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  This study deals with(the islamaic trend in the poetry of –
Mohammad al-eid al-khatrawi).the study includes three chapters and 
prefeace, the preface introduces the life and culture of the poet ,and his 
achievements (poetry stuff, compisional and critical work.) 
  First chapter introduces the Islamic subject work of the poet, 
examples include prayer biography of  Mohammad, glorification of prophet 
Mohammad, islamic –arabic union, calling for al jihad, and the importance 
of holy places. 
  Second chapter introduces the poetry language with with regard to 
personal, natural, historical, folklore, and the study of religion  text. 
  The third chapter includes, the language of the poet, important 
structural methods and music . 
  The study concludes  number of results, at the head, the 
highlightining  of islamic direction obviously ,at the work of the poet which 
made him depend on  direct judgment.  
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  :المقدمة

خطت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة في سبيل النهـضة والتقـدم                

 وكان  ،واالستفادة من المرتكزات والدعامات األساسية التي شهدتها على مر تاريخها         

الدور الديني والتاريخي والمكانة الجغرافية والحضارية للمملكـة وثقلهـا الثقـافي            

  .ها المظفرةدعامة ومنطلقا لمسيرت ،واألدبي

كما استطاعت أن تتواصل مع الرصيد اإلنساني الزاخر باآلداب والمعـارف              

 حيث شهدت نهضة    ، وأضافت المملكة أرصدة جديدة في سجل اإلنجازات       ،اإلنسانية

 وتأكيـد   ، مما أتاح ظهور المبدعين الجـدد      ،ثقافية كبرى على كافة األصعدة األدبية     

 ثم بما وفّرته القيادة الرشيدة من أجـواء         - تعالى بفضل اهللا -مكانة المبدعين الكبار    

حيث أرض المملكـة الخـصبة بالمواهـب        .. ثقافية وتنويرية مشجعة على اإلبداع    

  .لهما للعديد من الشعراء واألدباء وطبيعتها التي تعد أفقا مفتوحا وم،الواعدة

 حيـث   ، النهضة الفكرية والثقافية والعلميـة     ،وكان عماد هذه القفزات الهائلة       

 والحـراك الملحـوظ     ، المشهد الثقافي واألدبي السعودي بـالتطور والتفاعـل        تسما

 وقصةً قصيرة ومقالة    ،شعراً وروايةً :  والمستمر في مجال األجناس األدبية المختلفة     

  .. يزة على الصعيدين العربي والدولي فكانت ألدباء المملكة مكانتهم المتم،الخ.. 

واحدة مـن تلـك األسـر       ) نسبة لوادي العقيق  (ك  وكانت أسرة الوادي المبار      

 ونـشر الثقافـة     ،األدبية والمجالس الثقافية الجادة في االضطالع بحركـة التنـوير         

 والمثقفين واألدباء في المملكة والعـالم       ،والتواصل مع العديد من العلماء والمفكرين     

 وتوجـت   ،لك ويلقون محاضرات لذ   ين كانوا يزورون المدينة المنورة،     الذ ،اإلسالمي

 علـى   جهود تلك األسرة األدبية بتأسيس النادي األدبي الثقافي بالمدينة المنورة عطفاً          

افية فـي طيبـة     ما أقامته من نشاطات وفعاليات كانت جزءا من الحياة األدبية والثق          

  .الطيبة

ويعد محمد العيد الخطراوي من الشعراء السعوديين المؤسسين ألسرة الوادي             

 من خالل إصـداراته     ، في أثراء هذا النهوض     فاعالً سهاماًإين أسهموا    والذ ،المبارك

  . والصحافة إضافة إلى حضوره في مجال اإلذاعة،في مجال الدين والشعر والنثر
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 النزعة الدينية في العمل     يماني بأهمية إلذا الموضوع   ويعود سبب اختياري له      

 ، سـائر الفنـون األدبيـة     براز هذه النزعة في نتاج األدباء في      إ وضرورة   الشعري،

 وثمة أمر آخر ، حتى يكون مسيرا لألدب اإلسالمي المعاصر ،ودراسته دراسة علمية  

 ة المطهـرة،   لتلك الطـاهر    والعشق المتين،  , وهو ذلك الحب الدفين    ،دفعني إلى ذلك  

ا سـيدة البلـدان  ومـأرز        نهإ ، فلم تبخل لي بود    ، وترعرعتُ في أكنافها   تالتي نشأ 

 طابة، دار اإليمان، حتـى أصـبحت أقلـب دواويـن      ،المدينة المنورة  إنها   األيمان،

 ، وملكت جنانه وبنانه   ،باحثاً عن شاعر استقطع لها من وقته      ،  الشعراء، وأثار األدباء  

  حتى وجـدت  ، وعميق طهرها،لتحلق أرواحنا معه بجمال طبيعتها، ومتانة أصالتها    

 فـإذا هنـاك     ،مدينة المنورة األدبي  تلك الدواوين المتناثرة على أرفف مكتبة نادي ال       

علـى أعتـاب    ( وهناك أيضا وجدت ديوانا منحنياً يدعى        اف العقيق، ثرثرة على ضف  

 وعلمت ، حتى تعرفت على صاحبها    وجدتها،  حتى أصبحت ُأرِدد وجدتها    ،  )المحبوبة

 ال ما إذ لم يحظ بدراسة مستقلة إ،أنه كتب العديد من الدواوين لحبيبته المدينة المنورة       

ديث عن األدب السعودي بـصفة      جاء على شكل مقاالت ودراسات موجزة عند الح       

  .عامة

 المنهج التوفيقي وكانت هذه الدراسة منصبة على        ،لقد اتبعت في هذه الدراسة       

 فقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى تمهيد وثالثة         ،شعر الشاعر شكالً ومضموناً   

 وأهم األعمال التي    ، ومولده ونشأته  شاعر وثقافته،  في التمهيد حياة ال     تناولت ،فصول

  .ه النقديةئراآتوالها وأبرز 

 ، االبتهاالت ،تحدثت عن الموضوعات اإلسالمية وأهمها    : وفي الفصل األول     

 كما تحدثت عـن المـدائح       ليه،إوهي تشمل توحيد اهللا، وحمده، ودعاء اهللا واللجوء         

 وبعثته، ودعوتـه، وهديـه، وهجرتـه،      ،  النبوية من مولده ونشأته ومدحه وتمجيده     

  .وغزواته

ثم تحدثت عن شـعره      ، ومدى أهميته،  وتحدثت عن الهم العربي واإلسالمي       

  .ض بالعزائم، لرفعة األمة ونصرها والنهو الهمم،ذالمتصل بالجهاد، وشح

 كنة المقدسة التي تناولها الشاعر، وأهمها مكة المكرمـة،        كما تحدثت عن األم      

  . وبيت المقدس،ورة ومعالمهاوالمدينة المن
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فدرست فيه اللغة الشعرية، مـن أهمهـا الرمـز بجميـع            : أما الفصل الثاني     

 ثـم التنـاص     سطورية، التاريخية،  واأل كالرموز الدينية، األدبية، الشخصية،   : أنواعه

  .الديني

ـ   - تناولت الدراسة الفنية  : وفي الفصل الثالث      شعريةـ واللغـة   الموسيقى ال

  .واألسلوب

 وذكرت أهم   ته في فصول هذه الدراسة ومباحثها،     فصل وفي الختام أوجزت ما      

  .ستطاع هذا البحث أن يحققهااالتي النتائج 

 فكانـت   عة الموضوع، أما مصادر هذه الدراسة فقد تعددت وتنوعت تبعا لطبي           

  كمـا انتفعـت    ت منه مادة هذه الدراسة،    يالذي استق دواوين الشاعر المنهل الرئيس     

 لتي تناولت الشعر العربـي المعاصـر،     والعلمية ا  من كتب الدراسات الحديثة،   بكثير  

النزعة اإلسالمية في الشعر الـسعودي      :  وأهمها وخاصة في جانب االتجاه اإلسالمي    

 واالتجاه اإلسالمي في شعر محمد علـي الـسنوسي          لهويمل،المعاصر لحسن فهد ا   

  .ية الدراسةمصادر والمراجع في نها وتظهر بقية ال،لمفرح السيد
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  التمهيد

  الخطراوي حياته وشعره

  :المولد والنشأة. 1

 ولـد   مد بن عبد اهللا بن محمد الخطراوي ،       بن فرج بن مح    )1(هو محمد العيد     

 فـي    الثمائة وأربع وخمسين بعد األلف، بالمدينة المنورة،      في شهر ذي الحجة لعام ث     

 وداعمة   محافظة، ونشأ في بيئة   بجوار الحرم النبوي الشريف،    )2("حي باب المجيدي  "

لم يـأمرني   "ة األخرى، حيث يقول الخطراوي      إلى حفظ القرآن الكريم والعلوم الديني     

 ي لحفظ كتاب اهللا سبحانه وتعـالى،       مثلما أمرني وشجعن    بشيء –رحمه اهللا –والدي  

وكـان  . )3("، أيمانا منه بأنهما عصب الحياة     -صلى اهللا عليه وسلم   -وأحاديث رسوله   

 يقـول    إذ ما حاول كتابته ولكن بقصور واضـح،       ورب ى بالشعر ويحفظه،  تغنأيضا ي 

 ربما كـان ذلـك فـي سـن          بدأت عالقتي بالشعر في سن مبكرة نسبياً      "الخطراوي  

  شبيهاً  كالماً  حيث كنت أخربش أحياناً    حيث كنت أزاول حفظ القرآن الكريم،     العاشرة  

 ووقعـت   سح ما خربشت،  م وأذكر أنني نسيت ذات مرة أن أ       بالشعر في آخر اللوح،   

 وثـار    فلم يعجبه ذلك،   –رحمه اهللا –عليه عين المعلم المؤدب وكانت ثقافته محدودة        

عراء سبهم اهللا فـي      ألن الش  من أن أكون من الشعراء،    في وجهي وعاقبني وحذرني     

 رة وعانيت في داخلي صراعا رهيبـا،       وكانت بالنسبة لي صدمة كبي     سورة الشعراء، 

 وفي الوقت نفسه    ي ال أحب أن أكون ممن سبهم اهللا،        ألنن لة،رة طوي وعشت ممزقا فت  

ال أستطيع مقاومة األغراء الجامح الذي يدعوني لقول الشعر غير أنني بحمد اهللا بعد              

  .)4("صححت الفكرة لمقولتي ذاك المعلمفترة حللت المشكلة و

  

  

                                                 
  .اسم مركب   )1(

  .حي من أحياء المدينة المنورة، شمال الحرم النبوي   )2(

  .م29/3/2009مقابلة مع الشاعر في    )3(

،  شعبان 11الخميس  : بتاريخ) 12040(صحيفة الجزيرة، العدد    عبد اهللا،   الحميد،  : انظر   )4(

  .هـ،1426 أثر القرآن في شعر الخطراوي،
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  :مراحل تعليمه. 2

عمره لم يتجاوز أحدى     و  حفظ القرآن الكريم   استطاع محمد العيد الخطراوي،      

  .)1(س وعمره لم يتجاوز أربع عشرة سنة وصلى بالتراويح بالناعشرة سنة،

الشيخ محمد  : ، على يد  وأكمل مراحل التعليم العام األول عن طريق االنتساب          

  . الحافظ، والشيخ أحمد الخياري، والشيخ محمد الخضيري التونسي

ليدرس علوم  ) جامع الزيتونة ( قاصداًهـ حط رحاله بتونس،     1374وفي عام      

الشيخ الطاهر بـن    :  ودرس على يد   –على حد قوله  – لتوجيهات والده    تنفيذاًالشريعة  

ر والـشيخ   والشيخ محمد الفاضل بن عاشو    عاشور، والشيخ محمد الحبيب بالخوجه،      

الـشيخ الـشريف    : محمد العروسي المطلي، كما درس علم المواريـث علـى يـد           

، حيث حصل على    ل الفقه على يد الشيخ مصطفى زمزم      ، وكما درس أصو   الحيدوني

ة عن  باللغة العربي ) البكالوريوس(سالمية، وحصل أيضا على     إشريعة  ) بكالوريوس(

  .هـ1379طريق االنتساب في عام 

حيـث  . هـ1383في التاريخ في عام     ) لوريوسالبكا( على   وحصل أيضاً     .1

سـتمر فـي    استوى، بل   اتجه إلى التعليم العام، ولكنه لم يقف عند ذلك الم         

ـ   لكنه أتجه إلى األدب العربي    ، و إكمال دراسته العليا   صل علـى   ، حيث ح

ب في الجاهليـة    شعراء الحر (هـ تحت عنوان    1395في عام   ) الماجستير(

 حصل علـى الـدكتوراه تحـت        1400وفي عام    ). بين األوس والخزرج  

  ).ة في العصر الجاهلي وصدر اإلسالمالمدين( عنوان 

  : ونتاجه األدبيمؤلفاته . 3

  :مؤلفاته الشعرية: أوالً

 شـاركت فـي     ،)العزيـز  ة شعرية في حياة الملك عبد     ملحم(أمجاد الرياض    .1

 .هـ1394 العزيز عام ملك عبدالطباعته دار 
 .هـ1397دينة المنورة األدبي عام  نادي المغناء الجرح، .2
 .هـ1397ذن الليل، نادي المدينة لمنورة األدبي، عام أهمسات في  .3

                                                 
  .م2009/ 3/ 29مقابلة مع الشاعر في    )1(
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 .هـ1410مدينة المنورة األدبي عام  نادي الوف من دفتر األشواق،حر .4
 .هـ1411دينة المنورة األدبي عام  نادي المتفاصيل في خارطة الطقس، .5
 .هـ1413األدبي الثقافي بجدة عام  النادي مرافئ األمل، .6
 . هـ1418نورة األدبي عام  نادي المدينة الم حدث،تأويل ما .7
  : مؤلفاته النثرية: ثانياً

 .م 1961 –  هـ1381الرائد في علم الفرائض، دار الفكر بدمشق،  .1
، نـادي المدينـة المنـورة األدبـي، عـام           )جزآن(شعراء من أرض عبقر      .2

 .هـ1399
، مؤسسة علـوم    )دراسة(ي الجاهلية بين األوس والخزرج        شعراء الحرب ف   .3

 .هـ1400 عام القرآن، بيروت،
الـسياسية والثقافيـة والدينيـة      الحيـاة   : لمدينة المنورة في العصر الجاهلي    ا .4

  .هـ1404بة دار التراث بالمدينة المنورة ، مكت) دراسة(
بـة دار    مكت ،)دراسـة (الحياة األدبيـة    : لمدينة المنورة في العصر الجاهلي    ا .5

  .هـ1404التراث بالمدينة المنورة، 
ـ   : دينة المنورة في عصر صدر اإلسـالم      الم .6 ة والـسياسية   الحيـاة االجتماعي

 .هـ1404، دار التراث بالمدينة المنورة، )دراسة  (والثقافية
 مكتبة دار التراث    ،)دراسة(الحياة األدبية   : المدينة المنورة في صدر اإلسالم     .7

 .هـ1404، بالمدينة المنورة
 مكتبة دار   نة المنورة، والموقع التاريخي الرائد،    مدرسة العلوم الشرعية بالمدي    .8

 .هـ1411، التراث بالمدينة المنورة
 .هـ1412، بنا في آثار الدارسين، النادي األدبي بجدةأد .9

لزوجات في المفضليات وأشياء أخرى، نـادي المدينـة    البنات واألمهات وا   .10

  .هـ1419األدبي، 

  .هـ1419أسد الفرات ومسرحيات أخرى،  .11

  .هـ1419 في األدب السعودي، النادي األدبي بحائل،  .12

  .هـ1422في واألدبي، ، نادي مكة الثقا)مجموعة مقاالت( آفاق وأنفاق  .13
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  .هـ1422، نادي أبها األدبي، )مجموعة مقاالت(متابعات ومبادآت  .14

  .هـ1423المؤلف، : ، الناشر)مجموعة مقاالت(ت ونبوات نبآ .15

ترجمة بالمملكـة العربيـة     محمد  عالم أفغاني من رواد المقالة والقصة وال         .16

  .هـ1423السعودي، نادي جدة الثقافي واألدبي، 

  .هـ1424 دار مؤرخاً وأدبياً، نادي المدينة األدبي، محمد سعيد دفتر .17

  .هـ، مطابع الرواد1425 ، تطبيقات وتأويالتفي محاورة النص، .18

 عثمان مبدع الشعر ومنجب الشعراء، نادي المدينـة األدبـي،           الرحمن عبد .19

  .هـ1426هـ، أسرة الوادي المبارك في الميزان، مكتبة الملك فهد، 1425

  ).دراسة وتقديم( القديم شعر العربيالشيب في ال .20

  .)مجموعة مقاالت(اث أخرى من القول األفاشير وأضغ .21

  .)توصيف وتأويل( ثالثيات القرآن مدخل .22

  :من تحقيقاته

، دار التـراث،    )شـتراك باال(الفصول في سيرة الرسول، للحافظ ابن كثيـر          .1

  .هـ1400

 المقدسي   على بن لبان   المقاصد السنية في األحاديث اإللهية للحافظ أبي القاسم        .2

  .هـ1403، دار التراث ودار ابن كثير، )باالشتراك(

في ترجمة شـيخ اإلسـالم      شهي النغم   ( وهو   -حياته ومآثره –عارف حكمة    .3

  .هـ1403، ألبي الثناء األلوسي، دار التراث بالمدينة )عارف الحكم

  .هـ1405ديوان محمد أمين الزللي، دار التراث،  .4

  .هـ1406راث،  ديوان عمر إبراهيم البري، دار الت .5

 بين العلمين في مفاخرة الحرمين، لنور الدين الزرندي، دار التراث،           المرور .6

  .هـ1407

ي في ترجمة قطب األولياء النووي، للحافظ الـسخاوي،          المنهل العذب الرو   .7

  .هـ1409دار التراث، 

في ترجمة األمام النووي، للحافظ الـسيوطي، دار التـراث،          المنهاج السوي    .8

  .هـ1409
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  .هـ1409ي، دار التراث بالمدينة المنورة، ب إبراهيم األسكوديوان .9

  .هـ1411ديوان فتح اهللا بن النحاس، دار التراث بالمدينة المنورة،  .10

 للحافظ أبي الفتح محمـد      ر،يس فنون المغازي والشمائل وال    عيون األثر في   .11

 التراث بالمدينة ودار ابن كثيـر،        دار ،)باالشتراك(بن سيد الناس اليعمري     

    .هـ1413

  :أرآؤه النقدية. 1

تفاوتـت  " ة الشعرية المتميزة، وقد   عملية الكتاب تأتي عملية النقد كمرحلة تالية ل        

 فمن الجهد النظـري المعمـق إلـى         ، وكيفاً مناهج النقد وتباينت إسهامات النقاد كماً     

بـة  الطروحات العرضية التي ال تتعدى الرأي المختصر تعليقا على ظاهرة أو مقار           

 أقرب إلى االنطباع األولي الـسريع،      وبدا بعضها    ة لنص أو مداخلة في ندوة،     موجز

والبعض أقرب إلى التحليل الذي يتقصى الظواهر ويلتمس المداخل للولوج إلى عمق            

  .)1("النص

ستقطع من وقته، لنقد نتاج الرعيل      اي مجال النقد وقد     وكان للخطراوي باع ف      

  .األول

   :يومن مؤلفاته النقدية كما يل

البنات واألمهات والزوجات في المفضليات وأشياء أخرى مبينا العالقـة بـين             :أوالً

  . محافظتها بالفطرة والقيم والدينأفراد األسرة ومدى

هو اتجاه بالشعر إلى الخلف والرجوع به إلـى         "إذ يقول   نظرته في قصيدة النثر،     . أ

سيقية للقـصيدة العربيـة     ع البنية المو  ثر، وهو أيضا القطيعة الصريحة م     حظيرة الن 

 مـن مظـاهر   أنه يمثـل مظهـراً  "، ويقول عنه أيضاً   )2("ائمة أساسا على التفعيلة   الق

                                                 
مالمحـه  "محمد صالح، النقد األدبي المعاصر في المملكة العربية الـسعودية،           الشنطي،    ) 1(

  .188هـ، ص1422، 1، دار األندلس للنشر والتوزيع، حائل، ط"واتجاهاته وقضاياه

الخطراوي، محمد العيد، البنات واألمهات والزوجات في المفضليات وأشـياء أخـرى،               )2(

  .78هـ، ص1419، 1نادي المدينة األدبي، ط
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 والظـاهرة   لفكري والنفسي في العالم العربي، داخل بنيته العميقة الخفيـة،         االنهيار ا 

  .)1("السطحية على حد سواء

 إذ  فاقـه، الجواهري وعمر أبو ريشة ومجموعة مـن ر        الخطراوي في    مشيداً. ب

مثال األخضر الـصغير    راع أ أبو ريشه وثلة من رفاق دربه المم      فلوال عمر   : "يقول

 ولمـا بقـى      القصيدة العمودية منذ أمد بعيد،      النزاحت وبدوي الجيل، والجواهري،  

ـ       شعر مكانة تذكر في مجال اإلبداع،     لل افير الـزمن    ولتحولت إلى أحفورة مـن أح

 .)2("القديم
  ) لنثر الفني في العصر الجاهليا( نظرتُه في قضية . ج

  : ناول عدة كتب تطرق هذا الموضوع، منهاوتت  

: إذ يقول عنه ،لضياء الدين بن األثير) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  : (أوالً

  مما يجعله جديراً   ، واألدبية والبالغية  نه كتاب ثري بالمعرفة، زاخر بالثقافة النقدية،      إ"

  .)3("بدراسة مفصلة شاملة

 ويقـول   لجالل الدين السيوطي،  ) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة     : (ثانياً

نا كم عانى الـسيوطي فـي   س أحس– حسن المحاضرة –ونحن إذ تتبعنا كتاب   : "عنه

 فـي    وكم كان أمينـاً    انى في تبويب ما استصفى وتنسيقه،      وكم ع  استصفاء مراجعه، 

 وكان   ما يساعد على اإلحاطة والشمول،     ل بك شغوفاً....  وهكذا كان السيوطي     نقله،

   .)4("مره قادرا على تحقيق المرادفي أكثر أ

القديمـة  أنه أفضل الكتب    :  وقد قال عنه     ألبي هالل العسكري،    )الصناعتين: (ثالثاً

  .المؤلفة في فنون البالغة

ه وقالب هـذ  "  معلقا على فكرة المعري       ألبي العال المعري،  ) رسالة الغفران (: رابعاً

شخـصية أبـي العـال       تبدو فيه    الرواية الرؤيا قالب فني رفيع، ومتفرد في زمانه،       

                                                 
الخطراوي، محمد العيد، البنات واألمهات والزوجات فـي المفـضليات وأشـياء أخـرى،               )1(

  .79ص

  .83، صالمرجع نفسه   )2(

  .150، صالمرجع نفسه   )3(

  .190، صرجع نفسهالم   )4(
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عالم أبي العال الخيالي      هذه القصة،   ويمثل ما تضمنته هذه الرؤيا أو      األديب المتميز، 

بيس في سجن العمى وسجن البيـت،        الح المعادل لعالمه الواقعي المكروب،    المنطلق،

  .)1(" من نقص في حياته الواقعةعوض به عما لحقه ي خيالياًفكأنه بذلك صنع عالماً

المعـري فـي تـصوير       حيث بين فلسفة     ألبي عالء المعري،  ) سقط الزند ( :خامساً

 .ة العقل في التحصيل المعرفي لديه أهمي متناوالًومحاكاة نفسيته،

  

  
  

                                                 
   الخطراوي، محمد العيد، البنات واألمهات والزوجات في المفضليات وأشـياء أخـرى،               )1(

  .200ص
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  الفصل األول

  الموضوعات اإلسالمية

  

  :االبتهاالت 1.1

عائقاً أمام الشخص، ويبحث عـن      لضيق، تكون   إن ساعات العسرة والشدة وا       

 االبتهـاالت  لحلها حتى يتمكن من ممارسة الحياة بكل هدوء، من هنـا تـأتي     ملجئ

 إلى اهللا وشكوى من الحال، وقليالً ما تحمل اعترافاً بذنب أو توبة أو دموعـاً                اًلجوء

من عبد نادم وهو في تضرعه إلى اهللا ولجوئه إليه، يلـح علـى عـرض دعوتـه                  

  .لمأساوية، وآالمه النفسية والجسميةا

ف، ألنه ينتج عن نفوس      شعر صادق ال تصنع فيه وال تكل       اإللهياتفإن شعر      

، االبتهـاالت مؤمنة راضية، نفوس مليئة بالعاطفة الجياشة التي تكتنفها الرغبة فـي            

تنتاب الـشخص   فقد  –أكثر ما تكون المناشدة والدعاء والتبتّل من أصحاب الحاجات          "

ناسـي  ، أو يعرض له أمر محض، أو انتهاك لحقوق اهللا واأل          ة من حوائج الدنيا   حاج

طلب منه كشف الـضر، أو قـضاء حاجـة، أو مغفـرة             واألوطان، فيلجأ إلى اهللا ي    

  .)1("الذنب

وقد ارتبط األدب اإلسالمي منذ نشأته بالعقيـدة اإلسـالمية ارتبـاط الفـرع                 

عني فإني قريٌب أجيب دعوة الـداِع إذا        وإذا سألك عبادي    : "، وقال تعالى  )2(باألصل

  ".ونتجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشددعان فليس

مـشاعر اإلسـالمية    وهي امتالء النفس بال   ( والتحميد واالستغفار    واالبتهاالت   

أدعى إلى إيقاظ نوازع الخير والطهر والجمال التي جاء بها اإلسـالم            الحية الدافقة،   

  .)3( )ا في العالمينإلشاعتها في الكون، وبسطه

                                                 
الهويمل، حسن فهد، النزعة الدينية في الشعر السعودي، األمانة العامة لالحتفال بمرور               )1(

  .146هـ، ص1419مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، 

م، إبراهيم محمد، األدب اإلسالمي بين النظرية والتطبيق، مكتبة المتنبـي، الـدمام،             قاس   )2(

  .18السعودية، ص

  .79م، ص1985، 1آدم، صالح، من قضايا األدب اإلسالمي، دار المنارة، جدة، ط   )3(
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بقصيدته التي عنونها   ) رحغناء الج ( دواوينه    يبتدئ أحد  ومن ذلك نجد الشاعر      

عن آالم األمة العربية وانتظارهـا      المكونة من ثالثة مقاطع، متحدثاً فيها       ) اهرب(بـ  

 االبتهـال للفرج، وبزوغ صبٍح مشرق يحمل في طياته النصر والتمكين، هكذا يأتي            

صيدة في عرض مباشر وبأسلوب االعتماد على شرح الحـال وإرسـال            في هذه الق  

  :، إذ يقول في قصيدتهلالستجابةالنفس على سجيتها ليكون مدعاة 

  المسير وال نهايـةَ للطَِريـقْ     رباه طَاَل ِبنَا    

  وتَبعثَرتْ خَطَواتُنَا ِمن فَوِق أرِصفَة الشهيقْ     

 تْ آمواِصفِ وتَنَاثَرالموِت الـصفيقْ   الُنَا ِبع   

  ه ِبها التَهور والْعقـــوقْأقْدامنا دِميتْ وتَا
  

  :إلى أن يقول

ربنَ اه ِضم   ـ تَي فـي م اِتاه ـ  الح ـ  اِةي   ليـلْ ال د  ِب

خُوصورا الشَ هوهنْ تَ اءمرنَ شُهع   يْلِحا الواهي الم  

ـ  ومج نُ بتْضنَ ـ  ِق األفُ ـ م و بةًًاِح شَ   فـولْ  لألُ تْالَ

تَواكَرتْضس ح1(وْلدارات السيـ كانحِةاوقَ الشَب(  

لقد أعطت هذه األبيات إيحاء بحزٍن دفين ترجمة بطريق تأملي يتردد طرفـه                

  .في السماء لتذرف عيناه الدموع في خضوع وخشوع وتضرع إلى اهللا

، قد هز قلبه ما ألم به، فقد تعـرض          )شباك الموت (ونجد الشاعر في قصيدته        

دت روحه تخرج، فنراه يبتهل إلى اهللا ويتضرع ويطلب الرحمة واللطـف            لحادث كا 

  :به، فال ملجأ له من اهللا إال إليه، إذ يقول

ربر ــح ــاكمـ ــد قَـ ــتُع أضـ  ياِبو صـ

ــَأ ــتَنْـ ــجلْمي و كَهِفـ ــاِريي وِئـ  منَـ

خَاتُ الرــر ــِحصـ ــِليـ ــ كَتْز هـ  ياِنيـ

                                                 
هـ، 1397, 1ط, منشورات نادي المدينة األدبي   , غناء الجرح , الخطراوي، محمد العيد    ) 1(

  .8،9ص



 13

  )1(اِرــــبي المحطَــــِم المنْهـــلْقَيا لَ

وفي بعض المواضع نجد الخطراوي ينحي اليأس جانباً، ويتوجه مبتهالً إلـى               

اهللا تعالى، متضرعاً إليه، ولعل أدق ألوان الـدعاء والتـضرع، مـا كـان باعثـه                 

االضطرابات النفسية، والقلق، والهواجس، والوساوس التي تشكل في حيـاة جميـع            

ة المضنية، فال يجد الشاعر باباً غير باب خالقـه،          الناس شكالً قوياً من أشكال المعانا     

  ):حصاد الشوك(فهو بال شك الركن الركين، والمالذُ األمين، حيث يقوُل في قصيدته 

ــي  ــا إلهــ ــدعني يــ   ال تَــ

ــتَطْ ــِسيحـــ   ن األرزاء نَفْـــ

 ــو ــن حـ ــيس ِمـ ــالَـ   ِلي ِإلَّـ

 اءــو ــي عــ ــَألتْ ُأذْنــ   مــ

ــٍب ــوك ِبقَلْــــ   رب أدعــــ

   يــــا إلهــــــيال تَدعني

ــاِق ا   ــين أطْبـ ــضباِببـ   لـ

ــذَابِ   ع ــن ــوٍف ِم ــي كُه   ف

ــابِ   ــن ِذَئـ ــاِفالتٌ مـ   قَـ

ــوِفي واكْ ــابيزاد خَــ   ِتَئــ

  غَــاِرٍق وســطَ المــصابِ  

  )2(بيــــــن أنْياِب العذَاِب

ونختم وقفتنا مع شعر الخطراوي المتعلق باالبتهـال والنجـوى والـشكوى،               

 لألمـور،   ه باهللا المفرج والميسر وحد    واالستغاثة والرحمة والصفح،    وطلب المغفرة 

باألبيات التالية، التي نلمس من خاللها إلى توجهه دون غيره بالدعاء، وذلـك فـي               

  :قوله

ــي إال  ــيس ل ــن  لَ ــي فَكُ ــا رب   ك ي

  صـفَح الـصفح الجزيـلْ     الي معينـاً، و   

   ــد ــي فَلَقَـ ــا إلهـ ــي يـ   وأِغثِْنـ

  )3 (..!!لى حلِْمي الْجِميــْلليُل عأجهر الّ

                                                                                                                                               
دينـة المنـورة    ممنشورات نادي ال  , تفاصيل في خارطة الطقس   , مد العيد مح ,الخطراوي   )1(

  .41ص, هـ1411، 1األدبي، المدينة، ط

  .41، 40صالخطراوي، غناء الجرح،    )2(

  .94صالخطراوي،   ) 3(
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   ـــا إلهـــي إنَنـــيفَـــأِعني ي  

  بحاِر في الليــِل الطَويـــْلِضقْتُ ِباإل

عند الخطراوي، مبعثه العقيدة اإلسـالمية      ) الشعر الديني (وهذا التضرع في       

 وأن يتوب   التي ترى من خاللها شفافية النفس أنه ال بد لإلنسان أن يتوب إلى رشده،             

إلى بارئه، فيقف ببابه تائباً، وال يهم أن يكون مبعث هذا الوقوف هو اجتراح الذنب،               

العقيدة اإلسالمية  (الرجاء والحاجة، وكل ذلك  يتمثل في        : فأكثر ما يكون الباعث هو    

التي تتمثل في سالمة أفعال اإلنسان وأقواله، وخالص تلك األفعال واألقـوال مـن              

لحاد، والزيغ والضالل، وصدور اإلنسان في كل ما يأتي ويـذر           شوائب الشرك واإل  

  .)1( )عن عقيدة خالصة بالتوحيد هللا، واإليمان المطلق بقضائه وقدرته

  

  :المدائح النبوية 1.2

من ألوان الشعر العربي الحديث المديح النبوي، ألنه بعث رحمـةً للعـالمين،                   

-من الشعر   ادق العاطفة، وهذا اللون     وهو أفضل خلق اهللا أجمعين، وهذا المديح ص       

لون من ألوان التعبير عن العواطف الدينيـة، وبـاب           " يعرفَّ بأنه  -المدائح النبوية 

  .)2("األدب الرفيع ال تصدر إال عن قلوب مفعمة بالصدق واإلخالص

صـلى اهللا   –فالمديح النبوي ال بد وأن يلتزم بأطر معينة ال يتجاوزها؛ ألنـه                

 من أن يجاوز    ر عن الغلو فيه، أو وصِفِه بما ليس من صفاته، وحذََّ           نهى -عليه وسلم 

هذا الحب الحدود، فيكون الغلو، لمنافاته جوهر اإلسالم الصحيح، وال يقبل في عقيدة             

  .-صلى اهللا عليه وسلم–اإلسالم الصافية النقية حتى ولو كان في مدح محمد 

                                                 
قيمته الفنيـة فـي     "ي الحديث   د، محمد عبده، االتجاه اإلسالمي في الشعر السعو       الشبيلي   )1(

  .59م، ص1990/هـ1410، الرياض، المحرس الوطني، "النقدموازين 

، 1مبارك، زكي، المدائح النبوية في األدب العربي، منشورات دار المكتبة العصرية، ط              )2(

  .16ص

     

  :إلى أن يقول
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دب العربي، ومـن ألـوان      والمديح الديني أصدق األغراض الشعرية في األ         

التعبير عن العواطف الوجدانية الصادقة، ومن أبواب األدب العربي الصادق، الـذي            

  .)1( حياً وبعد وفاته-صلى اهللا عليه وسلم–يسمو عن المادة، وهو الذي قيل في النبي 

امين المحظورة مـرتبط بـأثر الـدعوة        وكان خلو المدائح النبوية من المض        

ا على سالمة العقيدة من كل شائبة، ومحاولتها سـد الـذرائع،            اإلصالحية وحرصه 

امين، وأخـذت    إلى تلك األنحاء اضمحلت تلك المـض       وكان ذلك بعد دخول الدعوة    

المدائح طريقاً قاصداً بسبب تأثير الدعوة اإلصـالحية والتـزام التعلـيم بـالمنهج              

  .)2(السلفي

بة الـشعراء للـنظم     ومما يساعد على خلوص القصائد من أي شائبة استجا        "   

استجابة ذاتية تأثرية؛ ألن المجتمع يخلو من األعياد والمناسبات التي ألفـت بعـض              

  .)3("المجتمعات اإلسالمية إحياءها

وكان للشعراء الذين اقتفوا أثر هذا النمط ومنهم الخطـراوي ألمـرين إمـا                 

صلى –صطفى   إلى الفكر اإلسالمي وتاريخ الصدر األول وبخاصة سيرة الم         باالتجاه

  .)4(" إلى الجوانب السلوكية واألخالقية عند المسلمباالتجاه وإما -اهللا عليه وسلم

وتظهر المدائح النبوية عند الخطراوي في كثير من قصائده، والمتأمـل لهـا                

 وتجليـة   -صلى اهللا عليه وسلم   – اهتمامه كان منصباً على اإلشادة بالرسول        يجد أن 

 بطولتِه العظيمة، وجهاده في سبيل اهللا، وإظهـار بعـض           خصاله الربانية، وتصوير  

  .الصفات الخَلِْقية والخُلُقية في شعره

                                                 
 -دراسـة -جى، محمد، االتجاهات الشعرية في بالد الشام في العصر العثمـاني،            نالتوت   )1(

  .174م، ص1993منشورات اتحاد الكتاب العربي، 

كرية واألدبية في جنـوب الـبالد الـسعودية، دار          د بن حسين، الحياة الف    محمعبد اهللا ،       )2(

  .333هـ، ص1402األصالة، الرياض، 

  .193 النزعة اإلسالمية في الشعر السعودي المعاصر، صالهويمل،   )3(

 سعد بن محمد، األدب الحديث تاريخ ودراسات، دار عبد العزيـز آل حـسين،             حسين،     )4(

  .83م، ص1997/هـ1418، )2(الرياض، ج
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 والغـزوات   -واسـتقبال النبـي   –الهجرة  : شعر المناسبات الدينية من   "وأن     

وغيرها، قد اتخذ منه الشعراء وسيلة إلذاعة بطولة الرسول، ونشر مزايا اإلسـالم،             

المثل العليا لهم، وتبيان أثر الرسالة اإلسالمية فـي         واستنهاض همم الناشئة، ورسم     

رفع مستوى البشرية جمعاء، وترشيد الجماعة المسلمة، وتسديد خطاها، وتبـصيرها         

صـلوات اهللا وسـالمه     –بالسياسة التي ينبغي أن تسير عليها اقتداء بالرسول الكريم          

  .)1(" وشخصيته الفذة، لتعود إليهم عزتهم، وتعلو كلمتهم-عليه

النبي الـذي صـدع      "-صلى اهللا عليه وسلم   –في مدحه   الشاعر  حيث أسهب      

برسالة السماء فقاد أمته إلى طريق الهدى الرباني، وحدها بعد فرقة، وحرر فكرهـا              

قد حباه اهللا من رفيع الشمائل وكمال الخـصال،  .... وشعوبها، وانطلق بها أمة رائدة    

 مقومات شخصيته وخاللـه، لـذا كـان         ما جعل منه برعاية الوحي إنساناً فريداً في       

 يمنح من القوى المعنويـة والطاقـات        -صلى اهللا عليه وسلم   –االحتذاء بسيرة النبي    

  .)2("اإلنسانية ما يرقى بمستوى النهضة والقيادة

       آفـاق   فيهـا مـع   الخطراوي التي تناولها،     قصائد   مما يجدر اإلشارة إليه أن 

المزالق التي شوهت جانبـاً كبيـراً مـن         وجمال الشخصية المحمدية، قد خلت من       

 كدعاء الرسول،   المدائح النبوية عند بعض الشعراء في العديد من األقطار اإلسالمية،         

العون إليهم، والتضرع إليه، والغلو في وصفه بما ال يليق به، كما            وطلب النفع، ومد    

لك، ويرجع   وال يهنأ بذ   يفعل غالة الصوفية وغيرهم، وبالتأكيد أن الرسول ال يرضى        

خلو المجتمـع مـن المنـازع الـصوفية         " وبأهمية الموقف وأيضاً     حرص الشاعر 

والعصبية، وإلى أثر الدعوة اإلصالحية وحرصها على تنقية العقيـدة ممـا يكـدر              

  .)3("صفوها

                                                 
الديني، المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب، مـصر،        الجيزاوي، سعد الدين، العامل        )1(

  .58م، ص1964، 1ط

الهاشمي، محمد عادل، أثر اإلسالم في الشعر الحديث فـي سـورية، مكتبـة المنـار،                   )2(

  .47م، ص1987/ هـ1407، 1األردن، الزرقاء، ط

  .161 صلشعر السعودي المعاصر،النزعة الدينية في االهويمل،    )3(
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، وهو في حالة من الـشوق والحنـين         )أنا في طيبة  (ولنا في قصيدة الشاعر        

  :، إذ يقول-سلمصلى اهللا عليه و–الستقبال المصطفى 

ــةَ   بــي طَي ــا ِف ــوقٌ .. َأنَ ــي شَ   وقَلِْب

  )1(وحِنيٌن ِلطَلْعِة المخْتَــــــــــاِر

 بل الروابي   ينتابهم الشوق والحرقة واالنتظار،   ذين  الوليس األشخاص وحدهم       

  :والنخيل المتيمة من العشق، حيث يقول

ــي ــشُوقٌ .. والرواِبـ ــيٌم ومـ   متَـ

ــُل  الْنَِخيارِ وــص ــيقُ ذَوب انِْت   الْرِش

ــافُوِه ــِبتَ ــداه  الْتَرحي ــو ص    يعلُ

  )2(ِلِعنَان السماء ِفــــــي ِاسِتبشَاِر

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم      –وفي مظهر من مظاهر االحتفاء بمقدم الرسول           

وصحابته عندما قدموا مهاجرين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، واصفاً حالة            

هلُـم  : قبال الحار، واالحتضان الدافئ، حيث يرددون     تهل المدينة وأحوالهم في االس    أ

إلى العدِد والعدة، هلُم إلى المنعة والعزة، حتى الطريق يزرع بالشموع لهذا الموكب             

  :العظيم المنتظر، إذ يقول

ــأل مى يرــس ــموعاًوالْ ــقَ شُ الْطَِري   

ادعوقُ اإلسسيــو3(ـــــاِر ِللْأنْص(  

  : من وطئ ثراها، كقولهقبال خيِروحالة المدينة الست   

ــرسٌ    ــةُ ع بــصطَفَى فَطَي الم ــع   طَلَ

  )4(وِغنَاٌء ومحفٌَل ِللْفَخَـــــــــاِر

                                                 
  .12صاوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطر   )1(

  .13، صالمرجع نفسه   )2(

  .13ص، المرجع نفسه    )3(

  .13، ص المرجع نفسه   )4(
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وتتردد أصوات بنات النجار بألحانهم الجميلـة، ونغمـاتهن العذبـة، تلـك                

األصوات التي بقيت حاضرة على مدى التاريخ، إذ يقُلْن:  

ــا ــدر علَينــ ــع البــ   طَلَــ

ــا   ــشُكر علينَـ ــب الـ   وجـ

  أيهـــا المبعـــوثُ فينَـــا  

  جئتَ شرفتَ المدينـــــــة

ــوداِع   ــاِت الــ ــن ثَنيــ   ِمــ

ــا هللا داعِ  ــا دعــــ   مــــ

ــاعِ   ــاألمِر المطـ ــتَ بـ   جئـ

  مرحباً يا خيـــــــــر داعِِ

النبي والـسيد   تلك األلحان التي لطالما تبعثُ الحنين والشوق، لهذا الرسول و            

 بنـات النجـار فـي        واصفاً هيئـةَ   ، يلتقطها الشاعر  -لمصلى اهللا عليه وس   –الكريم  

  :االستقبال، حيث نراه يقول

ـ     زلْن لحنــاًوبنَــاتُ النجــاِر يغْـ

ــةِ  ــاً مدلّــ ــاِرعبقَريــ    األوتَــ

ـ           ِمن عِبيِر األزهاِر ِمـن ِفتْنَـِة الفَجـ

   الـسواِري  وِمن بهجـِة الْنُجـومِ    .. ـِر

ــبٍ   ِبيــا ح ــت ِللْقْي ــوٍب حفَ ــن قُلُ   ِم

ـــــاِريكَالِم الب ِمن ضأل األر1(م(  

وهذا اللحن الجميل، واألصوات العذبة من بنات النجار، تردد خلفهن الحرات              

  :وبحالة حنيٍن أيضاً

ــي نَُــ   ــراتُ وِه الْح ــه   شَاوىرددتْ

 وِن ِفيميـــــاِرِبالِلقَاِء الْمح2(األس(  

لما هذا اللحن، والتعبير، والبهجة، والقلوب، والحب، والعـرس، والحنـين،              

  والشوق، والهتاف؟

ــا  ِإ ــُل رباهـ ــد يحـ ــه أحمـ   نَـ

  )1(ِفيض الْدروب ِبالسمــــــارِِفَتَ
                                                 

  .13،14، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(

  .14، صالمرجع نفسه   )2(
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 عندما قدم للمدينة،    -لمصلى اهللا عليه وس   –ويبين لنا الخطراوي أثر الرسول         

  : اهللا به الناس التي ال تحلل حالالً وال تحرم حراماً، إذ يقولف أنجىوكي

  لُّــوا علَــى الْــدنَا زمــراتٍ   وَأطَ

  )2(تُنِْقذُ الْكَون ِمن عذَاب الْنَـــــاِر

ذين مباركة، مصوراً نفسه مع هؤالء ال     وتستمر متابعته لتلكم الهجرة النبوية ال        

 وصحبه الكرام، في مشْهٍد حركي وبصورٍة  -عليه وسلم صلى اهللا    – اًيستقبلون محمد 

  :شعرية رائعة تصف لنا ذلك المشهد، حيث يقول

ــةَ  بطَي ــي ــا ِف ــسعى .. َأنَ ــي تَ   وعيِن

ــِتهداءِ  ــي اس ــوِل ِف ســِب الر ــفَ ركْ   خَلْ

   الْــدرتَقْــتَِحم.. تَملَــى األضــواء  تَ

  )3( )القَصواِء(وتَمِضي علَــى خُطَا ... ب

كل ما تبصره عينه، حتى الجمادات كيـف شـاركت أهـل            ويصور الشاعر      

المدينة فرحتهم، فهي التي طالما اشتاقت وحنت لهذا النبي العزيز على قلوبها، مبيناً             

، وأنقذها من   -صلى اهللا عليه وسلم   –مدى تأثرها بتلك الرسالة التي أتي بها الرسول         

، إلى التوحيد، والتعظيم، واالنقياد     -حانه وتعالى سب–دعوة الجاهلية، وعبادة غير اهللا      

  :لخالق السماوات واألرض، وذلك في قوله

ــا ــموخاً ؟ورنُونَ ــفَ شُ ِرياِدي الوــو   ال

 يزدِهــــي ِبالِرســــالِة العــــصماِء

ــ  ــِسر الْـ ــفَتيِه ينْكَـ ــى ِضـ  ِشروعلَـ

ــواءِ  .. ك ــي األج ــد ِف ِحيــو التَو  ويعلُ

ــساحاتُ ــضج ال ــو فَتَ ــِة الْقَ عور ــن   ِم

 لْقُلُـــوب ِللْأصـــداءِ وتَهفُـــو ا.. ِل

اآلذَان وحــر ــص وتَـ ــِضن الـ  و تَحتَـ
                                                                                                                                               

  .15ص،  اصيل في خارطة الطقساوي، تفالخطر   )1(

  .15، صالمرجع نفسه    )2(

  .15ص، المرجع نفسه   )3(
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  )1( صوب الِْنداِءوتَرنُو الِعيـــــون.. تَ

 -هللا عليـه وسـلم    صـلى ا  –ويرسم حالة األنصار في مشهد استقبال النبـي            

لو سـلك النـاس     : -اهللا عليه وسلم  صلى  –ذين قال فيهم الرسول     وصحبه الكرام، ال  

