عمي هذا المعني.

كيمحظ سيطرة صكت  النكف كالتنكيف  كصكت  الميـ  عمي جك األبيات  إذ 
بم  صكت النكف كالتنكيف بمقدار )إحدل كعشريف( مرة، كبم  صكت الميـ )إحدل 

أ ف ذيشكمي يذرج مف األنؼ مصحكبان  (ُ)عشرة( مرة ككههما  أنفي مجهكر 
نته  لتترجـ عف بصكت الغنة المكحية بالمرارة كاألسي، فجاء حرؼ النكف بغ

أحاسيس الشاعر بما فيها مف ثكرة كشرر، كذلؾ بالتنا ـ م  صكت الميـ، مما 
مكف الصكتيف مف محاكاة الحالة النفسية التي عميها الشاعر كما يعتريها مف 

 مشاعر مأزكمة.

كتعبير  بالمقاط  الصكتية الطكيمة عف طريؽ حركؼ المد الثهثة )كام( 
طابية كمنحته مساحة صكتية كاسعة  مكنته مف أضفي عمي األبيات مسحة ذ

التعبير عما بداذمه، كلما لها مف سمة  إذ  تممؾ قكة إسماع عالية جدا، تفكؽ 

                                         

 - َُٕكتابيا[،  –نحكيا  -صرفيا  -صكتيا  -استذدامات الحركؼ العربية ]معجميا  (ُ) 
 ـ.ُٖٗٗهػ، ُُْٖ، سميماف فياض، دار المريإل، الرياض، َُُ
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، ككأف الشاعر أراد تكصيؿ صكته إلي كؿ ظالـ معتدو (ُ)قكة إسماع الصكامت بكثير 
 في شتي بقاع األرض.

ة ألبياته كجعمها كقد كاف الشاعر مكفقان في اذتيار  حرؼ  الداؿ  قافي
ساكنة  إذ هي مف حركؼ القمقة  قطب جد ، كعبر ابف جني عف صفات الحركؼ 
المقمقة بالحفز كالضغط، فيقكؿ:  كاعمـ أف في الحركؼ حركفان مشربة تحفز في 

، كالداؿ حرؼ مقمقؿ مف (ِ)الكقؼ، كتضغط عف مكاضعها، كهي حركؼ مقمقة 
ر أراد أف ينبه كيحذر كيبعث برسالة صفاته الحفز كالضغط كالقكة، ككأف الشاع

أيضان إلي كؿ مف تسكؿ له نفسه باالعتداء عمي شعب  بكرسعيد  بأنه سيمقي 
 صنكفان مف ألكاف الههؾ، كذلؾ مف ذهؿ الشدة كالقكة المستمدة مف صكت الداؿ.

كقد ثىرَّل الشاعر أبياته عندما كٌلد إيقاعان داذميان عف طريؽ هذا التقسيـ 
لحسف كالذم يعد لكنان مف ألكاف القافية الداذمية في قكله: )لف نىهيكف، الداذمي ا

، كلف نحيد( مما يمفت انتبا  المتمقي كيعكس شدتهـ كصمكدهـ أماـ أم  كلف نىميفى
 عدك مهما كانت قكته.

كمف ثـ جاءت القافية الداذمية مصكرةن كمحاكيةن لمشاعر الشاعر كانفعاالته 
 يشعر معها المتمقي بالتكمؼ في مكضعها، بؿ جاءت كثكرته، ككظفها بطريقةو ال

 منسابةن سمسمةن في المفظة كالتركيب.

                                         

طمبي، منشكرات ،  الب فضؿ المْٓفي األصكات المغكية دراسة في أصكات المد العربية، (ُ)  
 ـ.ُْٖٗكزارة الثقافة كاإلعهـ العراقية، 

، ِ، ابف جني، تحقيؽ: حسف هنداكم، دار القمـ، طّٔ/ ُسر صناعة اإلعراب، (ِ)  
 ـ.ُّٗٗ
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كمف الذطابات الشعرية التحريضية التي تدعك إلي النضاؿ كالجهاد، قصيدة 
 محمد عمي  التي عدت مف أ اني معركة  بكرسعيد  كما ذكر في الديكاف،  الشاعر

 ب()المتقار  :(ُ)كعنكانها  إلي المعركة 
 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍه إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ 

   
 سنمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ 

   
 سنمضػػػػػػػػػي جميعػػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػي المعركػػػػػػػػػػهٍ 

 كصػػػػػػػػكت المػػػػػػػػداف  مػػػػػػػػؿءي الفضػػػػػػػػاءٍ   

   
 كنرجػػػػػػػػػػػػ ي كالنصػػػػػػػػػػػػري يشػػػػػػػػػػػػدك لنػػػػػػػػػػػػا

 كأعهمينىػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىبَّمىٍتهػػػػػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػػػػػماء  

   
 فهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهحؾ لممعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ 

   
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى لممعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ  نىاحى  كثىبِّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت جى

   
 الذمػػػػػػػػػػكدٍ  لمصػػػػػػػػػػرى كجػػػػػػػػػػاراًت مصػػػػػػػػػػرى 

 كأرضي العركبػػػػػػػػػػػػًة بيػػػػػػػػػػػػت السػػػػػػػػػػػػػباعٍ   

   
ػػػػػػػػػس  الحػػػػػػػػػدكدٍ   إلػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػٌؿ طػػػػػػػػػاغو يىمى

 سنمضػػػػػػػي كنحػػػػػػػفي األسيػػػػػػػكدي الًجيػػػػػػػاعٍ   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ   فىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد أىذى

   
 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًد أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ 

   
 بىعىٍثنىػػػػػػػػػػػػا الميشػػػػػػػػػػػػاةى كىنػػػػػػػػػػػػاًر الشػػػػػػػػػػػػررٍ 

 كأسػػػػػػػػػػرابىنا فػػػػػػػػػػكؽى مػػػػػػػػػػتًف السػػػػػػػػػػحابٍ   

   
ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدفىعىنا يتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّل  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرٍ  كى

 يشػػػػػػػػؽ  الظػػػػػػػػػهـى كيطػػػػػػػػكم الضػػػػػػػػػبابٍ   

   
ـٍ كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؾ لممعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ   فقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد

   
 كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ حفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىؾ لممعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ 

   
ًثيثػػػػػػان كشػػػػػػكقاى   إلػػػػػػي النصػػػػػػًر نمضػػػػػػي حى

 نهػػػػػػػػػز  الجبػػػػػػػػػاؿى كنيػػػػػػػػػدمي الصػػػػػػػػػذكرٍ   

   
 كنكتيػػػػػػػػػػػبي لمنيػػػػػػػػػػػًؿ مجػػػػػػػػػػػدان سػػػػػػػػػػػػيبقي

 تيغىنِّػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػي قدميػػػػػػػػػػػه العصػػػػػػػػػػػكرٍ   

   
ٍد شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابؾ لممعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ   فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكِّ

   
                                         

 .ْٖالشعر في المعركة، (ُ)  



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ِِِٖ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مِّ  ٍ  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابؾ لممعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ كىجى

   
 سنمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سنمضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان جميعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 

   
 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المعركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ 

   
إف أكؿ ما يمحظ عمي هذ  القصيدة هك عنكانها  إلي المعركه  الذم يشير 
إلي ما يجب فعمه كقتها كهك الحث عمي النضاؿ كالجهاد، كقد بدأ به الشاعر 

  العنيد عمي النضاؿ قصيدته ككرر  أكثر مف مرة كذتمها به مما يدؿ عمي إصرار 
 مف أجؿ رفعة الكطف ككرامته.

حساسه المرهؼ أف يبعد نفسه عف المغة  كتمكف الشاعر بذكقه العالي كا 
الذطابية كالشعارات المزيفة التي ال طائؿ مف كرائها، بؿ نجا في تحكيؿ قصيدته 

كية إلي نشيدو شعرمو ييتىغىنيَّ به مستذدمان كؿ ممكاته االبداعية، كطاقاته المغ
التصكيرية، حتي إف القارئ ليكاد يسم  صكت اندفاعه كيحس بكهجه كحرارته عف 

 -يشدك  -كنرج   -طريؽ هذ  األفعاؿ التي تشي بالحماسة كالثكرة ]سنمضي 
 -يشؽ  -يتحدل  -بعثنا  -كناد  -فناد  -سنمضي  -يمس  -كثبت  -فهيئ 
 -تغني  -يبقي س -كنكتب  -ندمي  -نهز  -نمضي  -كقدـ  -فقدـ  -كيطكم 
سنمضي[، كليرل القارئ مدل ما يتفجر منها مف  –سنمضي  -كجم   -فزكد 

لهيب كشرر كصرامة كقكة يشعؿ الشاعر مف ذهلها ركح الثكرة كالكفاح في 
 نفكس الشجعاف األبطاؿ.

كهذ  مجمكعة مف األسماء جاء بها الشاعر كجعمها تدكر في فمؾ األفعاؿ 
فه كالتأكيد عمي التحريض لمقتاؿ كالنضاؿ مف مثؿ: السابقة  لكي يدعـ بها مكق

 -سهحؾ  -السماء  -كأعهمنا  -كالنصر  -كصكت المداف    -]المعركة 
نار  -أباؾ  -أذاؾ  -األسكد  -السباع  -العركبة  -كأرض  -مصر  -جناحيؾ 

السحاب، ...[ ك يرها مف المفردات اتحدت كمها م  بعضها لتجسيد هذا  -



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ِِّٖ 

ـر عمي الكفاح، ككؿ هذ  المفردات كالعبارات التي انتذبها الشاعر مف اإلصرار العا
تقاف تمركزت كاجتمعت حكؿ هذ   معجمه المغكم لتدؿ عمي ما قصد إليه بكؿ دقة كا 
العبارة الحاسمة  إلي المعركة    كلعؿ الشاعر كجد في هذ  العبارة راحة نفسية  

 إلي المعركة  هي  (ُ)لمحكرية(لينفس مف ذهلها عف مكاجعه كآالمه، فالكممة )ا
عنكاف   إلي  تشكيؿ الشاعر المحكر الرئيس في تركيب الصكر في األبيات  إذ في

 المعركة   مفتاحان ألبياته الشعرية، كأ مب األبيات تتضمف هذا العنكاف  إذ كاف
 .الشعرم إبداعه في لمشاعر ممهمان 

كيكثفه عمي طكؿ بهذا العنكاف قصيدته كيكرر   يستفتا الشاعر ككىٍكف
القصيدة  فنف ذلؾ لكظيفة إبداعية كهك التأكيد عمي  رضه مف قصيدته، كمف ثـ 

 شعكر التكرار هذا يتفاعؿ المتمقي م  أحاسيس الشاعر كانفعاالته  إذ  يشعؿ
 .(ِ) افية  كانت إذا عاطفته ذافتان كيكقظ كاف إذا المذاطب

استثارة الهمـ كشحذ كيهدؼ الشاعر مف كراء هذ التقنيات الفنية إلي 
النفكس كتحفيزها كتطمعها إلي التذمص مف كؿ الغزاة، كتهيئتها لإلقداـ إلي ساحة 
المعركة دكف تهيب يقدح في العزيمة أك تردد يفسد اإلرادة حتي يظفركا بالنصر 
كتككف أعهمهـ شامذة في عناف السماء  لذلؾ يناشد الجمي  بالذهاب إلي ساحة 

مداف  التي تم  الفضاء، كيدعكهـ قبؿ ذلؾ إلي إعداد العدة القتاؿ كسط أصكات ال

                                         

المقصكد بالمحكرية: الكممة التي تذدمها الكممات األذريات فتصبا هي األساس كاألذر (ُ)  
، َُٕسبة إليها. ينظر: عبد القادر الرباعي ناقدا، الصكرة الفنية نمكذجا، ثانكيات بالن

أحهـ عبد الكهاب الجعافرة، رسالة ماجستير في األدب قسـ المغة العربية، جامعة مؤتة، 
 ـ.ََِٖ

، السيد عز الديف عمي، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ُِِالتكرير بيف المثير كالتأثير،  (ِ) 
 ـ.ُٖٕٗ



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ِِْٖ 

مف قكة كسهح لمدفاع عف أرض مصر كجاراتها أرض العركبة التي شبهها 
بالسباع، ثـ يكجه رسالته إلي كؿ طاغ معتدو بأف مف يمس أرضهـ سيفترسكنه 
فهـ أسكد جياع، كجنكدهـ كنار الشرر، كأسرابهـ فكؽ متف السحاب، كمدافعهـ 
تتحدل القدر تبدد دياجير الظهـ، كتطكم الضباب  لذلؾ يحث كؿ إنساف عربي أف 
يقدـ كليد  كحفيد   لممعركة ككذلؾ يدعك الشباب كاألصحاب كال يبذؿ أحد عمي 
كطنه حتي يككف النصر الذم يهز الجباؿ كيدمي الصذكر كييٍكتىب لمنيؿ المجد 

 كييتىغني به عمي مر العصكر.

لفني الذم لجأ إليه الشاعر مف تشبيه أرض العركبة ببيت إف هذا التصكير ا
السباع، كتشبيه المقاتميف باألسكد الجياع، كجنكدهـ كنار الشرر، ك يرها مف 
الصكر الفنية السهمة  ير المتكمفة كالتي تنساب في تمقائية تنـ عمي أف الشاعر 

قدر الذم يسما متمكف مف لغته كأدكاته الفنية، كعند  المقدرة عمي تكظيفها بال
لها باإلفصاح عف مراد ، كمنها: )الحث عمي القتاؿ كالنضاؿ، كقذؼ الرعب في 

 صدكر الغزاة(.

كهذا يبيف أف  القصيدة الحديثة تشكؿ رؤية كاحدة، ر ـ صكرها الداذمية 
ال حدث ذمؿ  المترادفة،  ير أننا ال نستطي  أف نغفؿ أيان مف تمؾ الصكر كا 

كفقدت بذلؾ جزءان مهمان مف الفكرة، التي يريد الشاعر  كاضطراب كبير في المعني،
تكصيمها إلي اآلذريف، إنها نفس شعرمه كاحد، أك دفقة شعكرية بعينها، ال يكتمؿ 

 .(ُ)معناها، دكف هذ  الصكرة الكمية الكاحدة 

                                         

، عبدالعاطي كيكاف، مكتبة النهضة َُِفي الشعر العربي في مصر،  ٕٔهزيمة  (ُ) 
 ـ.ُٗٗٗ - َُِْ، ُالمصرية، القاهرة، ط



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ِِٖٓ 

كالممعف النظر في مفردات القصيدة يجد قصيدة إلي  المعركة  شكمت فيما 
حكؿ مضمكف كاحد، كهك  -جميعها  -الفنية، التفت  بينها مجمكعة مف الصكر

الذهاب إلي المعركة، تمكف الشاعر مف إظهار جمالياتها عف طريؽ االستعارات 
كالتشبيهات، كلـ يشغمه االهتماـ كثيران بالزذارؼ البديعية كالزينة المفظية، كعمي 

ننها زادت القصيدة الر ـ مف النبرة الذطابية العالية التي تنـ عمي انفعاله كثكرته ف
 بهاءن كجماالن.



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ِِٖٔ 

 املبحج انثمانج
 انتٓذيذ ٔانٕعيذ

قد يمجأ الشاعر العربي الثائر إلي تهديد عدك  في أشعار ، ككأنه يريد مف ذهؿ 
ذلؾ إلحاؽ الهزيمة النفسية بالعدك قبؿ الهزيمة الحربية  إذ إف هز ثقة العدك في 

حدا ث اضطراب كبمبمة بيف صفكفه، مما نفسه قد تككف سببان في كسر  كانهيار ، كا 
يفضي في النهاية إلي اإلحساس بالضعؼ كالعجز كالتسميـ المطمؽ لمطرؼ األذر، 

، (ُ)كمف ثـ يمكف السيطرة كاالستحكاذ عميه، كهذ  األمكر تسمي  الحرب النفسية 
 :(ِ)كهذا ما فعمه الشاعر  كماؿ عبد الحميـ  في قصيدته  دع سمائي   إذ يقكؿ

 )الرمؿ(
 دٍع سماًئي فسمائي محرقةٍ 
 دع قناًتي فمياهي ميٍغًرقىه

 كاحذر األرضى فأرضي صاعقه
 هذ  أرضي أنا
 كأبي ضحي هنا
 كأبي قاؿ لنا
 مزِّقكا أعداءنا

                                         

الحرب النفسية هي: استذداـ الدعاية ك يرها مف األساليب لمتأثير في إرادة األذر )جماعة (ُ)  
ر عدائي أك محايد أك أك دكلة( كعكاطفه كاتجاهاته كعقائد  كسمككه، كقد يككف هذا األذ

صديؽ، بحيث يحقؽ هذا التأثير أهداؼ كسياسة هذا الطرؼ الذم يستذدـ الحرب النفسية. 
الرحمف محمد عيسكم، دار الكتب  ، عبدّينظر: اتجاهات جديدة في عمـ النفس الحديث، 

 ـ.ُُٕٗالجامعية، االسكندرية، 
 .ٖٖالشعر في المعركة، (ِ)  



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ِِٖٕ 

بدأ الشاعر تكجيه ذطابه بتهديد عدك  مباشرة دكف مقدمات، كاستذدـ 
ائران في التعبير عما الجمؿ القصار التي تحمؿ تدفقان  نائيان صاذبان كحماسان مندفعان ث

يجيش في صدر  مف انفعاالت ثائرة فيها تحذير كتهديد لعدك ، فننه إذا اقترب مف 
أرضه فسيمقي شتي ألكاف الدمار كالههؾ مف سماءو محرقة كميا و مغرقة، كأرضو 
صاعقة  إذ  لجأ  كماؿ عبد الحميـ  إلي أسمكب التشذيص فذم  عمي كؿو مف 

)األرض( الصفات اإلنسانية التي لها المقدرة عمي الفعؿ )السماء(، ك)الميا (، ك
كالتأثير، فننها أرضهـ كأرض آباءهـ الذيف سالت دماءهـ عمي ترابها كأكصكهـ 

 بالتضحية كالفداء كفتؾ األعداء.

