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   ١٠١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

������� �
  

 

                       خري األمم، والـصالة والـسالم َّ                              َّاحلمد هللا الذى علم بالقلم وجعلنا 

ْعىل أفصح العرب والعجم من تـرشفت لغـة الـضاد باجلريـان عـىل لـسانه  َّ ْ َ                                                        ْ َّ ْ َ

                      وسعدت بالرى من بيانه 

����� �
                                                          فلقد كنت أنوى أن أدرس سيفيات وكافوريات املتنبى دراسة بالغيـة 

                                                                 باحثة عن الصدق الفنى وأثره عىل األداء؛ ألننى أعلم أن املتنبى مـدح سـيف 

ً                                                     ًادقا ومدح كافور اإلخشيدى كاذبـا، فـإن كانـت اإلجـادة أعـىل ىف         الدولة ص

                                                           مدحه لسيف الدولة ظهر الصدق وأثره عـىل اإلجـادة، وإن كانـت األخـرى 

                                                                  ظهرت القدرة الشعرية للمتنبى ىف اإلجادة وإن خالفه قلبه ، ولكـن ىف خلـوة 

َّإجبارية كتبت عىل حيل بينى وبني هذا البحث النعدام املـصادر واملرا ْ ُ                                                          َّ ْ      جـع ىف ُ

   "                   قصائدى ىف رحاب القـدس "                                     خلوتى، وىف هذه األثناء وقع حتت يدى كتاب 

   لـن  "                                                           لفاروق جويدة األديب األملعى، وقرأتـه واسـتوقفتنى قـصيدته الرائعـة 

                                                         وكانت اإلجادة عنوانا له ىف هذه القصيدة؛ فقد نعى فيهـا حـال  "          أسلم رايتى

           سف حتـت أغـالل ً                                             ًاألمة صادقا، وبكى وأبكى املسلمني عىل األقىص الذى ير

                                                           اليهود، ونعى اجليوش العربيـة واإلسـالمية التـى تفرغـت إلذالل املـسلمني 

                 ً                                           طاعة للطغاة ومتكينًا هلم عىل رقاب شعوهبم، وبني أن األقـىص لـن يعـود إال 

       ولكـن -          أحـسبه كـذلك–ً                                           ًباجلهاد ىف بالغة رائقة وكان صادقا ىف كل ما قـال 
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     ِ
 يَ

                                د املسيح عليه السالم، واليوم يسعى                                       القصيدة كانت ىف هناية األلفية الثانية مليال

                                                            اليهود برسعة هلدم األقىص وبناء هيكلهـم املزعـوم عـىل أنقاضـه، ومل أسـمع 

                                                             شاعرنا يرضب بسهم ىف معركة الدفاع عن األقىص اآلن، وله عموده اليـومى 

                                                                الثابت ىف األهرام، مما جعلنى أتعجب من فضيلته وأسأل نفسى هل آمن قلـم 

                                            ا لسانه، أم هل آمن هبا ماضـيه وكفـر هبـا حـارضه أم                     الرجل بالقضيه وكفر هب

                                                                    ماذا يمنعه أن يدىل بدلوه ىف تلك املعركة الدائرة اآلن؟ واحلق أن قصيدته مـن 

ً                                                                ًأروع ما كتب حديثا ىف هذا الباب، وأنا وإن كنـت أبعـد النـاس عـن دراسـة 

                                                               الشعر احلديث أو الشعر احلر ألننى بأزهريتى أرفض تلـك املدرسـة الـشعرية 

                                                             حاربة لألصاله والعروبة والفصحى، وأرى أن الشعر هـو الكـالم املـوزون   امل

                                                              املقفى كام عرفه قدامة بن جعفر، وكل نظـم خـال مـن الـوزن والقافيـه ليـس 

ً                                                           ًشعرا، وترك الوزن عندى وكذا القافيـه ضـعف سـليقة وعجـز؛ فـال توجـد 

      كان      ، ولو )١ (                            كام قال الدكتور زكى نجيب حممود–                          قاعدة وزنية ىف شعر التفعيلة

ُاالكتفاء بالتفعيلة جتديدا لعد الفقر جتديدا ولعد العجز إبداعا، وميل أصحاب  َ ًَ َّ ً َّ ًُ ُ                                                                      ُ َ ًَ َّ ً َّ ًُ ُ

                                                            هذه املدرسة إىل العامية وحرب الفصحى يؤكد سوء طويـة هـؤالء كـام قـال 

                                                  ، وأدل شئ عىل ذلك ما وصل إليه األمر اآلن من نثـر يلـصق  )٢ (             األستاذ العقاد

                   ، وكان آخـر مـصائبهم  )٣ (                 ى الثقافة العربيةً                               ًبالشعر إلصاقا ومن عامية تقتحم مح

                                                                حتويل شعر املعرى إىل العامية، وهذا ما رفضه شـاعرنا ىف عمـوده ىف األهـرام 

                                                           

                زكى نجیب محفوظ /   د   ٣٥٠                                       ما الجدید فى الشعر الجدید فلسفة وفن ص(١)
    ٥٤            تاذ العقاد ص                 اللغة الشاعرة لألس(٢) 
ً                                                                                 ًیدلك على أن ھذا كان عنوانا لھم منذ نشأتھم المذكرة التى قدمتھا لجنة ال�شعر ب�المجلس   ) (٣

                           الت�ى رف�ضت فیھ�ا ھ�ذا الل�ون     ١٩٦٤                                             األعلى لرعایة الفنون واآلداب لوزیر الثقاف�ة س�نة 
   ام                                                                            الجدید ألنھ حرب على الفصحى والقومیة العربیة وفیھ منافاة للروح اإلسالمیة باستخد

             ینظ��ر الحداث��ة –                                                          بع��ض المع��اني الت��ى تخ��الف عقی��دتنا كال��صلب والف��داء إل��ى آخ��ر ھ��ذا 
    ٧٠         الشعریة ص
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                                                             ىف مطلع هذا العام، وال خيدعنك عن عجز هؤالء وسوء طويتهم قول البعض 

                     يـستطيعون الكتابـه ىف  )١ (                                          إن االلتزام بـالوزن والقافيـه سـهل وكـل شـعرائهم

   ً                                       ًفهـذا تـدليس كـام قـال تعـاىل متحـدثا عـن املـرشكني               الشكل القديم، 

               ]   فقد حتداهم القـرآن   ]   ٣١  :       األنفال                 

  .ً                                         ًبام حيرك مهم اجلبال وما تركوا معارضته إال عجزا

                                                    وشاعرنا رائد من رواد الشعر احلديث له قصائد عدة ىف شعر     ...      هذا

                                                          ، ولكن قصيدتنا هذه من بحر الكامل، وقد درستها دراسـة حتليليـة  )٢ (        التفعيلة

        ، بـل هـو  )٣ (ً                                                     ًمتوصال باجلزئيات إىل الكليات كام تعلمت من أشياخنا ىف األزهر

ً                                                            ًاملنهج الذى أرسـاه شـيخ الـبالغيني عبـد القـاهر اجلرجـانى، فرتانـى كلفـا 

ً       ًوال فهـم ً                                                         ًبالدراسة التحليلية متوقفا مع كل حرف وكل كلمة وكل تركيب حما

                                                                 أبجديات الشاعر ىف اإلبانة عن مقصوده، وقد راعنـى أثنـاء الدراسـة غـزارة 

                                                            الصورة الشعرية وشيوع املجاز، وهذا من خصائص مدرسة الـشعر احلـديث 

                                                                    وشعر التفعيلة، لكن لألمانة مع إكثاره من املجـاز إال أنـه قلـام يـأتى متكلفـا 

              ملـة ورصـدت بعـض ّ                                            ّوكثرما يأتى ىف حاق موطنه،ولقد درست القـصيدة كا

ً                                                             ًالظواهر فيها، ثم ختمت بذكر خصائص القصيدة عموما وخصائص الصورة 

 ً          ًفيها خصوصا

                                                           

                   ط الھیئة العامة   ٢٧٨                    محمد السید اسماعیل ص /                        الحداثة الشعریة فى مصر د(١)
                                   م��ن كت�اب أعات��ب فی�ك عم��رى ط ال��شروق،   ١٣                              م�ن مث��ل ق�صیدتھ ش��اعر ف�ى الم��زاد ص(٢)

                  ، ف�األولى تفعیلتھ�ا   ٢٩                    لخیل ال تع�رف النب�اح ص         ،وقصیدة ا  ٢٤                    وقصیدة وھانت األیام ص
                                           مستفعلن، والثانیة متفاعلن والثالثة فعولن 

                                                                                منھم أستاذنا الدكتور محم�د أب�و موس�ى وال�دكتور إب�راھیم الخ�ولى وال�دكتور عب�ده زای�د (٣)
                                                            والدكتور محمود توفیق سعد، والدكتور محمد جالل الذھبى رحمھ هللا  
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     ِ
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ً                                                ًوألنه أول بحث شعرى ىل عـىل مـدار عـرشين عامـا مـن األبحـاث 

                                                                    البالغية أسأل اهللا التوفيق ملا فيه خدمة العربية، والعفو عـن الـذلل والـنقص 

   .            املالزم للبرشية

����������� �� � � � ��� �
ً                                                     ًى أنعم، وأسأله التوفيق لشكر النعم، شكرا ينفعنا ىف يوم           احلمد هللا الذ

  .            جتثو فيه األمم
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     ِ
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 القصيدة

 

 ما عاد جيدى النصح ىف األموات    ���وال رصخاتى.. لن تسمعوا صوتى- ١
                           ِ
ُ ْ 

ٌ                              من منجدى ىف احلرب سيف عاجز- ٢ ٌ ْ ُ َْ          أم أمة ركعت لقهر غزاة                         ِ ِ ْ ٌ 

ِ                  من سامعى ىف األرس- ٣ ْ ٌ             ليل حالك ..َْ ٌ  أم أمة سكرت عىل مأساتى�������                           ْ َ ٌْ 

ِ                     من منقذى ىف املوت- ٤ ِ ْ ُ ٌ          عهد خائن.. َْ ٌ   أم موكب للشجب والصيحات������                           ِ ِ ٌ 

ُ                             من أرجتى والعار يسكن أم- ٥ ُْ ْ ََ ِ                            كفنتها ىف القلب من سنوات         �ً  ةـــــَ ِ ُ ْ َّ 

ِ                                  من منقذى والدم بني عروقنا - ٦ َِ ْ ُ ََّ ْ ْ       � ِ                         غىل بنار احلقد واللعناتي    � ِ ِ ْ 

  إنى سئمت النصح من كهاهنا - ٧
                             ِ ِ
َّ َُ ُ َ�����������������    ما بني عهد كاذب وعظات                       ِ ٍٍ 

ْ                               كانت هنا يوما بالد هاجرت - ٨ َْ ًَ ٌ ُ� �        ��     ملواكب الطغيان والظلامت                        ِ ِ ِ 

ِ                          هى أمة سكبت رحيق شباهبا - ٩ ْ ٌ���         وترشدت شيعا بكل شتات                            ِ ِِ ً َْ َّ 

ِ                            هى أمة باعت صهيل جيادها -١٠ َ ْ ٌ�������   للراكعني عىل حذاء طغاة�����                         ِ ُ ِ 

ِ                            هى أمة حكمت زمام شعوهبا-١١ ُ َ ِ ْ ٌ          والنريان والصفقات.. ِ        باملوت                  ِ ِ 

ْ                               عار عىل الوطن العريق تساقطت -١٢ ِ ِ ٌ       فرسانه كمدا بال غزوات                       ِ ً ُ 

 وغدا قبيح الوجه حيمل سيفه -١٣
                          ُ
ِ          متعثر األحالم واخلطوات                       ِ ِ 

َ                              أين الطريق وقد تراخى عزمنا -١٤ ُُ          واسود وجه الكون ىف نظراتى 
                          ِ
ُ َّ 

َ                                إنى كرهت الركض خلف هواجسى - ١٥ َ ُ ْ ِ َ    وأضعت ىف الزمن البغيض حياتى                               ِ ِ ُ 

  

ُ                     مخسون عاما عشت أرصخ- ١٦ ُ ً   ومواكب الشهداء بالعرشات   ��   أمتى .. َ
                       ِ ِ
ُ 

ٌ                       عاما والطغاة فوارسَ     مخسون-١٧ ُ ً         خاضوا اللياىل احلمر ىف احلانات����  
                            ِ
َ 

ُ                             مخسون عاما ىف الدروب قضيتها-١٨ ِ ً َ       أجرى وراء الوهم والنكبات                              ِ ِ َ ْ 

ِ                              يا ضيعة العمر الطويل وخيبتى-١٩ ِ َ      ىف أمة ختتال بالنكسات���                        ِ ٍُ 

ِ                          هذا تراب القدس حيمل أعظمى-٢٠ ُ   وتكفن��           ُ ِّ َ َ                    اجلسد النحيل صالتىُ َ 

 ُ            والعال رشفاتى... ُ             فاملجد بيتى��    َ           وتلك هنايتى.. هذا املدى قربى-٢١

ْ                             أنا صيحة احلق اجلسور تفجرت -٢٢ َ َّ ُ   ىف ظلمة اليأس الطويل العاتى                               ِ ِ ِ 

ْ                              أنا رصخة األمل الوليد حتجرت-٢٣ َّ َ ِ ِ ُ    ىف عني طفل زائغ النظرات��                           ِ ِ ٍ ِ 

�    ��ٌ          ار وبسمة ٌ                 أنا فرحة بني الصغ-٢٤    ترسى كضوء الصبح ىف الطرقات �
                         ِ ِ ِ
ْ 
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     ِ
 يَ

�     ��ِ                           أنا نظرة القدس احلزينة كلام -٢٥ ُ                          نزفت عىل يدها عيون فتاة� ْ 

ِ                                قل ما أردت عن البطولة والفدا -٢٦ َ ْ� ِ                              واكتب مجيل الشعر واألبيات� ِ َ َ ْ 

  بالدم يكتب أروع الصفحات������������الشئ أغىل من دماء مقاتل -٢٧
                            ِ
َ ُ ْ َّ 

�   ��نا َ     طريقِ                   واآلن نرسم بالدماء -٢٨  ِ          من كلامتْ  مَّ      الدِ  رْ  طِ           هل بعد ع�

ٍ                          اآلن أسمع صوت كل شهيدة -٢٩ ِّ َ ُ   � ِ                             قد زينت بدمائها راياتى� ْ َ ْ َ 

ٍ                             اآلن أرقب وجه كل صغرية -٣٠ ِّ َ ْ ُ ُ ْ َ�    � ِ                              رفعت جبني القدس ىف الساحات� ِ َ ْ 

ِ                                قل ما أردت عن البطولة والفدا -٣١ َ ْ� ِ                      أمام الناس بالدعواتْ        وارصخ � ِ َ 

َ                         الشئ غري املوت حييى أرضنا -٣٢ َ ُ    � ِ                         وشهادة عندى بألف صالة� ِ ٌ 

  

ُ                              أنا ىف حصارى اآلن أمجع أنجمى-٣٣ ْ َ ُ ِ �    وأعيد رسم الكون ىف حلظات�
                          ِ ِ
َ ُ ُ 

     أنا ىف حصارى اآلن أرصد رحلتى- ٣٤
                           ْ ُِ ُ ْ
ِ    �   فأرى دمانا أقدس الرحالت�

                        ِ
َ 

َّ                    أنا لست مسجونا ألن-٣٥ ً �       مالحمىُ ِ                                 سكنت قلوب الناس كالنبضات� َ َ ََّ ِ ْ 

�    ���ٌ                          أنا صامد ىف األرض بني تراهبا - ٣٦ ِ            وسط النخيل�  ِ               وىف شذا الزهرات.. ْ

َ                           عند اخلليل وخلف غزة كلام -٣٧ ََ ِ�    � َ                          الحت ىف يدها الصباح اآلتى� ْ 

ُ                               أنا صامد ىف القدس حني تعيدنى -٣٨ ُ ٌِ� ِ                          طفال أحلق ىف شواطئ ذات� ً ْ  ىِ

ِ                          أنا صامد ىف ليل يافا كلام -٣٩ ٌ           � ِ                         ذابت مآقيها من العربات� ْ 

ً                             ىف األرس أرسم كل يوم صورة -٤٠ ٍ َّ ُ ِْ������ ِ                             وطنا عنيدا شامخ الرايات� َ ً ً 

ْ                            هذا صالح الدين يسمع رصختى -٤١ َ ُ ُ� ��  ِ                          ويطل من بني الظالم العاتى�

ْ                               أنا يا صالح الدين خلفك ال ختف - ٤٢ َ َ َ� �� ِ                  شعب واثق اخلطواتَ         فلديك � ُ ٌ 

ُ                             قم ياصالح الدين هذا شعبنا -٤٣ َ ْ ُ                   يرمى محى الشيطان باجلمرات                        ِ 

ً                                قم يا صالح الدين واسمع أمة -٤٤ ُْ َِ ْ� �� ِ                         تبكى عىل أجمادك العطرات� ِ 

  

َّ                        صافحت جالدى وقلت لعلنى-٤٥ ُ ُ    � ْ                            يوما سأطوى غربتى وشتاتى� ًُ 

ِ                   وحلمت بالزمن اجلمي-٤٦ ُ          ل وحولهُ َ ِ   �    وطن يلملم إخوتى�
                    ُ ْ
ِ َ ُ  وبناتى.. ٌ

ً                            ورضيت أن أمىض حزينا ساخطا -٤٧ ً ُ�  ُ                           وهواجسى السوداء ىف خفقاتى�

َ                                 شاهدت خنزيرا يضاجع قدسنا -٤٨ َ ًْ ُ َُ ُ   ويطوف منتشيا عىل البارات��  
                          ِ
ُ ُ 

�  كانت مآذهنا تئن وتشتكى-٤٩ ������������� ِ                       وتصيح بني اليأس واحلرسات� ِ 

�ُ                       من حلمى رأيت مدينتى ُ      وأفقت-٥٠ ِ                          صارت كنهر الدم ىف حلظات� ِ ْ 



    
 

   ١٠٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

   يا خيبة األحالم حني يصيبنا -٥١
                           َ ُ ُ
ِ ِ َ    � ِ                                سهم اخلداع وخسة الغايات� ُِ َّ ُ َِ ْ 

ٌ                         يا أهيا اخلنزير إنى صامد -٥٢ ُ�������� �������� ِ                            جبل أمام القهر واألزمات� ِ َ ٌ 

ٌ                           ىف موكب التاريخ تعلو أنجم-٥٣ ِ ِ    � ُ               وحيوم بعض ال� ِ            ناس كاحلرشاتُ ِ 

ِ                            افعل بنا ما شئت بني قبورنا -٥٤ َ��  � ِ                             طفل سيولد فوق كل رفات� ِّ ٌَ ُ َ 

  

ْ                          يا أهيا الوحش الكبري تكرست-٥٥ َّ ُ     �   ىف راحتيك مجاجم األموات�
                       ِ
ُ َ 

ٍ                              تلقى علينا املوت كل دقيقة -٥٦ َّ َْ ُ���    �  ِ                         ما بني جوعى عندنا وعراة�

  ما زلت تسكر من دماء ص-٥٧
                          ِ ِ
ُ َْ َ � غارنا َ   وتدور منبهرا عىل الشاشات�

                           ِ
ً ُ ُ 

    بغداد ما زالت تلم جراحها -٥٨
                           َ َ ُُّ
ِ ُ���    �   ودماء قتالها  عىل الطرقات�

                         ِ
ُ 

�   �������ُ                       كابول تزأر ىف أنني صالهتا -٥٩ ِ                            وتطارد الشيطان ىف احلانات� َ ُ 

ِ                           يا دولة البغى الطويل متهىل -٦٠ َ����    � ِ                           فاألرض حتيا بعد طول موات� ِ ُ 

  هذى بالد ال تسامل باغيا -٦١
 

                       ً ٌ
ِ

َ ُ�����������������������   ولكم أفاق الناس بعد سبات�
                           ِ
ُ ُ 

َ                             كم حطمت هذى الشعوب قيودها - ٦٢ ُ ْ  كم فجرت محام من الثورات��   
                        ِ ِ
ً ْ 

  

ً                 سأظل وحدى صامدا.. أما أنا-٦٣ ُ      وسط اخلراب ولن تلني قناتى��                          ِ 

ِ                              وطنى الذى يوما جننت بحبه-٦٤ ُِ ْ ُ ً       � ْ               ما زال حلمى�  مأساتى.. قصتى.. ُ

ِ                             قد عشت أحلم أن أموت بأرضه-٦٥ َ ُُ �    ويكون آخر ما طوت صفحاتى�
                         ْ َ
ِ 

�   ��        إنى أراه يطل من عليائه-٦٦ ِ                             مثل اجلبال الشم ىف النكبات� ِ ُّ 

�فإذا توارى الوجه عودوا واسمعوا - ٦٧  ٍ                       ىف كل فاجعة صدى كلامتى�

�       لكمْ                   ولتذكرونى كلام الحت -٦٨ ِ                             ىف ظلمة الوطن احلزين حياتى� ِ ِ 

ٌ                             سيطل طفل من رماد بيوتنا -٦٩ ُّ ِ ُ َ���    � ِ                            ويطوف فوق القدس بالرايات� ُ 

ْ                           يارب فلتقبل شهيدا يرجتى -٧٠ ً ْ ُّ����    � ِ                             منك الشهادة عند كل صالة� ّ َ َ َ 

�    �امجع بعني القدس يوما أمتى -٧١   وانثر عىل أرض الصمود رفاتى�

  ىف القدس ىف سيناء ىف عرفات��ثروا جسدى عىل أرض اهلدىولتن-٧٢

  عينى عىل الوطن احلبيب اآلتى��صلوا عىل اجلسد النحيل وأغلقوا -٧٣

������������������ً                          ولتدفنونى يا رفاقى واقفا -٧٤   لن ينحنى رأسى لقهر طغاة�

� أنا الردى .. أنا الشموخ.. فأنا الصمود- ٧٥  ِ     غزاةل...  أنا لن أسلم رايتى�

  