شعباً، واألنصار شعباً، لسلكت شعب األنصار، لم يأت هذا الثناء عبثاً، بل لما قدموه              

  :من شجاعٍة وتضحيٍة، إذ يقول

ـ   يــض ــفُ ِللْ ــصاِر تَهِت ــوع الْأنْ مجو  

  )2(وتُصِغي ِلخَاتَـــــِم األنِْبياِء.. ـِف

داخل منازل األنـصار،    ) القصواء (-يه وسلم صلى اهللا عل  –وفي مسير ناقته       

 ليضيفه، ويحضى بـذلك العـز       -صلى اهللا عليه وسلم   –أخذ الجميع ينادي الرسول     

–خلو سبيلي فإنها مـأمورة، فـإن اهللا         : والمجد والرفعة، وال يزال النبي يقول لهم      

  : قدر لها منزلها، وحدد موضع مبركها، حيث نراه يقول-سبحانه وتعالى

   مـــر ركْبـــه ِبقَبيـــلٍ  كُلّمـــا

ــاحنَاءِ  : صبــاً ِبالْــسحرمــالً وأه  

  منْــِزُل الْكَــِرينَــا الْماهنَــا.. هبفَه  

ــواءِِ    ــد الْثَ جــِه م ــوَل األل ســا ر ي  

  لُــو ســِبيلي خَ: فَيقُــوُل الِرســولُ 

  )3( الْسمـــــــاِءأمِرودعوا نَاقَِتي ِل

، الـذي حـضي ونـال       -مبرك الناقة –لك المناخ   يغِْبطُ ذ حتى أصبح الشاعر       

  :شرف النزيل، إذ يقول

ــهِ    ياِنبــى ج ــتْ علَ ــاً رفَّ ــا منَاخَ ي 

ــا ىُأمِنيرــو ــاءِ .. تُ الْ جقُ الرــر بو 

 ــاه ــي ِحم ــر ِف ــشَى الْفَج مــداًو ِليو  
                                                                                                                                               

  .16، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(

  .16، صالمرجع نفسه   )2(

  .17ص، المرجع نفسه    )3(
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  )1(يمأل الْكَون ِبالْشَذَا والِْضيــــــاِء

 وأشرقت المدينة باستقباله، كيف أصـبح       -يه وسلم صلى اهللا عل  –وبعدما نزل      

  :، حيث يقول-صلى اهللا عليه وسلم–حالها؟ وما مدى تأثرها من رسالتِه 

  ن راحتَيـــِهويـــشُع اإليمـــان ِمـــ

ــِفياءِ  ــستِبد ِباألصــ ــالً يــ   أمــ

ــلَاةُ  ــةُ صـ ــإذَا طَيبـ ــٌيفـ    ووحـ

  )2(وخُشُوٌع ومصدٌر ِللْإخَــــــــاِء

 أيضاً يعرج على مـشهد      ، تجد الخطراوي  )انالبيعلى ضفاف   (وفي قصيدته      

، الذي بال شك يثير لديه العواطف، وتتراقص حوله         -صلى اهللا عليه وسلم   –استقباله  

األحاسيس، طرباً وعشقاً وحباً، لهذا المعصوم الذي نقـل البـشرية مـن الجهالـة               

  : ، إلى الهداية، والسماحة، حيث يقولوالغوايِة

نَـــاتُوبـــاًبح نجـــزهـــاِر يالْنَج   

ــوراني  ــِب النُّـ ــاً ِبالْموِكـ   وابِتهاجـ

رــد ــع الْبـ ــطَلَـ ــِضياِء علَينَـ   ا بالْـ

  شَى فُـــَؤاد الْزمـــاِنتـــقُلْنَهـــا، فَانْ

ــتْ   ــوِل فَطَاب سالْر ــب ــضى موِك مو  

  )3( ِبالِْصحاِب واإلخْـــــــواِنطَيبةُ

 إليها؟ وكيف   -صلى اهللا عليه وسلم   –طيبة بعد قدوم الرسول     وما حال طيبة ال      

ها القرآن الكريم والسنة النبوية؟ كل ذلـك        أصبحت تمتلك الفصاحة العربية، بعد تلقي     

  : صلى اهللا عليه وسلم، إذ يقول-ثم بفضل رسوله.بفضل اهللا تعالى

 دار ــر ــِه خَيـ ــةَ ِبـ ــدتْ طَيبـ  وغَـ

 اإليِل وــد ــاراً ِللْعــ ــاِنومنَــ  مــ

 ملَكَــــتْ ذُروةَ الفَــــصاحِة طُــــراً
                                                                                                                                               

  .17، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(

  .18، صالمرجع نفسه   )2(

  .21ص، المرجع نفسه   )3(
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  )1(الْقُرآِنوِببياِن الْحِديــــــــــِث 

 ثـار ي بالـدين، وإ   مت البطوالت، وتحولت الحياة أخـوةً     وشعت الثقافات، وقا     

، تعصف الحروب بين األوس والخزرج       عمياء نفس والمال، بعد ما كانت جهالةً     باأل

  : يعرفونه، إذ يقول يحملونه، وال خيٍربابها، دون دينبخير ش

  افَــاتُ أشْــرقَتْ ِفــي ازِدهــارٍ   والْثَقَ

ــرتْ  جمــوالتُ ز ــاِني والْبطُ ــي المغَ    ِف

   ِجهــــاٌد وفَــــتْحٌ وإذَا طَيبــــةَ

  )2( ِفي الْمنْهج الْرباِنـــــــيوانِْطالقٌ

كيانه، وظـف   قواعده، وعزز -صلى اهللا عليه وسلم–وبعدما أرسى الرسول       

 كالً على حسب قدراته، فالقوي في جبهة مـع الجـيش            -رضي اهللا عنهم  –صحابته  

يدافع عن هذا الدين، والشاعر في جبهٍة أخرى، والفقيه في جبهٍة ثالثة، والفصيح في              

 إلـى العـزة     -صلى اهللا عليـه وسـلم     –الخطابة، وعلى هذا النهج صعد بهم محمد        

  :والنصرة، حيث نراه يقول

  يــٍل خَوهــا مــا بــين راِكــبِ   فَبنَ

   واألقْــــراِنِلِلقَــــاِء األنْــــدادِ 

  ــِدي ــي نَـ ــاِعٍر ِفـ ــٍه، وشَـ   وفَِقيـ

  )3(يتَباهى ِبروعـــــــــِة األوزاِن

ويعبر الشاعر عن النشوة والوجد والهيام بهذا الحب العميق الذي يكنه لحبيبه               

ى بشفاعة محبه، يوم ال ينفع ماٌل       ظأن يح ، آمالً ب  -صلى اهللا عليه وسلم   –المصطفى  

صلى اهللا  –  بما يقوله  إتباعاًعلى درجات الحب،    وال بنون، راسماً لنا أجمل وأسمى وأ      

                                                                                                                                               
  .25، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(

  .25، صالمرجع نفسه   )2(

  .26ص، المرجع نفسه   )3(



 

واهللا ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، وولده، والنـاس             : "-عليه وسلم 

  :، وذلك في قوله"أجمعين

  َل تُربـــاًيـــا إلِهـــي دًعِنـــي ُأقبـــ

ــ ــوِدعِطــ ــوِة الْمعمــ   راٍت ِبخَطْــ

ــي   ــي حِبيِبـ ــا أواِفـ ــي ِبهـ   فَلَعِلـ

ــِصيِدي  ــِصيِدي ِبقَــ ــه لَقَــ   وإنَــ

ــِفيِعي وإ ــرؤوفٌِ وشَــ ــه لَــ   نَــ

  نَـــاِس يـــوم الْـــوروِد ِبالورِحيمـــا

ــٌب ــبٌ وحِبيـ ــِب مِحـ ــى الْحِبيـ    إلـ

  )1(فَاقَ ِفي حِبِه جِميع الْعِبيــــــــِد

ـ جي، بأن يح  مفيداً من ذلك التر   ) لعل(ـبخطراوي  الويستطرد         –ى بقربـه    ظ

محبةً وقرباً، مبيناً أن جوار الرسـول       ه هاجساً و  ؛ ألن ذلك يعد   -صلى اهللا عليه وسلم   

  : كله خير ورحمة ونجاح، إذ يقول-صلى اهللا عليه وسلم–

ــي أح ــِريمٍ فَلَعِلـ ــرِب كَـ ــى ِبقُـ   ظَـ

ــر  ــوٍل معطــ ــاوقُبــ   حي ِبارِتيــ

ــن ــشيدإن يكُــ ــاةُ نَــ    ذَاك فَالْحيــ

ــ ــناِدٌمقَــ ــاِرِف األرواِح ِمــ    رفَــ

ــاتٌ   ــا بركَـ ــي إثِْرهـ ــاتٌ ِفـ   بركَـ

   ِبنَجـــــاِحونَجـــــاٌح متَـــــوٌج

  الجـــوار مـــذَاقاًبركَـــاتٌ تُعِطـــي 

ي ـــــلَمافِْتض ْل ِعشْقنا لَهزــــاح  

  :إلى قوله   

ــر ــوِل خَيـ ــوار الرسـ ــواِر فَِجـ   ِجـ

  )2( مـــــــــراِحفَاعاِتِه، وخَيرِبشَ
                                                 

  .110ي، على أعتاب المحبوبة، صالخطراو   )1(

  .116ص، المرجع نفسه   )2(



 

في الوقت الحاضر فهو تجديد أثر اإلسالم        "-صلى اهللا عليه وسلم   –ومدح النبي   

  .)1("في النفوس والتقرب إلى اهللا

صـلى  –وقد اتسمت قصائد الخطراوي التي عالج فيه جوانب سيرة الرسول              

، ومما ساعد على    -اهللا عليه وسلم  صلى  –، بعمق اإلحساس بعظمته     -اهللا عليه وسلم  

ذلك وجود ركائز حقيقية تنطق بسمو وعظمة الرسول، مع مالحظة تجنب الـشاعر             

  .التكلف واالصطناع في شعره

 -صلى اهللا عليه وسـلم    –طلب الشفاعة من الرسول     الشاعر  وعادةً ما يكرر       

  . وهذا دليل محبة رسول اهللا في قلبه-سبحانه وتعالى–عند اهللا 

  

  :الهم العربي واإلسالمي 1.3

لقد تعرضت األمة العربية وال زالت تتعرض لعـدة هجمـات، وإضـطهاد؛                

أحداث جسام كانت من القوة بحيث      "لتفرق الوحدة العربية وتشتتها، ولقد ألمت باألمة        

 تعدد االنتفاضات ورفـع      من مما زاد . )2("لم يعد بوسع األديب أن يكون بمعزل عنها       

ألوضاع األمة العربية واإلسالمية، إلى أن دأب الـشعراء إلـى           الشعارات المعالجة   

إنشاد الشعر الوطني والعربي واإلسالمي، لكي تتحرر العبقرية العربيـة، وتنطلـق            

  .على سجيتها

 وثّابة وشعور عربي نبيل يتدفق في حرارة وقوة،         بال شك روح وطنيةٌ   "وهي     

تعمرون هي الجـسد الواحـد إذا       ويؤمن بأن ديار اإلسالم والعروبة وإن فرقها المس       

 الشاعر يستـشعر  إن. )3( .."اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى        

أحوال أمته، ويضع يديه على جروح األمة، ويحاول عالجها من خـالل توظيـف              

                                                 
سعد بن حسين، محمد، المدائح النبوية بين المعتدلة والغالة، مطابع الفرزدق التجاريـة،                )1(

  .9هـ، ص1،1406ط

م، 1987الدقاق، عمر، نقد الشعر القومي، منشورات اتحاد الكتاب العربـي، دمـشق،                )2(

  .38ص

الخطراوي، محمد العيد، شعراء من أرض عبقر، منشورات نـادي المدينـة المنـورة                 )3(

  .93هـ، ص1399، 2األدبي، المدينة، ج



 

الشعر في تلك الرسالة العظيمة، ولهذا نراه يتعمق في تحليل خريطة الهموم العربية             

وإن هذه التجربة هي العاطفة التي تقوم على حب العربية والعروبـة،            . واإلسالمية

لوا لقمة سائغة في عيون الطـامعين،        على قوة العرب ووحدتهم، لكيال يظ      والحرص

ومن التفكير المتحرر، والعاطفة المتقدة تستمد هذه التجربة قيمتها الفنية، أما الصور            

  .)1("واألخيلة فليس لها هنا كبير غناء

من خالل ذلك نجد أن إنسانية العمل العربي لم تستمد وجودها من المثاليـة              و   

ذلكم اإلنسان الذي يعيش ضمن الواقع، ويلتحم       "المطلقة، بل من اإلنسان العربي ذاته       

باتجاهاته السياسية، وبتربة الوطن العربي الكبير، بكل مقوماته الوجدانية والمصيرية          

–ة تاريخية لها أصالتها، ولها سموها وعظمتهـا         التي تجعل اإلنسان يتجذر في ترب     

 بعد أن خلع عليها رداءه، وكساها ثوبه، وكلما كان -أكثر من مجرد المنظور العربي

             العمل األدبي أكثر اتصاالً بهذه الجذور واألوتاد، كان أعمق إنسانية، وأكثر امـتالء

  .)2("بعناصر البقاء

ر ذلك جزءاً من همومه فكثيراً ما       شغل الخطراوي بهموم أمته وقومه، واعتب        

عقد رباطاً بين آالمه وآالم أمته ليخرج بمعاناة عامة يحسها وجدانـه، ومـن أهـم                

القضايا التي يحاول الشاعر أن يشارك مجتمعه في آالمه، مأسـاة لبنـان الجـريح،             

  .الخ....وقضية فلسطين، ورثاء الشهداء، وتحفيز المناضلين واألبطال

االرتباط بقضايا العصر، ال سيما ما هـو متـصل بأمتنـا             "وكما أن للشاعر     

العربية وعالمنا اإلسالمي، والمحافظة على الثوابت التراثية واالستبسال في الـدفاع           

عنها نظرياً وتطبيقياً، واالستفادة من التيارات األدبية المعاصرة بالصورة التي تتواءم          

ستلهام العبر من التاريخ اإلسالمي     مع الشعر العربي ومع طبيعة المتلقي العربي، وا       

والعربي بالشكل الذي يمكن أن يساعد على حل المـشكالت التـي تهـدد دوافعنـا                

  .)3("ومستقبلنا كأمة ذات حضارة ورسالة

                                                 
  .109، صم1978، 2عفيفي، محمد الصادق، النقد التطبيقي، دار الخانجي، مصر، ط   )1(

حسين مروة، رسالة األدب في مكافحة االستعمار، مجلة األدب البيروتية، العـدد            : مقال   )2(

  .م1968، 4

  .م1992 يوليو، 15جريدة األنباء الكويتية، األربعاء،    )3(



 

 هداً، هي قضية فلسطين وما يعانيه أهلها      ومن أكثر المآسي التي ال ينأى لها ج          

  .ارى الحاقدينمن  ظلٍم واضطهاد من الصهاينة الغاصبين، والنص

العربية واإلسالمية فأهدى ألمته ديوانـه      نجد الخطراوي مهموماً بقضايا أمته         

مـن الهمـوم    ، إذْ جاء وقدم قصائد تناولت مضامين الجهاد وعـدداً           )غناء الجرح (

العربية الذاتية والتأملية إلى أرواح الشهداء والمناضلين وكل من يقـف وراء تلـك              

لذين ركزوا التوحيـد     أرواح شُهداء اليرموك األبرار ا     إلى:"لالهموم العربية، إذ يقو   

صـلى اهللا عليـه     –في األرض التي بارك حولها رب العزة، واتخذ منها لرسـوله            

، إلى شهداء معركة قلقيليا وديـر ياسـين         .. منتهى لمسراه ومنطلقاً لمعراجه    -وسلم

من نبض قلبه يوماً    ، إلى كل    ..عتر وأخوات لهن في ذاكرة التاريخ     زوالكرامة وتل ال  

بقضية الشعب الفلسطيني المشرد وأعطاه من فكره وجهده ولو ساعة من نهار، إلى             

كل عربي ورث عن أسالفه رفض الذل والصغار وألزمته أخالقه العربية الذود عن             

، إلى كل مسلم ثار على ظلم الصهاينة األوغاد، وتمعـر وجهـه الحـرق               ..الذمار

 نفسه بالغزو والدفاع عن حرمات اهللا، إلـى أولئـك           األقصى، فجهز غازياً أو حدث    

الصامدين في خنادقهم، في مغاورهم خلـف متاريـسهم، وأيـديهم علـى بنـادقهم               

ورشاشاتهم، وأرواحهم على أكفهم، إليهم جميعاً أهدي آالمـي ودمـوعي وآهـاتي             

وأشواقي، سكبتها على القرطاس في كلمات باكية شاكية، فكانت هـذه المجموعـة             

  .)1("وإنه ألضعف اإليمان...ة التي أقدمهاالشعري

جيالً مـن الـشعراء     "كما يقول فواز طوقان     " معركة حزيران "وقد أظهرت      

غاضباً على ما فات من األمر، يتأرجح ما بين اليأس والرجاء، لكنه لم يطلب الثـأر                

  .)2("بل طالب بالحق المضيع

حنـين  ( فـي قـصيدته   لذا نجد شاعرنا قد تأرجح فعالً بين اليأس والرجـاء          

  :، حيث يقول في مطلعها وقد ظهر عليه اليأس والتشاؤم)المجداف

                                                 
  .5،6،7صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(

الة ماجـستير   رس: انظر. 13م، ص 1977الحركة الشعرية في األردن حتى عام       : انظر   )2(

 جامعـة مؤتـة،     ،لقمان رضوان خالـد   شطناوي،  الشعر والشعراء في جنوب األردن،      "

  ."97م، ص1999



 

          انـريزـتُ الظِّـّل منـذُ حكَِره َأنَا قَـد  

 ــان ــي الحنَـ ــي قَلِْبـ ــرتُ ِفـ   وقَبـ

  بـضِتي هـذي يـضيء حزيـران       ِمن قَ 

يالظلَّ  و ِوتُ ِفيلَاٌل ال كَانَتْ ظ   م  انوه ِمن   

   اِإلشْــعاِع ِمــن شَمــِسي  ِبمــشَاِنِق

  )1(وِبروعِة اإلصــــراِر ِمـن بْؤِسي

إلى أن يقول وقد تدرج شيئاً فشيئاً نحو الرجاء وإعادة قوامه واإلصرار على                

 كما يقـول لـذاك      العودة إلى العزة والقوة، حتى وإن كلّفه ذلك روحه فهي رخيصةٌ          

  :التراب
  

ــ ــي العبـــ لَّسأضـ ــر ِفـ   اِب َأمخُـ

ــشَراِعي ــضباب ِب ــِرقُ ال ــاِن أخْتَ    الِغرثَ

وابعــص ــن عزِمـــي الـ ــد ِمـ   تَِزيـ

  ــذَاب ــي العـ ــي يلِْقـ ــى فَِمـ   وعلَـ

   صــــــــممتهاُأنْــــــــشُودةٌ

ــي،   ــن مهجِتــ ــِشقْتُهاِمــ   :وعــ

ــراٍب ــن تُــــ ــا ِمــــ   أنَــــ

ــرابِ  ــن ذَاك التُــ ــتُ ِمــ   وخُِلقْــ

  ب الموتُـوِر ِفـي الـشَاِطئ الخـرا        الثَاِئِر

ــصحابِ وأ ــدي والــ ــي وجــ   ِبــ

ابالتُـــــر ـــــونِحبكَـــــانُوا ي  

ــتْ  ــم َأمـ ــي إن لَـ ــز ِلـ ــا ِعـ   لَـ

ذَاك التُــــــــــرابِل هأج 2(ِمن(  

                                                 
  .110 صالخطراوي، غناء الجرح،   )1(

  .110،111ص، المرجع نفسه     )2(



 

وفي صورٍة شعرية جميلة، يصور لنا الخطراوي الجفاف الذي يلم الجزيـرة               

ى حال األمة العربية    الثمام، الخزامى، الطلح، وهذا الجفاف يرمز به إل       : العربية، مثل 

وما بها من جفاف وتخلف، وتدهور في جميع مجاالتها سـواء تراجـع حـضاري،       

وتخلف علمي، وانعدام تقني، وأيضاً عدم ترابط سياسي وتعاون في جميع األمـور             

  :المشتركة عربياً، حتى تقوى شوكتهم في مواجهة أعدائهم، إذ يقول

  تَِبدــس ــِد الم ــِب الْحاِق ــي اللّه   وِف

ــداً  ــوادٍِي وِئيــ ــِسير جــ   يــ

ــاِل ــِر الِرمــ ــو ِببحــ   ويكْبــ

  ـاءـ   .. لَـا ِظـلّ   .. ولَا م لَـا عشْب  

ــيسٍ  ــن َأِنـــ ــا ِمـــ   لَـــ

ــِط  ى القَحــو ــوِتِس ِم والمهــو   والْ

ــالَِة ــلَاٍء ضـــــ   وَأشْـــــ

ــى ــِع خُزامـــــ   ودمـــــ

  مــاِمتُبعِثــره الــِريح فَــوقَ الثُّ  

  )1(ِبقَـــــــاِرعِة الرمــــِل

إلى أن يقول وبصوت قاتم، وبنفس هادئة، وبأسلوب تقريري سردي، يبـين حالـة              

  :الوهن والضعف، ونتاج هوانها

  ي الْـــــــِذَئابوتَعـــــــِو

.. الِكــــــالب رهتَــــــس  

.. روعــض ــفُ الْــــ   تَجــــ

ــوتُ.. ــزرتَمــــ   وع الــــ

  تُهــــاِجر كُــــلُّ الِطيــــوِر..

ِكـــي ظَفَاِئربيوالطَلْــــح 2(ه(  

                                                 
  .101، 100ص ،في خارطة الطقستفاصيل الخطراوي،    )1(

  .101، صالمرجع نفسه   )2(



 

الخطراوي يصور لنا قيام الصهاينة      نجد) األرض الهاربة (خالل قصيدة   ومن     

الغاصبين ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وغيرها، وإخراج الفلسطينيين مـن           

  :أرضهم وأيضاً وضع الشائكات العازلة بينهم وبين الشعب الفلسطيني، إذ يقول

ضاألر ِعجــب ــرب.. وتَنْــ   تَهــ

ــا الوا ــدونيزرعهــــ   ِفــــ

ــشَ ــاِتِبالــ   اِئكَاِت، وِبالْمحرقَــ

  )1(المنِْتنَةْنَاِت الْعفْونَِة والِْجيف ِبمستَوطَ.

ومن ثم يبين لنا حالة األمة العربية بالتعامل مع الحدث وردود الفعل على ما                 

  :يفعل في مسرى نبينا، ومعراج شفيعنا

ــتَج نَحــا و هلَيــي ع ــشْجب.. ونَبِك   نَ

ــ ــاِتلُّكَــ ــشْجب البيانَــ    تَــ

بــــاِت تَــــشْجكُــــلُّ اإلذَاع  

ــاِبرِ  ــلُّ المنَــ ــشْجبكُــ    تَــ

  وبعد الفَِجيعِة نُصمتُ صـمتَ القُبـورِ      

  )2 (..ونَمِضــــــــي ِلنَنْسـى

وفي حالة من الحزن والهم والكدر، على فلسطين وما يجري بها، يصور لنا                

لعروبة في كّل ركٍن من أركان األمة العربية، تجـاه العـدو            الشاعر ما يكابده أبناء ا    

الصهيوني الغاصب، حيث دنّسوا المقدسات العربية واإلسالمية، فداسـوا بـأرجلهم           

أرض المسجد األقصى، وعاثوا به فساداً، إلى أن أصبحت األمة العربية ال تهنأ بعيد              

  ):عيد األحزان(صيدته وال بغيره، جراء ذلك الذُّل الذي تلقاه، حيث يقول في ق

ــٍد ــيأي ِعيـ ــن نُقَاِسـ ــا ونَحـ    لَنَـ

ــشَقَاءِ  ــى والْ ــذُلِّ والْأس ــصص ال   ؟..غُ

ــٍد ــا أي ِعيــ ــٍة طَعنَتْهــ    ِلُأمــ

ــي كَر ــاءِ  اَِف ــراب الْعنَ ــا ِح اِته؟.م  
                                                 

  .111، ص خارطة الطقساوي، تفاصيل فيالخطر   )1(

  .111،112ص، المرجع نفسه   )2(



 

  كَيــفَ نُغْــِضي ِعيونَنَــا وِحمانَــا   

  ؟.مرتَـــٌع ِللْـــشُروِر والْـــدخَلَاءِ  

ــٍد ــىَأي ِعيــ ــنَا يتَلظــ    وقُدســ

ــاِدرٌ  ِم هــص ــِد الْخَ ــي ي ــداِءِف   ؟. ِبالِْن

   اهللا ِفيهــــا ومــــسِجدأي ِعيــــٍد

  )1 (؟.صار ِمحــــرابه مقَر ِبغَـــاِء

كما يتغنى الشاعر بأمجاد أمته وتاريخها العريق، ويعقد صلة بـين ماضـيها                

 نتـسائل   ذلهم وضعفهم اليوم، حيث   وحاضرها، وبين قوة المسلمين في الماضي وتخا      

أتينا على هذه البسيطة أشقياء، أم أن ماضينا زمن القوة والـشجاعة            مع أنفسنا بأننا    

والنصرة قد تبرأ منا، في أسلوب االستفهام واألمر الذين تتراوح دالالتهما في فهـم              

يقول العوامل الفاعلة في تردي الواقع العربي، واستنهاض الهمم وشحن العزائم، إذ            

  ):نشاز في لحٍن غجري(في قصيدته 

  رانَـــا ِجْئنَـــا الحيـــاةَ ِلنَـــشْقَىَأتُ

ــاِني  نُعــاِني؟ و ــا نُع ا مــِره ــن ش   ِم

ــ ــا َأم تُـ ــرأ ِمنّـ ــسنَا تَبـ   رى أمـ

فَــــاداألح ــــتَنَاماسِللَْأكْفَــــاِنو   

ــوانِ  ــشُموِخ والْعنْفُ ــِد ال هــي ع   ؟.ُأمِت

مــومِن ِفــي يحالــر نْــدج ــنٍر أيــدب  

ـــتَتَصبالِطع وبرض م2(ـــاِناه(  

للنهوض حتى باتـت      بهذه األمة  ولكن سرعان ما ألم اليأس واإلحباط والثبور         

تغرق في ضعفها وذلّها، حتى أصبح ال يوجد للمواطن العربي واإلسالمي ومـيض             

مـوت  أمل، جراء ما يجري على هذه األمة من الويالت والنكسات والنكبات ويعلن             

                                                                                                                                               
  .84، 83 صالخطراوي، غناء الجرح،   )1(

  .57ص، المرجع نفسه   )2(



 

كل األسئلة، وعبث السؤال عن الماضي، ما دام الحاضر قد حل به الذل والهوان، إذ               

  :يقول

ــ ــؤالٍ  َأي ــلُّ س ــات كُ م ،ــن ؟ ال أين  

ــساِني   ــه ِل ــشَاطَ ِمنْ ــي، واستَ ــي فم   ف

ــا   الْم ــن ؤاِل عــس ــن ال ــدوى م ج أي  

  ؟.ِضــي، وِفــي داِخلــي تَنُــوح الثَــواِني

 اســر قُ اَألجــد ــوتَ ــد  ِف ــي الْ   ي قَلِْب

  )1(ِمـــــي، وتَعنُـــو الِجباه لَلَْأوثَاِن

وفي نبرة حزينٍة وأليمة على حالِة األمة، وهي تسير دونما تُبصر الطريـق،                

وال حتى اعتباٌر في كيانها ووجودها، حيث تجدها تأمل في الطليعة؛ ولكن سـرعان              

  :، وإلى الفناء أسرع، إذ يقولما تفتقد لهذا الشعور، فحياتها إلى الموت أقرب

  ي كُــلِّ لَيــٍل لَنَــا ُأغِْنيــاتٌ   وِفــ

  تَـــــــشِْكي الـــــــضياعا 

  ي كُــلِّ فَجــٍر لَنَــا ُأمِنيــاتٌ   وِفــ

  )2(تَمــــــــوتُ الِْتيـــــاعاً

ه األمة أن يعمل وينهض     ويبقى متسائالً مع نفسه، هل يستطيع ما تبقى من هذ            

بق ينام حتى ينتظر من يتقدم عليه، ويـزول كمـا زال             أم أنه مثله كمثِل من س      بها؟

  :إخوةٌ له من قبله

  تَتَفَـــــــتّح الكَِلمـــــــاتُ و

ــضاءِ   ــر الْفَــ ــاُل عبــ   وتَخْتَــ

  )3(ِلتَلْقَــــــــــى الْجوابـــا

   يال يعمل ال يجـد     جيب بسرعة وبشكل مباشر، بأن من يعمل يحصد، ومن          و

 ال وجود له أصالً أمام هـؤالء        اً أو قليالً، وأن   نه يموت ويزول كان كثير    شيئاً، بل إ  
                                                 

  .59، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(

  .114ص، المرجع نفسه   )2(

  .114، صالمرجع نفسه   )3(



 

ربما استمد ألفاظه في السطر األخير من       الشاعر  ذين توكلوا ولم يتكلوا، حيث تجد       ال

: أمن قلٍة نحن يومئذ يا رسول اهللا؟ فأجابهم       :  عندما سئل  -صلى اهللا عليه وسلم   –قوله  

ألشجان الشاعر ألمته العربية    وهذه مقطوعة كلها بثٌ     " ال، ولكنكم غُثاٌء كغثاء السيل    "

  :واإلسالمية، حيث نراه يقول

ــضاءِ  ــاِت الفَــ ــدى مركَبــ   لَــ

  تَجــــــــوب الِْرحابــــــــا

ــسحابا  ــى الْـ ــواريخُها تَتَخَطّـ   صـ

أن ــن ــاوتُعِلـــــ    الْجوابـــــ

ــسماءِ  ــفِّ الْــــــ   ِبكَــــــ

  وأن الِْقيــــــادةَ ِللْأذِْكيــــــاءِ 

ــاءِ  ــةَ ِللْأغِْبيــ ــا مكَانَــ   وأن لَــ

الغُثَاِءو ـــــوعمِضي جِت تَمو1(للْم(  

جليلة، فتجد في   ، دالالت عميقة، وإيحاءات     )ج ص 2-س2: (ولنا في قصيدة     

 عدة تدور حول رجال الدين الذين يبيحون قتل شعوبهم؛ لطلبهم           نفس القصيدة أموراً  

 للحرية، والتصدي والوقوف أمام جماعات المعارضة، والفرق المناضـلة، لقـتلهم          

 أنهم رفضوا الذُّل، وتسامت أرواحهم للعـزة والمنعـة،          عتقالهم، ال لشيء؛ سوى   وا

  :وذلك في قوله

ــأنّي ــأِني.. ِلــــــ   ..ِلــــــ

ــال  ــتُ الِْعجــــــ   قَتَلْــــــ

  حطَمــــــــتُ الْقُلَّيــــــــسا

  تُ طُقُـــوسفَـــضـــِة(رِديهالْم(  

ــشْرةَ  ــِمعتُ الْنَـــــ   وســـــ

ةَعفْــــــــتُ الــــــــشَفْرر  

ــاِئقَ   ــرأتُ وثَــ ــوٍز(وقَــ   )تَمــ

ــــــــوالْنَكْب ــــــــوزمِةر  
                                                 

  .115، 114، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر   )1(



 

   ِفي الْمـسِجدِ   شَاهدتُ كَتَاِئب ِحِطيٍن تُشْنَقُ   

ِعــــــدوا الْمهيقْوح ِفي تَاِجري1(و(  

، على غير ما عهـد      )الوشم على خاصرة الزمن   ( الخطراوي قصيدته    ويبتدئ   

 ألم بحاله   منه، حيث بدأها بنغمٍة حزينة، وبحيرٍة واضحة، وبدموع صاخبة، على ما          

أمتنا العريقة، صاحبة المجد التليد، والعز الوتيد، راسماً لنا أعذب الصور الشعرية،            

  :حيث تجده يربط بين ماضيها الباهر، وبين حاضرها الحائر

ـ      لَا تَ .. لَا تَبكِ    ذِْر الـدموع، فَربمـا إخْـ

  تَنَــقَ الِنــداء، وماتَــِت الَكَِلمــاتُ   

ــه األرِض   وج ــد بارــألُّقٍ و ــد تَ عب  

ــاتُ   ــداثُ والنَكَبـ ــِت األحـ   وتَوالَـ

  وعلَى ِضـفَاِف الْـدمِع تَحتَـِشد المنَـى        

  )2(منْهومةً تَستَاقُهـــــا الْرغَبـــاتُ

إلى أن يقول في رسم صورته من فوق األطالل، وبـشكل المتحـدث مـن                  

 من الموقف، وسـوء     األعلى، حيث األموات بالطرقات، وصورة األحشاء في هولٍ       

  :أحوال األمة العربية الراهنة

ــقٍ   ــرةَ واِم ــالِل نَظْ ــى األطْ ــي علَ   تُلِْق

انــر ياتُ   حوبــص ــِه الْ ــوتْ ِب ــد ألْ    قَ

ــ ــةًوتجـ ــا مهتَاجـ   وس ِفـــي أرجاِئهـ

اتُ  يــو ــداِقها األمـ ــي َأحـ ــاُل ِفـ   نْثَـ

ــي   ــا تَِن ــدروب، ولَ ــالْموِت الْ ــج ِب تَعو  

  )3(ــي أحشَاِئهــــا األزماتُـتَهتَز ِفـ

                                                                                                                                               
  .150، 149، صارطة الطقستفاصيل في خراوي، الخط   )1(

  .117ص، المرجع نفسه   )2(

  .117،118المرجع نفسه، ص   )3(



 

متأثراً بسرد أحوال األمة العربية واإلسالمية، ومتنقالً مـن         الشاعر  وال يزال      

 مـن   اًحاٍل إلى آخر، وترى جميع أحرفه بهذه األبيات مبعثها القلب، راسماً لنا أنواع            

ور  من الحسرة، حيث تجده يعرج على قصور غرناطة تلك القـص           الحرقة، وأشكاالً 

الوارفات، والحصون الشامخات، التي ال زالت دماء سلفنا الصالح تقطر في جنباتها،            

 يوقف عليها، ويسترجع الماضـي الوريـف        وهي اليوم أصبحت ال تعدو إال أطالالً      

  :منها، ويرى بها الحاضر الكئيب، والمجد السليب، إذ يقول

ــِذي ال ــةٌ ه ــوُل َأِجن ــوُؤدةٌطُلُ م   

ــا ــقَطَتْوملَ ذَاتُِحٌم ســو ــا الْخَ ِبه   

ــرداً   تَمــاً م ــباباً راِئع ــتْ شَ   كَانَ

ــ ــاتُ وقَ يــا األب هــو ب هِصيدةً تَز  

ـ     ِر مـا زالَـتْ لَهـا      ومساِحباً ِللْفَخْ

 مسم ـِف لُغَـاتُ      ِفيِريِن الْومِع الْـز  

ــوةً هزــا م ــتْ ِبه ــزٍة خَفَقَ ــم ِع   كَ

  )1(ــاتُوتَزاحمتْ ِفي ساِحها الْرايـ

مـسجد  ، وأشد ضراوة، إنـه ال     اًوينتقل من مشهد حزين إلى مشهد أكثر حزن          

ن، مبيناً لنا الحالة التي هو عليها،       األقصى، الذي عاث به المفسدون، وداسه الغاصبو      

  :إلى اهللا المشتكي... ولكن واألنين والبكاء، هوانالذلٍّ وحالة الوهو في 

  ــِصفٌُ م ــةٌ تَقْ ــاك ِمْئذَن ــافَهنَ تْنُه  

ــاك ــاتٌ وهنَ ــه ِعظَ ــراٌب علي ِمح   

ــا    ههجو ــر ــاٌء تَعفَّ هَأب ــاك   وهنَ

ــشَراتُ وأرا ــا الْح ــتْ ِبه ــٌك عبثَ   ِئ

ــذْعو   ــا م تُهأيــا فَر تُهرز ــد   ةًرقَ

ــو ــاتُ تَه ــداِمها الْلَحظَ ــى أقْ   ي علَ

ــةً   وعفْجــا م ــي ذُلِّه ــا ِف تُهحلَمو  
                                                 

  .119،120، صارطة الطقستفاصيل في خالخطراوي،    )1(



 

ِقب ابكَي شَبفَـــــاتُتَبا الشُر1(اِبه(  

، التي جمع بها الشاعر بين فلسفة       )عيد األحزان (عرض الخطراوي قصيدته       

األحاسـيس النفـسية    (الفكرة، وإبداع الصياغة، وقد خضعت قصيدته لنـوع مـن           

اخله، ويفرغ شـحنته    ، وفكرة العيد قد أتاحت للشاعر متنفساً ليسرد ما في د          )السوداء

، ومـا يكابـده     الالجئـين بين من خاللها ما يعانيـه       ين جنبيه، و  ج بي التي كانت تتأج  

ن، الذين أصبحوا منبوذين في األرض، وما ألحق بهم من جوع، وعـري،             المشردو

  :وإذالل وتشريد، حيث نراه يقول بأسلوب استفهام

  هْل رعيتَ الْحِنين ِفـي عـيِن شَـيخٍ        

ــُل أ ــكُ لَامــاءِ ِهح ــوع الْهنَ ج؟. ر  

ــْل هــب ــتَ ص ــادي تأملْ ــن ِبلَ   يةً ِم

  .ئين ِفــي الْــصحراِءأصــبحوا لَــاِج

  ون كَالِْظبـــاِء ِبـــأرٍضيتَـــضاغََ

  )2(ذاِء الِْذْئـــــب طَاِلبـاً ِللِْغمهاأ

  :إلى أن يقول مصوراً حال الالجئين وما يعانونه من ذل ومهانة   

  هْل رَأيـتَ الَْنَهـار يمـِضي حِثيثـاً        

اِئماً كَالْشَِر ياِءِدهــرحالْص 3 (؟. ِفي(  

  : رمز التشرد والبعد، إذ يقولة للخيمةمثم يرسم صورةً بائسة وقات   

 يد المعنَّــىَأيهــا الْبــاِئس الْــشرِ  

ــ  ــاٍم رِفيعـ ــي ِخيـ ــوداِءِفـ  ٍة سـ

ــساٍء وصــبٍح ــي م ــم ِف ــِسي الْه  يحتَ

 ماِءِمـــن كُـــؤوٍس مِليئـــٍة ِبالْـــِد

 لَــم يعــد يبتَِغــي ِمــن الْكَــوِن شَــيئاً
                                                                                                                                               

  .121،122المرجع نفسه، ص   )1(

  .87،88 صح،غناء الجرالخطراوي،    )2(

  .88، صالمرجع نفسه   )3(
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  )1(غَيــر خَــيٍط معلّــٍق ِبالْــسماءِ   

  يتَهـــادى ِفـــي ِذلَّـــٍة وصـــغاِر

  )2( الْأعضاِءكَعجــــــوٍز مهدودِة

مخيمـات الالجئـين،    لـف    خ ، اختبأ )شفاه الظالم (ر في قصيدته    ونجد الشاع    

رةً ينددون، وتارةً ييأسون، فنجد بدايةً قد تمطـر حقـداً           وأصبح يتحدث بلسانهم، فتا   

ملتهب الدماء، ويحول حياته إلى رثاء وازدراء، يستشعر بأنه ال مكانة له، وأيضاً ال              

  :يقل بؤساً عن ماضيه، إذ يقول

  وِشـــفَاه الظَلَـــاِم تُمِطـــر ِحقْـــداً

عــسويــاً  ممِف لَاِهبــاً دــرالْح ر  

ــسعد و  ــفُ الْ ــاتَلْقَ ــسيالْهنَ   ء ِبنَفْ

   عيــشاً  زريــا وتُحيــَل الْحيــاةَ 

ــبٌ    ــاِة غَِري ــذِه الْحي ــي ه ــا ِف   أنَ

  )3(زاده الْوهم، عاشَ عمراً شَِقيــــاً

  :إلى أن يقول   

ــِسي   ــي كَأم ــِضيع ِمن ِمي يــو ي إن  

  )4(وغَِدي ِفي الغُيوِب يرنُو حِييـــــاً

 فـي    عن الحركة  التفكيره المآسي والضغوط، التي تعيق      هذولكنه لم يستسلم ل      

النهوض، بل تجده يسخر بالظالم، ويرتقب الصبح، لينهض من جديد في عزم قوي،             

  :وبإرادٍة فتية، إذ يقول

 ــار اِك ســو ــّل األشْ ــم كُ ــاًرغْ    حِثي

   الْمِطيـــانَحـــو آماِلـــِه يـــسوقُ

                                                                                                                                               
  .88، صحغناء الجرالخطراوي،    )1(

  .88،89، ص المرجع نفسه   )2(

   .16، ص المرجع نفسه   )3(

  .17، صحغناء الجرالخطراوي،    )4(



 

  الَظالِم غَيـــر مبـــاِلهاِزئـــاً ِبـــ

رياقُبِضيالْو ـــــاحبالص 1( الْفجر(  

وبحالة متقلبة تجده يستسلم لشفاه الظالم، بل ويطلب منها أن تزيـد عـويالً                 

وصراخاً، حتى يتحطم ما تبقى من إحساسه، حيث بات وقد دفن آماله كما يقول في               

 تعود وى في فمه الحلو والمر، بلليل نحس، ويدعو بأن يطعم بأي شيء، بعد أن است  

  :، وذلك في قولهءه شيلطعام المر، فال يضرا

ــفَاه ــا ِش يــر ــِدي ص ــالِم ِزي   اخاً الظَ

ــا ــويالً وحِطمــــي باِقيــ   وعــ

  قَد دفَنْـتُ اآلمـاَل ِفـي لَيـِل نَحـسي          

ــيا  ــُل شَ ــاِة آِم يــي الْح ــد ِف َأع ــم   لَ

  َأطِْعِميِنـــي ِبمـــا تَـــشَاِئين إنّـــي

  حنْظِليــــــال الْقَد تَعودتُ طَعمِك

وال شك أن هؤالء الالجئين، ذاقوا من اليأس والحرمان الشيء الكثير، فقـد                

  .أصبحت الجراحات النفسية أقسى من الجراحات الحسية

كما شارك الخطراوي في التعبير عن آالم مجتمعه الكبيـر، وهمـوم أمتـه                 

ي لطالمـا عـصفت بـه        الت  في التعبير عن مأساة لبنان،     العربية واإلسالمية، متمثالً  

الشاعر الـسعودي شـاطر     "،  ، التي ال تخدم إال أعداء األمة العربية       الحروب األهلية 

الشعب اللبناني هذه المآسي وأبان لهم نصحه، وآلمه ذلك التناحر المسعور والـشقاق             

  .)2("وجاءت بعض القصائد ذات حس إسالمي... المستحكم

  ):النزيف(إذ يقول في قصيدته    

 لنُجـــوِم ِبـــالِْجراِحاح بيـــدر اتَجتَـــ

ــاِجراً ــاِجر.. خَنَ ــواح... اًخَنَ ــا الْنُّ هيطِْرب 

 ــران ــشِْعُل الِْني ــاِر تُ ــن الْتَتَ ــةٌ ِم طُغْمو 
                                                                                                                                               

  .18، ص حغناء الجرالخطراوي،  المرج  ) 1(

  .373 ص الشعر السعودي المعاصر،النزعة الدينية فيالهويمل،    )2(



 

  )1(تَعشَـــــقُ الدخَان.. تَفْقَُأ عين الْفَجِر
     

  :إلى أن يقول

ـ   ــان يـ ــى ذُرى لُبنَ ــاِريخُعلَ   شْنَقُ التَ

ــِدماءِ تَاريخُ ــوب ِبالــ ــا المكْتُــ   نَــ

ــذْبح األ ــوح وتُ الْطُمو ــالم واألح ــاد جم  

ِفـــيفُوحالْـــس مـــْأتٍَم أنَّـــتْ لَـــه   

ــاِبر الَ ــه منَـ ــشَتْ لَـ ــِسيِحوَأجهـ   مـ

امــــــــرالح ِجدَْــــــــسالمو  

ـــــودهفَّـــــــــقَ الْيص2(و(  

ـ    عرب و والوحدة العربية التي تنادي بتجمع ال         شد المسلمين، أخوةً متعاضدين ي

، وتقوي شوكتهم في مواجهة أعدائهم، ولهـذا يكثـر الخطـاب            بعضهم أزر بعض  

 الهمـم   ستنهاضاألمة حول أهدافها السياسية ال     إلى التفاف    شاعرالالجماعي، ويدعو   

  :حيث نراه يقولوشد العزائم، 

  يـــا ُأمِتـــي يـــا ُأمـــة الفَِـــدا

  الْــردىرهِبــي ال تَ... ال تَيأِســي

مــيتَج ــدى ... ِعـ ــي سـ   ال تَهتُِفـ

ـِ   )3(ـــــداِبْئس افِْتراقاً ينْصر الِْعـ

رفع الصوت  م العربي واإلسالمي على عاتقهم      أخذ الشعراء على مستوى العال       

ذين يهـددون كيـان      والتحذير من هؤالء الغاصبين، ال     عالياً ومدوياً بجراح فلسطين،   

وقف الشعراء مع القضية الفلـسطينية منـذ االحـتالل          " وقد   األمة العربية بأسرها،  

 في إذكاء الهمم، وإلهاب المـشاعر، ولـم         هيوني على األرض الفلسطينية دورةَ    الص

                                                                                                                                               
  .112صخطراوي، غناء الجرح، ال   )1(

  .113، صخطراوي، غناء الجرحال   )2(

  .101،102، صرحغناء الجالخطراوي،    )3(



 