كاسػػػػػػتذداـ الشػػػػػػاعر أفعػػػػػػاؿ األمػػػػػػر بكثػػػػػػرة مػػػػػػف مثػػػػػػؿ )دع، دع، كاحػػػػػػذر، 
يقاعيػػػػة   إذ إف  هػػػػذا األسػػػػمكب مزقػػػػكا( أضػػػػفي عمػػػػي األبيػػػػات قيمػػػػة أسػػػػمكبية كا 

اإلنشػػػػائي الطمبػػػػي يتسػػػػـ بػػػػركح حكاريػػػػة ترتفػػػػ  معػػػػه النغمػػػػة الصػػػػكتية المعبػػػػرة 
كمثػػػػػػؿ هػػػػػػذ  األسػػػػػػاليب  تعكػػػػػػس أزمػػػػػػة  (ُ)عػػػػػػف النشػػػػػػاط االنفعػػػػػػالي كالنفسػػػػػػي 

المشػػػػػاعر، كحيػػػػػرة العقػػػػػؿ، كتتطمػػػػػب تفػػػػػاعه أكبػػػػػر مػػػػػف المتمقػػػػػي يرافقػػػػػه عػػػػػادة 
يػػػػػػا متجاكبػػػػػػا بعبػػػػػػارات نشػػػػػػاط انفعػػػػػػالي، يحتػػػػػػاج نفسػػػػػػا قصػػػػػػيرا، أك نمطػػػػػػا حكار 

مذتزلػػػػة، ممػػػػا يعكػػػػس الحركػػػػة كالنشػػػػاط عمػػػػي الػػػػنص، كيضػػػػفي عمػػػػي اإليقػػػػاع 
 .(ِ) صفة التنكع بيف االرتفاع كالهبكط 

كعمػػػي هػػػذا فػػػنف كثػػػرة كركد أفعػػػاؿ األمػػػر كانػػػت سػػػببان فػػػي إعطػػػاء األبيػػػات 
يقاعيػػػػػةن نػػػػػتج عنػػػػػه جػػػػػذب المتمقػػػػػي كتعاطفػػػػػه مػػػػػ  الشػػػػػاعر  قيمػػػػػة أسػػػػػمكبيةن كا 

شراكه معه في  هذ  العممية اإلبداعية.  كا 
                                         

، ابتساـ أحمد حمداف، ُِٖاع البه ي في العصر العباسي، األسس الجمالية لإليق (ُ) 
 ـ.ُٕٗٗ -هػُُْٖ، ُكراجعه: أحمد عبد ار فرهكد، دار القمـ العربي بحمب، ط

 ،.ُِٖاألسس الجمالية لإليقاع البه ي في العصر العباسي، (ِ)  



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ِِٖٖ 

كلشدة تعمؽ  كماؿ عبد الحميـ  كارتباطه بكطنه فقد كرر الشاعر هذ  
المقطكعة ثهث مرات في قصيدته هذا مف ناحية، كمف ناحية أذرل أراد التأكيد 
كاإللحاح عمي هذ  المعاني، كمف هنا يدرؾ هذا العدك قيمة كصهبة الكطف 

عبد الحميـ  في القصيدة نفسها مفتذران بهذ   العربي، كهذا ما أكد عميه  كماؿ
الصفات في شعبه الحر كفي باقي الشعكب العربية التي ستظؿ صامدة شامذة 
مكرران كممة )أنا( في القصيدة كمها ذمس مرات التي تدؿ عمي العزة كالرفعة، 

 :(ُ)فيقكؿ
 أنا شعبه كفدائيه كثكر 
 كدـه يصن  لإلنساف فجر 
 قطر  ترتكم أرًضي به مف كؿِّ 

 كستبقي مصر حرٍ .. مصر حرَّ 
 :(ِ)كيقكؿ أيضان في القصيدة نفسها

 أنا عمهؽه قيكا ي كؿ  ثائر
 في ًفمسطيفى كأرض الجزائر
 كالمهيك كشعكب كالبشائر

 تىنبيتي األزهاري مف بيف المجازر 
ككما فعؿ  كماؿ عبد الحميـ  في قصيدته السابقة، فقد قاـ  محمكد حسف 

قصيدته )يد ار(  أنا النيؿ مقبرة لمغزاة  بالتهديد كالكعيد لمغزاة اسماعيؿ  في 
 : )المتقارب((ّ)كلكنه جرد مف النيؿ نفسان تتحدث عف شذصها تهدد كتحذر فيقكؿ

                                         

 .ٖٗ، ٖٖالشعر في المعركة، (ُ)  
 .َٗ، ٖٗالشعر في المعركة، (ِ)  
 .ُٗفي المعركة،  الشعر (ّ) 



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ِِٖٗ 

 أنا النيؿي مقبرةه لمغزا ٍ 
 أنا الشعبي نارم تبيد الطغا ٍ 

 أنػػػػػػػػا المػػػػػػػػكت فػػػػػػػػي كػػػػػػػػٌؿ شػػػػػػػػبرو إذا

طػػػػػػػا     عػػػػػػػدكؾ يػػػػػػػا مصػػػػػػػري الحػػػػػػػت ذي

   
فيد  في أيديهـ أجمعيف تصب الههؾ  -عز كجؿ  -بنرادة ار  ككؿ ذلؾ

 :(ُ)عمي كؿ معتدم فيقكؿ
 يدي ار في يدنا أجمعيفٍ 

 تىصيب  الههؾى عمي المعتديفٍ 

كعدكؿ الشاعر عف المغة المألكفة كالمتعارؼ عميها عند التعبير عما يجػيش 
مػاؿ كاإلبػداع  إذ في نفسه أمر يصؿ بمغػة الذطػاب الشػعرم إلػي أقصػي درجػات الج

إف الشاعر عندما يذمػ  عمػي األشػياء الجامػدة الصػفات اإلنسػانية مػف فعػؿ كتػأثير 
تتكشػػؼ لػػدم المتمقػػي الصػػفات الجماليػػة كاإلبداعيػػة لهػػذا الشػػعر، كيكػػكف الشػػاعر 
بذلؾ أقدر عمي تجسيد انفعاالته كعكاطفه مف األسمكب المباشر الذم ال يككف معػه 

 إعماؿ ذهف.

ر قصيدته بذطاب مجازم أمر يشي منذ الكهمػة األكلػي لممتمقػي كبداية الشاع
 بأف الشاعر يتحدث عف قضية ذطيرة أك حدث جمؿ.

كاسػػتذداـ الشػػاعر مثػػؿ هػػذ  التشػػكيهت المغكيػػة كالفنيػػة تكشػػؼ عػػف نبك ػػه 
كبراعتػػػه  فالشػػػعر لغػػػة القمػػػكب، كمػػػرآة النفػػػكس، يعبػػػر عػػػف الذمجػػػات الغامضػػػة، 

كيذاطػػب الكجػػداف كالعاطفػػة، كيسػػتمهـ الػػكحي  كيكشػػؼ عػػف اإلحساسػػات الدفينػػة،

                                         

 .ُٗالشعر في المعركة، (ُ)  



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

َِّٖ 

كالذياؿ، كينفذ إلي أعمؽ شيء في اإلنساف كالطبيعػة، فيقػكـ عمػي المفػظ الرشػيؽ، 
 .(ُ)كالتصكير الدقيؽ، كالتشبيه البدي ، كالنغـ الحمك 

كها هك ذا  أحمد حسيف عطػا ار  يهػدد كػؿ طا يػة يفكػر فػي االعتػداء عمػي 
)مجػػػزكء  :(ِ)ه )طا يػػػة الحػػػرب( التػػػي مطمعهػػػاأرض مصػػػر فيقػػػكؿ لػػػه فػػػي قصػػػيدت

 الكامؿ(
 يػػػػػػػػػػػػػػا طا يػػػػػػػػػػػػػػٍه  انظػػػػػػػػػػػػػػر هنػػػػػػػػػػػػػػا

 فػػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػػػػػػػي إفريقيػػػػػػػػػػػػػػهٍ   

   
 مصػػػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػػكت القػػػػػػػػػػػػرك

 ف كال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  

   
 :(ّ)كتعمك نبرة التهديد كالكعيد في قكؿ  الشاعر 

 أٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدـ فمقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الطغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ة إلػػػػػػػػػػػػػػػػػي دمائػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػػػػػػػػػاديه  

   
 أقػػػػػػػػػػػػػػػػدـ .. جبػػػػػػػػػػػػػػػػابرةي الحػػػػػػػػػػػػػػػػرك

 ا تيزىمجػػػػػػػػػػػػػػػػري ضػػػػػػػػػػػػػػػػاريهب هنػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
 أقػػػػػػػػػػػػػدـ أمامػػػػػػػػػػػػػؾ ألػػػػػػػػػػػػػؼ حتػػػػػػػػػػػػػػ

 ؼو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبو فاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  

   
كعانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه لمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأر لمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأر المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدس ظاميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  جى

   
يسيطر عمي الذطاب الشعرم السابؽ فكرة كاحدة كهي تهديد كؿ طا ية 
بالمكت الذم ينتظر  مف شعب مصر الذم يتمهؼ لمثأر إذا فكر في االعتداء 

ة )الحركب( كهي جم  كثرة عمي كزف )فعكؿ( في عميها، كقد عبر الشاعر بمفظ
قكله: )جبابرة الحركب(، ككأنه أراد أف ينبئ بالمستقبؿ  إذ إنها ليست أكؿ حرب 

                                         

، إبراهيـ بيكمي مدككر، دار المعارؼ، القاهرة، ُِّفي المغة كاألدب )كتاب أقرأ(، (ُ)  
 ـ.ُُٕٗ

 .ِٕالشعر في المعركة،  (ِ) 
 .ِٕالشعر في المعركة،  (ّ) 



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ُِّٖ 

كال آذر حرب بينهـ كبيف أعداء الكطف العربي، كالتاريإل منذ القدـ حافؿ بمثؿ هذ  
 العدكات.

مف تكرار كجاء الترهيب في سياؽ أسمكب اإلنشاء في صكرة األمر بجممة 
 :(ُ)الفعؿ )أقدـ( كالذم اذتتـ به الشاعر قصيدته قائهن 

ـٍ فننػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد

 د إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حياتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه   

   
 الصهيكني االحتهؿ رفض عمي ثكرم كاضا كقائـ مكقؼ كفي ذلؾ

 بالدفاع عف األرض كالحرية كاالستقهؿ بشتي الكسائؿ كالطرؽ.

                                         

 .ّٕالشعر في المعركة، (ُ)  
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ِِّٖ 

 املبحج انرابع
 اتّ ٔأجممادِحب انٕطٍ ٔانتغُي بماَتصمار

كاف مكضكع الكطف مككنان أساسيان مف مككنات الرؤية الشعرية في ديكاف 
 الشعر في المعركة   إذ التضحية كالفداء كاالستشهاد مف أجمه، فأذذ يتغني 
شعراء هذ  المرحمة بهذ  المعاني السامية كمف هذ  القصائد قصيدة  لبيؾ يا أرض 

 : )مجزكء الكامؿ((ُ)كؿالكطف  لمشاعر  حامد الجكجرم   إذ يق
 لىبٍَّيػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػا أرضى الػػػػػػػػػػػػػػػػكطفٍ 

ػػػػػػػػػػػفٍ     كًسػػػػػػػػػػػممًت مػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػؿ الًمحى
 

ػػػػػػػػػػػػٍف رمػػػػػػػػػػػػا  ركحػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػداؾ كمى

 كىفىػػػػػػػػػػػػػفٍ ًؾ ففػػػػػػػػػػػػػي ثىػػػػػػػػػػػػػرىاؾى لػػػػػػػػػػػػػه   

   
 لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرضى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطف

   
*** 

 لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكةى كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو 
 

 لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحةى دارجو 
 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػأيدىاًف ي عنهمػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 عػػػػػػػػػػف عرًضػػػػػػػػػػيى الغػػػػػػػػػػالي كعػػػػػػػػػػف
 

 شػػػػػػػػػػػػػيإلو قػػػػػػػػػػػػػد امتػػػػػػػػػػػػػدت يػػػػػػػػػػػػػدا ٍ 
 تعثَّػػػػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػػػي ذطػػػػػػػػػػػػا ٍ  طفػػػػػػػػػػػؿ  

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػالركًح أعػػػػػػػػػػػػػػػػػداء الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍ 
 كطنػػػػػػػػػػػػػػػػي كأهمػػػػػػػػػػػػػػػػي كالسَّػػػػػػػػػػػػػػػػكىفٍ 

 

   لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرض الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطف

 

إف الشاعر شديد الحب لكطنه كشديد االرتباط به  لذلؾ يمبي نداء أرضه 
أٌني دعته، كيفديها بركحه، كمف تعدل عميها فقد حفر قبر  فيها، كيستجيب لدعكة 

أيضان عف العرض كالكطف كاألهؿ كالسكف  فنف كالدو شيإل كصيحة طفؿ، كسيداف  
ركحه فداهـ جميعان، كاستذدـ الشاعر فعؿ الدعكة م  التمبية في قكله: )لبيؾ دعكةى 

                                         

 .ُٖٕالشعر في المعركة، (ُ)  
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ِّّٖ 

(  إذ الدعكة  ير المناداة كالدعكة ال تككف إال في شيءو محبب، ككأف فداء  كالدو
 الشيإل العجكز كاألطفاؿ مف األشياء المحببة إلي قمبه.

الكطنية كالتضحية كالفداء، كيتألؽ بريقها ككهجها حيف يجعؿ كتزدهر شعمة 
نفسه فداءن لتاريإل كطنه العزيز الذم يش  بالنصر كاألمجاد كالنكر  إذ هك أصؿ 
الحضارات كانبثؽ منه الفركع، كمف أجؿ ذلؾ سيعمؿ جاهدان حتي يحفظ له ركنقه 

 :(ُ)كمجد ، كهذا ما عبر عنه  حامد الجكجرم  في أبياته اآلتية
 لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تاريذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان عزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكرٍ 

   
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َّ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهـي بأفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره كأمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرٍ 

   
 كأكت إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه حضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة األجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرٍ 

   
 فتألَّفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرك   عي كثيبِّتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرٍ 

   
 سأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريذي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحفظه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئه ييٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىهىفٍ 

   
 لبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أرض الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطفٍ 

   
الشاعر بكطنه كيأذذ في تعداد ممثر  كمناقبه، كهذا ما فعمه الشاعر كيفتذر 

 عبد المنعـ عكاد يكسؼ   إذ تغني بمدينة  بكرسعيد  كأذذ يعدد مفاذرها كصفاتها 
 : )الرجز((ِ)الجميمة، في قصيدته  مدينة الضياء ، كمطمعها

 مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى المهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب كالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياٍء ..
 

 مدينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة كالنمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ..
 

 لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهـ كالرذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ..كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِّ كا
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكة الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدماء ..
 

                                         

 .ُٕٗالمعركة، الشعر في (ُ)  
 .َُّالشعر في المعركة، (ِ)  
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 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحةى الجهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد كاإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ..
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرذةن تنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ..
 

 تحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طياتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء ..
 

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمار كالفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ..  كالمى
 

كهكذا يتغني الشاعر عمي طكؿ القصيدة بمدينة  بكر سعيد  كأكصافها 
مسالـ  لذلؾ كصفها الشاعر بالحياة كالنماء  الجميمة كركحها الطيبة لكؿ إنساف

لما فيها مف ذير كجماؿ، كفي الكقت نفسه تحمؿ ركحان عنيفة مدمرة تعصؼ بكؿ 
 مف أراد بها سكءان.

كقد كرر الشاعر أداة النداء )يا(  لتعظيـ مدينة  بكرسعيد  كأنها منب  
ر بأسمكب البطكلة كلها قصب السبؽ في الكفاح كالتضحية  كلذلؾ عدؿ الشاع

 نكة(، )يا صيحةى(، )يا صرذةن( عف داللته األصمية التي كضعت له  النداء )يا
كهي طمب اإلقباؿ  إذ الشاعر ال يريد جكابان كال يتكق  مف المنادل  بكرسعيد  

نما كاف جؿ  همِّه التعظيـ لها.  تمبيةن، كا 

م عمي كتأسيسان عمي ذلؾ يمكف القكؿ بأف الشاعر اعتمد في إبداعه الشعر 
 ذهؿ العدكؿ الشعرم مف الشعرية كسيمة فنية كهي التكثيؼ في تشكيؿ لغته

 حٌيان تسم  إنسانان  مدينة  بكرسعيد  بكصفها عمي المتكررة النداءات في المتمثؿ
  نكة ،  يا صيحةى ،  يا صرذةن . كتعقؿ  يا كتحس كترل

اـ بنحداث لقد أراد الشاعر أف يكشؼ لكؿ العالـ سمت  بكرسعيد  الطيب فق
تقسيمات صكتية بيف سطكر  الشعرية  لما لها مف أثرو صكتي رناف يسهـ في 
إنشاء جكو شعرمو يشي بترنـ الشاعر بصفات مدينة  بكرسعيد ، كمف ثـ كانت هذ  
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التقسيمات الصكتية أداة طيعة في يد الشاعر أباف مف ذهلها عف عكاطفه تجا  
 مدينة  بكر سعيد  الباسمة.

 هاركف الحمك  يهنئ مدينة  بكرسعيد  كشعبها بنصرها عمي كها هك ذا 
الغزاة  إذ يعٌد هذا النصر قصة مجدها ًسٍفري الذمكد كتٌسمعها النجـ في أٍفًقه، فحمؽ 
يسمك بها في سجكد ، كسجؿ هذ  المعاني في مطم  قصيدته  هنيئان لؾ 

 : )المتقارب((ُ)النصر 
 هنيئػػػػػػػػػػػػػان لػػػػػػػػػػػػػًؾ النصػػػػػػػػػػػػػري يػػػػػػػػػػػػػا برسػػػػػػػػػػػػػعيدٍ 

 
 جػػػػػػػػػدًؾ ًسػػػػػػػػػٍفري الذمػػػػػػػػػكدٍ فقصػػػػػػػػػةي م 

ـي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أيٍفًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػهً    تىٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىعىها الػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍَّج
 

ٌمػػػػػػػؽى يسػػػػػػػمك بهػػػػػػػا فػػػػػػػي سػػػػػػػجكدٍ    فىحى
كيفتذر  هاركف الحمك  في القصيدة نفسها بقكة كشجاعة أهؿ  بكرسعيد ،  

ككيؼ كاف فتكهـ باألعداء كسكقهـ الفرنسيس كاإلنجميز إلي حتفهـ كقطي  
 :(ِ)أؿ قائمة: هؿ مف مزيد؟ فيقكؿاليهكد، كجهنـ مستعرة عميهـ تمتهمهـ، كتس

 فثبنػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػيهـ ببػػػػػػػػػػػأسو شػػػػػػػػػػػديدٍ 

 كمػػػػػػػػػػػف دمهػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػار رٌم الصػػػػػػػػػػػعيدٍ   

   
ران لمسػػػػػػػػػػباعً  ػػػػػػػػػػزى  كقػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػبحكا جى

 كنهبػػػػػػػػػػػػػػػػان لكػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػهء شػػػػػػػػػػػػػػػػديدٍ   

   
 كسػػػػػػػػػػػيؼ المنايػػػػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػػػـ راصػػػػػػػػػػػده 

 عمػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػؿ نحػػػػػػػػػػػر يىحػػػػػػػػػػػز  الكريػػػػػػػػػػػدٍ   

   
 كسػػػػػػػػػػػيؽى الفرٍنسػػػػػػػػػػػيس كاإلنًجًميػػػػػػػػػػػػزي 

 إلػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػتفهـ كقطيػػػػػػػػػػػػػ ي اليهػػػػػػػػػػػػػكد  

   
 جهػػػػػػػػػػػػػنـ قػػػػػػػػػػػػػٍد أٍكقىػػػػػػػػػػػػػدىٍت نارىهػػػػػػػػػػػػػا

 عمػػػػػػػػػيهـ كتسػػػػػػػػػأؿي هػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف مزيػػػػػػػػػد؟  

   
كقد اعتمد  هاركف الحمك  عمي تقنية فنية لمتعبير عف مشاعر  كانفعاالته 
حاؿ إبداعه، كهي تكرار حرؼ العطؼ )ك( في صدر البيت الثاني كالثالث كالراب ، 

                                         

 .ُّٕالشعر في المعركة، (ُ)  
 .ُّٖ، ُّٕالشعر في المعركة، (ِ)  
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حقؽ لكنان مف فربط بيف أكائؿ األبيات مما ساعد عمي رسـ الصكرة كتكضيحها، ك 
 ألكاف الترابط النصي أك التماسؾ النصي.