    
 

   ١٠٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

  :                 الدراسة التحليلية

  :                        يبدأ الشاعر قصيدته بقوله  - ١    

�           وال رصخاتى    ..               لن تسمعوا صوتى                             ما عاد جيدى النصح ىف األموات�

                                                          وقد أجاد الشاعر ىف تلـك االفتتاحيـة ألن فيهـا براعـة اسـتهالل؛ فقـد 

                       أسأمه ذهلا، وجعل األمل   تى                                             خلص مراده من قصيدته بإخباره أنه يئس من أمته ال

                                                                 استجابتها لنصحه مستحيال كاستحالة االستجابة من األموات كقولـه تعـاىل ىف

                        ] ـــــام   ،  ]  ٣٦  :       األنع

ًوخيرب أنه لن خيطب واعظا ولن يرصخ حمذرا فأمته ماتت إرادهتـا أمـات إرادهتـا  ً                                                                ً ً

       سـتعارة                                        وة ىف رجاهلا، وكل ذلك دل عليـه  باملجـاز واال                   حكامها وانعدمت النخ

ً                                                 ً ملا شبه األمة ىف عجزها وانعدام احلركة فيها دفاعا عـن  "      األموات "          الترصحيية ىف 

     كهم،    حرا                                                              مقدساهتا وضياع النخوة اإليامنية من أبنائها باألموات الذين ال أمل ىف 

                لك الـصورة ىف قمـة                                  استطاع أن يرسم  صورة خاطفة لألمة ت                وهبذا املجاز املعرب 

ً                                                  ً ولقد كان شـاعرنا موفقـا ىف اختيـار كلـامت بيتـه األول بـل  ،               اإلبانة مع اإلجياز

                  عوا، صـوتى، رصخـاتى،  م س تـ "                                    وحروفه، وانظر إىل السني والـصاد ىف كلـامت 

                                           ريها حتكى الصخب الذى حييـاه مـن املـشاكل، بـل وحتكـى  ف        وهى بص "     النصح

                           ر البيت مع الكـرسة التـى تكـاد                                        النصح الذى يتحدث عنه، والتاء هبمسها ىف آخ

                                                                 حتكى تدنى األمة ونزوهلا عن مرتبة العزة ليحكى اللفظ املعنى وليكـون جـرس 

  .ً                         ًاأللفاظ أكثر تأثريا ىف املعنى

                                                بعد براعة االستهالل ىف البيت األول الذى خلص حال األمـة   - ٢ : ٦          

            األرض وحيفـظ                  جه من حمنته من حيرر رْ  ْ  خيْ  ْنَّ  َّمَ                               َ يبدأ ىف مخسة أبيات متتابعة يسأل ع

                                                                 العرض ويرفع الراية، هل هى اجليوش العاجزة أم الـشعوب الذليلـة؟ ويـسوق 

                       الـسيف  والعجـز لألفـراد                                          هذا املعنى ىف قالب بالغى بديع فينـسب العجـز إىل

                                                               الذين حيملون السالح، وىف تلك النسبة جماز عقىل استعاض به عـن ذكـر جنـود 

                           اإلخبـار بـالعجز إىل الـذل فيخـرب                                      أخرب بموهتم ىف البيت األول، ثم ينتقـل بعـد 

                                                                      بركوع أمته للقهر من الغزاة فبدال من املقاومة استكانت وقبلت املهانة وركعـت 

                                                                ذليلة وملن؟ لعدوها الذى غزاها وقهرهـا، ويـستعني عـىل تـصوير هـذه املهانـة 



    
 

   ١٠٢٧
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     ِ
 يَ

                                                              باملجاز ويستطيع أن يصور املعقول  ىف صورة املحسوس ويشخص األمة وكأهنـا 

ً                                               ً ترى مجوعا من األمة راكعني حتت أقدام الغزاة ىف صـورة                  شاخصة أمامه وكأنك

  .ً                                                                ًتأخذ القلوب وحترك املشاعر رفضا هلذه احلالة وحماولة للفكاك من هذا الذل

                                                                    ثم يسأل ثانية من يسمعه وهو ىف األرس الليل احلالك شديد الظـالم 

             ووصلت الغفلة                                                             أم األمة الغافلة املتناسية له وألمثاله، بل هى أمة تناست مأساهتا 

        سـكرت عـىل  "              املجـازى ىف قولـه                                     فيها حلد الـسكر عـىل هـذه املأسـاة والتعـبري 

          فهى أمة  ى                 ياها متناسية املآس حت                                      أبدع ىف تصوير ضياع األمة وامللهاة التى  "      مأساتى

ًبدال من أن تتحرك إلزالة املأساة وتصمد ىف ميادين اجلهاد أمام األعداء بدال من  ً                                                                     ً ً

ُام يغيب عقل السكران ْ         ْت شعوهبا كَ  َبِّ  ِّيُ  ُغ    هذا  َُ                   ُ َُ.  

                                                                واملأساة قد وصلت إىل القمة بحيث أصبح غالب الشعوب يـرى أن 

ً                                                                ًال حل كام جتد السكارى يقولون سكرنا طلبا لنـسيان املـشاكل التـى النجـد هلـا 

ً                                                                   ًحال، وهناك ملمح آخر هلذا املجاز وهو أن السكارى منهم من يتلذذ بسكره وىف 

ُّبح هبا ويتمنى استمرارها السـتمرار تربحـه مـن                           األمة من سيتلذذ بمآسيها ويرت َّ                                        ُّ َّ

                                                                  ورائها، ثم يسأل ثالثة من سينقذه من املوت املحيط به ىف كـل مكـان؟ هـل هـو 

                                                                عهد اخليانة من العامة أم شجب احلكام واسـتنكارهم ألفعـال العـدو بعـد كـل 

                                                           مصيبة حتل باألقىص وأهله، لكنه يصوغ ذلك ىف قالـب بالغـى فـصيح فينـسب 

ً                                                                ًلعهد ىف جماز معرب فنحن نحيا زمنا عنوانه اخليانة بل حيكمنا أناس دعائم         اخليانة ل

                  ىف الكرسـى، فنـسبة ً                                                ً حكمهم قائمة عىل اخليانة واألكثر خيانـة هـو األكثـر بقـاء

                                                                          اخليانة للعهد أفادت الكثرة والغزارة ىف هذا الزمن املظلم بتتابع ظلم اخليانـات،  

                          ، وتعـبريه عنـه بلفـظ املوكـب ىف                                   ثم خيرب أن حكامنا تفرغوا للـشجب واخلطـب

                                                                إشارة إىل أن حكامنا عىل كثرهتم وانعدام فائدهتم ألمـتهم جيتمعـون ىف مواكـب 

ً                                                          ًللشجب بيانا لالسـتعراض اإلعالمـى مـع املـوت القلبـى، فهـم يمثلـون عـىل 

                                                            شعوهبم ىف مرسحية تتتابع فصوهلا والذل مطبق عـىل األمـة والكـذب واخلـداع 

                                       القاسم املشرتك بني شـعوهبا، ويالحـظ أنـه وصـف                         عنوان لقادهتا، والغفلة هى

                    فقـد وصـلت األمـة ملرحلـة   "     املوت "                                   احلالة التى متر هبا األمة وخلصها ىف كلمة 



    
 

   ١٠٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
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     ِ
 يَ

                                        ف التالشى إن استمرت عىل هذا احلال فقد كانت  ر     مشا                  املوت احلقيقى فهى عىل

   .                    وشيوعها معربة موجزة  ها ت ط ا            الكلمة مع بس

ً   ًقا  صـ                            ا له وألمته وقد أصبح العار مالً         ً رجوه منقذ ي                 ثم يسأل رابعة من             

                                                                  هلا وتتابعت اخليانات عليها وقد انعدم األمل ىف يقظتها مـن غفوهتـا بعـد طـول 

َّ                                             َّ لكنه عرب عن هذه املعانى ىف صورة بديعة معربة حيـث                     سبات بل قل بعد موات،
        ففيهـا  "               والعـار يـسكن أمـة "                                          عرب عن مالحقة العار لألمة قادة ومقودين بقولـه 

           يع حيـث أتـى  د                                      حيية أوجزت مراده وصاغ ذلك ىف قالب نحوى بـ          استعارة ترص

           به بقوله ً                             ً ثم وصف األمة التى وقعت مفعوال "        يسكن أمة "             مبتدأ وخربه  "     العار "

                                   وانظـر إىل تتـابع املجـازات ثـم الرتكيـب ىف    ، "                       كفنتها ىف القلب مـن سـنوات "

  ة                                                            الــصورة األخرية، فاألمــة ماتــت ال، بــل ماتــت وكفنهــا ىف قلبــه، فاالســتعار

                                                                    الترصحيية التبعية األوىل أن تكون مع سابقتها اسـتعارة متثيليـة، وختيـل الـصورة 

                                                                        كاملة كام أرادها شاعرنا، فالصورة عبارة عن أمة العار يسكنها تلك األمة األمل 

                              لكن ملسته الشاعرية جتعل الكفن  ،                                     فيها منعدم مثل من كفن وعىل مشارف الدفن

                                ألمـوات، وهـذا هيتـف بـام ذكـره ىف البيـت      ه ىف ا لـ                           ىف قلبه فأمله فيها منعدم كأم

                                                              ، أرأيت كيف تآذرت الكلامت املجازية لبيان حالة األمة ىف صورة بالغيـة     األول

                                                              أبدع الشاعر ىف صوغها وأعانته عىل رسم صورة ألمـة كأنـك تـرى بعينـك مـا 

  .                                             يتحدث عنه الشاعر من موات معنوى وصلت إليه األمة

                       تـابع عـىل أمـة اسـتبيحت مـن ً                                  ًثم يسأل خامسا من ينقذه من نكبـات تت

                                                               عدوها فال وزن لألرض وال للعرض وال حمر ك لقادة دفنوا رؤوسهم ىف الرمال 

                                                                   من أجل عروشهم الزائلة إن هذه احلالة آملته حتى جعلت الدم يغـىل ىف العـروق 

                                                                ويصطىل بنار احلقد ويصب اللعنات عىل األعداء وعىل أبناء الـوطن ممـن ركنـوا 

                                                 حظ أن القدرة الـشعرية عنـد الـشاعر عاليـة والقـدرة عـىل                    للذلة واملهانة، واملال

                                            شائع من االبتذال إىل الدقة واجلامل، فرتاه يترصف ىف   ال             املخرج للمجاز        الرتكيب 

   "                     الـدم، يغـىل، بنـار، احلقـد "                                           الصورة بحرفية عالية، وانظر إىل الكلامت األربـع 

          كـاد يلتحـق                                                        جتدها تضع يدك عىل استعارة متثيلية جعلت من املجاز الذى شاع و

                 ، لكن الشاعر ركـب  )                  دمى يغىل مما فعل فالن (                  فتسمع من العوام ً  ًعا            باحلقيقة إبدا



    
 

   ١٠٢٩
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     ِ
 يَ

    جعـل     فقـد ً                                                         ًالصورة تركيبا بالغيا أخرجها مـن االبتـذال إىل اإلجـادة املتميـزة، 

                                     ا الدم ىف العروق، فهى صورة مركبة جعلـت  هبً                              ًللحقد نارا وجعل هذه النار يغىل 

                                   يدرك باحلواس، وذلك بترصف بسيط يدل عىل     رى وُ        ُ ا يكاد يً  ًس             من املعقول حمسو

   ته   حري                            يتتابع ىف مخسة أبيات تدل عىل  "ْ  ْنَ  َم "                     واملالحظ أن السؤال بـ ،          قدرة شعرية

                                  أمـة حالتهـا تكـاد تستعـىص عـىل احللـول،   مـن                          وتدفق معانى اليأس عىل نفسه 

                                      ة الشعر احلديث فقد كرر الكلامت ىف األبيات  س                            ومعلوم أن التكرار من شيم مدر

                                             االستفامهية تكررت ىف األبيـات، بـل الرتكيـب النحـوى  "ْ  ْنَ  َم "      فكلمة       اخلمسة 

                                                             تكــرر ىف األبيــات اخلمــسة واجلملــة االســتفهامية متكونــة مــن مبتــدأ هــوأداة 

                     هنـا أفـاد املعنـى فقـد  )١ (                                               االستفهام وخربه بعده ىف أبيات مخسة متتابعة والتكرار

  .             أس عند الشاعر                                               تآذرت األبيات عىل بيان احلال املؤملة لألمة مما سبب الي

                                                         وبعد تتابع األسئلة التى دلت عىل تدفق معانى اليأس عـىل قلبـه - ٨  ،  ٧

َّ                                                                    َّخيرب أنه مل النصح من دعاة السوء وعلامء السلطان الذين بـاعوا آخـرهتم بـدنيا 

                                                                غريهم، فعهودهم كاذبة وكلامهتم ال أثر هلا ىف القلوب فهى عظات مكذوبة ممـن 

ً                                 ًيكون صادقا مـع النـاس، ونـسبة الكـذب ً                              ًافتقد الصدق مع نفسه فضال عن أن 

                                                                 للعهد جماز عقىل دل عىل أن الكذب عم وطم، وقد يكون العهد بمعنـى الوعـود 

                                                                      والعهود واملواثيق التى يعطيها احلكام وأذناهبم من علامء السلطان كلها سـتكون 

  -       كام بينـت-                                                 وقد تكون بمعنى الزمن وعىل ذلك تكون من املجاز العقىل         كاذبة،

ُعامل الشاعر مع املفردة برباعة فيولد منها أكثـر مـن معنـى، والحـظ          وهنا جتد ت ِّ                                                          ُ ِّ

                                                                     تعبريه عن علامء السوء وأبواق السلطان بلفظ الكهان وما توحى به وتضفيه عىل 

  .                                                      املعنى من دالالت تغنى عن كثري من األوصاف هلذا الفصيل من األمة

          ، فيخـرب أن                                                  وبعدتتابع األسئلة خيرب باحلال املوصلة حلريته وتتـابع آالمـه

                                                             أمته كأهنا تالشت فهى كانت موجودة لكنهـا هـاجرت تركـت الـدار والـوطن 

                                                                تركت العزة والكرامة ورحلـت إىل الذلـة واملهانـة والتحقـت بمواكـب الظلـم 

                                                                والطغيان، ويصور هـذه املعـانى ىف صـورة رائعـة فيـشبه تـرك العـزة وأدواهتـا 

                  ري باملواكـب ومـا يـدل                                                وأسباهبا بمن ترك أرض وعرض وطنه، ثم انظر إىل التعب
                                                           

                        ط الھیئ�ة العام�ة لق�صور    ٢٠٤                    محمد ال�سید إس�ماعیل ص /    ر، د                       الحداثة الشعریة فى مص (١)
         الثقافة



    
 

   ١٠٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

                                                                 عليه من املعانى، إن األمة سارت ىف طريق الدينا وتركـت أمـر اجلهـاد وركنـت 

                                                               حلكام ظلمة ولطغاة بشمة وسارت ىف ركاهبم وأصبح للطغيان والظلم مواكـب 

                                                           ليصور املعقول ىف صورة املحسوس، وكأنك اآلن تتخيل أمـة خرجـت مجوعهـا 

ً                           ًت املذلـة عنوانـا ألبنـاء األمـة،                                     ىف ركاب حكامها وأصبح للظلم دولة وأصـبح

ُ                                                              ُومنيت األمة بـالفراعني الـذين حكموهـا باحلديـد والنـار بعـدما نكـصوا عـن 
                                                            مواجهة األعداء، والعجيب أن فـراعني اليـوم خمتلفـون عـن فـراعني األمـس، 

                                                             ففراعني األمس كانوا فراعني عىل شـعوهبم وعـىل أعـدائهم أمـا فـراعني اليـوم 

                                          أمام أعدائهم، فقد كانت البيضة حمفوظة باألمس                        ففراعني عىل شعوهبم وجرذان 

                                                                   وكانت األمة مهابة من اخلارج أيام فرعون األول، أما اليوم فعـىل الـنقيض جتـد 

                                                                   حاكام يقتل شعبه ويذل لعدوه، بل جتد الدول اإلسالمية تقبل من أعـدائها مـاال 

     مـع                                                               تقبله من وليها وإخواهنا وتشتد وحتتد عىل األولياء من أهل اإلسالم وتـلني

                                                                   األعداء من أهل الكفر والعداوة لدين اهللا، ولست أخى القارئ ىف حاجة ألمثلة 

                                                               فاألمر واضح، أيا ما كان  فإن الـشاعر يستـرشف لألمـة مـستقبال مـن الـسواد 

                                                               بمكان إن هى استمرت عىل هذا املنهج مـن طلـب الذلـة واملهانـة والبعـد عـن 

ًأسباب العزة والكرامة، وفعال بعد بضعة عرش عام ً                                           ً                        ا مـن إنـشاده هـذه األبيـات ً

  .                          ح ىف طيات النسيان بل والعدم ب                                       هناك دول عربية تكاد تتالشى من الوجود وتص

                                                      بعد تتابع األسئلة اخلمسة التى دلت عىل تـدفق معـانى اليـأس -    ١١:٩

                                                                      عىل قلبه يبني علة هذا  اليأس بتتابع األوصاف لألمة الكاشفة عن احلالة املوصلة 

                                  ىف ثالثة أبيات متتابعة تبـدأ بـصورة  "      هى أمة "       قوله                       للحرية واليأس السابقني ىف

                                مركبة تشبه الرتكيـب ىف قولـه تعـاىل             

                                                     ، واملعنى هى أمة ضيعت شباهبا لكنه صاغ هذا املعنـى ىف قالـب  ]   ١١٢  :      النحل [

              اجلملـة بعـدها            خربه، وجعل "   أمة "         مبتدأ و "  هى "                       بالغى نحوى بديع فقد جعل 

                                                صفة للخرب، ثم جعل الشباب املضيع كالرحيق، ثم إنـه  "               سكبت رحيق شباهبا "

                                                                  يسكب، والذى يسكب سائل بينام الرحيق يشم فانظر إىل تركيبه للـصورة الـذى 

            أبنائهـا ىف  د     تـرشي د                                                 أخرجها من االبتذال إىل اجلامل، ثم إن فرقة األمة وصلت حل

               وانظـر إن شـئت  ،                     أليتام عـىل موائـد اللئـام                               كل مكان فهم ىف املحافل الدولية كا



    
 

   ١٠٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

     مـا -                       وإنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون-ً                                     ًبناء سوريا والعراق الالجئني دوما ألروبا  أل

                                                                توقعه الشاعر حدث، ولكنه صاغه ىف مجلة بديعـة ففـى الـشطر األول مـا يـشبه 

                                       وصف مدركات حاسة من احلـواس بـصفات مـدراكات  (    وهو             تراسل احلواس 

                                              شياء التى ندركها بحاسة السمع صـفات األشـياء التـى                   حاسة أخرى فنعطى لأل

                                                            ندركها بحاسة البرص وتصف األشـياء التـى نـدركها بحاسـة الـذوق بـصفات 

                        وهـذا الرتاسـل بني احلـواس مـن  )١ ( )                                   األشياء التى ندركها بحاسة الـشم وهكـذا

                                                             خصائص الشعر احلديث فقد أكثـر شـعراء هـذه املدرسـة منـه، ولعـل غزارتـه 

                                               اجع إىل اتصاهلم باآلداب الغربية خاصـة الـشعر الرمـزى                 وشيوعه ىف شعرهم ر

                                                                  فهو شائع ىف شعر الرمزيني من الغربيني وهو وسيلة من وسائل تشكيل الـصورة 

      ، وهو  )٢ (                                                               الشعرية التى عنى هبا الرمزيون وعن طريقهم انتقلت إىل اآلداب العاملية

    سـاس           فـإذا كـان أ (                                              رضب من املجاز مع شئ من التوسع والرتكيب ىف الصورة، 

                                                               املجاز هو عالقة بني شيئني كاملشاهبة ىف االستعارة فإن أسـاس هـذا اللـون هـو 

                        ، وهو من الناحيـة الفنيـة    ...                                          وحدة األثر النفسى أو املالزمة اخلارجية بني شيئني

                                                                      وسيلة إىل نقل احلالة النفسية بدقة أكثر ورهافة أشد حيث يكون اللفـظ املنقـول 

ًأدق تعبريا وأرهف أداء ىف حالة ن ً                             ً                                           فسية معينة الرتباطه بموقف يتالزم فيه شيئان، ً

  . )٣ ( )                                                             أو لوحدة األثر النفسى بني الشئ املنقول له اللفظ والشئ املنقول منه

                                                          لقدأطلت ىف بيان معنى تراسل احلواس ألنه نادر ىف تراث السلف كـثري 

ُىف أشعار املدرسة احلديثة فبينته من نتاجهم، أعود فـأقول ىف البيـت الثـانى مـن  ْ َّ َ                                                                     ُ ْ َّ َ

َّ                                           َّ خيرب أن األمة ختلت عن اجلهاد ورسحت جنودها وباعت  "      هى أمة "     قوله        تكراره 
                                                                 أسلحتها وأطاعت الظلمة والطغاة من حكامها الذين أذلـوا شـعوهبم وضـيعوا 

                                                                 حقوقهم وذلوا ألعدائهم باالنشغال بجمع األموال عن إعداد الرجـال للـدفاع 

           لـه ىف أسـلوب                           واملقدسات، لكنه صاغ ذلـك ك                      عن األعراض واسرتداد األرض

                                                              بالغى بديع وأخرب أن األمة باعـت جيادهـا لكنهـا باعـت الـصهيل ال اجليـاد، 

                                                           

  ،   ٨١                                  عل�ى ع�شرى زای�د ط مكتب�ة دار العل�وم ص /                                   ع�ن بن�اء الق�صیدة العربی�ة الحدیث�ة د (١)
     ٢٤٦                              وینظر الحداثة الشعریة فى مصر ص

     ٢٤٧               ینظر السابق ص (٢)
     ٣٣٢           أحمد ھیكل ص /                                 ینظر تطور األدب الحدیث فى مصر، د (٣)



    
 