، وكل الدواوين الشعرية تتـضمن      هروض علي يتخلف شاعر قط عن القيام بدوره المف      

  .)1("متكاملةالمقطوعات والقصائد الكثيرة التي تصدر عمق المأساة، وأدوارها ال

واجتماع األمة العربية وتكاتفها، أهم الركائز فـي نـصرتها، والـذب عـن                 

مقدساتها وشعوبها وتاريخها، لذا يجمع شاعرنا كّل أجزاء أمتنا ويستنهـضها ضـد             

  :العدوان الغاصب، وذلك في قوله

 ِن سـألْفَ ِحطِّيسفَ يـوِمِعريـ قَو  

   ِبقُلُــــوٍب جِريَئــــٍة شَــــماِء

ــضابٍ  ــدمراٍت غَـ ــوٍس مـ   ِبنُفُـ

  )2( ِلزمرِة اَألعــــــداِءكَاِسحاٍت

  :إلى أن يقول   

ــةَ بــى طَي ِحم ــن ــاِم َؤاهر ــون    تَكُ

ــدسِ  ــٍن الْقُ ــزوراءِ .. وِم ــن الْ   ِم

  رِ       ربوعِمنـصـِل منَي 3( الْشَآِم ِمـن(  

 ى األطْلَِسي الْشَِديِد الِمِمنــاِءذَرض  

ن حدد مكامن القوة، ومواطن النصرة، رسم هدفه، وأجـاد كويتـه، إذ             بعد أ    

  :يقول

 نَــدفَع الْعــار عــن ِحمانَــا ونَمحــو

ــِدماِء ــِع الْ نَِقي ــن ــذُِل ِم ــمةَ الْ صو 

ــاً   ــاِطعاً يعربي س ــر ــثُ الْفَج عنَب 

  الِْكبِريــــاِءةيتَنَــــدى ِبثَــــوِر

 ــِه و ــِدين جاِنبي ــأل الْ ــيكْ مِضيي 

  )1(ِللْعلَى ِللْسمـــــاِء.. رى الْشَِمِللْذُ

                                                 
  .208م، ص1981، 1يد، االتجاه اإلنساني، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، طمحمد، مف   )1(

  .90، صرحغناء الجالخطراوي،    )2(

  .90، صالمرجع نفسه   )3(



 

  )1(ِللْسمـــــاِء

  :بعد كل ذلك يعلن انطالقة األمة، دونما يأٍس وال ضعف وال ثبور   

  فَــإلَى الْنَــصِر ُأمِتــي حِقِقيــهِ   

  )2(رغْم كَِل القُيــــــوِد واألرزاِء

ـ                وض أمتـه،   وال تزال اآلمال تتوالى على شاعرنا، حيث كان له أمٌل في نه

يرمز للفجر بالنصر والقوة والتمكين والغلبة، حيث       إذْ  وشعوٌر بقرب نصرها، حيث     

  :نراه يقول

  ولَمحــتُ ِمــن خَلَــِل الْركَــامِ   

  ِدنُـــوراً يغالـــب ِفـــي صـــمو

  قَبــــضاِت ِزلْــــزاِل الفَنَــــاِء

ــوتُ  ــفَ الْمـ ــِدوعواِصـ    العِنيـ

  نـــا الْوِليـــِدتُي فَجـــِر عزمِفـــ

مه ــوم ــدِت الْغُيــ ــا تَلَبــ   مــ

  ابــِصع ــشَِت الـ ــا تَوحـ   مهمـ

  )3( الِذَئابمهمـــــا تَجمعـــِت

تلك المأساة التي انتقلت حرابها     ) تل الزعتر (ويتطرق الخطراوي إلى معركة        

من الميدان إلى القلوب، فما زالت تنزف بها، واصفاً مـشاعرنا ومـصفقاً لهـؤالء               

ناضلون لبعض مالهم، حتى وإن كانوا بعيدين عن موطن القدس، إذ           األشاوس الذين ي  

  :يقول

ــصفِّّ  ــب يـ ــراًالْقَلْـ  قُ منْبِهـ

ــةٍ  ــي ِثقَ ــسخَر ِف ي وِخكــشُم  ِب

 ــه ــي أجمعـ ــون يغَنـ  :والَْكَـ

    ــر ــلَّ الزعتَـ ــصمودك ياتـ  ِبـ

 ســخَّرِبــسعاِر البغْــِي ومــا   

كرــب ص عوــا أر م .ــر ــا أكْب م!. 
                                                                                                                                               

  .90،91، صرحغناء الجالخطراوي،    )1(

  .91، صخطراوي، غناء الجرحال   )2(

  .21، صالمرجع نفسه   )3(



 

  )1 ()ِللْقسور(كَفَّـــــــاِك تَلُوح   ِن الْرْأس وما فَتيَئــــتْلم تَِح

  :مستمراً في تمجيد أولئك األبطال، والتغني بشجاعتهم، والتسامي ببسالتهم   

ــ ــةً ويظَـ ــِك ُأغِْنيـ   ُل ِكفَاحـ

ــا  ــاِرك َأحرفَهـ ــد يبـ   الْخُلْـ

   يبـــاِرك مـــا صـــنَعتْواُهللا

الْمَل ِفـــي ِمقَـــٍةجدجتَر   

  ــراء ــر حمـ ــسحنَِة ال تُقْهـ    الْـ

ــا ا  ــاِنقُ معنَاهـ ــضمرويعـ   لْمـ

ــا تَـــًل    الْزعتَـــروقْفَاتُـــِك يـ

  )2(رـخَـْاً يفـيـاِقـــك مزدِهـِلِعن

 عندما صمدوا -تل الزعتر– موقد سالت دماء الشهداء والشرفاء في هذا المخي     

  :، ولم يترددوا، ولكن هل انتهت هذا الجراح والدماء؟ حيث نراه يقولولم يتخاذلوا

  وِجراحـــك تَزهـــو موِرقَـــةً

  ويغِْنـــــي الْكَون ِبرمتــِه

  ِفــيرالْــشَاِطِئ كَالْعــشِْب األخْــض   

  )3(الْزعترـا تَل َّــك يـــِدِلصمو

تت غير ممكنـة، ألن     ضلوا، با ولإلجابة عن دماء الشرفاء الذين صمدوا، ونا         

  :، إذ يقولبحوا في اللحود، وبين مراتع الدودذين سيجيبون قد أصال

ــا   ولْ ــن ِدماِئنَ وتَ عــر يَأِلي بــس  تَ

ــلِّ  ــاِرٍع وكُ ــِل شَ ــي كُ ــىِف   منْحنَ

ــي ــاء ِف ــا ِلقَ ــان لَنَ ــٍة كَ ــِل تَلّ  .. كُ

ــرِوي  ــاِءي ةَ اِإلبــص ــاِس ِق ــِل الْنَ  ِلكُ

ــ ــاعتْ الـــــ  ِدماءوضـــــ

 لْـــــــِزَل الِْلقَـــــــاءزو 

اءــد  وماتَـــــــتْ األصـــــ

 وها تَصاعدتْ ِفي األفْـِق ِمـن جِديـدِ        

ــ ــودأصـ ــصِرخُ الْوجـ  واتُنَا تَستَـ

فَه     ِعبـي مِبيا حي دِفيابِ   ْل يـوِرفَـةُ الْج 

                                                                                                                                               
  .117، صالمرجع نفسه   )1(

  .118، صخطراوي، غناء الجرحال   )2(

  .120، صالمرجع نفسه   )3(



 

  )1 (؟..ونَحـــــن ِفـــي اللُحوِد

ت إلى نجمة ترسل شعاعها، لتبـصر بـه،         ، يلتف )قافلة الصباح (وفي قصيدته      

وكأن شعاع األمل بين ضالل األحداث، فالصورة شعرية يناجي شـاعرنا الـشعاع،             

  :طالباً منه المساعدة، حيث يقول

ــِذي   ــا الْـ ــعاع نَجِمتُنَـ   َأشْـ

ــنَاِئهِ   ــتَ سـ ــيشُ تَحـ   وتَِعـ

ـَا ِبحنَاِنِه   وتُلُفُنــــــــــ

ــا    ــه عيونُنَــ ــاتُ ِمنْــ   تَقْتَــ

ـــــــنَاآمنُفُوسالُنَـــــــا و  

  )2(أحضانُه وتُِحيطُنَـــــــــا

، )أغنية القـالع  (درج إلى أن يخاطب األمة العربية واإلسالمية، بقصيدته         ويت   

ة البائسة التـي كانـت فـي        حيث حلق بها إلى مراتب الفخر والعز، صارفاً النظر        

  :حاورها بهدوء وروية، إذ يقولمخيلته، ي

ــرةً ــمِعيني مــ ــدةًِاســ    واِحــ

ــبِ  ــاِم الحقَـ ــوِذي ِبركَـ ــم لُـ   ثُـ

  وامــسِحي مــا ِشــْئِت ِمــن أعراِفهــا

   حــس ــوقَ الْ ــِك فَ ــحِبي ذَيلَ اسِبو  

  علَـى واسكُِبي ِمن ِعطِْرهـا الْزاكـي       

  )3( الْشُهــــــِبمفْرِق الْشَمِس وهاِم

و عظـيم الثقـة بأمتـه       وفي المقطع اآلخر، يبين لنا مدى إعجابه بأمته، وه           

العربية واإلسالمية، ألنه يعرف أن أمةً تدين هللا بالتوحيد ال يمكن أن تضام وال بـد                

  :لها من يوم تجتمع فيه على دين اهللا، حيث يقول
  

  ــِة الْم ــا ِفتْنَ ــي ي ــُأمت ــىج   ِد علَ

ــحرِ   ــوِن، وِس ــدِب الْكَ ــِجه هالْم   

                                                                                                                                               
  .126،127ص المرجع نفسه،   )1(

  .12،13، صخطراوي، غناء الجرح ال   )2(

  .70، صالمرجع نفسه   )3(



 

ــدنْيا رَؤى   ــذِه الْـ ــولي هـ   ال تَقُـ

ــُأرِجغَــــضةٌ    مكْحولــــةٌ بالْــ

ــى   األس ــاريح ــي تَب ــي ِمثِْل   واقْرِئ

ــتَِهجِ   بــاِرِض الم ــوِن الْع عي ــي   ِف

  واملَِئــي ســمعِك ِمــن أحالِمــهِ   

  )1(تَتَلَوى ِفي ِنثَاِر الْهــــــــودِج

مبيناً بأن االنتصارات انتهت ولم يبـق منهـا شـيء، وأن األمـة العربيـة                   

خر شيئاً، حتى أصبح    ال جدوى منها، فهي ال تقدم وال تؤ       بحت عالةً،   واإلسالمية أص 

  :التأثر عليها واضحاً جلياً

  اِنيمتَــر ا ِمــنشَــظَايتوتَــوار   

ِمنـــــتَ الراِت تَحِم اآلهِج د2(ه(  

 كثيراً، نجده يشحن الهمم، ويقوي العزائم،       ى الخطراوي وفي نغمة لم تتردد لد       

 لحبيبته، كما يالحظ في وطنياته قوة االنفعال        اً ألمته، وإيقاظ  اًتنبيهويجعل من شعره    

وسريانه في المقطوعة بأكملها ال يهن وال يخفت بل يتعاظم ويتناهى، وذلك نتيجـة              

لتفاعل الشاعر مع األحداث التي جرت وتجري على الساحة السياسية وشدة تـأثره             

  :بها، إذ يقول

اتُنَـــا، ال تَـــصـــا ثَارـــه يتيِإيم 

ــِق مــٍه أح ــلِّ وج ــي كُ ــرخي ِف اصو 

ــراً،   مح ــان ــلي األلح ــيأرِس  واكْتُِب

 ــّل ع ــمانَا كُ س ــي ــِقي ِف ــواٍن شَ  ن

  ِمـــن ضـــعِفِهيتَـــوارى خَجـــالً

هزجاِري عديِقو1( ِبالنَّــــــــز(  

                                                                                                                                               
  .71،72صوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطرا   )1(

  .72ص المرجع نفسه،   )2(



 

  )1(ِبالنَّــــــــزِق

 هذه  . لهذه األمة العريقة والعزيزة، نعم     -إن شاء اهللا  –والنصر والغلبة قادمة       

األمة تمرض ولكنها ال تموت، وال مجال لليأس والتخاذل عنها، فإن لـم تنـصرها،               

  :فلسوف يأتي من ينصرها ويقوي شوكتها، حيث تراه يقول

ــفٌ   ــد كَـ ــا تَمتَـ ــرةٌربمـ    حـ

  ويــشُقُ الْفَجــر ثَــوب الْغًــسقِ   

ــود تَعرِ وجهم ــن ــشَمس ِم ــا الْ   ه

  )2(ــر األفَِقِلتَرشَ الْنُور عبـــــ

على لغة شاعرنا، وأصبح متخوفاً من مستقبله، حيث         رولكن تجد اليأس قد أثَّ       

  : بين الْفينة واألخرى، إذ يقولاًنراه متفاعالً ولكن غير جريء، متذبذب

 ــي ــوةُ ِفـ ــثُ الْنَخْـ ــا تَنْبِعـ   ربمـ

ــسحقِ   ــا الْمنْـ ــِدنَا، أو يوِمنَـ   غَـ

  د ــي ــا ِف ــزى جرحنَ ــم تَنَ ــِهكَ   ِم

  )3 (؟.يطْلُب الْثأر وال ِمـــــن مشِْفِق

ـ    لهلقد است     التي كانت مدعاةً للشك، الـذي      ) ربما(ت األبيات السابقة بالتعبير ب

ال يتفق مع إحساس الشاعر؛ بأنه مستنهض لألمة، ومتفائل بقدومها بعـد ثبورهـا،              

  .لى قدم مجدها وقوتها أن يأتي بالتأكيد عواألمثلوبعافيتها بعد مرضها، فاألجدر، 

ه، بأن ال تغـضب وال تعتـب        وبحواٍر هادئ على لسان شاعرنا يخاطب أمت         

  :نها غير قادرة على النهوض، فهو المحب الودود لها، حيث نراه يقولعليه، لكو

ــي ــي.. ُأمِت ــن عتَِب ــضِبي ِم   ال تَغْ

ــصِبي   ــاِق الْ مِبأع ــب الْح ــه   إنَ

                                                                                                                                               
  .73 ص، المرجع نفسه   )1(

  .73، صاوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطر  )2(

  .74، ص   المرجع نفسه3(



 

ــ  ــدين يـ ــو تَمـ ــى لَـ   داًيتَمنَـ

 هــو ــبِ تَنَح هــطَ الغَي ســِه و ِديه  

ـ      ِهوينَــاِجي حلُمــاً ألْــوى ِبـ

  )1 (.!بيــفُ آه ِللْأحالِم كَم تَعِصـ

ويبدو وميض المعاني اإلسالمية، والتطلع إلى الوحدة اإلسالمية وجمع الكلمة             

إلسالمية، خالل الدالالت التي يسوقها الخطراوي حين يشيد بأمجاد األمة العربية وا          

وتاريخها المضيء، فالشاعر ال يقتصر على الوصف، والفخر، بل تجده ملحاً لعودة            

  :تلك األمجاد الشامخة، إذ يقول

ــباً  ــى اهللا ِص عــا ر ِتِهيــع ضأر   

   األبــي ــِر العــزِبِلبــاِن الِكب  

   ــر الِكب عرــد ى يــض ــىفَم   فَتَ

  )2(ـد النُّوَِبيرفُض اإلغْضاء ِعنْـ

 مخاطبته ألمته، بمحاورٍة ال تقُل عن سابقتها أهمية، فهو مـن            الشاعرويعاود    

 لها، وذلك في     وتعظيمٌ  إجاللٌ -بال شك –فرط حبه لها يكون غاضباً، ومتألماً، فذلك        

  :قوله

ــورِتي ــن ثَ ــي ِم ــي ال تَجزِع   ُأمِت

ــضِبي  ــو غَ نْمــِك ي بح ــي ــا ِف   َأنَ

ــ ــن أنَاش ــِضيِقي ِم ــال تَ   ييدي الِت

  )3(تُها مغْموسةٌ ِباللَهـــــِبصنَع

                                                                                                                                               
  .74ص وي، تفاصيل في خارطة الطقس،الخطرا   )1(

  .75، ص وي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطرا    )2(

  .75صالمرجع نفسه،    )3(



 

وتحدث في قصيدته أيضاً عن صحوة شعوره، وتفتح إحساسه فـي صـباح                

مشرق جدد له عهد الحب ألمته العربية واإلسالمية، بكلمات موحية إلـى الجمـال،              

  :والكمال، ونظرٍة ثاقبٍة وثابة، لوضع أمته في عهد قادم، إذ يقول

ــِت يــا فَــاِتنَ   ـ َأنْ   اِطِريِتي ِفــي خَـ

ــلءٌ  ــضوضٌر مـ ــٌل مخْـ ــِدأمـ    اليـ

فُـــــهرـــــاِحٌر أحٌد سونَـــــِشي  

ــِدي  ــِر النَـ ــوى الفَجـ ــالتٌ ِبهـ   ثَمـ

ــي   ــي مهجِتـ ــاِفقٌ ِفـ ــداٌء خَـ   وِنـ

ــِدي   ــي كَِبـ ــاِبٌض ِفـ ــيٌن نَـ   وحِنـ

  ِمــن صــحاِريِك ارتَــوتْ ذَاِكرِتــي   

ــتْ  ــر الْتَقَـ ــطْآِنِك الْغُـ ــى شُـ   وعلَـ

  )1(ي ِبعِشيــــــــــاِت الْغَِدُأمِنياِت

 وبأسلوب األمر، وتوجيٍه مباشر، وبلغٍة صريحة، يطلب من أمتـه أن تعـود             

لماضيها التليد، وعزها العتيد، ومجدها الوليد، ألنها أجدر وأحـق بـذلك الـسؤدد،              

  :بنائها الخير والعطاء، كما كانوا عليه، إذ يقولألتضفي على 

ــأرِض كَمــ  ــي الْ ــنَى اَِاملَِئ ــِت س    كُنْ

ــةَ الْم جردِدي مــع اصــو ِديجــع ِد، اص  

ــلٍ   ــا زحـ ــِمِك دنْيـ ــوِري ِباسـ   نَـ

ِللْقَلْــــــــِب الْصِديِلتُِعد ي2(ي الر(  

وتأمل األمة بان تنجلي الذلة، ويصفو لها غدها، وتكون لها المنعة والعـزة،                

  :وليس ذلك على اهللا بعزيز، وذلك في قوله

                                                 
  .76،وي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطرا   )1(

  .76،77، ص الطقسوي، تفاصيل في خارطةالخطرا   )2(



 

ــ ــُلتَظَ ــُل تَْأم ــد أن ِت ــا غَ فُو لَهاصه  

  )1(وينْقُُل اهللا ِمن حاٍل إلَى حـــــــاِل

           بها من نكساٍت ونكبات، ومهمـا       واألمة ال يمكن أن تفتر أو تنكسر مهما ألم 

 يؤمن به كل فرٍد من أفراد األمة        ادلهمت بها الخطوب، وأحاطت بها العيوب، هذا ما       

ألن فلتان اللسان من حين إلى حين يمكـن أن          "، وغيرهم   من كتاب، ونقاد، وشعراء   

  .)2("تكون هي األخرى مفتاحاً للنفس، للشعور الخبيء في أعماقه

حروف علـى الفتـة لـم       (إذ يقول شاعرنا معززاً ذلك الموقف في قصيدته            

  ):تقرأ

ــُل ــِضي الْقَواِف تَمالِعو ــم ــاِر رغْ   ثَ

ــرغْم األواِم   ِبــــــــــــ

ــِم ــضاِرورغْـ ــوِم احِتـ    الْنُجـ

ــــــــــــرِت الْقَموم3(و(  

 على أن تنفعل بما     انطلقت النفس الشاعرة من سجنها، وأصبحت قادرةً      "ولقد     

هو خارج عنها، وتحس بحرارة الروح المتمردة التي اشتعلت في جوانـب العـالم              

  .)4("العربي، واستطاعت أن تنفذ إلى أفئدة الشعراء

هم القومي والعربي الحديث يبشر بالرسالة الوطنيـة        ومشاركة الشعراء بشعر     

العربية على درجات تتفاوت بين الشدة واللين، تبعاً للظروف السياسية التي كان يحيا             

                                                 
  .74المرجع نفسه، ص   )1(

فهمي، ماهر، بين التحليل الجمالي والتحليل النفسي، دراسة لموقف من شعر المتنبـي،                )2(

م، 1990،  )13(حوليات كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعيـة، جامعـة قطـر، عـدد             

يد للنـشر،   ه وشعره، مركز يز   نايل محمد، الحجايا، خالد محادين حيات     : انظر. 112ص

  .144م، ص2004، 1، طالكرك

  .135وي، تفاصيل في خارطة الطقس، صالخطرا   )3(

  .127، ص1مندور، محمد، الشعر المصري بعد شوقي، دار نهضة مصر، ط   )4(



 

في ظلها الشعراء، هذا إلى جانب مدى إيمانهم بالقضية العربية، ومدى تجاوبهم مـع      

وبعضه اآلخر انطلـق    األحداث، وقد اقتصر بعض هذا الشعر على التنبيه والتنديد،          

  . )1("نحو الحث واالستنهاض واالستنفار

إن انتماء الخطراوي ألمته العربية واإلسالمية كان واضحاً جلياً، واستشعاره            

بلزوم الوقوف معها والذِّب عن عرضها، وحفظ تاريخها، والذَّود عـن مقدسـاتها،             

ن أبـرز موضـوعات     واستنهاض الهمم، وشحن العزائم، والتنديد، والتنبيه، كانت م       

  .الشعر العربي، وما يمتاز به من صدق العاطفة الدينية في أحاسيس الشاعر

  

  :الشعر المتصل بالدعوة إلى الجهاد 1.4

 يطمعون في خيراتها    نن، والذي ولقد ثارت على بعض أراضي أمتنا المغتصب         

 شعر الجهاد في مختلـف العـصور يعـد        "أو حتى على تاريخها وينسبونه إليهم، و        

ظاهرة بارزة وقف على أهميتها الدارسون، والمدونون، وخـصها ذو االختـصاص       

فوقفوا على لغتـه، ومذاهبـه      . بدراسات مستفيضة من الناحيتين الفنية والموضوعية     

الفنية وعروضه، ومنهج القصيدة، وأثر كل ذلك في إثارة الحماسة وإذكاء الشعور،            

  .)2("وشد األزر

سـبحانه  – لنا أهمية الجهاد وثوابـه عنـد اهللا          ونصوص القرآن الكريم تبين      

  .)3("إن اهللا اشْتَرى ِمن المْؤِمِنين أنْفُسهم:"، قوله تعالى-وتعالى

إذن الشعر كالكالم حسنه كحسن الكالم وقبيحه كقبيح الكالم، على أن للـشعر         

ن يخوضوا  ج األحاسيس وفي دفع الناس إلى أ      يأثراً كبيراً في إثارة المشاعر وفي تأج      

وهذا راجع إلى الكلمة العربيـة إذا مـا   . غمار الحرب بقلٍب جريء وبشجاعة نادرة   

 موزون أو نثر مسجوع، فعلت في النفوس فعل السيف في األبدان،             شعر صيغ منها 

 ن إنها القدس الذين حاولوا وال يزالون        األراضي التي طغى عليها الغاصبو     ومن تلكُم

                                                 
م، 1963،  1الدقاق، عمر، االتجاه القومي في الشعر الحديث، دار الـشروق، حلـب، ط               )1(
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  .266 صفي الشعر السعودي،ينية النزعة الدالهويمل،    )2(

  .111: سورة التوبة، آية   )3(



 

ن والكتاب إلى الوقوف بوجه البغي،      وفع الشعراء والمؤلف  يحاولون تهويدها، هذا ما د    

ودحر كيانه، ومنهم شاعرنا الذي يشحن الهمم ويشد المأزر ويوقظ األبطال، إذ يقول             

  ):الوداع الدامي(في قصيدته 

  وطَِنــي دعــاِني ِللِْجهــاِد وإنَِنــي

  القُدس يا ُأماه فـي أيـِدي الِعـدا        

  الصباِح وِفي الْمسا  تَلْقَى المهانَةَ ِفي    

 دنَـا        لَا بِبلَاد دٍب تَـرـرح ِمـن   

  والــدم يــا ُأمــاه يغْــِسُل عارنَــا

  أنا ِإن َأمتْ ُأماه َأفِْدي موِطنــي

ــساعِ    ــاِد لَ ــاِرِم والِْجه ــو المكَ نَح  

  كَالْشَّاِء غَابتْ عـن عيـوِن الراِعـي       

ــا  ــاس ي ــاه نَهــبوالْنَ اِع ِصــُأمر  

ــاعِ  ضــذِه األو ــسوةَ ه ــُل قَ تَِزيو  

ــراعِ   ــِق واإلس ــر درب الْح   ويني

  )1(وأِعيد ِدين اِهللا لألصقَــــــاِع

على التقـدم والتـضحية      حاثاً أبناء أمته   ويواصل شاعرنا دعوته إلى الجهاد،       

على هـؤالء   بأرواحهم، فداء ألوطانهم، ونصرةً لمقدساتهم، بشكل مباشر تقريري،         

  ):من ألحان الخريف(اليهود الغاصبين، وبأسلوب النداء حيث يقول في قصيدته 

ــا    ــِر أورقَ عودن ــةَ التَحري ــا ِفتْي ي  

ــاءِ    لْيــى الع ــضوا إلَ فَام ــاِدكُم ِبِجه  

   ــكُم ــي أرِض ــم ِف ــستَِعيدوا حقَّكُ   ولْتَ

  فْنَـــاِءِبالقَتْـــِل والتَخِْريـــِب واإل 

ــوا  ــوا  تَعِطال"ال تَرَأفُ محــوا، ال تَر   "فُ

  )2(ِتلْك الِصفَاتُ خَِليقَــةُ الضعفَــــاِء

ويستمر شاعرنا في إرسال رسائل ألمته وألبطالها ولمـن بـاعوا أنفـسهم                

رخيصةً في نصر ثالث الحرمين الشريفين، ومسرى نبينـا، والوقـوف للمحتلـين             

ي مواكب المجاهـدين، وسـرايا      بالجهاد واالستشهاد، على أرض الميعاد، حيث تلتق      

  :الموحدين، إذ يقول

ــِصِفي   ــوري واع ــْؤِس ثُ الب ــاح ــا ِري ي  
                                                 

  .129صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(

  .97صالخطراوي، غناء الجرح،    )2(



 

  ي دنْيـــاي ِمـــن ذَاك العويـــِلواملَِئـــ

ــاألذَى   ــي ِب ــْئِت وارِم ــا ِش ــي م   حطِِّم

  رضى ِبأنْصــــــاِف الحلُوِلسوفَ لَن أ

  :إلى أن يقول   

  لَـــن يِعيـــد الحـــقَّ إلّـــا ِفتْيـــةٌ

قِّ والمـــلِِآمنُـــوا ِبـــالحـــِد األِثيج  

ــا   ــي درِب العلَ ــصوا األرواح ِف   أرخَ

  )1(ومشَوا ِللْمجِد في أهدى سِبيـــــْل

هكذا األدب اإلسالمي ال يزال يجاهد، وتستمر أنغام شعرِه تخـتلط بـصهيل                

الهم، طالباً  الخيول، وصوت السيوف، ومدح األبطال، وتمجيد المجاهدين وبيان أفض        

ن يشعلوا النار بالعدو، وأن     ذين يحمون ببيت المقدس، أ    ؤالء األسود ال  شاعرنا من ه  

  : عليهم القنابل؛ لتطهير األرض المباركة، حيث نراه يقوليرموهم بالرصاص ويلقوا

  َأســِمعونَا صــوتَ الــِسلَاِح وكونــوا   

هاءِفــــد ــــاحالنَج ــــنَحــــةً تَمُأم  

ــوتَ  ونَا صــِمع ي أسوــد ــاِص ي صالر   

هتَِحثُ ِلقَـــاءـــسي مالخَـــص عرـــصي  

  أســـِمعونَا صـــوتَ المـــداِفِع يرِمـــي

هاءـــــدلْـــــِزٍل أعزِبلَِهيـــــٍب م  

ــِمع ــدوأسـ ــَل يـ   يونَا قَـــصفَ الْقَنَاِبـ

هاءونَاِشراً أد ونيهص حـــــــر2(ص(  

ية القوية، وهي عبـارة عـن أناشـيد         هذا نموذج من القصائد القومية الحماس        

صنع الزمان، الرصاص، القنابل، المدافع، السالح، كلي       : (متأججة تحمل ألفاظاً قوية   
                                                 

  .65،64، صالخطراوي، غناء الجرح   )1(

  .73صالخطراوي، غناء الجرح،    )2(



 

وتزداد هذه األلفاظ حدة عندما تصاغ في أسـلوب الجمـل           ) الخ...صواريخ، الردى 

ادفع، حطم، كبر، ارفع، فجر، اقذف، اكتب،       : (الخطابية الطلبية من أمر ونهي أمثال     

  :كقوله). الخ...صف، ازحف، اتبع، املئاق

ــتْ   ــراب الفَ ــا ِح ــراً ي ِلي َأنْهــي   ِح ِس

  .! األعـداِء، ِسـيلي ثُـم ِسـيلي        ِمن ِدمـا  

ــال    ــاِت الع اير ــتْح ــا فَ ــي ي   وارفَِع

  ِفي ذُرى الجـوالِن، ِفـي سـفِْح الْخَلِِيـلِ         

أشْـــلَاِئِهم اِت ِمـــناحلَِئـــي الـــسوام  

  )1( ِجباٍل َأو سهـــــــوِلفياتْبِعيِهمِ و

وهذا مجال للنفاذ من المعاني القائمة إلى اآلمال وتحقيقها،فإنـه يحمـل قلبـاً                

محباً للجهاد والتحرير، وحِث وتشجيع المجاهدين، ويتمنى تحقيق ذلك ليحس بالعيـد            

 والسعادة، لذلك فإنه في أكثر من موضع يحاول التسامي على متع الدنيا ليبذل روحه             

  :وحياته فداء لوطنه، حيث نراه يقول

ــا   ــا لَ ــى  أنَ ــي علَ ــوى أِن   أدِري ِس

   الـــصاِدِق أهفُـــو ِللْرِحيـــِلنَهِجـــِك

ــرى  ــممتُ أن أرِوي الثَـ ــاِئراً صـ   ثَـ

ــي   ــا غَِليِل ــشْتَِفي ِمنْه ــي َأو ي ــن دِم   ِم

ــدٌ   ــِريٌد حاِقـ ــي شَـ ــدفَِعي ِمثِْلـ   ِمـ

   الطَِويــــــلمْؤِمٌن ِبالسيِر ِفي الدرِب

  :إلى أن يقول   

ــوتَ الم ــاب ــا تَه ــردىلَ ــشَى ال   ! َأو تَخْ

  )2 (!ال تَذُب الشَمس في كَِف الوحــول.. 

                                                 
  .67صالمرجع نفسه،    )1(

  .66، صالخطراوي، غناء الجرح   )2(



 

مشاعر مليئة بالوطنية والقومية والصمود والعزيمة وقوة االنفعال، ال يتـأتى              

ـ              علـى طـول    رد  ذلك في جملة أبيات فقط، بل إن المالحظة أن هذا الـشعور يطِّ

القصيدة، وهذا ما يدل على رقة قلبه وإيمانه بمسؤولية اإلنسان المسلم المتضامن مع             

  .إخوته في الدين

  

  :األمكنة المقدسة 1.5

للمكان المقدس دالالت كثيرة عند الشعراء، وتتضح رؤية المكان المقدس بأنه              

رنا هي االحتفـاء    ، فكانت أبرز القضايا عند شاع     )1("هو المكان المبارك أو المطهر    "

بالمكان، واالنتماء له فهو المرتبط بالمكان بطوابعه وبمفرداتـه، الملخـص لتراثـه             

الديني تشع نصوصه بفيوضات األمكنة، وعبقها الديني، هذه األمكنـة التـي تمثـل              

المقدسة رموزاً دينية مقدسة كمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقدس، هذه األمكنة           

اللها الروحية على خطاباته الشعرية المنوعة، كما يجعلها        ، تضفي بظ  بجاللها وهيبتها 

) تفاصيل في خارطـة الطقـس     (تلعب بعداً رمزياً وداللياً، كما يهدي شاعرنا ديوانه         

.! إلى كل حبة رمل غافية على صدر هذه األرض العربية المتوهجة بالعطـاء            : "إلى

، وتكمن قداسة تلك األمكنـة،      )2( ..."وكل ذرة سابحة في أجوائها المعطرة بالقداسات      

الكعبة المشرفة، ماء زمزم، الحجـر األسـود، المـسجد          (بالمقدسات التي بها، مثل     

، الروضة الشريفة، جبل أحد، وادي العقيـق،        -صلى اهللا عليه وسلم   –النبوي، قبره   

، والمكان دون شك أحد أهم مكونـات        )البقيع، المسجد األقصى، والصخرة المشرفة    

وعناصر الهوية في وجدان الشاعر فال بد أن يهجس هذا المـديني المتـيم              االنتماء  

. بالمكان، وال بد أن يتغنى بالهوية ويحرص على إبراز مفرداتها وإيضاح معالمهـا            

  .وسوف نطرق ما تعرض له الخطراوي في شعره

  

  :مكة المكرمة 1.5.1
                                                 

أحمد، األماكن الدينية في منظور القـانون الـدولي، دراسـة تطبيقيـة             فؤاد، مصطفى      )1(

  .25م، ص1998لالنتهاكات اإلسرائيلية باألماكن المقدسة في فلسطين، 

  .5، صل في خارطة الطقسالخطراوي، تفاصي   )2(



 

دسـة، فكانـت    إنها مهوى األفئدة، ارتبطوا بها ارتباط المؤمن بـشعائره المق            

 لتؤطر عصرنا، فيعم األمن واألمان،      إشعاعاتهالمكان الذي انبثق منه النور، وامتدت       

 سـيدنا  ألرض المباركة، التي شهدت جهـاد ونـضال  فَفَاضت قرائح الشعراء لهذه ا 

الطهر؛ ألنهـا مهـبط     إلى  ، فهي ترمز عند الشعراء      -صلى اهللا عليه وسلم   –محمد  

اختار المولى مسجده   "راث النبوة، وشعاع الصحوة، فقد      الوحي، وقبلة المسلمين، ومي   

على األرض، واختصه بالبركة، فكان ذلك المكان العالمة أو الرمز علـى البقعـة              

، وإليه يجيب النـاس منـادي       -سبحانه وتعالى –المباركة المعبر عنها، باختيار اهللا      

  .)1("الحج، وهو أول بيت وضع للناس فيه الهدى والبركة

مكانة الدينية التي احتلتها مكة المكرمة؛ ألن اهللا اختارها ليجعل فيهـا            وهذه ال    

  .بيته الحرام، واصطفى من شعاعها ورباها نبي األمة

أشـد التـصاقاً بهـذه      "وقد هام الشعراء السعوديين بهذه المقدسات، وكـانوا            

طاهرة المقدسات بحكم وجودها في بالدهم، فأكثروا الحديث عنها، وهاموا بالكعبة ال          

  .)2("-صلى اهللا عليه وسلم–ومسجد الرسول الشريف 

ومكة المكرمة حظيت باعتناء خاص من خادم الحريمن الـشريفين، حيـث               

أوالها جّل اهتمامه، حتى أصبحت قادرة على احتضان أكبر عـدد مـن الحجـاج               

فـي  (والمعتمرين، شاكراً شاعرنا ألهل الفضل فضلهم، حيث نراه يقول في قصيدته            

  ):ل البيعةظال

 تَزهــو فَرحــاً ) مكَــةَ(انْظُــروا 

ــين ا  ــا ب ــذَيَل م ــر الْ تَجوونــر  لْقُ

ــدى ــشُودةٌ: والْمـ ــي الُأنْـ   تَنْتَِهـ

ــسكُون ولُ ــِشيها الْـ ــوٌن ال يغْـ  حـ

 والْمنَــــاراتُ ِبهــــا شَــــاِمخَةٌ

                                                 
صـلى اهللا عليـه     –الشريف، احمد إبراهيم، مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسـول              )1(

  .149م، ص2000/هـ1421الفكر العربي، القاهرة، ، دار -وسلم

الحـرس  مطبعـة   الشبيلي، محمد عبده، االتجاه اإلسالمي في الشعر السعودي الحديث،             )2(

  .67هـ، ص1410، 1الوطني، الرياض، ط



 

  )1(الْأِميــــــن) الْفَهِد (دفَعتْها راحةُ

شحن الهمم، ويدفع القلوب إلى التقدم إلى الرقي والعـزة، وأن           وهنا شاعرنا ي     

 من مكة المكرمة، عندما صدع قول الحق        اًيشع نوراً وقوة، كما بدأ ذلك النور إشعاع       

  ):غراس الهوى(للعالمين، إذ يقول في قصيدته 

  ــاً زِريمــاً وزع بــطَحاصوهنْــد  

ــ ــصنَع المجـ ــرِةيـ ــنَفٍْس حـ   د ِبـ

كــس مــي ي ــفٍّ، وِف ــي كَ ــرآن ِف    القُ

ــِه اُأل ــامكَفّـ ــرى ِزمـ ــسنَِةخْـ    الْـ

ــى َأهدا  ــار إلــ ــِهوِإذا ســ   ِفــ

   الِقمــِةلَــيس يرضــى دون نَيــلِ  

  آن َأن نَــــذْكُر أنّــــا ُأمــــةٌ  

 ا ِمـــــــنهتْ أثَوابجكَِة(نَس2 ()م(  

تهيئـي لعبـد    ويخاطب شاعرنا مكة المكرمة، بأسلوب  األمر بأن أفيقـي و             

العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية، الذي وحدها بعد فرقة، وجمع أرجائها، بعد 

  :شتات، إذ يقول

ــا   ــي ي ــةُ(وأِفيِق ــباتِ ) مكَ س ــن  ِم

ــداءِ   ــِل الِْن ِميــى ج ــى علَ ــاد يطْغَ  كَ

ــشَهمٍ   ــرءوِم ِل ــدرِك ال ــي ص  وافْتَِح

ــِري ــضراءِ .. عبقَـ ــِة الْخَـ  ِللْرايـ

ــا   م ــرِق اَألي ــي مفْ ــستَِقر ِف ــةٌ تَ  اَئ

ــاِء ــعاً ِبالعطَــ ــاً مرصــ  ِم تَاجــ

ــِضي    تَمو ــيء ــرى تَِج ــاتٌ ُأخْ  َِمَئ
                                                                                                                                               

  .130 صطراوي، على أعتاب المحبوبة،الخ   )1(

  .97، صطراوي، على أعتاب المحبوبةالخ   )2(



 

  )1 (.!!ألْفُ مرحى ِلما مضـــى والْجاِئي

ابها، ويناضل مـن أجلهـا      يدافع عنها أحب  ) أم القرى (وال تزال مكة المكرمة        

هي للدين منبع، وللتوحيد مرتع، فعندما حلّت       وة، و عشاقها، فهي بال شك ميراث النب     

هـ، كان  1409بأم القرى الفتن من أصحاب الفرق الضالة، في شهر الحج من عام             

 لهم بالمرصاد،   اً واقف -رحمه اهللا –خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز         

  :رنامدافعاً عن أول بيٍت وضع للناس، وعن ضيوف الرحمن، إذ يقول شاع

   بينَنَـــاولَـــوال أبـــو فَيـــصٍل

ــه    ــرى الْنَاِزلَ ــأم القُ ــتْ ِب   لَحلَ

ــصلٍ   ــا فَي تَ أبــِلم ــىس لَلِْحم   

 ــه ــِه الْآِهلَـ ــشْتَ ألقْداِسـ   وعـ

   ــن ــِه ِم ــه، وتَحِمي ــداِفع عنْ   تُ

ــة  ــِة الجاِهلَـ ــِراِذمِة الِْفرقَـ   شَـ

ــاك ربـــ  ــسِلميـوأبقَـ   ك ِللْمـ

اً ِبأعامإم الكَاِمــــلَةـن اِقك2(ر(  

الماء الذي حفره جبريل عليه السالم لهاجر وولدها، فهو إعجاٌز        ) ماء زمزم (و   

إلهي يكمن في ماء يتفجر تحت قدم سيدنا إسماعيل، ليكون فيه شفاء للناس جميعـاً،               

 الشعراء ينهلون منه، ليصوغوا كلمات عذبة تطرز أبياتهم، رابطـاً ومـصوراً             فأخذ

  : ماء زمزم بالطهر واإليمان والقرآن، إذ يقولشاعرنا

 واإليمـانِ يا دورقاً ِمن زمزٍم مضمٍخ ِبـالطُهِر        

ــرآن ــه القُـــــــ  يحرســـــــ

ــسانِ   ــِة اإلنْ امــِن كَر اِن عــس ــن ِللْإنْ  يعِل

ــانِ     ســةُ الْفُر ــِلِه أِعنّ ــي ِض ــي ِف  وتَلْتَِق
                                                                                                                                               

  .26،27، صعتاب المحبوبةطراوي، على أالخ   )1(

  .180، 179صوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطرا   )2(



 

  )1(ــــاِنِبموِكِب الْعلُوِم والِْعرفَـــــــ

ويعاود شاعرنا إلى مكة المكرمة، حيث ال مجد إال من رباها، وال نَـصر إال                 

 النـاس   يمن خاللها، فاخراً بعظمتها، ومنبهراً بشموخها، يكون منها النـداء، فيـأت           

  :استجابة من كل فٍج عميق، حيث نراه يقول

ــةٌ(   ..)مِكيـــــــــــــــ

ـــدأم ِفـــي ـــادجاألم تَِقـــباتَحاِئه  

و  رالْنَــص ِقــدعــا ماِفهرلَــى أعع  

   طَــنــا وي،ِمنْكو ــكتَنّةٌُ ِفيــسم!.  

ــاِئراً  ــا منَـ ــى أكْتَاِفهـ ــانْظُر إلَـ   فَـ

  ان ِمـــن أكْواِدهـــا ينْطَِلـــقُ األذَ

ــاس ــرع النَـ ــداِئهافَيهـ ــى ِنـ    إلَـ

  )2 (..ويحمــــــــــــدون اهللا

لدنيا ذرعاً، تراه يجعل من البيـت الحـرام         ونجد الخطراوي كلما ضاقت به ا        

  ):نقش على معصم الخنساء(الركن الحصين، والمالذ األمين، وذلك في قصيدته 

 ارــو ــا ِج قَايال بــو ــتَالب(لَ ــا) ي هحألْم  

طْنب ثَاِلـــــيلَكَانلَى ِبأمى أو3( الْثَر(  

الشعراء، فاستلهموا منها   وأخيراً، كثيراً ما صالت معالم مكة وجالت في شعر             

معانيهم، ووضعوا فيها مراسيهم، فمكة المكرمة والبيت الحرام، وزمزم، والحطـيم،           

والصفاء، والمروة، والمشاعر المقدسة األخرى، كانت لها أبلغ األثـر فـي تجـيش              

                                                                                                                                               
، 1الخطراوي، محمد العيد، أسئلة الرحيـل، دار الـبالد للطباعـة والنـشر، جـدة، ط                  )1(

  .87،88هـ، ص1419

  .88أسئلة الرحيل، صالخطراوي،    )2(

  .47صة الطقس، الخطراوي، تفاصيل في خارط   )3(



 

            ي قبلتي مكت(العاطفة وحنينها، حتى إن الشاعر أحمد  قنديل خصصها بكتاب سماه (

ذين شدوا إلى األرض الطاهرة، وما وقـع فـي نفوسـهم            لشعراء ال جمع فيه شعر ا   

  .تجاهها

  

  :القدس 2.5.1

صـلى اهللا   – مسرى رسـول اهللا      أن يكون ه اهللا ب  تُعد القدس المكان الذي شرف       

 من مكة إليها، ومنها عرج إلى السماوات العلى، وذلك ما نراه في قوله              -عليه وسلم 

ِده ليالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الـذي          سبحان الذي أسرى ِبعب   :"تعالى

  ".باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير

ومن خالل هذه اآلية تظهر مكانة المسجد األقصى، الذي يعد ثالث الحرمين،               

 كان بياناً وتلميحاً إلى بركة وقدسية تلك النقطة المكانية التي أشار إليها المـولى    "كما  

  ".عز وجل في خطابه الحكيم

وحينما فرضت الصالة على المسلمين، كان بيت المقـدس قبلـة المـسلمين                

بالتوجه في  أمر  األولى، وبعدما هاجر الرسول إلى المدينة المنورة بستة عشر شهراً           

  .الصالة إلى الكعبة

وفي عهد عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس بعد حصار دام أربعة أشـهر،                 

لك عام خمسة عشر للهجرة، وبيت المقدس هـو مدينـة القـدس بأكملهـا،               وكان ذ 

واألرض المباركة هي ما حول المسجد األقصى، وقد أكد اإلسالم تقديسها بإسـراء             

  . ومعراجه منها، كما تأكدت بمجيء إبراهيم إليها-صلى اهللا عليه وسلم–النبي 

عد أن من اهللا علـى      أطلق على هذه المدينة ب    ) بيت المقدس (ويبدو بأن مسمى       

  .المسلمين بالفتح

حيث بني مسجد الـصخرة     ) الصخرة(ومن األماكن المقدسة في هذه المدينة          

فوق الصخرة المشرفة، وتقع في الجزء الشمالي من ساحة المسجد األقـصى، وأول             

  .من أقام المسجد كان الخليفة عبد الملك بن مروان، كما قام ببناء قبة فوق الصخرة

 حالة من التشاؤم تخيم على عواطف شاعرنا، تتكون من خاللها النظرة            وفي     

  :السوداوية القاتمة التي ال يرى النور أبداً من خاللها، إذ يقول



 

  ِيِهمــز ــاِبِر ِخـ ــى منَـ ــسكَّعون علَـ   يتَـ

 ــس ــي الْـ ــاءِ ِفـ ــذْياِع والِْمرنَـ   اِح والِْمـ

ــِبيةٌ    والقُـــدس ِفـــي كَـــِف العـــدو سـ

   الحرمـــــاِت واألفنَـــــاِءمهتُوكَـــــةُ

  مطْعونَـــةٌ ِقـــي ِعزهـــا وشَـــباِبها   

ـُؤِس والبلْــــواِء ـُولةٌ بالْبـــــ   )1(مغْلـ

، نجد الخطراوي في حيرة مع نفسه، كيف الناس         )عيد األحزان (وفي قصيدة      

 في سروٍر وبهجة ومهبط األنبياء، ومسرى خير األتقياء، يدوسه الغاصبون، وينـالُ           

  :منه الحاقدون، مع مالحظة التدرج في حدة ألفاظه غضٌب وحسرةٌ، إذ يقول

حرــس ــكَارى يـ ــِه سـ ــبون ِفيـ    الغَاِصـ

ــواِء ــا الْغُـــــروِر والْغَلََـــ   ِبحِميـــ

حفْـــريبكـــي، و... الـــشَاِمتوني ـــرالْح  

ــلِ  ــَل الْرسـ ــاءِ موِئـ ــِبطََ األنْبِيـ    مهـ

ــ ــاِني أي دوامـــ ــر كَيـــ   ةَ تَهـــ

  ..!ثْــــَل غَـــرقَى ِبلُجٍة ِمـــن ماِءِم

  

  :إلى قوله

ــ ــاةٍ غَيـ ــر حيـ ــيشَ شَـ ــا نَِعـ   ر َأنَّـ

  دنَّـــــستْها ضـــــراوةُ الْـــــَأرزاِء

ــُل ذلٍّحـــــصدتْنَا  ــا منَاِجـــ   ِبهـــ

دــوالِْحقْــــِد َأس اِءكَاِلــــحو2( الَْأه(  

                                                 
  .94،95ص غناء الجرح، الخطراوي،   )1(

  .84،85، صالخطراوي، غناء الجرح   )2(



 

، نجد شاعرنا يبتهل    )ي يوم عرفات  عبرات ف (وفي المقطع الثاني من قصيدته         

 في عرض مباشر وبأسلوب االعتماد على شرح الحـال          -سبحانه وتعالى -إلى اهللا   

     الشاعر قد دفعته عاطفته وأحاسيسه العميقة،       وإرسال النفس على سجيتها، ونلحظ أن 

  :إزاء ما يجدونه من اليهود من عدوان وأذى، إذ يقول

ــ  ــي عرفـ ــوع ِفـ ــِذي الْجمـ   اِترب هـ

ــرا  ــواً، وغَفْـ ــوك عفْـ ــاتٌ، تَرجـ   واِقفَـ

  ضـــاِرعاتٌ، تَـــشْكو إليـــك انِْكـــساراً

ــاً  ــرى  وهوانـ ــشَّى، وَأسـ ــا تَفَـ   ِفينَـ

   يـــوٍم نُـــسام يـــا رب خَـــسفَاًكُـــُل

 ــز ــشوم يـ ــدو الْغَـ ــصراًوالْعـ   داد نَـ

 ــس ــوا ِبـ ــد تَواصـ ــواقَـ   حِقنَا، وتَّحنَّـ

ــن ا   ــم ِم ــِدمانَا، فَه ــرى ِب ِش أضــِوح   ل

ــدِس  ــر الْقُـ ــشِّريفَِةوِبطُهـ ــاثُواالـ    عـ

  ومضــــوا ينْشُــــرون فُجراً، وعهراً

  : إلى قوله

  مهم يـــا رب كـــّل بـــوارٍ  فَلْتَـــِس

  )1(وَأِذقْهـــم ضـــراً، وخَســفَاً، وخُسراً

يتحدث إلى حبيبته،   ، ل )اعتذار(ويلجأ الشاعر إلى الجرح الرمزي في قصيدته           

ثم يستمر حواره مع نفسه حول الضياع واأللم والفرقة، لخلو حياته منها، ثم يختبـئ               

 خلف ذاك الالجئ الفلسطيني، الذي ألم به الحزن والتشرد والذل، وهو ينتظر حلوالً            

  :من هيئة األمم، لمساعدتِه والوقوف بجانبه، حيث نراه يقول

                                                 
  .117،118صطراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )1(



 

ــدوى    ــا ج ــاه م ــىأخْت اَألس  

ــي ــضغُ ِف ــِل َأم ــدِتي اللَي وح   

ــِرى  ــسهاد ِبنَاِضـ ــثَ الـ   عبـ

ــدر ــاِجٍئوأو كالْـــ   ِب ِبلَـــ

ــى  ــاقُ الْمنَــ ــه آفَــ   لَاكَتْــ

  فَمـــضى حِزينَـــاً تَاِئـــهاً

ــتَم؟    ــصدِر انْكَ ــي الْ ــرح ف والْج  

ــم ــم َأنَـ ــام ولَـ   َأبِغـــي الْمنَـ

  ـــِد ِبِعقْـــِد ُأمِليـــثَ الْوبع  

ــه َأ ــنِّقَملَفَظَتْــ ــواه الــ   فْــ

  مـــرـــى الْحبر َأتْـــهوتَقَي  

ـــماُألم حــــِريقْتَاتُ تَص1(ي(  

وبنغمة هادي، وبحٍس مرهف يخاطب حبيبته، بأنه ال يملك اإلجابة عما يجول               

، )القـدس (لك اإلجابة عنه وهـي      في خاطره، طالباً منها توجيه ذلك السؤال لمن يم        

وهي داللة عن الهم والحزن الدفين الذي بين جنبيـه،          ) أواه(ة   ذلك الحنين بكلم   اًئباد

  :حيث نراه يقول

       لُوبـصـِدنَا الْمجبيبتـي ِلما حاه يَأو!..  