كمف شكاهد تغني شعراء هذ  المرحمة بفكرة االستشهاد، قكؿ الشاعر  حسف 
فتا الباب  في قصيدة أهداها إلي ركح الصاغ  جهؿ دسكقي  بطؿ معركة البرلس 

ر ، البحرية إلي كؿ شهيد في معركة الحرية، كهذ  القصيدة بعنكاف  قاهر التتا
 : )المتقارب((ُ)كمطمعها

ـٌ الػػػػػػػػك ي كالشػػػػػػػػهابً   مضػػػػػػػػي فػػػػػػػػي ذضػػػػػػػػ

 يشػػػػػػػػػٌؽ طريػػػػػػػػػؽى الػػػػػػػػػردل كالػػػػػػػػػدمارٍ   

   
 كذٌفاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير العيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً 

 

 يفجػػػػػػػػػػػػر شػػػػػػػػػػػػٌهؿ نػػػػػػػػػػػػكر كنػػػػػػػػػػػػارٍ 

 

ًعهً  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػمى  كصػػػػػػػػػػػػػػػػكت المهيػػػػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػػػػي مى
 

 تزمجػػػػػػػػػػػػػػر أصػػػػػػػػػػػػػػداؤ  العاًصػػػػػػػػػػػػػػفىه 
ـي فػػػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػػػرعه   فػػػػػػػػػػػػػػداءه لهػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػد

 
 مسػػػػػػػػػػػػػػيهن ألمكاجهػػػػػػػػػػػػػػا الزاحفػػػػػػػػػػػػػػهٍ  

عنكاف القصيدة يجد الشاعر قد كظؼ لفظة  التتار  كفيها إسقاط  إف الناظر في 
أك رمز كما يرتبط بهذا الرمز مف دالالت مف كحشية كشراسة كعنفكاف  ليرمز به إلي 
ذلؾ العدكاف الذم تعرضت له البرلس البحرية، كلكنه صد كقهر بفضؿ أبطالها 

 الشهداء.

دسكقي  بأنه مضي في  كصكر الشاعر في األبيات السابقة الشهيد  جهؿ
كسط هذ  الحشد الهائؿ في الحرب كالشعمة الساطعة مف النار أك كالنجـ المضيء 
الهم  يشؽ طريؽ الههؾ كالدمار، ثـ يصكر  بأنه كاف كالبرؽ صكته يهز المعركة  
إذ كاف كالمكج في ارتفاعه كاضطرابه، كصكت المهييف يتردد صدا  بقكة في مسمعه 

 نداء يضحي بنفسه فداءن لها.كهك يمبي لها ال

                                         

 .ُٔٔالشعر في المعركة،  (ُ) 
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كمف ذهؿ هذ  الصكر الفنية كالمشهدية المتقنة يض   حسف فتا الباب  
 القارئ أـ مقاتؿ شجاع يتقدـ إلي األماـ  ير مباؿو بما ينتظر  مف عكاقب.

 :(ُ)كيتغني الشاعر ببسالة الشهيد  جهؿ دسكقي  في القصيدة نفسها فيقكؿ
 تهػػػػػػػػػػػػػاكل لغضػػػػػػػػػػػػػبته المحرقػػػػػػػػػػػػػهٍ 

 القراصػػػػػػػػػػػػنة الػػػػػػػػػػػػكا ميفٍ  سػػػػػػػػػػػػفيفي   

   
 كنػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى بنيرانػػػػػػػػػػػػػػػػػه المٍغرقػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ 

 

ػػػػػػػرَّ البنػػػػػػػيفٍ   فػػػػػػػألقي إلػػػػػػػي البحػػػػػػػًر شى

   
إف الشاعر اعتمد في تشكيؿ صكر  الشعرية عمي االنتقاء مف األكصاؼ ما له 
لحاؽ األذل  أثر كبير في إحداث تأثير نفسي مف اإليحاء بالقكة كالبأس الشديد كا 

 كالضرر باألعداء.
مف القصائد الماتعة التي تشكؿ صكرة الذطاب الشعرم العربي  كتعد القصيدة

المشحكف بمشاعر التقدير كاالحتراـ لذكرل الشهيد  جهؿ دسكقي ، كما يبرهف ذلؾ 
تضميف  حسف فتا الباب  كثيران مف ألكاف التشذيص كالتجسيد كذمعها عمي الشهيد  

د كاف يتحمي بكؿ بذصاؿ ليفصا عف مغزا  المتمثؿ في تعريؼ كؿ األجياؿ بأف الشهي
النبؿ كالشجاعة كالعزة كالكرامة  فتتضا صكرته أمامهـ، كمف ذهؿ هذ  الصكرة 
يتحقؽ التفاعؿ بيف القارئ كبيف البطؿ  جهؿ دسكقي  كيحدث اإلعجاب الذم حرص 
الشاعر عمي إلقائه في نفس القارئ، كيصبا هذا البطؿ النمكذج الجيد الذم يجب 

 حقة االقتداء به.عمي األجياؿ المته
كمف ثـ يمكف الذركج بنتيجة مفادها: أف  حسف فتا الباب  كاف شديد الحرص 
عمي تعريؼ القارئ بػ  جهؿ دسكقي  مف ذهؿ عرض شذصيته بأكصاؼ نبيمة تثير 
في نفس القارئ أك المتمقي عمكمان عكاطؼ عدة مف مثؿ الحزف كاألسؼ كالتعاطؼ 

الفذر كاالعتزاز بشجاعته كبسالته، أك اإلعجاب معه تجا  ما أصابه، أك الشعكر ب
 ببطكالته كمناقبه.

                                         

 .ُٕٔالشعر في المعركة، (ُ)  
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 انفصم انثماَي
 انتشكيم انفُي نذيٕاٌ انشعر يف املعركة

 مدذؿ:

إف االحتهؿ الصهيكني الذم عاني منه المصريكف سنكات عدة بعد تأميـ 
شركة قناة السكيس، كما حدث مف قتاؿ بيف هذا االحتهؿ كبيف الجيش المصرم، 

صكصان في مدينة  بكرسعيد ، كاف منبعان ثران لمتجارب الشعرية في األدب العربي كذ
المعاصر، كال سيما مف جانب الشعراء مف كؿ الشعكب العربية  إذ نهمكا تجاربهـ 
الشعرية مف هذ  األحداث التي قاساها الشعب المصرم، فكانت هذ  األشعار أشبه 

 ب ككفاحه، كآالمه كنضاله.بمرآة تعكس هذ  الصكر مف حياة هذا الشع

كقد حاكؿ الباحث في هذا الفصؿ أف يتناكؿ بالدراسة كالتحميؿ مستكيات 
التشكيؿ الفني التي شكمت مممحان بارزان في بناء القصيدة في ديكاف  الشعر في 

 المعركة ، كذلؾ مف ذهؿ المباحث اآلتية:
 المبحث األكؿ: لغة اإليقاع الشعرم. -
 ـ الشعرم.المبحث الثاني: المعج -
 المبحث الثالث: األساليب كالتراكيب. -
 المبحث الراب : تكظيؼ المكركث. -
 المبحث الذامس: البناء الدرامي. -
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 املبحج األٔل
 نغة اإليقماع انشعري

يشكؿ اإليقاع دكران مهمان في الشعر  لما له مف نغـو يجذب االنتبا  كيستحكذ 
تبايف هذ  الصفات حسب عمي األسماع، كيهذب النفكس، كيرقي بالمشاعر، كت

نكع اإليقاع كحركته  فالككف كمه في حركته األزلية كاألدبية ينهض عمي اإليقاع، 
الذم يمنحه النظاـ الحركي، كذلؾ فنف الطبيعة البيكلكجية، كالفسيكلكجية لإلنساف 
تتسـ بنيقاع منتظـ عمي مستكيات عدة، هذا اإليقاع نجد  في ذفقة القمب، 

 .(ُ)ركة السير، كأسمكب مض  الطعاـ... كعممية التنفس، كح

كفي ديكاف  الشعر في المعركة  تراكح الشكؿ اإليقاعي المتناكؿ ما بيف الشكؿ 
ف كاف الشكؿ الحر هك األكثر  العركضي الممتـز الكزف كالقافية كالشكؿ الحر، كا 
تناكالن  إذ يبم  مجمكع قصائد الديكاف تسعا كأربعيف قصيدة، منها ثهث كعشركف 
قصيدة مف الشعر العمكدم الممتـز الكزف كالقافية، كست كعشركف قصيدة مف 
يقاعه السري  كثراء حركة الشعر الحر  الشعر الحر، كيرج  ذلؾ لطبيعة العصر كا 
في ذلؾ الكقت الذم استطاع أف يتناسب م  شعر هذ  المرحمة المشحكنة بمهيب 

عر الحديث أف يذتار الغضب كالثكرة، كتنفس الحرية  كمف ثـ كاف عمي الشا
لنفسه ما يناسبها مف تفعيهت تتكافؽ  معها، دكف أف يقيد نفسه بعدد معيف 

 في ثكبها الفني الجديد متكافقة م  نفسيته. –حينئذ  –منها  فتذرج تجربته 

 كمما ال شؾ فيه، أف حركة الشعر الحر تعد ثكرة ذطيرة بذصائصها التي 
مؽ بالمحتكل الفكرم، لكف لهذ  الحركة تتعمؽ بالشكؿ الفني، كتمؾ التي تتع

إرهاصات كمقدمات، تتضا في تمؾ المحاكالت التجديدية التي قامت بها الحركات 

                                         

 ـ.ُُٖٗ، نبيؿ را ب، دار  ريب لمطباعة، القاهرة، ُّّدليؿ الناقد األدبي، ( ُ)
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الشعرية السابقة لها فهذ  هي طبيعة األشياء كالظكاهر في الكجكد، مف حيث 
 .(ُ)النشأة كاالرتقاء كالتطكر 

 ف كالقافية ما يأتي:كالقصائد التي جاءت عمي النظاـ الذميمي الممتـز الكز

قصيدة  ذكضكا دـ المستعمريف  لمشاعر العراقي  محمد مهدم  -ُ
 : )مجزكء الكامؿ((ِ)الجكاهرم ، كمطمعها

ـى الغػػػػػػػػػػػالي يسػػػػػػػػػػػيؿي   ذػػػػػػػػػػػؿِّ الػػػػػػػػػػػد
 

ػػػػػػػػػػػٍكءان ينػػػػػػػػػػػاري بػػػػػػػػػػػه الٌسػػػػػػػػػػػبيؿي    ضى
 : )المتقارب((ّ)قصيدة  تكبيرة المهب  لمشاعر  محمد الجيار ، كمطمعها  -ِ 

 الػػدهكرً  أنػػا الشػػعبي صػػكتي انفجػػاري 
 

ٍعػػػػػػػػػػػػػتي مشػػػػػػػػػػػػػانؽ أجداديػػػػػػػػػػػػػهٍ   مى  جى
: (ْ)قصيدة  اليكـ تحيا مصر  لمشاعر  عبد المطيؼ النشار ، كمطمعها  -ّ 

 )السري (

 اليػػػػػػكـى تىحيػػػػػػا مصػػػػػػري عػػػػػػف بىيِّنىػػػػػػهٍ 
 

 كيهًمػػػػػػػػؾي الطَّػػػػػػػػا يكفى عػػػػػػػػٍف بىيِّنىػػػػػػػػهٍ  
: (ٓ)قصيدة  شعب بكرسعيد ، لمشاعر  مصطفي بهحت بدكم ، كمطمعها  -ْ 

 )الذفيؼ(

ان إيػػػػه يػػػػا شػػػػ  عبى بيػػػػٍر سىػػػػعيدو سػػػػهمى
 

ػػػػػزَّ لكائػػػػػهٍ     يػػػػا حمػػػػػي النيػػػػػؿ يػػػػػا أعى
 

                                         

، حسف تكفيؽ، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، القاهرة، ِٔ اتجاهات الشعر الحر،( ُ)
 ـ.َُٕٗ

 .ّٖالشعر في المعركة، ( ِ)
 .ْٓالشعر في المعركة، ( ّ)
 .ٔٓالشعر في المعركة، ( ْ)
 .ٗٓالشعر في المعركة، ( ٓ)
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 )الكافر(: (ُ)قصيدة  حرب القناة  لمشاعر  محمكد  نيـ ، كمطمعها  -ٓ

 كقػػػػػػػي اري البسػػػػػػػيطة مػػػػػػػف دمػػػػػػػارً 
 

 كصػػػػػػاف المشػػػػػػرقيًف مػػػػػػف انفجػػػػػػارً  
: (ِ)قصيدة  طا ية الحرب  لمشاعر  أحمد حسيف عطا ار ، كمطمعها  -ٔ 

 )مجزكء الكامؿ(

 ا طا يػػػػػػػػػػػػٍه   انظػػػػػػػػػػػٍر هنػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػ
 

 فػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػرؽ فػػػػػػػػػػي إٍفًريًقيىػػػػػػػػػػهٍ  
: (ّ)قصيدة  مكقؼ بكرسعيد البطكلي  لمشاعر محمد عمي حمد، كمطمعها  -ٕ 

 )الذفيؼ(

ػػػػػػػد العػػػػػػػالىمكف ذكػػػػػػػرل نضػػػػػػػاًلؾٍ   مىجَّ
 

نػػػػػػي الكػػػػػػكف ذاشػػػػػػعان مػػػػػػف جهلػػػػػػؾٍ    كاٍنحى
 : )الذفيؼ((ْ)قصيدة  الرحيؿ  لمشاعر  عادؿ الغضباف ، كمطمعها  -ٖ 

ٍنػػػػػػػدى كالظ بىػػػػػػػا كالعىتىػػػػػػػادىالىٍممىميػػػػػػػ  كا اٍلجي
 

عىػػػػػػػػادىا  ٍكػػػػػػػػبىهـ كاٍلمى ػػػػػػػػدا العىػػػػػػػػاري رى  كحى
: (ٓ)قصيدة  عدكاف كانسحاب  لمشاعر  محمد محمكد الزبيرم ، كمطمعها  -ٗ 

 )مجزكء الرمؿ(

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجيًر األساطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كأنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاض العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرً  
 يتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضو  

 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا اإلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  

 
                                         

 .َٔالشعر في المعركة، ( ُ)
 .ِٕالشعر في المعركة، ( ِ)
 .ْٕالشعر في المعركة ( ّ)
 .ٕٗالمعركة، الشعر في ( ْ)
 .َُِالشعر في المعركة، ( ٓ)
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ِِْٖ 

 : )الذفيؼ((ُ)لمشاعر  حامد الجكجرم ، كمطمعهاقصيدة  لعنة المشرقيف   -َُ

دىاًعػػػػػػػيٍ  ٍشػػػػػػػرقىٍيًف لحػػػػػػػفي كى  لىٍعنىػػػػػػػةي اٍلمى
 

 أيهػػػػػػػػا الراًحػػػػػػػػؿي الٌطًريػػػػػػػػد الشػػػػػػػػراعً  
 : )الكافر((ِ)قصيدة  أـ مدائف الكادم  لمشاعر  إبراهيـ مأمكف ، كمطمعها -ُُ 

يَّػػػػا  قفػػػػي فػػػػي الكػػػػكف ميٍشػػػػًرقىةى المحى
 

يَّػػػػػ  ٍسػػػػػبًؾ أف بىعىثٍػػػػػًت الٌشػػػػػرؽى حى  اكحى
 : )الكامؿ((ّ)قصيدة  المدينة الذالدة  لمشاعر  عمي الجندم ، كمطمعها -ُِ 

ـٌ الغػػػػػػػاري   ًلجبينػػػػػػػًؾ السَّػػػػػػػاًمي األىشىػػػػػػػ
 

ٍصػػػػػًمًؾ البػػػػػا ي األىثػػػػػيـً العىػػػػػاري   ًلحى  كى
 : )مجزكء الكامؿ((ْ)قصيدة  بكرسعيد  لمشاعر  محمد التهامي ، كمطمعها -ُّ 

 قسػػػػػػػػػػػمان ًبشػػػػػػػػػػػعبًؾ بيػػػػػػػػػػػٍر سىػػػػػػػػػػػعيدٍ 
 

 المجيػػػػػػػػػػػػػػػدٍ قسػػػػػػػػػػػػػػػمان بمكقًفػػػػػػػػػػػػػػػًؾ  
 :(ٓ)قصيدة  بيف دذاف المعركة  لمشاعر  عامر محمد بحيرم ، كمطمعها -ُْ 

 )البسيط(

 بقػػكة الجػػيًش نػػاؿى الشػػعبي مػػا طمىبىػػا
 

بىػػػا   ٍحػػدىهىا عىجى  كقيػػكة الشػػعًب كانػػػت كى
 : )المتقارب((ٔ)كمطمعها قصيدة  هنيئان لؾ النصر  لمشاعر  هاركف الحمك ، -ُٓ 

 هنيئػػػػان لػػػػًؾ النصػػػػري يػػػػا بػػػػٍر سػػػػعيدٍ 
 

ميػػػػػػػػكدٍ    فقصػػػػػػػػةي مجػػػػػػػػًدؾ ًسػػػػػػػػٍفري الذي
 

                                         

 .َُٓالشعر في المعركة، ( ُ)
 .ُُِالشعر في المعركة، ( ِ)
 .ُُٖالشعر في المعركة، ( ّ)
 .ُِْالشعر في المعركة، ( ْ)
 .ُّٓالشعر في المعركة، ( ٓ)
 .ُّٕالشعر في المعركة، ( ٔ)
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: (ُ)كمطمعها قصيدة  أنا الشرؽ  لمشاعر  محمكد حسف إسماعيؿ ، -ُٔ
 )الطكيؿ(

ٍنًبػػػػػػػػيى يىقظىػػػػػػػػةه   تىمىٌفػػػػػػػػت  فاٍلٌتفَّػػػػػػػػٍت ًبجى
 

 ًضيىاء الفجر مف كؿِّ ًكٍجهىةً تسكؽي  

عكاد ،  قصيدة  قكلي لسالبة الحياة  لمشاعر الحجازم  محمد حسف -ُٕ
 : )مجزكء الكامؿ((ِ)كمطمعها

 يػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػكرةى الشَّػػػػػػػػػػبا المريػػػػػػػػػػبً 
 

 كبقيػػػػػػػػػػػػػػػةى الػػػػػػػػػػػػػػػٌزمًف العصػػػػػػػػػػػػػػػيبً  
فكدة ،  كقصيدة  هدية متكاضعة  لمشاعر السعكدم  إبراهيـ أميف -ُٖ 

 : )المتقارب((ّ)كمطمعها

ٍهػػػػػػػػػػدى مػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػتطي أيقىػػػػػػػػػػدِّ   ميهىا جى
 

 إلذػػػػػػكانيى الغيػػػػػػرِّ فػػػػػػي بيػػػػػػٍر سىػػػػػػعيدً  
الجكاهرم ،  قصيدة  يكـ الجزائر  لمشاعر العراقي  محمد مهدم -ُٗ 

 : )المتقارب((ْ)كمطمعها

 ًرًدم عمقػػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػكت ال تجزعػػػػػػػػػي
 

ٍصػػػػػػػػػػػػرعً    كال تىٍرهىبػػػػػػػػػػػػي جمػػػػػػػػػػػػرةى المى
 لذفيؼ()ا :(ٓ)كقصيدة  باب إلي الفجر  لمشاعر  فتحي سعيد ، كمطمعها -َِ 

ٍجػػػػػػػػػػػده   قػػػػػػػػػػػٍد بػػػػػػػػػػػدأنا كلمنِّهىايػػػػػػػػػػػًة مى
 

 كعمػػػػػػي الميٍعتىػػػػػػدم تػػػػػػدكر الػػػػػػدكائرٍ  
 

                                         

 .ُُْالشعر في المعركة، ( ُ)
 .ُّْالشعر في المعركة، ( ِ)
 .ُُٓالشعر في المعركة، ( ّ)
 .ُّٓالشعر في المعركة، ( ْ)
 .ُٓٔالشعر في المعركة، ( ٓ)
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ِْْٖ 

: (ُ)كمطمعها قصيدة  كثبة الجزائر  لمشاعر السكرم  أنكر العطار ، -ُِ
 )الذفيؼ(

 يػػػػػا دمػػػػػػاءن عمػػػػػػي الجزائػػػػػػر سػػػػػػالتٍ 
 

ًكٌيػػػػػػػػػػةو أىٍعػػػػػػػػػػكىاد ٍ    مػػػػػػػػػػف شىػػػػػػػػػػبنابو زى
: (ِ)كمطمعها قصيدة  في كجه العدكاف  لمشاعر السكداني  إدريس محمد ، -ِِ 

 )البسيط(

 ًبي مػا بصػدرؾى يػا ًمصػرم  مػف لىهىػبً 
 

 كشػػػػيجة الحػػػػؽِّ كالتػػػػاريإًل كالٌنٌسػػػػًب  
: (ّ)كمطمعها قصيدة  كطني  لمشاعر السكرم  فضؿ ار األنصارم ، -ِّ 

 )الكامؿ(

ػػػٍمٌدا طنػػػي عىرىٍفتيػػػؾى فػػػي الٌنكائػػػًب صى  كى
 

ٍنػػػػدىا    لػػػـ تيػػػٍرًخ فػػػي عظػػػـ المكاقػػػًؼ زى
عمي البحكر  : كقد تمثمت أكزاف هذ  القصائد كجاء تكزيعها(ْ)الشكؿ اإليقاعي 

 الذميمية في هذ  الصكرة اآلتية:

 جاء مف كزف الذفيؼ ست قصائد.
 كجاء جاء مف كزف المتقارب أرب  قصائد.
 كمثمه جاء كزف مجزكء الكامؿ أرب  قصائد.
 كأما كزف الكامؿ فقد جاء منه قصيدتاف.

