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 المقدمة

 الحمد هلل وحده والصبلة والسبلم على رسوله وبعد : 

فٌعد الشعر العربً الحدٌث مٌداناً خصباً للدراسة والنظر ، إذ توجد بعض 

شخصٌاته المعة ومشهورة ، وٌنشر لها فً الصحؾ والمجبلت ، وتشارك 

 بشعرها فً كثٌر من األحداث التً تمر بها . 

وٌعد الشعراء الفلسطٌنٌون من الكثرة بمكان ، ولهم أصوات شعرٌة ظاهرة 

ومن أولبك الشاعر "عبد الرحمن بارود" إذ له  تختلؾ فً توجهاتها ،

مشاركات شعرٌة فً كثٌر من المجاالت والصحؾ ، وكانت قضٌته األولى 

التً جعل شعره من أجلها هً فلسطٌن ، مكاناً وأشخاصاً ، إلى جانب 

بعض القضاٌا األخرى ، ولكنها تعد قلٌلة وقد وفق هللا بعد تشاور مع 

الكوفحً اختبار هذا الشاعر مداراً للدراسة ، ثم  األستاذ الدكتور : إبراهٌم

قررنا فً النهاٌة أن ٌكون عنوان البحث وتشكٌل اللؽة الشعرٌة عند  "عبد 

 الرحمن بارود "

 وقد حدانً الختٌار هذا الموضوع مجموعة من األسباب منها : 

إن هذا الشاعر لم تسلط علٌها األضواء كثٌراً ، رؼم شهرة شعره فً 

 لمجبلت ، ومشاركته فً األحداث العربٌة واإلسبلمٌة شعراً . الصحؾ وا

أنه كان محتفٌاً بلؽته ، حرٌصاً على تشكٌلها ، بدلٌل تؤخٌر نشر مجموعته 

 الكاملة لتكون أكثر تمحٌصاً . 
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ؼنى تجربته الشعرٌة على مستوى المضمون والفن ، مع تفاوت ظاهر فً 

 تلك التجربة . 

وضوع آماالً تحقٌق اإلجابة على تلك األسبلة ، من هنا فقد آثرت هذا الم

على أنه ال توجد دراسات سابقة أثناء كتابة هذا البحث ، إال ما كان من 

المقدمة التً كتبها جامعو دٌوانه ، وهً تتعلق بحٌاة الشاعر ، بدءاً بوالدته 

، ومشاركته فً النضال الفلسطٌنً ، ودراسته فً مصر ، وانتهاء بذهابه 

العربٌة السعودٌة ،وتدرٌسه بجامعة الملك عبدالعزٌز ، ومع ذلك  للمملكة

 فلم ٌعرضوا لما أنا بصدد دراسته . 

على أنه بعد انتهابً من إعداد أكثر هذا البحث صدرت دراسة ألستاذي 

الدكتور : إبراهٌم الكوفحً ، التً أفدت من بعض ما أشار إلٌه ، دون أن 

رإٌتً ، ومعرفة بعدم تجاوز قامته أكون فً ظله ، حرصاً على استقبلل 

 النقدٌة . 

وبلؽنً أن بعض الزمبلء سجل موضوعاً بإشارة من أستاذي أٌضا حول 

القضٌة الفلسطٌنٌة عند عبدالرحمن بارود للطالب : عبدالعزٌز األسمري ، 

 ولم أقؾ على الرسالة . 

 والحق أن دراسة هذا الشاعر كانت محفوفة ببعض المصاعب ، منها : 

عدم الحصول على طبعة الدٌوان بسهولة ، ثم تكرار بعض  -

النصوص ، وترك بعضها بدون عنوان ، إلى جانب بعض األخطاء 

 فً إخراج الدٌوان ، رؼم الجهد المبذول فٌه . 