   ١٠٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
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     ِ
 يَ

                                                                  فريكب  الصورة وحياول إخراجها من االبتذال إىل اجلامل كالبيت السابق، وهـذا 

                                                                      التعبري يدل عىل عروبته واتصاله بنتاج السلف األدبى واللغوى فإنه مل يذكر مـن 

                                     خليل، وتعبريه هذا يـذكرنا بحـوار النبـى                              األسلحة أداة حديثة بل حتدث عن ا

        اإلسالم                                                            مع بنى شيبان ىف العام احلادى عرش من البعثة ملا عرض عليهم النبى 

                                                               عىل أن حيموه وينرصوه إذا قدم إليهـم، وكـان أبـوبكر قبـل احلـوار يـسأل عـن 

   )١ (                                                                     أحواهلم من حيث العدد والقوة والعدة، فقالوا له إنا لنؤثر اجليـاد عـىل األوالد

                                                                  ولنؤثر السالح عىل اللقاح أى ما حيتاجه الفرس وهو أداة احلرب مقدم عـىل مـا 

ُحيتاجه الولد، ولنؤثر رشاء السالح عىل رشاء النوق التى تدر لبنا وتنحر فيؤكـل  ً                                                                     ُ ً

ّحلمها، واألمة العزيزة فعال تقدم السالح الذى تعزبه أمام عدوها  ً                                                         ّ    ،         عـىل الطعـامً

ً                                 ًح النووى ردعا للهند، وهذا ىف كتاب                                لذلك جاعت باكستان لتحصل عىل السال

                اهللا حيث قـال اهللا                       

                 ] ـــال ـــذين   ]   ٦٠  :       األنف ـــام ال              فاحلك

               رقـاب إخواننـا                                                  يشغلون الناس عن االستعداد للعدو املرتبص بنـا اجلاسـم عـىل

                                                              املدنس ملقدساتنا هم جمموعة من اخلونة، ولكـن الـشاعر يعـرب عـن ذلـك بلغـة 

ًفصيحة فيخرب أن األمة اختارت بيع السالح طلبـا للذلـة واملهانـة ركوعـا وذال  ً ً                                                                 ً ً ً

                                                                 حلكام طغاة ال يفكرون إال ىف عروشهم وكروشهم ونسوا لقاء رهبـم، وانظـر إىل

               ، فيلزم الشعوب  )                    للراكعني عىل حذاء طغاة (       قوله                            التعبري املعرب املستفز للحمية ىف

                                                              أن خترج من الربقـة، بـل اجليـوش البـد أن تعلـم أن وظيفتهـا محايـة األوطـان 

  .                                               واستنقاذ املقدسات من يد العدو ال محاية عروش الظاملني

                                ستعارة ترصحيية صورت املعقول ىف صـورة                        ىف الشطر الثانى مع أن اال و

ًفا بـديعا فزادهـا تألقـا ومجـاال بزيـادة كلمـة                          املحسوس إال أنه ترصف فيها ترص ً ًً                                       ً ً ًً

                   ن عىل بيان احلد الـذى   عا                                              احلذاء الذى يركع عليه األذالء، فالرتكيب ىف الصورة أ

                            الركـوع ألعـدائهم مـع تـركيعهم  اً                          ً وخالصته أن حكاما خونة ألفـو ،          وصلنا إليه

                                                               لشعوهبم ضيعوا األمة، وحكموها باحلديد والنار كام يقال، بل نـص عـىل ذلـك 

                               فقد أخرب أن الشعوب حكمت بـاملوت  "      هى أمة "                            البيت الثالث من تكراره قوله 
                                                           

                                ، والم��نھج الحرك��ى لل��سیرة النبوی��ة    ١٣٤                            ال��سیرة لمحم��د ب��ن عب��د الوھ��اب ص        مخت��صر  (١)
            ط المنار   ١٤٤   ص ١                لمحمد الغضبان جـ



    
 

   ١٠٣٣
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     ِ
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        وقولـه  ،           بنـاء األمـةً      ًبـدال مـن             ات مـع األعـداء  ق                         والنريان واخليانة بعقـد الـصف

                            يـشبه تـسلط احلكـام عـىل الـشعوب  "                             حكمت زمام شعوهبا باملوت والـنريان "

          م ىف مـصائر                                                      بالقتل والتعذيب واالعتقال وعقد الصفقات مع األعـداء وحتكمهـ

ً                                                          ًشعوهبم وبسطة سلطاهنم عليهم بحمل يـشد ويـربط بحكمـة وجتعلـه حمكومـا 
ًيتأبى عىل التفلت، وهذا من تصوير املعقول ىف صورة املحسوس بيانا وإيـضاحا  ً                                                                  ً ً

                        والـشاعر يوصـف حـال األمـة  ،ً                                       ًله وتصويرا له بصورة تستقر ىف العقول جلامهلا

                        جه اجلبـابرة وكلمـة حـق عنـد    ىف و                                   بكل وضوح مما جيعل قصيدته بمثابة رصخة

                                                       .                                                               سلطان جائر

                                                     ىف البيتني الثانى عرش والثالث عرش يكرر املعنى الذى ذكـره -  ١٣  ،   ١٢

ً                                                                 ًىف البيت العارش متحدثا عن جيوش مل تصبح محاية األوطان وظيفة هلا بل باعت 

                                     قادة ىف اجليوش من قتلـه العـار الـذى أصـبح                            سالحها، فيخرب أن من اجلنود وال

ِمالصقا لوطنه وماتوا كمدا وحزنا عىل أمة منعوا من محايتها ومقدسـات منعـوا  ً ً ً                                                                   ِ ً ً ً

                                                                من اسرتدادها من يد العدو، ويصور احلالـة النفـسية للجيـوش التـى ىف قلـوب 

ًأبنائها بقايا إيامن وبقايا عزة تصويرا بسيطا؛ فقد ماتوا كمـدا وحزنـا وبـدال ً ً ً ً                                                                      ً ً ً ً      مـن ً

ً                                                                   ًالسقوط شهداء ىف ميادين العزة إذا هبم يتساقطون حزنا بـال قتـال وبـال جهـاد، 

ً                                      ً الذى مات عىل فراشه حزينا يقول حرضت كذا                          وذلك كقول خالد بن الوليد 

ً                                                                 ًوكذا صفا وما موضع شرب ىف بدنى إال وفيه رضبة بسيف أو رمية برمح وهأنـذا 

  . )١ (        اجلبناء                                       أموت عىل فراشى كام يموت البعري فال نامت أعني

ً                                                     ًثم خيرب أن من الفرسان من مات كمـدا ومـنهم مـن حيمـل الـسالح ىف 

                                                                       متثيلية هزلية ىف بعض التدريبات التى حيرضها القادة متوهيا عىل العامة ولبيـان أن 

                                                            اجليش موجود ولرسقة بعض األموال بعلة اإلعداد للجيـوش، لكنـه يعـرب عـن 

                              الوجه فهو عابس من شدة حزنه عىل                                        هذا املعنى بصورة بليغة فالفارس غدا قبيح 

ً                                                                ًأمته حيمل سالحه لكنه متعثر األحالم فاألحالم ليست طريقا يـسري فيـه ليتعثـر 

                                                                  فيه وإنام التعبري جمازى عرب عن ضياع األحالم واليأس من حتققها وعدم القـدرة 

                                                                    عىل الوصول إليها والعوائق التى متنع من حتققها بمن يسري ىف طريـق يتعثـر فيـه 
                                                           

                                 ، ط الوف�اء مكتب�ة العبیك�ان، تعلی�ق    ٢٥٠   ص  ٢٨                                  ینظر مجموع�ة الفت�اوى الب�ن تیمی�ة ج�ـ (١)
                         عامر الجزار وأنور الباز
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                                                            العوائق فيه، وإضافة التعثر بعد ذلك للخطـوات عـىل احلقيقـة فهـوىف        من كثرة

ًواالطمئنان واألمان، وهـو بـدنا ونفـسا                                       مشيته متعثر كناية عن الذلة وعدم الثقة  ً                                 ً ً

  .       غري مؤهل

                                                    خيتم الشاعر هذا املقطع بعد تتابع األسـئلة ىف أبيـات مخـسة - ٥ ١ ، ٤ ١    

                        بذكر حال األمـة مـن الـضياع                                           وبعد ذكر أسباب هذا اليأس املطبق فيام وىل ذلك 

                   ىف اسـتفهام يـدل عـىل  "          أين الطريـق "                                    واهلوان والتنازل عن أسباب العزة يقول 

         والعـزم  "               وقـد تراخـى عزمنـا "                                     احلرية واحلرسة، ثم يعلل احلرسة واحلرية بقوله 

                                  ى كاحلبل والثوب وغريه، وبيان ذلك أن ِّ                           ِّوى ال يرتاخى، والذى يرتاخى حس  عن م

                                             ى اجلد ىف العمل واالستمرار أطول فرتة ممكنـة شـمر عـن                      الرجل ىف بيئتنا إذا نو

    قـوى  ي                                                           ساعديه وساقيه وربط وسطه وشده بمئزر أوحبل ونحوه ويقولـون هـذا 

ًعزمه ويعطيه عزما عىل عزمه ويكون أكثر عونا له عىل جهد أكرب وعمل أكثر قوة  ً                                                                     ً ً
     لقـوة ً                                                                   ًودقة وإتقانا، والشاعر يريد أن العزيمة ضعفت وأننا تنازلنا عـن أسـباب ا

                                                    واالجتهاد وفتحنا باب االستهانة وهـو بـاب عظيـم ىف إزالـة                وأغلقنا باب اجلد

                                                                   األمم وضياعها، فانظر إىل الصورة املطروقة عىل ألسنة العوام كيف ترصف فيهـا 

                                                                   الشاعر فصاغها صياغة جديدة أكسبتها بالغة وفصاحة، وكذا ىف الشطر الثـانى 

                        س يقولـون اسـودت الـدنيا ىف                                         من هذا البيت يفعل مثل هذا فأنـت تـسمع النـا

                                                                 عيوننا كناية عن اشتداد األمور وتـراكم األزمـات وعـدم رؤيـة احللـول، لكنـه 

ً                                                            ًترصف ىف هذا املعنى فجعل للكون وجها وجعل الوجـه قـد اسـود أى مل يكـن 

ً                                                            ًكذلك، ووجه الشئ يكـون غالبـا أرشف شـئ فيـه، فلعلـه يـشري بـه إىل حكـام 

                     يـد أن يقـول إن الـسواد  ر             شعوهبم، هل ي                         الذين كتبوا سواد الكون عىل       املسلمني 

                                                               سببه خيانات احلكام املتتابعة وانشغاهلم بعروشهم وكروشهم عـن فـرض رهبـم 

                                                                       عليهم؟ أم أنه يشري هبا إىل العلامء وهم وجهاء القوم ىف كل زمان ويقول إن علامء 

ُزمانه باعوا آخرهتم بدنيا غريهم فرخـصوا للحكـام مـا يفعلونـه وحرمـوا عـىل  َّ                                                                ُ َّ

                                                   للظامل، وجعلوا طاعة احلاكم مطلقة، وهى ىف األصل مقيـدة  " ال " ة     قول      الشعوب

                                                                       كام قال اخلليفة األول أطيعونى ما أطعت اهللا فيكم، أم أنه يريد الكون كله سـواد 

                                                               وعرب بالوجه عىل سبيل املجاز املرسل بعالقـة اجلزئيـة حيـث عـرب بـاجلزء وأراد 
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ً                       ًءا مـن الكـون وإن كـان هـو                                         أم أنه يريد اجلزئية أى أن الـسواد يمـأل جـز     الكل،

                                                                        األظهر إال أن هناك ىف الناس بقايا وىف الزوايا خبايا، وأن هذه األمة منـصورة إن 

                                     جيدد هلا أمر دينها عىل رأس كل مائـة عـام،                               شاء اهللا عىل عدوها يبعث اهللا هلا من 

       املتفـوق –                                                   أرأيت كيف كثرت االحتامالت  بسبب ترصف بسيط أضافه الـشاعر 

           متكـن فيهـا   تـى                               للـصورة، إهنـا القـدرة الـشعرية ال-         القصيدة             عىل نفسه ىف هذه

                      فلعلـه يـشري إىل أن هـذا  "        ىف نظراتـى "          عىل قوله  ق                          شاعرنا، بل ال يفوتنى أن أعل

ً                                        ً لكن هناك أناسا آخرين حييون حياهتم بالطول  ،                               السواد يكاد يراه هو وأمثاله فقط
                     يغ أفاد أن هذه احلالة                 هبذا القيد البل ،                                     والعرض يتمتعون ويأكلون كام تأكل األنعام

                                                                  النفسية التى حيياها قارصة عىل أناس حيملون هم هذه األمة لكنهم ىف كل زمـان 

                                                                  قليل، يدلك عىل هذا املعنى أنه ملا حتدث عن العزم املرتاخى حتدث بصيغة اجلمع 

      تراخـى  "                                                          وملا حتدث عن الدنيا التى اسودت ىف نظرته عرب بـاملفرد، وقـال هنـاك 

                           ، ثم خيرب ىف البيـت الثـانى أنـه  "                      واسودت الدنيا ىف نظراتى "   ال             بينام هنا ق "     عزمنا

َّ                                                                   َّكلام فكر ىف حال األمة اآلن وما سيؤول إليـه مـستقبلها املتوقـع أن يكـون أكثـر 

ًكلام فكر ىف هذا غالبته هواجس الرش خوفا وأملا عىل أمتـه، ً                ًسوادا من حارضها،  ً َّ                                                  ً ً َّ

               إنـى كرهـت الـركض  "                                             ثم خيرب أنه كره السري خلف هذه اهلواجس لكنـه يقـول

                                       ويعرب بالركض دون السري للداللة عىل الـرسعة  "  إن "          فيؤكد بـ " ى         خلف هواجس

                                            ثم جعل اهلواجس وهى معان نفسية معنوية جعلها  ،                    والتأثري األعظم ىف األرض

ًركض خلفه فزاد الصورة مجاال وأخرجها من حد االبتذال، وىف ُ            ُ كاحلسى الذى ي ُ َ ْ                                                   ً ُ َ ْ
                                          بها ضاع ىف هذا الزمن البغيض الذى الحيبه عاقل                             الشطر الثانى خيرب أن حياته أغل

                                                                       لكثرة ما أمل باألمة فيه، وهو ال يقصد الزمن أو الدهر لذاته إنام يقصد األحـداث 

                                                                      التى متت فيه، وإن كنت أرى أنه كان من األوىل بالشاعر أن يرتك هذا التعبري ألن 

         واحلـديث  )١ ( "                               قال اهللا ال تسبوا الـدهر فأنـا الـدهر "                 هنى عن ذلك فقال       النبى 

َّ                                             َّ واملقصود أن الذى قدر هو اهللا والفاعل احلقيقى هو  ،                       قدسى أى أن القائل هو اهللا
                                                           

                          نى ابن آدم یسب الدھر وأنا     یؤذی "                                                الحدیث متفق علیھ من حدیث أبى ھریرة بلفظ قال هللا  (١)
                                            رواه البخارى فى كتاب التفسیر واألدب والتوحید   "                                   الدھر بیدى األمر أقلب اللیل والنھار

               ، وك�ذا أحم�د ف�ى     ٥٨٦٣  ،     ٥٨٦٢                      ، وكذا رواه مسلم برقم     ٧٤٩١  ،     ٦١٨١  ،     ٤٨٢٦       بأرقام 
                                                           ینظر صحیح البخارى ط الرسالة ت عز الدین ضلى، عماد الطیار،     ٧٢٤٥           مسنده برقم 

         ١٧١٧    ، وص    ١٤٧٢    ، وص    ١٢١١    سن ص     یاسرح
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                                                                  فينبغى القبول والرضا مع عدم االستكانة، بل والسعى احلثيث ىف دفع هـذه    اهللا،

  .                               النكبات وإصالح حال األمة بمنهج اهللا

         وهـو يتـأمل                                                     أيا ما كان فإن الشاعر خيرب أن القدر األكرب من عمـره مـىض 

ْللنكبات املتتابعة التى متنى هبا األمـة مـن كيـد أعـدائها وعجـز أبنائهـا وهتـاون  ُ                                                                    ْ ُ

  .      حكامها

                                                          هذا وإن كنت أرى أن هذين البيتني أكاد أشعر أن زمـن احلـدث وزمـن 

                                                               التغنى هبام خالف زمن اإلنشاد؛ فقد دخلهام تشعيث األزمنة زمن احلدث وزمن 

َّمة حركته ثم تغنـى هبـذين البيـتني وعنـد                                 التغنى وزمن اإلنشاد، فإن أحداث األ َ َ ْ َ َّ َ                                  َّ َ َ ْ َ َّ َ

              وتوضـيح ذلـك أن                                                 اإلنشاد وضعهام الشاعر ىف هذا املوطن ومكاهنام بعد ذلـك، 

                                                              زمن احلدث زمن مؤقت مفروض عىل الشاعر من خارج وأكرب أثره يكاد يكون  (

ً                                                                  ًقارصا عىل إثارة نفس الشاعر وهتيئتها للتغنى وهو زمن رسيع االنقضاء، وزمـن 
                                                                نى إنام هو توقيت الستجابة النفس حلافز اإلثارة ثم بلـوغ االسـتثارة درجـة     التغ

  ً                                   ًنفصل عن النفس طليقـا بـال إكـراه وال قـرس، ي                            من النضج والتحفز جتعل الغناء 

                                                               وعند الوهلة األوىل قد يكون زمن احلدث وزمن التغنى من القـرب والتالصـق 

                      يكاد يبقى عىل ذلك إال                                               والتالزم بحيث يكونان كأهنام زمان واحد، ولكن هذا ال

ً                                                                 ًفرتة قصرية جدا، وهى الفرتة املتصلة بزمن احلدث، وهى فرتة ال يمكن أن تدوم 

ًغري قليل خطفا ثم تنقطع اضطرارا، بيد أن هذه الفرتة القصرية اخلاطفة هى التى  ً                                                                      ً ً

                                     ، وهذا الذى ذكرته ىف هـذين البيـتني مثـال  )١ ( )                            توشك أن حتدد طبيعة نغم التغنى

                            وهو باب عظيم عجيـب يكـاد يكـون                         لقصيدة واختالف أزمنتها،           للتشعيث ىف ا

                                                                الذى افرتعه ىف العرص احلديث شيخنا وعميد األدبـاء وإمـام الـرتاثيني وأسـتاذ 

    وإن    ..      هـذا–       رمحـه اهللا –                                            اجليل بحق أستاذنا وشيخنا الشيخ حممود حممد شـاكر 

            ربام كـان هـذا                                                             قدر ىل اللقاء بشاعرنا الفذ لربام كان له رد علمى عىل ما ذكرت  ول

                                                               الرد أمجل وأعجب وأقرب لنفسى مما رأيتـه، وذلـك أن القـصيدة متـر بمراحـل 

                                                                يعلمها املتخصصون فإن األحداث حترك قرحية الشاعر ويبدأ التفكري ىف إخـراج 

ً                                                                   ًعمل عام تأثر به كإنشاد هذه القصيدة مثال، ثم إن القرحيـة واتتـه فكتـب بعـض 
                                                           

            ط  الم�دنى    ٢٤٢                                                       ینظر نمط صعب ونمط مخیف للعالمة الشیخ محمود محمد شاكر ص (١)
د فى ھذا الباب   َ                                     َّ              َبجدة، فلیرجع  إلیھ فإنھ كتاب ماتع تفرَّ
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َاألبيات، ثم بعد ذلك ىف كل موطن تست ُْ                                 َ ُّفز قرحيتـه وملكتـه الـشعرية يكتـب مـا ُْ َ                                ُّ َ

                                                                       هتف به قلبه، وهكذا حتى تتم القصيدة ولعله أعاد صياغتها وعدل فيها، ولعلـه 

                                                                      قدم وأخر حتى يستوى البناء النهائى كيفام يرى هو، وعند الرتتيب النهـائى قـد 

  .                                     يرتدد ىف أمور، بل قد ختتلف معه بعض اآلراء

ــتني                           بعــد االســتفهام الــذى دل عــىل -     ١٩:١٦                     احلرية واحلــرسة ىف البي

ً                                                                  ًالسابقني يعود بالتاريخ إىل الوراء فيجرت آالم مخـسني عامـا عاشـها ىف النكبـات 
                                                                  كتعليل للحرية واحلرسة السابقتني، ويعود إىل ظاهرة تكـرار الرتاكيـب النحويـة 

                                                                   فيكرر اجلملة اخلربية االسمية، ولكنه يكرر املبتدأ كام هو وينوع  ىف اخلرب بعـض 

ً                                                            ًفى عىل تكراره لونا مجاليا خيرج به مـن الرتابـة إىل اجلـامل، والتكـرار         الشئ فيض

        فيكـون ىف  )١ (                                                        بالغة عظيمة ليس ىف حاجة للدفاع عنه بل يأتى ىف مقامـات تتطلبـه

                                                                     حاق موطنه ويكون اإلتيان به من باب مطابقة الكالم ملقتىض احلال ، وهذا املقام 

  .ً                      ًتطلبه فأتى مجيال كام رأيت

      وهـو  "            عشت أرصخ أمتى "                    لبيت السادس عرش قوله               ويلفت نظرى ىف ا

            ولكنـك عنـد  ،              ىف البيت األول "                       لن تسمعوا صوتى وال رصخاتى "          نقيض قوله 

ً                                                               ًالتدبر تدرك أنه ىف هذا البيت حيكى ما حدث منه طوال مخـسني عامـا هـى كـل 
ْعمره آنذاك، أما ىف البيت األول فيخرب أنه بعد طول رصاخ ونصح ألمة شارفت  ُ                                                                 ْ ُ

ُ         ُ وخيرب بعد                                  لن جيدى فأخرب بأنه سيكف عن الرصاخ، ه          يقن أن رصاخ         عىل املوت أ