 دتاف.كمثمه كزف البسيط جاء منه قصي

                                         

 .ُٗٔالشعر في المعركة، ( ُ)
 .ُُٕالشعر في المعركة، ( ِ)
 .ُٕٔالشعر في المعركة، ( ّ)
 .ٓٔينظر: قراءات في الشعر العربي المعاصر، ( ْ)
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 ككمؾ كاف كزف الكافر مثمهما قصيدتيف.
 كأما األكزاف اآلتية:

 الطكيؿ.
 كالسري .

 كمجزكء الرمؿ.
 فقد جاء كؿ منهما ممثه في قصيدة كاحدة.

مذتمفة  كهكذا جاء الثهث كالعشركف قصيدة، متنكعة الكزف كالمكسيقا،
 األشكاؿ كاإليقاعات.

كذفته،  سكمة بسهكلة اإليقاعكقد احتمت األكزاف السريعة الذفيفة، المك 
التي كانت تقاؿ  المراكز األكلي في عدد القصائد، كلعؿ هذا ما يتناسب كالمكاقؼ

 فيها تمؾ القصائد.
في  فمقد جاءت في صكرة قرع لمطبكؿ التي البد مف رعها بشدة كسهسة

كطمقات  الكقت ذاته إباف اشتداد الحرب، ككذلؾ كانت بمثابة قذائؼ مدفعية،
لديهـ لمتغني  مف شأنها تحميس المقاتميف كتحفيزهـ، فالكقت ليس متسعا نارية،

األعصاب كتهدئ  باألكزاف الطكيمة كالمكسيقا الهادئة التي مف شأنها أف ترذي
 النفكس.

لردع  بؿ نحتاج إلي ما يجعمنا دائما متيقظيف متحفزيف منتبهيف مستعديف،
 العدك في أقرب كقت كأسرع فرصة تسنا.
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 ج انثماَياملبح
 املعجى انشعري

لكؿ شاعر عالمه المغكم الذاص به الذم ينتقي منه مفرداته التي يككف 
 بها عممه الشعرم، كينفذ مف ذهله إلي عقؿ المتمقي كقمبه كالتأثير عمي كجدانه.

كيقصد بالمعجـ الشعرم  تمؾ األلفاظ التي لها أهميتها البالغة في بناء 
 .(ُ)قؿ تجربته إلي المتمقيف القصيدة، في كسيمة الشاعر لن

كيجد الباحث نفسه أماـ شعراء عاشكا حقبة مف الزمف لها ذصكصيتها  
فعممكا عمي إيثار ألفاظ معينة استذدمكها في إبداعاتهـ الشعرية ككانكا أكثر 
استذداما لها مف  يرهـ، هذا إلي جانب تكرار ألفاظ بعينها كتعميؽ داللتها  

كمف ثـ أكسب هؤالء الشعراء شعرهـ مذاقان ذاصان، لتتناسب م  هذ  الحقبة  
ـي حاؿ هذ  الحقبة التي كابدها المصريكف مف ظمـ كاحتهؿ.  فأصبا ترجمانان ييتىٍرًج

كاعتمد شعراء ديكاف  الشعر في المعركة  عمي مجمكعة مف األلفاظ 
انتذبكها مف معجمهـ الشعرم  ليعبركا مف ذهلها عف قضايا كطنهـ، كما في 

 الشعب المصرم في ذلؾ الكقت مف همكـو جراء ما عانك  مف االستعمار.نفس 
كيطال  الباحث في أ مب قصائد الديكاف مجمكعة مف األلفاظ ارتبطت 

 ارتباطان محكريان بمعجمهـ الشعرم، منها:
زائر، كاإلنجميز، ]ار أكبر، كمصر، كسيناء، كبكرسعيد، كفمسطيف، كالج

نجمترا، كاسرائيؿ، كالفرنس، كباريس، كالشعب، كالغرب، كالكفاح، كالنضاؿ،  كا 
كالعركبة، كالتاريإل، كالشرؽ، كالثكرة، كالصمكد، كالفداء، كالشهداء، كالتضحية، 
كالضحايا، كالقناؿ، كالجهاد، كالسهح، كالبنادؽ، كالجيش، كالذصكـ، كالجراح، 

                                         

ماكم، طبعة الهيئة المصرية العامة ، محمد زكي عشُِْقضايا النقد األدبي المعاصر، ( ُ)
 ـ. ُٕٓٗلمكتاب، اإلسكندرية، 
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، كالفجر، كالصبا، كالنكر، كاالنتصار، كقتاؿ، كالمداف ، كالبطكلة، كسمـ، كحرب
كالقنابؿ، كالرصاص، كالمهب، كمقبرة، كمحرقه، كمغرقه، كصاعقه، كالفناء، 
كالردل، كالدمار، كالههؾ، كالمكت، كالقدر، كالظهـ، كالطا ية، كالمعتدم، 

تراب، كالغاصب، كاالضطهاد، كاألحقاد، كالغضب، كصاذب، كالعار، كالدـ، كال
كالرماؿ، كالجباؿ، كبهدم، كالكطف، كاألرض، كالنيؿ، كالجنكد، كالفذار،  كالمهب، 
كالكقكد، كالنار، كسعرت، كجمرات، كلظي، كشعمة، كالشهب، كالحديد، كعريف، 
كاألسكد، كالسباع، كزئير، كالقائد، كالغزاة، يسرقكف، كيستنزفكف، كالجريمة، 

الشيإل، كالطفؿ، كاألـ، كمهد، كاألجياؿ، كالثرل، كالهزيمة، كالباسمة، كالغاصبيف، ك 
كممحمة، كمعركة، كاألحرار، كيمزؽ، كالسيؼ، كاألشهء، كالجنكد، كالجياع، 
كزحؼ، كالصراع، كالجزع، كالهكؿ، كالفزع، كالقيكد، كاأل هؿ، كسهسؿ، كحباؿ، 

حر، كالسجف، كطريد، كشريد، كالبغي، كالسماء، كالسحاب، كالغماـ، كالبر، كالب
كالجك، كالكركد، كالزهكر، كالنسيـ، كهدية، كسد، كالذندؽ، كاليهكد، كالعنيد، 
كالعتيد، كالمبيد، كالمنتقـ، كالنشيد، كأنشكدة، كالذمكد، قسمان، كالحشكد، كالرعكد، 

 كاألماف، كالقمكب، كهدير، كال نبالي، كلبيؾ، كالركح،...[.
لمعجـ الشعرم، كمف كفيما يأتي بعض الشكاهد الشعرية مف قمب هذا ا

 األلفاظ التي تكق  في النفس الحزف كاأللـ:
]مقتكؿ، كقتاؿ، كسهسؿ، كحباؿ، كسجيف، كالمداف ، كالقنابؿ، كالرصاص، 
كالمهب، كمقبرة، كمحرقة، كمغرقة، كصاعقة، كالفناء، كالردل، كالدمار، كالههؾ، 

 كالمكت، كالقدر، كالظهـ، كالمكت[.
لرحمف  الذميسي   إذ يحكي تجربة  أبك القاسـ كيمثؿ ذلؾ الشاعر عبد ا

الجزائرم  أحد المكاطنيف المجاهديف الجزائرييف البسطاء ككاف يعيش في ضكاحي 
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ِْٖٖ 

تممساف ككاف مسجكنان كقتمه المجرمكف في نهاية المطاؼ فيقكؿ في قصيدته  أبك 
 : )الرمؿ((ُ)القاسـ الجزائرم 

 ؿٍ كافى فكؽَّ التَّؿِّ سجفه فيه مقتكؿه كقات
 أىذرىجكا منه أبا القاسـً يمشي في سهسؿٍ 
زائرٍ   كاف يمشي راف ى الهامىًة صٍمبىان كالجى
 ساًط ى الٌنظرة كالبسمة في قمًب الدَّياًجرٍ 

 
 حكله يمم  في األيدم سهحي المجرميفٍ 
 كالسما مف قكقه تزفري كالصدر الحزيفٍ 

 
 ذمسةه قد ربىطيك  بحباؿ كحباؿٍ 

 كقاٍؿ: كأتي قائديهـ يمشي كطاكسو 
 أطمقكا سيؿ رصاٍص 
 فىرىمىٍك ي بالرصاٍص 

ذا كاف شعراء هذ  المرحمة عبركا بشعرهـ عف الشعكر العاـ الذم عاشته  كا 
أ مب الشعكب العربية في ذلؾ الكقت مف المكابدة كالمعاناة  فنف هذا ال يعني ذمك 

 أشعارهـ مف ألفاظ أذرل فيها األمؿ كالتفاؤؿ، كالميهد جديد، كذلؾ مثؿ:
]الفجر، كالصبا، كالنكر، كالضياء، كار أكبر،...[، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر 

 : )الذفيؼ((ِ)في قصيدته  باب إلي الفجر    فتحي سعيد
ك ي تىػػػػػػػػدىانىي  هػػػػػػػػا هػػػػػػػػك الفجػػػػػػػػر فىػػػػػػػػاٍنظيري

 
 كسػػػػػػػػػػػػرل نػػػػػػػػػػػػكري ي ًبمىٍحػػػػػػػػػػػػًف المىزاًهػػػػػػػػػػػػرٍ  

 
                                         

 .ُِٔالشعر في المعركة، ( ُ)
 .ُٓٔالشعر في المعركة، ( ِ)
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ِْٖٗ 

ػػػػػػػاًؿ فػػػػػػػي كػػػػػػػؿِّ شىػػػػػػػٍعبو   دؽَّ بػػػػػػػابى النِّضى
 

 فتحػػػػػػػػػػػت مصػػػػػػػػػػػري بابىهػػػػػػػػػػػا كالجزائػػػػػػػػػػػٍر  
التحدم  ك مؼ شعراء ديكاف  الشعر في المعركة  قصائدهـ بألفاظ تدؿ عمي 

الزمذشرم  في  كالمكاجهة كعدـ الذكؼ، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر السعكدم  طاهر
 : )الرمؿ((ُ)قصيدته  ال نبالي 

 ال نيبػػػػػػػػػػػػػػػػػالي إف تىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدانا الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا
 

 قػػػػػػػػد شىػػػػػػػػػهىٍرنىا فػػػػػػػػػي أىيادينػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػٌردل 
ػػػػػػػػػػػدىل كاٍنطىمىٍقنىػػػػػػػػػػػا شيػػػػػػػػػػػهيبىان    مػػػػػػػػػػػؿءى المى

 
كىا بىػػػػػػػػػػػػػدىدىا  ـٍ تىهىػػػػػػػػػػػػػاكى ٍمنىػػػػػػػػػػػػػاهي  ميػػػػػػػػػػػػػٍذ رىجى

ثىػػػػػػػػػػػاالًت المِّئػػػػػػػػػػػاـٍ    ال نيبػػػػػػػػػػػالي مػػػػػػػػػػػف حي
 

ٍكا كىػػػػػػػػًذئابو فػػػػػػػػي الٌظػػػػػػػػهـٍ    قػػػػػػػػد تعىػػػػػػػػاكى
 أىٍرهىفيػػػػػػػػػػكا الغىػػػػػػػػػػٍدرى كعػػػػػػػػػػاثيكا بالٌسػػػػػػػػػػهـٍ  

 
ـٍ سيػػػػػػػػػػػبَّةه بػػػػػػػػػػػيف األنػػػػػػػػػػػاـٍ    فػػػػػػػػػػػنذا هيػػػػػػػػػػػ

عبرت  التي كالمدقؽ النظر في أ مب قصائد الديكاف يجد كثيران مف األلفاظ 
األردني  سميماف  عف المكت، كمف ذلؾ عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر، قكؿ الشاعر

 )المتقارب( :(ِ)دحابرة  في قصيدته  تحية إلي بكرسعيد المناضمة 
 كقد أقسـ الثابتكف األيسكد

 بأف الدماء:
ًؾ يا بيٍر سىعيد  سىتىٍغًسؿي أىٍرضى
)مجزكء  :(ّ)ا مصر دمي كقكؿ الشاعر  صهح األسير  في قصيدته  لؾ ي

 الذفيؼ(
 لًؾ يا ًمٍصري دىًمي     في ًظهًؿ العمـً 
ر  يىٍفتىًدم        اليكـى بهدى الهىرـً   كؿ  حي

                                         

 .ُْٕالشعر في المعركة، ( ُ)
 .ّٓالشعر في المعركة، ( ِ)
 ُْٗالشعر في المعركة، ( ّ)
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َِٖٓ 

في  كمف الظكاهر المغكية التي شاركت في تككيف شعراء ديكاف  الشعر
التي  المعركة ، ألفاظ الطبيعة  إذ إف الطبيعة أمدتهـ بمذزكف مف المفردات

كأعطكها  هـ مف التعبير عما يجكؿ في ذكاطرهـ مف مشاعر كأحاسيس،مكنت
الشاعر  كماؿ عبد  صفات الفعؿ كالتأثير مف الغضب كالثكرة، كمثاؿ ذلؾ قكؿ

 : )الرمؿ((ُ)الحميـ  في قصيدته  دع سمائي 
 دٍع سماًئي فسمائي محرقةٍ 
 دع قناًتي فمياهي ميٍغًرقىه

 كاحذر األرضى فأرضي صاعقه
 أناهذ  أرضي 

 كأبي ضحي هنا
 كأبي قاؿ لنا
 مزِّقكا أعداءنا
 المبحث الثالث

 األساليب كالتراكيب
 األساليب:

كاإلنشائية   زاكج شعراء ديكاف  الشعر في المعركة  بيف األساليب الذبرية
سبيؿ المثاؿ ال  كمف ثـ اتسمت أساليبهـ بالتنكع، كمف األساليب الذبرية عمي

 هذا النصر ل حرار  نكسي  في مطم  قصيدتهالحصر قكؿ الشاعر  ذالد الجر 
 )الكافر( :(ِ)عيد 

 إلػػػػػػػػي حػػػػػػػػرب األعػػػػػػػػادم قػػػػػػػػد ديًعينػػػػػػػػا
 

 فأطبقنػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػيهـ مصػػػػػػػػػػبحينا 
 

                                         

 .ٖٖالشعر في المعركة،  (ُ) 
 .َُٗالشعر في المعركة، ( ِ)
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ُِٖٓ 

 كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتنا جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعى الغادرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 لقػػػػػػد صػػػػػػاركا حػػػػػػديثى العالمينػػػػػػا 
جعؿ  كاستذدمكا األساليب اإلنشائية التي تتكافؽ م  النزعة الذطابية مما 

همكمهـ    كيرج  ذلؾ إلي التزامهـ بمشاركتهـ الناسأسمكبهـ مباشران تقريريان 
لها مف مقدرة  االجتماعية كالسياسية كالكطنية، فيمجأكف لمثؿ هذ  األساليب  لما

االستفهاـ، كالنداء،  عمي التأثير كاإلقناع، كقد تنكعت األساليب االنشائية بيف
 كاألمر، كالقسـ، كالدعاء، كالتعجب.
كاستفهامات  المعركة  دارت عمي ألسنتهـ أسئمة إف شعراء ديكاف  الشعر في

الحصر  قكؿ الشاعر  متعددة، كينتظركف لها جكابان، كمف ذلؾ عمي سبيؿ المثاؿ ال
 يستفهـ متعجبان: )المتقارب( (ُ) محمد الجيار  في مطم  قصيدته  تكبيرة المهب 

 أنػػػػػا الشػػػػػعبي صػػػػػكتي انفجػػػػػاري الػػػػػدهكرً 
 

معػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػانؽى أىجداديىػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ    جى
 شػػػػػػػػػػػػػػعمتي أذشػػػػػػػػػػػػػػابىهىا النػػػػػػػػػػػػػػاذراتً كأى  

 
ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىًؿ أياميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ   قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدان ًلمى  كى

 فػػػػػػػػػػػػػػػأيف العػػػػػػػػػػػػػػػدك  يػػػػػػػػػػػػػػػرل نارىنىػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 كتكبيػػػػػػػػػػػػػػرةو فػػػػػػػػػػػػػػي فىػػػػػػػػػػػػػػـً الرابيػػػػػػػػػػػػػػٍه  
 : )الكافر((ِ)كقكؿ الشاعر  محمكد  نيـ  في قصيدته  حرب القناة  

 أذػػػػػػػا  التػػػػػػػاميز  فػػػػػػػيـ قػػػػػػػدمت مصػػػػػػػران 
 

 كمػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػر  الذػػػػػػػػػػػداًع كاالئتمػػػػػػػػػػػار؟ 
 هػػػػػػػػػػا؟كفػػػػػػػػػػيـ ذهبػػػػػػػػػػت تسػػػػػػػػػػتعدم عمي 

 
 أتمػػػػػػػػػػػؾ شػػػػػػػػػػػهامةي الػػػػػػػػػػػدكؿ الكبػػػػػػػػػػػار؟ 

 أًذفػػػػػػػػتـ بػػػػػػػػأس مصػػػػػػػػرى كقػػػػػػػػد رميػػػػػػػػتـ 
 

 بنػػػػػػػػػػػػػػػػابميكف فػػػػػػػػػػػػػػػػي ذؿ اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػار؟ 
 أذفػػػػػػػتـ بػػػػػػػأس مصػػػػػػػرى كقػػػػػػػد كسػػػػػػػرتـ 