طؽٌان الفكرة على بعض النصوص ، وتحولها إلى نظم ، وقد اتفقنا  -

 أن تكون الخطة بعد المداولة على النحو التالً : 
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 المقدمة  -ٔ

 الفصل األول  -ٕ

 األلفاظ : وسؤعالج فٌه عددا من المباحث : 

  المبحث األول : األلفاظ العنوان وعبلقتها بالنص . وسؤكشؾ فٌه

 إلى أن هذا الموضوع ٌنقسم إلى قسمٌن 

العنوان فً مطلع القصٌدة ، أي أن لفظة العنوان ترد فً بداٌة 

 رة لدى شاعرنا. القصٌدة ، وسٌكشؾ البحث عن تفشً هذه الظاه

ثم ورود العنوان داخل نسٌج القصٌدة ، ولكنه ال ٌخلو من حالتٌن 

الحالة األولى وروده بلفظ فقط ، والثانٌة وروده بلفظة وما ٌدل  –

علٌه ، كل ذلك سٌؤتً من خبلل عدد من األمثلة التً توضح 

 مقصدي من هذا البحث . 

  : ًالمبحث الثان 

راناً فً نصوصه الشعرٌة وسؤتتبع ذلك األلفاظ األكثر شٌوعا ، ودو

من خبلل المراحل التً عاشها الشاعر ، متناوالً  ذلك من خبلل 

الربط بٌن اللفظة وداللة وجودها فً البٌت وأحٌانا مع النص بكامله 

، وأعرض فً كل مرحلة إلى ألفاظ الحرب ، وكثرتها وقلتها فً 

 مرحلة من المراحل دون األخرى . 

 المبحث الثالث  : 

األلفاظ بٌن الؽرابة والسهولة ، وسؤشٌر فٌه إلى أن الشاعر بحكم 

تخصصه  كان من الطبٌعً أن أجد ألفاظا ؼرٌبة تحتاج إلى توضٌح 

وبٌان لمراده منها ، من خبلل الرجوع إلى المعاجم اللؽوٌة ، 

وسؤشٌر أٌضا إلى انتقاء الشاعر من المعجم اإلسبلمً ، القرآن 
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، وذلك أمر طبٌعً ألنه آمن أن اإلسبلم هو والحدٌث ، وؼٌرهما 

الحل لقضٌته ، ثم ورود األلفاظ السهلة ، وهً الؽالبة على دٌوانه ، 

 كل ذلك من خبلل األمثلة التً ستوضح مراده من البحث . 

 الفصل الثانً : التناص  -ٖ

وهو وسٌلة مهمة من وسابل تشكٌل اللؽة الشعرٌة ، وسؤتناوله من 

 خبلل ثبلثة مباحث .

  ًالمبحث األول : التناص الدٌن 

وسٌشمل : االقتباس من القرآن والحدٌث ، وكٌؾ أن الشاعر 

بحكم ثقافته الدٌنٌة وتوجهه اإلسبلمً وّظؾ كثٌراً من اآلٌات 

 واألحادٌث النبوٌة فً نصه الشعري . 

  ًالمبحث الثانً : التناص التارٌخ 

قدٌمه وحدٌثه ، وسؤشٌر إلى أن الشاعر استلهم كثٌراً من التارٌخ 

وسؤشٌر إلى عناٌته بالتارٌخ الٌهودي بحكم القضٌة التً ٌعالجها 

، إلى جانب التارٌخ اإلسبلمً ، إذ عنً به عناٌة كبٌرة ، وكان 

ٌهدؾ من ذلك إلى رسم المثال الذي ٌحتذى فً ظل الهزابم 

 العربٌة . 

 ًالمبحث الثالث : التناص األدب 

 وقد قسمته إلى قسمٌن : 

المثل : وقصدي منه أن الشاعر وظؾ بعض األمثال  تناص -

فً نصوصه الشعرٌة ، حتى أصبحت ظاهرة بارزة فً شعره 

 ، وكان ٌهدؾ من ذلك إلى معالجة واقعه من خبلل المثل . 
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التناص الشعري : إذ الحفظ من الشعر ٌستدعً من الشاعر -

أن ٌسترفد ما علق فً ذاكرته من شعر ، ٌرى أنه صالح 

 لتعضٌد نصه لشعري ، وسؤقسمه إلى : 

تناصه مع شعر المعلقات : إذ تناول بعض نصوص  -ٔ

المعلقات فً قصٌدة شعرٌة كاملة ، وأتى بنصوصهم من 

 الشاعر وإشارة لمعلقته . المعلقة ، وأحٌانا ٌؤتً باسم 

 تناصه مع بعض الشعر القدٌم ، ؼٌر شعراء المعلقات . -ٕ

 تناصه مع بعض شعراء اإلحٌاء ، وخاصة أحمد شوقً . -ٖ

كل ذلك سؤعرضه من خبلل األمثلة الشعرٌة ، مع بٌان كٌؾ كان  

 ذلك التناص . 