                                                                  باحلل األمثل ىف األبيات التالية، وهذا يدلك عىل تشعيث األزمنه كام أخربتك ىف 

                                                                     البيتني السابقني، وتلك قدرات شعرية تدل عىل ملكة شعرية حباها اهللا لشاعرنا، 

ً                   ً ظل مخسني عامـا يـرصخ ىف                                            فال تناقض كام رأيت، الشاعر خيرب ىف هذا البيت أنه
ًأمته حمذرا واألحداث والنكبات توقظ املوتى فضال عن تنبيه الغافلني؛ فمواكب  ً                                                                   ً ً
                                                                الشهداء كل يوم بالعرشات يتزايدون وال حراك من أحد مما يؤكد صدق حكمـه 

                                                                   عىل أمته ىف البيت األول، ولكنه عرب عن جنازة الشهيد بلفظ املوكب وهى كلمة 

َّ                                             َّعظامء والقادة فيقولون حرض موكب الـرئيس ومـر موكـب                  ال تستخدم إال مع ال
                                                                      الوزير وهكذا مما يدل عىل العظمة والكثرة، فام علة تعبري شاعرنا هبـذه الكلمـة؟ 

                                                           

                                                                                 ینظر التكرار بالغة ألستاذنا األستاذ الدكتور إبراھیم الخولى صـ أ، ط الشركة العربی�ة  (١)
                  للنشر والتوزیع
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                                                              هل هى إشـارة إىل عظمـة الـشهادة ىف النفـوس املـسلمة وإن كانـت ىف أغلبهـا 

  ً                                                             ًمتخاذلــة، أم هــى لبيــان الكثــرة حني تــشييع اجلنــازات إعالنــا عــن املــشاركة

                                                               الوجدانية والغضب الوقتى واألمل احلقيقى الـذى رسعـان مـا يـزول أثـره بعـد 

                                                                       انغامس ىف دنيا حقرية، أم هو يريد أن يقول إن الثابتني واملرابطني ىف بالد احتلهـا 

                                                           عدو غاشم واملدافعني عن األقىص بصدور عارية لعدم تيـرس الـسالح هلـم هـم 

                             خذ اسم املواكب ال القادة، لعله                                          العظامء حقيقة وجنازاهتم هى التى تستحق أن تأ

                                                                    يشريإىل ذلك، وهذا ما يعني عليه البيت القادم الذى خيرب فيـه أن حكامنـا طغـاة 

ً                                                            ًفوارس أصحاب معارك لكن معركة الـشهيد ىف امليـدان دفاعـا عـن األعـراض 

  -                       وإنا هللا وإنا إليـه راجعـون–                                         وبيوت الرمحان، أما هؤالء فمعاركهم ىف احلانات 

ً                                                  ًت كام أخرب بمواكب الشهداء عرب مخسني عاما خيرب بحال احلكام               وهو ىف هذا البي
                                                                 ىف هذا التاريخ، بل ومن قبله بكثري فهم مع شعوهبم طغاة ظلمـة، وردهـم عـىل 

                                      ودنسوا مقدساهتم بخوض املعارك العظيمـة مـع                            أعدائهم الذين احتلوا أرضهم 

         ىف قولـه                   استعارة هتكمية كـام "     خاضوا "        وقوله  ،                         كئوس اخلمر والعرى واإلباحية

         تعاىل        ] تلـك االسـتعارة ىف  ]  ٤٩  :       الدخان ،                 

                                                               قمة اإلجياز فقد أغنت عن كثري من األوصاف فهذا جهادهم بل هـذا أعظـم مـا 

                                        ثم خيرب الشاعر ىف البيت التاىل أنه قىض مخـسني  ،                           يقدمونه ىف مواطن اجلد والقتال

ًة مصلحا وبـاحلق هاتفـا ينـادى أمتـه بإصـالح الـتعليم ً                   ًعاما ىف كل دروب احليا ً                                             ً ً

                                     وصناعة األدوية وصناعةالسالح لعلمه أن                               والطب والعالج والصناعة والزراعة

                                                              أمته لن تنهض من رقادها ولـن تعـز بعـد طـول ذل إال إن أكلـت مـن غرسـها 

                                                            ولبست من نسجها وركبت من صنعها وصنعت دواءها وسـالحها بيـدها دون 

                                                    ها، فهذا هواملطلوب الذى لن تعز األمة إال به، عرب عـن ذلـك               أدنى حاجة لعدو

                       فقد تبني بعد عـرشات الـسنني  "                               ىف الدروب قضيتها أجرى وراء الوهم "     قوله   ىف 

                                                             أن اإلصالح ىف أمته صعب ما دامت هذه الثلة مـن احلكـام جاثمـة عـىل رقـاب 

                  يـدل عـىل تنـوع كـل "      الدروب "            ولعل اجلمع ىف                           شعوهبا، لقد تبني أن هذا وهم 

   "        ىف الـدروب "                                                      األبواب احلياتية التى حتتاج إلصالح، والتقديم للجار واملجرور 

ً                                                       ً لعله ليفيد أنه كان طيلة عمره باحثا عن اجلهاد بالكلمة ىف  "      قضيتها "          عىل العامل 



    
 

   ١٠٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

ًكل هذه امليادين ال راقدا مستكينا ىف بيته وال راكنا لدنيا زائلـة وال حلـاكم ظـامل،  ً ً                                                                        ً ً ً

             جيـرى خلفـه ألنـه          والوهـم "               أجـرى وراء الـوهم "                       وهذا هورس املجاز ىف قوله

                      ن ذكر كـثري مـن التفاصـيل  ع                                         معنوى ليس حسيا والتعبري املجازى أوجز وأغنى 

                                                                   التى ذكرها ىف أبواب اإلصالح والنكبات التى الحقته مع كل أمل ىف يقظة األمة 

                والـشاعر مـن اجليـل ٍ                                                    ٍوحتوهلا للعافية بعد طول مرض يفاجأ بنكبة تعيده للوراء، 

                     وما تالها مـن انكـسار     ١٩٦٧                                          ى كابد مرارة اهلزيمة احلربية والنفسية لنكسة    الذ

  .                                   نفسى كاد يأكل األخرض واليابس ىف النفوس

                                                      بعد ذلك يتحرس عىل ضـياع عمـره ويندبـه وخيـرب بخيبتـه بعـد أزمـان 

                                                                متطاولة من العثرات بعد املحاوالت للنهوض دون أدنى بارقـة أمـل مـن أحـد 

ً                                               ًما، وكيف تنهض أمة ختتال بالنكسات، إن هذا التعـبري ً                    ًسواء كان حاكام أو حمكو

ًاألخري شديد القسوة ىف وصف األمة فلو كان صادقا دقيقا فيه لعـدت األمـة ىف  ً                                                                ً ً

                                                                     األموات والنتفى األمل فيها، ولكن أشياخنا وآباءنا الذين عايشوا تلـك الفـرتة 

         ة تدل عىل                                                          أخربوا بأقوال وأفعال من رجال األصل أهنم هم املسئولون عن النكس

    بـامء                                                            شئ مما يشري إليه الشاعر ىف هـذه اجلملـة املعـربة التـى تـستحق أن تكتـب 

                                            ، إنه تعبري ال يدل عىل سلبية األمة وال اهنزاميتهـا  "                 أمة ختتال بالنكسات "      الذهب 

        فـام يوجـب                                                       وفقط، بل هو تعبري يدل عىل أن األمة عىل النقيض ىف كل مطلوب، 

                                عدها، فالنكـسة التـى توجـب االنكـسار                                احلزن عند أصحاب الفطر السليمة يس

ًوالذل والصغار فيمن تسببوا فيهـا إذا هبـم خيتـالون ويتاميلـون طربـا وفرحـا ىف  ً                                                                   ً ً

                                                                 هيسترييا ال تدركها العقول السليمة مما يدل عىل أمر قريـب مـن اجلنـون مـؤذن 

                                                                   بذهاب العقل وانعدام األمل ىف هؤالء؛ لذلك بدأ البيت يندب عمره الذى ضاع 

  .    هباء

                                               ومن البيـت العـرشين إىل اخلـامس والعـرشين يبـدأ مرحلـة - ٠    ٢٥:٢

                                                                  التحول من ذكر حال األمة من الضياع واهلوان وأسباب ذلك إىل مرحلة البحث 

                                                                   عن احلل، وذكر املنهج األمثل للعودة للعزة بعد طول غياب، ذلك املنهج الـذى 

     وطـان   األً                                                         ًسيبدأ ذكره ىف البيت السادس والعرشين وعنوانه اجلهـاد دفاعـا عـن 

ًفعا للراية وطلبا للشهادة، ويستمر ذلك املقطع حتى البيت الثانى والـثالثني؛  ر و ً                                                                     ً ً



    
 

   ١٠٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

        ىف بـاب ً               ً  وهـذا يـدخل بالغـة ،ً                                      ًمما جيعل هذه األبيات الستة وسطا بني مـرحلتني

              ويعـود ىف هـذه  ،                                      حسن التخلص من غـرض شـعرى إىل غـرض شـعرى آخـر

            واملبتـدأ ىف  ،        االسـمية                                                األبيات لظاهرة تكرار البناءالنحوى فيعتمد عـىل اجلملـة

                                   ، بيـنام ىف األبيـات األربعـة التاليـة ضـمري  "   هـذا "                        البيتني األولني اسم اإلشـارة 

           تلـك كلـامت  "         رحة، نظرة ف           صيحة، رصخة،  "            مفردة مؤنثة        واخلرب  ، "   أنا "       املتكلم 

                                                 ، وهو هبذا التكرار يريد أن يثبت معنى ويلـح عليـه ألن  "   أنا "ً                ًأربع كانت خربا لـ

                                             املعنى ماثل ىف البيـت األول حيـث خيـرب أنـه مـات وكـل       ، وذلك            ما تكرر تقرر

                                                               عالمات احلياة حتولت ألدلة عىل موته فرتاب القدس حيمل أعظمه، فرفاتـه بعـد 

ُ                                                               ُوفاته انضم لرتاب القدس، وجسده النحيل كفن ىف صالته، وهذا معنى عجيب 

ً    ًيزا                                                                   التجوز واضح فيه لكن وجه التجوز هوالذى خيفى، واملعنى أنا ال أحيا إال عز

                                                                   مرفوع اهلامة وكل حياة فيها ذلة املوت خري ىل منها، وكـل مـا تـراه مـن مظـاهر 

                                                                   احلياة دليل عىل موتى ما دامت احلياة ليست بعزة، فقد كفنت ىف صالتى فالعمل 

                                                                   الدليل عىل احلياة ليس إال الكفن الذى كفنت فيه، وفيـه إشـارة إىل أن مطلـوب 

                            هواحلركـة بعـزة السـتنقاذ األرض                                   الوقت هواجلهاد والدليل عـىل حيـاة األمـة

ً                                                               ًواملقدسات والعرض، وما عدا ذلك ليس دليال عىل احليـاة، فهـذا املـدى الـذى 

ًترانى أحترك فيه قرب ىل، وتلك هنايتى التى أمتناها ميتا تاركا حلياة الذلة مقبال عىل  ً ً                                                                          ً ً ً

    اتى                                                               ما عند اهللا، فمثىل ال حييا إال حياة الرشف والسؤدد فاملجد بيتى والعـال رشفـ

  .                                               وىف كليهام كناية عن صفة املجد والرفعة والعزة والرشف

                                                           بعد هذين البيتني أشعر بنقلة مفاجئة تدل عىل اضـطراب املعنـى الـذى 

               صيحة احلـق اجلـسور  "    أنا                                                   يريده الشاعر، وأشعر بأن  الشاعر يعود للوراء بقوله 

        ن العزة ً                                         ً بعد أن أخرب بموته وكل مظاهر احلياة بعيدا ع ، "            ظلمة اليأس   ىف     تفجرت

ًما هى إال موت؛ ألن مثله ال حييا إال عزيزا براية مرفوعة وهامةال تـنكس أبـدا،  ُ ً                                                                    ً ُ ً

                                                               بعد ذلك يعود خيرب أنه صيحة احلق التـى تـشق غياهـب الظـالم، فهـل البيتـان 

                                                                   السابقان دخلهام تشعيث األزمنة ومكاهنام ىف هنايـة هـذا املقطـع ال ىف بدايتـه، أم 

                                      س الـشاعر دل عليـه اضـطراب املعـانى، أم هـو                        أهنام يدالن عىل اضطراب ىف نف

                                                                عيب افتقد الشاعر فيه القدرةعىل حـسن الـتخلص مـن معنـى إىل معنـى، أم أن 



    
 

   ١٠٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

                                                                   املعنى ناقص حيتاج لشئ من املراجعة مع شاعرنا؟ كل ذلك قد يكون، واهللا أعلم 

  .       بالصواب

  ً                                                             ًوبعيدا عن االضطراب ىف البيتني السابقني إال أنه ىف البيت التاىل وفق ىف

                                                                رسم صورة عظيمة لكلمة احلق تشق غياهب ظالم الباطل؛ فقد استخدم املجاز 

                                                                 وركب الصورة ىف استعارة األقرب أن تكون متثيلية حيث شبه كلمة احلـق التـى 

                                                             تشق غياهب الباطل بنورهـا الـذى يـشق ظـالم الظلـم والطغيـان املطبـق عـىل 

              ىف انتـصاراحلق                                                      النفوس فيئست فأتت تلك الكلمة تشق ظالم اليأس بنور اليقني

                                                                   بقدرة خالق اخللق، وكام أخربأنه كلمة احلق خيرب أنه األمل الذى ينطلق من وجه 

ً                                                              ًصغري كانت احلرية واحلرسة واخلوف من الغد عنوانا لـه فكـان زائـغ النظـرات 

                                                            وتلك صفة تدل عىل اخلوف واحلرية، والترصف ىف الصورة كالعادة حوهلـا مـن 

                                  رصخة، وجعل البسمة ترسى كضوء الصبح ىف                           االبتذال إىل اجلامل فجعل لألمل 

ً                                                                     ًالبيت الذى يليه، ففى هذه األبيات خيرب بعودة األمل والبهجة للـصغار يقينـا ىف 

                            فهـو صـيحة احلـق وهـو رصخـة األمـل  ،                               غد أفضل ىف األبيات الثالثة السابقة

ً                                                    ً، والبسمة عىل شفاههم ووجوههم التى انترشت استبـشارا بغـد             وفرحة الصغار
                                                  ليقني واألمل كضوء الصبح ينرش البرش واألمل ىف الطرقات بني            أفضل، ورسى ا

                                                                     الناس، لكنه عاد ىف البيت األخري إىل معان سابقة ذكرها من قبل تدل عىل اليأس 

                          أنا نظـرة القـدس احلزينـة كلـام  "                   الظلامت وذلك ىف قوله                     واحلزن واألمل من تتابع 

                    البديعـة ىف هـذا البيـت ً                         ً وبعيدا عن الصورة اجلامليـة  "                      نزفت عىل يدها عيون فتاة

ً                                                                  ًحيث جعل للقدس عينا تنظر هبا نظرة حزينة وجعل هلا يدا تبكـى عليهـا عيـون 

          والنزيـف  ،   رفـت ذ      دون  "    نزفت "                            رف الدموع ويعرب عن ذلك بقوله  ذ          الفتيات وت

                                        فانظر إىل الصورة وتركيبه هلا وترصفه فيها  ،                              للدماء وهو هنا يتحدث عن الدموع

ً                                           ًأشعر أن هذا البيت أقحم هنا إقحاما، بل أشـعر     ننى  إ                     كل ذلك ال يغنى عن قوىل 
  ىل  إ                                                                 أن مكانه قبل بداية هذا املقطع، ألنه تدرج ىف التحول مـن اليـأس إىل األمـل 

      شهادة                                                            الصيحة والفرحة وكل ذلك يناسب ما سيذكره بعد مـن أمـر اجلهـاد والـ

َّولكن عكر صفو هذا  َ                 َّ                        وجـود هـذا البيـت ىف هـذا -                   من وجهة نظرى القارصة–َ

                                                              فأصبح كاجلملة االعرتاضية التى ال حمل هلا من املعنى، وهذا ال ينـسينا أن       املكان 



    
 

   ١٠٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
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     ِ
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                                                                   نذكر التشخيص والتجريد ىف هذا البيت وكذا ىف البيت الثالث والعرشين؛ فقـد 

ً                                                              ًشخص وجرد من األمل والقدس إنسانا يرصخ وينظر وعىل يده تذرف العيون، 

      . )١ (                                  وهذا التشخيص مما يكثر ىف الشعر احلديث

                                                    ىف هناية هذا املقطع خيتم بسبعة أبيـات هـى قطـب الـدائرة ىف -     ٣٢:٢٦

                                                                  القصيدة كلها بل أكاد أجزم أهنا حديث عن املنهج األوحد للخروج من األزمـة 

ً                                                            ًأال وهو اجلهاد ىف سـبيل اهللا دفاعـا عـن األرض والعـرض واملقدسـات، فيبـدأ 

ًشاعرنا مقطعا مجيال خيرب فيه أن الوقت وقت عمل وجهـاد ال كـالم،  ً                                                      ً         فيقـول ىف ً

                                                                     انسيابية تنحدر فيها الكلامت وتنساب انسياب املاء من األهنار املتدفقـة ىف سـهل 

                                                                ممتنع خال من اإلفراط ىف التجوز وتركيب الصورة إىل بـساطة حيتاجهـا الـسياق 

                                                            فيقول إن األوطان ال تتحرر باخلطب واألشعار واحلـديث عـن البطـوالت إنـام 

ً                                    ًال ببذل النفس طاعة هللا ودفاعا عن األرض                                   تتحرر بالبذل والفداء ىف ميادين القت

                                                           والعرض،والشئ أغىل من دم املقاتـل الـذى يكتـب بدمـه أروع الـصفحات ىف 

ً                                                                   ًتاريخ عزة األمة، فقد جعل من الدم مـدادا يكتـب بـه التـاريخ أجمـاد أمـة بـذل 

ً                                                                 ًأبناؤها دماءهم فداء ألوطاهنم ودينهم، ثم خيرب أن األمـة سرتسـم هبـذه الـدماء 
                                                       زة ويتساءل هل بعد عطـر الـدم مـن كلـامت، إن املعركـة إذا بـدأت           طريقها للع

ً                                                                 ًوسالت الدماء الزاكية ومألت األرض عطرا ال مكان للكلامت وال أثر هلـا، أمـا 
ُّ                                                                      ُّعطر دم الشهيد فإنه ال جتوز فيه فالسنة أخربت بذلك فلونه لون الدم ورحيه ريح 

                      ة شعراء املدرسة احلديثـة        ، وكعاد )٢ (                                       املسك، والدنيا والواقع أخرب بأن ذلك حقيقة

             الـشهيدة زينـت                                                    يميل إىل التأنيث فيخرب أنه اآلن يسمع صوت كل شـهيدة هـذه 

                                                                       دماؤها الرايات، واختالط الراية بدماء الشهيدات يشبه الصورة املزينة بأشـكال 

                                                                      مجالية لكن اجلامل هنا نابع من رائحة الدماء وطهارهتا ومكانتها عند اهللا، والحظ 

                                                   ىف أبيات ثالثة متتابعة ىف نقلة من املاىض إىل احلارض الذى  "   اآلن "              التكرار لقوله 

                                                           

              ، ط مكتب��ة دار   ٤٨               عل��ى ع��شرى زای��د ص /                                        ینظ��ر ع��ن بن��اء الق��صیدة العربی��ة الحدیث��ة د (١)
        العلوم

ة، وك�ان  (٢)                                                                      َّ         أنا وهللا شممت رائحة المسك لدماء أناس اغتالتھم ید الظلمة فى مذبح�ة المن�صَّ
                                                                     ذلك فى شھر رمضان، رحلت إلى مكان المذبحة ووجدت الدماء كم�ا ھ�ى عل�ى األرض 

                                                         ریح المسك فى ی�دي فت�رة طویل�ة اس�تمرت ألكث�ر م�ن ی�وم م�ع كث�رة                 فلمستھا بیدى فظل
                       تعرضى للماء فى وضوئى 



    
 

   ١٠٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

                                                                يلح عليه وعىل التحول فيه مـن أسـباب الذلـة إىل أسـباب العـزة وهـى اجلهـاد 

ًوالبذل من الكل ذكورا وإناثا، فيقول ً                                  ً                                  اآلن أرقب وجه كل فتـاة صـغرية رفعـت ً

            رايـة رافعـات                                                     جبني القدس ىف الساحات، وكأن املعنى هناك صغريات ثابتات لل

                                                               فكم من بنت صغرية تكلمت ىف املحافل الدولية أونقلت اإلذاعات والـشاشات 

                                                               كلامت العزة عىل لساهنا فأهنضت أمتها وأيقظت رجال األمة من سبات عميـق، 

                                                        والتشخيص للقدس بجعل اجلـبني هلـا واضـح ال خيفـى،  ولكنـى أسـأل وهـو 

                   والـسياق سـياق تـذكري، َّ                                             َّيتحدث عن الشهادة والبذل والعطـاء ملـاذا أنـث هنـا 

                                                                 فاجلهاد ىف األصل عمل الرجال والكبار ال الصغار، لعل ىف ذلـك إشـارة إىل أن 

                                                                   األمة بكل طوائفها وفصائلها هبت من سباهتا وعرفت طريقها للعـزة فـإذا كـان 

                                                                     النساء سريوين الراية بدمائهن فام فعل الرجال إذن البد أن فعلهم سيكون أعـىل 

              وكـأن الـصغرية  "         ىف الـساحات "     قوله               تداد الصوتى ىف                      من ذلك،ثم انظر إىل االم

                                         وتدور هبا عـىل الـساحات فاالمتـداد الـصوتى دل                        حتمل  قضية القدس ىف قلبها

  . )١ (                          عىل االمتداد املكانى والزمانى

                                                              وقد قالوا إن امليل للتأنيث واالمتداد الـصوتى وكثـرة أفعـال التفـضيل 

                 ق أن كـل مـا ذكـروه      ، واحلـ )٢ (                                 وامليل للتـصغري مـن خـصائص الـشعر احلـديث