 
 لهتمػػػػػػػػػػػػػػػػر جيشػػػػػػػػػػػػػػػػه أم انكسػػػػػػػػػػػػػػػػار؟ 

 هذ   كقكؿ الشاعر  حامد الجكجرم  في قصيدته  لعنة المىٍشرقىٍيف  كتحمؿ 
 

                                         

 .ْٓر في المعركة، الشع( ُ)
 .ّٔالشعر في المعركة، ( ِ)
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ِِٖٓ 

 : )الذفيؼ((ُ)األبيات نداءات كاستفهامات متنكعة
 ا الراحػػػػػػػػػػػػػؿي الطريػػػػػػػػػػػػػدي تأمػػػػػػػػػػػػػؿأيهػػػػػػػػػػػػػ

 
 

 بػػػػيف كفيػػػػؾ هػػػػؿ تػػػػرل مػػػػف متػػػػاًع؟ 
 هػػػػػػػػػػػػػؿ تحممػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػي إيابػػػػػػػػػػػػػؾ إالٌ  

 
 ذلػػػػػػػة الطػػػػػػػرد كامتهػػػػػػػاف الضػػػػػػػياعً  

تػػػػػاداى مػػػػػف قػػػػػكًت شػػػػػعبؾ قػػػػػد صيػػػػػػ   كعى
 

 غ كمػػػػػػػف قػػػػػػػكًت صػػػػػػػٍبيىةو كجيػػػػػػػاع؟ 
 كيػػػػػػػػؼ تمقػػػػػػػػي أمػػػػػػػػان هنػػػػػػػػاؾى عجػػػػػػػػكزان  

 
 ذهبػػػػػػػػت بابنهػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػدي األطمػػػػػػػػػاًع؟ 

 كيػػػػػػػػؼى تمقػػػػػػػػي زكجػػػػػػػػان مػػػػػػػػ ىتى لىياليػػػػػػػػػ 
 

 هػػػػػػػا بأطيػػػػػػػاًؼ كحشىػػػػػػػةو كالتيػػػػػػػاًع؟ 
 كيػػػؼ تمقػػػي الًجيػػػاع مػػػف شػػػعبؾ المسػػػػ 

 
 كػػػػيف إٍذ عيػػػػٍدتى يػػػػا رسػػػػكؿى الجيػػػػاًع؟ 

كتنكع   يمحظ في الشكاهد السابقة كفرة أدكات االستفهاـ، كاستذدامها بكثافة 
النص بما تقتضيه  إذ هي مف الركابط كالعكامؿ الحجاجية المؤثرة كالفاعمة في بنية

ثارة المتمقي كالتأثير فيه،مف الحضكر ك  فتنكعت أدكات االستفهاـ في  المشاركة كا 
كالهمزة، ككيؼ( باإلضافة إلي أداة  الشكاهد السابقة مف نحك )أيف، كما، كأم،

 أدكات االستفهاـ. النداء )يا( التي ال يقؿ دكرها عف دكر
 فيصير إف طرح الشاعر عمكمان لمثؿ هذ  التساؤالت التي تحتاج إلي إجابة
االستفهاـ  متمقيان يشكؿ بها جكان عامان محمهن بالشحنات االنفعالية المزركعة في

يحمؿ األبيات  البه ي بطبيعة كجكد  ككينكنته، فمجرد كجكد االستفهاـ البه ي
فكؽ انفعاؿ، كيربط  بشحنات كطاقات انفعالية يثرم مف انفعاالته، فيصير انفعاال

الفاعؿ فيه هك أدكات  مشترؾ، العنصر القصيدة كمها في سياؽ داللي كاحد
 االستفهاـ.

أسمكبية تسهـ  كقد أكثر شعراء  ديكاف المعركة  مف  األمر   لما له مف قيمة
إلي ساحة القتاؿ،  في جذب المتمقي، فكاف لمحث عمي الجهاد كالنضاؿ كالنزكؿ

                                         

 .َُٔ، َُٓالشعر في المعركة، ( ُ)
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: (ُ)مطم  قصيدته  المعركة  كمف ذلؾ قكؿ الشاعر الفمسطيني  معيف بسيسك  في
 )مجزكء الكامؿ(

 أنػػػػػػػػػػػا إف سػػػػػػػػػػػقطتي فذػػػػػػػػػػػذ مكػػػػػػػػػػػا

 نػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػا زميمػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػػػاح  

   
 كاحمػػػػػػػػػػػػػػٍؿ سػػػػػػػػػػػػػػهحي ال ييًذٍفػػػػػػػػػػػػػػؾى دمػػػػػػػػػػػػػػي يىًسػػػػػػػػػػػػػػيؿي مػػػػػػػػػػػػػػف الًجػػػػػػػػػػػػػػراحً 

   
 كانظيػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ًإلػػػػػػػػػػػػػػػػي شىػػػػػػػػػػػػػػػػفىتىيَّ أىٍطبىقىتػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػي هيػػػػػػػػػػػػػػػػكًج الريػػػػػػػػػػػػػػػػاحً 

   
 كانظيػػػػػػػػػػػػػػػٍر ًإلػػػػػػػػػػػػػػػي عينػػػػػػػػػػػػػػػٌي أٍ مضػػػػػػػػػػػػػػػتا عمػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػكر الصػػػػػػػػػػػػػػػباحً 

   
الشػػػػػاعر  تجمػػػػػي ذلػػػػػؾ فػػػػػي قػػػػػكؿكمػػػػػف األسػػػػػاليب اإلنشػػػػػائية  الػػػػػدعاء  كي

العربيػػػػة فػػػػي تمػػػػؾ  فػػػػي مطمػػػػ  قصػػػػيدته  حػػػػرب القنػػػػاة  لمشػػػػعكب  محمػػػػكد  نػػػػيـ 
 )الكافر(: (ِ)الحقبة التي عانت مف االستعمار

 كقػػػػػػػػػػي اري البسػػػػػػػػػػيطة مػػػػػػػػػػف دمػػػػػػػػػػارً 
 

 كصػػػػػػاف المشػػػػػػرقيًف مػػػػػػف انفجػػػػػػارً  
 كقػػػػػػػػػػػػػػي ار الحضػػػػػػػػػػػػػػارةى مػػػػػػػػػػػػػػف زكاؿو  

 
 كصػػػػػػػػػاف اآلدميَّػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف بىػػػػػػػػػكارً  

 اسػػػػػػػػػػيى شػػػػػػػػػػرَّ حػػػػػػػػػػربو كقػػػػػػػػػػي ار الٌرك  
 

 تحٌكلهػػػػػػػػػػا ريكامػػػػػػػػػػاي مػػػػػػػػػػف  بػػػػػػػػػػارً  
 كقػػػػػػػػػػػي ار الزكاذػػػػػػػػػػػرى شػػػػػػػػػػػرَّ حػػػػػػػػػػػربو  

 
 تحكلهػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػحابان مػػػػػػػػػف بذػػػػػػػػػارً  

المعركة   كمف األساليب اإلنشائية التي استذدمها شعراء ديكاف  الشعر في 
: (ّ) بكرسعيد   القسـ ، كيظهر ذلؾ في قكؿ الشاعر  محمد التهامي  في قصيدته

 )مجزكء الكامؿ(
 بشػػػػػػػػػػػعًبًؾ بيػػػػػػػػػػػٍر سػػػػػػػػػػػعيدٍ  مان قسػػػػػػػػػػػ

 الذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدٍ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بالصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعًديفى   

   
  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ماتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كًمٍعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػميها يػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكدي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػف النهػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد كًبًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرض

 

                                         

 .ٖٓالشعر في المعركة، (ُ)  
 .َٔالشعر في المعركة، ( ِ)

 .ُِٖالشعر في المعركة،  (ّ) 
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 سىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيمقِّفي األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءى در

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرهـ يزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  

   
ـي إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ الكعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ـي األجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى بيٍغضى  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيعم

   
 كسىنيرًضػػػػػػػػػػػػػػػ ي األىٍطفىػػػػػػػػػػػػػػػاؿى مػػػػػػػػػػػػػػػف

 المهػػػػػػػػػػػػػػػكدلػػػػػػػػػػػػػػػبف العػػػػػػػػػػػػػػػداكًة فػػػػػػػػػػػػػػػي   

   
 بشػػػػػػػػػػػعًبؾ لػػػػػػػػػػػف نىهيػػػػػػػػػػػك قسػػػػػػػػػػػمان 

 ف كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػف نحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  

   
 مدينة  كقكؿ الشاعر  عبد المنعـ عكاد يكسؼ  الذم يقكؿ في قصيدته

 )الرجز( :(ُ)الضياء 
 بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكخ كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيبه .. أقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت

 

 األبٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الذضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبة .. بأرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ
 

ديكاف  كمف الظكاهر األسمكبية التي شكمت ظاهرة كسمة فنية بارزة في
يذدـ ابداعهـ  لمعركة  )التكرار(  إذ كظفه شعراء الديكاف تكظيفان فنيان  الشعر في ا

 .(ِ)الشعرم
كمف ذلؾ  كقد تنكع  التكرار  في أسمكب شعراء الديكاف، فمنه تكرار الحركؼ،

 ككذلؾ كانت  قكؿ الشاعر األردني  حسيف رشيد ذريس  في مطم  قصيدته
 بكرسعيد : )مجزكء الكامؿ(
ػػػػػػػػػػػرىًة   الجنػػػػػػػػػػػكدٍ ًمػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػيف زىٍمجى

 
 كالنػػػػػػػػػػػػػػػاًر كالػػػػػػػػػػػػػػػدـً كالحديػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  

ذلؾ في  قاـ الشاعر بتكرار حرؼ العطؼ الكاك في الشطر الثاني، كقد ساعد 
 تقكية الترابط بيف أجزاء جمؿ البيت.

  كشبيه بهذا البيت قكؿ الشاعر  محمكد حسف إسماعيؿ  في قصيدته
 : )المتقارب((ّ)يد ار..  أنا النيؿ مقبرة لمغزاة 

                                         

 ، كقد سبؽ بياف داللة القسـ عند الشاعر في مرحمة االستعمار.ُّّالشعر في المعركة، ( ُ)
 ار  كثيرة في الديكاف تستطي  أف تنهض ببحث مستقؿ بذاته. نماذج  التكر ( ِ)
 .ِٗالشعر في المعركة، ( ّ)
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 عػػػػػػػػارؾى مػػػػػػػػف كػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػجو كنغشػػػػػػػػي الم
 

 كنىثبػػػػػػػػػتي حتػػػػػػػػػي نهقػػػػػػػػػي الظَّفػػػػػػػػػرٍ  
 كمػػػػػػػف كػػػػػػػؿ بيػػػػػػػتو كمػػػػػػػف كػػػػػػػؿ شػػػػػػػبرو  

 
 لظػػػي المػػػكًت يذػػػرجي مػػػف كػػػؿِّ صػػػدرٍ  

 فقد تكررت )مف( ثهث مرات في البيت  مما أدل إلي تفري  المعني 
إسماعيؿ   كتفصيمه  كقد أدل التكرار هنا كظيفة تأكيدية  إذ يؤكد  محمكد حسف

 أماـ الغزاة. إال كهك مستعد لممكت كالقتاؿ كالكقكؼعمي أف ما مف إنساف 
الحركة  كأكجد تكرار حرؼ )مف( تقسيمان مكسيقيان  إذ كاف سبيهن في تنكي 

 اإليقاعية لمبيت كالتي منحت البيت داللة التنكع كالتكثيؼ.
اثنتيف  كمف التكرار ما يق  في أبيات متتابعة، كأف يكرر الشاعر لفظة أك

 لتأكيد المعني كتعميقه في ذهف المتمقي.في أك كؿ بيت  
القصيدة  كمف ذلؾ تكرار الشاعر  محمكد حسف إسماعيؿ  لفظ  أنا  في

 :(ُ)فيقكؿ، نفسها
 النيؿي مقبرةه لمغزا ٍ  أنا
 الشعبي نارم تبيد الطغا ٍ  أنا

 المػػػػػػػكت فػػػػػػػي كػػػػػػػٌؿ شػػػػػػػبرو إذا أنػػػػػػػا

طػػػػػػػا     عػػػػػػػدكؾ يػػػػػػػا مصػػػػػػػري الحػػػػػػػت ذي

   
 أنا    مية في نفس المتمقي بتكرار لفظيثير  محمكد حسف إسماعيؿ  الح

تدؿ عمي  ليبيف مدل قكة هذا الكطف كصد  ل عداء، كشبيه بهذ  المعاني التي
 محمد التهامي  الذم  العزة كالفذار بتكرار جممة )لنا النصر( مرتيف، عند الشاعر

 : )المتقارب((ِ)يقكؿ
 كالمكتي لممعتديفٍ  لنا النصري 
 يفكالمكتي لمغاصب لنا النصر

                                         

 .ُٗالشعر في المعركة، (ُ)  
 .ِٗالشعر في المعركة، ( ِ)



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ِٖٓٔ 

الكيالي  لفظة  كمف تكرار األلفاظ في بداية األبيات تكرار  عبد الرحمف رباح
 : )مجزكء الكامؿ((ُ) عادكا  في قكله

 قطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف هكالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك التتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 ري المػػػػػػػػػػاردكف عمػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدمارٍ  
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأمكاج الكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ءتػػػػػػػػػػػػػػركـ تذريػػػػػػػػػػػػػػبى الػػػػػػػػػػػػػػديارٍ  

 عػػػػػػػػػػػػػػػادكا لنػػػػػػػػػػػػػػػزع المقمػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 عجفػػػػػػػاء مػػػػػػػف أيػػػػػػػدم الصػػػػػػػغارٍ  
 ترميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا ل 

 
 ًة كذنقهػػػػػػػا فػػػػػػػػي سػػػػػػػػجًف عػػػػػػػػارٍ  

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا إلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداب الحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
 

 ًؿ مػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػنابؿ كالثمػػػػػػػػػػػػارٍ  
 عػػػػػػػػػػػػػػادكا لػػػػػػػػػػػػػػػدف  الشػػػػػػػػػػػػػػػعب لمػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 جػػػػػػػػػػػػػكع المبيػػػػػػػػػػػػػد كاالنتحػػػػػػػػػػػػػارٍ  

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا إلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؿ الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
 

 ـو كطمػػػػػػػػػػًس أضػػػػػػػػػػكاء النهػػػػػػػػػػارٍ  
 عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا إل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ئػػػػػػًؿ فػػػػػػي كػػػػػػؿ مذػػػػػػازو كالبحػػػػػػارٍ  

كقد  يد عمي أف هؤالء المستعمريف الطغاةكرر الشاعر لفظة  عادكا  لمتأك 
ألكاف  شبههـ الشاعر بقطعاف هكالكك أنهـ ما عادكا إال مف أجؿ ممارسة كؿ

جديد كصكرة  التعذيب كالتذريب، كمف ثـ فنف التكرار هنا أتي في كؿ مرة بمعني
 جديدة  ير باعثة إلي السأـ كالممؿ.

لنزع، لترميؿ،  مثؿ )تذريب،كيمحظ أيضان التكرار الكثيؼ لمزمف المضارع مف 
يكحي بأف الشاعر  كذنقها، إلجداب، لدف ، إلسداؿ، كطمس، إل راؽ(، كهذا قد

الشاعر يسرد ما يفعمه  ير ب بشدة في إيصاؿ الصكرة كاضحة إلي المتمقي  إذ
فاإللحاح عمي تكرير الزمف المضارع  الغزاة في الكاق  مف جرائـ ينفذكنها، كمف ثـ

 :يدؿ عمي أمكر عدة
 التأثر الشديد بما يفعمه الغزاة مف جرائـ.  -ُ

                                         

 .ِّالشعر في المعركة، ( ُ)
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 الكراهية كالحقد لهؤالء الغزاة.  -ِ
تكافؽ الزمف المضارع في كصؼ األحداث  إذ الزمف المضارع يفيد التجدد   -ّ

 كالحدكث.
يذمؽ الزمف المضارع تفاعهن مباشران بيف المنشد كالمتمقي  لسرد  أحداثان   -ْ

 ناع.حية حاضرة، مما يساعد في عممية اإلق
جممة  كيكرر الشاعر السكرم  نزار قباني  في قصيدته رسائؿ مف المعركة

ليؤكد أنه لـ   لـ يبؽ ، كجممة  إال كجاء  كالنفي  ال  كاالستثناء  إال  أكثر مف مرة 
 )الكامؿ( :(ُ)يتقاعس عف المعركة أحد إال كجاء إليها ممبيان، فيقكؿ

ـٍ يبؽ  .. ) كجاء( إالفهحه عمي محراثه  ل
 ..)كجاء(  إال طفؿه يا أبي لـ يبؽ
 .. حجر عمي كال .. فأس كال ..سكيف  لـ يبؽ

 )كجاء( .. إالكتؼ الطريؽ 
 ليرد قطاع الطريؽ

 لـ يكتؼ  نزار قباني  بتكرار األلفاظ كالجمؿ بؿ كرر مف عهمات الترقيـ
 )نقطتا التكتر(، كعكست هذ  العهمة أمراف:

 إيصاله المتمقي.انفعاؿ  نزار قباني  الذم أراد   -ُ
 .المعركة عدـ التراج  كالتذاذؿ كتكاتؼ الجمي  مف أجؿ المشاركة في  -ِ

ك فجر   كيكرر الشاعر  محمد الجيار  جمؿ  هناؾ البذكر ، ك صحا الشعب ،
يذانان بميهد جديد،  في قصيدته  تكبيرة المهب  دليهن عمي التفاؤؿ كاألمؿ كا 

 )المتقارب( :(ِ)فيقكؿ

                                         

 ـ.ُٔٓٗ/ ُُ/ ّ، الرسالة الثالثة ِٖالشعر في المعركة، ( ُ)
 الشعر في المعركة،( ِ)
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 مػػػػػػػػػػػػًب التػػػػػػػػػػػػرابً هنػػػػػػػػػػػػاؾ البػػػػػػػػػػػػذكري بق
 

 سػػػػػػػػػػػػػتكرؽي فػػػػػػػػػػػػػي فجرنػػػػػػػػػػػػػا ناميػػػػػػػػػػػػػهٍ  
 هنػػػػػػػػػػػاؾ البػػػػػػػػػػػذكري هػػػػػػػػػػػدايا الجػػػػػػػػػػػدكد 

 
ـٍ فػػػػػػػػػػػػػي الثػػػػػػػػػػػػػرل باقيػػػػػػػػػػػػػهٍ    أمانػػػػػػػػػػػػػاتيهي

 سىػػػػػػػػػػػتىٍنميك كتمػػػػػػػػػػػػ ي هػػػػػػػػػػػػذا الفضػػػػػػػػػػػػاءى  
 

 بصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحاتنا الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة العاتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ  
ػػػػػػػػػػػه   صػػػػػػػػػػػحا الشػػػػػػػػػػػعبي يىػػػػػػػػػػػٍنفيضي أيىامن

 
 بفجػػػػػػػػػػػػػػػػر البطكلػػػػػػػػػػػػػػػػة كالتضػػػػػػػػػػػػػػػػحيهٍ  

 صػػػػػػػػػػحا الشػػػػػػػػػػعب يىٍصػػػػػػػػػػهىري أ هلػػػػػػػػػػه 
 

ًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه ا   لماضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيهٍ بنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف عىٍزمى
 كفي تكرار  محمد الجيار  جممة صحا الشعب يشي بأمريف متناقضيف: 

بالمكت  األكؿ: أف الشعب كاف في حالة مف النكـ العميؽ الذم هك أشبه -
 في إ ضائهـ عف الكفاح في مرحمة ما.