 ..   الْطُغــاه هثَــرعنَــا الــذي بِلِعز  

ــسعورِ  ــِف الْمــ ــي الْعاِصــ   ِفــ

ةًمــِذرؤالَ  .. علَــا تُكِثــِري الــس..  

ع لَلَْأح ــد ــن الْغَـ ــا يِكـ ــاِبمـ   بـ

ابـــوالْج ـــِسنفـــإنَني لَـــا ُأح...  

ــسأل ــسِليب ولْتَ ــنَا الْ ســْئِت قُد   ي ِإن ِش

  )2(ِفي دِمــــِه الْصِبيِب... فَِفي دموِعِه

شَعر اإلنسان العربي عند ضياع فلسطينيين طُُِرد شعبها من ديـاِرِه           "نعم، لقد      

ل اإلنسانية أال وهو عنـصر      وممتلكاته بقوة الضربة التي قضت على أهم شيء يمث        

الكرامة، والشرف والعزة الذي داسته األقدام الهمجية عندما مرغت بالتراب تـاريخ            

  .)3("أمتنا المشرق الحافل بالنصر والدفاع عن اإلنسان
                                                 

  .31،32 صالخطراوي، غناء الجرح،   )1(

  .125، صالمرجع نفسه   )2(

  .205ص ،ربي المعاصراالتجاه اإلنساني في الشعر العقميحة،    )3(



 

 للعـزائم،    قد هبوا ورفعوا المأزر؛ استنهاضاً للهمم، ودفعاً       لذلك نجد الشعراء     

 كل  مستخدماًِخر سبباً،   د جهداً، ولم ي   ُلأاوي الذي لم ي   طر للمعنويات، ومنهم الخ   اًورفع

ما يملك في قلبه ويده، منادياً أخا الجراح، وأخا الكفاح، للتقدم والقضاء على الحاقدين      

  ):غناء الجرح(والغاصبين، حتى تظهر لهم بوارق النصر، إذ يقول في قصيدته 

  يا َأخَا الجرِح طَاَل شَـوِقي وسـهدى       

ــى ــاًوالْأس كَي ــن ــؤاِد يمِع ــي الْفُ    ِف

ــر ــدى تُ سوــمب ــضماداتُ ِإن ل   طُ ال

ــاِفزاً  ح حــر الْج ــن ــِديا... يكُ أب  

ــْأرٍ    ــزاً ِلثَ مــاِح ر ــسِعراً ِللِْكفَ م  

  )1(مطِْعـم الْنَصــــر حاِقداً عنْجِهياً

حتى ترجع القـدس    ثم ينتقل من الجراح وحمل السالح، إلى الموت والِفداء،             

لمنعة إلى ازدهاء الحياة، وتزين     ألهلها عزيزة قوية، مما يؤثر ذلك النصر والقوة وا        

نمو السنابل، وتعود للحياة البهاء والجمال، وتصبح القدس كالعروس فـي           الحقول، و 

  :حسنها وجمالها، يقول

  يا َأخَا الجـرِح قَـد ملَكْـتُ الْفَيـاِفي         

ــواك تَ  ــِئمتُ اَألشْ ــوس ــانّخُ ِفي د  

   لَـيس يجـِدي    فَاطَّرح كـلَّ ِمركـبٍ    

 ــي ــا رِفيِق ِت يــو ــى الْم ــاوِإل يه   

ــى   ــيشَ حتّ ــشَاشَة الْع ب عدــو   ولْنُ

ــاً   ِبيرــاً ع ــدس موِطنَ ــع الْقُ   يرِج

ـ          ِعنْدما تَزدِهي الْـسناِبُل فـي الْحقْـ

  ــــِل ازدهاء مجنَّـــحاً عبقََِرياً

  :ى أن يقولإل

  والْتَــِزم دوحــةَ الْحيــاةَ ونَــادِ   
                                                 

  .24، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )1(



 

  )1(يــــا ِفلسطين ها أنَا عدتُّ حيـا

ويؤكد الخطراوي بأن ال معنى للحياة، وال فائدة منها، وال طعم فيها، وأننـا                 

  :نصبح ال شيء فيها، إن لم نسترجع القدس ونحررها، إذ يقول

 ـــــــاءباتُنَـــــــا هيح  

ــدةٌ تَ ــداءِ نِْهيـ ــةُ اَألصـ   موِجعـ

ــِة ا ــي راحـ ــصحراِءوذَرةٌ ِفـ   لْـ

ــدنَا    ــم قَيـ ــم نُحطِّـ ــا لَـ   مـ

ــنا   ــرر قُدسـ ــم نُحـ ــا لـ   مـ

ِللْــــسماء ــــاهالِْجب فَــــعونَر  

ــاءِ   ــشُموِخ واإلبـ ــِة الْـ   ِبعزمـ

مــس ــروفَونَ الْح ــاِفي ص اآلذان ع  

ــوفُ تَ ــماع واُألنُ ــِه األس ــى ِب هز  

  )2(لْحاخَــام والْحِليــفَويقْهــر ا

 قومه للنهوض   خطراوي، وبأسلوب النداء يدعو   تسلسل إيقاع الطموح عند ال    وي   

 تحرير القدس بالدماء حتـى يبنـي        مكان لمتخاذل، أو يائس، ويعِمد    بالقدس، وأن ال    

  :ذاك المجد المرجو، ويبزغ الفجر الذي طالما انتظاره، إذ يقول

  لِْكفَـاِح جموعنَـا   يا قُدس هبـتْ لِ    

ــاءِ  ــد اَألبنَ ــا راِئ ــتْح إلَ ــا فَ   م

  والثْأر دمدم في الضلوع مجلِْجـالً     

ــسخَاِء ــا ِب ــِديار ِدماءن   يــروي الْ

  ِبــِدماَئنَا الْحمــراء نَبِنــي مجــدنَا

  حتَّــى يِطلَّ الْصبح ِفي األرجاِء
                                                                                                                                               

  .27، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )1(

  .101، صالمرجع نفسه   )2(
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  :إلى أن يقول

ـ     ْأسي ِطمـى    إنَّا لَـنَحاألس غْـمنَا ر  

  )1(رغْــم احِتراقَ الْنَفْس باَألدواِء

ا يجده من   ونبرات شاعرنا يحدوها األمل بأن النصر قد أذن واقترب، ذلك مم             

  :ه هؤالء األبطال من أجلك يا قدس، إذ يقولتضحية وفداء لما يقدم

  نَحن الِذين أيقَضوا الْربيع في الْجفُونِ     

  صباح في بياِدِر الْـشِّجونِ    وزرعوا الْ 

 رفَـــا خْـــضـــاءجِت األر  

طَابــــتْ األنــــداء2 (....و(  

إلى أن يقول مكرراً أسلوب النداء ومؤكداً موقفه بعـودة المـسجد األقـصى                 

  :والنصر

   الليمون والزهور والكـروم    يا شَاِطئَ 

  ا طاقَّةً من الْحيـاِة تَكْـره الْوجـوم        ي

ــ ــاِمةَياِهبــ ــسماِء ِللْأنــ    الْــ

  ِئِه الِْسقَام ومدرجاً ِللْوحي دب ِفي أحشَا    

ــِسيحالْم ــد   لَــن تَــِضيع... يــا موِل

  )3(ِلن تَضيع.. يا معـــــِرج الْنِبي

، الملـك   )من ألحان الخريـف   (وهنا يستحضر الخطراوي في مطلع قصيدته          

 اليهود، لما يعلم منه من مواقـف عـدة          نث برا  إلنقاذ القدس من   -رحمه اهللا –فيصل  

                رنْـصٍم وقوٍة في اتخاذ موقف يزالعالم العربي بأجمعه، وما يتحلى به من ح شهد له

                                                 
  .95،96، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )1(

  .76، صنفسه المرجع   )2(

  .77، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )3(
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ـ    ون به، ونالحظ على شاعرنا أن كل      المسلم ، يـستدعيه بأسـلوب     اًما أراد أمراً معين

  :النداء، إذ يقول

  الْإسالم، يـا َأمـالً علَـى      ) يا فيصلَ (

  فِْن الِْكفَـاِح، يـشُع ِفـي الْأرجـاءِ        ِج

  ، ثَِريــةًلْقُلــوب ا إلــي الْحيــاةًَأِعــِد

ــوزاءِ  ــةَ الْج ِقم ،ــك ــك ِبحزِم   واملُ

  ضاع ِمـن مجـٍد وِعـٍز سـاِلفٍ        ما  

  )1( والْحكَمــاِء الِْصيِدتَبنيـــه كَفُ

الشاعر إلى أروقة التاريخ     ذروته حين يرتد     االنفعال، يبلغ   )رباه(وفي قصيدة      

  :يستدعي األحداث واألشخاص مستشرقاً للمستقبل، إذ يقول

  يا بدر هْل لَِك أن تُطِل ِبنورِك الْزاِهي الْجِميلِ        

  وعلَـى الْحقُـولِ   وتَجوس عبر ِديارنا ِببشَاشٍَة     

ِددتّى تُجا ِبالِْعــِزحهدهِد األِصيِل عج2( والم(  

 بحقيقة يقررهـا عبـر      -إن شاء اهللا  -يختتم قصيدته بما ستؤول عليه األمة       و    

  :تَذِْييل محكم، إذ يقول

  )3(ولَسوفَ تَرجع قُدسنا، فَالقُدس مقْبـرةُ الْغُزاه

ويحاول الخطراوي أن يخرج عن الصفة الخطابية بأساليب عدة، كأن يتحدث              

ة تدفع ابنها إلى مجابهة األعداء، وينتقل الحـوار         بلسان امرأة فلسطينية وهي أم لعائل     

إلى خالد االبن البار، الذي ال يجد من نفسه إال أن يجابه العدو ويرده، فيسمع أمـه                 

  :تشجعه وتحفزه، ويشاركهم أبو كمال

  :خالد
                                                 

  .92، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )1(

  .9، ص المرجع نفسه   )2(

  .10، ص المرجع نفسه   )3(



 66

  ِمن أجِلكُـم ُأمـاه  أبـِذُل مهجتـي         

  يا حـارتي يـا بلـدتي يـا أمتـي          

  ــقّ كلَّ معونٍةولْتَبِذلوا ِفي الَحــ

  وأصد جـيشَ الغَـدِر واألطْمـاعِ        

  كُونوا مِعـي بالْقَلْـِب واألسـماعِ      

  فَاللّه ينْصر كـــــَل عبٍد ساِع

  :األم

ــفْ    ــا تَخَ ــي ولَ ــا بن ــر ي   ِس

ـ    ك قَــد قَــضى فَــَأبوك ِمثْلُـ

   مــــعـــدٌنِإن الْبطــولةَ

ــدفْ     الْه ــو ــاِلماً نَح س ــر   ِس

ــدفْ  ــِذي ص ــا ه ــالً، وم   بط

  ِفـــي الْعــرِب أسسه السلَفْ

  :أبو كمال

ــِت ــة حييـ ــن ُأٍم عِظيمـ    ِمـ

  أحيــــيِت ِفـــــي أذْهاِننَا

  شَــاركِْت فــي البلــوى األليمــة  

  ذَاتَ الِنــــطاقين الكريــمِة

  ":تتطلع من شقوق الباب"اُألم 

  مـــــا هـــــِذِه الْبليـــــة

ِتنَــاتَقِْصــــديب ــــابب   

ــةَ   ــي أرى دوريـــ   أرنـــ

  ِفـــي عيــــنها األذَيــة

  :أبو كمال

  ِإخْــــــواني اُألبــــــاةُ 

  ولَيــــــس مـــا ينِْجينَـا

ــاةُ   ــا الطُغــــ   أمامنَــــ

  منْهــــم إلّا الْثَبــــــاتُ

لرصـاص  في هذه األثناء تقترب الدورية من الباب فيتبادل معها الفدائيون ا          "   

  ".فَتُباد الدورية، وتُصيب رصاصة يهودية خالد

  ".ملقى على األرض"خالد 

  مرحباً بالْممـاِت إن كَـان دمـي       

ــراِر ــةُ األح حود ــه ــستقي ِمنْ   تَ

ــزٍم ــاِح ِبع ــى الِكفَ ــسيروا إل   ولْتَ

  إلى طُلُوِع النــهاِر... يا ِصحابي

  ):مكبة فوقه باكية: (األم

  حبيــــبيــــا خالــــد الْ

اإللــه ــــكــــمحري  

   الْخُطُــــوب َأودتْ ِبــــك  

بِحيالر ــِلـــيــــا َأمي  
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  :خالد

ــدٌ  ــي واِح ــاه إن ــي ُأم   ال تَجزع

  من شعِبنَـا الْمطْرود في الْصحراِء

  :الجميع

   الْحبيـب، وحلْمـه    المجد ِللْـوطنِ  

ــتٌْح نُ ــإذِن اهللا فَـ ــه بـ   حِققُـ

  سبيِل اهللا خالـد وانْتَِظـر     متْ في   

  )1(نَصـــراً قريبـاً مزِهراً ِباهللا

وهذه األساليب فيها كثير من اإليحاء والتصوير وتثير كوامن من الـشعور،               

  .وبها يستثير حمية بني قومه لألخذ بالثأر، واسترداد الكرامة والدفاع عن األوطان

  

  :المدينة المنورة 3.5.1

الى لكل شيء حرماً يأوي إليه، وخصه بما يتناسـب ومكانـه   لقد جعل اهللا تع     

صلى اهللا عليه   – لنبيه وصفيه محمد     -سبحانه وتعالى -ذلك النبي عنده، وقد جعل اهللا       

 المدينة حرماً آمناً، تأكل القُرى، وفيها من البركة أضعاف ما جِعَل في مكة،              -وسلم

ار الهجرة، حرسها اهللا تعالى بالمالئكـة       ه، ود يدة البلدان، ودار اإليمان ومأرز    هي س 

الكرام، وحفظها من الزالزل، والطاعون، والدجال، تنفي عن نفسها الخَبـثَ، كمـا             

  .ينفي الكير خبث الحديد

ولمـا  " يثـرب  "-صلى اهللا عليه وسلم   –وقد كانت تسمى قبل هجرة الرسول          

رب كراهيـة للتثريـب      كَِره أن يدعوها يث    -صلى اهللا عليه وسلم   –وصل إليها النبي    

ولهذا ال يجوز أن يقال لها يثرب، فمن قال لها يثرب فقد ارتكب             . )2( )طيبة(فدعاها  

ذنباً، ويجب عليه االستغفار، واالستغفار ال يكون إال عن ذنب، ففي حديث البراء بن              

                                                 
  .137،138، 136، 135، 134، 132، 130،131، ص الجرحناءالخطراوي، غ   )1(

  .199، ص-اهللا عليه وسلمصلى –، مكة والمدينة، في الجاهلية وعهد الرسول الشريف   )2(
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مـن سـمى    : "-صلى اهللا عليه وسـلم    –قال رسول اهللا    : عازب رضي اهللا عنه قال    

  .)1("ليستغفر اهللا عز وجل، هي طابة، هي طابةالمدينة يثرب ف

 لها أكثر من مائة اسم؛      يومن فضائل المدينة المنورة كثرة أسمائها، فقد ُأحصِ          

 في زمن رسول اهللا، لحديث أبي هريرة رضـي اهللا           )2( )المدينة المنورة (ولقد سميت   

كُـُل القُـرى،    ُأمرت بقريـة تأ   : "-صلى اهللا عليه وسلم   –قال رسول اهللا    : عنه، قال 

  .)3("يثرب، وهي المدينةُ، تنفي الكير الناس، كما ينفي خبثُ الحديد: يقولون

  .)4("لئن رجعنَا إلى المدينة: "قال تعالى   

 حيث أقَام ِبنَاء مـسجده عنـدما        -صلى اهللا عليه وسلم   –حيث نزل بها النبي        

يتيمين من األنـصار،    اتجهت مأمورة إلى تلك البقعة المباركة، حيث كانت لفالحين          

  .)5(فقام بشرائه منهما، وبناء المسجد فيه

كما أن بين بيته ومنبره روضةً من رياض الجنة، فعن عبد اهللا بن زيد، وعن                 

ما بين بيتي ومنبري روضـةٌ مـن        :"أبي هريرة، رضي اهللا عنهما، قال رسول اهللا       

  .)6("رياض الجنة

ء على نغمهـا، وعزفـوا أجمـل        وتضوعت المدينة بالريحان، وسار الشعرا       

ألحانهم، أحبها اهللا فأحبها الشعراء، مدينة العفاف والجمال، وللخطراوي فـي حبهـا             

عشق، حيثُ كانت نغمة شاعرية في قصائده أضاءت كلماته؛ ومولدِه بها سبٌب أخر             

  .دفعة إلى حبها حيث اتصل روح الشاعر بها
                                                 

  .3/1300، ومجمع الزوائد 165، 1/164 وتاريخ المدينة 285/ 4مسند أحمد    )1(

ة األدبـي،  حافظ، عبد السالم هاشم، المدينة المنورة في التاريخ، نادي المدينـة المنـور       )2(

  .33م، ص1982هـ، 1402

كتـاب  –صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة، وصـحيح مـسلم                )3(

  .49 باب المدينة تنفي أسرارها، رقم -الحج

  .8: سورة المنافقين، آية   )4(

  .69صمدينة المنورة في التاريخ، حافظ، ال: انظر   )5(

 باب فضل ما بين القبر      - في مسجد مكة المكرمة    كتاب فضل الصالة  –صحيح البخاري      )6(

 باب ما بين القبر والمنبر روضـة        -كتاب الحج –والمنبر، وفي غيرهما، وصحيح مسلم      

  .للحديث502-500من رياض الجنة، رقم 
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 المالئكة لحراسـة المدينـة      -الىتبارك وتع –وإذا أمعنّا النظر في تسخير اهللا          

النبوية، في حالة غيبة أهلها، وحتى ال يدخلها الدجال وال الطاعون، وذلك إلى يـوم               

–في قصة غزو بني لَحيـان  : القيامة، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه       

ال والذي نفسي بيده ما ِمن المدينة ِشعٌب و        "-صلى اهللا عليه وسلم   – قال   -وفي آخره 

ارتحلوا فارتحلنا، فأقبلنـا    : "ثم قال " نَقَب إال عليه ملَكَان يحرسانها حتى تَقْدموا إليها       

إلى المدينة، فوالذي نحلف به ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينـا               

 فقد بين أن بني غطفان لم يكن        )1("بنو عبد اهللا بن غطفان، وما يمنعهم قبل ذلك شيء         

 -صلى اهللا عليـه وسـلم     – شيء، ألن النبي     -لو أغاروا عليها  – المدينة   يمنعهم عن 

  .والصحابة معه كانوا في بني ِلحيان، بعيدين عن المدينة

صلى اهللا  –فالخطراوي ولد في هذه المدينة المباركة، حيث مسجد المصطفى             

 إلى مـا     ال يغيب عن ناظره، ينعم ِبعبِقِه الروحي وفضله الخالد، إضافة          -عليه وسلم 

في كل موضع من المدينة وما جاورها من ذكرى عظيمة، وتاريخ إسالمي عظـيم،              

 وهجرته ودعوتـه، وآثـار صـحابته        -صلى اهللا عليه وسلم   –حيث سيرة الرسول    

  .األعالم، وأئمة اإلسالم الذين ساروا خلفهم من التابعين وأتباعهم على مدار األزمان

بة، رافعاً هامته إلـى األعلـى ال يبـالي           بحبيبته طيبة الطي   فخوٌرإن شاعرنا      

  ):أنا في طيبة(قول في قصيدته تزازاً بمجاورة خير األنام، حيث يبأحد، اع

ـ  ــ هــى الْد ــه علَ ــةَ أِتي بطَي ــي ــا ِف   َأنَ

  ِس الْلَيــاِليوأمــِشي علَــى رُؤو.. ـــِر

   الْفَخَـــاِر أغَِنـــيحـــاِمالً ِمـــشْعَل

  ِل اآلمـــاِبـــشُموٍخ ِفـــي موِكـــِب

ــا  يــاِهي الثُر ــى تُب ــي العلَ ــامِتي ِف ه  

  ا الْمحـــاِلويـــِدي تَـــستَِبيح دنْيـــ

 ــشُموس ــي الْ ــشَاوى يِميِن ــِضي نَ تَم   

  )2( حذْو ِشمـِاليــاءوالْبدور الِوضــ
                                                 

  ).475(صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكنى المدينة، رقم    )1(

  .7ص ،الخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس   )2(
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ثم يسترسل شاعرنا في قصيدته، حينما ينظر إلى المدينة المنورة وهي فـي                

أقوى دولتين وهما الروم والفرس، وكيف أصبحت المدينـة         حالة مواجهة مع أعتى و    

  :هي سيدة الكون، وعاصمة اإلسالم، حين سقوط تلك الدولتين آنذاك، وفي قوله

ــسرى  ــِف ِك ــن خَلْ ــِسير ِم ــٌل ي   وِهرقْ

  )1(عجـــباً ِمــن مهــابتي وجلَالي

خرهم بمـا قـد     وبعد يعجب كسرى وهرقل عن األعراب مدى اعتزازهم وف           

أوتوا من قوٍة، وأنهم ال يعبؤون للفرس والروم، فيجعل الخطراوي من األيام كفيلـةً              

  :على أن ترد على هؤالء، بمحاورة ومحادثة شعرية جميلة في ذات القصيدة

ــِري   ــر فَخْ ــن ِس اِب عــر أالِن اَألعــس ي  

ــال  ــي المقَـ ــي فـ ــوِحي وروعِتـ   وطُمـ

  وِرهــــذَا فَخُــــ.. تَــــرد األيــــامفَ

  )2(بتـــراِث الِرجــــــاِل إثْر الِرجاِل

وهنا الخطراوي يهيم قليالً عن النص، ويرسل أجمل األلحان، ويتغرد بأسمى              

 وبصحابته الكرام اللـذين وقفـوا بجانبـه،         -صلى اهللا عليه وسلم   –الرجال، بمحمٍد   

وال يبلى، حيث   وعزروه ونصروه، وشاركوا معه في بناء ذلك الصرح الذي ال يفتر            

  :يقول

ــشْدو ــِد يــ ــاِعٌر ِبأحمــ ــه شَــ   إنْــ

  )3(وِبأصحـــــاِبِه بنـــــاةُ المعالـي

                                                 
  .8، صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس   )1(

  .8، صالمرجع نفسه   )2(

  .8، صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس   )3(
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فطيبة الطيبة ال يمّل وال يكلُّ من يتغنى بها، فالجمال الذي يتمثل في محياهـا                 

بديٌع جميل، فالخطراوي يطلب من المتلقي عدم لومِه في التعبير عن ما في خافقـه               

  : مِليء بالروح الدينية العبقة، حيث يقولمن تدفق شعري

ــى   ــاهى وغَنّــ ــاه إن تَبــ   ال تَلُومــ

ــاِل؟     مــوِن الْج ــِة ِلح بــى طَي ِحم ــي   ِف

ــا   ــستَطَاب ِإذَا مـ ــشِّعر يـ ــا الْـ   ِإنَمـ

  )1(جاء مٍستـلِْهمــــاً دروب الْكَمــــاِل

لنا أجمل ما تُِرك مـن      يعود بشعره إلى الماضي، ليستوحي      الشاعر  وها هو      

عز وسؤدد، ومجِد ورفعة للمسلمين، فعندما أصـلحوا أنفـسهم، وأصـلَح اهللا لهـم               

أحوالهم، وهنا الشاعر يقتطف لنا بعض الماضي، لعله أن يبعث في أنفسنا ومـيض              

في مطلع البيت وهي كأنما     ) إيه(أمل، حيث يقوُل بصوت هادئ، وبكلمٍة خافتة وهي         

يتمكن من النهل من الماضي المشرف الذي يعتز بـه، حيـث            لتدل على استرخاء؛    

  :قولهي

ــه ــا   .. ِإي ــِن الْم ــديثُ ع ــَل الح مــا أج م  

ــي ــوالي .. ِض ــصوِر الخَ ــِة الع عور ــن عو  

ــذَارى    ــي عـ ــداثُ وِهـ ــوالى اَألحـ   تَتَـ

ــوالِ   ــي حــ ــام وِهــ ــر األيًــ   وتَمــ

ــاحٌ  ــاء وســ ــرفُض الفَنَــ ــٌم تَــ   ِقمــ

  )2(ـــى صروِف اللَّيـــــالــيتَتَأبى علـ

أنا في  (فالشاعر محمد العيد الخطراوي ال يزال يكرر لنا في بداية كل مقطع                

 باالنتـساب ؛ وكأنه يريد أن يمهد لنفسه واستشعاره بالتباهي بهـا، وافتخـاره             )طيبة

ـ              ل لعبقها، ويورد اآلطام التي بها واالستمتاع برؤيتها، وهي التي بناها األنـصار قب

 -صلى اهللا عليه وسلم   –الهجرة وهي كثيرة متفرقة، فكانت زينة للمدينة، حيث نهى          
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عن هدمها، ألنها زينةٌ، وحثّ على المحافظة عليها، فعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا               

–وفي رواية قال رسـول اهللا       . طام المدينة أن تُهدم   اهللا عن آ  نهى رسول   : عنها قال 

  :وذلك في قوله. )1("طام، فإنها زينةُ المدينةموا اآلال تهد: "- اهللا عليه وسلمصلى

ــٍة ــي طَيبـ ــا فـ ــزيٌج.. َأنَـ ــِوي مـ   وزهـ

  مِِـــن طُمـــوٍح، ومحمـــٌل لألمـــاني   

ــاألو  ــقَ بــ ــام تَفْهــ ــى األطــ   أتملَّــ

   ِبالْعنفـــواِنوقَلْبــــي يِضـــــج.. ِس

ه في جنباتها، حيث     في هذه األبيات بين لنا جمال المدينة وما تحتوي         الشاعرو   

ها األوس والخزرج   نة والالبتين قد أحاطت بها، واألجام التي بنا       يبين لنا صورة المدي   

 لخطراوي في هذه األبيات كان واضـحاً      بعد علوهم على اليهود والمشركين فيها، فا      

  :في تتبع معالم المدينة المنورة، حيث يقول

يـــاٍبوِرح ـــربع ـــالمنَـــاجي اَألح  

  )2(هــــــــــا بسرها الْلَابتَاِنطَوقَتْ

  :وفي قوله   

ــيمٌ    ــوي مِق هِط زــر ــن فَ ــَأِني ِم   فَكَ

  )الــضحيان(علــى ) جحجبــا(فــي بِنــي 

  وكَـــأني بـــالخَزرِج الـــصيِد هبـــوا

  )3 ()ِزيداِن(وِمن ) فـــــارِغ(ِمن ذَرى 

 يصور لنا كيـف يتمنـى       فهو من شدة إعجابه وفخره بتلك المدينة المباركة          

وهـي  ) جحجبـا (اإلقامة والعيش فيها، في مشهد حركي جميل، وكأنه مقيم في بني            

                                                 
   محمد زهري النجار،: ، تحقيق، شرح معاني اآلثار)أبوجعفر الطحاوي( رواة الطحاوي   )1(
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يحـة بـن    لشاعر أح طم ل ؛ وهو آ  )الضحيان(على  : ا يقول قبيلة تسكن المدينة، وعندم   

) فَاِرٍغ( إلى   إذهبواه من الخزرج    الجالح من قبيلة جحجبا، وأيضاً يصور لنا نفسه أن        

  .طمان من آطام الخزرجوهما آ) يدانِز(و 

 وقٌع فـي نفـسه،        به الشاعر من معالم بالمدينة المنورة؛ كان له        وكل ما أتى     

 إذ   وحديثاً؛ مما يفسر عدم مقدرته عن التخلي عنها،        المدينة قديماً وتبصر في أحوال    

  :يقول

القَلَـــب تأِســـر ..تيبهفواهـــاً.. تَـــس  

  )1( بالمغَانــــيِلفُـــــــَؤاٍد مولٍِّه

يصل إلى أسمى معاني الحب، حتى تجده يتمنى        ) مسرح القلب (وفي قصيدته      

أن يكون جماداً ال يفارقها، وهذا ال يأتي من فراغ، فحب الوطن سجية في كل نفس                

وكذلك الحنين إليه، ولكن حب المدني لمدينته حب يفوق كل ذلك، فهو حب لمدينـة               

–ولى، وفضلها على اإلسالم معلوم، وقد أحبها المـصطفى          اإلسالم ودار دولته األ   

 فليس عجباً أن يحبها المسلم ويهيم األديب بحبها، فضالً عـم            -صلى اهللا عليه وسلم   

 فـنحن مـأمورون     -صلى اهللا عليه وسام   –إذا كانوا من سكانها فحبها حب لساكنها        

  :ِبحِبِه ِبال شَك، إذ يقول

ــون تُ   ــتُ َأن َأكُـ ــم تَمنيـ ــاًكـ   رابـ

  ال تَـــزوُل ي ثَراهـــا، أو صـــخْرةًَفـــ

ــتٌ   ــسٌك فَِتيـ ــٌر، وِمـ ــا عنْبـ   تُربهـ

  )2(مــــاج ِفيـــِه التكبيــر والتهليُل

، نراه يحلّقُ باألفق في التغني لطيبة الطيبـة         )على ضفاف البيان  (وفي قصيدته        

ال ويـذكرها ويعطـر     ويرسل أجمل وأرقى األلحان ِلحبيبتِه وعشيقته التي لم يلبث إ         

ه لـألوس    وأحوال األنصار بهـا، ذاكـراً ثنـاء        ، وهو يعيد ماضيها   باسمهاأنفاسه  

  :والخزرج، وهو معتبر نفسه منهم، إذ يقول
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 ــشْعر ــا الـ ــه ِبهـ ــةٌ يتيـ ــِذِه ليلـ   هـ

ــانِ   ــفَاِف البيـ ــى ضـ ــو علـ   ويزهـ

ــاً  ــرقاً وغربـ ــاقَ شـ ــدى اآلفـ   تَتَحـ

قُوِد الجمن ع ــــــرذَاِخيــــاِنِبمم  

  :إلى قوله   

  واســـِقياني رِحيـــقَ يثْـــِرب صـــدقاً

ــاِن ــا الريـ ــاني مـــن عطِرهـ   وانْفُحـ

ــرى   ــشَوِط ذكْـ ــد للـ ــي ُأِعيـ   فَلَعِلـ

  تَــنْعش األوس فــي ِحمــى بطْحــان   

ــي  ــالم ُأوافـ ــزرج الكـ ــدى الخَـ   ولَـ

  )1(مجمــــع الفَخِْر في يدي حســــاِن

إنما  حبيبته،   المتالك السبب في سعيه     المواضيع يكون فالخطراوي في بعض       

هو إحساس ملتزم معه، فنجده مخاطباً عشيقته بأن لها فضل السبق في تعليمها إيـاه               

  :الحب، والذي تجرعه منها، إذ يقول

ــي  ــِت ذات ــوني أن ــي أن تك ــيس ذَنِْب   لَ

ــاتي  يــي ح ــيٍء ف ــّل شَ ــوني ك   أن تك

ــِك   نَيــي عي ــي ف ــاًأن َأرى وجِه   حلم

  )2(يتَهـــــــادى في جلَاِل الذكْرياِت

إلى أن يصل في ذات القصيدة إلى المخاطبة الصريحة مع حبيبته وبـشفافية                

  : جلياً في قولهة دون أدنى تكلف، كما نراه واضحاًواضح

  حبـــي كُلّـــه) طيبـــةُ(لَـــِك يـــا 

ــي  ــى قُبالتـ ــديِك أغْلـ ــى خَـ   وإلَـ
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ــ ــِق آمـ ــاِقي الخَلْـ ــيوِلبـ   الي وِفـ

  )1(شَفَِتـــــــي تُزِهر باِقي ُأمِنياِتي

فَهـر وجهـه    ه نجده قد استحوذ عليه الحزن، واكْ       في بعض مواضع   فالشاعر   

الهم، وضيقَ عليه اليأس كما يقول، فما يلبث قليالً في إظهار ما به من يأس وحزن                ب

    دقد أم لحبيبته وحاضنت   وكدر، إال وتراه هدي ؤ دِمالً منها ومتيقناً بوقوفها بجواره،     ه، م

  :، إذ يقول)الكتابة على جدار النهاية(وذلك في قصيدته التي تحت عنوان 

ــا  ــتُ ِإذا مــ ــرتْوكُنْــ    اكْفَهــ

ــاةُ  ــي الحيــــــ   ِبعيِنــــــ

ــأس ــرِني اليـــــ   وحاصـــــ

 ..  وبرـــتُ خُطـــايي الـــدمَأد  

 ــــــــكــــــــأتُ إليلَج  

ــي  ــصرتُ دربـــــ   فَأبـــــ

  وأحســـــــستُ كَِفـــــــكِ 

ــاي  ــو خُطــــــ   تأســــــ

ــاءِ  ــرد الرجـ ــي بـ ــنح يأِسـ   وتَمـ

  )2(ـي الحلُمـــي بــــويمضـــ

 الخطراوي في عرضه ألحواِلِه البائسة، مبتدئاً المقطع الثاني فـي           وما استمر    

كة التـي   لقرآن الكريم، وبيان الظروف الحال    ذات القصيدة بجملة بليغة مقتبسها في ا      

 أنِت يـا أيتهـا      كه في المقطع السابق، متوجهاً لكِ     فس مسل يمر بها، إال وتراه يسلك ن     

بنفـسه،   بها وبمن سكنها، وافتداها    ذرعاً   ، التي ال يضيق   )مدينة المنورة ال(العظيمة  

  :حيث يقول

  وكُنْتُ َإذا اَألرض ضاقَتْ
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  علَي ِبما رحبتْ

فوبي الخَو دتَباس  

 ..دصأومهوابأب نِحِبيِني كُل المود ..  

  لَجْأتُ إليِك

   فَوسعِت ِلي في المكاِن

  وأغْريِتني بالْمضاِئِق

  قَدمِت لي ساِعديِك سفَاِئٌن..

  تنْقُذٌني من شُباِك األرِق

هاِنيتَِك الحمسب حوألْم  

ِئنُِنيتُطَم...  

  ِبأن رصيدي لَديِك من الحِب

  ..ما زاَل حياً

   النبِض رغم الغسِق داِئمتَِعشاًومنْ

  ..فأنْسى

لُـمضي بـــــــــي الحمي1 (..و(  

إنما الشاعر شاعر القلب فهو الذي يـصف        "نعم كل ما ذكرناه آنفاً يدل على           

عواطف النفس وأطوارها، فيصف عواطف الحب والجمال والخوف والفزع واألمل          

  .)2("واليأس

  

  :معالم المدينة المنورة 1.3.5.1

تجد تجليات المكان بارزة في جّل نتاج أديب المدينـة المنـورة، وشـاعرنا                 

العاشق لمدينته المحب لعقيدته اإلسالمية، فكانت أبرز القضايا عنده هـي االحتفـاء             

بالمكان، كما يمثل المكان بإشراقاته النورانية، وآثاره التاريخية الخالدة، أحـد أهـم             
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لملهم الرئيس لها، وهذه األمكنة بعظمتهـا وهيبتهـا         دوافع الكتابة عند الخطراوي وا    

  .تضفي بظاللها الروحية على أشعاره، كما يجعلها الشاعر تلعب بعداً رمزياً وداللياً

  

  :المسجد النبوي 2.3.5.1

ومن فضائل المدينة النبوية، أن تَعاظَم أجر الصالة فـي المـسجد النبـوي،                 

–رام، فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه، عن النبي          تعاظماً ال يوجد إال في المسجد الح      

صالةٌ في مسجدي هذا خيٌر من ألف صالة فيما سـواه           : " قال -صلى اهللا عليه وسلم   

  .)1("من المساجد، إال المسجد الحرام

 -صلى اهللا عليه وسـلم    –حين دخل رسول اهللا     "عند الهجرة النبوية المباركة،        

ي سالم بن عوف، فصلى الجمعة في منـازلهم،         المدينة المنورة من قباء، نزل عند بن      

ثم سارت ناقته القصواء بين منازل قبائل األنصار، وهم يتجاذبون خطامهـا لينـزل         

، حتـى   "دعوها فإنها مأمورة  : " عندهم، وهو يقول لهم    -صلى اهللا عليه وسلم   –النبي  

صلى –بي  بركت الناقة في مربد لتجفيف التمر ليتيمين من قبيلة بني النجار، فنزل الن            

  .)2(" واشترى األرض، وبنى عليها مع أصحابه مسجده الشريف-اهللا عليه وسلم

المتيم بهذا المسجد الشريف أن يرسم له أجمل األشكال،         الشاعر  هذا ما دعى       

 ومبرك  -صلى اهللا عليه وسلم   –ويغرد له أسمى األلحان، وكيف ال فهذا محط ركابه          

 حيث كانت له  -رحمه اهللا –ملك فهد بن عبد العزيز       جميل ال  ، ذاكراً -القصواء–ناقته  

يد السبق في توسعة المسجد النبوي الشريف، حيث أصبح يحتوي مليـون مـصلي              

تقريباً، كل ذلك لضيوف الرحمن ولمن لبوا دعوة المنان، وتيسيراً لعبادتهم، حيـث             

  ):في ظالل البيعة(يقول في قصيدة 

ــى  ــة(وعل با ) طَيِجدهــس ــن م   م

مــس ــِبب اِت الح ــاِئهين ــِدي التَ تَه   

                                                 
جد مكة والمدينة، باب فضل الصالة فـي        صحيح البخاري، كتاب فضل الصالة في مس         )1(
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 حــسم) ــدــا ) الْفَهلَــى أكْنَاِفهع  

ــــةً ِللْمــــْؤِمنينمــــا ِخدنَاهبو  

ــهِ  ــاطراً ُأبنَاِبـ ــاءاً عـ ــا ثَنَـ   ؟يـ

تَِمرينعجـــــاِج والْمفي الح 1(شَاع(  

 -رحمه اهللا –وال يزال الخطراوي يذكر لنا مناقب الملك فهد بن عبد العزيز               

 الـشاهقات،   والمآذنتطوير الذي أقامه بالمسجد النبوي، حيث التوسعة العظيمة         في ال 

 المباركة، الذي كان له أبلغ األثر       وبعض الخزف اإلسالمي الذي تتكون منه التوسعة      

ته ألكبر عدٍد من أسدى لهم معروفاً في تطويره وتهيئ ودعائهم لمن   ه،  زوارفي نفوس   

سـارداً مكـامن    ) أنا في طيبـة   (في قصيدته    الشاعرالمعتمرين والحجاج، إذ يقول     

  :النجاح

  ِجدــس ــى م هدواز)ــي ــاءاً) النب   ِبنَ

ــاح ــه اإلرِتيــ ــاءاً، وعمــ   وبهــ

  ومحاريبــــِه الــــشريفةُ هبــــتْ

   احا األمــاِني الِفــسايينْهفــي شَــر  

ــتْ   ــصاِحفُ زانَ ــا الم ــى متْنَيه   وعلَ

 احوــا األر ــذّتْ ِبروِحهـــ   وتَغَـــ

ــا  ومنَار ــواِهد إيمــ ــه شَــ   اتُــ

   ــاح ــى الفَلَ ــا تَجلّ ــدٍق، فيه   ِن وِص

ــصلّون نٍ  والمــو ــِل لَ ــن كُ ــِه ِم    في

احفَـــو ماٍن، ثَنـــــــاُؤه2(وِلس(  

، فـي   عن تلكم الذرة مـن تـراب منزلـه        حدثاًتوتجد الشاعر ينعى نفسه وم       

الجوار، حيث كـان    عندما فقد منزلة، الذي حظي بشرف       ) الذرة المنتحرة (قصيدته  
                                                                                                                                               

  .130،131صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة،    )1(

  .28صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة،    )2(



 79

 األحوال والظـروف    قُرب ساحات المسجد النبوي، ومدى تألمه لهذه الفاجعة وتغير        

  :، وذلك في قولهعلى توالي األيام

  بعـــد أن عاشَـــتْ زمانـــاً ماِتعـــاً

  )1(وحياةً ِهي أعلـــــــى الحيواِت

  :إلى أن يقول    

ــا   ــتْ، فَم ــسِجده كان ى مــر ــي ثَ   ف

  ..!!وأغْلَـى الـشُّرفاتِ   ..!! لمأوىأروع ا 

  هكَــــذَا األيــــام تَمــــضي دوالً

  )2(ُـا، والَحيـــــاةويحاد الحظُّ ِفيهـ

ثم ينتقل الحوار إلى الذرة بمشهٍد درامي ممتع، تسود نبراتُه الدموع والحزن               

ـ            وى واسترجاع الماضي الجميل للقرب المادي والحسي لهذا المسجد العظيم الذي ته

صـلى اهللا عليـه     – من وطئ الثرى نبينا محمد       لزيارته، والسالم على خيرِ   األنفس  

  :؛ إذ يقول-وسلم

ــى  ــدمع علَـ ــذرةُ؟ والْـ ــِت الـ   قَالَـ

ــٌل عـــاشَ ومـــاتَ ــا أمـ   وجنَتيهـ

ــاحاتِه ــاني اهللا فـــي سـ ــم حبـ   كـ

  )3(ِبعطَايا عِبقَـــــــــاٍت، وِهباِت

  ومجاورته وحالُه عند النظر إلـى       الحرم النبوي  هذاإلى أن يقول عن رؤيته ل        

  :-سبحانه وتعالى-الجمع الغفير في الصالة والذكر ومناجاة خالقهم 

  آه ِمــــن أشّــــذاِئِه بــــاِهرةٌ  

  ..!!، زاِهيـــاتزاِكيـــاتٌ، طيبـــاتٌ
                                                 

  .101ص على أعتاب المحبوبة،     الخطراوي،)1(

  .101 ، صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة   )2(

  .101،102، ص    المرجع نفسه)3(
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  وأنَــــا ِفــــي كَِفــــِه ُأمنيــــةٌ

لَاةُ   يتَالقــى الِعــشْقُ فيهــا والــص  

نالكَـــو ِجدـــسلَـــى أيـــا عاِفهطْر  

  )1(وينَاجي في طَوايـــــــاها الحياةْ
  

  

  

  :الروضة الشريفة 3.3.5.1 

 بشأن -صلى اهللا عليه وسلم–ومن فضائل المدينة المنورة أيضاً ما تواتر عنه     

  .الروضة الشريفة، وأنها من الجنة

 أي على يـسار   (التي تشمل المنطقة التي تمتد شرقاً       "والروضة الشريفة هي       

رضـي اهللا   –من بداية المقصورة النبوية إلى نهاية بيت السيدة عائشة          ) المتجه للقبلة 

إلـى المنبـر    ) أي على يمين المتجه للقبلة    ( عند اسطوانة الوفود، وتمتد غرباً       -عنها

وكل ما حاذاه شماالً، ويميز الروضة الشريفة اآلن وجود سجاد أخضر فاتح اللـون              

  .)2("حمر اللونمميز عن باقي سجاد الحرم األ

ته، وحـال المـسلمين بـين       فالشاعر يصف لنا تلك الروضة في مطلع قصيد          

حانية وقداسة، حتى أصبحت للشاعر أمنية أن يصلي و، ولما فيها من ر    خاشع ومصلّ 

  ):الروضة الشريفة(بها ويتعبد بجوانبها، حيث يقول في مطلع قصيدته التي عنونها 

  لْــــوِرحـــاٌب كَأنَهـــا جنّـــةُ الخُ

  ِد، ِبأفْياِئهـــا يِطيـــب وجـــوِدي  

  تَتَنَـــدى ِبهـــا األمـــاِني، وتَهِمـــي

ــحايب جــ   ــا س ــي ِبه ــوقَ رْأِس   وِدفَ

ــالةٌ و ــوٍب ص ــلِّ ص ــي كُ ــا ف ايرالم  

  )3(وخشوٌع، ومحفَـــــٌل ِللْخُلُـــوِد

                                                                                                                                               
  .101، ص الخطراوي، على أعتاب المحبوبة   )1(

  .32صن المدينة المنورة، حامد، خالد محمد، ذكرى م   )2(

  .106ص ،الخطراوي، على أعتاب المحبوبة   )3(
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ثم يشير الخطراوي إلى الروضة الشريفة ويأمرك بالسجود، ألن ذلـك أبلـغُ                

ك، وكل ذلك كان بشكل تقريري مباشر، فهـي المـالذ األمـين، والحـصن               نفع ل 

صين، ففي الروضة الشريفة استشعاٌر لمعاني الخلود في الجنة، وتشوقٌ لبانيهـا            حال

  : وتأمٌل للسكنى بها، حيث يقول

ــجد   ــشريفةُ، فَاس ــةُ ال ضوــِذِه الر ه  

  فـــي ِحماهـــا للخَـــالِق المعبـــوِد

  فَثَراهــــاعطّــــر ِبأرِضــــها، وتَ

ــدِ نِْم ــؤاِد العِميـ ــنَفِْس للفُـ ــِة الـ   يـ

ــده، وامثُـــ   ــه هللا، واحمـ   ْلوتَوجـ

  )1( العبيـــِدبيِن أرجاِئها ِمثـــــوَل

البقعة الشريفة ويذكر محاسنها ومناقبها، إذ يشير إلى        الشاعر يمجد   وال يزال      

ساجد، حيث نجده يـستطرد      بها، وهو ما بين راكع و      -صلى اهللا عليه وسلم   –أحواله  

 األمر المادي الحركي إذ يقـول   ذلكفي تسلسل األبيات ويطلب منك أيها القارئ إلى       

)ك-شُميقولبعد ما كان سرداً معنوياً)  تمس كما نراه ،:  

ــوعٌ    ــوِل ركُ سِللْر ــان ــا كَ ــا هنَ ه  

ــا  ــسجودِ  وهنَ ــالِل اٍل ــي ج ــان ف   كَ

 ــع ــي رواِئ ــم ِمثِْل ــِرشُ ــا الطُه ِمنْه   

  ِبِعطِْرهــــا كَــــالْوروِدتَتَبــــاهى 

كــس ــرعٌ وتَمـ ــو فَـ ــا فَهـ    ِبباِبهـ

ــانِ   ــروِع الِجنَ ــن فُ ــيِدِم    دون وِص

ــكُر اهللا إن ــرٍبواشْـ ــرتَ ِبقُـ    ظَِفـ

  )2(نَبوي التَهليــــــــِل والتَحِميـِد

                                                 
  .107، 106، صاب المحبوبةالخطراوي، على أعت  ) 1(

  .107صالمرجع نفسه،    )2(
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ه حـديث   فالخطراوي نراه يزداد تقرباً من هذه الروضة الشريفة، باستحضار           

 في بياِن فضلها وعظم قـدرها، ويقـوم بتوظيفـه           -صلى اهللا عليه وسلم   –الرسول  

–بقصيدته، فعن عبد اهللا بن زيد، وعن أبي هريرة رضي اهللا عنهما، قال رسول اهللا      

فتبـدو  . )1("ن بيتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنـة       يما ب : "-صلى اهللا عليه وسلم   

ن فضل الروضة الشريفة، وبيان أهميتها، وحالها       ائه، إذ يبي  وظيفة التناص داعمة آلر   

بلى وال   فيها شاع، ومحبته آل البيت ال تَ        إذ التوحيد  -صلى اهللا عليه وسلم   –في عهده   

  :إذ يقولنستشعره في هذا النموذج، تُمّل، ذلك 

  ين قَبــِري ِوِمنْبــري كَِريــاضٍ  بــ

  ِمــن ِريــاِض الِجنــاِن فــي ذَا الوجــوِد

ــى الِمنْ ــا فَعلَـ ــِريِم بقَايـ ــِر الكَـ   بـ

  ِمـــن طُيـــوِب تَمـــوج ِبالْتَوحيـــِد

ــاً    ــزاُل طَِري ــا ي ى اآلي مــد صو.  