                                                                   وادعواأنه من خصائصهم فام أحسنوا فيه عرفه السلف وبزوهم فيـه، فاالمتـداد 

                                                              الصوتى هو استخدام حروف املد وتوظيفهـا للداللـة عـىل املعنـى، والتجـانس 

                                                                   الصوتى ذكره السلف ىف باب اجلناس بأنواعه، وشيخنا الدكتور إبراهيم اخلـوىل 

          ال أعتقـد -      رمحه اهللا–                     لجناس عند عبد القاهر                                له دراسة رائعة عن األثر النفسى ل

ًأن أحدا من النقاد املحدثني كتب قريبا من هذه املعانى اجلليلة التى بينها شـيخنا  ً                                                                         ً ً

                                                    ، وأما امليل ألفعل التفضيل فله خصائـصه ومقاماتـه التـى ال  )٣ (             من تراث السلف

       عرفـه                                                             خيطئها السلف، وأما امليل للتأنيـث أو التـذكري واالمتـداد الـصوتى فقـد

                                                           

   ٤٨               على عشرى زاید ص /                                   عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة د (١)
             وما بعدھا   ١٧٦                    محمد السید إسماعیل ص /                          الحداثة الشعریة فى مصر د (٢)
            وم�ا بع�دھا  ٧               براھیم الخ�ولى ص إ /                                                  الجانب النفسى من التفكیر البالغى عند عبد القاھر د (٣)

                                  ط الشركة العربیة للنشر والتوزیع 



    
 

   ١٠٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

  ً                                                                 ًالشعراء واستخدموه بسليقتهم وذكره النقاد ببصريهتم وخذ لـذلك مـثال نونيـة

  .             عمرو بن كلثوم

�                      أال هبى بصحنك فاصبحينا  ��                      والتبق مخور األندرينا�

                                  واهلمزة ىف أوهلا ثم االمتداد الـصوتى  ،              واالستفتاح هبا "  أال "         وانظر إىل     

                       نبـه للتحـرك بعـده، وقولـه                                          واهلمزة بشدهتا والنرب فيهـا حتكـى املطلـوب وهوالت

                  واملـد بعـدها يـوحى  ،                         والباء الشديدة وتكرارها ،                       واهلاء احلنجرية اهلوائية " ى ب ه "

                                                               بــاملطلوب وهــو قيامهــا الــرسيع، ثــم انظــر إىل النــون ثــم املــد بعــدها ىف قولــه 

                           بيـت ىف القـصيدة إن مل يكـن ىف     أفخـر               ثـم انظـر إىل  "        األندرينا "   و "        فاصبحينا "

   :                    أشعار العرب وهو قوله

�             طام لنا رضيع  ف          إذا بلغ ال ��     نا ي      ر ساجد ب            ختر له اجلبا�

               والبـاء وشـدهتا  ،    يـشها ط           يم فيها وتع  اجل   و " ر ب    اجلبا "ً                  ًفانظر مثال إىل كلمة 

   إىل          وانظـر ،                      فهم أهل الشدة والقوة ؛                     لتدل عىل املعنى املراد ام           واملد بينه ،        وتكرارها

          حيكـى اللفـظ                                                        املد الذى يتوسط البائني الشديدتني فشدة مع امتداد صوتى حتـى 

                                            وانظر إىل املد باأللف ثم املد بالياء كأنه حيكـى  "       ساجدينا "              وانظر إىل قوله    نى    املع

  ىف                                                                 صورة النازل من علو للسجود ليحكى الصوت املعنى، وانظر إىل تـرك التـاء 

      رة عـىل  ب              فلـم يقـل اجلبـاً                                  ً فرارا من أي مظهر من مظـاهر التأنيـث " ر ب    اجلبا "     قوله 

                                            ميلون إىل التأنيث إال أن الـشاعر العربـى الفـصيح                         األصل، وهم اآلن إن كانوا ي

                             فـاجلربوت يناسـب الـذكورة كـام أن  ؛                                  الفذ مال إىل التـذكري ألن املعنـى يتطلبـه

                             بل ويناسب رغبتهم ىف جعلـه أى  ،          سية احلديثة ن                            التأنيث يناسب هدفهم ىف الروما

    ربوت ً                                                                 ًالتأنيث بديال عن املقدمة الغزلية عند القدماء من الشعراء، وملـا كـان اجلـ

       فللـه  ،                                                                  تناسبه الذكورة ملناسبة القوة والفتوة ىف الكلمة فقد مال الـشاعر للتـذكري

   .                              درك يا عمرو وهللا دركم أهيا السلف

  :                                                        نعود فنقول ىف آخر بيتني من هذا املقطع يكرر املعنى األول فيقول

�قل ما أردت عن البطولة والفدا  ��   وارصخ أمام الناس بالدعوات�

�يى أرضنا ال شئ غري املوت حي ��   وشهادة عندى بألف صالة�



    
 

   ١٠٤٥
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     ِ
 يَ

                                                             خيتم هذا املقطع هبذين البيتني اللذين يكرر فيهام املعنـى الـذى ذكـره ىف 

                                                                 أول املقطع ومعنامها واضح لكن تعبريه عن الشهادة وبذل الـنفس ىف سـبيل اهللا 

                 ، وإن كـان التعـبري  "   حييـى "          األرض بلفـظ                    ثم تعبريه عن حتريـر  ، "    املوت "     بلفظ 

                                                                 الثانى عىل التجوز واألول عىل احلقيقة إال أنـه فعـل ذلـك لتحـدث املقابلـة بني 

                       هـذا معنـى صـحيح فمـن صـىل  "                الشهادة بألف صـالة "   ، و "   حييى "   و "    املوت "

ً                                                           ًوصام وترك اجلهاد ىف سبيل اهللا دفاعـا عـن األعـراض واألوطـان واملقدسـات 

                                            قيمة لصالته، والشهيد أعظم درجة عند اهللا من أهـل                      حالة وجوب ذلك عليه ال 

   :                                                             الصالة والصيام، بل هو مـن الرفيـق األعـىل كـام ذكـر القـرآن ىف قولـه تعـاىل

                             

               ] ىف قولـه             وال أنسى القرص  ]   ٦٩  :       النساء         

      وهـو  ،    واحلـرص         يد القرص  يف                    ففيه نفى واستثناء  "                      ال شئ غري املوت حييى أرضنا "

                                       هذا الطريق وهو طريـق اجلهـاد وبـذل الـنفس   ية ص و ص خل                   من املؤكدات العالية 

  .ً                    ًاستنقاذا لألرض والعرض

 

                            أشعر أن التـشعيث دخلهـا وأن                                   ومع مجال هذه األبيات السابقة إال أننى

  .-        واهللا أعلم-                                       مكاهنا لو كان عند البيت السبعني لكان أوىل 

ً ىف هذه األبيات يبدأ مقطعا جديدا، وكأنه بعدما ذكر احلـل ىف -     ٤٠:٣٣ ً                                                      ً ً

                             ذلك اصطدم بواقـع مريـر فعـاد مـن                                 املقطع األخري وهواجلهاد ال غري، بعد 

                          د إىل األحـالم واألمـانى واخليـال                                       جديد إىل ذاته دون النظر إىل اآلخرين بـل عـا

ًالراقى الذى يتجاوز به واقعا مريرا، وىف هذه األبيات الثامنية يعود لظاهرة تكرار  ً                                                                           ً ً

          وينـوع ىف  "   أنا "           ضمري املتكلم                                               البناء النحوى اجلملة اخلربية االسمية واملبتدأ فيها 

    جـار       بعـد  "         أمجع، أرصـد "                                              خربه ففى البيتني األول والثانى فعلية فعلها مضارع 

   "   ليس "                                        ، وىف البيت الثالث اخلرب مجلة اسمية منفية بـ "           ىف حصارى اآلن "      وجمرور 

           لكنه مـرة  "    صامد "                                 ، وىف الرابع والسادس والسابع مفرد  "ً          ًلست مسجونا "    وهى 

                                                                صامد ىف األرض عىل العموم، ومرة صامد ىف القدس، ومرة صامد ىف ليل يافـا، 

َّ                            َّصل الشاعر للغة األنا وللخيال                                          والصدمة ىف الواقع املرير واليأس من اآلخرين و
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     ِ
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ًخروجا من هذه احلالة، وظاهرة األنا عموما متأل القصيدة من أوهلا خلامتتها هلـذا  ً                                                                    ً ً

                                  تسع عرشة مرة ثالث منها دخلت عليهـا  "   أنا "                           السبب، فقد تكرر ضمري املتكلم 

                             ، بينام تكرر ضمري املتكلم املتصل  "   أنا "               ، والباقى بلفظ  "   إنى "        فصارت          إن املؤكدة

ً                                                                    ًء كان تاء الفاعل أو ياء املتكلم ىف سبعني بيتا فاملجموع تسع وثامنون مـرة ىف    سوا

ً بيتا، إذن هى ظاهرة واضحة لعل علتها ما ذكرته سابقا )١ (         مخسة وسبعني ً                                                  ً ً.  

                                                         وشاعرنا يبدأ هذا املقطع هبروب واضح للخيـال بعـد اصـطدام بواقـع 

                أراد هـو، يرسـم                                                   مؤمل؛ فيخرب أنه ىف حصاره جيمع أنجمه ويعيد رسم الكون كـام

ً                                                                 ًكونا فيه األمة عزيزة جماهدة وقد حررت بجهادها أرضـها ومقدسـاهتا، ويقـول 

                                                           لقد رصدت رحلتى ىف خلوتى وتابعت حياتى عرب تارخيى فوجـدت أعظـم مـا 

ً                                                           ًيقدم هو بذل النفس دفاعـا عـن األوطـان ورحلـة اجلهـاد أقـدس الـرحالت، 

                       ديثـة باإلكثـار منـه إال أن                                           واملالحظ أن أفعل التفضيل مـع اشـتهار املدرسـة احل

                                                              مل يكثر منه فلم يرد ىف القصيدة كلها إال ىف البيـت الـسابع والعـرشين ىف        شاعرنا 

                                ، وىف هـذا البيـت فقـط، وواضـح أنـه مل  "                      ال شئ أغىل مـن دمـاء مقاتـل "     قوله 

ً                                                                      ًيستخدم أفعل التفضيل إال ىف أمر بذل الدماء دفاعا عن األوطان ىف بيان أن هذا 

ْمة احتلت أرضها ودنـست مقدسـاهتا،               هو عني املطلوب أل َ ِّ ُُ                              ْ َ ِّ                لكـن الـشاعر يعـرب ُُ

ًبصيغة األنا ىف هذه األبيات وهوليس مسجونا وال حمارصا فام علة هذا التعـبري؟  ً                                                                 ً ً

                                                           اإلجابة إنه يتحدث عـن إخوانـه املـرابطني ىف القـدس واملحبوسـني ىف سـجون 

        معهـم فـام                                                            العدو وتعبريه هذا لعله من باب املشاركة الوجدانيـة فيتخيـل نفـسه 

                                                                      يؤملهم يؤمله وما يعانونه يشعر به كأنه معهم، أو لبيـان أن قـضية القـدس ليـست 

                                                               قضية أهل فلسطني فقط إنام هى قضية املسلمني أمجعني فالكل ينبغـى أن يكـون 

ً                                                           ًعىل قلب رجل واحد يبذل كل مـا يملـك حتريـرا لألقـىص، أو أن األمـة جـسد 
       ألمته                    ا، وهذا علمه النبى ً                                        ًواحد وصف واحد أمام عدوها دفاعا عن مقدساهت

ً                            ً ملا خاطب الصحابة مريدا األمـة  )٢ (                                   ىف حديث الغثائية الذى رشحته ىف بحث آخر

                                                                  من بعدهم لبيان أن األمة اإلسالمية عرب أجياهلا شئ واحد ما يـؤمل األولني يـؤمل 

                                                           

  ،   ٢٥  ،   ٢٤  ،   ٢٣  ،   ٢٢               تك�ررت ف�ى أبی�ات   "    أن�ا "   و  ٦٦  ،   ١٥  ،  ٧               تكررت فى أبی�ات   "    إنى   " (١)
             أربع مرات  ٧٥  ،   ٦٣  ،   ٤٢  ،   ٣٩  ،   ٣٨  ،   ٣٦  ،   ٣٥  ،   ٣٤  ،   ٣٣

   ٧                                                             ینظر اختالف روایات الحدیث وأثره على االستنباط البالغى للباحث ص (٢)
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     ِ
 يَ

                                      لكل خري يساق لآلخـرين، ويكمـل هـذا املقطـع   ون   فرح ي                اآلخرين، واألولون 

ً                               ً وخيرب أنه ليس مسجونا ىف حتـد للعـدو -ً             ًكام بينت سابقا-    بطني                 يتكلم بلسان املرا

                                                               الذى سجنه، فهو وإن كان خلف القضبان إال أن مالحمه سكنت قلوب كل بنـى 

ً                                                               ًاإلنسان، وذلك ألن الصامدين ىف زمن الذلة دائام قلة ومالحمهم تـسكن قلـوب 
    ينـة                                                          الناس ألهنم رموز مثبتون لغريهم وقدوات يقتـدى هبـم واحلـديث عـنهم ز

                                                                  املجالس، لكن هذه الصورة له سكنت القلوب كالنبضات التى ال تفارق القلب 

ً                                                                       ًبل تبقى دليال عىل حياة هذا القلب، ولعله هبذا التشبيه يشري إىل هذا املعني وهـو 

                                                                أن بقاء الصامدين قدوة صاحلة مع امتالء القلـوب بحـبهم عالمـة حيـاة لألمـة 

ًيرا لألرض واستنقاذا للعرض، ثم خيـرب ً                                 ًودليل عىل األمل ىف حراكها يوما ما حتر ً                                ً ً
                                                               األبيات املتتابعة بعد ذلك بالصمود لكنه ىف البيـت الـسادس والـثالثني خيـرب   ىف 

                                    الـذهنى أى األرض املعهـودة املحتلـة فهـى     لعهـد ل   "  أل "               بصموده ىف األرض و

                                                               مكان الصمود، وقد تكون للجنس ىف بيان أن املـرابطني واملجاهـدين صـامدون 

                                                   األرض، ولن يتهاونوا ىف قضيتهم وهلم عمل يقومـون بـه ىف أى               وإن أبعدوا عن 

ُ                                                                ُأرض حلوا هبا فلن تنسيهم الدنيا أرضهم وعرضهم ومقدساهتم، وهو صامد ىف 

                                                                    األرض بني تراهبا وسط النخيل تراه هناك وتشم رائحته بني الزهرات، واختياره 

          نخلـة أطـول ً                                                           ًللنخيل موفق جدا؛ ألنه رمز للعزة والتاريخ العريق والشموخ؛ فال

ًاألشجار عمرا وأعالها ارتفاعا وأعظمها فائدة وأغزرها عطاء، ثم حيدد بعـض  ًً                                                                  ً ًً

                                                              األماكن باالسم فيذكر اخلليل وغزة لكنه يـصور غـزة ويشخـصها وجيـرد منهـا 

ًإنسانا بيده الصباح اآلتى، ففى البيت تشخيص واضح أفـاد الـصورة وضـوحا  ً                                                                ً ً

                     وتلـك ظـاهرة شـائعة ىف  )١ (    ويـات                                    ألنه خلع صفات إنسانية عىل اجلـامدات واملعن

ً                                                              ًشعر احلـداثيني، وإن كـان الـسلف يـسمونه جتريـدا فليـس بجديـدعىل النقـاد،  

  .                              واجلديد هو تغري االسم واإلكثار منه

ً                                                     ًثم خيرب أنه صامد ىف القـدس تلـك التـى سـتعيده طفـال وهـو سـيعود 

  ، ً                                                               ًبخياله، ونسبة ذلك للقدس جماز ألن القدس مكان هلذا الفعل وليـست فـاعال

ً                                                                 ًوهو ىف هذا املعنى يتخيل نفسه وقد عاد طفال حيلق ىف سامء ذاته، ولكنه تـرصف 

                                                           

     ٢٣٤                     داثة الشعریة فى مصر ص     الح (١)
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     ِ
 يَ

ً                                                              ًىف الصورة فبدال من التحليق ىف السامء جعلـه ىف الـشواطئ، وهـذا قريـب مـن 

ً                                                               ًتراسل احلواس، أو قل هو تـرصف ىف الـصورة املجازيـة لزيـادة غرابتهـا طلبـا 

                      ا يتفاضـل فيـه الـشعراء،                                           لطرافتها وجدهتا، وذلك بفتح بـاب اخليـال وهـذا ممـ

                                                                   وشاعرنا واسع اخليال كام هو بني، ثم خيرب بصموده ىف ليل يافا التى شخص منها 

ً                                                             ًإنسانا ذابت مآقيه مـن العـربات، ىف صـورة معـربة عـن األمـة وحاهلـا، وكـأن 

                                                              اجلامدات تشارك املسلم حالته من األمل واحلزن عـىل ماحـل باألمـة ومقدسـاهتا، 

                                                 خليال الذى يتمناه وهو ىف األرس كل يوم يمر عليه يزيده                      وخيتم هذا املقطع بقمة ا

ًإرصارا و ثباتا ويقينا ىف غد مرشق بالعزة التى لن تأتى إال باجلهاد ويرسم صورة  ً ً                                                                       ً ً ً
                                                               هذه الصورة لوطن عنيد عزيز راياته مرفوعـة شـاخمة وكـل ذلـك ال يكـون إال 

              ها ليـدل عـىل أن ً                                                        ًبأبنائه، وجعل الوطن العزيز العنيد بدال من الصورة التى رسم

ُّهذا احللم هو الغالب عليه فكل أحالمه يسيطر عليها هم وطنه، فأعظم أحالمـه  َ                                                                   ُّ َ

ًوأكثرها تكررا أو أقرهبا لقلبه أن يرى وطنه حمررا حييا بعزة بني العاملني ً                                                                ً ً.  

ً                                                    ً وتتمة خلياله وأمنياته أن يرى وطنـه عزيـزا خياطـب الـشاعر -     ٤٤:٤١

                                نـه األمـل ىف التحـول مـن الذلـة للعـزة ً                               ًصالح الدين، ويقيم حـوارا معـه عنوا

                                                                     واإلفاقة من الغيبوبة التى طالت، وصالح الدين رمز العزة ورمـز للقائـد الـذى 

                                                                      أحيا اجلندية هللا ىف قلوب جنوده والقادة معه، رمز لقائد يسوقه اهللا لألمة خيرجها 

                                                                من كبوهتا ويعيد هلا عزهتا، ألن صالح الدين أتى ىف زمن قريب من هـذا الـذى 

                                                             اه فجد واجتهد وجاهد ومجع شتات أمة وغزا هبا عدوه فنرصه اهللا بإخالصه    نحي

                أرادها الشاعر   تى                                                  وإيامنه وجلده وأخذه باألسباب، يدلك عىل هذه اخلصوصية ال

                                أى كام أتـى صـالح الـدين ألمـة اإلسـالم  "              الظالم العاتى       من بني   يطل "      بقوله 

ِّ              ِّ مثله سييـرس اهللا ً     ً ظالما ن آل ا           نحن نحيا  ،                                  فأضاء باجلهاد ظالم األمة وقادها للعزة
    ىف ً                                                              ًلألمة قائدا يفعل ىف األمة مثل فعله، ثم خيرب صـالح الـدين أنـه خلفـه ثابـت

                                                             امليدان ال يفر من الزحف، فال تقلق يا صـالح الـدين فالـشعب خلفـك مـؤمن 

         والحـظ أنـه ً                                                        ًجماهد يريد طريق العزة واثق اخلطوات ىف طريقه ولن خيذلك أبدا، 

                                          احلكام ألهنم خونة بشمة طغـاة عـىل شـعوهبم آكلـون          ،فلم يذكر "   شعب "     يقول 

    تـى                                                        خلرياهتم جـرذان عـىل أعـدائهم وال أمـل فيهـم، وكـذا مل يـذكر اجليـوش ال
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     ِ
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                                                              أصبحت وظيفتها حفظ عروش وكروش الظلمة الطغاة، وأصبح كل حاكم ظامل 

                                                               يغدق األموال عىل جيشه ال ليحارب عدوه وإنام ليأمن رشهم، ولذا جتد أغلـب 

                                                          ال تناسب اجلندية بل أغلبهم انشغل بأعامل جتارية وأكلت الـدنيا             القادة بكروش

                                                                       قلبه وفرت اآلخرة من فكره، ثم يأمر صالح الدين الذى يرمز به للقائد الربـانى 

ً                                                                    ًالذى يلم شعث األمة وجيمعها ىف صف واحد أمام أعدائها يأمره أن يقوم قائـدا 

ًىف األمة خطيبا حمفزا الناس حاضا هلم عىل اجله ً ُِّ ً                                      ً ً ُِّ                          اد، قـم واطمـئن فـإن الـشعوب ً

ُ                                                                  ُالعربية أبية ستحارب الشيطان وستنترص عليه وستقذفه بـاجلمرات وسـتميته ىف 

                                                                  القلوب فلن يبقى لوسوسته أثر، وقـد يكـون الـشاعر يرمـز بالـشيطان للباطـل 

                                                                      والظلم والطغيان واحلكام الظلمة والقيادات اخلونة، بل يرمز به لكل من يـدعو 

                                                 مة ويعوق طريقها إىل اجلهاد، ثم خيتم هذا املقطع بقولـه                  ية وال يريد عزة األ ن و د  لل

                                                  للمرة الثانية لكنه ىف األوىل كـان خيـربه أن الـشعب خلفـه  "               قم يا صالح الدين "

                                                                 وسريمى الشيطان باجلمرات وسيتحول من السلبية إىل اإلجيابية وهنـا يقـول لـه 

     رخييـة                                  وهذا واضح ألن صالح الدين شخصية تا "                      اسمع أمة تبكى عىل أجمادك "