اآلذر: أف الشعب كانت عند  اإلرادة لتذطي هذ  الحالة المذزية  إذ  -
 ز كأفضؿ. الكهف كالضعؼ إلي ما هك أع

 كمف أبرز ألكاف التكرار تكرار أسماء األكطاف كالمدف التي تعمقت أركاحهـ
الكيالي   بها، ككانت رمزاى لمفداء كالتضحية، كمف ذلؾ تكرار  عبد الرحمف رباح

 )الرجز( :(ُ)بكرسعيد  في قصيدته  أنشكدة القناة 
 بيٍر سىعيدٍ في       بري سعيدٍ في 

 في ذلؾ البمد المجيدٍ 
 عيٍربي طيراَّ في صعيدٍ ال

 كقفكا كعمهؽ مديد

  كاألمر نفسه يكرر  الشاعر  كماؿ الحناكم  ذكر مدينة  بكر سعيد  مقركنان 
 

                                         

 .ّٓكة، الشعر في المعر ( ُ)
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: (ُ)يقكؿ بتكرار سهمه إليها أكثر مف مرة في قصيدته  سهـ عمي بكر سعيد   إذ
 )المتقارب(

 سػػػػػػػػػهـه عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػعيد األبيػػػػػػػػػهٍ 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدينتا الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الباسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمهٍ  
 ..................... 

 
 .................. 

 سػػػػػػػػػهـه عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػعيد القكيػػػػػػػػػه 
 

ػػػػػػػبي الرصػػػػػػػاصى عمػػػػػػػي الهػػػػػػػابطيفٍ    تىصي
 ...................... 

 
 .............................. 

 سػػػػػػػػػهـه عمػػػػػػػػػيكـ بنػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػعيد 
 

 سػػػػػػػػهـ عمػػػػػػػػي إذػػػػػػػػكة فػػػػػػػػي الكفػػػػػػػػػاحٍ  
 سػػػػػػػػهـه عمػػػػػػػػي إذػػػػػػػػكة فػػػػػػػػي السػػػػػػػػهح 

 
 لصػػػػػػػػػػػػباحٍ أبػػػػػػػػػػػػادكا العػػػػػػػػػػػػدكَّ قبيػػػػػػػػػػػػؿى ا 

 سػػػػػػػػػهـه عمػػػػػػػػػيكـ بنػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػعيد 
 

 فتحػػػػػػػػػػتـ طريػػػػػػػػػػؽ الكفػػػػػػػػػػاح الطكيػػػػػػػػػػؿٍ  
 ...................... 

 
 ......................... 

 سػػػػػػػػػهـه عمػػػػػػػػػيكـ بنػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػعيد 
 

 ضػػػػػػػػػػػػػربتـ لنػػػػػػػػػػػػػا المثػػػػػػػػػػػػػؿى البػػػػػػػػػػػػػاهر ٍ  
 ..................... 

 
 ...................... 

 سػػػػػػػػػهـه عمػػػػػػػػػيكـ بنػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػعيد 
 

 ف بيػػػػػػػنكـ كالكليػػػػػػػدٍ عمػػػػػػػي الشػػػػػػػيإل مػػػػػػػ 
 التراكيب: 

المعركة  أف التراكيب  لفت نظر الباحث في أثناء قراءته لقصائد  ديكاف الشعر في
معني ذلؾ أف الصعكبة كالغمكض، كليس  المغكية اتسمت بالسهكلة كالكضكح بعيدة عف

إليه فيها ركاكةن أك ضعفان فنيان ال يرقي بالشعر إلي مصاؼ الشعر الجيد  إذ إف ما يرمي 
الشاعر في هذ  المرحمة هك االستحكاذ عمي عقؿ كقمب المتمقي لإليماف بقضايا شعكبهـ، 

 فاذتاركا مف المغة أيسرها كأعذبها.

                                         

 .ُٕ-ٗٔالشعر في المعركة، ( ُ)
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كها هك ذا  عبد ار شمس الديف  عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر يمهب مشاعر المتمقي 
 : )الكامؿ((ُ)في لغة كاضحة قريبة مف األذهاف، فيقكؿ

 ؽى كيًد المعتدمار أكبري فك
 كاري لممظمكـً ذيري مؤيِّدً 

 أنا باليقيف كبالسهًح سأفتدم
 بمدم كنكري الحٌؽ يسطى ي في يدم

 قكلكا معي قكلكا معي ار فكؽى المعتدم
يستشؼ مف النمكذج السابؽ أف كثيران مف شعراء الشعكب العربية في هذ  الحقبة 

يشارككف الناس همكمهـ االجتماعية  بها  إذ كانكا (ِ)كانكا أصحاب قضية ممتزميف
كالسياسية كمكاقفهـ الكطنية متجاكبيف معهـ في كؿ ما يشغمهـ، كهذ  سمات األديب 
الحؽ كما يقكؿ أحد النقاد بأف التزاـ األديب يتمثؿ في:  أف ينزؿ األديب إلي الحياة 

ؤها في كالناس  ليعيش م  مشاكؿ العصر كقضايا الحياة، فيتجاكب معها كتتردد أصدا
نفسه الثائرة فيصكرها كيكجه الناس إليها، كيشترؾ معهـ في كض  الحمكؿ لمشاكمها 

 .(ّ)كيبحث عف الدكاء الناج  لها 

                                         

 . ٖٔالشعر في المعركة، ( ُ)
مصطما االلتزاـ مف أهـ قضايا النقد األدبي  إذ يعد مثاران لمذهؼ بيف النقاد  كيقكـ االلتزاـ في ( ِ)

الدرجة األكلي عمي المكقؼ الذم يتذذ  المفكر أك األديب أك الفناف فيها، كهذا يقتضي صراحة 
ذهصان كصدقان كاستعدادان مف المفكر  ألف يحافظ عمي التزامه دائمان كيتحمؿ كامؿ التبعة ككضكحان ك  ا 

، أحمد بك حاقة، دار العمـ ُْالتي يترتب عمي هذا االلتزاـ ، ينظر: االلتزاـ في الشعر العربي، 
 ـ.  ُٕٗٗلممهييف، بيركت، 

 ـ، بدكف دار لمطباعة.ُٕٖٗ، ، عمي صبإِ/ ُاألدب اإلسهمي بيف النظرية كالتطبيؽ، ( ّ)
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 املبحج انرابع
 تٕظيف املٕرٔث

إف مػػػف شػػػعراء ديػػػكاف  الشػػػعر فػػػي المعركػػػة  مػػػف كجػػػد فػػػي اسػػػترفاد  مػػػف 
التفاعػػػؿ بينػػػه المػػػكركث الػػػديني كالتػػػاريذي فػػػي تجربتػػػه الشػػػعرية مػػػا يحقػػػؽ لػػػه 

كبػػػػيف متمقيػػػػه مػػػػف ناحيػػػػة كبينػػػػه كبػػػػيف مكركثػػػػه مػػػػف ناحيػػػػة أذػػػػرل، كمػػػػف ثػػػػـ 
ػػػػػمىهىا بػػػػػه، كربػػػػػط ذهػػػػػف متمقيػػػػػة  يكػػػػػكف قػػػػػد ربػػػػػط تجربتػػػػػه الشػػػػػعرية بتراثػػػػػه كأصَّ
بتجربتػػػه الشػػػعرية كجػػػدانيان كفكريػػػػان كنفسػػػيان كفنيػػػان، مػػػػف هػػػؤالء الشػػػاعر  إبػػػػراهيـ 

قصػػػػػيدته  أـ مػػػػػدائف  سػػػػػجهمػػػػػأمكف  الػػػػػذم كػػػػػاف متػػػػػأثران بػػػػػالقرآف الكػػػػػريـ فػػػػػي ن
 )الكافر( (:ُ)الكادم  فكظؼ ألفاظان منه، مف ذلؾ عمي سبيؿ المثاؿ، قكله

ٌنػػػػػػػػػػػػا  رددت ثىهثىػػػػػػػػػػػػة األعػػػػػػػػػػػػداءى عى
 

ريٍعػػػػػػػػًت الغىػػػػػػػػٍربى   ٌبػػػػػػػػاران عصػػػػػػػػيٌ كى  اجى
 .ِ()َّ خي حي جي  يه ىه مه ٱُّٱ-عز كجؿ -كذلؾ مقتبس مف قكؿ ار  

 (:ّ)كقكله
يىػػػػػػارل ػػػػػػكا حى  كأٍذفىػػػػػػؽى سىػػػػػػٍعيهيـ فىمىضى

 
ػػػػػػػكا نىًجٌيػػػػػػػا  مىصي  فىمٌمػػػػػػػا اٍستىيئٍسػػػػػػػكا ذى

 .(ْ) َّ ىه مه جه ين ىن ُّٱ -عز كجؿ -مقتبس مف قكؿ ار  
 :(ٓ)كقكله

ًحػػػػػيـ  تىهىقىػػػػػٍكا فػػػػػي الظَّػػػػػهـً عمػػػػػي جى
 

 أكلػػػػػػػي ًصػػػػػػػًمٌياكقػػػػػػػد كػػػػػػػانكا بهػػػػػػػا  
 

                                         

 .ُُِالشعر في المعركة،  (ُ)
 .ُْ:مريـ سكرة (ِ)
 .ُُِالشعر في المعركة،  (ّ)
 .َٖسكرة يكسؼ: مف اآلية ( ْ)
 .ُُِالشعر في المعركة،  (ٓ)
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 يف ىف يث  ىث نث مث زث ُّٱٱقػاؿ تعػالي:-عز كجؿ -مقتبس مف قكؿ ار 
 .(ُ) َّ ىق

 :(ِ)كقكله
 هتو تمقتهػػػػػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػػػػػذائؼي قػػػػػػػػػػػػػػات

 
 بشػػػػػػػران سػػػػػػػكيان كمػػػػػػػا تركػػػػػػػت بهػػػػػػػا  

  زت رت يب ىب ُّٱقػػػاؿ تعػػػالي: -عػػػز كجػػػؿ -مقتػػبس مػػػف قػػػكؿ ار  
 .(ّ)َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت

الكريـ  لقد كجد  إبراهيـ مأمكف  في هذ  األلفاظ التي اقتبسها مف القرآف
ذراج ما في نفسه مف معافو  كدالالتو تجا   متنفسان لمتعبير عف رؤيته الشعرية، كا 

 جا  األعداء الذيف حاكلكا سمب هذا الكطف كدمار .كطنه كت
داللة  كما أف استحضار  إبراهيـ مأمكف  هذ  األلفاظ القرآنية بمعانيها يدؿ

نضا ذلؾ عمي  قاطعة عمي مدل ارتباطه كمعرفته بالقرآف الكريـ ككعيه به حتي
 الكريـ كركنقه. أسمكبه فزيف بها قصيدته فأصبحت مشحكنة بعبؽ القرآف

التراث  مر نفسه امتاح شعراء ديكاف الشعر في المعركة مف بطكفكاأل
بماضيهـ فمف ليس  العربي ما يثركف به تجاربهـ الشعرية كلكي يربطكا حاضرهـ

 له ماضو ليس له حاضر.
كالتي  كها هك ذا  حسف فتا الباب  استعار مف المكركث التاريذي  التتار 

التتار   األعداء في قصيدة  قاهركانت هذ  المفظة إسقاطان عمي المستعمريف 

                                         

 .َٕسكرة مريـ،  (ُ)
 .ُُّالشعر في المعركة،  (ِ)
 .ُٕسكرة مريـ،  (ّ)
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فقاؿ عف  ليصكر بطكلة هذا الشعب الذم استطاع بجبركته إذالؿ الصهاينة،
 :(ُ)الشهيد  جهؿ دسكقي 

 نىػػػػػػػػذىر الػػػػػػػػركحى فػػػػػػػػي عػػػػػػػػكًد ً  كقػػػػػػػػد

 سػػػػػػػياجان مػػػػػػػف الهىػػػػػػػٍكًؿ يحمػػػػػػػي الػػػػػػػديارٍ   

   
ي لتذمػػػػػػػػػػػدى مػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػًد ً  ػػػػػػػػػػػحَّ  فىضى

 التتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ بيطيكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبو أىذؿَّ   

   
ذطابػػػػػػه   محمػػػػػػكد حسػػػػػػف إسػػػػػػماعيؿ  عنػػػػػػدما أراد أف يمػػػػػػنا كهػػػػػػا هػػػػػػك ذا

المػػػكركث التػػػاريذي  الشػػػعرم لكنػػػان مػػػف ألػػػكاف التػػػأثير فػػػي المتمقػػػي اسػػػتعار مػػػف
صػػػػػن  التػػػػػاريإل كلهػػػػػا عظػػػػػيـ  معػػػػػارؾ تاريذيػػػػػة كشذصػػػػػيات لهػػػػػا بصػػػػػماتها فػػػػػي
 حطػػػػػيف ، كمعركػػػػػة  قػػػػػادش ،  األثػػػػػر فػػػػػي نفػػػػػكس المتمقػػػػػيف مػػػػػف مثػػػػػؿ معركػػػػػة

كجػػػػػاء ذلػػػػػؾ فػػػػػي قصػػػػػيدته  أنػػػػػا  األيػػػػػكبي ، كشذصػػػػػية البطػػػػػؿ  صػػػػػهح الػػػػػديف
 : )الطكيؿ((ِ)الشرؽ  الذم يقكؿ فيها

 فىٍميىعيػػػػػػػدٍ أنػػػػػػػا العػػػػػػػزَّة الكبػػػػػػػرل أنػػػػػػػا الشػػػػػػػرؽ 

 إلػػػػػػػػيَّ كيػػػػػػػػػاني بعػػػػػػػػدى طػػػػػػػػػكؿ الٌتفىت تػػػػػػػػػتً   

   
 كتىٍرًجػػػػػػػػػػػ ي رايػػػػػػػػػػػاتي كمػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػد رفٍعتيهػػػػػػػػػػػا

ـى مػػػػػػف كػػػػػػؿِّ قمػػػػػػًة    سيػػػػػػٍدتي بهػػػػػػا األيػػػػػػا  كى

   
  كحطِّػػػػػػػٍيفي تىػػػػػػػٍدًرم كيػػػػػػػؼ بأسػػػػػػػي كقػػػػػػػػكتي

 ككيػػػػػػؼ صػػػػػػهٍح الػػػػػػديف هػػػػػػزَّ شػػػػػػكيمتي  

   
 كقػػػػػػػػػػػػادشي ل جيػػػػػػػػػػػػاًؿ تػػػػػػػػػػػػركم حػػػػػػػػػػػػديثهىا

 كتىٍسػػػػػػكيبي فػػػػػػي سػػػػػػم  الزمػػػػػػاًف بيطػػػػػػكلتي  

   
الصميبييف  كهكذا فقد كظؼ الشاعر مف التاريإل معركة  حطيف  الفاصمة بيف

التي كانت مف  كالمسمميف بقيادة البطؿ  صهح الديف األيكبي ، كمعركة  قادش 
الثاني ممؾ مصر  في تاريإل العالـ القديـ بقيادة الممؾ  رمسيس  أشهر المعارؾ

 كالحيثييف بقيادة الممؾ  مكاتممي  بمدينة  قادش .

                                         

 .ُٕٔالشعر في المعركة،  (ُ) 
 .ُِْفي المعركة،  الشعر(ِ) 
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بعض  كشبيه بهذا التكظيؼ فقد كظؼ الشاعر  إبراهيـ مأمكف  مف التاريإل
الكادم   الرمكز التراثية كاعتمد عميها اعتمادان كبيران في بناء قصيدته  أـ مدائف

 : )الكافر((ُ)فيقكؿ
 كمػػػػػػػػػػػػػا تيػػػػػػػػػػػػػزًرم جػػػػػػػػػػػػػراحه داميػػػػػػػػػػػػػاته 

 
هىنمٌيػػػػػػػػا    ًبمػػػػػػػػف دىرىءيكا الهجػػػػػػػػكـى جى

ػػػػػػػػػػػػدو    ًجػػػػػػػػػػػػراحي المسػػػػػػػػػػػػمميفى بيػػػػػػػػػػػػكـ أيحي
 

يشىػػػػػػهيـ الفتيىػػػػػػػا   ػػػػػػدىٍت ًلٍمفىػػػػػػٍتا جى  حى
 :(ِ)كقكله في القصيدة نفسها 

ـى عنَّػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػاريإلى كاأليػػػػػػػػػػػػػػػػا  سى
 

 إذا مػػػػػػػا كنػػػػػػػتى لمماضػػػػػػػي نىًسػػػػػػػيَّا
  

 يػػػػػػػػػاليهنػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػكطفي الػػػػػػػػػذم عػػػػػػػػػرؾى الم
 

ـى الػػػػػػػػػػػدهري سػػػػػػػػػػػطكته فىعىٌيػػػػػػػػػػػا  كرا
   

ـي المنايػػػػػػػػػػػا رمسػػػػػػػػػػػيسي  هنػػػػػػػػػػػا  مقػػػػػػػػػػػتىًح

 

ـى القىًكيىػػػػػػػا أىٍحمػػػػػػػسى يبػػػػػػارؾي   الفىٍذػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػره هنػػػػػػػػػػػػا  ياصػػػػػػػػػػػػي ميضى ػػػػػػػػػػػػةي الصَّ طِّمى  ميحى

ػػػػػػػػػةي الًعػػػػػػػػػدىا حيَّػػػػػػػػػان فحٌيػػػػػػػػػا    كهاًزمى
 

تاريإل  يريد الشاعر أف يشيد بتاريإل كطنه كحضاراته، فيذبر كؿ مف يجهؿ
قيمة الكطف  اريإل إذا كاف لمماضي نسيا، حينئذ سيعرؼمصر فعميه أف يسأؿ الت

 رمسيس  مقتحـ المنايا،  العريؽ مهد الحضارات )مصر(  فاستدعي مف التاريإل
 كهازمة األعداء. ك أحمس  الفذـ القكم، ك مضر  محطمة الحصكف

الدالة عمي  كقد اعتمد الشاعر عمي طريقة أسمكبية، كهي تكرار  لفظة )هنا(
 لكؿ شطر، لتتكرر حية كالجم  مف ناحية أذرل كجعؿ التكرار بدايةالعظمة مف نا

 
 
 

                                         

 .ُُّالشعر في المعركة، ( ُ)
 .ُُٔالشعر في المعركة، ( ِ)
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 .(ُ)ثهث مرات في األبيات
ذلؾ  كالممعف النظر قد يدرؾ سر هذا التكرار  إذ يرمي الشاعر مف كراء

 تكثيؼ الشعكر بالفذر بكطنه كاالعتزاز به.
كهك  هدفان  كمف هنا فنف سرد الشاعر لهذ  األعهـ لـ يكف عبثان بؿ كاف له

 إظهار قيمة الكطف )مصر( في عيف مف يجهمه كيبذسه حقه.
عمي عمؽ  كتكظيؼ الشاعر هذ  الرمكز التاريذية في اإلبداع الشعرم  دليؿ
ال بد لمشاعر  ثقافة الشاعر مف جهة كعمؽ نضجه الفكرم مف جهة أذرل، إذ

لرمز    ألف ا(ِ)كاسعة  الذم ير ب في تكظيؼ الرمز في شعر  مف ثقافة كتجربة
يعانيها الشاعر، كالتي تمنا  الشعرم مرتبط كؿ االرتباط بالتجربة الشعكرية التي

 .(ّ)األشياء مغزل ذاصا 
كأصالة  يضفي عمي العمؿ الشعرم  عراقة الشعرم كما أف هذا التكظيؼ

تربة  في بجذكر  الحاضر كتغمغؿ الحاضر، في الماضي امتداد مف نكعان  كيمثؿ
 الشمكؿ مف نكعان  الشعرية الرؤية يمنا ٌأنه كما المعطاء، الذصبة الماضي

                                         

يمحظ تكرار  إبراهيـ مأمكف  هذ  السمة األسمكبية )تكرار األلفاظ في بداية األبيات( في ( ُ)
 القصيدة نفسها، مف ذلؾ عمي سبيؿ المثاؿ ال الحصر: )الكافر(

 كهىؿ سادت لشرؽو أك لغربو 
 

ـٍ تي   ائب ل  طاًلٍعنىا بىدٌيا؟سىحى
ـي مىكىاتى قىٍكـو   ا  كهىؿ أىٍحيىا الغىمى

 
ًنيَّا؟  ـٍ نىنىٍؿ ًمنه جى  فىأىٍثمىرى لى

ارة أىمَّ أيٍفؽو   مىًت الحضى  كهىؿ جى
 

ًضيَّا؟   كلـ نىؾي نىٍحفي كككبىهىا الكى
 .ُُٔينظر: الشعر في المعركة،  

إبراهيـ منصكر الياسيف، مجمة جامعة  ،ِٕٓالرمكز التراثية في شعر عز الديف المناصرة، (ِ)  
 ـ.ََُِ، العدد الثالث كالراب ، ِٔدمشؽ، المجمد

، محمد فتكح أحمد، دار المعارؼ، القاهرة، َْالرمز كالرمزية في الشعر المعاصر، (ّ)  
 ـ.ُْٖٗ
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 م  الماضي إطارها في كيتعانؽ كالمكاف، الزماف حدكد تتذطي إذ يجعمها كالكمية 
 .(ُ)الحاضر 

 كمف ثـ يستطي  الشاعر عف طريؽ هذا التكظيؼ أف يجتاح مشاعر
 المتمقي كيسمبها مف ناحية كيثرم تجربته الشعرية مف ناحية أذرل.