  )2(لَيس يبلَـــــى ِبكَثْـــرِة الترِديِد

ال أظن أن مدينة من مـدن العـالم         " الشاعر   باهتماملقد حظيت معالم المدينة        

في القديم والحديث، توجهت    ...منورةحظيت بعناية المؤرخين، كما حظيت المدينة ال      

صلى اهللا عليـه    –عناية الباحثين، كل يحاول أن ينال ثواب التعريف بدار المصطفى           

 لما لها من مكانة مرموقة في قلوب المسلمين، ولما لها من التاريخ الحضاري           -وسلم

  .)3( .."الذي ال يشاركها فيه إال مكة المكرمة

                                                 
صحيح مسلم، كتاب الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضةٌ من رياض الجنـة، رقـم                   )1(

500.  

  .108، 107صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة،    )2(

  .هـ1409، 8/1، )ملحق األربعاء(صحيفة المدينة    )3(
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صـلى  – رسول اهللا    -جبُل أحد –ئل المدينة المنورة أن أحب جبلُها       ومن فضا    

 عنـدما   -طرباً–، وقد اهتز    -صلى اهللا عليه وسلم   – فأحبه الرسول    -اهللا عليه وسلم  

  . صعده رسول اهللا، ومعه بعض أصحابه، وهو على تُرعة من تُرع الجنة

: -ليه وسـلم  صلى اهللا ع  –فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال رسول اهللا              

"هنا ونُحبّحبأحداً جبٌل ي 1("إن(.  

وهو أكبر جبال المدينة المنورة، ويحتضنها من الشمال، وسمي ُأحد لتفـرده               

  .وتوحده وانقطاعه عن بقية الجبال من حوله، وبسفحه جرت معركة أحد

قال : وهو على باب من أبواب الجنة، فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه، قال                

ُأحد على باب من أبواب الجنة، فإذا مررتم بـه          :"-صلى اهللا عليه وسلم   –ول اهللا   رس

  .)2("ه، ولو من عضاههفكلوا من شجر

 -صلى اهللا عليه وسلم   –صعد النبي   : "وعن أنس ابن مالك رضي اهللا عنه قال         

أثبت ُأحـد،   : "أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فضربه برجله، وقال          

  .)3(" نبٌي، وصديق وشهيدانفإنما عليك

إن الحس الديني كان واضحاً جلياً عند الخطراوي، حيـث امتـزج الجمـاد                 

باإلنسان، والجانب المادي بالجانب الروحي، وجبل أحد معلم مـن معـالم التـاريخ              

واألمجاد اإلسالمية، التي لطالما فخر بها المسلمين على مدار التاريخ منذ إشـراقته             

جد والعز والقوة التي تدفع باألمة إلى عجلة الرقي والسؤدد والتمكين           فهو الباعث للم  

 أحـد أثنـاء     ر لنا كيف كانت ميادين وشموخ جبـلِ       في األرض فنجد شاعرنا يصو    

  ):أحد الفكرة.. أحٌد الجبل(الحرب، إذ يقول في قصيدته 

ــٌد( ــساء)ُأح ا، والمــر ــةُ الخَطْ  ، والغَيم

مى المـــوواله ،ــد  طُـــوُلء، والمجـ

ــالةٌ  ــسفُوح، صـ ــادين، والـ  والميـ

                                                 
  .504أحد جبل يحبنا ونحبه، رقم  باب -كتاب الحج–صحيح مسلم    )1(

  .4/13مجمع الزوائد، –رواه الطبراني في األوسط    )2(

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم      – باب قول النبي     -كتاب فضائل الصحابة  –صحيح البخاري      )3(

  .متخذاً خليالً

  

  :جبل أحد 4.3.5.1  
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ــولٌ  ــٌع وذُهــ ــاني تَوقُّــ   واَألمــ

ــشو  ــا ال ــِوي به ــاقُ يلْ ــوُل الِعتَ والخُي  

ـُها المجهــِري ِزمامـْ، ويغقُ   )1(وُلــ

فأحد رمز المجد، وتاريخ البطولة والفداء، وارتباط الخطراوي بهـذا الجبـل               

 يثيـر األنفـس     ناه يصعد العظماء، فنجد شاعر    ليس غريباً، فمنه يستمد النصر ومن     

بالتقدم والمجد في سفوح ذلك الجبل، وبداية الثأر، ودحر وذّل كل من ترصد لهـذا               

  :الدين العظيم، فنراه يشحن الهمم، ويقوي العزائم، إذ يقول

  ، الرجــاء، واألمــُل العــذْ  )ُأحــٌد(

ــواني   جا اُألرــس والم ،رــص   ب، والنَ

ــراص ال ــْأرٍ والِع ــضمار ثَ ــساح ِم   ِف

فـــي ِعنْفُـــوان يتَلظّـــى، والـــشَر  

  والمواِضـــي تَأهـــٌب وانْـــِدفَاعٌ  

  وانتحــاٌر علــى شَــفيِر الثَــواني   

  والقَنَـــا يقْـــرع القنـــا، ودروعٌ  

  )2(تَتَحدى األحــــزان ِباألحـــزاِن

ـ       هيئة جبل  أُ   الشاعر  ويصف      لمـا  ذين طا حد وحولِه الزوار من الحجـيج، ال

 أعينهم، وخفقت قلوبهم، استشعاراً لذلك التاريخ الذي مضى، والحوادث التـي            تدمع

  :جرت خالله، وهم في تضرع وحزن، إذ يقول

ــٌد( ــقٌ )ُأح ــب خَفْ ــيج، والقَلْ   ، والحِج

  ضـــارٌع لِإللـــِه غـــض الرجـــاِء

ــروءاتٌِ ــٌلوالمـ ــشْرجاتٌ وثَكْـ    حـ

  لتَـــواريخُ رغْبـــةٌ فـــي البكَـــاِءوا
                                                                                                                                               

  .63صلمحبوبة، على أعتاب االخطراوي،    )1(

  .67، 66صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة،    )2(
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ــ ــساُؤِلونُـ ــى التَـ ــازوٌع إلـ    عمـ

نَـــــاِءورلألب اآلبـــــاء 1(ثتْه(  

صـلى اهللا عليـه     – في سرد الماضي وما جرى للرسول        اعرشالثم يسترسل      

 والصحابة في معركة أحد، في مشهد حركي جميل، مصوراً حال الشهداء في             -وسلم

التي طالما نافحت عن    أرض المعركة وآثار خُطاهم، وشذى دمائهم الطاهرة الزكية         

اللهم خُذْ مـن دمـي      : الدين وإرساء قواعده مع خير البشر، حتى قال أحد الصحابة         

  اليوم حتى ترضى، 

ــاً   موــاِس ي ــفُ النَ ــان موقَ ــا كَ   هاهنَ

  شُهداِءوهنـــا كَـــان مـــصرع الـــ

مخُطَـــاهو ـــمِحهِري ـــا ِمـــنقَايبو  

وِف الفَى علـــتَتَأبر2(نَاِءـــى ص(  

وال يزال الخطراوي يذكر لنا كل أجزاء المعركة من جماد وغيره كـان لـه                  

األثر في المشاركة في تلك المعركة العظيمة في سفح جبُل أحد، ومن ذلـك أيـضاً                

 في معركة   -صلى اهللا عليه وسلم   –الذي سمي بجبِل الرماة، ألن النبي       ) جبُل عينين (

كان عددهم خمسين رجالً، ليرمـوا الكفّـار بـسهامهم إذا           أحد صفّ عليه الرماة، و    

 لقائدهم عبد اهللا    -صلى اهللا عليه وسلم   –تقدموا، ويحموا ظهر المسلمين، وقال النبي       

الخَيَل عنا بالنُبل، ال يأتونا من خلفنا، إن        ) ادفع(انضح  : "-رضي اهللا عنه  –بن جبير   

فلمـا انتـصر المـسلمون أول       "  ككانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك ال نؤتين من قبل         

المعركة نسي الرماة األمر، ونزلوا لجمع الغنائم مع المسلمين، فدار جـيش الكفـار              

 دـالمسلمين من األمام والخلف وكانت الهزيمة، لذا نج       وا  صراحول هذا الجبل، وح   

  :الخطراوي كان مصوراً لهذه الواقعة المريرة التي قال عنها في ذات القصيدة

ــِـ ــيِنعي(ولـ ــةٌ) نَـ ــيٌنأهـ   وأنـ

 يـــشِْكي ِمـــن قَـــسوِة األنْـــواِء

 اًقــديم) الرمــاةُ) (ســفِْحِه(مــلَّ مــن 
                                                                                                                                               

  .70، 69صالمرجع نفسه،    )1(

  .70صلمحبوبة، على أعتاب االخطراوي،    )2(
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  )1( البقَــاِءوحِديثاً، فَمّل طُـــــوَل

عد ُأحـد، ومـا هـي       وفي آخر مطافه بجبل أحد يلقي نظرة القارئ إلى ما ب             

د، منتقالً بشكل   قلوبها الصمو  نجده يشحن الهمم، ويصب في       أوضاع األمة بعد من ؟    

ترق الفـضاء بقوتـه،     تمكين بأنه قد وصل إلى الشمس، واخ      وة وال ملفت إلى حال الق   

  :كالنخيل الشامخ وبكبريائه كما يصفه الشاعر، كُُل ذلك نراه في قوله

ِض لَــمــِذِه األرــاهاهــت فــي ثَرتَم   

ــبض أياِم ــاء نَ افُ الِوضــِشر ــا ال   ن

ــ ــدجفَالـ ــزوٌعسفوح المـ   ناتُ نُـ

ــذُ ــشَمِس وِل ــضاِءرى ال ــراِق الفَ   اخْت

   عــاد إلينَــا  المــزوروالنِخيــُل

 ــذَِق، و ــي الع ــاءِ زاِه ــر الِكبري   اِف

ــدى محــ  ــوالم ــصيِدصٌب ِبكُ   ِل قَ

طَـــــرعم ديـــاِءُأحج2( األر(  

جاد وتاريخ   منها رائحة تراب وأم     فريدة في شعر الخطراوي، تُشم     إنها أجواء    

المدينة المنورة، وتستشعر من خالل قصائده العطرة غبـار المعـارك اإلسـالمية،             

وتوظيف جميع أطراف الحدث في أبياته، كُُل ذلك في لُغٍَة موحيٍة، وتـصوير حـي               

للطبيعة والمواقف كأنك تراها وتسمعها، وتعيش أحداثها ووقائعها، ومالحظة سـعي           

ئ ودفعه لالرتباط بالتراث اإلسالمي الكبيـر وأمجـاِدِه          القار الشاعر بمحاولة إحال  

  :الشامخة

  

  :وادي العقيق 5.3.5.1 

، وهي تلك البقعة القائمة إلى      )وادي العقيق ( منطقة   -جّل وعال -منح الخالق      

الغرب من المدينة المنورة، طبيعة خالبة، وجماالً ساحراً، فكانت من أغنى البقـاع             
                                                                                                                                               

  .70صالمصدر نفسه،    )1(

  .72صلمحبوبة، على أعتاب االخطراوي،    )2(
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الً، حيث ترتفع الجبال المعشوشبة، وتمتد فـي جوانبهـا          رها سحراً وجما  فتنة، وأوف 

الغدران والعيون، والسهول الوارفة، وتجري فيها الجداول العذبة، وتغرد على أفنان           

هـا وبـساتينها    ادل واألطيار، ويعطـر النـسيم أجواء      أشجارها وغابات نخيلها العن   

 سـريج   واديها، كـإبنِ   القديم كل من حّل ب     المشرقة، ونخيلها الحالم، فقد غنى بها في      

ومعبد، وترنم بها ابن الدمينة، وابن أبي عتيق، واألحـوص فـي أجمـل عـصور                

  .)1(التاريخ، وأروع وأبدع األيام

كُل مسيِل شق الماء، وهو واد بالمدينة المنورة ويوجد في أحد عشر            : فالعقيق   

قـال  : لفوادي العقيق وادي مبارك، فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـا           . )2(موقعاً

 وهـو   -صلى اهللا عليه وسلم   –سمعت رسول اهللا    : عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه     

صـِل فـي هـذا الـوادي        : "أتاني الليلة أٍت من ربـي فقـال       : بوادي العقيق يقول  

  .)3(.."المبارك

: -صلى اهللا عليه وسـلم    –وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، أن النبي              

إنـك ببطحـاء    : يفة في بطن الوادي، فقيـل لـه       أتي وهو في معرسه من ذي الحل      "

  .)4("مباركة

العقيق واٍد مبارك تتناثر البركات حوله    :"وللخطراوي في العقيق رؤى إذ يقول        

، والعقيق تاريخ شـعري رائـٌد       تحول إلى ثمار يانعة، وزهور مونقة     على ضفافه، فت  

سلت، وعبـد   مضيء، معمور في الجاهلية بأمثال قيس بن الخطيم، وأبو قيس بن األ           

اهللا بن رواحة، وعمر بن طلّة، وعمر بن اإلطنابة، ومبـاٍه فـي اإلسـالم بأمثـال                 

األحوص، وأبو قطيفة وكُثير، وجميل، والعرجي، وابن أبي ربيعة، والعقيق أصـداء        

لها أيام احتفاالت ال تنقطع، هيـأ       عود وعزف قيان، فتغدو أيام السنة ك      أنغام، وأوتار 

                                                 
، محمد الصادق، التجربة اإلبداعية عند محمد هاشم رشيد، نادي الباحة األدبـي،             عفيفي   )1(

  ".بتصرف "94،95هـ، ص1417، 1الباحة، ط

  ).القاموس المحيط، باب القاف: ينظر(   )2(

 العقيـق وادي    -صلى اهللا عليه وسـلم    – باب قول النبي     -كتاب الحج –صحيح البخاري      )3(

  .مبارك

  .المصدر نفسه   )4(
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، وألبي الفـرج األصـفهاني أن       )أخبار العقيق (ار أن يكتب كتابه      بن بك  قديماً للزبير 

، ومحمد هاشم رشيد له ديـوان يـدعى     )األغاني(يخص أجزاء غير يسير من كتابة       

، والعقيق هو ملتقى قصور بني أمية في القديم، كقصر مروان           )على ضفاف العقيق  (

وهو متنزه أهـل    بن الحكم، وعروة بن الزبير، والعنابس، وقصر سعيد بن العاص،           

المدينة قديماً وحديثاً، حين كان يأتي متدفقاً دون عنان، والعقيق في العصر الحـديث              

يعيد النبض الشعري إلى ضفافه كوكبة من أبنائه تمتلئ أفئدتهم حبالـه، وعـشقاً ال               

البيتي، األسكوبي، ومحمد أمين الزللي، ومحمد سعيد دفتـر         : تنتهي صبواته، أمثال  

م األفغاني، وضياء الدين رجب، وعبيد مدني، وحـسن صـيرفي،           دار، ومحمد عال  

 ولوادي  )1(وعبد الرحمن رفه، وعبد السالم هاشم حافظ، وغيرهم ممن بقوا أو ماتوا           

وليس وصف العقيق بالجديد في الشعر، فقد وقف        : "العقيق كما يقول عبد اهللا الحامد     

ه لمسات الريـاض، أكثـر   على هذا الوادي الشاعر العربي القديم منذ بدأت تهز ذهن  

             مما يثير في نفسه حنين النوق، وهجير الصحراء، فشعراء الحجاز األمويون ومـن

بعدهم لهم وقفات على هذا الوادي الذي يجتمع فيه السيل أيام المطر ليكـون نهـراً                

  .)2("يتهادى في جنبات األكم، وعلى صدور البيد والقيعان

) ثرثرة على ضفاف العقيق   (مة ديوانه   والخطراوي عندما يهجس نثراً في مقد        

هـا  فتلك المقدمة التي يـصوغ في     " لعقيقا"عشقه للمكان    و يريد أن يصور حالة حلمه    

بل أن يعرج بالقارئ    .. الشاعر تعريفاً شامالً لوادي العقيق وال سيما بعده الجغرافي        

مـروراً  على أبعاد هذا الوادي تاريخاً، حيث يعود هذا المكان وجماله منذ الجاهليـة   

    . بصدر اإلسالم إلى عصرنا الحاضر

ثرثـرة علـى ضـفاف      (قد أفرد ديواناً خاصاً بالعقيق، أسماه       الشاعر  ونجد         

، ولما كان للخطراوي من تتبع وتأمل لتاريخ المدينة المنورة، نراه يبين لنـا              )العقيق

  :ما دار في لياليه الخوالي على ذلك الوادي العقيق، إذ يقول

  عـــوِد ِعـــزة جاســـتْي ِبفَكَـــأِن
                                                 

  ".بتصرف"، 7، 6، 5صثرة على ضفاف العقيق، ثرالخطراوي،    )1(

ل نـصف قـرن،     الحامد، عبد اهللا، الشعر الحديث في المملكة العربية الـسعودية خـال              )2(

  .360، ص1402، 1منشورات نادي المدينة المنورة األدبي، المدينة، ط
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  عبـــر أوتـــارِه َأكُـــِف اِلـــساِن

ــاتٌ  ــا ِتعـ ــه مـ ــتْ أنْغَامـ   فَتَوالـ

  جـــاتٌ ِبأعـــذَِب األلْحـــانِ  ماِئ

   وعــــزيٍضوكَــــأني ِلمعبــــٍد

ــوالي ــوِن الغَ مــن ِعي ــوم ــرقَ الْن س  

ــريٍ   ــٍع عبقَــ ــاٍء موقَــ   ِبفَنَــ

  )1(في ِعــــراِص العقيِق دُون عنَاِن

ذين ثـارت قـراِئحهم علـى       الذكريات التي خلدها أولئك ال    الشاعر  وهنا يجد      

  :ضفافه، وأرسلوا لنا أجمل النغم، في ذات القصيدة

   عــادتْ إليــهِ فَــالعِقيقُ العريــقُ 

ـَواتُ   )2( والْعنْفُواِن الشباِبصبـــــ

فـي أكنافـه،   فتبين لنا األبيات التالية كيف حال العقيق والصدى الذي جـال           

 فـي هـديل     توكيف يتوجه العقيق بسؤال جاره جبل سلع عن األلحان التي شـاع           

صلى اهللا عليـه    –الحمائم، وذلك من ألحان بنات النجار عندما نزل إليهم المصطفى           

  : بقباء عند أخواله، حيث نراه يقول-وسلم

ــى  ــقُ(وتَمطَّ ــسأُل ) العقي ا(يــلْع س(  

ـ         ىاِء القَمـارِ  عن صدى اللّحِن فـي ِغنَ

  ؟ ومـاذا  )..قُبـاءٍ (ما الذي حـّل فـي       

  )3 (؟..شع ِمنْهـــا على الربا والحراِر

                                                                                                                                               
  .22،23صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس،    )1(

  .23، صالمرجع نفسه   )2(

  .14، صالمرجع نفسه   )3(
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ة تجاه هذا الوادي التاريخي العريق تعبر عـن محبـة           وهذه أحاسيس صادق     

  .صادقة وجدت طريقها إلى قلبه ففاضت على لسانه شعراً محلقاً رفافاً

ـ        ة مدرسة وإن وادي العقيق بمنزل       ان ضمن مدارس الطبيعة، وقد برز في أح

  .هذه المدرسة في العصر الحديث جملة شعراء

بيعة بالنـسبة لـشعراء     كانت الط ): "Bowra-باور(ويقول الناقد اإلنجليزي       

راً للوحي الفني، وقد رأوا فيها قوة ال تقل عن قوة اإلنسان، بل أعظم              االنجليز مصد 

  .)1("وأعمق
  

  :البقيع   6.3.5.1

 من الفـضل، حيـث     -البقيع–ن فضائل المدينة المنورة ما ورد في مقبرة         وم   

  . يخرج دائماً ليالً، ليدعو ويستغفر ألهل البقيع-صلى اهللا عليه وسلم–كان 

صلى اهللا عليـه    –كان رسول اهللا    :  أنها قالت  -رضي اهللا عنها  –فعن عائشة      

 يخرج من آخر الليل     -لمصلى اهللا عليه وس   – كلما كانت ليلتُها من رسول اهللا        -وسلم

السالم عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غداً مؤجلون،          : "إلى البقيع، فيقول  

  .)2("وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون، اللهم اغفر ألهل بقيع الغَرقَِد

ببقيع الغَرقد، وهو مدفن أهل المدينة المنورة منذ عهد رسول اهللا           "وأنه يعرف      

 وبناتـه،  -صلى اهللا عليه وسـلم – وبه قبور أهل بيت النبي      -عليه وسلم صلى اهللا   –

رضـي اهللا   –وزوجاته، وعماته، وبه أكثر من عشرة آالف من الصحابة والتابعين           

  .)3("-عنهم

صلى اهللا عليـه    –ومن فضائل أهل البقيع أنهم هم أول من يحشر، بعد النبي               

، فعن عبد اهللا بن     -رضي اهللا عنهما  – وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب        -وسلم

أنا أول من تَشَقُ عنه األرض، ثم أبو        :"قال رسول اهللا  :  قال -رضي اهللا عنهما  –عمر  

                                                 
  .95ص عند محمد هاشم رشيد، التجربة اإلبداعيةعفيفي،    )1(

باب ما يقال عند دخول المقابر والدعاء ألهلها، رقم         صحيح مسلم، كتاب الجنائز،     مسلم،     )2(

103.  

  .124صن المدينة المنورة،  ذكرى محامد،   )3(



 91

بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع، فيحشرون معي، ثم انتظر أهل مكة، فأحشر بـين                

  .)1("الحرمين

سبحانه -اهللا   أيضاً أن    -وهو في فضائل المدينة المنورة    –ومن فضائل البقيع       

 يبعث منه سبعين ألفاً، وجوههم كالقمر ليلة البـدر، يـدخلون الجنـة بـال                -وتعالى

صـلى اهللا عليـه     –، أن النبي    -رضي اهللا عنها  –حساب، فعن أم أنس بنت محصن       

أترين هذه المقبرة؟ يبعثُ اهللا منها سبعين ألفاً يوم القيامة، على صـورة             :" قال -وسلم

  .)2("ون الجنة بغير حسابالقمر ليلة البدر، يدخل

كل ذلك كان كفيالً بأن يجعل شاعرنا يهيم بمدينتِه حياً وميتاً، وكيف ال وتلك                 

، النبوية، اهللا أكبر فـالروح تتحـشرج      المزايا والمنح والخير في جنبات تلك المدينة        

ـ              م والمشاعر تتوقد، واأللفاظ تتلعثم لتلكم المكارم الربانية، أسأل اهللا الكريم لـي ولك

  .وللمسلمين جميعاً أن يطيلنا فضلها، ونعيم عبقها

، وهو في   )أسئلة الرحيل ( ديوانه الذي عنونه بـ      قد أهدى ى الخطراوي   لذا نر    

 وتمنيه المكـوث    -سبحانه وتعالى –حالة من اليأس والضعف وتسليم األمر إلى اهللا         

ذكرناه آنفاً، إذ يقول    فر بما   ، ليظ ى بعد وفاته وذلك في بقيع الغرقد      بالمدينة النبوية حت  

  :هدائهفي إ

  إلى الراحل أبـي حيـان التوحيـدي؟؟       

ــل ــي؟؟: والراح ــب المتنب ــي الطي   أب

  ابـــــــي؟؟: والراحـــــــل

  !!أمي:إني راحلةٌ: توالتي قال

  ابنكم

  محمد العيد الخطراوي

  .)3( (       )رقم –بقيع الغرقد 

                                                 
سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطـاب رضـي اهللا              الترمذي،     )1(

  .3692عنها، رقم 

  .227 رقم  لسي،مسند الطيا سليمان بن داؤد أبو داؤد الفارسي الطيالسي،الطيالسي،    )2(

  .4صالخطراوي، أسئلة الرحيل،    )3(
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– الرسـول     من شدِة حبه للمدينة وأرضها، وما وعد       الشاعروكما نالحظ أن       

  . لمن دفن بها نجده قد حجز لنفسه مكان بهذه المقبرة المباركة-صلى اهللا عليه وسلم

وحلم الشاعر ورغبتِه باتت واضحةً من خالل أبياته عندما يتسلسل في سردها       

فالشعر يبدأ غنائياً مطلقاً، ثم غنائياً مقيداً بحدث،        " ثم غنائياً مقيداً بحدث       مطلقاً غنائياً

 إلى الحكاية والحبكة والسرد والروح القصصي والملحمي ثم يقتـرب مـن             ثم يميل 

، وتتعقّد فتستقل الغنائية عما األولىالدراما عفوياً فتتولد فيه جذوٌر تُعد النواة الدرامية       

  .)1("تفرع منها أنواعاً شعرية أخرى

 إذ يطلب الدعاء له إذا نزل المكتوب، وادلهمت الخطوب، بأن يكون ضريحه              

  :في البقيع المبارك كما نراه في قوله

  وِإذَا قَــــدر اإللَــــه ممــــاِتي

ــرواِح   واطْمأنّـــتْ رواِحِلـــي ِللْـ

  فَادع لي صاِح، أن يكُـون ضـِريِحي       

  يـِع فـي خَيـِر سـاحِ       في ِجنَـاِن البقِ   

ــي ذَاك حلْ ــي، وطَِريِق ــي، ومِنيت   م

  )2(ِحِلِرضا خَاِلقي، وفَخْـــِري المتَا

وكان يهيم بموته بالمدينة التي ما يلبث قليالً إال ويذكرها، لتجده في شعره له                 

 ألهلها عند الحشر، مما كان له       -صلى اهللا عليه وسلم   –نظرة مستقبلية، وهي شفاعته     

  ، أن رسول -رضي اهللا عنهما–أسمى الفخر بأنه منها وفيها، فعن عبد اهللا بن عمر 

من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فـإني         :" قال -سلمصلى اهللا عليه و   –اهللا  

  .)3("أشهد لمن مات بها

وقد يرثي الشاعر نفـسه قبـل أن يرثيـه          :"هذا ما جعله يسعى لتحقيق أمنيته        

  :وذلك في قوله. )1("اآلخرون

                                                 
م، 1982،  1خياط، جالل، األصول الدرامية في الشعر العربي، دار الرشيد للنـشر، ط              )1(

  .18ص

  .116،117صالخطراوي، على أعتاب المحبوبة،    )2(

  .3112، رقم 2ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل المدينة، ج   )3(
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   تَغَــاهبالمدينــةُ م تَكُــن ــنمو  

  تَفَيـــَأ ِضـــلَّها، وســـما قَبـــيال

طَيَأع ــد ــشِْقي  لَقَ ــي وِع ــا حب تُه  

ـ         اِس الْـِذيوال  ورحتُ َأجـر فـي النَ

ــوتَ  أم ــي َأن ــأحظَى لَعل ــا فَ ِبه   

  )2(ِبنَيِل شَفَاعــــــٍة تُلِْقي النَِزيال

إن الشاعر في قصائده المدنية يستوحي المكان تاريخياً وتضاريسياً ورمـزاً،              

يتم تجاوز أفق الذات والقبيلة علـى       تتداخل الذات مع ما حولها إلى درجة التوحد، ف        

النحو المألوف في الشعر العربي القديم، وتحتشد القصيدة بالرموز الكونية المألوفـة            

في القصيدة العربية اإلبتداعية، ويتولى استلهام التاريخ في عملية السرد، فهو الشاهد            

طراوي تفوح  الحاضر، ويحشد أسماء األماكن والمعالم والقبائل والشعراء، وشعر الخ        

منه أشذاء البيئة المدنية بصورة ملفتة، وتلك ميزة تدل على صدق فني ظاهر، هـو               

شاعر لم يستعر تجاربه من قراءاته ولم يستوردها من ثقافات أخرى، بل هـو ابـن                

   عند الخطراوي باالنتماءأن الشعور "البيئة التي صنعته وشب بين ظهرانيها، على

مداه عبر المكان والزمان ليتخطى المدينة المنورة ويصبح        تنزاح تخوفه بعيداً ويتسع     

  .)3("انتماء إلى األمة العربية بتاريخها المجيد وتراثها العريق

                                                                                                                                               
، 3أمين، بكري، الحركة األدبية في المملكة العربية السعودية، دار العلـم للماليـين، ط                )1(

  .254م، ص1984

  .121صتاب المحبوبة، على أعالخطراوي،    )2(

-195م، ص 1999،  1السيد، شفيع، قراءات الشعر وبناء الداللة، دار غريب، جـدة، ط             )3(

122.  
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  الفصل الثاني

  اللغة الشعرية

  

  :الرمز 1.2  

يعد الرمز من أبرز الظواهر الفنية في الشعر الحديث، حيث استخدم للتعبيـر         

  . إيحاءات فنيةبشكل غير مباشر، للداللة على

اإليحاء، أي التعبيـر    ( بداية نجده يتمثل في      وعندما نتطرق إلى مفهوم الرمز       

غير المباشر عن النواحي النفسية المستترة التي ال تقوى على أدائها اللغة في داللتها              

  .)1 ()الوضعية

الصلة بين الذات واألشياء، بحيث تتولد المشاعر       (كما أن الرمز يقوم بتوطين         

  .)2 ()ن طريق التسمية والتصريحع

تُلقي أضواء كاشفة على جوانب من التجربة اإلنسانية،وليست جودة         (فالرموز     

القصيدة رهينة بما في عباراتها من بساطة مؤثرة تغيب عن قارئ الترجمة، وإنمـا              

  .)3()هي رهينة كذلك بما للرموز من قدرة تلقائية حية جاعلة من المضمون داالً

واحد من المـذاهب األدبيـة التـي        (لعصر الحديث يظهر الرمز بأنه      وفي ا    

ظهرت في أوربا في نهاية القرن التاسع عشر، واندثر مع بداية الثالثينات من القرن              

  .)4 ()العشرين

ولقد مال الشعراء المعاصرون الستخدام الرموز لعدة أسباب، لعـل أبرزهـا         

االت والسجن، وال سيما في إظهار عتقأسباب سياسية وذلك لتحرزهم ورهبتهم من اال  

  . والدعوة إلى األنس والرخاء واإلصالحات الداخليةخطاء السلطة وظلمهاأ

                                                 
  .398م، ص1962، 3ر العودة، بيروت، طهالل، محمد غنيمي، األدب المقارن، دا   )1(

  .130م، ص1974وهبه، مجدي، معجم مصطلحات األديب، مكتبة لبنان، بيروت،    )2(

ناصف، مصطفى، الصورة األدبية، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيـع، بيـروت،               )3(

  .70، ص1981، 2ط

م، 2001،  1مـان، ط  ي، سمير، الرمز في مقامات الـسيوطي، دار البـشير، ع          وبرالد   )4(

  .24ص
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 يدي زرقاء اليمامـة ألمـل       كاء بين الب"لبدر شاكر السياب، و     " مدينة السندباد "ولعل  

 خلف الشخصيات التراثية، طلباً لألمان مـن بطـش          االختباءنقل، أمثلة تدلك على     د

  ".لسلطةا

 لكي يـضفي عليـه لونـاً        هوقد اتجه الخطراوي إلى استخدام الرمز في شعر             

  .جمالياً

  

  :الدينيةالرموز   2.1.1

تناول الشاعر الرموز الدينية، مما يضفي على شعره دالالت يعكـس بـذلك                

  .أصول هذه الدالالت الدينية، مما دفع الشاعر لذلك النزعة الدينية البارزة في شعره

تتعدد الرموز الدينية في شعر الخطراوي واإلشارات التي ترجع في أصولها              

ة، لكـن الـشاعر     إلى الدين المسيحي واليهودي، فالصليب مثالً هو رمز المـسيحي         

 مـن   واالنتقـام رب الذي يرمز للجهل والظلم واإلظهار والحقـد         استخدمه رمزاً للغ  

  :اإلسالم، كما نرى في قول الشاعر

  ِئك الْمـضمِخ الْجيـوبِ    وِمن هوا 

  نَاِفجــــةٌ ِفــــي ردننــــا

  وِمن عنَاِئـك الْمنمـنَِم الْطُيـوبِ      

  تَرِنيمـــةٌ ِفـــي درِبنَـــا  

ــرةْ   ــوم اآلِخـ ــى تَقُـ   حتَـ

ــى تَ ــاِخرةْ حتَـ ــود الْبـ   عـ

  نَا الْـــسِليبوتَـــستَِرد قُدسُِـــ

ــبِليوالْص ِرقُ الِْتلْمودتَح1(و(  

                                                 
  .78صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(
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ستخدمها الـشاعر لبيـان     ا الرموز   ذهتكررت في شعره عدة مرات، وه     ولقد     

  .عكس على الواقع اإلسالمينسلبياتها واتجاهاتها الرمزية، التي ت

 اًرمـز ) أبو لهـب  (يوظف الشاعر شخصية    ) الوقت ينقّط ثيابي  (وفي قصيدته         

د ومحاولـة   للفتنة المعاصرة ومحاولة التسلط والعداوة، فأتى به ليسقطه على اليهـو          

مسلمين األولى، وقتل األرواح، ومضايقة المسلمين حتى فـي دورهـم،           سلب قبلة ال  

  :هم للعهود والمواثيق، وذلك ما ورد عند الشاعر في قولهونقض

  والْمهُل مـشْتَِعٌل ِفـي البطـونِ      ... ولَا ظلّ 

   يــداهم أصــَل الْــشَجرووهــج الْــسراِب

ــٍب( ــو لَه وأب (ضيــر ــي يتَ ــدِس( ِف   )القُ

ـــعِبيقَايـــا الرِلب رانَـــهِني بـــصويو  

  ــر ــي الزهـ ــه ِفـ ــاُل أنْفَاسـ   ويغْتَـ

  والْقَحـطُ يخْتَـِزُل الْعـيشَ     ... ِظـلّ ... لَا

  )1(وكَُل الْينَاِبيــع... شَخْنُقُ كَُل الْظَلَاِل... 

لدينية في القصيدة ازدحام الرموز االشاعر  كما أن المالحظة في بعض قصائد          

 أحياناً تنسجم مع    الواحدة، ويجعل من المتلقي بعض التفرق في توزيع سياقات متعددة         

  :ة للقصيدة وأحياناً ال تنسجم، كقولهالفكرة الرئيس

ــان ــدِني الْطُوفَـ ــوِح َأفْقَـ ــفَرَ نُـ   سـ

ضحِ         وـِسيـاِئِم المتَم ـى ِفـيوسم قْدع اع  

  )2(ألسواِق تُطِْعم الْسيوفَ ِفي اووقَفَتْ قُريشُ

من خالل هذا المقطع نجد الشاعر حشد إيحاءات نوح والمسيح وقريش في مساحة              

كاٍف ليـشكل خلفيـة لقـصيدة       واحدة مع العلم أن كل واحد من هذه الرموز الثالثة           

  .بأكملها
                                                 

  .44صالخطراوي، أسئلة الرحيل،    )1(

  .31 صالخطراوي، تأويل ما حدث،   )2(
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  :الرمز األسطوري 2.1.2

 على مستوى الرؤيـة     اً أسطوري اًرمزبوصفه  )  السندباد(يوظف الشاعر دال       

الشعرية، ليدعم البنية المعمارية لقصيدته بنصوص جديدة، يستدعي داللتها لتمتـزج           

 فكريـة وجماليـة،     عري، كما يكون لهذا الرمز أبعاد     مع الداللة الحاضرة للنص الش    

وافـد  من خاللها زمن قديم وزمن جديد، وتختلط روافد المعرفة القديمـة بر           عالق  يت

 بين روافد الثقافتين في الخطاب النفسي، وقد تمثـل          يندلع الصراع لالمعرفة الجديدة   

  :حيث يقول) وعميت أحالم السندباد(ذلك في قصيدة 

ــى ــاتُ إل ــي اُألمِني ــِضي ِب تَم ــن أي   

ــصاوُِِلِني  ــساء يــ ــذَا الْمــ   وهــ

  )1(ويحجب عنــــي الْمـــــدى

ة التراثية علـى الخطـاب      كما تضفي الشخصي  توارى خلف قناع سندباد،     إذ ي    

شخـصية  :  عـده  الشعري أجواء من ألف ليلة وليلة، وبالتالي تمتـزج شخـصيات          

معاصرة وأخرى تراثية، لتطرح أبعاداً إيحائية وداللية، وتأتي بنية السؤال إلى أيـن             

لتمثل مفتاحاً إشارياً يلج به الشاعر عالم ألف ليلة وليلة، ومن           ! تمضي به األمنيات؟  

مالبس السندباد، وامتطاء جواده، والولـوج إلـى عالمـه، ومغامراتـه،            ثم ارتداء   

والشاعر يصور رحلته في الواقع المعيش، تتالعب به األمنيات، ويستحضر جواً من            

، يتشابه مع رحلة الـسندباد إلـى        )إلى أين (الرحيل المبهم الذي تعمقه أداة االستفهام       

عبـق  ن تتالعب به األمنيـات، وي     عجزها حي واقعة المادي، ليعري الشاعر ذاته من       

، )2(النص الشعري بأجواء أسطورية، مما يضفي على المشهد الشعري طابعاً شعرياً          

بالمغامرة والتجـوال، فـإن مغـامرة     وطة  وإذا كانت رحالت السندباد وأشعاره، مح     

ها، ومن ثم   ءر أغوا اته من أجل استكشافها وسي    ذسندباد العصر الحديث، تتمثل داخل      

التراثية والمعاصـرة، وإن امتزجـت      : لة قاسماً مشتركاً بين الشخصين    تصبح الرح 

بادية المرتحلة، ولكنهـا رحلـة      كلتاهما في كيان واحد، يتبدى في ذات الشاعر السند        
                                                 

  .89صان ثرثرة على ضفاف العقيق، ديوراوي، الخط   )1(

  .هـ13/7/1425مقالة، أسماء أبو بكر، صحيفة المدينة، ملحق األربعاء،    )2(
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ذ الخوف، وقد اسـتهلها     فرة بالطباع في الجزر النائيات عبر منا      ولكنها رحلة محاص  

  .طموحاتهالشاعر باإلبحار داخل ذاته، إال أن فعل الخارج بكيله ويقتل 

وإذا كانت األهوال والمخاطر قد أحاطت سندباد الزمن القديم فـي رحالتـه                

) بالمـساء (السبع، فإن رحلة الذات اإلنسانية في بحار الواقع المعيش، قد ارتبطـت             

الذي يالحق الذات ويحيطها بالمخاطر واألهوال، عبر معاناتها الشفيفة، وتطلعاتهـا           

تجاوز التعبيـر عـن هـذه        وتأتي الصورة الفنية ل    والخوف،نية   من السكو  لإلنعتاق

المعاني في صورتها المباشرة إلى التعبير عن صورتها الرامزة، فتصور خيبة األول            

واإلحباط، اللذين يالحقان الذات الشاعرة، من خالل تصاعد درامي للمشهد الشعري،           

  :وعبر تالحق الحدث الذي يشكل الصورة الفنية، كقوله

راِوغُنـــــــي فَيمهالْـــــــو  

 ــي ح ــشُ ِبـ ــاِزحٌ يعـ ــٌم نَـ   لْـ

  )1(والْدروب اضِطراٌب ِمن الْســراِب

كما يجسد النص حركة المعاناة في بعد درامي مأسـاوي، وتتعمـق القيمـة                 

الذي يوحي بالـصراع والمعانـاة،      ) فيراوغني(الشعورية للمشهد الشعري عبر دال      

اضـره، تـشير ألبعـاد شخـصية        وبالتالي تتجلى في النص ذات ماضيه وذات ح       

لع إلى معادل يبلـور     وتتراوح الصورة بينهما لتبرز هذه الذات، التي تتط       ) السندباد(

ة والمميتة، التي تالحق ذات الشاعر، والتي تشير إلى حركـة الحيـاة             الحركة الدائب 

  .نفسها

ت اثم يعبئ الشاعر النص بحمولته التصويرية، التي تتقصى التعبير عن تواتر             

ليؤسس مفهوماً تحويلياً لرحلة    )  الوهم -الالت(ذات وإيقاعاتها الحركية، عبر جدلية      ال

خلص المشهد الشعري لمعاودة بـروز العنـصر الفعـال          ويداخل ذاته،   ) السندباد(

الذي يحضر حضوراً رمزياً فيراعه أداة تتناغم مع همومه الذاتية، وتنسجم           ) المساء(

  :ث يقولمع أعبائه الشعرية والتعبيرية، حي

ــسورى    ــا تَ اِء إذَا مــس ــا ِللْم فَي  
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ــوتني  ــا احتَـ ــاح إذَا مـ   والِْريـ

  ؟ورحتُ أجوب الْميادين طَلْقَ الْجنَـاحِ     

ــالقُيو    ــي ب ــتُ أرجِل ــد علّقْ   ِدوقَ

  )1(ـن رواٍحوال ِمــ... فَلَا ِمن غَدٍو

 التراثي، الذي يرتبط    يتضح هناك تكثيف البعد الرمزي المفارق لبيئة النموذج          

اق ي المعاصر، ليبرز في الس    يبتحقيق األحالم، والذي يتعارض مع النموذج السندباد      

بما ) بالميادين( محددة   ضيقةمالحقاً بالقيود، وأصبحت رحلة السندباد المعاصر رحلة        

يناهض الرحالت السندبادية القديمة، وتشير إلى المساحة الضيقة التي تنحصر فيهـا            

لشخصية المعاصرة، ولكن الذات السندبادية الثائرة ال تستسلم وأنها تحـاول           أحالم ا 

التملص من قيودها فتتحدى إعاقتها وتجوب الميادين، لتناهض فعل السلب، وبـرغم            

 الـذي يبلـور الـصراع       ذلك الـصفر  ) صفراً(ن  بالمكا حركتها   ذلك تبقى محصلة  

لشاعر قد وظـف أسـطورة      ويحدده بالوقوف في ذات المكان، فيكون ا      ) الماورائي(

ذات : السندباد توظيفاً غير مألوف، كما يبرز التساؤل كبنية رمزية تجمع بين ذاتـين            

ترتحل وذات محاصرة، ومن ثم فإن عالقة الذات التراثية الذات المعاصرة عالقـة             

إنها احتـواء، لكنـه     ) ستفهامات باإلستجوابات اإل(وهي ذاتها عالقة    ) م بالحياة الحل(

لمتخالف الذي يجمع بين الشيء ونقيضه ضمن بنية داللية واحدة، ومن ثم            االحتواء ا 

فإن البنية النصية تميل إلى أبراز واقع الشخصية العربية، التي تطمح إلـى الحلـم،               

  وتتطلع إلى الترحال في البيئات العربية، 

    

  :الرموز األدبية 2.1.3 

قرب إلـى الـشعراء     ء من بين الشخصيات األدبية األ     تُعد شخصيات الشعرا     

 ألنها هي التي عانت التجربة الشعرية ومارست التعبير عنها، وكانـت            وأحاسيسهم؛
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هي ضمير عصرها وصوته، األمر الذي أكسبها قدرة خاصة علـى التعبيـر عـن               

  .)1(تجربة الشاعر في كل عصر

امرؤ القيس، ابـن الخطـيم، ابـن    (في شعره ولعل من أبرز الرموز األدبية         

أحمـد  و الطيب المتنبي، عمر أبو ريشة، أبة بن الورد، عنترة بن شداد،   جالح، عرو 

  ).شوقي، نزار قباني

 مـن التفـرد     نوٍع بن كلثوم، يرمزان عند الخطراوي إلى        نزار قباني، عمرو     

هم فيـه مـن     ام الناس إلى أشعارهم، وينصرفون ع     متابعةبهم  يلإوالتميز، فهو يشير    

  :أمور حياتهم، كما في قوله

يو ــشْب ــِرقُ الْعــــ   حتَــــ

ــاء ــك المـ ــِهيرتَِبـ ــي نَبِعـ    ِفـ

مــي ــِدلُقُ الغَــ ــرىوتَنْــ    ِذكْــ

ــِه  ــرةَ الْوجــ ــِدمعفَّــ   والْيــ

ــرةُ ــشْكُو الظَِهيـ ــا أووتَـ   جاعهـ

برــد ــزدِحم الْـ ــاِبِريِن ِبالْويـ   عـ

ــزارِ    ــِشعِر ِن ــع ِب ــو الْجمي لْهيو  

  )2(ثُوِم عمرٌو ِبـــــن كَلْوأكداِب

وهنا نجد الخطراوي يسلط الضوء على شخصيات أدبية أخرى، ليرسم لنـا               

عنتـرة،  :  من أنواع الغربة والعناء وفقدان الهوية، فيمثل لنا الشاعر كل مـن            اًنوع

البرعي، عروة بن الورد، ويقوم بإسقاطهم على هذا النوع من هذه المعانـاة معانـاة    

 معاناته، حيث يكـون وجـه       م، ويشاركوه  معاناته الغربة والموت والتفرد ليشاركهم   

وحوربوا وهوجموا  ،   اغتربوا عن الجماعة وهم بين أهليهم      التواصل بينهم أنهم جميعاً   
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، إنما يوحي لنا أنه ال يوجد غربة واضطهاد مثل ذلك، فالخطراوي يرمز             في بيوتهم 

  .للغربة بهؤالء الذين قبله

، فيحفرهـا  مالك القبيلة لتعطيل حبه      عجزه بها  العصافير ي  فمثل عنترة ونوقه     

 يتقمص شخصية عنتـرة     الخطراوي في رحلة الغربة والمعاناة، وهنا       ُؤجرولكنه من 

 في الغربة والمعاناة وظلم ذوي القربى، وبما أنه ميت مـن ألـف عـام                  شبيهٌ ؛ألنه

  :ويقول الشاعر) في سنام نوق العصافير(ويموت مرة أخرى 

 تُ هــد ــوِم َأن ولَ ــوتُ كَي ــذَا َأم   كَ

كُونــس ــه الْ ــاً، يحتَلُ غْتَِرباً مــِرد   منْفَ

ــداً ــيس واِحــ ــوتُ لَــ   والْمــ

   مهتَِرَئـــةٌوِفــي يــِدي وثيقــةُ   

  َأِنـي ميـتٌ ِمـن َألْـِف عـامٍ         : تَقُوُل

اِفيــص ــوِقي الْعـ ــيوَأن نَـ   ر الِْتـ

رـــــــِسيـــــــا الْمقَههَأر  

ــا   ــاِبعها الْحفَ ــتْ َأص بجو ــد   ءقَ

ــاِم ــي َأوِل الِْزحـ ــتْ ِفـ   ؟..ونَفَقَـ

          ـامَألْـِف ع تٌ حقـاً َأنَـا ِمـن؟.أمي  

ــداً ــيس واِحــ ــوتُ لَــ   والْمــ

ــوتَُأم ــنَاِمها َأم ــى س ــي علَ   ؟.. َأنَِن

ـَخب؟... ِإذَن، والْص اءضوالْض 1(ِلم(  

ي لو  الذ" البرعي"وهنا انتقال سريع إلى الفقير المتصوف الذي يحرقه الوجد             

ار إبراهيم،  يترمد كن  خضرتها، وثار الحب التي يحيا بها وال         النتفضتدخل المدينة   

   مع ذلك ال يلُِخدمستـصغر الـشرر    " القوم المدينة، لكي ال تشب حريقة الوجد من          ه

  :فتقوم القائمة

  وهــاؤم الْفَتَــى يحــرقُ الِْجــذَاذَ   
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   األنْفَـاسِ  ويبِرح الْمعاِبـد الْموبـوءتِ    

  قُلْنَــا يــا نَــار كُــوني بــرداً    

ــراِهيمِ  ــى ِإبــ ــالماً علَــ   وســ

  ِللْمِدينَــِة) الْبرِعــي(لَــو دخَــَل  

ــضرتُها  ــضتْ خَــــ   لَانْتَفَــــ

ــسِكينَةِ   ــد الْ ــا قَواِع ــتْ ِبه   وارتَجفَ

ــالْ  ــادتْ الِْجبـــــ   ومـــــ

اِقـــعوتْ مبـــطَرواضـــومالْنُج !..  