 الفصل الثالث : األسالٌب والصور .  -ٗ

  المبحث األول : األسالٌب . 

وسؤشٌر فٌه إلى بعض األسالٌب التً هً األبرز فً شعره ، مثل 

األمر ، والنداء ، االستفهام ، وأن الشاعر كان ٌكثر من بعض 

األسالٌب ، وسؤقتصر على تلك األسالٌب باعتبارها األكثر 

 ظهوراً فً شعره . 

  . المبحث الثانً : الصور 

 ه إلى : وسؤقتصر فٌه على بعض الصور ، إذ سؤقوم بتقسٌم

الصور البٌانٌة مثل التشبٌه ، واالستعارة ، والكناٌة ، ثم الصور 

البدٌعٌة . وسؤشٌر فٌه إلى الصور المتولدة من الطباق والمقابلة 

ألنهما األكثر ظهوراً ، ثم الصور اآلتٌة من التشخٌص ، ثم 

الصور التً تؤتً من األلفاظ العادٌة التً قد ال تحمل شٌباً من 
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ابقة ، كل ذلك من خبلل األمثلة  دون إسهاب ، إذ الصور الس

 سؤقتصر أحٌاناً على ثبلثة أمثلة لٌس إال للتدلٌل على الظاهرة . 

 ثم الخاتمة والنتابج : 

إذ سؤشٌر فٌه إلى أهم النتابج التً توصلت إلٌها ، ثم بعض التوصٌات التً 

 رأٌتها من خبلل مجرٌات البحث . 

قدمة ، إال أن أجزي من الشكر أجزله ، ومن وال ٌسعنً فً ختام هذه الم

الوفاء لرجل العلم والوفاء األستاذ الدكتور مصطفى عناٌة على بذله معً 

 من جهد وسعة صدر وتقدٌر لظرفً الصحً . 
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 الفصل األول 

 األلـــفــاظ

 

 المبحث األول :ألفاظ العنوان وعالقتها بالنص 

 المبحث الثانً :األلفاظ األكثر شٌوعا 

 المبحث الثالث : األلفاظ بٌن الغرابة والسهولة 
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 األلفـــاظ 

تمثل األلفاظ خاصٌة مهمة فً النص الشعري ألي شاعر وما ذلك إال ألنها 

"هً الجسم الذي ٌعبر عن كل ما تجسد فٌه من روح و معان وأفكار ، 

الشعراء ٌسعون إلى أداء ما طبع فً نفوسهم ومنذ وجد الشاعر األول ، و

وقلوبهم من إحساسات ومشاعر إزاء الكون والطبٌعة والحٌاة اإلنسانٌة "
ٔ
 

، ومن المسلم به أن أهم مكون للؽة الشاعر هً ألفاظه ، التً هً دالة 

على معجمه اللؽوي الذي تكون من خبلل احتكاكه بمجتمعه ، وقراءاته 

للؽة هً أكبر مكّون للشعر ، والعصب الحساس ومعارفه ، " وال تزال ا

للشاعر ، ومتى اختلت لؽة الشاعر ، هوى شعره ، ولم ٌحظ باهتمام أو 

تقدٌر ، إذ الشعر ال ٌنظر إلى ما فٌه من أفكار فقط ، وإنما إلى التشكل 

اللؽوي المقتدر الحامل للمعنى ، والمعبر عنه فً فنٌة و إبداع " 
ٕ
  . 