                                         

، عمي عشرم زايد، دار الفصحي، القاهرة، ُِٖعف بناء القصيدة العربية الحديثة،  (ُ) 
 ـ.ُٖٕٗ
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اخلماي  املبحج  
 انبُماء انذرايي

نظران لكثرة  بني بعض شعراء ديكاف  الشعر في المعركة  قصائدهـ بناءن دراميان 
كشعكريان كفكريان  األحداث الحاصمة في تمؾ الحقبة كالتي كاف لها انعكاسان نفسيان 

لمقصائد  كمف ثـ كانت  عمي هؤالء الشعراء، حتي كاف لذلؾ أثران في بنائهـ الفني
كشعكرية كفكرية كفنية تفاعمت  مزيجان مف مجمكعة عناصر نفسية القصيدة

 .(ُ)يسمي بػ  التركيب  كتشابكت كتصارعت فيما بينها، كهذا ما
الفنكف  كقد استعاف بعض شعراء  ديكاف الشعر في المعركة  بأدكات بعض

 األدبية كالركاية كالمسرحية، كمف كسائمها:
 تعدد األصكات: -ُ

القصصي  يف أصكات عدة، كيظهر ذلؾ في هذا السردكفيه يككف الحكار ب
الذميسي  التي يركم  كاإلذبارم في قصيدة  أبي القاسـ الجزائرم  لػ  عبد الرحمف

المكاطنيف الجزائرييف الفقراء ككاف  فيها الشاعر قصة  أبك القاسـ الجزائرم  أحد
دة، الحكار في هذ  القصيدة بيف أصكات ع يعيش في ضكاحي تممساف، كيدكر

الرحمف الذميسي ، ك أبك القاسـ يحيي ، ك فهح ،  تمثمت في الشاعر ذاته  عبد
 جند فرنسا . ك جنية  ك ليمي ، ك قائد

: (ِ)فيقكؿ كيبدأ الشاعر قصيدته بكصؼ شذصية  أبك القاسـ الجزائرم ،
 )مجزكء الرمؿ(

 نفسه الحمكةي كانت مثؿى أكتىاًر اٌلربابٍ 
 بابٍ كهي تهتز  بمكسيقي ربي  كش

                                         

 .ِِٔ- ََِينظر عف بناء القصيدة العربية الحديثة،  (ُ)
 .ُٔٓالشعر في المعركة، ( ِ)
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طىا  كهك يىمشي مثؿى ًإيقاٍع األمؿٍ   كذي
 كأ انيه حكايا مف أساًطير الجبىؿٍ 

 كاف يشدك قصةن لمعشًؽ تٍركيها الميالي
 بيف فهحو كًجنِّيًَّة كهؼو في التهؿً 

مثؿ  يشبه  عبد الرحمف الذميسي  نفس  أبك القاسـ الجزائرم  بأنها حمكة
يقاع ذ كأمؿ،  طكاته كهك يمشي كمها تفاؤؿأكتار الرباب، كفي قمة ريعانه، كا 

 كأ انيه حكايات مف أساطير الجبؿ.
كاف  ككاف يشدك قصة لمعشؽ بيف فهحو كجنيةو كهؼ في التهؿ كيسرد ما

 بينهما مف عشؽ.
طفكلته  ثـ يقص الشاعر بأف  أبك القاسـ يحيي  كهك يشدك يتذكر أنغاـ

إفريقية لكف  ظبية العينيفكصبا ، كيرم زكجته  ليمي  بأشكاؽ هكا ، كالتي كانت 
 : (ُ)المهب، كشعرها الكثيؼ ينسكب عمي أكتافها، فيقكؿ

 كاف يشدك كهك يسترج  أنغاـ صبا ٍ 
 كيرل زكجته ليمي بأشكاًؽ هكا ٍ 
 ظبية العينيف إفريقَّية لكًف المهبٍ 
 كعمي أكتافها ليؿ مف الشٍَّعًر اٍنسىكبٍ 

 :(ِ)فتقكؿ ثياب لطفميهما،ثـ تكجه  ليمي  لزكجها الحديث طالبة منه شراء 
 قالت الصباى له في كمماتو كالعبيرٍ 

 يا أبا القاسـ في السكًؽ ثيابه لمصغيرٍ 
اًف الحنافٍ  ا الحمكى بأحضى  كاحتكٍت طٍفمىهيمى

                                         

 .ُٕٓالشعر في المعركة، ( ُ)
 .ُٖٓالشعر في المعركة، ( ِ)
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 كسقته حبَّهىا لثمان كترجي ى أ افٍ 
زكجته،  كيحكي الشاعر ما فعمه  أبك القاسـ   إذ قاـ بتنفيذ ما طمبته منه

 :(ُ)فيقكؿ
 ي يهفك أبك القاسـ في الدرب البميؿٍ كمض

 حالمان بالثكب كالمعبة لمطفًؿ الجميؿٍ 
 كانتهي لمسكؽ كاذتار الذم كاف يريدٍ 
 لعبة فرح كثكبه رسمكا فيه الكركدٍ 

 شالها ثـ يمشي ينبض كالقمب السعيدٍ 
 كرأل الدنيا حكاليه كأف اليكـى عيدٍ 
ـى بها  أبك القاسـ  في  هذ  المحظات القميمة كبعد هذ  السعادة التي نًع

 سرعاف ما جاء  جند فرنسا  عند باب السكؽ، كقد كصفهـ  عبد الرحمف
 :(ِ)الذميسي  بالمجرميف الذيف ال ييٍجني مف كرائهـ إال الشر، فيقكؿ
 عند باب السكؽ جاء المجرمكف يقفكفٍ 
 نظراته تتمظي كالجنكف في العيكفٍ 
 كعمي هاماتهـ ذكذاتيهيـ جندي فرنسا

 سهحه ذائؼه يرعشي يأسا كبأيديهـ
مف  ثـ يأتي قائد  جند فرنسا  كيطمؽي صيحاًت الضغينًة، كحكاليه سياجه 

 :(ّ)ذلؾ مطارؽ كبنادؽ كحديد كحراب كمشانؽ كبيارؽ، فيقكؿ الشاعر في
 فمضي قائدهـ ييطمؽي صيحاًت الضغينهٍ 

                                         

 .ُٗٓ، ُٖٓالشعر في المعركة، ( ُ)
 .ُٗٓالشعر في المعركة، ( ِ)
 .َُٔ، ُٗٓالشعر في المعركة، ( ّ)
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 كحكاليه سياجه مف مطارؽ كبنادؽٍ 
 كحديده كحرابه كمشانؽ كبيارؽٍ 

لعبة  ذا القائد بنلقاء القبض عمي  أبي القاسـ  الجزائرم كمزقكاكيأمر ه
 :(ُ)الشاعر الطفؿ الصغير كثيابه، كقضكا عمي فرحة الطفؿ كأمه، يقكؿ
 رفرفي بالعار يا أعهمهـ عار الهزيمهٍ 
 كأبك القاسـ مأسكره بأ هؿ الجريمهٍ 
 أذذك   ممك  كرىمىٍك ي في الحديدٍ 

 فيه كركدٍ  مزقكا المعبةى كالثكبى الذم
 أم  شيء مزقك ؟ أمؿ الطفؿ الصغير 
 كانتظاري األـ أف تفرحى بالثكبى الحرير 

أف  كهنا يذاطب الشاعر  عبد الرحمف الذميسي   أبا القاسـ  طالبان منه
 :(ِ)يكدع الحياة كما فيها، قائهن 

 يا أبا القاسـ لـ يبؽى رجاءه أف تئكبٍ 
دىاعان لممغاني لمدركبٍ   فىقيًؿ اآلف كى
 لمسما ل رض لمفجر كالميؿ الرحيبٍ 
 لمحصي لمزرع لمجدكًؿ لمعشًب الرطيبٍ 
 لمبساتيف هنا لمطيًر لمزهر الحبيبٍ 
 كقٍؿ اآلف كداعان لمزامير الرياحٍ 
 البتساماتؾ يا ليمي كأنكاًر الصباحٍ 
 كألنفاسؾ يا ليمي كأنفاًس األقاحٍ 

                                         

 .َُٔالشعر في المعركة، ( ُ)
 .ُُٔ، َُٔر في المعركة، الشع( ِ)
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دىاعان لمصغيرٍ   كقؿ اآلف عمي البعد كى
 كجهه بسمة نكٍر  كاطك أضهعؾ فيها

إصدار األمر  كيصكر الشاعر مشهد إتياف  أبا القاسـ  مف السجف، كلحظة،
 :(ُ)قائهي  بضربه بالرصاص، فيصكر هذ  النهاية المأسكية المفجعة

 كافى فكؽَّ التَّؿِّ سجفه فيه مقتكؿه كقاتؿٍ 
 أىذرىجكا منه أبا القاسـً يمشي في سهسؿٍ 

زائرٍ كاف يمشي راف ى الهامىًة صٍمبى   ان كالجى
 ساًط ى الٌنظرة كالبسمة في قمًب الدَّياًجرٍ 
 حكله يمم  في األيدم سهحي المجرميفٍ 
 كالسما مف قكقه تزفري كالصدر الحزيفٍ 

 ذمسةه قد ربىطيك  بحباؿ كحباؿٍ 
 كأتي قائديهـ يمشي كطاككسو كقاٍؿ:

 أطمقكا سيؿ رصاٍص 
 فىرىمىٍك ي بالرصاٍص 

أف  بد الرحمف الذميسي   أبا القاسـ  بعدكفي نهاية القصيدة يذاطب  ع
ف كاف قد كارا  التراب، فيقكؿ  :(ِ)فارؽ الحياة بأف سيرته ستظؿ باقية كا 

 يا أبا القاسـ حقَّان أنت فارقت الحيا ٍ 
  يرى أف الحزفى مف أجمؾ ال يذبك لظا ٍ 
 كالرَّدىل ليس يكارم صكتىؾى الٌعٍذبى  نا ٍ 
 ك دان ظمؾ في السكًة يهفك بذطا ٍ 

                                         

 .ُِٔالشعر في المعركة، ( ُ)
 ُْٔالشعر في المعركة، ( ِ)
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ستظؿ  كيؤكد  عبد الرحمف الذميسي  المعاني السابقة بأف سيرة أبي القاسـ
المشي في  مكجكدة في ركح الجهاد كالنضاؿ كفي المقاكمة ضد الغاصبيف كفي

 :(ُ)صفكؼ الثائريف، فيذاطب زكجة  أبا القاسـ  قائهن 
 اذمعي يا ظبية العينيف أثكابى الحدادٍ 
ؾ لكٍف عاشى في ركًح ا  لجهادٍ لـ يمت زكجي

 إنه يقتحـي المكتى عمي سجًف البهدٍ 
 إنه ينسؼ في الميؿ حصكف الغاصبيفٍ 
 إنه يمشي كيمشي في صفكؼ الثائريفٍ 

 كهكذا عه البناء الدرامي في القصيدة  بم  الصراع فيها ذركة تأزمه،
لـ  كبالر ـ مف السرد القصصي المباشر البعيد عف التكمؼ كالتعقيد  فنف ذلؾ

الشاعر  ا  لصدقها الفني، كالجانب النفسي الذم استحكذ عمييضعؼ مف بنائه
الكاقعي، بمعني أف  عند إبراز تجربته الفنية،  فالصدؽ الفني هك رد فعؿ لمصدؽ
المكاقؼ، إال إذا كانت  الشاعر ال يستطي  أف يعاني إحساسان عميقان بمكقؼ مف

المباشرة، أك عف طريؽ المعايشة  لهذا المكقؼ صكرة ذارجية يرتبط بها، إما عف
يحقؽ طاقة االنفعاؿ، التي تحققها  طريؽ التمثؿ الكجداني، الذم يمكف أف

 .(ِ)المعايشة المباشرة 
القاسـ   إف  عبد الرحمف الذميسي  تحركت مشاعر  كأحاسيسه تجا   أبا
عف مأساة  الجزائرم، فسجؿ هذ  المشاعر كاألحاسيس في هذ  القصيدة المعبرة

 ، كالذم ستبقي سيرته باقية في النفكس.ذلؾ الرجؿ المناضؿ

                                         

 .ُْٔالشعر في المعركة، ( ُ)
، عبد الحكيـ بمب ، الهيئة ٗٓحركة تجديد الشعر في المهجر بيف النظرية كالتطبيؽ، ( ِ)

 ـ.َُٖٗالمصرية العامة لمكتاب، القاهرة، 
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 الحكار الشعرم: -ِ
كهك مف كسائؿ التصػكير عنػد شػعراء ديػكاف  الشػعر فػي المعركػة   إذ يتذيػؿ 
فيه الشاعر شذكصان يجػرم بيػنهـ حػكاران شػعريان، كيكػكف هػك أحػد أشػذاص الحػكار، 

 فر()الكا :(ُ)كمف ذلؾ قكؿ الشاعر  محمكد  نيـ  في قصيدته  حرب القناة 
 ألػػػػػػـ تػػػػػػرى مصػػػػػػرى إذ  ضػػػػػػبت كقامػػػػػػت

 
 تصػػػػػػػػػػػػد  هجػػػػػػػػػػػػكـى سػػػػػػػػػػػػيدةى البحػػػػػػػػػػػػارً  

 كجػػػػػػيشي السػػػػػػيف يزحػػػػػػؼ عػػػػػػف يمػػػػػػيف 
 

سػػػػػػػػػػػرائيؿي تحجػػػػػػػػػػػػؿي عػػػػػػػػػػػف يسػػػػػػػػػػػػارً    كا 
 كقػػػػػػػػػػػػاؿ القػػػػػػػػػػػػكـ: يػػػػػػػػػػػػكـه أك نهػػػػػػػػػػػػار 

 
 فكػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػدهري فػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػذا النهػػػػػػػػػارً  

 كقػػػػػػػػالكا: نزهػػػػػػػػةه فػػػػػػػػي البحػػػػػػػػر قمنػػػػػػػػا: 
 

 نعػػػػػػػػػػـ لكػػػػػػػػػػٍف تقػػػػػػػػػػكد إلػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػرارً  
تذاطػب  تمقي كالتػأثير فيػه، فجعػؿ مػف شػعر  لغػةإف الشاعر أراد استمالة الم 

بهػذ  األلفػاظ الدالػة  كطرفان مساعدان في اإلقناع، كأنشد حكاران شعريان مف ذهؿ تعبير 
 عميه )ألـ تر، كقاؿ، كقالكا، قمنا(.