  َألســــــوارفَلَتَرفَعــــــوا ا

ابولتُغِْلقـــــــوا الْـــــــأبو  

ــرةٍ  قْبــي م ــاِهٍد ِف ــن شَ ــوا ع   ولْتَبحث

  قَـــوملَعلَـــه يقْـــِنعكُم يـــا   

ـَِغر الْشّرِر تَصسم ،ِمن النَار 1 (..!َأن(  

كما يلتفت إلى عروة الذي يحقق االنتماء بالقوة والشجاعة، وعنترة الفارسي،              

ا عاناه الشاعر، ويوضح بومضة صورة الذي يعود        ا م وذين عان لوالعقيدة البرعي، ال  

  :مع الذاكرة ليموت مع الشاعر قائالً

  هم حـرروا ِفيـك التَقَـاِرير المِثيـرةِ        

    ِمـن كـوحوا محلَـةِ   واقْتَرالقَِبي فَـاِترد   

ــدتَ ــصعلَكَِةَأعــ ــد الْــ    عهــ

  !يا عروةَ ابن الْورِد يـــــــــا

ليموت معه، ألن الموت لـيس      ه آخر من نفسه يخاطبه      بتجريدلشاعر  اويقوم     

  :واحداً

دوكشَــر ــمه ..غَرروا.. بــوكــادص  

 ــك ــك ِمنْــــــ   ِظلُــــــ
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   الْقُـرى  وصوروا وجهك ِفـي مـداِخلِ     

  ودونوا اسـمك ِفـي الْقَـواِئِم الْـسوداءِ        

ــ ــضاِئع الْمحرمــ ــي الْبــ   ِةِفــ

ــتَ وا ــوع َأنْ ــذورِممنُ والْب ــاب   لْطُلَ

طَـــــروالْمــــــر1( الْغَِزي(  

ويتوصل الخطراوي بأن يطلب من نفسه المتمثلة بهذه الرموز األدبية السابقة              

  :التي لها باع في المعاناة متحدث في آٍن واحد، ويقول

  غَن مع ابن الْورِد ِفي الْمجاِهِل الْبِعيـدةِ       

ــصا  ــِذراً ِلـ ــرِة"ِحِب معتَـ   "الْمعـ

ارزم ِف ِإنـــا ِبـــالخَيهارادـــافَيه  

  )2(قَِريٌب، ولَِكن دون ذَِلك َأهــــواُل

إلى الـشجاعة والقـوة     الخطراوي  رة بن شداد، والهاللي، يرمزان عند       فعنت   

قام الشاعر بإسقاط نفسه علـيهم،  ن جديد وتغير الحال إلى األفضل، كما  وض م والنه

  :حيث نراه يقول فيها) شيء اسمه الصمت(مثل بصفاتهم، في قصيدته والت

 ــضأنْه وثُــمــدــدو...  َأعَأعو 

 ُأعاِيــــــــثُ ِظِلــــــــي

 وَأزِعــم َأِنــي ُأبــاِري الْــسحابا   

 )..!عنْتَـــرة(الِْهالِلـــي َأو (وَأِنـــي 

ــاً  ــصناً قريبــ ــِسر غُــ  وأكْــ

آخَــــــــر دــــــــعأصو 

ثَم ا فيِه ِمنأقْطُفُ مــــر1(ٍر أو نَه(  
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ــــر1(نَه(  

رهم، ن الورد أحد شعراء الـصعاليك، وأشـه       وقد استحضر الشاعر، عروة ب       

  وذلك ليرمز به، إلى الشجاعة، ورخص الحياة عنده، وعدم الخوف من الموت، وكما 

يشير إلى الكرم والجود والنخوة والبطولة والحيلة والدهاء والتربص، كما نراه فـي             

  :قول الشاعر

كــــــــاءجووــــــــدعي   

ــوردِ  ــروةَ الْ ــا ع ي ــك نَاِدي ــر   ..!يحاِص

ــهِ  ــاِس أن بإمكانــ ــزِعم ِللْنَــ   ويــ

 ـــاركبِلـــِك الحـــقَّأن يمح ِفـــي..  

ــ ــي شَـــ ــاِءِفـــ   ..!ريِك الْمـــ

  د يكون تَبقّى لَه من حياءٍ     منْتَِهكاً ِبتَحديِه ما قَ   

اليكِ      وعِلكُـِل الْـصو ِركُ   أنّي لَـهـدي أن وك  

ــِدلُوك   ؟..وأن يعـــــــــــــ

   ازينــوكُــَل الْم لَِكــنهم يتخَطــونو  

  يمشُون ِفي ردهاٍت التسول حتَـى الثُمالـةْ       

ــستَنِْزفون الـــــــ    شيبويـــــ

ــردِ  ــِة الْطَــ ــستَمِتعون ِبقَاِئمــ   يــ

ــصيدِ  ــةُ ال ــساءٍ وقَاِفل ــَل م ــع كُ    تَرِج

  محملــــــــةَ ِبالْتَعــــــــازي

  )2(ــــــــواِءمعبأةً ِبالْخَـــــ
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الرمز الشخصي هو الذي يبدعه الشاعر، أو يتحول عنـده           "ننستطيع القول إ     

  .)1("بالتكرار في التجربة من صورة عامة إلى الرمز

فالرموز الشخصية هي الرموز الخاصة التي ابتـدعها الـشاعر مـن ذاتـه                 

يشه، وتختلف مـن شـاعر آلخـر الخـتالف          ويستمدها الشاعر من واقعه الذي يع     "

  .)2(التجربة والمعاناة التي يمر بها الشاعر

نفعاليـة  تعبير عن الحالة العاطفيـة، أو اإل      فالهدف من الرموز الخاصة هو ال       

  .)3(للفرد، الذي صدر عنه السلوك، الذي نعتبره رمزاً لهذه الحالة

ــاً  ــمها أنْجمـ ــن طَلَاِسـ ــوا ِمـ   وانْتَقُـ

زجــــــــةَوا ومالكَِري 4(الْنَواِصي(  

مع العلم بأن طالق عروة لسلمى الذي يدفعه حيي بن أخطب فـي القـصيدة                  

يأخذ أبعاداً أخرى، بأن عروة هو الحاضر الذي يمثله اآلن، وسـلمى غيـر سـلمى     

الحاضر، وحيي بن أخطب في القصيدة غير حيي التاريخ، بل حيي الحاضر، حيث             

من عار الصهيونية، الذي يباركه كرادلة رب الحاضرة الذين يعانون ناة العتتضح معا 

  .الفاتيكان

هنا يتضح للشاعر بأنه في حالة استدعاء وتوسل لعروة بن الورد الذي يعـد                 

بأنه مصدر القوة وهبة االستعداد والنخوة والشجاعة، لينقذه من         الخطراوي  في نظر   

د والحقد واالحتالل، حيث يمثل به      حيي بن أخطب، ذلك الرمز الدال على االضطها       

                                                 
لرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث، دار الجيل، بيروت،          الكركي، خالد، ا     )1(

  .18م، ص1989/ هـ1409، 1مكتبة الرائد العلمية، عمان، ط

في الشعر األردني المعاصر، رسالة ماجـستير،     شطناوي، لقمان رضوان خالد، الرمز      ال   )2(

  .149م، ص2004غير منشورة، جامعة مؤتة، 

خصيب النص، األسطورة، السيرة الشعبية بالرمز، المشهد الشعري        الجزائري، محمد، ت     )3(

  .117م، ص2000، مطابع الدستور التجارية، عمان، )نماذج(في األردن 

  .18 صوي، ثرثرة على ضفاف العقيق،الخطرا   )4(

  

  :الرموز الشخصية 2.1.4 
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الصهاينة، نعم ما تلبث قليالً إال وتجد شاعرنا يستصرخ لعروة إلنقاذ سلمى، حيـث              

  :تمثل سلمى هنا جّل القضية الفلسطينية، وهي المستضعفة، كما يقول

   الْـِذي يبتَـدي علَـى وجِههـا        ِباسِم الْبِريـقِ  

ــا  ــن الِكبريـــ ــِسيجاً ِمـــ   ِءنَـــ

دمنٍ وــي ــدٍر وِحِط ــِث ب اِريوم ــن ــةً ِم عر  

ــا  ــرى علَيهـــ ــياء أحـــ   وأشْـــ

ــةِ   ــرِة الْنَبويـ ــن الْحجـ ــماتٌ ِمـ   ِسـ

  !!ِبينوالْحجِر األسوِد الْمستَورد ِمن قبِل التـائِ      

ــلِ   ــين الْقَباِئ ُل بهــص ــِل تَ ــةَ الْخَي اِديعًو  

جـــضـــبحاً... يصحاً وـــبص قْـــِدحي  

  تَوقَــــفْ قلــــيالً أبــــا الْــــورِد

  لَـــكوح كاليعالْـــص ـــعِميج عادو  

  كَما كُنْتَ تَفْعُل ِفي األزماِن وِفـي الْغَـزواتِ        

  ِمــــكزع ــــضعب ــــمهأطِْعمو  

 انَكــص ــي ِحـــ ــم أِعرِنـــ   ثُـــ

فُكــــــيــــــطَ ِبكَفــــــي سٌح  

ــصدري  ــدوي ِبـ ــك الْبـ ــع قَلْبـ   ضـ

روــى د ــذْني إلــ ــشَهامِةوخُــ   ٍة ِبالــ

  )1(ِفي الِقيم العربيِة، والِشيِم البدويـــــِة

قد أبرز شخصية عروة، سلمى، حيي بـن أخطـب، مـن            الشاعر  وهنا نجد      

ويل واضح الرمـوز مـن      االضطرابات القبلية إلى صراعاتها اإلنسانية، ونجد التح      

شر، وحـث المـسلم أن      ، إلى سياقها الحاضر، والحرب بين الخير وال       سياقها السابق 

عـن القـضية    بكل ما يستطيع من قوة ودفع طوائف الظلم والبغـي،           يكافح ويدافع   

، وتذود عنها بما أحاطهـا مـن       لها سلمى األساسية السليمة الطاهرة المعتدلة التي تمث     

  . بالنارحتراقواالاالختناق بالغاز، 
                                                 

  .19،20، صوي، ثرثرة على ضفاف العقيقالخطرا   )1(
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عيداً عن صخب   وأيضاً تناول الخطراوي رموزاً لتكثيف الموقف والنزوع به ب           

االنفعال، فيعمد الشاعر إلى ذلك التكريس كتلك الرموز المتضادة، مع البدء بالتجريد            

كالسكون واالضطراب، واستدعاء الشخصيات التاريخية في مقابلة شـديدة الداللـة،       

، اللّذين ينهضان باألمة، والقيام بمساعدتها والدفاع عنهما،        والديربيفشمس المعارف   

ويرمز بـه الطـرف     ) األفشين( اآلخر من الشخصيات التاريخية      مواجهين الطرف 

ويرمز به الجانب اإلسرائيلي، و     ) ابن سينا (العربي المشارك بعملية السالم، ومقابلة      

الذي يثير الفتنة هنا أو هناك، فالشاعر يتدرج بالقصيدة التـي تتـصاعد             ) القرمطي(

المتناسلة حيناً آخر، وبتوظيـف     بالمد االنفعالي عن طريق الصور المتجاورة حيناً، و       

  :التاريخ واستدعائه باإلشارة إلى واقعة معينة، أو موقف محدد، حيث تراه يقول

ـــضجشَـــفِتي ي ـــنموكونالـــس   

طَِربــض ــدءويـــــ    الِْبـــــ

ــةْ  ــدةً واِجفَــــــ   أفِْئــــــ

ــكِ  ــن اإلفْـ ــيئاً ِمـ ــِشيماً وشَـ   وهـ

  )الـِديربي (و  ) شَمس المعـاِرفَ  (ويبِزغُ  

  يـضيء المـآِذن   أرأيتَ إلـى الْـديربي      

ــصبِ  ــو ِبخَــ ــاِدريلْهــ    الْبيــ

كْتُــــبِســــِميوِعظَــــة الْمو؟.. م  

ــد ــشين (ويعقُ ــِسالمِ ) لَافْ ــْؤتَمراً ِللْ م  

 ــع ــينا (مـــ ــن ســـ   )ابـــ

  ــي ــاِجر ِف ــدِس(ويتَ ــالِْه) الْقُ   يرويِنب

 ــم ــر الْحلْــــــ   فَينْتَِحــــــ

 ـــــذِْهبـــــ(يـــــدي ساأيب(  

ــةِ  ــذَنْب فتنــ ــي (ِبــ   )القُرمِطــ

 ــر ــذي وَأد الْفَجـــــ   الْـــــ

  واضــــــطَرنا ِللْهــــــروبِ 

  فَمــــا ِقبلَتَنــــا الْقُطَــــاراتُ  
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ــ ــاراتُولَــ ــتَقْبلَتْنَا الْمطَــ   ا اســ

  )1 (..!والبحر أسلَمنَا ِللعـــــــراِء

  

  

  :الرموز التاريخية 2.1.5 

ات التاريخية وإسقاطها على الواقـع   في استدعاء الشخصياًإن للخطراوي باع    

كل واحد منهم الدور األمثـل،       مراعاة التوظيف الحسن في إعطاء       الذي نعيشه، مع  

 وترمز له الداللـة، فعنـدما يـستدعي         ،وتوظيف كل شخصية بما يضيف للقصيدة     

الخطراوي عروة بن الورد، فهو عنده يتجاوز طبقـة اللـون واالنتمـاءين القبلـي               

 رمز تتعدد فيه دالالت عدة، بأنها هوية عربية إسالمية لها اتجـاه             واالجتماعي، إلى 

واضح ال تكون الدافع الوحيد الثورة على المدينة فحسب، بل تكون قـصيدته لهـذه               

الهوية التي قد يأتي الخطراوي من الخارج، وتكون مستعدة للتصدي، ويأتي شاعرنا            

 المـشركين   كان يحرض  بني قريظة، الذي     بشخصية حيي بن أخطب من سراة يهود      

 واسـتدعاء   -صـلى اهللا عليـه وسـلم      –والتخطيط لهم وإعانتهم على النبي محمد       

الخطراوي لهذه الشخصية ال يندرج في الصراع بين الجاهلية واإلسالم، بـل فـي              

ة الكرادلة والفاتيكان، وبذلك يصبح     غالصراع بين الصهيونية واإلسالم في األزمنة بل      

للقوى والصراعات االجتماعية والقومية، بالهوية القويـة       عروة قادراً على التصدي     

  :والمتينة والسمحة والعقيدة كما في مصادرها التاريخية، ولكن عروة

  قَ ســلْمى طلّــبــرغِم الْتَبــاِريحِ 

 ــن ــٍة ِم ــب "ِبقَِنينَ ــن أخْطَ ــي ِب   "حِي

ــصِنيِع ــِة الْـــــ   مجهولـــــ

   حاِرقَـــــــةٌوقُنْبلَـــــــٍة

ــأن كراِدلَــ  ــاعوا ِب ــاِنأشَ   ة الْفَاِتيك

  باركُـــــــــوا غَازهــــا

                                                 
  .156، 155، 154 ص تأويل ما حدث،الخطراوي،   )1(
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  :رموز القادة واألبطال. أ

ثري بشخصيات بارزة في كل مجاالت الحياة، فهنـاك         "إن تاريخنا اإلسالمي      

أبطال معارك، وأساطين سياسة، ورجال حكم، وعلم، وقضاء، وفكر، ونماذج عدل،           

   . )1("، وأحالس عبادة وزهدروعناوين كرم، وإيثا

 الهتمامه باإلسالم عقيدة ومنهج حيـاة،       اًامتداد"بأولئك األبطال   الشاعر  واهتم     

كما أن استدعاءه للصفوة من ذاكرة التاريخ بهدف ربط القارئ بالتاريخ اإلسـالمي             

في عصور ازدهاره، ومن ثم يمكنه ذلك من تقديم أمثلة حية لناشئة األمـة لحملهـا                

  .)2("ح، ومحاولة تمثل حياتهم وأسلوب تعاملهمعلى االقتداء بهذا السلف الصال

عـن طريـق اسـتدعائه لتلـك        – الهمم والتدرج في نقل أمتـه        وذلك لشحن    

من واقع الهزيمة التي تعيشها علـى أيـدي المـستعمرين            "-الشخصيات بمعطياتهم 

 واإلحباط والفرقة والتخلف والمهانة الحضارية إلى واقع أكثـر إشـراقاً وسـطوعاً            

فيه الحرية واالنتصار، والحضارة، ويستشعر فيه المسلم انـه صـاحب           ... ارةونض

  .)3("كيان وذو قيمة، بعد أن أصبح في هذا القرن مثل اليتيم على مأدبة اللئيم

ولو عدنا إلى الشخصيات التي استدعاها في شعره لوجدناها شخصيات لهـا               

 الوليـد، وصـالح     عمرو بن العاص، وخالد بن    (ثقلها في تاريخنا اإلسالمي، ومنهم      

، )الخرميالدين األيوبي، وسيف الذين قطز، والظاهر بيبرس، وجنكيز خان، وبابك           

وقد ظهرت هذه الشخصيات واألماكن في صلِْب الخطاب الشعري، ويتـضح بـأن             

  .الشاعر وكأنه يرسم رؤية حضورية بين الحاضر والماضي، بين الواقع والتاريخ

د الطـول   سالمي ليشير إلى من كانت لهم ي      وهنا يستحضر الشاعر التاريخ اإل       

بن الوقاص، بالتقدم والبسالة والتضحية من أجل رفع ال إله          والقوة، فنراه يرمز لسعد     

                                                 
  .217صدي المعاصر، النزعة اإلسالمية في الشعر السعوالهويمل،    )1(

  .المرجع نفسه   )2(

القاعود، حليمي، محمد صلى اهللا عليه وسلم في الشعر الحديث، دار الوفـاء للطباعـة                  )3(

  .203،204م، ص1987، 1والنشر والتوزيع، ط



 110

نشاز ( حيث يقول في قصيدة      عوانه محمداً رسول اهللا، ودحر الشرك وأ      إال اهللا، وأن  

  ):في لحن غجري

 نْدج نرٍ       أيـدِم بـوي مِن ِفـيحالْر   

 و)ابقّاصو ــا) ننَايِه الْمِهيدتَز  

  تَتَـــصباهم ضـــروب الِْطعـــاِن  

  )1(وهو يخْطُو كَاللّيِث لَلْإيــــواِن

ويشير أيضاً إلى خالد بن الوليد ودوره في معركة اليرموك ويرمز به إلـى                 

ل المـشركين،   اليد العليا والقوة والغلبة للمسلمين والسيطرة على زوايا المعركة وتذلي         

  :كما نراه يقول في القصيدة

   تَسقُطُ صرعى  وحصون اليرموكِ 

ِقيا تَمــــوتُ األفاعيِبإِفِريو  

ــانِ     إذْع ــي ــِد ِف ِليــِن الْو ــِد اب ِبي  

  )2(ِلتُِطّل الْحياةُ ِفـــــي الْقَيرواِن

اإلسـالم  تقديمه لبعض الشخصيات المـؤثرة فـي حيـاة          الشاعر  ويواصل     

والمسلمين، فيتوقف هذه المرة عند شخصية صالح الدين األيـوبي، حيـث يرمـز              

ويشير إليه باالنتصار وشدته في الحق، وأيضاً كـال الرمـزين قطـز، وبيبـرس               

  ):سين وجيم( حيث يقول في قصيدته ،وجهودهما في نصرة الدين وإعالء كلمته

  )صــــلَاِح(عــــن ) حٍِِطــــين(سأِلي وتَــــ

ــ ــهــ ــصباِحْل رقَــ ــفَاِئر الــ   صتْ ضــ

  إلّـــــا علَـــــى قَعقَعـــــِة الْـــــصباِح

ــر ــاِدِر الِْجــــــــ   ؟..اِحوهــــــــ

   نألي علْتَسو)قُطْز ..(  نع) سـربِبي (   ِفـي) ِـالوتج(  

  )3 (؟..نَا يمــــــــــــوتُ تَاريخَهْل تَركَا

                                                 
  .57ص، سفاصيل في خارطة الطقالخطراوي، ت   )1(

  .59س، صفاصيل في خارطة الطقتالخطراوي،    )2(

  .126 صغناء الجرح،الخطراوي،    )3(
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ب أمجادنا التليدة عبر صور الفتوح واالنتصارات       درو"في  يسير الخطراوي      

التي صهرناها بقوافل الشهداء األبرار، ففتحنا بها عيـون البـشرية علـى الهدايـة               

 يقف على معركة حطين ويسترجع القوافل المضيئة التي كانت لها صداها        )1("والنور

مة من قـوة     المسلمين بشيء مما كانت عليه األ      وأثرها، ويدعم نفسية األمة وأحوال    

مة مـن نـور     زح(وبسالة، ويأمل من األمة االحتذاء بها، كما نراه يقول في قصيدة            

  ):حطين

  ن ِحِطين تَسِكب الْـشُعاع    قَواِفُل الِْضياِء مِ  

  حفَاد ِفـي مـِسيرِة الـضياع      تَهدي ِبِه األ  

 اعــر ــسكُب اإلمـــــ   وتَـــــ

  )2(ِع واليفَـــــــاِفي سهِلنَا الْموبوِء

كما أسلفنا يذكر القوافل المضيئة لمعركة حطين، نجد شاعرنا يتوجه لمعركة              

اليرموك، مستلهماً موقف خالد بن الوليد، واإلشادة بالنصر وما كان له مـن عـزة               

  : إلعادة النصر، حيث يقولن، والحث على األخذ المساعد القويلإلسالم والمسلمي

ــ ــيـ ــِدنَا التّليـ ــي مجـ ــةً ِفـ   ِدا ِقمـ

  دــِشي ــا الْم هِعز اسرــانَقَ األو ع ــد   قَ

ـ     ا الوليــدوبــارك اليرمــوك فَجرهـ

ــوا الخُ ــصيد حقّقُ ــدود ال ــثُ الْج يحــود   لُ

ــصمودِ  ــاِدر الـ ــا بيـ ــورتْ لَنَـ   ونَـ

  تْ ِرجالنَـــا تَمـــرد الْقُيـــوِدوعلّمـــ

ـــفَ يكَيـــِدوِديِبالْح الِْكفَـــاح ـــِشبع  

  )3(يزِهر الْصِعيـــــــد والِْجلْمودفَ

                                                 
الهاشمي، محمد عادل، أثر اإلسالم في الشعر الحديث فـي سـورية، مكتبـة المنـار،                   )1(

  .97م، ص1987/هـ1407، 1الزرقاء، ط-األردن

  .98صالخطراوي، غناء الجرح،    )2(

  .98 ص،الخطراوي، غناء الجرح    )3(

  :األمجاد ومعارك الفتوحات اإلسالمية. ب
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ولعل من أعظم المعارك التي توسع بها اإلسالم، واعتلت كلمته، وقوية حدته،               

معركة بدر، حيث يشير إلى صناديد قريش وهم يقتلون واحداً تلو اآلخر، ويرمـون              

الغلبة ودحر  في قليب بدر، ولعل هذه المعركة من أجل الرموز داللةً على النصرة، و            

بـدر  (وإبادة جحافُل الخناء، والذل، والبؤس، والـضاللة، ويظهـر فـي قـصيدته            

  ):والزمان... المكان

  أي فَيٍض ِمـن الْنُبـوِة يـسري       

  ويناجي الْألوان عبـر ِشـفَاِهي     

ــوِمي   ــشَيد ِبقَ ــةٌ تُ ــا آي   فَهنَ

  أقِْبْل ِبـشَوقٍ  ..!!إيِه يا ابن الحمامِ   

ــا ــأ لتَّمِروارِم ِب تَهيــاً و    جاِني

  )ِفهـرٍ (والْصنَاِديد ِمـن ذُؤابـِة      

   تَكُن ٌر(إندـ ) ب   )بدٌر(قَدحوتهم، فَ

  )بدٍر(، وحي أبطَاَل )بدٍر(ِقفْ ِبـ

ــِدمائي   ــي، ويزدهــي ِب ــي حروف   ِف

ــاءِ   ضنْا الْوــس ــِل وال ؟؟..ِبالتَراِتي  

ــيِن  ةً ِبعل غَــضــز ــسماِءكــم تَ   الْ

ــرداءِ  ــْلء ال ــوِن، ِم ــاِض الْمن ِلِحي  

ــاءِ  ــن ِلقَ ــِه ِم ــم ِب ــاِء أنِْع   ..!!ِلِلقَ

ــواءِ  ــِل الْخّـ ــاوون كَالْنَِخيـ   يتَهـ

ــشُّهداِء ــبلَهم دم الـ ــدحوتْ قَـ   قَـ

  )1 (..!!ولْتُفَاِخر ِبدوِرها الْبنَّــــاِء

  :التناص 2.2

اختالف المسمى   إليها النقاد القدامى، مع       تطرق يعد التناص من القضايا التي       

األخذ، الـسرقة، والغـصب، والعقـد،     (: تسميات أخرى، مثل   حيث كان يطلق عليها   

  ).والسلخ والمرافدة

" نصص"لسان العرب تحت مادة     وقد عرف التناص قديماً وحديثاً، وورد في           

وكل ما أظهر فقـد     . هرفع: نص نصاً النص فعل الشيء، نص الحديث ي     : "ي لغةً وتعن

ما رأيت رجالً أنص للحديث من الزهري، أي أرفع لـه           : نص، وقال عمر بن دينار    

  .)2("نّصصه إليه: نص الحديث إلى فالن أي رفعه، وكذلك: وأسند، يقال

عل أحمد الزعبي قد أشار إلى تعريف واضح من بين هذه التعريفات، حين             ول   

وصاً أو أفكاراً أخرى سابقة عليه عـن طريـق          أن يتضمن نص أدبي ما، نص     : "قال
                                                 

  .82ص ، على أعتاب المحبوبةالخطراوي،   )1(

  .109، ص"نصص"، مادة 7ابن منظور، لسان العرب، ج   )2(
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االقتباس أو التضمين أو التلميح أو اإلشارة أو ما شابه ذلك من المقروء الثقافي لدى               

األديب، بحيث تندمج هذه النصوص أو االفكار مع النص األصلي وتعد فيه لتـشكل              

  .)1("نص جديد واحد متكامل

نشئة لمصطلح التناص في النقد األدبـي       هي الم " ايستيفجوليا كر "وتعد الباحثة      

  .)2(م، في مقاالتها السيميائية والتناص1966الحديث عام 

ترحال للنصوص، وتداخل نصي، في فضاء نص معين        "تعرف التناص بأنه           

  .)3("تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة منقطعة من نصوص أخرى

بأن : "لك ليقول يب على ذ  ومن هذا التعريف جاء محمد عبد المطلب في التعق           

التقاطع داخل النص، لتعبير مـأخوذ مـن نـصوص          : "ا يعني التناص عند كرستيف  

  . )4("أخرى

هو كل ما يجعل النص في      "يعرف التناص بمنظوره بأنه     – ينيتأما جيرار ح     

  .)5("عالقة خفية أم جلية مع غيره من النصوص

 الحديث، كما هو حـال      ويشكل التناص ظاهرة من ظواهر الحداثة في األدب          

التضمين الذي يشكل ظاهرة األدب القديم، ولكن الذي تميـز التنـاص فـي األدب               

الحديث، عن التضمين في العصر القديم هو أن التناص يتخذ شـكالً أكثـر خفـاءاً                

                                                 
/ هـ1415،  1 أحمد، التناص نظرياً وتطبيقياً، مكتبة الكناني، اربد، األردن، ط         ،الزعبي   )1(

  .9م، ص1995

  .11، صالمصدر نفسه   )2(

، 1بد الجليـل نـاظم، ط     ع: فريد الزاهي، مراجعة  : علم النص، ترجمة  ": جوليا"ا  كرستيف   )3(

  .21م، دار تويقال للنشر، المغرب، ص1991

عبد المطلب، محمد، قضايا الحداثة عند عبد القـاهر الجرجـاني، الـشركة المـصرية              )4(

  .134م، ص1995، 1العالمية للنشر، ط

ـ               )5( ة جينيت، جيرار، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافي

  .90غداد، صالعامة، ب
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وباطنية في النص الحديث، فبذلك يبتعد عن المباشرة ويوسع المسافة بـين الـنص              

  .)1(المشار إليه والنص المشير

ما سبق نجد أن التناص مستمد من التراث، وهو مـا قـام بـه               تناداً إلى   وإس   

من أي حقل كان سواء أدبياً أو دينياً أو تاريخياً أو شعبياً            –الشاعر بتوظيف نص ما     

  . وذلك بذكر بعض الجمل الدالة على ذلك-أو أسطورياً
  

  :التناص الديني 1.2.2

في العديد من قصائده، حيث يشير إلى آياٍت         اً ديني خطراوي شاعرنا نفساً  إن ل    

   .بعينها ويكتفي أحياناً بالمعاني التي تتضمنها هذه اآليات

يقوم التناص الديني على استحضار بعض القصص أو اإلشـارات الدينيـة                 إذْ  

وتوظيفها في سياقات القصيدة، ليعمق رؤيا معاصرة، يراها في الموضـوع الـذي             

 يعالجها، وهذه التناصات يجب أن تنسجم في النص الجديـد،   يطرحه أو القضية التي   

  .)2("وتعمقه وتثريه فنياً وداللياً

ولعل من أهم العوامل التي دفعت الخطراوي إلى االستقاء مـن المـوروث                

جوار الحرم النبـوي، وحفظـه      لكتاتيب التي كان يدرس بها في       الديني هو تأثره با   

 في توظيفه آليات القـرآن      شريعة، مما كان له أثر    راسته لل للقرآن الكريم كامالً، ود   

الكريم بشكل مباشر أو غير مباشر، واالستشهاد بالسنة النبوية المطهـرة ويظهـر             

  .اعتماده عليهما

  :القرآن الكريم. أ

إن القرآن الكريم هو المصدر األكبر الستقاء الموروث الديني، وتوظيفه بمـا             

  .دة منهيتناسب مع موضوع القصيدة، واالستفا

                                                 
، الهيئـة   3، عـدد    4الحداثة، السلطة، النص، مجلة فـصول، مجلـد         ": كمال"أبو ديب      )1(

  .54م، ص1984هـ، 1404المصرية العامة للكتاب، 

  .131صنظرياً وتطبيقياً، التناص الزعبي،    )2(
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آيـات القـرآن    .. )1(موشح في فندق للبيع   "حيث يوظف الخطراوي قصيدته        

  :الكريم بشكل مباشر في خطابه الشعري، حيث يقول

ــوا  ــرى آمنُـ ــَل الْقُـ ــو أن أهـ   ولَـ

  بحــس ــأمطَرتُ الْ ــلْوى لَ ســاً و   من

ــدون غــٍش ــصباِح ِب ــه الْ جو ــفَر أسو  

ــوتُ  ــِع ص ــى النَب ــاد إلَ عــاِةا و علر  

  اُللَــــوعــــادتْ إلَينَــــا الظ 

ــَل األ ــدبوكُ ــا الْج ــي غَالَه ــاِني الِْت   غَ

وــد ــا الْعــــــ   أوهنَهــــــ

ــاتِ   ــى الطُرقــ ــتْ علَــ   ماتَــ

ــارى   بــِب الح ــروِف ِبقَلْ ِض الحــب   كَنَ

  غَابــتْ كمــا الْقطْــريِن الرمــِل؟   

  أفضت لالشئ عبــــر الفضـــاء

جد الخطراوي قد وظف آيات القـرآن الكـريم         الشعرية ن في هذه المقطوعة       

بشكل صريح ليبين لنا ما في قلبه من قلق وإحباط وتذمر بما أصاب مجتمعـة مـن                 

 عن الوازع الديني الذي سيؤكد بأنهم إن رجعوا إليه وآمنوا حـق             واالنصرافالبعد  

اإليمان لتبدلت أحوالهم، وتغيرت أمورهم، ونالحظ أنه بهذا الـسرد يؤمـل نفـسه              

  .يمان، وإصالة إلى قومه ونزع حب الدنيا من قلوبهم ليتوالى لهم الخيرباإل

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاٍت من          : "كما في قوله تعالى      

  .)2("السماء واألرض

وفه من دماء تنزف مـن      وفي ذات القصيدة يستمر شاعرنا لعرض ما في ج           

لى الدين، والرجوع إليه، لتدب الحياة،      الناس ع  يه، لحث قلبه، ودموٍع تذرف من عين    

وإخضرار الصحراء والجبال واألشجار كما في قوله، بل إنهم سيصلون إلـى مـا              

                                                 
  .153،154صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس،    )1(

  .96:سورة األعراف، آية   )2(
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يريدونه من نعمة ورغٍد وعافية وحياة ممتعة، في ضل ذلك اإليمان والتقوى، وكـل              

  :)1(ذلك في قوله

   اخِتالج تَقَرآمنوا الس لَوخَفَقَ ا   واِري وحلِْجباِل الْص  

   رالـــشَج ـــسجـــاِر وهالِبح رقَـــوو  

ــاِرهِ  ــذِْع أثمــ ــى الِجــ ــتْ إلــ   وحنَــ

  ه إلى الْطَيــــــِر أوكَـــاروتَاقَــــتْ

  :إلى قوله   

 آمنواولَو مأنّه  

   األرضألغدقت

  واٍد لَبِن

  وواٍد عسٍل

اري الْنُجومباٍد طُموٍح يوو  

  يمِسكُها ِباليمين

  ِرسها كالوروِدوتغْ

  علَى وجنتيِه ِرياح الْأمْل

قد أخذ منحى آخر في خطابه الشعري، وهـو  الشاعر وفي آخر القصيدة نجد       

عذابهم وعقوبتهم بزلزال األرض،    ير من الكفر، وبيان وقوعهم به، واستحقاق        التحذ

كما في  ،   على وشك النهاية   موأن ذلك هو خاتمة كفرهم وانصرافهم عن الحق، وأنه        

  :قوله

  نهم كَفَروا ِبالِبدايِةولَِك

  لْزالهافَزلِْزلتْ الْأرض ِز

  وأخْرج رِبي أثْقَالها

  ليعلَم بباِب الِنهايِة

  )2(وأن الفَنَاء طَريقُ البقَاِء
                                                 

  .154،155،156ص تفاصيل في خارطة الطقس،لخطراوي، ا   )1(

  .156 ص،تفاصيل في خارطة الطقسالخطراوي،    )2(
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إذا زلزلـت األرض    : "وفي ذلك تناص واضح وصريح، كما في قوله تعالى           

  .)1("لهازلزالها، وأخرجت األرض أثقا

وكما أن الخطراوي استلهم التراث القرآني بشكل صريح، نجده أيضاً اتجـه               

وأفضل مما سبق فنيـاً أن      "قرآن الكريم ووظفها في شعره،      إلى بعض معاني آيات ال    

يقيس الشاعر النص القرآني مستغالً معناه بحيث يعيد صياغته دون أن يـشير إليـه          

 في فلك داللتـه     -وفقاً لهذا النمط أيضاً   – يدور   صراحة، إال أن النص القرآني يظل     

  .)2("األصلية دون أن يتعداها

عندما حمل الورق   " ملخيا"هيئة  شابه ل ففي المقطع التالي يتحدث عن هيئته الم         

، واصفاً وضـعه فـي االخـتالس        "دقينوس"وهو يخاف من ملك المدينة آنذاك وهو        

  :واالحتجاج، كما في قوله

 ِجْئتُكُم لَقَدرو ِعيمقٌو  

  أِريد طَعاماً

  أداري ِبِه سورةَ الجوِع

  أرسم وجِهي ِبباِب الْمدينَِة

  وأكْتُب إسِمي علَى الطُرقاِت احِتجاجاً

  اًوـنْقُُل خَطِْوي اخِْتلَاس

  يساِبقُني الخوفُ

  )3( الليِلِمن عسِس

فابعثوا أحدكم بورقكم هـذه إلـى       : " قوله تعالى  إن األبيات السابقة تتناص مع       

  .)4("المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه

                                                 
  .1،2:سورة الزلزلة، آية   )1(

الهندي، أشجان، توظيف التراث في الشعر السعودي المعاصر، نادي الرياض األدبـي،               )2(

  .100م، ص1996/هـ1417، 1الرياض، ط

  .137رطة الطقس، صتفاصيل في خاالخطراوي،    )3(

  .19:، آيةسورة الكهف   )4(
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وليتلطـف وال   : ")1(وبعد ذلك استوحى الشاعر بعض معاني قولـه تعـالى            

للداللة على عدم   ". وصيدوكلبهم باسطٌ ذراعيه بال   : ")2(وقوله تعالى " يشعرن بكم أحداً  

، وأنه منفي ومبغٌض من مجتمعه، مثله كمثـل أهـل        بلغته وال حتى بورقه   القبول ال   

  :الكهف، وذلك في قوله

ِرفَــــــــاِقي هنــــــــاك  

  أشَـــادوا علَـــي بـــأن أتَلَطـــفَ

أن ــام ــوفَ الِلئــ ــر خَــ    اتنكَــ

ــروبِ   ــد الغُ ــشمس عنْ ــأقْتَِنص الْ   ِل

ــا الوِصــيدِ    ــي حنَاي ــا ِف هِدعأوو  

 ــِسنين ــام الــ ــِوي ركَــ   وَأطْــ

آِتيِبالْو ــه ــاِمهـــــ   طَعـــــ

ــلُ  ــا الْحــــــ   ؟فَمــــــ

  ؟.لَــــا لُفتــــي تفهمــــون  

لــونِقــــــي تَقْبرلَا و3 (؟.و(  

، وهو التفكير والتأمل بجليـل      )استطراد في جملة معترضة   (ولنا في قصيدته       

 بأن الكلمة شيء عجيب، وأمٌر فريد، حيث تم         اً موضح -سبحانه وتعالى –صنيع اهللا   

ميز الخالق بها المخلوقات، وهي جسر التواصل       التحاور بها في السماء واألرض، و     

  :وحبل التفاهم، كما نراه في قوله

   حين كان  وتَلْتَِقي هواِجسي ِبقصِة اإلنْسانِ   

بك  و ِمثْلَــه مــاِءكَانَــتْ الْأشْــياء  

  ــماء الْأس مآد ــه ــم اإللَ ــفَ علَّ كَيو  

ــتْ ا ــملْفَكَانَــــــ   كَِلــــــ

ــاءِ  ــوقَ المــ ــرشُ فَــ   والْعــ
                                                 

  .19:  ، آيةسورة الكهف   )1(

  .18:  ، آيةسورة الكهف   )2(

  .138،139صالخطراوي، تفاصيل في خارطة الطقس،    )3(
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  نَــــــــتْ الكَِلــــــــموكَا

ــسماءِ  ــي الــ ــرشُ ِفــ   والْعــ

كَانــــــــت الكَِلــــــــمو  

ــ ــِضنَارسِجـــــ   نَا ِلبعـــــ

ــشر ــالِق البــ ــسورنا لخــ   جــ

 ــس ــِع الْـــــ   ماِءوراِفـــــ

كَانَــــــــِت الكَِلــــــــمو  

ِمفْتَـــــاحـــــذَا الكـــــونه   

  )1(شَفْــــــــرةَ الوجــــوِد

حيـث أن   ،  )2("وعلم آدم األسـماء كلهـا     : "وقد استوحى ذلك من قوله تعالى        

ـ              ى قولـه   الكلمة هي السر، والقرآن الكريم هو كالٌم من اهللا سبحانه، وهذا يقودنا إل

إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن         : " -ا القصيدة نايحيث عبر عنه في ث    -تعالى  

  ".فيكون

ويمكن القول بأن هناك مفردات لغوية التبست هوامش إضافية نتيجة لدخولها              

نها مفردات قرآنية، حتـى بعـد تميـز        رآنية، حتى يصح لنا القول إ     يب الق في التراك 

السياق وتغير الوظيفة النحوية يظل لها هذا الطابع، فإذا وظفت فـي تراكيـب مـا                

  .)3( بعضاً من هوامشها المكتسبة، ومن ثم دلت على ظواهر تناصيةاأشاعت فيه

  :الشاعرومن ذلك قول 

ـُانْظاِدٌم، فَـ قَِرـنَصـْد الـوِعـَم   هِِـِريـ

                                                                                                                                               
  .159،160 صالمرجع نفسه،   )1(

  .13: سورة البقرة، آية   )2(

 الهيئة المصرية العامة للكتاب،   عبد المطلب، محمد، قراءات أسلوبية في الشعر الحديث،             )3(