                                                             حفرت مكانتها العظيمـة ىف القلـوب، فأصـبحت الشخـصية امللهمـة للـشعراء 

                                                                 واخلطباء، ألنه أتى ىف وقت أزمة فنهض باألمة لـذا تتـذكره األمـة ىف كـل أزمـة 

ًوتتمنى أن ييرس اهللا هلا قائدا يشبهه قوة وصدقا وإخالصا وقدرة عـىل التـأثري ىف  ً ً                                                                   ً ً ً

      .                                 الذاكرة ال تكاد تنسى عرب األجيال                                 الشعوب مما جعل أجماده لألمة حمفورة ىف 

 

                                                   بعد األحالم السابقة واألمانى التى كانـت ممكنـة، وختمهـا -     ٦٢:٤٥    

                                                                 بحوار مع صالح الدين ىف سياق عال فيه األمل عند شـاعرنا ىف العـودة للعـزة، 

                                                                  خيرب شاعرنا أنه صافح جالده ىف السجن أو ىف الغربة، واألخري أقرب وهى كناية 

                                                            العودة للوطن، أو كناية عن الرضا املقرتن باليقني ىف اهللا القادر عىل           عن األمل ىف 

ً                                                                   ًإعادته إىل بلده وحتويلها ألحسن حال، يقول فعلت ذلك أمال ىف أن تكون بدايـة 

          منـصور وأن ُ                                                            ُالعودة للعزة بقدرة اهللا، ثم بثبات يغيظ األعداء، فيعلمنـا أن احلـق 

                           السجانون حمزونون وىف حياهتم                                        الباطل مدحور جعلنا مبتسمني ىف السجون بينام

                              د أنـشد أحـد إخواننـا الـصابرين ىف  قـً                                ًفاشلون ال تكاد ترى أحـدهم مبتـسام، و
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     ِ
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                          ، فقوله صافحت جالدى يـدل عـىل  )١ (                               سجون الغاصبني كلامت حتمل هذا املعنى

   "ً                                 ًقلت لعلنى يوما سأطوى غربتى وشتاتى "                  رة السابقة، وقوله  ز                هذه املعانى املتغا

                        تـأتى مـع متنـى البعيـد أو  "   ليـت "     ألن  "   ليـت "         ومل يقل  " ى    لعلن "             عرب فيه بقوله 

                                             اء ملمكن وإن كان بعيد املنال، وهو يناسب مـا سـبق  ج         فتأتى ر "   لعل "          املحال أما 

  ،  "   ســوف "      دون  "     ســأطوى "  ىف   )     الــسني (                          مــن األحــالم واآلمــال، بــل يناســب 

                                                                  ومعلوم أن الطى للحسى والغربة والشتات معنويان وهذا من تـصوير املعقـول 

  ،  "     سـأطوى "                                             املحسوس وتقريبه للنفوس، وهذا علـة املجـاز ىف قولـه        ىف صورة 

      وحلمـت  "                                           يناسبان املعنى ىف البيت التـاىل حيـث يقـول فيـه  "   لعل " و  )     السني ( و

  ري  غً                   ً فهـو مـا زال آمـال ىف تـ "                                         بالزمن اجلميل وحوله وطن يلملم إخوتى وبنـاتى

ًاألحوال زمانا ومكانا، أما الزمان فيحلم بزمن العزة بجامله، وأم ً                                                           ً               ا املكان فيحلـم ً

                                                                  بوطن يلم شعث املرشدين وجيمع إخوانه وبناته، وذكـر البنـات دون البـنني زاد 

       أكثـر  ن                                    عد البنات أكثر وأغزر، واالطمئنان عليهـ بً                        ًاألمر مجاال ألن األمل والقلق ل

َمطلوبا، ونسبة ذلك كله إىل الوطن عىل سبيل التجوز كام هو ب ً                                                      َ    ان  ت            ، وهذان البيٌ  ٌنيً

   ،                                                 ونان الواصلة بني مقطع األمانى واألحالم واحللول املثاليـة                  السابقان يكادان يك

                                     ويعود يرسد أسباب الذلة واألحداث التى  ،              ول ىف واقع أليم خ                بعد ذلك يأتى الد

                                    فيبدأ التمهيد لذلك ىف البيـت الثالـث  ،                               حتري احلليم وتذهب رشد العاقل األريب

ًورضيت أن أمىض حزينا ساخطا وهواجس "          فيقول فيه  ً                               ً    "        خفقـاتى           الـسوداء ىف ىً

                                                           ملا سيأتى بعده، والبيت مع بساطة املعنى فيه إال أنه معـرب وكـان   ئة          فهو خري توط

ً                                                               ًمقدمة لبعض املشاهد التى تستقر ىف الذاكرة وحتدث رشوخا ىف النفس تستعىص 

                 تبـرش بمـستقبل أكثـر                                                 معها عىل النسيان، وهو حـزين لواقـع مقدماتـه الـسوداء 

                                 رأت عينه ما ال يقوى بـرش عـىل احتاملـه، ً                                ًسوادا، وهواجسه كبتها ىف نفسه حتى 

                                                                 ويكون هذا البيت والبيتـان الـسابقان عليـه بمثابـة التوطئـة ألصـعب بيـت ىف 

ً                                                                      ًالقصيدة إنه بيت يبكى أناسا حتجرت الدموع ىف مآقيهم، لقد كنت أقرأ القصيدة 

                                                           

ً معنى أننى فى سجنى ثابت فرح أشعر أن الفرج قریب موقنا فى تبدل األح�وال وأن هللا  (١) ٌ ِ َ                                                                          ً ٌ ِ َ

                                                                            سیمكننى من رقبة ظالمى العابس الحزین فتبدلت األحوال كأننى ال�سجان وكأن�ھ ال�سجین 
            ودة الت�ى ل�م                                                                   فال أدرى ھل ھو الذى سجننى أم أنا الذى سجنتھ بابتسامتى ھذا معنى األن�ش

  ً                                                        ًأذكرھا ألنھا بلھجة عامیة شامیة لم أذكرھا أدبا مع الفصحى  
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                                                                 فإذا وصلت هلذا البيت أشعر أن دموعى تسبقنى وأن نبض قلبـى يكـاد يتوقـف 

  :ً                                        ًن معنى البيت الذى كان موفقا فيه حينام قال            عند ختيل شئ م

�ً                          شاهدت خنزيرا يضاجع قدسنا  ��  ويطوف منتشيا عىل البارات�

                                                  إنــه يــصور العدوالــذى اغتــصب األرض بخنزيــر، ويــصور القــدس 

ًالطاهرة ىف صورة فتاة استباح عرضها عدو بعدما كانـت عفافـا حـصانا رزانـا،  ً ً                                                                   ً ً ً

ً منتشيا به يدور فرحا عىل البـارات معلنـا                                   وهو ىف هذا مستبيح ملا يفعل، بل يفعله ً                                      ً ً

ُ                                                                    ُال خمفيا ملا فعل، بل يتلذذ بام فعل تلذذ شارب اخلمر هبا، وتـصوير ذلـك وبيانـه 

                                                                   البد أن نجرد الصورة ونحللها إىل أجزاء دون أن نفتت املعنى فـال نجعـل فيهـا 

      أنـه ً                                                              ًجمموعة من االستعارات، بل األقرب رمحا بالبالغة أن تتعامل مع البيت عىل

                                                                    استعارة متثيلية حتى تلتئم الصورة عند تـشكيلها ىف ذهـن القـارئ فالبيـت فيـه 

                                                                   استعارة متثيلية استطاع هبـا الـشاعر أن يكتـب لبيتـه اخللـود ىف أذهـان املـثقفني 

                                                                     واملتذوقني بل والعامة أمجعني، فهذا من األبيات النوادر ىف القصائد الذى يبقـى 

                                     يصورها إال أن شاعرنا استطاع أن يـصور                                  زينة للقصيدة مع بشاعة الصورة التى

                                                          بشاعة االحتالل واالستحالل الواقع من أخـس خلـق اهللا للقـدس؛ فقـد شـبه 

                                                                  احتالل األرض باستباحة العرض والثانى أكثر بشاعة ىف النفوس، فهناك أنـاس 

َّ                                                                   َّاحتلت أرضهم وعاشوا بل منهم من عايش وطبع مع العدو، لكن من يرى ابنته 

ً                                                    ًال يبقى معه حر حيا أبدا، فإنه يموت ىف كل مـرة تقـع عينـه                 تغتصب هذا املشهد 

ً                                              ًمغتصبا من الناس إنه خنزير فهو من أخس احليوانات                           عىل ابنته فيها، ثم إنه ليس 

                                  ليدل عىل االستمرارية فاملشهد مستمر  "     يضاجع "                           وأقذرها، ثم إنه عرب باملضارع 

               املـشهد الـسابق ً                                                ًواالحتالل ما زال جـاثام عـىل الرقـاب والنفـوس، واملعنـى أن

                                                             تكرر أموت ىف اليوم مرات ومرات كلام تذكرته أوشاهدته، ثم إنه بعـد  م        ببشاعته 

                          ل ال خياف من أحد مـن أهـل هـذا ِ   ِ ستحُ                                    ُ هذه الفعلة الشنيعة يطوف منتشيا فهو م

                                            أرأيـت كيـف حييـا أعـداؤنا الـذين اغتـصبوا أرضـنا  ،                  العرض الـذى اسـتباحه

                                 نني من أى رد فعـل منـا، إهنـا الكارثـة                                   وأعراضنا أرأيت كيف حييون ىف بالدنا آم

                                           ا ثم إنه يدور عىل البارات ليست جيوش منظمة مل ً                      ً  جعلت العدو يدور منتشي  تى  ال

                        ومل جيـدوا مقاومـة منـا وال  ،                                           نستطع مقاومتها إنام هم سكارى استحلوا أعراضنا
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                       أصحابه ذلك وما أصـبحت  أ                                     غرية عىل رشف وعرض من كثرة استباحته استمر

                             فقد ماتت النخوة فيهم إال من  ؛                         تؤثر فيهم أوتستفز رجولتهم              مشاهد االغتصاب 

ً                                                               ًرحم ربى، مع هذا املشهد الرهيب ىف القدس كانـت مآذهنـا تـئن أملـا وتـشتكى 

                                 التجريد ىف البيت فقـد جعـل مـن القـدس  وً                            ًحرسة ويأسا، فانظر إىل التشخيص 

                                           ويـشتكى ويتحـرس فخلـع عـىل اجلـامدات صـفات إنـسانية ً          ًإنسانا يـئن       ومآذهنا 

ًخيصا وجتريدا، ثم خيرب   تش ً                   ً    ألت  ت مـ ا                                     نه أفاق من أحالمه الـسابقة فـرأى مدينتـه  أً

                            كاألهنـار غـزارة وكثـرة، ثـم خيـرب                                     بالدماء حتى صارت الدماء للقتىل واجلرحى

                                                                      بخيبة أحالمه بل يندب هذه اخليبة املالحقة لألمة بعد ما تتابعت اخليانات عليها 

                         ، بل مع هـذه اخليانـات منيـب                                        من أبنائها فصارت كسهام تصيب األمة ىف مقتل

ً                                                               ًبمجموعة من احلكام اخلونة حيملون بني جنبيهم نفوسا خسيـسة، ثـم يعـود إىل 
                                                                 املحتل الغاصب وخياطبه بام يستحق قائال له يـا أهيـا اخلنزيـر إنـى صـامد، فهـو 

ً                                                                   ًخنزير حقيقة، فهو خنزير خسة وجبنا وقذارة ومع ذلك ال جيد مقاومة مـن بنـى 

ً صامد بل ثابت شامخ كاجلبل ثباتـا ورسـوخا أمـام القهـر                   وطنه، لكنه خيربه أنه ً                                                 ً ً

ً                                                                         ًالذى يراد له أن يمأل قبله واألزمات التى تتتابع ويراد هلـا أن جتعلـه يائـسا أمـام 
                                                              عدوه، لكن هيهات هيهات إن اإليامن يـصنع املعجـزات، ثـم خيـرب أن التـاريخ 

      ذاكرة         يعلون ىف ٍ                                                       ٍسيذكر لكل عمله فالثابتون املرابطون املدافعون عن املقدسات س

ً                                                                     ًالتاريخ كالنجوم ىف السامء وهو يشبه املجاهد الثابـت بـالنجم إضـاءة وارتفاعـا 

  ً                       ًواهتداء به كام قال ربنـا                  ] ١٦  :      النحـل  [  ،  

                                                             وأنت تسمع يقال فالن نجم فضائى أى أنـه قـدوة مـشهور كـثري الظهـور عـىل 

                                                   صيل الثابتني هذا وصفه بيـنام هنـاك بـائعوا الـدين والعـرض                 الفضائيات فهذا ف

                                      واحلرشات حتـوم حـول النـار ىف إشـارة إىل ذلـة  ،                  واألرض حيومون كاحلرشات

                                                                    ومهانة وسوء ذكر ىف الدنيا وجهنم التى تنتظرهم ىف اآلخرة، ثم يقول للغاصـب 

     عنـاه ً                                                         ًفعل ما شئت وهو أمر يفيد التهديد والوعيد جتوزا فقد خرج مـن م ا      املحتل 

                                                                     احلقيقى إىل معنى جمازى فهو يتهدده بامذا؟ إنه يتهدده بمستقبل من أمـة ال تـلني 

ً                     ً وإن كان بعضها مريـضا  ،                                            هلا قناة مع عدو غاصب وال تسامل عدوا هذا ىف جمملها

ًتى من أجلها باألعاجيب إال أن املستقبل يقول إن طفـال سـيولد غـدا  أ          بالدنيا وي ً                                                         ً ً
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         ا، وكأنـه  هتـ ز ع                          ض باألمة من كبوهتـا ويعيـد هلـا                              من رفات آبائه حيمل الراية وينه

               ون النـواة بـذرة  كـً                                                    ًجيعل من الرفات بذرة تكون سببا ىف ميالد أطفال العزة كـام ت

                                                                   تنبت بقدرة اهللا شجرة باسقة األغصان غزيرة الثامر عظيمة العطـاء بـأمر خـالق 

  ىل                                                               األرض والسامء، والتعبري بالسني يدل عىل القرب واألمل الكبري ىف التحـول إ

  ن  ي                      يـشري إىل أن عـدد املجاهـد "           فـوق كـل رفـات "                       ذروة سنام اإلسالم، وقولـه 

   "   فـوق "            والتعـبري بــ ،ً                                                  ًسيكون كثريا كثرة الدماء التى أريقت ىف األزمان الـسابقة

                                                          فامليالد يكون من الرحم ال فوق الرحم، وهذا التعبري يدل عىل شـئ  "  من "    دون 

                            ة بمعنى أن األمر ربانى قدرى،  ي ق و ف                                        من العزة التى هى قرينة اجلهاد مع شئ من ال

                                    يا أهيا الوحش الكبري لقد تكرست اجلامجم ىف  "ً                          ًثم خياطب املحتل الغاصب قائال 

                         باح دماءنـا وأرضـنا بـال عقـل   سـت                           فقـد هجـم العـدو عـىل بالدنـا وا "      راحتيك

                                                         كــالوحوش الكــارسة التــى تأكــل هنمــة دون تفــكري ىف ضــحيتها، وقــد حــاول 

                                  من اجلامل فجعل اجلامجـم تتكـرس ىف راحتـى ً                           ًالترصف ىف الصورة ليعطيها شيئا

                                                             الوحش، واألمر ليس كذلك فال يبارش قتال بيده بل السالح ىف العـرص احلـديث 

                                                          رب تدار باألزرة والطائرات والصواريخ تغنى عن خمالطة األيدى مـن       جيعل احل

     تلقـى  "                                          نه أراد تبشيع الصورة ففعل ذلك، ثم يقول لـه  أ                     العدو جلامجم موتانا، وك

                                         ملا سبق من صواريخ تلقـى بالرباميـل املتفجـرة          ىف إشارة "            ملوت كل دقيقة       علينا ا

                            عىل سبيل املجاز املرسل بعالقـة  "         تلقى املوت "ٍ                               ٍالقاتلة ألعداد هائلة، ولكنه قال 

                   املسببية كقولـه تعـاىل                         

 ]   فهو ال يلقى موتا وإنام يلقـى مـا يتـسبب ىف املـوت وهـو  ]  ١٣  :     غافر ،ً                                                ً

                                                          املتفجرات كـام ينـزل مـن الـسامء مـاء يتـسبب ىف الـرزق فـاملوت مـسبب عـن 

                                                                        املتفجرات كام أن الرزق مسبب عن املاء، وفائدة هذا املجاز بيان أن كل ما يلقيـه 

       وحيـرق ً                                                         ًيتسبب ىف املوت غالبا، ثم إنه خيلف جرحى وجوعى وعراة هيدم بيوهتم

                                                             مالبسهم وأمتعتهم وأطعمتهم، وهـو ىف هـذا القـصف القاتـل أكثـر مـن قتـل 

   مـا  "                                                               األطفال حتى أخرب شاعرنا أنه مازال يفعل ذلك منتشيا كالسكارى فيقـول 

                                       ، ولتدرك الفـارق بني املعنـى األصـىل وبني تعـبري  "                       زلت تسكر من دماء صغارنا

                  دمـاء صـغارنا، جتـد                                                 الشاعرقارن قولك أرقت دما ء صغارنا، وقولك تسكر من
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ًكالما مغسوال عن الفائدة البالغية  خلوا مـن الفـصاحة املعـربة، وانظـر إىل مـا  ً ً                                                                  ً ً ً
                                                                      اختاره الشاعر جتده ىف قمة اإلجياز فقد دل عىل معانى كثرية متغازرة هبذا التجوز 

                                                                     ىف الكلمة فتعبريه يدل عىل أنه أدمن قتل الصغار وكثر ذلك منـه، ثـم إنـه يفعـل 

                                                        كالسكران الذى يفقد عقله بسكره، ثـم إنـه يتلـذذ هبـذا القتـل               ذلك فاقد العقل

                                                               دون وازع من دين أو ضمري يمنع من هذه اجلريمة كتلذذ شـارب اخلمـر الـذى 

                                                                 يستحل رشهبا، ثم إن الشهوة التى حتركه لرشب اخلمر مثلها عقيدة حتركـه لقتـل 

        اللـذة                                                               الصغار لكنها عقيدة مكذوبة جعلت من إراقة الدماء لذة حتدث له، تلـك

                                                                 أماتت الضمري اإلنسانى فيه فالنفوس بفطرهتا تستبشع قتل األطفـال، وال ديـن 

                                                                يقر هذا وال عقل وال عرف يقبل هـذا، لكنهـا الكراهيـة التـى خالطـت اللحـم 

                                                                    والدم فأشبهت أن جتعل من ذلك فطرة راسخة فيه، كل هذه املعانى أفادها هـذا 

ً                                ً بعد هذا القتل منبهرا بام فعـل عـىل                                        املجاز الذى كان ىف قمة اإلجياز، ثم إنه يدور
ً                                                                    ًالشاشات يتحدث متنفجا بام فعل ىف زمن غيبة العقل والعدل، فإن العامل أصـبح 

                                                                      ال يعرف العدل وال يفكر فيه إال مع األقوياء، ثم جييل الشاعر ذاكرته وخيالـه ىف 

  ً                                                                     ًبالد اإلسالم فيجدها غالبا كلها تعانى، فهذه بغداد تلملم جراحها وسالت دماء

                                                                       القتىل فيها عىل الطرقات من كثرة أعداد القتىل، وانظر إىل التعبري الذى جعل من 

ً                                                                        ًبغداد إنسانا يلملم جراحه ىف تعبري يدل عىل أن املعاناة مألت البلد كاملة فام مـن 

                                                                  شارع إال وقد سالت الدماء ىف طرقاته، وكابول تعانى وتـزأر ىف صـالهتا معلنـة 

ً                                       ًأرادوها بديال لالحتالل بأسامء مـن بنـى وطننـا                             رفض الشيوعية والعلامنية التى 

ً                                                               ًومن جلدتنا، لكنها تزأر ىف أنني صالهتا فيكون الترصف ىف الـصورة خمرجـا هلـا 

                                                                  من االبتذال إىل اجلامل، بل هى تطارد الـشيطان ىف احلانـات والتعـبري بالـشيطان 

                                                        يضمر خلفه كـل أبـواب الـرش وكـل صـنوف البـرش مـن اخلونـة واملتخـاذلني 

                                                        عني للوطن والدين، بل ويـدخل فيهـا أهـل املعـصية مـن الـداعني لنـرش       والبائ

ًالفجور بني املسلمني متييعا للعقيدة وسلخا للمسلم من عقيدته وإيامنـه ليتنـازل  ً                                                                     ً ً

                                                                 عن أسباب النرص وهى االستقامة عىل منهج اهللا بالطاعات واجلهاد، ثـم التعـبري 

                        ية وأن املعركة مـع الباطـل                                واملضارعة التى تدل عىل االستمرار "     تطارد "     قوله   ىف 

                   ثم خيتم هـذا املقطـع  ،ً                                                ًمتجددة ال تكاد هتدأ أبدا ولن تتوقف إال بنرصة اهللا للحق
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                         للمقطـع األخري مـن القـصيدة   ئـة  وط ت                                   بأبيات ثالثة هى من أمتع وأمجل ما كتب 

  :     فيقول

�  يا دولة البغى الطويل متهىل    فاألرض حتيا بعد طول موات�

�هذى بالد ال تسامل باغيا  ��  ولكم أفاق الناس بعد سبات�

�                         كم حطمت هذى الشعوب قيودها  ً                      ً كم فجرت محام من الثورات�

                                                               فيبدأ بخطاب العدو املحتل بقوله يادولة البغى، ونـسبة البغـى للدولـة 

                                                                          لبيان أن الظلم عنوان هلا وأن البغى رائدها من ألفها إىل يائها ال تكاد جتد مـوطئ 

                                   من البغاة والكفرة احلاقـدين ال مكـان ىف   ة                                قدم لعدل وال لعادل فيها فهم جمموع

ْ         ْ عىل رسلك  " ىل ه   مت "ً                                                ًقلوهبم ألى دين، خياطب هذه الدولة هبذه املواصفات قائال 
                                                              فاألمل ىف اهللا كبري أن يتحرك العجزة وينهض الكساىل من األمـوات سـيحييهم 