األساسً للؽة الشاعر من هنا فإننً سؤشٌر إلٌها هنا  واأللفاظ هً المكون

 من خبلل بعض الظواهر : 

 ألفاظ العنوان وعبلقتها بالنص .  -

 األلفاظ األكثر شٌوعاً لدى الشاعر .  -

 األلفاظ بٌن الؽرابة والسهولة .  -

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 القاهرة .  –دار المعارؾ  – ٓٔٔفً النقد األدبً شوقً ضٌؾ ص - 
ٕ
 االسكندرٌة .  –امعٌة دار المعرفة الج – 7٘ص –عباس بٌومً عجبلن ، وعبدهللا سرور  –دراسات فً األدب السعودي  - 



 ٔٓ 
 

 

 

 

 المبحث األول : 

 ألفاظ العنوان وعالقتها بالنص :

 العنوان  و وروده فً مطلع القصٌدة .  -1

 العنوان و وروده فً نسٌج القصٌدة . -2
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لوحظ أن الشاعر ٌستخدم عناوٌن لقصابده فً الؽالب ، ومن المإكد أن 

العنوان ٌعد بوابة مهمة للنص الشعري ، وبؽض النظر عن كونه اختزاالً 

" إن العنونة ؼدت  للنص الشعري ، إال أنه ال ٌمكن أن ٌؤتً اعتباطا ،

هاجسا ملحاً للّناص ، وهو ٌقدم نصه للقارئ ، نظراً للدور الخطٌر الذي 

ٌمارسه العنوان فً العملٌة األدبٌة إبداعاً ، والؽواٌة المثٌرة التً ٌبثها حول 

النص تلقٌاً ، بمعنى أن العنونة جزء ال ٌتجزأ من إستراتٌجٌة الكتابة لدى 

فً  –وكذا  –راكه فً لعبة القارئ .... الناص الصطٌاد القارئ و إش

محاولة فهم النص وتفسٌره وتؤوٌله "
ٔ
، وال ٌهمنً من العنونة تتبع كل  

مساراتها فً نص عبدالرحمن بارود ، ألنها تستدعً تؤوٌبلت أخرى ، و 

وقوفا أكثر ولكن ٌهمنً النظر إلى ألفاظ العنوان وعبلقتها بالنص التً 

 لتالً : ٌمكن أن تصنؾ على النحو ا

 العنوان ووروده فً مطلع القصٌدة .  -1

 العنوان داخل نسج القصٌدة .  -2

 اللفظ فقط .  - أ

 اللفظ وما ٌدل علٌه . - ب

 وقصدي أن اللفظ الوارد فً العنوان ٌرد فً النص على تلك المستوٌات . 

العنوان فً مطلع القصٌدة لٌس المقصود تتبع كل نصوص الدٌوان ، وإنما 

سؤضرب أمثلة على ذلك ، ولو نظرت إلى بعض النصوص المعنونة 

 فً مطلع القصٌدة .  –أللفٌتها تنقسم إلى الظاهرة األولى 

                                                           
ٔ
 دمشق .  –دار التكوٌن  – ٘ٔخالد حسٌن حسٌن ص  –مؽامرة تؤوٌله فً شإون العتبة النصٌة  –فً نظرٌة العنوان  - 
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ما كان العنوان داخل نسٌج القصٌدة ، ولكنه ٌؤتً فً مطلعها ، وال ٌمكن 

الظاهرة إال من جهة إلحاح الفكرة على الشاعر فتؤتً فً  لً أن أفسر هذه

بداٌة النص ، علماً أن العنوان قد ال ٌكون كتب فً الؽالب إال بعد انتهابه 

 من النص ، فعلى هذا العنوان مؤخذ من الطلع ، ومن األمثلة على ذلك : 

معلمً :  -
ٔ 

 كنزاً ثمن القدر   إنً أراك معلمً 

وجدت فٌه لفظة معلمً ، وهذه  –األول  البٌت –فمبلحظ أن النص 

القصٌدة أتت ببل تصرٌع ، بل إنها قصٌدة قصٌرة مكونة من أحد عشر بٌتاً 

، لم ٌتكرر العنوان ، إذ ال ٌوجد فً ؼٌر المطلع ، فجاءت التسمٌة وفق 

 للمطلع . 