  .170م، ص1995 القاهرة،



 120

ــى  ــي ِحم ــِت(ِف يِرِق) الْبــو ــاِنم    األفْنَ

ــاً   ــاً مِبينـ ــاء فَتْحـ ــيكون الْلقَـ   سـ

  )1( األوثَاِنــــوةُتَنْتَِهي ِفيه سطْــــ

ِمن األلفاظ المشبعة بظالل قرآنية، يدفع بذهن المتلقي إلى         ) فًَتْحاً مبيناً (فاللفظ     

  .)2("حنا لَك فَتْحاً مِبينَاًإنَا فَتَ:"استحضار قوله تعالى

سـبحانه  –والخطراوي يبدو تأثره واضحاً جلياً بالقرآن الكـريم، يقـول اهللا               

  .)3("تَعِرفُ ِفي وجوِهِهم نَضرةَ النَِّعيِم:"-وتعالى

وحول هذا المعنى القرآني دارت بعض النماذج في شـعر الخطـراوي، إذ                

  :يقول

  ..أنْـــــتَ التـــــي أنقـــــذتها

  ..هـــا نـــضرةَ النِّعـــيم ِفيعـــدتََأ

ــدِ   ِديج ــن ــروح ِم ــا الْ هــتَ ِفي   ..بعثْ

ِطــــــــرتَملَتْ تَساةفَأقْبي4 (.. الْح(  

إن الخطاب الشعري ال يمتص مفرده أو تركيباً أو آية بعينها، بل يعتمد على              "   

 به، وال يمنع هـذا أن       التعامل مع إشارة لغوية لتحيل إلى النص القرآن ألنها تختض         

  .)5("يكون للدال اإلشاري وجود في الصياغة القرآنية

  :الحديث الشريف. ب

 بان نهاية األمة طيبـة،      -صلى اهللا عليه وسلم   –استقى الشاعر من قول النبي         

–ويومها آٍت ال ريب فيه، يوم تنتصر األمة على أعدائها، إنها بشارة النبي الكـريم                

                                                                                                                                               
  .69صطراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )1(

  .1:سورة الفتح، آية   )2(

  .24: سورة المطففين، آية   )3(

  .37صالخطراوي، مرافئ األمل،    )4(

  .175ص عبد المطلب، قراءات أسلوبية في الشعر العربي،   )5(
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يا مسلم يا عبد اهللا،     : وحتى يقول الشجر والحجر   :".. إذ يقول  -صلى اهللا عليه وسلم   

  :الشاعرمن ذلك يقول " هذا يهودي ورائي تعال فاقتله إال الغرقد من شجر يهود

ــسالمِ     ــى الْ ــُل معنَ هــتُ أج ــد ِب   لَقَ

 ا(وأنْتَِظـــــــرقَـــــــدالْفَر(  

ــر ــه الْحجـــ ــأُل عنْـــ   سأســـ

رــشَج ــه الْـــ ــأُل عنْـــ   سأســـ

ــأُل ع ــشَجروأســـ ــه الْـــ   نْـــ

   ونَـوح الْقَمـر    وأسأُل عنْه دموع الْشموسِ   

  )1(سيأِتي غَـــــــــــــــداً

مـع  لم يتركنا صرعى اليأس والندم، ولكن كان رحيماً بنا عنـدما تنـاص                 

 ولكن  ،فاليأس غير وارد أبداً لهذه األمة المحمدية التي تمرض        الحديث الشريف، نعم    

  .اًال تموت أبد

  : حيث نراه يقول-صلى اهللا عليه وسلم– من حديث النبي الشاعرويستقي    

  مــا ِفــيأيهــا الــشَاِمتُون مهــالً فَ

  ستَموتون فَالخُلُود محــــــاٌل

   ــن ــتٌ ِم ــِذِه األرض مفِْل ــاِره أس   

   دار قَــــــرارلَيس هِذي الْحياةُ

 حيـث   -صلى اهللا عليـه وسـلم     –ث رسول اهللا    فِهذِه األبيات تتناص مع حدي       

  ".يِه اهللا ويبتَِليكفال تَشْمتَ ِبمِصيبِة حلّتْ ِبأِخيك، فَيعاف: "يقول

  :الشاعروفي قول 

 ــا رب ــتُ ي ــصاةً . وقُلْ ــا ع   هبنَ

  وهبنَــــــــا جنــــــــاةً

ــع ــاك شُـــــ   ثَاًوِجْئنَـــــ

ــي  ــين نَبِكـــــ   مِنيِيـــــ

 ضاك ستَِحــــــــــقُ ِرأال نَ

– الشعرية السابقة من قـول الرسـول         لقد استوحى الشاعر معنى المقطوعة       

  ".بر مدفُوٌع ِباألبواِب لَو أقْسم علَى اهللا ألبرهرب أشْعثَ أغ:"-صلى اهللا عليه وسلم
                                                 

  .89،90صي خارطة الطقس، اصيل فالخطراوي، تف   )1(
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، بل هو انعكاس ِلما فـي       حديث السابق رهن المصادفة   ولم يوظف الشاعر ال      

؛ لتطمـئن روحـه     -صلى اهللا عليه وسـلم    – هفلجأ إلى قول  داخله من آالم وأحزان،     

  .وتسكن جوارحه، وتهدأ أنفاسه
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  الفصل الثالث

  الدراسة الفنية

  

  :الموسيقى الشعرية 1.3

ومـن  ( من عناصر العمل األدبـي،       كل الموسيقى الشعرية عنصراً مهماً    تش   

فهـي  . )1( )المسلّم به أن موسيقى الشعر تظل خاصية من خصائصه همـساً وإلقـاء       

تضيف إلـى   "عنصر بارز فيه، ومكون رئيس من مكونات التجربة الشعرية، وهي           

وكل . الكلمات حياة فوق حياتها، وهي تصل بمعاني الشعر إلى قلوبنا بمجرد سماعه           

هذا مما يثير منا الرغبة في قراءته وإنـشاده وترديـد هـذا اإلنـشاء كلمـا راق                  

 إلى وقعها في الشعر، فينفعـل الوجـدان؛         والموسيقى الشعرية تستريح النفس   .)2("لنا

والموسـيقى  . )3( )ألنها العنصر الذي يستطيع أن يثير العاطفة ويكسبها قدرة التأثير         (

وهي التي تميز الشعر من غيره منذ الوهلة األولى، إذ الشاعر يراعي فـي عملـه                

ؤكد أنـه   ومن المسلّم به أيضاً تجارب اإلنسانية في كل العصور ت         . "الجانب اإليقاعي 

  .)4("ال شعر بال موسيقى

إن المظهر الجميل المتناسق األجزاء، المتساوي األطراف يسر العين، ويزداد             

سرورها على قدر اكتشافها هذا التناسق، وكذلك الشأن في األصـوات المتناسـبة،             

              فترتيب نغمات الموسيقى بحيث تألفه األذن وتلذذ به من بواعث السرور، كما أن أي

  .)5(عاة نفور واشمئزاز لهذه األصواتخلل مد

وثمة شبه قوي بين الشعر والموسيقى، وهذا الشبه بات مؤكداً بالشعر الغنائي               

ونالحظ أن كالً من الموسيقى واألوزان الشعرية تتنوع أنواعاً         . على وجه الخصوص  

                                                 
  .10م، ص1987، 1 النقد األدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ط هالل، غنيمي، محمد   )1(

  .171، ص3ضيف، شوقي، في النقد األدبي، دار المعارف، القاهرة، ط   )2(

، محمد زكي، الرؤية المعاصرة في األدب والنقـد، دار النهـضة العربيـة،              العشماوي   )3(

  .187م، ص1983بيروت، 

  .9،ص1حسن عبد اهللا، محمد، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، مصر، ط   )4(

  .436صالنقد األدبي الحديث، محمد غنيمي هالل،    )5(
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فالصوت يختلف عن الصوت بالطول والقصر، وأنه جهوري أو خافت، وأنه  : "أربعة

  .)1(" أو رقيق، وأنه مرتفع أو منخفضغليظ

 ارتباط الموسيقى بالشعر، فهي من أهم األمور التي تميز الشعر           اًبات واضح    

وهي إحـدى المقومـات     . عن النثر، حتى أن الكالم إذا ما خال منها ال يسمى شعراً           

من التـأثير وإثـارة   : وهي التي تحمل مضمونه، وتحقق غايته    . الفنية الضرورية له  

  .)2(واطف واالنفعاالتالع

  :إلى قسمين؛ هما" الموسيقى الشعرية"وتنقسم 

  .الموسيقى الداخلية .1

 .الموسيقى الخارجية .2
 

  : الموسيقى الداخلية1.1.3

هذا االنسجام الصوتي الداخلي الذي ينبع مـن هـذا التوافـق            (وتعرف بأنها      

  .)3()عض حيناً آخرالموسيقي بين الكلمات ودالالتها حيناً، أو بين الكلمات بعضها وب

مجموعة من األنماط الموسيقية الداخلة في بنيـة النـسيج          "ويقصد بها أيضاً       

الشعري والتي تعطي مالمح خاصة لتجربة الشاعر، ليس من جهة اإليقاع فقط، بل             

  .)4("من جهة الداللة أيضاً

والموسيقى الداخلية تساعد على األداء الصوتي الخارجي الذي يمثله الـوزن              

القافية، وتساعد أيضاً على اإلثراء في اإليقاع الصوتي في الشعر، ويكمن ذلك في             و

                                                 
  .71م، ص1983، 5أحمد أمين، النقد األدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط   )1(

لنص الشعري، مكتبة المنار، الزرقـاء،      ، عضوية الموسيقى في ا     صالح ، عبد الفتاح  نافع   )2(

  .32هـ، ص1405، 1األردن، ط

عبد الرحمن محمد، إبراهيم، قضايا الشعر في النقد العربـي، دار العـودة، بيـروت،                  )3(

  .78الفن ومذاهبه في الشعر العربي، شوقي ضيف، ص:  وينظر– 71م، ص2،1981ط

حمد هاشم رشيد، دار الحريـري      الوصيفي، عبد الرحمن، الخصائص الفنية في شعر م          )4(

  .184هـ، ص1416، 1للطباعة، القاهرة، ط
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 في الحـروف والحركـات، حيـث        المالئمةاختبار الشاعر لكلماته ثم قدرته على       "

  .)1("يضيف بمثل هذه الصنعِة الخفية شيئاًَ كثيراً إلى المعنى

األبيات، كما أنهـا    تساعد على تناغم األصوات وتالحم      "والموسيقى الداخلية      

ميدان للمفاضلة بين الشعراء وبين بعضهم بعضاً؛ ألنها موسيقى خفية تدّل على قدرة             

  .)2("الشاعر وتفرده

  :ونشعر بالموسيقى الداخلية من خالل الظواهر التالية 

  : إيقاع التفعيالت1.

وكل بحر من بحور    "لكل بحر من بحور الشعر موسيقية خاصة به عن غيره              

ومن المشهور أن البحور الصافية ذات التفعيالت المتشابهة        . له نغمات مختلفة  الشعر  

. غالباً ما تكون أكثر موسيقية من البحور الممزوجة أو التـي ال تتـشابه تفعيالتهـا               

وعليه فإن الرمل الكامل أغنى بالموسيقى من البحـر الطويـل، علـى أن البحـور              

أغنى بالموسيقى من التفعيالت الطويلـة،      الصافية ذات التفعيالت المتشابهة القصيرة      

وهذا يفسر مجيء معظم األناشيد على المتدارك أو المتقارب وبنسبة أقل على الرجز             

  .)3("والهزج

  ):ميالٌد جديد(ولنا في قول شاعرنا من قصيدته    

  ــدِعيــفٌ بــاتي كَهيىحــدالْم   

  ن الِريــاحوِفــي جاِنبيــِه تَــئُ  

ــــــريـــن الِْشفاه بكآٍه تَكس  

  يموتُ علـى نَاِجذَيـِه الْـصدى        

   حافتيـِه الْـردى    وتَحثو علَـى  

  )4( َأحـشَاء سعٍد بداتُمـــزقُ

  :على البحر المتقارب أيضاً يقول) كلمات مبحرة(وفي قصيدٍة    

  صـــوتُِك اآلِســـر يـــا فـــاِتنَِتي   

                                                 
  .92 صضوية الموسيقى في النص الشعري،، عنافع عبد الفتاح    )1(

  .97ص، في النقد األدبي، شوقي ضيف   )2(

أبو شريفة، عبد القادر حسين الفي، مدخل إلى تحليل النص األدبي، دار الفكـر للنـشر                   )3(

  .84م، ص1993، 1413، 1والتوزيع، ط

  .11 صالخطراوي، همسات في أذن الليل،   )4(
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  ــه ــاٍر جميلـ ــاٍر وأثْمـ ــُل أزهـ   حقْـ

عــاِبي ــاِحرةٌوينَـــ ــوى ســـ    هـــ

ــةَ  ــجاٍر الْخَِميلَـ ــين أشْـ ــادى بـ   تَتَهـ

  ومراجِِيــــح ِمـــن الشَـــوِق بها   

  )1(يجمل العيش بأحضــــاِن الطُّـــفولَةْ

  ):مشروع لحن(وعلى بحر الرمل تكون قصيدته 

ــةٌ  ــتَ أغِْنيــ ــفَِتي أنْــ ــى شَــ   علــ

ــودِ  تَ ــذا الْوجـ ــاء هـ ــتْ ِبأرجـ   رامـ

  منَى بــــــالْ آفاقــــــهلــــــونن

  )2(ونُلِْقـــــي عضلَيـــِه ِضالَل الْخُلُوِد

 .كل تلك النماذج كانت مليئة بالنغم اآلسر، واإليقاع الهادئ الجميل العذب

  : موسيقى الحرف2.

ويقصد بها طبقات األصوات التي ترمز إلى مدلوالت معينة ولغرض معين،              

رخاوة وتارة للجهر، ويعلـق     فتارة توحي للهمس وتارة أخرى للشدة والمدة وتارة لل        

لقد حقق الشاعر العربي في العصر الجاهلي أكبر إنجـاز فنـي،            : "الخطراوي بقوله 

حينما اكتشف اإليقاع الهامس، والصائت لأللفاظ، واهتدى بحسه الصافي إلى الجانب           

  .)3("الموسيقي في الشعر، وميزه به عن النثر األدبي الرائع

يطرق لها الصوت الهامس، وكـذلك إذا       وبته  خاطب محبو الشاعر ي فإذا كان      

  .كان في حالة غضب يكون للصوت الجهوري تأثيٌر وقبول

، يركز الخطراوي علـى الـصوت الهـامس         )العبيد والمطر (وفي قصيدته      

  :الموجه إلى محبوبته، وبأسلوٍب رقيق متناغم يصل إلى مراده، إذ يقول
                                                                                                                                               

  .50صالخطراوي، حروف من دفتر األشواق،    )1(

  .193، صالمرجع نفسه   )2(

  .74، صات وأشياء أخرىالبنات واألمهات والزوجات في المفضليالخطراوي،    )3(
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 تَض نِحيـ    و   ر الْمطَـر  حِكين يا حبيبتي ينْهِم

ــصاِن ِفتْنَــ   ــي الَْأغْ ــب ِف تَهــر ةُ الْثَم  

 رــشَج ــوِرقُ الْــــــ   فَيــــــ

 ــر ــقُ الْزهــــــ   ويونَــــــ

تَرِقي الْو الْأنْغَــــام قُــــصتَر1(و(  

ت جهورياً، ذو    يصبح الصو  يتناول قضايا األمة العربية، تجد الصوت     وعندما     

  :ه في قلبه، إذ يقول الشاعر في نفسه، ويكنداللة على ما يشعر به

ــواِجِعي   ــلُّ م ــي كُ ــي عين ــسيِر وف أي  

  وسهد الْصحاِرى الـساِفيات، علـى فَِمـي       

ــر ــي تَحفُ ــوقَ جِبين ــِريحوفَ ــاً الْ    موِطنَ

ــياد الْحــرِمــيِلكُــِل جِفــي د والِْملْــح   

ــر بعــِاطعٌ و ــِبالد مقَ ــي الْ ــداِدي ف    امِت

  )2(ــــى، وقَلْـــٍب ميتّـِمِلُأغْنيٍة ثَكْلَـ

  : لإليقاع الصوتي ظواهر منها

  : الترصيع1.

أن يتوخى فيه تصيير مقاطع األجزاء في البيت على سجع، أو شبه بـه،              "هو     

  .)3("أو من جنس هو واحد في التصريف

وهو أن ينهي الشاعر المصراع االول من البيت بحرف الروي الـذي بنـى                 

ف واحد، مما ينتج عنه نوع مـن         العروض والضرب على حر    عليه قصيدته، فتتخذُ  

  .)1("كما يحقق كذلك رنة موسيقية منبهة"التنغيم والتساوي في اإليقاع، 

                                                 
  .43صاوي، حروف من دفتر األشواق، الخطر   )1(

  .93 ص الرحيل،الخطراوي، أسئلة   )2(

، 3بكار، يوسف حسين، بناء القصيدة في النقد العربي القديم، دار األندلس، بيـروت، ط                )3(

  .173م، ص1983هـ، 1403
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ويرى النقاد أن التصريع ال يحسن في كل موضع، وال يصلح  لكـل حـال،                   

  .)2(وكثرته في القصيدة دليل على التكلف المقيت

  .)3(ارزة غير ما يحدثه الوزن والقافيةولعل كثرته تسبب نغمة أخرى ب   

  : ومن ذلك قوله

  )4(وروعةُ الفَجِر ِفي إطْاللِة الِعيــِد    قَالتْ وِفي صوِتها ِسـحر الْأغَاِريِد

  : وفي قوله أيضاً

  ، ِبـالْعيِش الْـأِمين    )الْفَهـدِ (ِفي ِضـلَاِل    

الَِميــــنكُلِّ الْع نيــــى باه5(نَتَب(  

  :التدوير. 2

الذي اشترك شطراه في كلمة واحدة بأن يكون بعـضها مـن            (البيت المدور      

  .)6( )الشطر األول وبعضها من الشطر الثاني

  ):أنا في طيبة(وذلك في قصيدته    

  أنَــا ِفــي طَيبــٍة أِتيــه علَــى الدهـــ

  )1(وأمِشي علَى رؤوِس اللياِلــي .. ـِر

                                                                                                                                               
  .79 صإلى تحليل النص األدبي،مدخل ، حسين الفي،  وعبد القادر أبو شريفة،    )1(

 تعليق عبـد المتعـال   ، سر الفصاحة،)محمد بن عبيد اهللا بن محمد  (ابن سنان الخفاجي،       )2(

  .339هـ، ص1372الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده، مصر، 

  .173النقد األدبي القديم، صيوسف حسين بكار، بناء القصيدة في    )3(

  .138صطراوي، همسات في أذن الليل، الخ   )4(

  .127ص طراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )5(

يقى الشعر العربي بيت الثبـات والتطـور، مكتبـة الخـاتمي،            عبد الدايم، صابر، موس      )6(

  .61م، ص1993هـ، 1413، 3القاهرة، ط
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، يلجأ إلى التدوير أيضاً، وذلك في )لى ضفاف البيانع(وفي مطلع قصيدته    

  :قوله

ــةٌ   ــذِه لَيلَ ه  رــشِّع ــا الْ ِبه ــه يِتي  

  )2(ويزهو ِضـــــفَاِف الْبيـــاِن

إن التدوير لدى الشعر قادة إلى جمال الكلمة وعذوبتها، وكـان بعيـداً عـن                 

  .النشار

  

  : الموسيقى الخارجية2.1.3

فهي موسـيقى العـروض، أي البحـور        . ي الوزن والقافية  وهي التي تمثل ف      

  .المعروفة التي تضبط بالعروض

وتعد األوزان والقوافي أبرز الفوارق، وأشدها وضوحاً بين الـشعر النثـر،               

وعدها ابن  .)3("قول موزون مقفى يدل على معنى     "لقول قدامة بن جعفر تعريفه للشعر       

  .)4("صيةأعظم أركان الشعر وأوالها به خصو"رشيق 

ولم يعرف عن أي لغة من اللغات القديمة كالفارسية والروميـة والعبريـة،                

–النظام الدقيق المتمثل في اإليقاعات واختتام األبيات بالقوافي ولعل هذه الظـاهرة             

 سبب رئيسي جعل الشعر العربي يفرض هيمنتـه، ويظفـر بكـل             -الوزن والقافية 

  .)5( اإلسالميةاألشعار التي كانت موجودة بعد الفتوح

  

  

                                                                                                                                               
  .7صوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطرا   )1(

  .20، صوي، تفاصيل في خارطة الطقسالخطرا   )2(

قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، تحقيق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلميـة، بيـروت،                  )3(

  .78م، ص1983، 1ط

ونقده، تحقيق محمد محيي الـدين عبـد        ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه و           ) 4(

  .134م، ص1972، دار الجيل، بيروت، 4، ط1الحميد، ج

  .102صيف، في النقد األدبي، شوقي ض   )5(
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  :وتقوم موسيقى الشعر الخارجية على

والبيت بكامله يشكل . )1("مجموعة من التفعيالت التي تتألف منها البيت" الوزن هو 1.

  .)2(وحدة موسيقية للقصيدة العربية

وللوزن إيقاٌع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبة واعتـدال                

هو الفارق األكبر بين الشعر والنثر، وبدونه تـنحط، لغـة           ، كما أن الوزن     )3(أجزائه

  .)4(الشعر، ويهبط مستواها بشكل تدريجي إلى ما ليبس لغة شعر

  .وقد نظم الخطراوي في شعره معظم البحور الخليلية   

  :وقد اختلفت نسبة شيوع هذه البحور، وهي في الترتيب على النحو التالي   

  ). مرة68(الخفيف  .1

 ).ة مر41(الكامل  .2

 ). مرة24(الرمل  .3

 ). مرة19(المتقارب  .4

 ). مرة15(البسيط  .5

 ). مرة11(الوافر  .6

 ). مرات8(الرجز  .7

 ). مرات5(المتدارك  .8

 ). مرات4(الطويل  .9

 ).مرة واحدة(المجتث  .10

، و  )1(أكثر شيوعاً الذي يحتل مكانة عالية في سوق الشعر الحديث         " فالخفيف"   

الذي اهتم به شـعراء العـصر الحـديث،      " الكامل"، يليه   )2("جزالة ورشاقة " الخفيف"

                                                 
  .436ل، النقد األدبي الحديث، صمحمد غنيمي هال   )1(

  .436صالمصدر نفسه،    )2(

هــ،  1402، 1الشعر، تحقيق عباس عبـد الـستار، ط     رن طباطبا، محمد أحمد، عيا    اب   )3(

  .21، دار الكتب العلمية، بيروت، ص200م، 1982

  .339صالخفاجي، سر الفصاحة، ابن سنان    )4(
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، وأكثر النظم فيـه وتجـد لكامـل         ...)البارودي وحافظ وشوي ومحمد بن عثيمين     (

وهو في الترتيب الثالـث     " بحر الرمل "، ويليه عند الخطراوي     )3(جزالة وحسن اطراد  

فقد ظل هذا البحر خامالً في أشعار القدماء حتى جاء العصر الحديث فـنهض بـه                "

  .)4("شكت أن تتركه المنزلة الثانية في أوزان الشعرنهضة أو

، )6("بساطة وسهولة"، ثم يليه المتقارب رابعاً، حيث له       )5(" وسهولة وللرمل لينٌ "   

ثم يتدرج طرقٌُه نزوالً، إلى البسيط ثم الوافر ثم الرجز، ثم المتدارك ثم الطويل الذي               

ته تقل في العصر الحديث كما يقول    ، وبدأت مكان  )7(جاء ثلث الشعر العربي القديم منه     

  ".المجتث"، ثم أقلهم "إبراهيم أنيس"

  :، إذ يقول)ولكن.. تُِحب(ومن قصائد بحر الخفيف التام، قصيدته    

زــع ــن مـ ــب ولِكـ ــا تُِحـ   تَ أنْهـ

ــِريء بــب ــِشتاِء الْح ــِقيِع الْ ص ــن    ِم

  ِطفْلَــةٌ تَمــَأل الِْرحــاب ضــِجيجاً   

  )8(الْنحــِل ِفي األجواِءوِهي تَعـــدو كَ

  ):النجوى الحالمة(وقصيدته    

 أي نَجــوى تَــرددتْ ِفــي كَيــاِني   

 كَرِفيــِق الْنَــدى علَــى األقْحــوانِ   

 ِء الْطَــروِب ِفــي لَيــِل عــرٍسكَالْــِضيا
                                                                                                                                               

  .200م، ص1981، 1األنجلو، القاهرة، ط، إبراهيم، موسيقى الشعر، مكتبة أنيس   )1(

، منهاج وسراج األدباء، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة،         القرطاجي، أبي الحسن حازم      )2(

  .269، 2دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

  .269، صالمصدر نفسه   )3(

  .200صأنيس، موسيقى الشعر،    )4(

  .269صبلقاء وسراج األدباء، القرطاجي، منهاج ال   )5(

  .269، صالمصدر نفسه   )6(

  .191ص أنيس، موسيقى الشعر، إ   )7(

  .135 صاوي، حروف من دفتر األشواق،لخطرا   )8(



 132

  )1(ِعبقَـــِري الْأنْغَاِم والْألْحـــــاِن

     

، إذ  )في مهب العاصـفة   (مل تاماًَ، قصيدته    ونموذج على قصائده بالبحر الكا       

  :يقول

ــِر ــِئن شَ ــن اولَ ــرةًبتُ ِم ِة مادعــس   لْ

ــِر ــد شَ ــراراً فَلَقَ ــِشقَاِء ِم ــن الْ   بتُ ِم

ــتُ أ ــاً   آمنْ ــدتُ ملَعفََ ــد وِل ــى قَ   ن

  )2(ِبالْحزِن، متِّخذَاً علَــــــي ِسوارا

  ):نفحة العبيد (هوقصيدتُ   

  وفي الِعيوِن تَِحيـةٌ   _وُل  جاءتْ تَقُ 

  تَلْقَـــى ِبها ُأنْساً وِطيباً غَاِمـراً

  خذْ زهْرةً ِمما تَـرى ِفـي الْكَـْأسِ          

  )3(ينْسيك ما في النّفِْس ِمن إحسـاِس

  :، يقول فيها)أغنية القالع(ومن أمثلة بحر الرمل التام قصيدته    

  اســـــمِعيِني مـــــرةً واِحـــــدةً

ــم ــبِ  ثُـ ــام الحقَـ ــوذي ِبركَـ    لُـ

ــا   اِفهرأع ــن ــْئِت ِم ــا ِش ــسِحي م وام  

  )4(واسحبـــي ذَيلَِك فَـــوقَ السحـِب

                                                                                                                                               
  .103 صالخطراوي، غناء الجرح،   )1(

  .17صالخطراوي، في دائرة الغبار،    )2(

  .107 صطراوي، همسات في أذن الليل،الخ   )3(

  .70صوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطرا   )4(
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ــو ــلءتَقُ ــِرلين ِم ــبٌ :  الْثَغْ ــك قُلّ   إن

  )1(نَزوٌع إلـى الْتَغْييــر، ال تَخْدعن ِمثِْلي

المديـد، والمـضارع،    : (لبحور التي ترد في دواوين الخطراوي فهـي       أما ا    

، مع مالحظة طرق الخطـراوي معظـم        )والسريع، والمسرح، والهزج، والمقضب   

  .البحور، ولم يخصص بحر بعينه لتجربة شعرية معينة

  :لقافيةا.2

القوافي من خر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبلـه             "كما منها الخليل        

  .)2(" حركة الحرف الذي قبل الساكنمع

شبكة الوزن في االختصاص في الشعر، وال يسمى الشعر شعراً حتى           "وهي     

والقافية مهمة جداً موسيقياً ألنها تعطي الـسامع الـصوت          . )3("يكون له وزن وقافية   

وهي تشكل القمة في األداء الصوتي للوزن الـشعري،         . )4(المنسق الذي تتوقعه أذناه   

  .)5(تركيز النهائي للوزنوفي ال

وإذا كان الوزن يمثل جانباً في موسيقى الشعر مما يتبعه من إثارة في النفس                 

  .)6(والحس، فإن هذه الموسيقى تبلغ ذروتها إذا توفرت لها القافية

وتلك األصوات التي تتكرر في القافية بانتظـام تكـون بمثابـة الفواصـل                 

في كل لحظة، مما يورث االستمتاع واللذة المتوقعة        الموسيقية، يتوقع السامع ترددها     

  .)7(في فترات زمنية منتظمة طول اإلنشاد

                                                 
  .57صاوي، حروف من دفتر األشواق، الخطر   )1(

  .1/151صابن رشيق، العمدة،    )2(

  .1/99 صالمصدر نفسه،   )3(

خفاجي، محمد عبد المنعم، القصيدة العربية بين التطوير  والتجديد، دار الجيل، بيروت،                )4(

  .235هـ، ص1414، 1ط

، 1كشك، أحمد، القافية تاج اإليقاع الـشعري، مكتبـة الفيـصلية، مكـة المكرمـة، ط                  )5(

  .145م، ص1985هـ، 1405

  .74صسيقى في النص الشعري، نافع، عضوية الموعبد الفتاح صالح    )6(

  .246ص، موسيقى الشعر، أنيس   )7(

  ):أحب بكبِرياء(ومن أمثلة بحر الطويل قصيدته    
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وإلى جانب توزيعها ألجزاء القصيدة، فإن للقافية وظيفـة أخـرى، إذ هـي                 

الرابطة لصناعية بين عبارات القصيدة التي تتخللها، فبدونها تتشتت هذه العبـارات            

  .)1(وتتباعد

الوزن والقافية بعيداً عـن     " إسماعيل أهمية الوزن والقافية      ويلخص عز الدين     

: أي مذهب جمالي خاص هما عصب الشكل الشعري، هما الصفة الخاصة التي قلنا            

  .)2(..."إنه ال بد من توافرها حتى يكون الكالم المتشكل أمامنا وليس مجرد كالم

  . الخطراويونتطرق بعد ذلك إلى أبرز مالمح القافية في شعر محمد العيد   

  :الحروف التي اتخذها روياً. أ

إن الكثرة والتوسط والقلة والندرة في حروف الروي ليس بمقياس دائم، بـل                

الشعر فيض تلقائي لمشاعر قويـة،      "هذه عملية خاضعة لتجربة الشاعر وذوقه؛ ألن        

ي والشاعر عندما تجيش نفسه بالشعر ال يخضع في اعتباره بحراً أو قافية، وإنما يأت             

 أحاسيسه وانفعاالته بحكم أن الوزن والقافية، وما هو عضو متفاعـل            ليالءمطواعية  

  .)3("وعنصر ملتحم مع بقية عناصر النص الشعري

لقد استخدم الخطراوي اثنين وعشرين حرفاً من حروف الهجاء روياً، وهـذا               

  :يها، وفيما يلي إحصاء لتلك األحرفعلى سعة وكثرة المفردات التي يقتفيدل 

  ). مرة27( الهاء .2).                          مرة43( الراء .1

  ). مرة25( الباء .4).                         مرة26( الهمزة .3

  ). مرة24( النون .6).                           مرة24( الالم .5

  ). مرة15( الدال .8).                          مرة20( القاف .7

  ).      مرة12( الحاء .10).                          مرة13(ميم  ال.9

  ). مرات8( الياء .12).                       مرات10( التاء .11

                                                 
  .78صسيقى في النص الشعري، عبد الفتاح صالح عضوية المونافع،    )1(

إسماعيل، عز الدين، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنويـة، دار               )2(

  .65م، ص1966، 3الفكر العربي، القاهرة، ط

  .74صافع، عضوية الموسيقى، ن   )3(
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  ). مرات4( السين .14).                       مرات4( الكاف .13

  ).  مرات3(العين .16).                       مرات3( الضاد .15

  ).مرتين( الجيم .18).                         مرات3 ( الفاء.17

  ).مرة واحدة( الطاء .20).                     مرة واحدة( الشين .19

  ).مرة واحدة( األلف المقصورة .22).                    مرة واحدة( الصاد .21

            يتضح بعد ذلك ميل الشاعر لبعض األحرف التي ربما يلهـا   من خال  ستشعر

  . شعرية معينة، أو توحي له بلقطةاً معيناًموقف

الظاء، (ولم يتطرق الخطراوي إلى األحرف التالية ولم يستخدمها روياً وهي              

  ).والغين، والذال، الثاء، الخاء، الواو

  :تعدد القافية في القصيدة الواحدة. ب

 الواحـدة،   قام الخطراوي بالتجديد في قصائده، إذ تعددت القوافي في القصيدة            

على خلفية التنويع والتغيير، فهو ال يلتزم بقافية واحدة حتى ال يتقيد بها، ومن تلـك                

  ).مشروع لحن(القصائد التي شكّل في قافيتها، قصيدة 

  :إذ يقول

ــذَى  ــن شَـ ــالٍَم ِمـ ــي عـ ــرتُ ِفـ   وأبحـ

 ــفَاِئنُه ــوروِدســ ــا الْــ ــن حنَايــ   ِمــ

ــوأتُ ــشَاِء أكْنَتَبــ ــي انِْتــ ــه ِفــ   افَــ

   ِبِه ِفـــي ثَنَايـــا الْقَصيــِدشْـــتُوِع

  :وفي المقطع الذي يليه في ذات القصيدة

ــتَ ــاً تَباركْــ ــمها منْهلَــ ــا إســ    يــ

  وخَــصِب الحقــولِ ِلجــدِب الــصحارى  

  ــي ــجو الْقُــرى ِف    ِزحــاِم الــصباحِ وشَ

ــــرِسحَلواألِصي ِعنْــد اِئــــند1( الْم(  

                                                 
  .156، 155صاوي، حروف من دفتر األشواق، الخطر   )1(
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 وذلك ليعطـي الـشاعر      تنوع القافية من روي الدال إلى روي الالم،       نالحظ     

  .واحدةقافية حرية التعبير عن نفسه وعدم التقيد ب

  :اللغة واألسلوب

  

  :اللغة 2.3  

اللغة هي الحياة، وهي التواصل، واالتصال، ومنها يلتحم اإلنسان مع اآلخر،              

  .)1("ة تفكير اإلنسانالوعاء الفكري للماضي والحاضر والمستقبل وأدا"فهي 

تتجـاوز  "، بينما لغـة الـشعر   )2(إذ ال يعقل أن يفكر المرء خارج إطار اللغة          

  .)3("معناها المباشر إلى معنى أوسع وأعمق مما هي عليه في الحديث العادي

والشعر تعبير عن وجدان األديب؛ لذلك ال بد من وسائل تبلغه المتلقي وأهـم                 

وما يتركب منها، ألنها الرسل التي تبلغ المتلقي ما يريـده           تلك الوسائل هي األلفاظ     

  .األديب

ولهذا فاللغة من عناصر الشعر العامة، وال بد لألديب أن يتّبع فيهـا نظامـاً                  

  .)4(خاصاً، ليؤدي به المعاني بطريقة مختلفة عن فنون القول األخرى

عاً من اللفظ هو    علم أن لكل نوع من المعنى نو      ا"ويقول عبد القاهر الجرجاني        

  .)5("به أخص وأولى، وضروباً من العبارة هو بتأديته أقوم، وهو فيه أجلى

                                                 
خذري، علي، وشخصية األمة، مجلة العلوم االجتماعيـة واإلنـسانية، جامعـة باتنـة،                 )1(

نايل الحجايا، خالد محادين حياته وشـعره،       :  انظر -82م، ص 1994،  2الجزائر، عدد   

  .150م، ص2004هـ، 1425، 1 طمركز يزيد للنشر، الكرك،

مرتاض، عبد الملك، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، سلسة عالمك المعرفة،                )2(

  .107م، ص1998، 240رقم 

، دار الكتـاب اللبنـاني،      )بيانها ومظاهرهـا  (حمود، محمد، الحداثة في الشعر العربي،          )3(

  .162م، ص1986هـ، 1406، 1بيروت، ط

  .8، ص1ئي، إبراهيم، لغة الشعر بين جبلين، دار الثقافة، بيروت، طالسامرا   )4(

محمـد  : ، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيـق     )ضمن كتاب دالئل اإلعجاز   (الرسالة الشافية      )5(

  .575م، ص1984محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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والشاعر يعتمد على ما في قوة التعبير من إيحاء بالمعاني في لغته التصويرية            

الخاصة به، وفي لغة الشعر يخضع التعبير لقوانين اللغة العامة، وما ينبغـي علـى               

 لغته، أن يختار لكل معنى مـا يناسـبه مـن األلفـاظ              األديب مراعاته عند تشكيل   

  .والتراكيب

واألسلوب الشعري مع ذلك جانب تاريخي، إذ أن لكل عصر ذوقه اللغـوي،                

  .والتصوير الخاص به، وقيمته الفكرية، ومطالبه التي يروقه تصويرها

  

  :األلفاظ 1.2.3

ـ            صاح عـن مكنـون     األلفاظ هي أداة التعبير األدبي، واألديب يستخدمها لإلف

أداة "ولذلك نجـدها    . )1("واأللفاظ ال تفيد حتى تؤلف ضرباً خاصاً من التأليف        "نفسه،  

لنقل التجربة من الطرف الواحد إلى الطرف اآلخر، تؤدي وظيفتها ضعيفة أو كاملة،             

فال بد أن تكون األلفاظ منتقاة، لكي تثير مشاعر المتلقي بكل مـا             . )2("بحسب طاقتها 

  .حاءات ومشاعرتحمله من إي

  :وسوف نطرقها من حيث
 

  : األلفة والسهولة1.1.2.3

وهي أن تكون الكلمة مألوفة متداولة على ألسنة الفصحاء، سهلة في مخارجها               

سليمة في النطق بها، وأللفة األلفاظ وسهولتها أثر كبير في العمل األدبي، فاأللفة هي              

لوضوح بمـا ألـف النـاس مـن         أن تكون الكلمة قد اكتسبت القرب من النفوس وا        "

                                                 
، دار المدني، جدة،    محمد محمود شاكر  : جاني، عبد القاهر، أسرار البالغة، تحقيق     الجر   )1(

  .4م، ص1992هـ، 1412، 1ط

  .51م، ص1954، 2في، محاوالت في فهم األدب، دار المكشوف، بيروت، طحيدر، لط   )2(
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سمحاً، سهل مخارج الحروف من مواضـعها،       "واللفظ السهل فهو كان     . )1("استعمالها

  .)2("عليه رونق الفصاحة، مع خلو من البشاعة

وهذا ما ألفناه وعهدناه في جّل نتاج الخطراوي، محاوالً أن ال يـضع رتـق                  

    .  خطوة بينه وبين المتلقي

ظهار مكامن الجمال، والعشق، كانت ألفاظـه سلـسة         فكانت تجربة الحب، وإ      

هادئة، وأسلوب تسمو به الشفافية، لتمتزج مع مشاعر المتلقي، وتلـتحم فـي فـؤاد               

  ...):مسافرة(المتذوق، وذلك في قصيدته 

ــِضين يــا حلْــوتي تَم ــن إلــى َأي  

ــوداعِ  ــصِري ِللْ ــا تَح ــِك لَ   حناِني

ــٌل مِقــيمٌ    ِبــدونَِك لَي ــاِتي يح  

  إمـــا تَعــودي ينَـور ِبنَفسيفَ

   ــر ــك أن ينْفَِطـ ــي يوِشـ   فَقَلْبـ

  رــض ــن ذَاك أن ُأحتَ ــأهون ِم   فَ

  ــر م ــِشي يــوٍم، وع ــِر نُج ِبغَي  

رالقَم ــا ونُـورالثُّري ــاء3(ِضي(  

) حلوتي، حنانك، تعودي، النور، الضياء، لينفطر، أحتـضر       (فكلمات القصيدة      

  .ودة ال تحتاج إلى تنقيب بالقواميس والمعاجمكلها معه

، كانت ألفاظه رقيقة، تخرج من إحساس مرهـف،         )قالت فقلت (وفي قصيدته      

  :وإن خالط العتاب ذلك العشق المتيم، إذ يقول

  فَكُلُّ حـرٍف ِبـِه ِللْـشَوِق ُأغِنيـةٌ        

   مـن ولَـهٍ  شَدوتُ ِباسِمك رغْم الْبعدِ 

   منْطَـِرحٌ  هذا القَلـب  : ِسيا منيةَ النَفْ  

هأفْقَد نسالح ذُِليـــِه فَــإنال تَع  

  تَهز ِمن ِصـدِقها ِعطْـفَ الْأِماليـدِ         

  فَكيفَ ينْكَر بعـد القُـرِب تَغْريـدي       

  باللّقـا جـودي   : علَى يديك ينـادي   

ــدفَْلححي قَــاِر فَلَمِد الو4( بتَفِْني(  

                                                 
م، 1976طاهر، في النقد األدبي عند العرب، مكتبة الـشباب، مـصر،             درويش، محمد    )1(

  .187ص

  .28 صة بن جعفر، نقد الشعر،قدام   )2(

  .124، 123ص في أذن الليل،الخطراوي، همسات    )3(

  .139، صالمصدر نفسه   )4(
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اد الشاعر أن يرثي نفسه وأمته حرص على أن ال يتجاوز األلفاظ            وعندما  أر     

  :اء والتقبل، إذ يقول اإلصغتي ال تأخذ من المتلقي سوىاللينة السهلة، ال

   لَــو ال ســنََاءٌ نَحــن ِجيــُل الــضياعِ  

ــسماءِ    ــشْدودٍة ِللْـ ــوٍن مـ ــي عيـ   ِفـ

ــْأنَا إلـــى الِْجـــدوِد وويـــلٌ  ــد أسـ   قَـ

ــا ــ. ِلبِنينــ ــا لَــ ــن داِءفَيــ   ه ِمــ

   ولَِكـــن كـــاءأنَـــا ال اشْـــتَِهي الْب  

ــشاِئي   ــتْ أحـ ــِل زلْزلَـ ــةَ الثُّكَـ   لَوعـ

ــاً    ــي حزينَ ــن يراِع م رــِشع ــى ال مفَه  

   رمـــداِء-كَــدمــوٍع ِبمقْــــــلٍَة

  :إلى قوله

ــا    ــِه ِدمانَ ِفي ــراب ــممتَ الْتُ ــْل شَ ه  

  .!يـــاِءعبـــر درِب الِكفَـــاِح والْقَلْ 

ــاً   ــِضي حِثيث مي ــار ــتَ الْنَه أيــْل ر ه  

  )1 (؟.هاِئماً كَالْشَِريــــِد ِفـي الْصحراِء

فألفاظ الرثاء كلها مألوفة، ال تجد فيها لفظة تُحوجك إلى الرجوع إلى معـاجم          

اللغة، ومع ذلك فهي بعيدة عن االبتذال والسوقية، وما جعل ألفاظ هذا النص مألوفة،              

دورانها حول معاني الحزن والفجيعة والفراق، وهـذه المـشاعر واألحاسـيس            هو  

الوعة، الحزن، الدموع، الضياع،    : (الرقيقة، ال يتناسب معها إال األلفاظ المألوفة مثل       

، وال غرابة في ذلك أن تأتي األلفاظ سهلةً مألوفة، فهي فيض نفسي يـصدر               )الويل

ا بالحدث، والشعر الـذي يـصدر عـن         عن النفس في حالة حزنها، وسرعة انفعاله      

                                                 
  .88، 86صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(
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لواعج النفس بكل ما في هذه النفس من بساطة الشعور، ورقة الحال، ال يـدهش أن                

  .)1(تأتي ألفاظه سهلة بسيطة موجبة

فألفاظ القصيدة عذبة سلسة، وهي في الوقت ذاته معبرة ومؤثرة، وقد أجـاد                

 الوضـوح باأللفـاظ كانـت       الشاعر اختيارها من القاموس المألوف المتداول، ولهذا      

  .القصيدة قمةً بالتأثير النفسي، واألداء الفني، والجمال المعنوي

الـسواليف،  : (ر من األلفاظ العاميـة، مثـل      وتشيع في معجمه الشعري الكثي       

فاللغة ). (، بربر غُميضة، حجاجا : (وبعض األلعاب الشعبية، مثل   ،  )الكبسة، مشاوير، 

أخطاء، ودخلت عليها تراكيب، لـم تـستطع أن         العامية هي الفصحى طرأت عليها      

  .)2( )تمحو صوابها

إن لغة الخطراوي كانت رقيقة سهلة في جوانب عدة، فقد طرق اللغة العامية،                

وعندما اتجه إلى الرثاء طَرقَ لغته العذبة المؤثرة، وعندما اتجه إلى الحب والعـزل              

ذن المتلقي بلغٍة ال تزعجه     تجد لغته رهيفة حساسة، كل ذلك لمحاولة الوصول إلى أ         

  .وال تجهده

  

  : الدقة واإليحاء2.1.2.3

 يشاء، ويقصد النقاد    مايتالعب الشاعر في قصائده بألفاظ اللغة ويستخدمها كيف          

إصابة المتكلم في اختيار الكلمات التي تكون نصاً في المعنـى المـراد،             "بالدقة أنها   

  .)3("ألخرى التي قد تؤديهوالتي تكون أشد داللة على غرضه من الكلمات ا

 حينما تكون ألفاظه مناسبة لمقامهـا مؤديـة         كما يظهر للشعر رونق وجمال       

إثارة الكلمة في النفس معاني كثيرة أحاطت بها مع مـرور           "واإليحاء هو   . لغرضها

الزمن، حتى صار النطق بالكلمة مثيراً لهذه المعاني في نفس سامعها، وإن لم تذكر              

                                                 
الحاوي، إبراهيم، رثاء النفيس بين عبد الغوث بن وقاص الحارثي، ومالك بـن الريـب                  )1(

  .26م، ص1988، 1التميمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

  .11م، ص1990، 8صرية، القاهرة، طالشايب، أحمد، األسلوب، مكتبة النهضة الم   )2(

  .184 صنقد األدبي عند العرب،محمد طاهر درويش، في ال   )3(
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أن يثيـر فـي     "كما عرف أيضاً أنه قدرة اللفظ على        . )1("ه المعاني قواميس اللغة هذ  

  .)2("النفس معاني كثيرة تحيط به غير مدلوله اللغوي

وإذا تحققت الدقة واإليحاء في اللفظ فهو اللفظ األنيق الرشيق الذي يؤثر فـي                 

  .العقول والقلوب تأثيراً شديداً ويزيد من قدر المعنى

راها مع  ، وهي موحيٍة لعدة معاٍن، كما سن      )الخيمة (مةفيستخدم الخطراوي كل     

  :التطبيق، إذ يقول

  كَانتْ كَخَيمٍة مجدولٍة ِمن وهِج الْـصحراءِ      

نَــــــــاشــــــــاِمخٍَة ه!..  