                                                              اهللا، فاألرض حتيا بعد طول موات أى أن الـشعوب التـى ماتـت إرادهتـا أمـات 

          يتـة حيييهـا   امل                                                     ا حكامها اهللا قادر أن حيييها ويسوق النخوة ألبنائها فاألرض      إرادهت

                                                                   املاء بعد طول جدب وموات فيشبه األمة التاركة للجهاد ميتـة اإلرادة بـاألرض 

                                                                       اجلدباء املحرومة من املاء فتلك أرض يسوق اهللا هلا املاء ليحييها وتلك أمة حيييها 

                                        إنسان يسوق املاء إليهـا لزرعهـا سـيأتى قائـد                             اهللا باإليامن، وكام أن األرض يأتى 

                                                                      ربانى حيرك اإليامن ىف قلوب أبناء األمة ويعيد اجلهاد لذاكرهتا فتحيا عزيزة بعـد 

ًطول ذلة، ثم خيرب أن بالد اإلسالم ال تسامل عدوا مهام كان غاشام ومهام أراق من  ً                                                                  ً ً

      د طـول   بعـ  س ً                                                        ًالدماء ومهام كان حاهلا من الضعف، وكثريا ما أفاق واستيقظ أنـا

ً                                                              ً، وهذا البيت أشعر أن به احتباكا فقد قابل أمرين بأمرين وحذف مـن    نوم      غفلة و

                                                                     األول ما ذكر مقابله ىف الثانى وحذف من الثانى ما ذكـر مقابلـه ىف األول، فقـد 

                                                            ستيقاظ من األول وذكر مقابله السبات، وحذف الغفلة وذكر مقابلهـا       حذف اال

                      مـن اإلجيـاز كقولـه تعـاىل                               اإلفاقة، وىف هذا االحتباك ما فيـه       

                             ]  آل   

                     كافرة تقاتل ىف سبيل      وأخرى                                 واملعنى فئة مؤمنة تقاتل ىف سبيل اهللا   ]   ١٣  :      عمران

                              خر، وىف البيت األخري بعـد التنبيـه                     ما ذكر مقابله ىف اآلٍ                  ٍ الشيطان، فحذف ىف كل

                                                                عىل احتامل اإلفاقة ملن طالت غيبوبته خيرب أن هذه الشعوب حطمت عرب تارخيها 
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ًكثريا من القيود وفجرت عددا من الثـورات ً                                    ً                            لكنـه ذكـر ذلـك ىف مجلـة جمازيـة  ،ً

                                       بل املقصود اخلروج مـن ربقـة احلكـام الظلمـة  ه                         فتحطيم القيوم ليس عىل ظاهر

                                                   نة، ثم إهنم ما ثاروا عىل حاكم ظـامل وفقـط وال عـىل عـدو حمتـل              والقيادات اخلو

ً                                                                  ًمغتصب فقط، بل فجروا محام من الثورات، فجعل الثورة كالربكان ينفجر بحمم 
                                                                          من النار ىف إشارة إىل القوة وعظم األثر والشدة والنتيجة التى تشبه عمل النار ىف 

ً أفقـا بعيـد                                                 األشياء بإحراقها وإزالتها من الوجود، وهو هنا يستـرشف ً           ً          ويتوقـع  اً

  ،  "  كـم "ً                                                    ًثورات حدثت بعد بضعة عرش عامـا، والحـظ تعـبريه عـن التكـثري بــ

                                                                       وحتطيم القيود دون فكها؛ فهم مل يفكوا القيود بل حطموها؛ وهذا فيه من القـوة 

                                        مع الثـورات والتعـبري بـالتفجري دون غريه كـل  "  كم "                      والغضب ما فيه، وتكرار 

ً                                   ًتـب هلـذا البيـت شـيئا مـن اخللـود ىف أوسـاط ً                             ًذلك كان الشاعر موفقا فيه مما ك

                                                                     املثقفني، وحق له أن خيتم به هذا املقطع قبل أن يبدأ املقطع األخري مـن القـصيدة 

   .                                                                     وفيه العزة والكرامة واألمل والعمل فكان هذا البيت كالتمهيد للمقطع األخري

                                                   وينهى الشاعر قصيدته هبـذا املقطـع الرائـع وإن كـان بعـض -     ٧٥:٦٣

                                                            قت مفرقة ىف األبيات السابقة وإن شئت إدراك ذلك فانظر األبيات من          معانيه سب

                                                                احلادى والعرشين من شطره الثانى إىل البيت الرابع واألربعني فقد خلـص هـذه 

                                                                        املعانى املاثلة ىف هذه األبيات خلصها ىف هذا املقطع وزاد عليها، بل البيت الثالث 

ًوالستون يتشابه تشاهبا كبريا مع البيت الساد ً                                        ً                            س والـثالثني ومـا بعـده، والبيـت ً

                                                                     الرابع والستون يتشابه مع البيت األربعني والسادس واألربعني، والبيت التاسـع 

                                                                      والستون يتشابه مع البيت الرابع واخلمسني، والبيت السبعون يتشابه مع البيـت 

  .              الثانى والثالثني

 

  :                            وألنه املقطع األخري يفتتحه بقوله

�ً                 سأظل وحدى صامتا .. أما أنا ��   وسط اخلراب ولن تلني قناتى�

  -                                               وإن ختاذل املتخاذلون وبائع البـائعون وضـاع الـضائعون-         فيخرب أنه 

ًسيظل صامدا، ولو كان وحيدا ىف هذا الـصمود والثبـات عـىل طريـق اسـتعادة  ً                                                               ً ً

                                                                   الوطن السليب والتشبث بأزمان العزة راجيا عودهتا، إنه سيصمد وسط اخلراب 



    
 

   ١٠٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

                                  لفـه قـصف العـدو لبيوتنـا؟ أم هـو يقـصد                              فهل يعنى باخلراب الدمار الـذى خي

                                                                  اخلراب الذى خيلفه االستبداد والفقر واملرض واجلهل فهذا الثالثى اخلطري قرين 

                                                                   كل استبداد، وقد منيت األمة بالقدر الـوافر مـن الطواغيـت والفـراعني الـذين 

ً                                                                 ًتركوا شعوهبم هنبا للمرض واجلهل والفقر تلك أدوات بقائهم، بـل ويـرون أن 

   .                    الثالثى فيها زواهلم         أضداد هذا

                                                           هو خيرب أنه سيقاوم ىف كل امليادين سيقاوم األعداء املغتـصبني واحلكـام 

ً                                               ً وهوتعبري جمازى أى أنه سيظل ثابتا عىل مقاومته ولن  ،                       الظاملني، ولن تلني له قناة

                                                              يستطيع أحد ترويـضه أو زحزحتـه عـن ثوابتـه مهـام تكالبـت وتتابعـت مظـامل 

        ، ثم خيرب  "         وسط اخلراب "                          وهذه املعانى دل عليها قوله                        األعداء داخليا وخارجيا، 

                                                                 أن ثباته وصموده هذا من أجل وطنه الذى جن بحبه، والتعبري عن شـدة احلـب 

ًباجلنون تعبري قديم مشتهر كقوهلم جمنون ليىل أى الذى أحبهـا حبـا شـديدا كـاد  ً                                                                  ً ً

                                                             يذهب بعقله وكذلك حب شاعرنا لوطنه، وهذا حب رشعى حممود، بل خيرب أن 

ُ                                                                 ُوطن الذى جن بحبه هو حلمه وقصة حياته التى عاش من أجلها بل ومأسـاته   ال

ً                                                                 ًأيضا فحياته لوطنه نذرها بني املآسى واألحالم واألمانى، ومن أحالمـه لوطنـه 

ًلم أن يموت بأرضه ليس بعيدا عنه وال مطرودا منـه وال باكيـا عـىل  حي        أنه عاش  ً                                                         ً ً

                        آخـر أيامـه ىف وطنـه بلفـظ                                            حاله وتكون أيامه األخرية فيه، لكنه عرب عن قـضاء

                                     فشبه انقضاء األيام بطى الـصفحات وشـبه  "                 آخر ما طوت صفحاتى "       مجيل هو 

                                                                  اليوم بالصفحة تطوى كاليوم الذى ينقىض، ثم خيرب أن وطنه الذى يـراه يرسـف 

                                                                 حتت أغالل االحتالل واالستبداد يراه يطل من عليائه مثل اجلبال الراسـيات ىف 

                                          الثبات ىف األزمات واستحضار التاريخ العريـق                    اء، وهو تعبري يدل عىل ب      شمم وإ

                                                                 النكبات واستلهام احللول منه للمشكالت، وهو يشبه الوطن باجلبال لكنـه      أثناء

                   طل من عليائـه، وهـذا  ي                طل كالبرش ثم إنه  ي                             ترصف ىف هذا التشبيه فجعل الوطن 

                                                                  الترصف مع التشبيه تآذرا عىل رسم تلك الصورة اجلميلة للوطن العريـق الـذى 

                                                           مل لـه ىف مـستقبل أفـضل، ثـم خياطـب الثـائرين ىف وجـه املحـتلني والطغـاة   يأ

           ا بعـد دفنـه  وً                                                      ًاملستبدين رفاقه ىف طريق الصمود خيـاطبهم طالبـا مـنهم أن يعـود

                                                         ومـواراة جــسده ىف الـرتاب ويــسمعوا صـدى كلامتــه ىف كـل فاجعــة تلـم هبــم 



    
 

   ١٠٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

    عـبري                                   لكـل أسـقامهم واحلـل لكـل مـشاكلهم، والت                       فسيجدون ىف كلامته الـشفاء 

ً                                                                      ًبالوجه مع إرادة البدن كامال هذا يعد من املجاز املرسل بعالقة اجلزئية ألنه عـرب 

                                                                       باجلزء وهو الوجه وأراد الكل  وهو البدن، لكن العلة البالغية البد أن تكـون ىف 

                                                               خصوصية هذا اجلزء املذكور دون الكل والوجه هواألرشف وفيه اللسان الـذى 

                                    ا كام يأمرهم، ثم يطلب مـنهم أن يـذكروه                               نطق بالكلامت التى سيعودون لصداه

                                                                       باخلري كلام الحت هلم مواقفه السابقة وكلامته املعربة وأفعاله الباقية، لكنه يطلـب 

                                                                ذلك منهم عند احلاجة له ىف ظالم الوطن احلزين، وظلمة الوطن ليس املقـصود 

                                                              هبا الظالم عىل حقيقته فقط، بل يقـصد هبـا االحـتالل الغاشـم والظلـم اجلـاثم 

                                                             وصالن للحرية واحلرسة بل واليأس واحلزن والشعور بالتيـه وغيـاب الطريـق   امل

                                                               وضياع املنهج كسائر ىف طريق وأطبق عليه الظالم فـال يـدرى أيـن يـضع قدمـه 

ٍ                          ٍثم خيرب باألمل ىف غد قريب، دل                                        فيكاد خيبط خبط عشواء ال يدرى كيف النجاة، 

             ، وهـذا البيـت  "    وتنـا                   سيطل طفل من رماد بي "       ىف قوله   )     السني (             عىل ذلك القرب 

                                                  ه املستقبل املرشق ألن أطفال اليوم هم رجال الغد، ثـم إن   في               ه األمل القريب و  في

ً                                                ً دليل عىل أن الظلـم سـيولد الثـورة طلبـا للعـدل فرمـاد  "              من رماد بيوتنا "     قوله 

                  مثابة البـذرة التـى  ب                            ت واحرتقت من قصف العدو سيكون  ف                 البيوت التى استهد

                        ون الرشارة املحركـة للـشعوب  ك    وت ،           اومة واجلهاد                  ها شجرة العزة واملق  من      ستنبت 

ً                                                          ًرفضا للظلم والذل واخلنوع واخلضوع، وسيخرج طفل يطـوف حـول القـدس 

ًحامال الراية معليا هلا حمرك ً                         ً                                               للقضية ىف طريقها الصحيح بعد تتابع اخليانـات مـن  اً

                                                                      األجيال السابقة، فال يعقل أن يتناحر الفصيالن الكبريان ىف بلـد حمتلـة ويتبـادال

                                                        بل منهم فصيل يقوم باخليانة احلقيقية ويكون العدو أقرب له  ،               االهتامات باخليانة

                                                           ه ىف الفصيل اآلخر، بل ويدل العدو عىل مكـان أخيـه لينـال منـه، هـذه   خي    من أ

   ،ً                                                                   ًاآلالم حيلم بزواهلا حيلم أن يكون اجليل اجلديد خلوا من هذه النكبات الداخلية

                                     التاسع والستني إال أننـى أشـعر أن رحلـة                                ومع هذا املعنى اجلميل ىف هذا البيت

           ، فأشعر أن                                                              املعنى ىف القصيدة تكاد تتقطع خيوطها الرقيقة بني هذا البيت وسابقه

                                                                     الصلة بعيدة وأشعر بنقلة مفاجئة دون متهيد هلا، ولعل هذا مـا يثبـت التـشعيث 

  .                                               الذى ذكرته ىف أكثر من موطن ىف حتليل األبيات السابقة



    
 

   ١٠٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

                                       عني آخر فقرات اخلامتـة فيطلـب مـن اهللا الـشهادة                    ويبدأ من البيت السب

               ، ومجيل منه هذا  "ً                                             ًيارب فلتقبل شهيدا يرجتى منك الشهادة عند كل صالة "ً     ًقائال 

    ك ىف  ي  شك   التـ                                                             البيت بل ىف غاية الروعة أن يبدأ به اخلامتة، ومجاله أنه أتى ىف زمـن 

            امل ىف التعـبري ً              ًنتحارا، ومن اجل اً                                          ًثوابت اإلسالم؛ فجعلوا اجلهاد إرهابا والشهادة 

   ،ً                                                                         ًأنه ينادى ربه طالبا منه قبوله شهيدا فلم يطلب الشهادة إنام طلب قبول الشهادة

              وهذا ال يكون  ،                          ثم هو يدعو بقبول الشهادة ،                              وكأنه دعى بالشهادة وقبلت دعوته

                                                                       إال حينام تسيطر الرغبة ىف الشهادة عىل كيان الشاعر وتكون غاية مطلوبه، وانظر 

ً                ً كيف يكون شهيدا  "                يرجتى منك الشهادة "     ثم  "ً            ًفلتقبل شهيدا "  ه              إىل اجلامل ىف قول

                                        هذا من اجلامل الذى وفق لـه شـاعرنا، ثـم إن  ،ً                            ًأوال ثم يرجوا الشهادة بعد ذلك

                                               فهو يطلب الشهادة عند كـل صـالة، والـدعاء ىف الـصالة                     أمر الشهادة يلح عليه

         أن أمـر                                                          وبعدها مقبول أو من مواطن رجاء قبول الدعاء، وكل ذلـك يـدل عـىل

                                                                          الشهادة سيطر عليه وأصبح من أعظم مطلوباته وأمنياته، فاللهم اقبله واقبلنـا ىف 

  .             عبادك الشهداء

                                                             ثم يتابع الدعاء بعد طلب الشهادة يدعو اهللا أن جيمـع أمتـه ىف القـدس، 

ًلكنه يترصف ىف التعبري فيجعل للقدس عينا جيتمعون فيها، وهـذا يـسمى قـديام  ً                                                                ً ً

ً                                            ًيص، وهو يضفى عىل التعبري مجاال، ثم يطلب أن تنثـر ً                    ًجتريد ويسمى حديثا تشخ

                                                                عىل أرض الصامدين الثابتني رفاته وبقايا جـسده، وهـو طلـب ال يـراد ظـاهره 

                                                                         فاملعنوى فيه أكثر من الفعل احلقيقى، وهو يرمز به النتامئه للمكان وأهله ورغبته 

  ً                                                             ًىف أن توصل ذرات جسده بذرات تراب وطنه ليكون الـتالزم األخـروى دليـال

                                                                    عىل االرتباط الدنيوى، ثم يعيد املعنى مع شئ من العموم فإنـه ىف البيـت األول 

                                                                طلب أن تنثر رفاته عىل أرض الصمود التـى هـى القـدس، بيـنام ىف هـذا البيـت 

                                                                 يطلب من رفاقه أن ينثروا جسده عىل أرض اهلدى ورمز هلا بـذكر ثالثـة أمـاكن 

                        ملواجهة األصلية فلسطني، ثم                                           القدس وسيناء وعرفات ىف إشارة واضحة إىل بلد ا

                                                         أكــرب بلــدين عــربيني مــرص والــسعودية فمــرص بأزهرهــا ورجاهلــا وجوارهــا، 

                                                                         والسعودية بحرمها وقبلتها وقيادهتا الدينية الروحية يعترب الثالثة أئمـة األمـة ىف 

                                                         األزمة، لكنه مل يذكر حروف العطـف وحـذفها ألن حـرف العطـف يـدل عـىل 



    
 

   ١٠٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

                                            كنه مع ذلك يدل عىل املغايرة، وكأنه ال يريـد هـذه                         املشاركة ىف املعنى واحلكم ول

                                                                        املغايرة، أو قل ذكر البالد وما رمزت إليه متدفقة من لسانه كالـسيل اهلـادر دون 

                    إن كان هذا املـنهج مـن  و          وتتابعها،                                    حرف عطف ليدل عىل تدفق املعانى ىف نفسه 

   كـام                                                              خصائص مدرسة الشعر احلر أو الشعر احلديث إال أن لـه علـة مقبولـة هنـا 

                   كأنه يشى بالرحلـة  "     عرفات "     وىف  "     سيناء "  ىف   )    املد (                      ذكرت، واالمتداد الصوتى 

        أن يكـون                                                           ىف االنتقال من القدس إىل سيناء إىل عرفات وإن كـان األمـر ال يعـدو

ًرمزا معنوي ً           ً   . اً

ً                                                        ًثم يطلب من رفاقه أن يصلوا عىل جسده النحيـل الـذى أصـبح نحيـال 

ًحزنا عىل أمته وأملا عىل بلده، والتع ً                                ً                                      بري باجلسد وهى ال تشمل الروح كأهنا إشـارة ً

                                       معهم، ثم يطلب منهم أن يغلقوا عينه عـىل  ا                              إىل أن روحه وإن فارقهم جسده فإهن

                               عني املتوىف بعد خروج روحه، لكنه  ض ام غ                             الوطن احلبيب اآلتى كام حيدث عند إ

          لـوطن الـذى  ل  ه  بـ                                                   هنا خيرب أن الوطن ىف عينه حتى بعد وفاته سـيظل ىف عينـه فح

ً                                                              ًاه ىف أحسن حال لن يتوقف وإن مات، ثم إنه يطلب آمال أن يكـون الـوطن     يتمن

                                     أى إنه وإن فارق الدنيا ووطنه ىف حـال  "    اآلتى "ً                         ًىف أحسن حال مستقبال ىف قوله 

                            حتى وإن مل ير ذلك بعينه إال  ،                                           سيئة إال أنه يأمل أن تتبدل األمور إىل أحسن حال

ً                            ًطنه إىل أحـسن حـال سـيتم مـستقبال                   وكأن تغري احلال لو ،                    أنه يتمناه ىف املستقبل

                             لعله إشارة إىل أن احلب متعلق  "     احلبيب "    بـ "    اآلتى "                        وهذا الوطن ىف عينه، وربط 

ً                                                         ً فإن حال الوطن اآلن الحيب وإنام هو حيب لوطنه أمورا ستكون بعد،  ؛        بام سيأتى
ًثم خيتم قصيدته بأعظم بيتني وأعالمهـا شـموخأ وعـزة فيطلـب مـن رفاقـه أن  ً                                                             ً ً

                                                          ا ويرمز بذلك للعزة والشموخ حتى النهاية، ويعلـل ذلـك بأنـه لـن ً           ً يدفنوه واقف

                                                            لقهر الغزاة والظلمة، واملسلم ال ينحنـى إال هللا وال يركـع وال يـسجد إال       ينحنى 

ً                                                               ًهللا، وإن كان املوت ليس انحناء ألحد إنام هو قـدوم عـىل الواحـد األحـد، فهـو 
ً                  ًرمزا للصمود ىف وجه                                                  بدفنه مقدم عىل ربه ويبقى املطلوب عىل غري ظاهره ليبقى 

                                                                األعداء حتى النهاية فاالنحناء ىف املوت هللا ليس لـغريه، ومـع ذلـك أدت مجلتـه 

                       القـصيدة ببيـت مـن العظمـة                                          املعنى املراد ألن مطلوبه ليس عىل ظاهره، وخيـتم 

                                                                  بمكان؛ ألنه يدل عىل ثباته وعزته وشموخه إىل النهايـة، فيخـرب ىف مجلـة اسـمية 



    
 

   ١٠٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

      وهـو  "      الصمود "                ، واخلرب خمتلف فهو  "   أنا "               يه ىف الثالثة هو       سند إلً              ًمتكررة ثالثا امل

ً                                                  ً أى املوت الذى ينتظر أعداءه والتعبري املتتابع ثالثا ىف  "     الردى "      وهو  "      الشموخ "

                               يدل عـىل ثقـة ىف نفـسه ويـقني ىف ربـه  "                               أنا الصمود أنا الشموخ أنا الردى "     قوله 

             عـدو ولـن تـسرتد                                                    وثبات عىل مبدأ لن حييد عنه وهو أن املعركـة مـستمرة مـع ال

ًاألرض واملقدسات إال ببذل النفس جهادا ىف سبيل اهللا وطلبا إلحدى احلسن ً                                                           ً   ني  يً

ّ                                                                        ّإما النرصوإما الشهادة،  مما أهله للشطر الثانى وهو أنـه لـن يـسلم رايتـه لغـزاة 

                                                                ظلمة وال حلكام خونة، ليصبح البيت من أمجل أبيات القـصيدة وبمثابـة حـسن 

                                         ألول لرباعة االستهالل فإنه وفق هنا حلـسن اخلامتـة                         اخلتام، فكام وفق ىف البيت ا

                     حسن اخلتام بـشهادة ىف          وارزقنا                                         فاللهم كام وفقته حلسن اخلتام ىف القصيدة ارزقه