وهنا ٌكرر الطرٌقة نفسها فً " وٌلً على أوطانً " تؤتً فً أول بٌت من 

 القصٌدة 

مـــــن   ؼــــــارة  الــــدهـــــر  ـــلً   علــــى    وطــــنـــً وٌ
ٕ

 

 و أراه ٌلبس قصٌدته " شهٌد الحق " الذي ابتدأ به قصٌدته 

علٌك إذا بكى شجواً حمام   شهٌد الحق فً وطنً سبلم 
ٖ

 

وٌبلحظ أن العنوان قد اشتق من الشطر األول ، بل من بداٌة البٌت بٌنما 

 ان األولٌان مع نهاٌة الشطر األول . كانت القصٌدت

                                                           
ٔ
 .  7ٓاألعمال الشعرٌة الكاملة  للشاعر الدكتور عبدالرحمن بارود  ص - 
ٕ
 .  ٙ٘نفسه ص - 
ٖ
  8٘نفسه ص - 
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ومن ذلك قوله فً عنوان إحدى قصابده " شاطا اللٌل" فقد كان الشطر 

األول بل فً أوله مسمى القصٌدة :
ٔ

 

 ل وأعولت الرٌح بٌن التبلل   على شاطا اللٌل حّط الرحــا

 بل إن هذا العنوان تكرر أربع مرات فً القصٌدة : 

 وحٌث الحقٌقة فوق الخٌال   على شاطا اللٌل حٌث الظبلم 

أي بعد ستة أبٌات أتى البٌت السابق ، ثم بعد سبعة أبٌات أخرى ٌؤتً لٌقول 

 : 

 وما ساغ ماء وال ارتاح بال   على شاطا اللٌل ما طاب نوم 

 ثم بعد ستة أبٌات أخرى ٌقول : 

 فجر الحٌاة البدٌع الجمال   فٌا شاطا اللٌل ٌوماً سٌبرق 

مع مبلحظة أن األبٌات الثبلثة األولى ٌبدأها بحرؾ الجر مع اسمه ، بٌنما 

البٌت الرابع ٌخاطب اللٌل بحرؾ النداء البعٌد ، وقد كان فً البٌت األول 

مجسداً اللٌل فً صورة تشخٌصٌة ، وأٌقن أن اللٌل آت ال محالة ، ولذا أتى 

للٌل أتى بظبلمه حٌث الظبلم ، لٌكون البٌت الثالث البٌت الثانً لٌإكد أن ا

بمثابة النتٌجة للبٌتٌن السابقٌن ومع كل هذا اللٌل ونتابجه ، ٌؤتً البٌت 

الرابع لٌبٌن الشاعر أنه مهما حدث " فٌا شاطا اللٌل ٌوما سٌبرق" هكذا 

 ٌقٌن السابر المتٌقن أن الظبلم مهما عتم فإن الفجر سٌؤتً . 
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هرة قوله :ومن تلك الظا
ٔ

 

 وركوبتً إن تعد تظلع بً  جّد الرحٌل وفاتنً صحبً 

فلقد عنون القصٌدة بـ "جد الرحٌل " ، فؤتى العنوان فً مقدمة  الشطر 

 األول من بداٌة النص . وكقوله : 

 ر جثا والرماة جم ؼفٌر   سهم من ٌا رماه واللٌل كالقا

 بٌت . فالبٌت أول القصٌدة  "سهم من ٌارماه" فً بداٌة ال

مع مبلحظة أن التلون فً اختٌار العنوان ظاهر بٌن كلمة فقط مثل 

"معلمً" أو فعل وفاعل من النص نفسه " جّد الرحٌل " ، أو جملة اسمٌة 

"سهم من ٌارماه" وهذا ٌدل أن الشاعر ما كان لٌختار العنوان اعتباطاَ ، بل 

 إن القصٌدة فً االختٌار واضحة . 

قوله : ومن هذه الظاهرة أٌضا 
ٕ

 

 وعمرك طٌر من ٌدٌك ٌطٌر  صرٌع الهوى ؼّرتك وهً ؼرور 

 فقد جعل المبتدأ مع االسم المضاؾ إلٌه عنوان القصٌدة . 