ـ ..  هنَـاك  مغْرورٍة   رب تَلَـٍة خَـضراء    قُ

   إبــاء مــشْحونةٍ .. مِليئــٍة حريــةً 

  بِريـاءِ يوِطهـا معـاِني الْكِ    تَمور فـي خِ   

اءراِء بالْغًَبما الساِفهلَى َأطْرتَلْتَقي ع3 (..!و(  

  .في األبيات السابقة تدل الشموخ والعزة والحرية) الخيمة(فكلمة    

تـوحي الحـب واأللفـة      ) خيمة الحـب  (، في قصيدته    )الخيمة(وأيضاً كلمة      

  :والتقارب والشوق، إذ يقول فيها

 اضـ    َأنِْت الِْري  د صـاغَها سـلَفٌ     التـي قَ

   ــر لوا، غُيــد ــا ب ــفَ م ــانَها خَلَ صو 

ـ      يخِْلفُــهاموكُلّمــا غَــاب لَيــثٌ قَـ

 ــر ــواِرده تُرجـــى وتُنْتَظـ ــثٌ ِبـ  لَيـ

ــي ــتُ حِب ــداً وقَفْ ــا أرى أح ــك، لَ لَيع  

                                                 
، 1بدوي، أحمد، أسس النقد األدبي عند العرب، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، ط               )1(

  .455م، ص1979

 العلـم   عبد الرحمن، منصور، اتجاهات النقد األدبي في القرن الخامس للهجـري، دار              )2(

  .113م، ص1977هـ، 1397للطباعة، مكتبة األنجلو، القاهرة، 

  .145، 144صوي، ثرثرة على ضفاف العقيق، الخطرا   )3(
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  )1(تَْأتَــِزر، يــا خَيمــةٌ ِبالحِب ِسواك

ذراً في إيحائها تختلف ج، فإنها )عيد األحزان(يدته ، في قص )الخيام(أما لفظته      

  :عن سابقتها، إذ توحي وترمز إلى التشرد والفقر والهم والحزن، إذ يقول شاعرنا

  س الْـــشَريد المعنّـــىأيهـــا البـــاِئ

ــي ِخيـــ  ــوداءِ اٍم رِفـ ــٍة سـ   قيقـ

ــم ــسي الْه ــبحٍ يحتَ اٍء وصــس ــي م    ِف

ــ ــدماِءِمـ ــٍة ِبالـ ــؤوٍس مِليئـ   ن كُـ

ــ ــيئاً ملَ ــوِن ش ــن الك ــي ِم ــد يبتغ عي   

  )2(ٍق ِبالْسماِءـغَيـــر خَيــٍط معلّــ

، يرمز أيضاً للخيمة بالدمار والشتات من حالة        )عود على بدء  (وفي قصيدته      

  : اآلمة المهتري، إذ يقول

ــا   ــاس عنّـ ــَأَل الْنَـ ــا سـ   ومـ

  ا الزاِئفَــهنــألنــا اخْتَفَينــا وراء عنَاوينَ

  وَل الِْخيـــــــاِموحـــــــ

  بقَايـــــا حِريـــــٍق قَـــــديٍم

ـُوح بـــإخْفَاِقنَـــا   )3(يبـــــ

، جميعها ترمز إلى الحـب      )الزهرة، العشق، القلب، التسامح   (ولنا في كلمات       

  :الرقيق وإلى الهمس الناعم العذب، لذا جاءت دقيقة ومؤثرة، إذ يقول

  إنّا عـِشقْنَا الْزهـر ِفـي ريعانـةِ        

ــق ِرفْ ــِب الْعاِش ــاً ِبقَلْ ــه. ينق   فإنَ

ذورج اقْلَـــعاواِسهآس الِحقِْد ِمن   

  مــا يهــواهوهنَــاء قَلْــِب الْمــرِء  

  ِفـي مجنَـاه    ثْـَل الْزهـرِ   قَد رقَّ مِ  

اهود احماٌء، والْسد 1(فَالِحقْــــد(  
                                                                                                                                               

  .174صاوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطر   )1(

  .89، 88صالخطراوي، غناء الجرح،    )2(

  .78صالخطراوي، في دائرة الغبار،    )3(
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اهو1(د(  

ـ    كثير من األلفـاظ      عدٌدفي قصائد الخطراوي    قد جاء   و    ة، الدقيقـة والموحي

وألفاظه تدل على تمكنه باللغة العربية، وتقليده للشعر العربي األصـيل فـي لغتـه               

  .وأسلوبه

معنى ر من الأما األلفاظ الموحية فهي التي تثير في النفس معاني عميقة أكث   

  .اللغوي المقصود بها

 أدركـوا   ، ولكن صري لم يعرفه نقاد العرب القدامى     تعبير ع "فالكلمة الموحية      

  .)2("حقيقته، وإن لم يحددوا لإلفصاح عن عبارة كالتي نستخدمها في عصرنا الحاضر

وقد اهتم شعراء العصر الحديث بأن تكون ألفاظهم دقيقـة وموحيـة، حتـى                 

  .يسلموا من مآخذ النقاد

  

  : األسلوب3.3

  .)3("مجموعة الطاقات اإليحائية في الخطاب األدبي"األسلوب هو    

  .)4("طرق مختلفة في قول الشيء نفسه "واألسلوب   

وتتعدد األساليب اإلنشائية في تجارب الخطراوي الشعرية تعـدداً واضـحاً،              

وهذا دليٌل على سعة ثقافة الشاعر وشمولها، ومقدرته في اختيار الـشكل واإلطـار              

  .المالئم لكل تجربة

: همـا ) المـضمون (للقصيدة واألفكـار والمعـاني      ) اإلطار(ن األسلوب   وإ   

الدعامتان األساسيتان لكل عمل أدبي، رغم اختالف النقاد قديماً وحديثاً حول هـاتين             

فئة تناصر اللفظ وبالغتـه     : وانقسامهم حيالها إلى فئتين   ) اللفظ، والمعنى (الدعامتين  

مقدمة إياه على المعاني، وفئة تناصر المعاني فتقدمها، وتجعل األلفاظ تابعـة لهـا،              

                                                                                                                                               
  .22،23صلليل، طراوي، همسات في أذن االخ   )1(

  .455صرب، عد بدوي، أسس النقد األدبي عند الأحم   )2(

  .90، ص1985س، السالم، األسلوبية واألسلوب، تونالمسدي، عبد    )3(

  .22م، ص1985غراهام هاف، األسلوب واألسلوبية، ترجمة كاظم سعد الدين، بغداد،    )4(
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انفصال بين اإلطار والمضمون، بل هما مترابطان أشد مـا يكـون            أنه ال   "والحقيقة  

  .)1("الترابط، وممتزجان في كل تعبير مقصود أقوى ما يكون االمتزاج

  .، ومعناه عميقٌ دقيقاً جلياً، ولفظة واضحب الخطراوي كان قوياًفأسلو     
  

  :أساليب إنشائية 1.3.3

   روأنشأ اهللا الخلق، أي ابتدأ خَلقهـم،        "أنشأ"ف اإلنشاء في اللغة بأنه مصدر       ع 

وأنشأ داراً، أي بناها، وأنشأ يفعل كذا، ويقول كـذا،          . وأنشأ السحاب المطر، أي بدأ    

  .)2(وفالن ينشئ األحاديث؛ أي يصنعها. أي ابتدأ وأقبل

   رف في االصطالح بأنه كالم ال يحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ألنه ليس             وع

وعـدم احتمـال    . "طق به واقع خارجي يطابقـه أو ال يطابقـه         لمدلول لفظه قبل الن   

األسلوب اإلنشائي للصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات األسلوب، وبغض النظر            

  .)3("عما يستلزمه، وإال فإنه يستلزم خبراً يحتمل الصدق والكذب

 الفني قيمة اللفظة الفعال التي تخـرج عـن طريـق            أدرك الخطراوي بحسه     

 ودورها في أداء المعنى الذي يخرج عن طريق عقلها الفعال الذي يـصوغ              لسانها،

فترددت أساليب اإلنشاء الطلبية على لسان كثير من شعره، لذلك          . شعراً ذا فن عالي   

  .أحببت ذكرها وذكر تطبيقات حول تلك األساليب من شعره
  

  :االستفهام 1.1.3.3 

  .)4(فهمت الشيء بمعنى علمته: مأخوذة من الفهم، يقال) االستفهام(مادة    

طلب حصول صورة الـشيء فـي الـذهن بـأدوات           "وهو في االصطالح       

طلب فهم شيء لم يتقدم لك علم به، بأداة مـن           "، أو   )1("مخصوصة كالهمزة وغيرها  

                                                 
  .172 ص القاهرة، الحديثة،طبانة، بدوي، قضايا النقد األدبي، المطبعة الفنية   )1(

  ).أنشأ(ابن منظور، لسان العرب، والفيروز آبادي، القاموس المحيط، : انظر   )2(

، 3طبانة، بدوي، معجم البالغة العربية، دار المنارة، ودار الرفاعي للنشر، الرياض، ط              )3(

  .665م، ص1988

مود خاطر، دار الحديث،    مح: مختار الصحاح، اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق           )4(

  ).فهم(، مادة 135القاهرة، 
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طلـب  : فقولنا. طلب المراد من الغير على جهة االستعالم      "وأيضاً  . )2("إحدى أدواته 

 وقلنا على جهة االستعالم، يخرج منه األمر، فإنه طلب          المراد، عام فيه وفي األمر،    

  . ؟وتأتي أداة. )3("المراد على جهة التحصيل واإليحاء

يشكل االستفهام ظاهرة أسلوبية فنية الفتة فـي شـعر الخطـراوي، ويعـد                 

االستفهام ذا طاقة وقدرة في إثارة المتلقين، ورسم تداعي الخواطر التي تلـح علـى               

  .ذات الشاعر

استخدم الخطراوي أدوات االستفهام؛ لتشويق المتلقي لما في نفسه، وما يكنه           و   

لمحبوبته، وما جرى له بعد البعد عنها، وما عانى من ذلك الصوت الـذي فارقـه،                

في بيتين متتاليين، فـي     ) ما(وأصبح يحن له في كل حين، وقد تكرر االستفهام بأداة           

  ):الصوت المجهول(قصيدته 
  

ــو تَــ  ــه آِه لَ ــا َأحدثَ م نِريد  

  ما الِذي أروى ِبقَلْبي ِمن هــوى

   تُِك القادموخَلْـِف الْغُيـوبِ      ص ِمـن   

  )4(لَم يـــدع ِلي مسرباً بين دروِبي

، وهو في حالة من العجب مـن هـروب          )الهمزة(وقد استخدم أداة االستفهام        

شبهها بالنجوم، والبـدور، حـسناً      ا، وي  يزال يحبها ويمجدها ويعشقه    محبوبته وهو ال  

  ):يا قلب(وعلياء وجماالً، وهو مخاطب قلبه، في قصيدته 
 

  َأرأيــتَ الْنُجــوم تُوطــُأ يومــاً

تَ الْضأيْل راِوغُ ِذْئباًهبا تُــر  

  ؟.َأم رأيـتَ الْبـدورا    .. ِبخُطَى الحمقِ   

  )5 (؟..أورأيتَ الْبغَاثَ تَشْكُــو الْصقورا

                                                                                                                                               
  .2/34بغية اإليضاح،    )1(

  .67المراغي، أحمد مصطفى، المكتبة المحمودية التجارية، ص   )2(

العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغـة                 )3(

  .286، ص3م، ج1982ت، لبنان، وعلوم حقائق اإلعجاز، دار الكتب العلمية، بيرو

  .128صطراوي، همسات في أذن الليل، الخ   )4(

  .91،92صطراوي، همسات في أذن الليل، الخ   )5(
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ويظهر الحزن، واأللم، والحرقة، وتبدو الحسرة في تساؤله عن سبب الحـزن                  

، )اعتذار(واأللم، وما فائدته وهو قد استقر في القلب، والذ بالنفس، ذلك في قصيدته              

  :فيهاإذ يقول 

  )1(والْجـــرح ِفـــي الْصدِر انْكَتَم؟    ُأخْتاه مـا جدوى اَألســــى

تعددت استفهاماته التي عمدت إلى التعجب مـع        ) أغنيات تائهة (يدته  وفي قص    

اإلنكار أو الحسرة، في سؤال نفسه عما آلت له حالة أمته من الذل واإلهانة والقهـر                

واستعالم العدو وعليها حتى أصبح لم يعبئ بها، حتى أصبح اليأس ملماً به، محيطـاً           

  :بجوانبه، حيث نراه يقول

  وجــود؟ مــا بــاُل نَفْــسيمــن أنَــا؟ مــا الْ

  )2(ـــزتْ أن تُنيـــــر لَيَل احِتياِريعِج

صلى اهللا عليـه    –وأتى االستفهام بوظيفة اإلخبار والترقب، عندما أتى النبي            

 مهاجراً إلى المدينة المنورة، ونزل في قباء عند أخواله، ذاكراً شاعرنا تلـك              -وسلم

لكريم، عن طريق التشويق باالستفهام، حيث نراه       الحالة وما صدع به ذلك المجيء ا      

  :يقول

  ؟ ومــاذَا).قُبـاءٍ (مـا الـِذي حــلَّ ِفـي    

ــراد  ــا والِح بــى الر ــا علَ ِمنْه ــع   ؟.شَ

ــد ــه أحمـ ــُل ر؟؟ ِإنَـ ــا يِحـ   باهـ

روبالْد ــــضفَتَِفيم3(اِرـــ ِبالْس(  

ماذا، : ( االستفهام، مثل  عدة تساؤالت، مستخدماً بعض أدوات    الشاعر  ويطرح     

، في قطعٍة شعرية واحدة، ويأتي االستفهام هنا بمعنـى االفتخـار            )ما، هل، الهمزة  

واإلعجاب بهذا الوادي العريق الوادي المبارك، فشاعرنا هنا ال يريد جواباً؛ ولكـن             
                                                 

  .81 صالخطراوي، غناء الجرح،   )1(

  .80، صالمرجع نفسه   )2(

  .14،15صوي، تفاصيل في خارطة الطقس، الخطرا   )3(
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مستخدماً ذلك بشكٍل تشويقي، ومظهراً ذلك الوادي تلك األجواء التي يعيشها بالمدينة            

  :مباركة، حيث نراه يقولال

ــصعد موِقظــاً ي مــو ــافُ الْي ــن الِهتَ ِلم  

  م األطْـــواِء، منَمـــنَ)وادي الْعقيـــقَ(

َــض ــطْآنةَ انْتَف ــِضيشُ ــتْ تَنْتَ احرتْ، و  

  )1(أكْفَانُها، وتَِتيه ِفـــــــي اسِتعالِء

لدى المتلقي جـواب     التساؤالت؛ إلضافة حالة التشوق      اًرداس شاعرالويستمر     

تلك التساؤالت الذي بات مهٌم، إزاء االمتداد الذي يحدث في تسلـسل األبيـات، إذ               

  :يقول

  وتَــساءَل الْأهــُل الِْكــرام ِبفَرحــةٍ   

  ؟؟..؟ مــاذَا يــِتم إزائــي..مــاذَا جــرى

ـ        ه   ْل عاد لي شَرخُ الشَباِب يـسحِرِه الْـ

  أنْـــداِء بالَْأشْـــذَاءِِ والْــــفَياِض

 كــونــثُ(َأكَــذَا يعالْب.(تُه؟؟ إِنــي ِشــم  

  )2(فَلَقُ الْصباِح يِشيــــع ِفي َأرجاِئـي

صـلى اهللا   –وترددت التساؤالت، التشويق المتلقي لماذا؟ افتخاراً بمقدم النبي            

ية، ، الذي شع بالمدينة المنورة، والهداية، والعزة، وأزال الظالم، والغوا         -عليه وسلم 

  :والذلّة، حيث نراه يقول في أواخر القصيدة

  حسِبي فَخَاراً ِفي الْوجوِد علَـى الْـورى       

 كارا بم)خْتَارالم (اِئــيزأج ِمن!!..) 3(  

  :أما االستفهام الذي ورد بمعنى االستنكار فنراه في قوله   

                                                 
  .75صطراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )1(

  .76، 75، صالمرجع نفسه  ) 2(

  .76، صطراوي، على أعتاب المحبوبةالخ   )3(
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ــٍد ِعي ــي  لَأي ــن نُقَاس نَحــا و   نَ

ــٍد ــٍةأي ِعيـ ــا ِلُأمـ    طَعنَتْهـ

ي عــفُ نُغْــضانَــاكَيِحمونَنَــا وي  

  أي ِعيـــٍد وقُدســـنا يتلظّـــى

   ومسِجـــد اهللا ِفيهــاأي ِعيٍد

  غُصص الْـذُلِّ واألسـى والْـشَقَاءِ        

  ؟..ِفي كَراماِتهـا ِحـراب الْعنَـاءِ      

  ؟.مرتَــٌع ِللْــشُروِر والــدخَلَاءِ  

ــ  ــه مقَ ابرِمح ــار ــاِءص   ؟.ر بغَ

  )1 (؟. ِبالِْنداِءِفــي يِد الْخَصِم هاِدٌر

وقد أظهر االستفهام رغبة الخطراوي في اسـتخدام جـلَّ أدوات االسـتفهام                

)   نوالتي استخدمها في مواطن اإلخبار والتعجـب والحيـرة         ) الهمزة، هل، ماذا، م

  .واإلنكار، وبتنوع األداة تتنوع المعاني

  

  :ي التمن2.1.3.3 

تشهي حصول األمر المرغوب فيه، وحـديث       : ورد في لسان العرب التمني       

  .)2(أراده: تمني الشيء: النفس بما يكون، وما ال يكون، وفيه أيضاً

توقع أمر محبوب في المستقبل، والكلمة الموضوعة لـه         : "أما عند البالغيين     

وقد يتَمنى  . )4("دمت لحياتي يقول يا ليتني ق   :"كقوله تعالى . )3("وحدها) ليت(حقيقةً هي   

 -أيضاً–للتمني  ) لَعلَّ(و  ) لَو( من   هل لي من شفيع؟ وتُستعمل كلٌ     : ائلبهل كقول الق  

  .)5(لو تزورني فأكرمك، ولعلَّني أحضر فأراك: نحو

، وهذا التمنـي يتمثـل بـان يكـون قلبـه            )بليت(فنالحظ الخطراوي يتمنى       

ء، وهذا مما ترك لـه الزمـان مـن همـوم            كالصخر، ال يشعر بأحٍد وال يثيره شي      

وغموم، ال يعدو أن يحتملها، فهو الرفيق والحنون الذي لم يعتـاد أن يحـزن أحـداً     

  :، حيث نراه يقول..)البقايا المحرقة(ويحِزنْه أحد، وذلك في آخر قصيدته 

                                                 
  .83،84صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(

  ).مني(ابن منظور، لسان العرب،    )2(

/ 3العلوي، كتاب الطراز المتضمن ألسـرار البالغـة وعلـوم حقـائق اإلعجـاز، ج                 )3(

  .291:ص

  .24:سورة الفجر، آية   )4(

  .13، ص)علم المعاني/ (1ي، اإليضاح في علوم البالغة، طالقزوين: انظر  ) 5(
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  )1(ألريِحيهوكَقَلِْب البِخيـــِل ِفي ا    لَيتَِني كُنْتُ كَالْصـخُوِر جمـــوداً

يـاة،  لع على الغيب، ويعرف ما يقدر له في هـذه الح          بأن يطّ الشاعر  ويتمنى     

  :له وأن يعرفها؛ ليسلكها، إذ يقولويتمنى بأن يعلم دروب الخير

  )2(أولَنَا الِْخيرةُ ِفي نًَهِج الْسبيـــِل    لَيتَنَـا نَعــِرفُ مـا َأقْدارنَـــا

 يسمو هاِجسه؛ بأن يمد يد العـون        فسه آفاق التمني، حين    الشاعر مع ن   ويعيش   

للبائسين، وللفقراء، متمنياً أن يكون كسرة من غذاء أو قماش وخيمة وأغنية، وهـذا              

  ):عوٌد على بدء(شعور وجداني جميل من الشاعر، حيث نراه يقول في قصيدته 

  يـــا ليتَِنـــي ِكـــسرةٌ: فَأصـــرخُ

ــن ا ــةٌ، ِم ــِر، أو ِكب لْتَماءــس ح أو   

 ــاِئعين ــِسي ِللْجــ ــدم نَفْــ   ُأقَــ

  ُأطِْعــــم ذَاِكرِتــــي الْفُقَــــراءو

ــاشٍ  و ــن قم ــةٌ ِم ــي ِقطْع ــا ليتَِن ي  

ــساء ــسين الِْكــ ــوفر ِللِْباِئــ   تــ

متَـــويهـــةٌ تَحمتَِنـــي خَيـــا لييو  

  شْملُهم ِبــــوِفيِر الِْغطَــــاِءوتَــــ

ــةً   ــتُ ُأغِْنيـ ــي كُنْـ ــا ليتَِنـ   ويـ

  )3 (.!ما ِفيهم ِمن عنَــــــاءتُخفّفُ 

وهذا التمني يدل على الحسرة التي في النفس، على أحوال إخوانه المـسلمين                

  .في كل مكان، لما يعانون من بؤٍس وألم وشقاء

                                                 
  .46صطراوي، همسات في أذن الليل، الخ   )1(

  .92صطراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )2(

  .97،98صالخطراوي، في دائرة الغبار،    )3(
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فو ويتمنى بأن يحتـضنها طـوال        يه ، حين همحبوبتم الخطراوي بخيال    ويهي   

  ):سافرةم( يفارقها، وذلك في قصيدته العمر، وأالّ

  )1(ولَم أصح ِمنْها طَواَل العمـــر    ويا ليتَِنــــي لَم ُأِفقْ ِمن شَذَاهـا

إذ يتمنى الخطراوي فـي قـصيدته       . )2( )ترجياً(أما إذا توقع الحصول سمي         

  ):أهل المدينة(

  )3(نَِزيلَاِبنَيِل شَفَاعٍة تَلْقَـــــى الْ    لَعلي أن َأمـــوتَ ِبها فَأحظَى

فالشاعر يترجى بأن ينال شفاعة خير البشر الذي أوصى بـالموت بالمدينـة                

  .النبوية لمن استطاع، وهذا االستخدام ِمن أثر اللغة المحلية لدى الشاعره

  

  :األمر3.1.3.3 

ـ : تقـول . هو اإلمرةُ واإلمارة، وصاحبها أميٌر ومؤمر     : األمر في اللغة      ر أم

  .)4( إذ صار عليهم أميراًفالن على قومه،

  .)5("طلب الفعل على وجه االستعالء أو اإللزام"وفي االصطالح    

وقد جاء األمر موجهاً إلى أبطال األمة العربية واإلسالمية، بـأن ينتـصروا                

لحالة القدس المريرة، التي تشكل عند الخطراوي هاجساً دائماً، يؤرقه أينما كان وإذ             

  ):الفجرعيون (يقول في قصيدته 

 أسِمعونَا صـوتَ الْـِسلَاِح وكونـوا      

 أسِمعونا صوتَ الْرصـاِص يـدوي     

 أسِمعونَا صـوتَ المـدافع يرمـي      

ــنَ    ــةً تَم ُأم هاءــد ــاح ِف الْنَج ح 

عرــصيــسي مت الْخَــصُهِحثُ ِلقَــاء 

 هاءــد ــزٍل أعـ ــٍب مزلْـ  ِبلَِهيـ

                                                 
  .122صالخطراوي، همسات في أذن الليل،    )1(

  .832، ص2جعجم البالغة العربية، طبانة، م   )2(

  .122صطراوي، على أعتاب المحبوبة، الخ   )3(

  ).أمر(، مادة 138، 137، ص1معجم مقاييس اللغة، ج   )4(

  .18 صعتيق، علم المعاني،   )5(
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   يــرِديلْقَنَاِبــِلأســِمعونا قــصف ا

وبهالِْخلَاِف و ونَا ِمنعـــــواد  

ــر صهاءواً أدــر ــهيون ناِش   ح ِص

هاءِليى اهللا نَاِصــــروا أو1(ِلِحم(  

– يلح في هذه األبيات على المقاومة والبسالة، لدحر أعـداء اهللا             الشاعرنجد     

ـ        -سبحانه وتعالى  راج حبيبنـا، ولقـد      الذين دنسوا بيت المقدس، مسرى نبينا، ومع

بشكل ملحوظ في هـذه األبيـات؛ ولعـل    ...) أسمعونا صوت(تكررت هذه األوامر   

  .الدافع لتكرار األمر هو التوكيد، فالشاعر يؤكد هذه الفكرة بكل طاقاتِه التعبيرية

ويأتي الخطراوي ويوجه بني قومه بأسلوب األمر، وذلك لحثهم على الثـأر               

  ):نداء المسجد(ي قصيدة وأخذ االنتقام، حيث نراه ف

ــزمٍ   ِبع ــود ــداً يقُ ــروا خَاِل   واذْكُ

ــدوا هو ــاد َل والْنَجهــس ــُأل الْ وام  

 ــقَاء س وــد دِم الْع ــن ــوا ِم   واجعل

  وابعثُوا الْنور ِفي قُلــوِب الْحيارى

   هــاء ــاِمالً أعبـ ــةَ اهللا حـ   رايـ

هــاء ــوا أرج ــدِر زلِْزل ــَل الْغَ   معقَ

د        هـقَاءوِب سـرفـي الح نَا كَـانم  

هاءِرفُوا إغْرواص ْأس2(وانِْبـذوا الْي(  

  .ومهمولعل الخطراوي يجد في هذا الفعل الطلبي راحةً نفسية تخفف من ه

 يستنهض األمة ويحفزها على الثأر لمجـدها،        الشاعروفي موضع آخر نجد        

  : واضحة في قولهويدعوها لشد المآزر، وشحن الهمم، وتبدو الصورة

  يــا ِحــراب الْفَــتْح ِســيلي َأنْهــراً

  وارفَِعــي يــا فَــتْح رايــاِت الْعلَــا

َأشالِئِهم اِت ِمــــناحلئي الْسوام  

  .!ِمن دما الْأعداِء، ِسيلي تُم سـيلي        

  ِفي ذُرى الْجوالِن، ِفيـسفِْح الْخَِليـلِ      

  )3(واتِْبعيِهم ِفي ِجباٍل أو سهـــوِل

عندما تذكر الشاعر أهمية األمة، ومجدها السابق، تفتح باباً جديداً فـي            وربما     

 يرتقي باألمر   استخدام فعل األمر بإيحاءات بالغية لها أكثر من داللة ومضمون، إذْ          
                                                                                                                                               

  .73صالخطراوي، غناء الجرح،    )1(

  .71،72، صالمرجع نفسه   )2(

  .67، صالمرجع نفسه   )3(



 152

إلى مستوى اإلثارة، وهو يتوجه باألمر على األمة العربية واإلسالمية، يستنهـضها            

  .، حتى يقوموا بنصرتها، ورفع رايتهاايهبما للمقدسات من تعظيم لد

  :الخاتمة

ينية في شعر   النزعة الد (دراسة محاولة لتركيز الضوء على      لقد شكلت هذه ال      

واستطاعت أن تكشف عن بعض الخصائص المميـزة فـي          ) محمد العيد الخطراوي  

  :ليها هذه الدراسة األمور التالية ومن أبرز النتائج التي توصلت أ،نتاجه الشعري

هج في شـعره الـصعوبة       إذ لم ين   ،تميز نتاجه الشعري بالسهولة والوضوح     .1

 .يحائيه وشعورية وتجاوزت المعجمي إلى دالالت إ.والتعقيد
 . أما معانيه فامتازت بالصحةت أفكار الشاعر بالوضوح والتسلسل،أتسم .2
 ويظهر ذلـك مـن      تحتل مكانة مهمة في شعر الخطراوي،     أن النزعة الدينية     .3

وانب التي تعرض لها فـي      سة المضمونية التي كشفت لنا أهم الج      خالل الدرا 

 .شعره
 وفهمه لمـا     والسياسية، كشفت هذه الدراسة عن عمق ثقافة الشاعر اإلسالمية        .4

 .يجري حوله وإحساسه بالدور المنوط به تجاه المجتمع 
 ومحاولة الدعوة إلـى   لمعاناة أمته وهمومها،     كشفت الدراسة بمعاناة الشاعر،    .5

 .والدفاع عن مقدساتها ،الجهاد
تعد هذه الدراسة أول دراسة تتناول هذا الشاعر وتخصص لظاهرة النزعـة             .6

 .ومحاولة كشف أبرز جوانبها، الدينية عنده مساحة واسعة
كشفت الدراسة الفنية لجوء الشاعر إلى الرمز واعتماده في التناص االستقاء            .7

 .ث الديني بشكل مباشر وغير مباشرمن المورو
 بتنويع القوافي في     مع اهتمامه   مدى محافظته على عنصر الموسيقى،     ةمالحظ .8

 .النص الواحد
 دون االنجـراف  ) شعر التفعيلة  (ـمالحظة كيفية معاصرته من خالل نظمه ل       .9

 .لمسار قصيدة النثر، محافظا على ذوقه وتراثه وأصالته
هـو  ، و ليه من دراسة هذا الموضوع     إ قصدنا هكذا نأتي إلى آخر ما    : وختاماً   

هو كثير وكثير إزاء الصعوبات والعقبات التي صادفتنا        جهد ال نستقله وال نستكثره،      
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تحقه الشاعر محمد العيد    يس  أمام ما  ،نقير وهو قليل ال يساوي شورى       ،خالل الدراسة 

 وما  خدمته للمدينة المنورة شعرا ونثراً،     في   اً وال وقت   الذي ال يدخر جهداً    الخطراوي،

  . من خدمة وتقديمائن، طيبة الطيبة، المديتطلبه منا تاريخ أم

  . وفقت إلى توضيح بعض ما قصدت أليهوأتمنى أن أكون   

  



 154

  المراجع

  .القرآن الكريم

  

عبد المـنعم خفـاجي، دار الكتـب        : ، تحقيق نقد الشعر م،  1983ابن جعفر، قدامة،    

 .1العلمية، بيروت، ط

العمدة في الشعر   م،  1972،  )956:ت(ابن رشيق، أبو الحسين بن رشيق القيرواني،        

محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيـروت،         : ، تحقيق وآدابه ونقده 

 .4ط

عبـاس عبـد    : ، تحقيـق  عيار الشعر م،  1982/هـ1402ابن طباطبا، محمد أحمد،     

 .1الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ـ          سنن ابن ماجـه   ) ت.د(ابن ماجة  ، 2ة، ج ، كتـب المناسـك بـاب فـضل المدين

  ).3112(رقم

أمين محمد عبـد الوهـاب      : ، تحقيق لسان العرب م،  1995/هـ1416ابن منظور،   

محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسه التراث العربـي،           

 .1بيروت، لبنان، ط

، 3، عـدد  9 مجلد مجلة فصول، الحداثة، السلطة، النص،    )هـ1404(أبو ديب، كمال  

  .العامة للكتاب، مصر، الهيئة المصرية 54ص

مدخل إلى تحليـل الـنص      م،  1993/هـ1413أبو شريفة، عبد القادر حسين الفي،       

 .1 دار الفكر للنشر والتوزيع، طاألدبي،

، دار المنـارة، المملكـة العربيـة        من قضايا األدب اإلسالمي   م،  1985آدم، صالح،   

 .1السعودية، ط

ر، قضاياه وظـواهره الفنيـة      الشعر العربي المعاص  م،  1966إسماعيل، عز الدين،    

 .3، دار الفكر العربي، القاهرة، طوالمعنوية

أحمد محمـد شـاكر،     : ، شرح وضع فهارسه المحدث    المسنداإلمام أحمد بن حنبل،     

 .، طبعة دار المعارف، مصر)5-3(ج

  .1، دار الكتب لعلمية، بيروت، طمسند اإلمام أحمد) ت.د(اإلمام أحمد،
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 .5، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط األدبيالنقدم، 19893أمين، أحمد، 

، دار العلـم    الحركة األدبية في المملكة العربية السعودية     م،  1984أمين، بكر شيخ،    

 .3للماليين، بيروت، ط

 .1، مكتبة األنجلو، القاهرة، طموسيقى الشعرم، 1981أنيس، إبراهيم، 

 المدينة باب فـضل     ئلكتاب فضا اإلمام البخاري،   ) ت.د(البخاري، صحيح البخاري  

  .المدينة، دار الكتب العلمية، بيروت

، دار النهـضة للطباعـة      أسس النقد األدبي عنـد العـرب      م،  979ذ1بدوي، أحمد،   

 .1والنشر، القاهرة، ط

، دار   القصيدة في النقد العربي القديم     ءبنام،  1983/هـ1403بكار، يوسف حسين،    

 .3األندلس، بيروت، ط

، كتاب المناقب، باب في مناقب عمر بن الخطـاب          رمذيسنن الت ) ت.د(الترمذي،  

  ).3692(رضي اهللا عنهما رقم

االتجاهات الـشعرية فـي بـالد الـشام فـي العـصر                  م،  1993التوتنجي، محمد،   

 .، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق-دراسة–العثماني 

يل للنشر،  ، دار الج   مستقبلها - حاضرها -القدس ماضيها م،  1985جابر، فايز فهد،    

 .1عمان، األردن، ط

محمد محمـود   : ، تحقيق أسرار البالغة م،  1992/هـ1412الجرجاني، عبد القاهر،    

 .1شاكر، دار المدني، جدة، ط

 ،)ضمن كتاب دالئـل اإلعجـاز     (الرسالة الشافية   م،  1984الجرجاني، عبد القاهر،    

 .1محمد محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: تحقيق

 .م1992 يوليو، 15، األربعاء، نباء الكويتيةجريدة األ

تخصيب النص، األسطورة، السيرة الشعبية، الرمـز،       ) م2000(الجزائري، محمد، 

  . مطابع الدستور التجارية، عمان،)نماذج(المشهد الشعري في األردن،

، ترجمة، عبدالرحمن أيوب، دار الشؤون      مدخل لجامع النص  ) ت.د(جيدار، جينيت،   

  . امة، بغدادالثقافية الع
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، المجلس األعلـى لرعايـة الفنـون        العامل الديني م،  1964الجيزاوي، سعد الدين،    

 .1واآلداب، مصر، ط

، نـادي   المدينة المنورة في التـاريخ    م،  1982/هـ1402حافظ، عبد السالم هاشم،     

 .1المدينة المنورة األدبي، ط

دار المـأمون   ،  ذكرى من المدينة المنـورة    م،  2002/هـ1422حامد، خالد محمد،    

 .1للتراث، بيروت، لبنان، ط

، الشعر الحديث بالمملكة العربية السعودية نصف قرن      هـ،  1402الحامد، عبد اهللا،    

 .1منسورات نادي المدينة المنورة األدبي، ط

رثاء النفس بين عبد الغوث وقاص الحارثي ومالك ابن         م،  1988الحاوي، إبراهيم،   

 .1يروت، ط، مؤسسة الرسالة، بالريب التميمي

، مركـز يزيـد للنـشر،       خالد محادين حياته وشعره   م،  2004الحجايا، نايل محمد،    

 .1الكرك، األردن، ط

الحياة الفكرية واألدبيـة فـي جنـوب الـبالد،          هـ،  1402حسين، عبد اهللا محمد،     

 .1، دار األصالة، الرياض، طالسعودية

 مطـابع   ة والغـالة،  المدائح النبوية بين المعتدل   هـ،  1406حسين، محمد بن سعد،     

 .1الفرزدق التجارية، ط

، دار عبـد    األدب الحديث تاريخ ودراسات   م،  1997/هـ1418حسين، محمد سعد،    

 .2العزيز آل حسين، الرياض، السعودية، ج

، مجلة األدب البيروتية  ، رسالة األدب في مكافحة االستعمار،       )م1968(حسين، مروة 

  .4العدد 

 دار الكتاب   ،)بيانها ومظاهرها (الشعر العربي،   الحداثة في   م،  1986حمود، محمد،   

 .1اللبناني، بيروت، ط

 .2، دار المكشوف، بيروت، طمحاوالت في فهم األدبهـ، 1954حيدر، لطيفي، 

، جامعة  مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية   ، شخصية األمة،    )م1994(خذري، علي 

  .82، ص2باتنة، الجزائر، عدد
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، نـادي المدينـة المنـورة         )جزآن (ن أرض عبقر  شعراء م هـ،  1319الخطراوي،  

 .1األدبي، المدينة، ط

، طباعة دارة الملـك عبـد العزيـز،         ديوان أمجاد الرياض  هـ،  1394الخطراوي،  

 .1الرياض، ط

، نادي المدينة المنورة األدبي، المدينـة،       ديوان غناء الجرح  هـ،  1397الخطراوي،  

 .1ط

، نادي المدينة المنورة األدبي،      الليل ديوان همسات في أذن   هـ،  1397الخطراوي،  

 .1المدينة، ط

، نادي المدينة المنـورة،     ديوان تفاصيل في خارطة الطقس    هـ،  1411الخطراوي،  

 .1المدينة، ط

 .1، نادي جدة األدبي، جدة، طديوان مرافئ األملهـ، 1413الخطراوي، 

دبي، المدينة،  ، نادي المدينة المنورة األ    ديوان تأويل ما حدث   هـ،  1418الخطراوي،  

 .1ط

 البنات واألمهات والزوجات في المفضليات وأشياء أخرى،      هـ،  1419الخطراوي،  

 .1نادي المدينة المنورة األدبي، المدينة، ط

، دار الكنوز األدبية، جدة،     ديوان ثرثرة على ضفاف العقيق    هـ،  1424الخطراوي،  

المدينـة  هـ، ديوان حروف من دفتر األشواق، نادي        1410الخطراوي،  .1ط

 .1المنورة األدبي، المدينة، ط

 .1، نادي جازان األدبي، جازان، طديوان في دائرة الغبارهـ، 1424الخطراوي، 

، نادي المدينة المنورة األدبي،     ديوان على أعتاب المحبوبة   هـ،  1425الخطراوي،  

 .1المدينة، ط

واد، ، مطـابع الـر    "تطبيقات وتأويالت "في محاورة النص    هـ،  1425الخطراوي،  

 .1جدة، ط

، مكتبة الملك عبد العزيـز العامـة،        أسرة الوادي المبارك  هـ،  1426الخطراوي،  

 .1الرياض، ط
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، دار الـبالد للطباعـة      ديوان أسئلة الرحيـل   هـ،  1419الخطراوي، محمد العيد،    

 .1، ط5والنشر، ج

: ، تعليق سر الفصاحة هـ،  1372الخفاجي، ابن سنان، محمد بن عبيد اهللا بن محمد،          

 .بد المتعال الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده، مصرع

، دار  القصيدة العربية بين التطوير والتجديد    هـ،  1414خفاجي، محمد عبد المنعم،     

 .1الجيل، بيروت، لبنان، ط

 .1، دار الرشيد للنشر، طاألصول الدرامية في الشعر العربيم، 1982خياط، جالل، 

  .1الرمز في مقامات السيوطي، دار البشير، عمان،ط، )م2001(الدروبي، سمير

، مكتبة الشباب، مصر،    في النقد األدبي عند العرب    م،  1986درويش، محمد طاهر،    

 .2ط

  .1، االتجاه القومي في الشعر الحديث، دار الشروق، حلب، ط)م1963(الدقاق، عمر

 .رب، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العنقد الشعر القوميم، 1987الدقاق، عمر، 

محمود خاطر، دار الحـديث،     : ، تحقيق مختار الصحاح الرازي، محمد بن أبي بكر،      

 .القاهرة

، الشخصيات التراثية في لـشعر العربـي المعاصـر،          )م1978(زائد، علي كشري  

  .، طرابلس1الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالم، ط

 الكتـاني، اربـد األردن،      التناص نظرياً وتطبيقياً، مكتبة   ) هـ1415(الزعبي، أحمد 

  .1ط

 .1، دار الثقافة، بيروت، لبنان، طلغة الشعر بين جيلينإبراهيم، / السامرائي

 .1، دار غريب، جدة، طقراءة الشعر وبناء الداللةم، 1999السيد، شفيع، 

 .8، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، طاألسلوبم، 1990الشايب، أحمد، 

االتجاه اإلسالمي في السعودية الحـديث      م،  1990/هـ1410الشبيلي، محمد عبده،    

 .1، الحرس الوطني، الرياض، ط"قيمته الفنية في موازين النقد"

– مكة والمدينة في الجاهلية وعهـد الرسـول       هـ،  1412الشريف، أحمد إبراهيم،    

 .1، دار الفكر العربي، القاهرة، ط-صلى اهللا عليه وسلم
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لشعر والشعراء في جنوب األردن، جامعة      ، ا )م1996(شطناوي، لقمان رضوان خالد   

  .مؤتة

 .1م، االعتراف، مطبعة االسكندرية،  القاهرة، ط1916شكري، عبد الرحمن، 

النقد األدبي المعاصـر فـي المملكـة العربيـة          هـ،  1422الشنطي، محمد صالح،    

 .1 دار األندلس، حائل، ط،"مالمحه واتجاهاته وقضاياه"السعودية 

  .، القاهرة1فن ومذاهبه في الشعر العري، ط، ال)م1989(شوقي، ضيف

 .هـ13/7/1425، )ملحق األربعاء (صحيفة المدينة،

 .هـ8/1/1409، )ملحق األربعاء (صحيفة المدينة،

 .هـ29/5/1404، ملحق التراث، صحيفة المدينة

 .3، دار المعارف، القاهرة، طفي النقد األدبيضيف، شوقي، 

 .1 المطبعة الفنية الحديثة، القاهرة، ط،قضايا النقد األدبيطبانة، بدوي، 

رواه الطبراني، االوسـط، دار الكتـب العلميـة،         ) ت.د(الطبراني، محمد بن أحمد   

  .1بيروت،ط

الطحاوي، شرح معاني اآلثـار، تحقيـق، محمـد         ) هـ1399(الطحاوي، أبو جعفر  

  .زهري النجار، دار لكتب العلمية، بيروت

، دار المنارة ودار الرفاعة للنـشر،       لعربيةمعجم البالغة ا  م،  1988طكبانة، بدوي،   

 .3الرياض، السعودية، ط

مسند الطيالسي، رقـم    ) ت.د(الطيلسي، سليمان بن داؤد أو داؤد الفارسي الطيالسي       

)227.(  

، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور     م،  1993/هـ1413عبد الدائم، صابر،    

 .3مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

، دار العودة، قضايا الشعر في النقد العربـي م،  1981مد، إبراهيم،   عبد الرحمن، مح  

 .2بيروت، لبنان، ط

اتجاهات النقد األدبي في القرن الخامس      م،  1977/هـ1397عبد الرحمن، منصور،    

 . دار العلم للطباعة، مكتبة األنجلو، القاهرةالهجري،

 .1مصر، ط، دار المعارف، الصورة والبناء الشعريعبد اهللا، محمد حسن، 
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قضايا الحداثة عند عبد القـاهر الجرجـاني، الـشركة          ) م1995(عبدالمطلب، محمد 

  .1المصرية العالمية للنشر،ط

، قراءات أسلوبية في لشعر الحديث، الهيئة المـصرية         )م1995(عبدالمطلب، محمد 

  .العامة للكتاب، القاهرة

  .1طعلم المعاني، دار األندلس، حائل، ) هـ1417(عتيق، عبد العزيز

، دار النهـضة    الرؤية المعاصرة في األدب والنقد    م،  1983العشماوي، محمد زكي،    

 .1العريية، بيروت، ط

  .2، النقد التطبيقي، دار الخانجي، مصر، ط)م1978(عفيفي، محمد الصادق

، نادي  التجربة اإلبداعية عند محمد هاشم رشيد     هـ،  1417عفيفي، محمد الصادق،    

 .1الباحة األدبي، ط

كتـاب الطـراز المتـضمن      م،  1982، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم،         العلوي

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،       ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز    

 .3ج

كاظم سـعد الـدين، بغـداد،       : ، ترجمة األسلوب واألسلوبية م،  1985غراهام هام،   

 .1العراق، ط

  .3ر العودة، بيروت،طاألدب المقارن، دا) م1962(غنيمي، محمد هالل

دراسـة   "األماكن الدينية في منظور القانون الدولي     م،  1998فؤاد، مصطفى أحمد،    

 ".تطبيقية لالنتهاكات اإلسرائيلية باألماكن المقدسة

، دراسة لموقف مـن     بين التحليل الجمالي والتحليل النفسي    م،  1990فهمي، ماهر،   

 .13شعر المتنبي، جامعة قطر، عدد 

ـ 817: ت(دي، مجد الدين محمد بن يعقوب       الفيروز آبا   القـاموس المحـيط،   ،  )هـ

محمـد نعـيم    :مكتبة تحقيق التراث في مؤسسة الرسـالة، إشـراف        : تحقيق

 .6العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط

، مكتبة المتنبي، اإلمام،    األدب اإلسالمي بين النظرية والتطبيق    قاسم، إبراهيم محمد،    

 .1المملكة العربية السعودية، ط
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، محمد صلى اهللا عليه وسلم في الشعر الحديث، دار الوفاء           )م1978(القاعود، حليمي 

  .1للطباعة والنشر والتوزيع، ط

محمـد  : ، تقديم وتحقيق  منهاج البغاء وسراج األدباء   القرطاجني، أبي الحسن حازم،     

 .2ن بيروت، طيالحبيب بن الخوجة، دار الغرب اإلسالمي

، دار الكتـب    1، اإليضاح في علوم البالغة، ط     )م1983(القزويني، أبو داؤد محسن   

  .العلمية بيروت

، االتجاه اإلنساني في الشعر العربـي المعاصـر       م،  1981/هـ1401قميحة، مفيد،   

 .1منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط

علم النص، ترجمة فريد الزاهي، مراجعة عبـد الجليـل          ) م1991(كرشيفا، جوليا، 

  .للنشر، المغرب، دار تويقال 1ناظم، ط

، الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحـديث، دار         )هـ1409(الكركي، خالد 

  .1الجيل، بيروت، مكتبة الرائد العالمية، عمان، ط

، مكتبة الفيصلية، مكة    القافية تاج اإليقاع الشعري   م،  1485/هـ1405كشك، أحمد،   

 .1المكرمة، السعودية، ط

عبد الـسالم هـارون، دار      : ، تحقيق عجم مقاييس اللغة  ماللغوي، أحمد ابن فارس،     

 .الجيل، بيروت

، منشورات دار المكتبة المـصرية،      المدائح النبوية في األدب العربي    مبارك، زكي،   

 .1ط

  .، معجم مصطلحات األديب، مكتبة لبنان، بيروت)م1974(مجدي، وهبة

 .1بيروت، ط، دار اآلفاق الجديدة، االتجاه اإلنسانيم، 1981محمد، مفيد، 

، األسـاليب اإلنـشائية، المكتبـة المحموديـة         )م1999( المراغي، أحمد مصطفى  
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