تكمئ هذ  األلفاظ الدالة عمي التذاطب في النص الشػعرم إلػي فكػرة التفاعػؿ 
ة الكهميػة، كبهػذا يكػكف الذطػاب لػه مقػدرة تأثيريػة  تبادؿ األدكار في هذ  الحمق أك

إذ  تأتي أهمية الحكار مف ككنه النشػاط الػذم يبػرز اسػتعماالت المغػة المذتمفػة فػي 
إطار تفاعمي بيف المتكمـ كالمستم ، كيمكف القػكؿ:  إنػه فعػؿ مػهـز لإلنسػاف الػذم 

 .(ِ)يشتؽ مف ذاته ذاتا يحاكرها إف لـ يكف هناؾ ذات أذرل 
ر  محمػػكد  نػػيـ  مػػف ذػػهؿ االسػػتفهاـ التقريػػرم  ألػػـ تػػر  بػػأف مصػػر إذ يذبػػ

 ضبت كثارث ال يردها قاهر أك  اصب كاسػتطاعت أف تػرد كيػد  إسػرائيؿ  كتسػاءؿ 

                                         

 .ُٔالشعر في لمعركة، ( ُ)
، شيتر رحيمة، رسالة دكتكرا ، ِٗكلية النص الشعرم جمهرة أشعار العرب نمكذجا، تدا (ِ)

كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية، قسـ المغة العربية كآدابها، جامعة الحاج لذضر نابتة، 
 ـ.ََِٗالجزائر، 
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القػػكـ: يػػكـ أك نهػػار؟ فكػػاف الػػدهر فػػي هػػذا النهػػار، كقػػالكا نزهػػة فػػي البحػػر، فكانػػت 
مامها يػدها ك طػي النػكر اإلجابة بنعـ  إذ عمت بفائدة كاستطاعت مصر أف تممؾ ز 

 عمي الظهـ.
كهكذا فػنف  محمػكد  نػيـ  كظػؼ ذطابػه الشػعرم تكظيفػا دقيقػان حتػي كػاف لػه 

 كقعه كأثر  عمي نفس متمقيه مف ذهؿ آلية التقريرية كالذطابية.
كهػػا هػػك ذا  عبػػد الباسػػط الصػػكفي  يصػػكر الممسػػي التػػي تعػػرض لهػػا شػػعب 

لغاشػػـ فػػي قصػػيدة عنكانهػػا  امػػرأة مػػف  بكرسػػعيد  بسػػبب ظمػػـ كاعتػػداء االحػػتهؿ ا
بكرسػػعيد  جسػػد فيهػػا كػػؿ أسػػباب الحقػػد كالكراهيػػة، فيحكػػي دكر امػػرأة فدائيػػة مػػف 
بكرسػػعيد مػػات زكجهػػا  يمػػة فحممػػت بػػيف ضػػمكعها كػػؿ أسػػباب الحقػػد كالكراهيػػة، 
فترض  صغيرها السمكـ كاألحقاد التي ستجعمه يشب عمي البطكلة كترسإل فػي ذهػف 

اء إلي الكطف حتي تككف العهقة قكية بينػه كبػيف كطنػه فػي حػكارو كلدها فكرة االنتم
 )مجزكء الكامؿ( :(ُ)شعرًم بينها كبينه، فيقكؿ

                                         

. كيجد الباحث شبيه هذا الحكار كهذ  المعاني عند الشاعرة ٓٔالشعر في المعركة، (ُ)  
ية القميني  كالتي تطمب فيه مف ابنها أف يذهب لقتاؿ األعداء  إذ سذرت حياتها في  رس  ركح

القيـ كالفضائؿ النبيمة في كلدها منذ نعكمة أظفار ، فتقكؿ تحت عنكاف  إلي ابني: )مجزكء 
 الكامؿ(
 لمنضاؿ صنعتؾ فقد تبالي كال بني اذهب

 

 المحاؿ فكؽ إرادة بنيَّ  يا سقيتؾ إني
 

 الجباؿ قكته تدؾ القكم العـز أطعمتؾ
 

 كالنزاؿ كالشدائد لمجهئؿ كهبتيؾ كلقد
 

 طاؿ الظمـ فىميؿي  كلدم يا الظمـ قيكد حطـ
 

 الماؿ سكء مف األرض تصكف كي بعثتيؾ قد أنا
 

 = اؿ بكؿ.. بني يا بؾ كعدته الحبيب كطني
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ػػػػػػػػػػٍذ يػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػغيرمى كامضػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػ  ذي

ػػػػػػػػػػػػػػاتى أىبػػػػػػػػػػػػػػكؾى ً ٍيمىػػػػػػػػػػػػػػهٍ    نػػػػػػػػػػػػػػاًت مى  عى

   
 

 لىبىًنػػػػػػػػػػػي مزجػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػه السػػػػػػػػػػػمك

 ـى كلػػػػػػػػػػػػـ أكيػػػػػػػػػػػػٍف يكمػػػػػػػػػػػػان بىًذٍيمىػػػػػػػػػػػػهٍ   

   
 فىميػػػػػػػػػػػؾى البػػػػػػػػػػػرمءي يىغىػػػػػػػػػػػص  ذػػػػػػػػػػػذ

 سأرًضػػػػػػػػػػػػػػعؾى البطكلػػػػػػػػػػػػػػهثػػػػػػػػػػػػػػديي   

   
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكردي ينبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككه

 ككػػػػػػػػػػػػػػػػذاؾى زىنبقػػػػػػػػػػػػػػػػة الطفكلػػػػػػػػػػػػػػػػػه  

   
الشاعر مػف  فمنذ الكهمة األكلي تتكشؼ الحالة النفسية لهذ  المرأة  إذ أكدع

مػف المػرأة لمعػدك  ذهؿ هذا المطم  النفسػي كػؿ المعػاني المتعمقػة بالحقػد كالكراهيػة
قصػيدته بنػاءن دراميػان   ء الشػاعركفمسفتها تجاهه، كالذم ساعد في تكشػؼ ذلػؾ بنػا

الػػدراما مػػف كحػػكار، كصػػراع،  إذ إف  عبػػد الباسػػط الصػػكفي  اسػػتعاف بػػبعض أدكات
 كقص.

 :(ُ)ثـ تشعؿ نار الحقد أكثر كأكثر في نفس كلدها قائمة
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذفكا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطيؿى الجريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقكف دـ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكب

   
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ييحرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف .. ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمرك   ف .. ييركعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف .. بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه رقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب

   
 نزفكف الذيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، يضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿء كادينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الذصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

   

                                                                                                      

 الرجاؿ أذهؽ فيؾ أ رسي  الميؿ سهرت كلكـ= 
 

 بالذنساء م  بنيها األربعة، فتقكؿ لكلدها: ضاربة في ذلؾ المثؿ
 مثاؿ أعمي في الذنساء حكاية سمعت ما أك

 

 تبالي كلـ الضركس الحرب إلي بأربعة دفعت
 

  اؿ كبكؿ كسيمة بكؿ ضحيكا ـهل قالت
 

، ركحيه القميني، دار الكاتب العربي، ٖٔإلي آذر األبيات، كتنظر في: ديكاف عبير قمب، 
 ـ.ُٕٔٗالقاهرة، 

 .ٔٔالشعر في المعركة، (ُ)  
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 أسرابهـ تيمقي .. عمينا ... المكت مشبكبى المهيب

   
ففػػي تػػأجيج نػػار العػػداكة فػػي نفػػس كلػػدها صػػدرت المقطكعػػة السػػابقة بفعػػؿ 
الماضي )قػذفكا(، لتقكيػة الجانػب اإلذبػارم لديػه كلكػؿ السػامعيف بأفعػالهـ القبيحػة، 

 أفعاؿ مضارعة عمي النحك اآلتي:ثـ أردفت هذا الفعؿ الماضي ب
 يضحؾ( -يستنزفكف  -ييركعكف  -ييدمركف  -ييحرقكف  -)يسرقكف 

تمػؾ األفعػاؿ التػي تحمػؿ داللػة التجػدد كاالسػتمرارية  لتذبػر مػف ذػهؿ تعػػانؽ 
داللة الماضي مػ  داللػة المضػارع أف ماضػيهـ كحاضػرهـ كمسػتقبمهـ حافػؿ بػاآلالـ 

فعمكف كؿَّ شيء محـر يتنافي م  البشػرية مػف سػرقة كاألحزاف التي ال تنتهي، فهـ ي
، حتػػي يسػػتنزؼ الذيػػر مػػف الػػبهد، كال يبقػػي  ، كتركيػػ و دـ الشػػعكب، كحػػرؽو، كتػػدميرو

 مف ًقبىًمهـ إال المكت المشبكب بالمهيب.
كمػػف ذػػهؿ هػػذ  المعػػاني يستشػػعر الباحػػث بػػأف الشػػاعر أراد أف يجمػػ  بػػيف 

هد  كاسػػعة لكنهػػا تضػػيؽ بهػػـ بكجػػكد هػػذا أمػػريف متناقضػػيف، فػػأراد أف يقػػكؿ بػػأف بػػ
المحتػػؿ الغاشػػـ فيهػػا  إذ هػػي  نيػػة بػػالذيرات لكػػف هػػذا المحتػػؿ يسػػمب كػػؿ ذيراتهػػا 

 كثركاتها.
كتحمؿ القصيدة بأكممها كؿ معػاني الغػؿ كالحقػد مػف امػرأة تجرعػت كػؿ ألػكاف 
ب العػػذاب كالمػػرارة مػػف المحتػػؿ الغاشػػـ  لػػذلؾ يػػذكر الشػػاعر ألفاظػػان تنبػػئ عػػف المهيػػ

الذم يككم جكانحها كعما اعتمج صدرها مف أحزاف، فكانت أنسب لحالتها النفسػية، 
 كذلؾ مف مثؿ:
حقػد  –المهيػب  –اعتصػر  –الفػظ  –األحقاد  –السمكـ  –المعنات  –)امض  

 اصطذب...(. -نار  –
استطاع  عبد الباسط الصػكفي  أف يجعػؿ المتمقػي لقصػيدته فػي حالػة تفاعػؿ 

ؿ ما بثه فيها مف أفكار كمعافو كصكرة لمبهد الحزينػة ككاقػ  كانسجاـ معها مف ذه 
مرِّ يبيف معاناتها، فعكػس الكضػ  الػذم كػاف يعايشػه الطرفػاف )الشػاعر كالمتمقػي(، 
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كعمؿ عمي حث المتمقي )شعب بكرسعيد( عمي الثكرة تجػا  األكضػاع المؤلمػة التػي 
تػػػيف همػػػا كانػػػت تػػػنغص عميػػػه عيشػػػته، كقػػػد اعتمػػػد فػػػي ذلػػػؾ عمػػػي كسػػػيمتيف فني

المشهدية كالتصكير، لما لهما مف أثر كبير في النفػاذ إلػي عقػؿ المتمقػي كمذيمتػه، 
كتتحقػؽ سػمطته عمػػي الػنص  إذ إف سػػمطة المتمقػي كمػػا يػرل الػػدكتكر/ عمػي جعفػػر 
العػػهؽ  ليسػػت ذارجيػػة دائمػػان، بػػؿ هػػي فػػي أحيػػاف كثيػػرة، اسػػتبداد داذمػػي يكمػػف 

مقػي عمػي الشػاعر رقػا  السػحرية قبػؿ فعػؿ لمقصيدة في مكػاف مػا، قبػؿ انػدالعها، لي
 .(ُ)الكتابة، كيممي عميه شركط التكصيؿ كالتمقي 

كمػػف هػػذا المنطمػػؽ يمكػػف القػػكؿ بػػأف الشػػاعر كػػاف مكفقػػان إلػػي حػػدو بعيػػدو فػػي 
إرساؿ رسالته إلي المتمقػي  إذ اسػتطاع ذمػؽ لغػة مشػتركة بينػه كبػيف هػذا المتمقػي 

مف األـ لكلدها كالذم اتذػذ  كسػيمة لمتعبيػر عف طريؽ هذا الحكار الداذمي المفتعؿ 
 عف آالمه كأحزانه.

كمػػا يمكػػف القػػكؿ بػػأف شػػعراء ديػػكاف  الشػػعر فػػي المعركػػة  كجػػدكا فػػي بعػػض 
الكسػػػائؿ الفنيػػػة لممسػػػرحية كالركايػػػة ]تعػػػدد األصػػػكات، كالحػػػكار الشػػػعرم[ متنفسػػػان 

لعربيػة لمتعبير عف شعكرهـ كما يذػتمج فػي نفكسػهـ، كعػف معانػاة بعػض الشػعكب ا
 كقت االحتهؿ كاالستعمار.

                                         

، عمي جعفر العهؽ، دار الشركؽ لمنشر، عماف، ٖٔالشعر كالتمقي، دراسة نقدية، (ُ)  
 ـ.ََِِ، ُاألردف، ط
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 اخلمامتة
 الحمد ر، كبعد: فقد كشؼ البحث عف نتائج عدة، مف أهمها:

أثبػت أف كثيػران مػف الشػعراء العػرب التزمػكا بقضػايا شػعكبهـ كأكطػانهـ، حتػي كػانكا 
المساف المعبر عف همكمهـ كآالمهـ ضد االحتهؿ الغاشـ الػذم سػمب كثيػران مػف حقػكؽ 

كاألكطػػاف، فحػػاكؿ هػػؤالء الشػػعراء العػػرب اسػػترداد هػػذ  الحقػػكؽ كالػػدفاع هػػذ  الشػػعكب 
عنها عف طريؽ الكممة الشعرية المؤثرة التي ال تقؿ مكانػة عػف القتػاؿ بػأدكات الحػرب  
كمػػف ثػػـ القػػت هػػذ  الكممػػة الشػػعرية صػػداها فػػي نفػػس متمقيهػػا، فاسػػتماؿ لهػػا كانجػػذب 

 مباشران م  القصائد. نحكها، كتعاطؼ معها، مما جعمه يتفاعؿ تفاعهن 

عمػػؿ شػػعراء  ديػػكاف الشػػعر فػػي المعركػػة  مػػف ذػػهؿ أشػػعارهـ عمػػي الحػػث عمػػي 
الكفاح كالنضاؿ، كذلؾ بتحميس المقاتميف األبطػاؿ، كاسػتثارة الحميػة فػي قمػكبهـ عامػة 
كفػػي قمػػب شػػعب  بػػكر سػػعيد  ذاصػػة مػػف أجػػؿ االنتفاضػػة كاسػػترجاع الػػكطف كالهكيػػة 

 كطرد الكياف الصهيكني.

ديكاف  الشعر في المعركة  بكثير مف المكركث التاريذي العريؽ  لمػا لػه مػف  حفؿ
أهمية كبرل في حياة األمػـ الشػعكب  إذ التػاريإل هػك السػجؿ الػذم يظهػر عظمػة األمػـ 

 كأمجادها، فاألمة التي ال ماضي لها يرف  مف شأنها ينزؿ قدرها بيف األمـ.

ئص فنيػة فػي مككناتهػا اإليقاعيػة انمازت قصائد  ديكاف الشعر في المعركة  بذصا
كأسػػاليبها كتراكيبهػػا أكسػػبتها تفػػردان كحيكيػػةن  ممػػا يػػدؿ عمػػي عبقريػػة كذكؽ أصػػحابها 

 حتي كصمكا إلي قمة اإلبداع الشعرم.

نجػػػا شػػػعراء ديػػػكاف  الشػػػعر فػػػي المعركػػػة  فػػػي تكظيػػػؼ بعػػػض أدكات المسػػػرحية 
إلػي المتمقػي، ممػا يعكػس  كالركاية  إذ ساعدتهـ هذ  األدكات عمي تكصػيؿ مػا يريدكنػه

 ذبرتهـ كثقافتهـ الكاسعة.
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 املصمادر ٔاملراجع
 أٔالً: املصمادر:

  الشعر في المعركة، ديكاف مف الشعر، نظمه شعراء البهد العربية في أضكاء
 ـ.ُٕٓٗمعركة بكرسعيد، مذتارات اإلذاعة المصرية، دار المعارؼ بمصر، 

 ثانيان: المراج :
 املؤنفمات -2

 لية لإليقاع البه ي في العصر العباسي، ابتساـ أحمد حمداف، األسس الجما
 -هػ ُُْٖ، ُكراجعه: أحمد عبد ار فرهكد، دار القمـ العربي بحمب، ط

 ـ.ُٕٗٗ
 الثقافة كزارة منشكرات صالا، مصطفي شتراكس، ترجمة ليفي البنيكية، كمكد 

 ـ.ُٕٕٗكاإلرشاد القكمي، دمشؽ، 
 حديث، عبد الرحمف محمد عيسكم، دار الكتب اتجاهات جديدة في عمـ النفس ال

 ـ.ُُٕٗالجامعية، االسكندرية، 
  ،اتجاهات الشعر الحر، حسف تكفيؽ، الهيئة المصرية العامة لمكتاب، القاهرة

 .ـَُٕٗ
  ،التكرير بيف المثير كالتأثير، السيد عز الديف عمي، دار الطباعة المحمدية

 ـ.ُٖٕٗالقاهرة، 
 :محمد عمي النجار، المكتبة العممية. الذصائص، ابف جني، تحقيؽ 
  الرمكز التراثية في شعر عز الديف المناصرة، إبراهيـ منصكر الياسيف، مجمة

 ـ.ََُِ، العدد الثالث كالراب ، ِٔجامعة دمشؽ، المجمد 
  ،الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر، محمد فتكح أحمد، دار المعارؼ، القاهرة

 ـ.ُْٖٗ



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

َِٖٖ 

 ـ.ُٕٗٗربي، أحمد بك حاقة، دار العمـ لممهييف، بيركت، االلتزاـ في الشعر الع 
  كتابيا[،  –نحكيا  -صرفيا  -صكتيا  -استذدامات الحركؼ العربية ]معجميا

 ـ.ُٖٗٗهػ، ُُْٖسميماف فياض، دار المريإل، الرياض، 
  ،الشعر كالتمقي، دراسة نقدية، عمي جعفر العهؽ، دار الشركؽ لمنشر، عماف

 ـ.ََِِ، ُاألردف، ط
 الكتب، القاهرة،  حٌساف، عالـ بكجراند، ترجمة: تٌماـ كاإلجراء، دم كالذطاب النص

 ـ.ُٖٗٗ
  حركة تجديد الشعر في المهجر بيف النظرية كالتطبيؽ، عبد الحكيـ بمب ، الهيئة

 ـ.َُٖٗالمصرية العامة لمكتاب، القاهرة، 
  ،ـ.ُُٖٗدليؿ الناقد األدبي، نبيؿ را ب، دار  ريب لمطباعة، القاهرة 
  ديكاف أبك القاسـ الشابي، دراسة كتقديـ، الدكتكر/ عز الديف إسماعيؿ، دار

 ـ.ُٕٗٗالعكدة، بيركت، 
  ،ـ.ُٕٔٗ، ركحيه القميني، دار الكاتب العربي، القاهرة، ٖٔديكاف عبير قمب 
 ـ.ُّٗٗ، ِسر صناعة اإلعراب، ابف جني، تحقيؽ: حسف هنداكم، دار القمـ، ط 
 ية الحديثة، عمي عشرم زايد، دار الفصحي، القاهرة، عف بناء القصيدة العرب

 ـ.ُٖٕٗ
 .فصكؿ في األدب كالثقافة، جعفر ماجد، الدار العربية لمكتاب 
  ،في األصكات المغكية دراسة في أصكات المد العربية،  الب فضؿ المطمبي

 ـ.ُْٖٗمنشكرات كزارة الثقافة كاإلعهـ العراقية، 
 براهيـ بيكمي مدككر، دار المعارؼ، القاهرة، في المغة كاألدب )كتاب أقرأ(، إ

 ـ.ُُٕٗ
  قضايا النقد األدبي المعاصر، محمد زكي عشماكم، طبعة الهيئة المصرية العامة

 ـ.ُٕٓٗلمكتاب، اإلسكندرية، 



 

  

 

 
 الشعر في المعركة في ديكاف الرؤية كالتشكيؿ

 

ُِٖٖ 

  في الشعر العربي في مصر، عبد العاطي كيكاف، مكتبة النهضة  ٕٔهزيمة
 ـ.ُٗٗٗ - َُِْ، ُالمصرية، القاهرة، ط

 ئم انعهًيةانرسما -1
  ، العهكد كالتقاليد في العصر العباسي  دراسة فنية ، رضا فتحي نجا، رسالة دكتكرا

 -هػ ُِّْ - ُُّْكمية المغة العربية بالمنكفية، جامعة األزهر الشريؼ، 
 ـ.َُُِ - ََُِ

  ، تداكلية النص الشعرم جمهرة أشعار العرب نمكذجا، شيتر رحيمة، رسالة دكتكرا
لعمكـ اإلنسانية، قسـ المغة العربية كآدابها، جامعة الحاج لذضر كمية اآلداب كا
 ـ.ََِٗنابتة، الجزائر، 

  ،عبد القادر الرباعي ناقدا، الصكرة الفنية نمكذجا، أحهـ عبد الكهاب الجعافرة
 ـ.ََِٖرسالة ماجستير في األدب قسـ المغة العربية، جامعة مؤتة، 

 انذٔريمات ٔاجملالت انعهًية -3
 السابعة، األردف، أكتكبر،  السنة-الذاص كاألدبية، العدد المغكية دراساتال مجمة

 ـ.َُِٔ
 ثالثان: المراج  األجنبية:

 De Beaugrande, Robert and Dressler, Introduction to Text 
Linguistic, London: Longman, 1981 p.8. 