ومن تلكم الظاهرة أٌضا قصٌدة "ؼردي" ، وتعد أشد ؼرابة إذ كرر الفعل 

فً بداٌة الخمسة األبٌات األولى ، ثم فً البٌت الثامن ثم ختم القصٌدة أٌضا 

أي فً البٌت الثالث والعشرٌن ، وإذا كان فعل ذلك فً بداٌات األبٌات به ، 

المشار إلٌها ، فإنه فً البٌت الثامن الشاعر استخدام الفعل الماضً ، بدالً 
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من األمر "ؼّرده" ، وهكذا ٌصل القارئ إلى درجة الٌقٌن أنه كان قاصداً 

لذلك العنوان : 
ٔ

 

 بترد والذرى بالثلج ن   ؼردي واألرض تتقد 

 فً الدجى و النٌب ترتعد    ؼردي والبٌد ؼارقة 

 و قوارٌر الشذا جدد    ؼردي والشمس ضاحكة 

 والدنا روح وال جسد    ؼردي والبدر ٌسحرنا 

 وهً باألحباب تبتعد    ؼردي والفلك دامٌة 

..... 

ًّ للردى رصد    ؼردي قبل الردى فعلى   كل ح

... 

 وب له سجدوا باسم محب   ؼرد األحباب من طرب 

... 

 ؼابة التفاح الح ؼد    ؼردي فالورد فاح ومن 

والعجب أن ٌتحول العنوان فً إحدى القصابد فً لفظة واحدة إلى بٌت 

مكرر مرتٌن من داخل نسٌج القصٌدة ، ثم إلى شطر بٌت مرة ثم إلى أول 

لفظتٌن من بٌت مرة أخرى ، وتلك عبلوة إلى ما قد ٌؤتً من فابدة إٌقاعٌة 
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فإنها تدل على قصد من الشاعر إذ كٌؾ ال والقٌد ٌتحول فً البٌت الثانً ، 

من القصٌدة إلى كل جارحة فً الجسم : 
ٔ

 

 قٌــود  قٌــود   قــٌود   قٌــود   قٌــود    قٌــود   قــٌود   قٌــود

 ن واألذن والقلب قٌد الحدٌد    على الٌد والرجل والــفم والعٌـ

وبعد ثمانٌة أبٌات من القصٌدة ٌتكرر المقطع نفسه ، ثم فً البٌت الخامس 

 عشر ، ثم ٌؤتً شطراً لبٌت فً البٌت الثانً والعشرٌن 

 تخطفنا الناس حتى الٌهود    قٌــود    قٌــود   قــٌود   قٌــود 

 وأما اللفظتان األولى والثانٌة فقوله :

 تحت الجلٌد  جبال من النار   قٌود قٌود وأرض تمٌد 

وعموماً فإن هذه الظاهرة متؽشٌة فً كثٌر من القصابد ، ولٌست بثبلث 

سنوات عنوانها " ؼّرد ٌا كروان " ، إذ ٌبدأ البٌت األول بتكرار العنوان 

كامبلً ، بل إن عدد أبٌات القصٌدة إحدى وأربعون بٌتاً منها أحد عشر بٌتاً 

مكرراً هكذا .
ٕ

 

 ؼّرد ؼّرد ٌا كروان   ؼّرد ؼّرد ٌا كروان 

ثم البٌت الخامس ، ثم البٌت الثامن ، ثم الثانً عشر ، ثم السادس عشر ، 

ثم العشرون ، ثم الرابع والعشرون ، ثم الثامن  والعشرون ، ثم الثانً 

والثبلثون ، ثم السادس والثبلثون ، ثم األربعون ، وهو البٌت الذي قبل 
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إال أن الشاعر أعجب بهذا التركٌب األخٌر ، وال ٌمكن تفسٌر تلك الظاهرة 

 ، وأراد أن ٌختم به كل مقطع أراد اكتمال معناه . 