  .ً                        ًسبيلك عىل أعتاب األقىص حمررا

 

 
 

 



    
 

   ١٠٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

 اخلصائص البالغية للقصيدة

  :ً    ًأوال

      وله                                                           شاعرنا ينتمى ملدرسة الشعر احلديث وشعر التفعيلة أو الشعر احلر،

   :                 التى يقول فيها " )١ (         األنبياء    عودة "                      ىف ذلك نتاج كبري من مثل 

             األرض يا موسى

                     تضج من اجلامجم والسجون

                     أطفالنا عرفوا املشانق

              ضاجعوا األحزان

   ..           ىف زمن اجلنون

           فالليل حيمل

             كالضالل سيوفه

                  وبحارنا صارت دماء

  

             عيسى رسول اهللا

             يا مهد السالم

               هذى قيود الناس

            امجم والعظام        ضاقت باجل

                  أحياؤنا فيها نيام

              وعىل جبني اليأس

        مات احلب

              وانتحر الوئام

          احلق مصلوب

                       مع األنفاس ىف دنيا الدجل

                                                           

                                     م��ن كت��اب ق��صائدى ف��ى األق��صى، ط األھ��رام،    ١٤٦                         م��ن ق��صیدة ع��ودة األنبی��اء ص (١)
ً                                                                   ًواخترت ھذا مثاال ألسألھ أین أنت اآلن م�ن س�جون م�صر الم�ألى بع�شرات اآلالف م�ن 

                               أساتذة الجامعة وصفوة المثقفین



    
 

   ١٠٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

                   واحلب ىف ليل الدراهم

                      واملخابئ واملباحث مل يزل

 ً          ًيشكو زمانا

                يسحق اإلنسان فيه

       بال خجل

  

 ً           ًأهال رسول اهللا

                    يا خري اهلداة الصادقني

           أنا يا حممد

         قد أتيتك

             دروب احلائرين   من 

               فلقد رأيت األرض

                    تسكر من دماء اجلائعني

           والناس حترق

             ىف رفات العدل

               مات العدل فينا

       من سنني

               أنا يا رسول اهللا

         طفل حائر

              من يرحم اآلباء

             من حيمى البنني

                 الناس تأكل بعضها

              هذى حلوم الناس

                  نأكلها ونرشب خلفها

                  دمع احليارى املتعبني



    
 

   ١٠٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

                               حلـر، إال أنـه ىف هـذه القـصيدة ينتمـى                            هذا مثال لشاعرنا مـن الـشعر ا

                                                             للمدرسة القديمـة مدرسـة األصـالة فهـذه القـصيدة مـن بحـر الكامـل الـذى 

   :        تفعيالته

 

                        متفاعلن متفاعلن متفاعلن

                        متفاعلن متفاعلن متفاعلن

                وهـو تـسكني الثـانى  "                                         وإن كان كثر إدخال اإلضامر فيها عـىل التفعيلـة 

ْ فتصري متفاعلن     "      املتحرك ُ ِ َ َ ُ                 ْ ُ ِ َ َ ُ 

ْمت ُ   ْ ْاعلنَ  َفُ ُ ِ     ْ ُ                                                     وتتحول إىل مستفعلن ويقرتب البحر حينئذ من بحـر الرجـز، ِ

ً                                                                 ًوقد كثر اإلضامر حتى دخل أغلب أبيات القصيدة، وقد كان شـاعرنا موفقـا ىف 

                                                              اختيار البحر وذلك ليناسب مقام احلديث عـن اسـتنهاض اهلمـم ومآسـى أمـة 

ًكانت ىف مقدمة األمم بينام هى اليوم تعـانى ذال وهوانـا عـىل يـد أ ً                                                       ً          حـط األمـم، ً

                                                                واحلديث عن التاريخ ثم التعريج عىل حارض ثم ذكر اآلمال ىف املستقبل حـديث 

  .                         ماراثونى يناسبه هذا البحر

  :     ثانيا

ً                                                          ًكان شاعرنا موفقا ىف اختيار القافية وبـاألخص حـرف الـروى فاختـار 

                                                                       التاء هبمسها ليتناغم جرس احلرف مع املعنى، ولتمكنه التاء مـن القافيـة الدالـة 

                                                            عانى الغزيرة فتجد مجـع املؤنـث الـسامل الـذى ينتهـى بالتـاء  يغلـب عـىل      عىل امل

          ويالحـظ أنـه   ،      املؤنثً                                                     ًالقافية، فلقد انتهى نيف وأربعون بيتا من القصيدة بجمع 

ً                                                           ًا أتى املد قبلها وهو امتداد صوتى قبل هناية البيت حيكى امتـدادا   سه           مع التاء هبم

                         متطاولة فكـأن الـصوت حيكـى  اً   ً مان                                        زمنيا كانت املهانة فيه جاثمة عىل الرقاب أز

  .     املعنى

  :ً     ًثالثا

                             مـع أن هـذه املدرسـة احلديثـة تكثـر –                             خلت القصيدة من صيغ املبالغة 

                                                           وهذا يدل عىل أن حال األمة الذى كان يوصـفه شـاعرنا ليـس ىف حاجـة –    منها

  .                                                               للمبالغة فالواقع مرير مرارته تغنى عن أدنى درجة من درجات املبالغة



    
 

   ١٠٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

  :ً     ًرابعا

          ال شىء أغىل  "   هً                                        ًفضيل مل يرد إال نادرا ىف القصيدة وذلك ىف قول          أفعل الت

                فـأرى دمانـا أقـدس  "                                ىف البيـت الـسابع والعـرشين، وقولـه  "             من دمـاء مقاتـل

       وهـذا  ،                                                       ىف البيت الرابع والثالثني والبيتان يتحدثان عن بـذل الـدماء "      الرحالت

              يل إال ىف حمل هو                                                          من قمة التوفيق له فإنه مل يستخدم صيغ املبالغة وال أفعل التفض

  .ً                                                       ًاألليق به وهو بذل النفس دفاعا عن األوطان واألعراض واملقدسات

 

  :ً     ًخامسا

   ، )١ (ً                                                       ً األنا وضمري املتكلم كثر ىف القصيدة حيث تكرر تـسعا وثـامنني مـرة

ً                                                                    ًوليس ذلك دليال عىل كرب أو نفاجة، وإنام هو دليل عىل أن معانى الذلـة واهلـوان 

ً                                          ًيعتمد عىل نفـسه، بـل فيهـا أيـضا إشـارة إىل غربـة                          اخرتقت قلوب الغالبية فبدأ 

                                                                  مطبقة عىل نفسه، وذلك من قلة السالكني لدرب العزة ىف زمن الذلة، وىف بعض 

                                                                األحيان يعرب هبا وال يريد نفسه بل يريـد الثـابتني عـىل احلـق والرافـضني لظلـم 

  .              الطغاة من اخللق

   : ً     ًسادسا

                    اد خيلو بيت من املجاز                                         كثر املجاز ىف القصيدة كثرة واضحة بحيث ال يك

ً                                                               ًإال نادرا خاصة ىف املقطع األخري، وإن كانت بعض األبيات اشتملت عـىل أكثـر 
ً                                                                        ًمن صورة من صور التجوز، واحلق أنه مع كثرته إال أنه قلام يأتى متكلفا وكثر ما 

                                                                أتى ىف حاق موطنه، بل انـضاف إىل املجـاز الرغبـة املتكـررة ىف حماولـة تركيـب 

ً عن املألوف طلبا للطرافة واجلدة وقد وفق ىف هذا كثرياً               ًالصورة خروجا هبا ً                                                ً ً.  

ًأما الصورة فقد اعتمدت غالبا عىل املجاز، وكثر فيها الرتكيب ونادرا ما  ً                                                                 ً ً

                                                               اعتمدت عىل التشبيه أوالتعبري املجرد مـن التجـوز، كـام أكثـر مـن التـرصف ىف 

                                                           

  ،   ٣٣  ،   ٢٥  ،   ٢٣  ،   ٢٢                           ورد تسع عشرة مرة فى األبیات   "    أنا "                 ن الضمیر المنفصل         وذلك أ (١)
      فی�صیر   "   إن "ً                               ً أربع مرات، بینما ورد مقترن�ا ب�ـ  ٧٥  ،   ٦٣  ،   ٤٢  ،   ٣٩  ،   ٣٨  ،   ٣٦  ،   ٣٥  ،   ٣٤

ً                                          ً، وورد الضمیر للمتكلم مت�صال بك�ل أنواع�ھ ت�اء   ٦٦  ،   ١٥  ،  ٧                 فى ثالثة أبیات ھى   "    إنى "

                                  الفاعل أو یاء المتكلم سبعین مرة 



    
 

   ١٠٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

ً         ً موفقـا ىف                                                       الصورة وىف املجاز ليخرجهام من حد االبتذال إىل حـد اجلـامل، وكـان

  .             هذا إىل حد كبري

 

  :ً     ًسابعا

             كثـرة املجـاز –                   عىل حد تعـبري املحـدثني-                         مل يكثر التجريد والتشخيص

ً                                            ً استدعته مما أضـفى عـىل املعنـى مجـاال وصـور املحـسوس ىف  )١ (            فأتى ىف مواطن

ًصورة املعقول وهذا األخري كان هدفا متكررا للمجاز والرتكيب فيه ً                                                        ً ً.  

  :ً     ًثامنا

  –                          وهـى مـن خـصائص املدرسـة احلديثـة–   )٢ (        ء النحوى                 ظاهرة تكرار البنا

                                                                       كثرت ىف القصيدة لتؤكد بعض املعانى التى كان يلح عليها الشاعر ىف حينها وذلك 

  ،   ٣٩  :   ٣٣  ،   ٣٠  :   ٢٨  ،   ٢٥  :   ٢٢  ،   ٢١  و   ٢٠  ،   ١٨  :   ١٦  ،   ١١  :  ٩  ،  ٦  :  ٢            ىف األبيات من 

ً   ًبـا                                                                      ولكنه مع كثرته ال نكاد نشعر به ألن التكرار كـام بينـت أثنـاء الدراسـة ليـس عي

  .ً                                                                     ًحيتاج دفاعا عنه إنام هو بالغة صميمة تتطلبه بعض املقامات فيأتى ىف حاق موطنه

  :ً     ًتاسعا

َّ                                                          َّنوع الشاعر ىف أساليبه بني اخلرب واإلنـشاء، ولكـن اخلـرب غلـب اإلنـشاء، 

                                                             وذلك ألنه يتحدث عن أمة ىف ماضيها وحارضها وخيـرب عـن حاهلـا عـرب أجياهلـا، 

           ، بينام ورد  )٣ (                           ارع فورد املاىض إحدى ومخسني مرة                          وتنوعت أخباره بني املاىض واملض

                                            ، وقد كثر املاىض ىف أول القصيدة عىل عكس املضارع؛  )٤ (ً                    ًاملضارع تسعا ومخسني مرة

                                                           

    ٧١  ،   ٥٩  ،   ٥٨  ،   ٤٩  ،   ٣٩  ،   ٣٧  ،   ٢٥  ،   ٢٣                 لتشخیص فى األبیات    ا (١)
           ط الھیئ��ة    ٢٠٠                                                          ینظ��ر الحداث��ة ال��شعریة ف��ى م��صر لل��دكتور محم��د ال��سید إس��ماعیل ص (٢)

                       العامة لقصور الثقافة 
  ،   ١٢  ،   ١١  ،   ١٠         مرت�ان،  ٩         مرت�ان،  ٨  ،  ٧  ،  ٥  ،  ٣  ،  ٢  ،  ١                            ورد الفعل الماضى ف�ى أبی�ات  (٣)

  ،   ٣٩  ،   ٣٧  ،   ٣٥  ،   ٣١  ،   ٣٠  ،   ٢٩  ،   ٢٦  ،  ٥ ٢  ،   ٢٣  ،   ٢٢  ،   ١٨  ،   ١٧  ،   ١٦         مرت���ان،   ١٤  ،   ١٣
         مرت��ان،   ٦٢  ،   ٦١  ،   ٥٨  ،   ٥٧  ،   ٥٥            ث��الث م��رات،   ٥٠  ،   ٤٩  ،   ٤٨  ،   ٤٧  ،   ٤٣         مرت��ان،   ٤٥
      ٦٨  ،   ٦٧         مرتان،   ٦٥         مرتان،   ٦٤

         مرت�ان،   ٢٠  ،   ١٩  ،   ١٨  ،   ١٣  ،  ٦         مرت�ان،  ٥         مرت�ان،  ١                             ورد الفعل الم�ضارع ف�ى أبی�ات  (٤)
         مرت�ان،   ٤١  ،   ٤٠         مرت�ان،   ٣٨         مرت�ان،   ٣٤         مرتان،   ٣٣  ،   ٣٢  ،   ٣٠  ،   ٢٩  ،   ٢٨  ،   ٢٧  ،   ٢٤
  ،   ٥٤         مرت��ان،   ٥٣  ،   ٥١            ث��الث م��رات،   ٤٩         مرت��ان،   ٤٨  ،   ٤٨  ،   ٤٦  ،   ٤٥  ،   ٤٤  ،   ٤٣  ،   ٤٢
    ٦٩         مرت�ان،   ٦٦         مرتان،   ٦٥         مرتان،   ٦٣  ،   ٦١  ،   ٦٠         مرتان،   ٥٩  ،   ٥٨         مرتان،   ٥٧  ،   ٥٦

    ٧٥  ،   ٧٤  ،   ٧٠       مرتان، 



    
 

   ١٠٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

ًوعلة ذلك أنه يتحدث عن املاىض ثم الواقع، وملـا كـان املـاىض مـؤثرا ومتـسببا ىف  ً                                                                   ً ً

              ىف توصـيف حـال ً                                                    ًالواقع قدم املاىض عىل املضارع، وكثر املضارع آخرا ألنه داخـل

                                                             األمة ىف احلارض مع احلديث عن املستقبل الذى يتحـدث فيـه عـن احللـول ألزمـة 

ً                                                                    ًاألمة، وألنه ليس مسئوال عن املاىض وال دخل له فيه وال قدرة له عىل تغيـريه، أمـا 

                                                                    الواقع فله فيه عمل وعليه فيـه واجـب لـذا كثـر املـضارع بالنـسبة للـامىض، وأمـا 

                        ، وكثر االستفهام يف بداية  )١ (                         تى منها االستفهام سبع مرات                      األساليب اإلنشائية فقد أ

  ٢                                                                    القصيدة ألنه يدل عىل احلرية من حال أمة يسأل عن احلل هلا، بينام أتى األمر تـسع

  .                                                                    عرشة مرة وقد كثر يف آخر القصيدة ليناسب احللول واآلمال التى خيتم هبا قصيدته

    : ً    ًعارشا

                       قصيدة تشعيث األزمنة زمـن                                      لقد ورد التشعيث ىف أكثر من موطن ىف ال

                فهنـاك أبيـات -                     كام بينت أثنـاء الدراسـة–                             احلدث وزمن التغنى وزمن اإلنشاد 

ً                                                                    ًبينت ىف حينها أهنا تكاد تكون أكثر التئاما بالقصيدة إن وضـعت ىف مكـان آخـر 
                                                                  عىل رأسها البيت اخلامس والعرشون وغريه مما ذكرته بالتفـصيل أثنـاء الدراسـة 

                                              ل ذلك يبقى وجهة نظر ورؤية خاصة قد ختـضع للتعـديل                     التحليلية، وإن كان ك

                                                                      بعد النقاش مع الشاعر وبيان رأيه الذى قد يفتح باب فهم جديد للنص قد يـغري 

  .                             وجهة النظر التى تبناها الباحث

  :ً      ًوختاما

                                                           تلك أبرز الظواهر واخلصائص التى رصدهتا وحاولت التعليـل هلـا مـا 

  .ً                ً استطعت لذلك سبيال
 

                                                           

    ٢٨  ،   ١٤  ،  ٦  ،  ٥  ،  ٤  ،  ٣  ،  ٢                        ورد االستفھام فى أبیات  (١)
         مرت�ان،   ٦٧  ،   ٦٠  ،   ٥٤         مرتان،   ٤٤  ،   ٤٣   ن،       مرتا  ٣١         مرتان،   ٢٦                    ورد األمر فى أبیات  (٢)

    ٧٤         مرتان،   ٧٣  ،   ٧٢         مرتان،   ٧١                بمعنى الدعاء،   ٧٠  ،   ٦٨



    
 

   ١٠٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

 اخلامتة

ً   لقد أقمـت حـوارا مـع الـشاعر ىف حمكمـة النقـد األدبـى منـضبطا        ً                                                      ً ً

ًبضوابط ذكرها السلف واخللف معتمدا عىل الذوق املعلل، بعيدا عـن اخـتالف  ً                                                               ً ً

ًاأليدلوجيات باحثا عن اإلنصاف ما استطعت لذلك سبيال ً                                               ً ً.  

ــذا ــراثن    ..                ه ــوقعنى ىف ب ــتطاع أن ي ــشاعر اس ــر أن ال ــت أق                                                وإن كن

       وشـدة –                       لشدة تعبريها عن حال األمة–                   ، بل واالنفعال معها               اإلعجاب بقصيدته

                                                                التأثر هبا لدرجة أنى ما قرأهتا مـرة إال واهنمـرت دمـوعى كنهـر شـالل يتـدفق 

ًمطاردا الذلة باحثا عن العزة، بل هناك أبيات ما قرأهتـا إال وكـاد يتوقـف نـبض  ً                                                                      ً ً

ًقلبى وأفارق الدنيا كمدا وأملا عىل حال أمة استطاع شاعرنا أن ً                                                        ً                يصوره ىف لوحـة ً

  .ً                                                                     ًفنية رائعة كانت الكلمة فيها أدق وأكثر إبداعا من ريشة وألوان أعظم فنان

                                                                    كانت الصورة ثرية عند الشاعر استطاع برباعة أن يصور حال األمـة 

ًويرفرف بأجنحة اخليال واآلمال مسترشفا أفقا بعيدا من سـنني طـوال، وحتقـق  ً ً                                                               ً ً ً

ً                                ًرات العربيـة قبـل بـضعة عـرش عامـا مـن                                بعض ما متناه وختيله فقد توقـع الثـو

                                                           حدوثها، ولقد رصدت بعض الظواهر وعللت هلا ىف حينهـا وقبلـت ورفـضت 

                                                               وعللت لبعض ما رفضت بحيادية واضحة، إال أننى أتعجب من موقف الشاعر 

                                                       اآلن مــن األقــىص ومــن احلقــوق واحلريــات ىف مــرص اآلن، وذلــك أن اليهــود 

                                  قمـة الفرقـة والذلـة واهلـوان ومل يتحـرك                             حياولون هدم األقىص اآلن واألمـة ىف 

                                                           لشاعرنا قلم وال لسان، كام أن الـسجون مـألى بعـرشات اآلالف مـن الـشباب 

ْوغريهم من املثقفني ىف حرب واضحة عىل مستقبل مرص، فلم مل يـرضب بـسهم  َ                                                         ْ َ

                                                                     ىف هذين البابني مما جعلنى أقول له هل آمن قلمك بالقضية وكفر هبا لسانك؟ أم 

                                                 ك وكفر هبا حارضك؟ أم ماذا يمنعك أن تدافع عن قضيتك؟              هل آمن هبا ماضي



    
 

   ١٠٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

 :ً       وختاما

                                                         هذه دراستى للقصيدة، وتلك رؤيتـى فـإن وفقـت فيهـا فمـن اهللا، وإن 

                                                                 كانت األخرى فأستغفر اهللا، واهللا يوفق من يشاء إىل ما يـشاء، واحلمـد هللا الـذى 

  .                   بنعمته تتم الصاحلات 

�وما أبرئ نفسى إننى برش  ��  .مل حيمنى القدر أسهو وأخطئ ما �

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

   ١٠٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ

 املصادر واملراجع
 

 

  .                                      أعاتب فيك عمرى لفاروق جويدة، ط الرشوق- ١

                                                              اختالف روايات احلديث بحـث جـامعى للباحـث، ط جملـة كليـة اللغـة العربيـة - ٢

  .     بجرجا

                                                                        التكرار بالغة ألستاذنا الدكتور إبراهيم حممد عبد اهللا اخلوىل، ط الـرشكة العربيـة - ٣

  .        والتوزيع     للنرش 

                                                                       اجلانب النفسى من التفكري البالغى عند عبد القاهر اجلرجانى ألسـتاذنا الـدكتور - ٤

  .                                                      إبراهيم حممد عبد اهللا اخلوىل، ط الرشكة العربية للنرش والتوزيع

                                                                       احلداثة الشعرية ىف مرص، ط اهليئة العامة لقـصور الثقافـة، للـدكتور حممـد الـسيد - ٥

  .      إسامعيل

  .                             ستاذ العقاد، ط مصورة إلكرتونية                  اللغة الشاعرة لأل- ٦

  .         ط املنار ،         الغضبان د                               املنهج احلركى للسرية النبوية ملحم- ٧

  .         ط مصورة ،        أمحد هيكل /                        تطور األدب احلديث ىف مرص د- ٨

  .                                                            صحيح البخارى، ط الرسالة ت عز الدين ضىل، عامد الطيار، يارس حسن- ٩

  .                    ، ط مكتبة دار العلوم           عىل عرشى زايد /                                  عن بناء القصيدة العربية احلديثة د-  ١٠

  .          ط األهرام ،                                   قصائدى ىف القدس للشاعر فاروق جويدة-  ١١

  .             زكى نجيب حممود /                                    ما اجلديد ىف الشعر احلديث فلسفة وفن د-  ١٢

 . خمترص السرية النبوية ملحمد بن عبد الوهاب- ١٣

ط دار ، ط خميف ألستاذنا العالمة الشيخ حممود حممد شاكرنمط صعب ونم - ١٤

 .املدنى بجدة



    
 

   ١٠٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد الثايناملجلد 
َ             لن أسلم    تائية جويدةيفالصورة البيانية   َِّ  رايتَُ

     ِ
 يَ
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