وظاهر أن الشاعر كان واعٌاً لؤلثر الفنً لهذا التكرار ، ولم ٌكن مصادفة 

 ، دون استٌعاب لما تقوم به من ربط ألجزاء النص الشعري :

لم ٌكن فً أول الظاهرة الثانٌة من وجود العنوان داخل نسٌج القصٌدة ما 

المطلع . وهً متفشٌة فً الدٌوان أٌضا ، والفتة ألي قارئ من أول ما ٌبدأ 

بتصفح مجمل الدٌوان ، ومن األمثلة على ذلك قصٌدة بعنوان " سعد" كتب 

تحت العنوان .. قصٌدة رمزٌة قصصٌة ، كان الشاعر قاصداً لهذا العنوان 

وتارة بدونه ، ومن البٌت  فقد تكرر عدة مرات تارة بالنداء " ٌا سعد" ،

الثانً من القصٌدة ٌقول : 
ٔ 

 ؼبـــراء فـً هــاجرة ٌـخفق   والوهم ٌا سعد سراب على الـ

 ثم فً البٌت الحادي عشر : 

 ٌنــدم وفــتق الدهـر ال ٌرتق   فلتنج ٌا سعد فمن لم ٌخؾ 

 وقد ٌكون مبتدأ فً نحو قوله :

 ـد بــدا جبٌنــه المـشـرق ر قـ  سعــد حبٌبً قم بــنا فـــالنهـا

 سعد ..حبٌبً رفرؾ البـٌرق   سعد حبٌبً ..سعد سعد العلى

مع مبلحظة أن الشاعر بدأ خابفاً فً قوله " فالتنج ٌا سعد " ، إال إذا كان 

المقصود بالنجاة الذهاب للنهار الذي قد بدا جبٌنه المشرق أو هو ذلك 

ه والمقاومة هو االنضمام البٌرق ، وهو األقرب ألم الرجل مقاوم بشعر

 لذلك االلجبٌن والبٌرق ، فبهما النجاة . 
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وهذه قصٌدة بعنوان " ؼدا ٌعود الربٌع " ٌؤتً من البٌت الثانً عشر ، بعد 

أن بدأ القصٌدة بذكر الخرٌؾ : 
ٔ

 

 تجرأ حمالها على األفق   الحت ؼٌوم الخرٌؾ مقبلة 

.... 

 إذ ٌتحسر على الربٌع قبل تٌقنه بعودته : 

 وكنت ملء القلوب والحدق    واحسرتا ٌا ربٌع فارقتنا 

 عندبذ ٌؤتً لٌقول : 

 عودة نهر الضٌاء فً الفلق   ؼداً ٌعود الربٌع ٌا أخوتً 

 لذا كان العنوان أمبلً بعد الصفاق والحسرة . 

وفً قصٌدة أخرى بعنوان "أمً" ٌكرر اللفظة فً بٌت واحد ، وهو البٌت 

 العاشر من القصٌدة ، مما ٌإكد أن الشاعر كان قاصداً الختٌار عنوانه : 

 كاألم فً بنات حّواء   أمً أصاب السهم أمً ومن 

وهو ٌقصد األم الحقٌقة ألن لفظة األم تكررت أٌضاً فً ثبلثة أبٌات الثانً 

 الث عشر ، والتاسع والعشرٌن : عشر والث

 ما لٌس ٌبنً ألب بناء    ورب أم للمعالً بنت 

 كؤم عٌسى خٌر عذراء    جنات عدن تحت أقدامها 

وهذه قصٌدة بعنوان " من الوحش " عدد أبٌاتها ثمانٌة و أربعون بٌتاً ، 

 ٌؤتً العنوان فً خمسة أبٌات وٌؤتً من بداٌة البٌت الواحد والثبلثٌن . 
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عــلى وطـــن مثقـــل بالــثمر   الــوحش قد قذفتــه البــحار من 
ٔ

 

 إلى البٌت الثالث واألربعٌن : 

 ومن وجه من جمـها ٌقشعر    من الوحش ٌفترس القدس من 

 ومــرج ابن عامر المزدهر   من الوحش؟ من ذا الذي اؼتال عكا

 وكــم من بطون الحبالً بقر  من الوحش؟ كم من رضٌع فرى 

 خبٌــث الــذي كل عظم نخر   الوحش؟ حقا من السرطان الـمن 

ولو دققنا النظر لوجدنا أن ما بعد االستفهام كله ٌدل على أن المقصود 

بالوحش " هو الكٌان الصهٌونً ، الذٌن هم ٌهود الشتان " قد فذقته البحار" 

وصفاتهم االفتراس ، وفري الرضٌع ، واالؼتٌال ، إنهم السرطان الخبٌث 

وعلى ذلك فإن االختٌار للعنوان ، إلى جانب تكرار لفظته ، هو الوصؾ ، 

األنسب لذلك النوع من البشر ، الذٌن تلك من صفاتهم ، ومن كان كذلك 

 فالوحش أنسب اسم مناسب له . 

ومن القصابد البلفتة فً هذه الظاهرة قصٌدة بعنوان "أطلق ٌدّي" القصٌدة 

العنوان فً البٌت الخامس والستٌن : فً مجملها ستة وستون بٌتاً ، ورد 
ٕ

 

  أطـــلق ٌــــدّي و فـــّك الحبـــل عن ُعنقً 

ًَ الباب وانـــظر بعد كٌؾ تــرى  وافتح لــ

هو البٌت الذي قبل األخٌر ، وكؤنه تفرٌػ لرؼبة طال كبتها فً نفس 

الشاعر ، ما لبث أن أطلقها صرخة توجع عن عالم وحال ببلده المؽتصبة 
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"أطلق ٌدّي" ٌحمل من المعانً ما ٌعجب النفوس األبٌة المتطلعة  ، ولفظة

للحرٌة ، ولٌس ذلك من قبل الصدقة ، بل هو عنوان مقصود بما ٌحمل من 

دالالت أرادها الشاعر ، إذ القصٌدة من أولها إلى منتهاها تدور فً فلك 

ى الحالة التً تعٌشها األمة والقضٌة الفلسطٌنٌة قضٌتها ، وهً تحتاج إل

ساعدٌن ال ٌؽلهما قٌد ، بل ٌطلقان ٌعبر عن الؽضب المتؤجج فً النفوس 

سعٌاً لتحرٌر األرض ، من ثم ناسب العنوان القصٌدة ، ودل من أول وهلة 

على مراد الشاعر ، ورؼبته الجامحة فً الحرٌة تلك التً ٌقررها األمر 

لشاعر فً فرٌة باإلطبلق ، وٌإكدها ثنٌة الٌد بتشدٌد ٌابها ، فالمطلب ؼاٌة ا

 ؼلت ٌده ، عن عدو متجبر ال ٌعرؾ الرحمة والمودة . 

والعنوان على طرافته ودقة داللته على مراد الشاعر ، فقد سبقه بعض 

الشاعر فً هذا التركٌب ، فهذا الشاعر العباسً الذي استهل إحدى قصابد 

 بقوله : 

 ذي رٌاء بسمته فسكونه    رب أطلق ٌدي فً كل شٌخ 

ووظفه شعراء آخرون فً أثناء قصابدهم ، تعبٌراً عن الحرٌة المرتجاة 

 التً تتوامض فً مخٌبلتهم كإبراهٌم ناجً فً قصٌدته الذابعة 

 كان صرحاً من خٌالً فهوى    ٌا فإادي ال تسل أٌن الهوى 

 وفٌها ٌقول طامعاً لحرٌة تشربب لها نفسه التواقة للفكاك من األؼبلل : 

 إننً أعطٌت ما استبقت شٌا     طلق ٌديأعطنً حرٌتً أ

مع مبلحظة الحرٌة المرادة لدى عبدالرحمن بارود ، والمرادة لدى إبراهٌم 

 ناجً . 



 ٕٔ 
 

وفً قصٌدة " شجرة الزٌتون " تناؼم بٌن العنوان ، وبٌن المتن حٌث 

ٌستدعً الشاعر العنوان فً الداخل مسرة بكامله :
ٔ

 

با   جدابلك الخضر التً اؼتالها العدا وٌا شجرة الزٌتون هل تلثم الّصً

 وتارة لفظة الزٌتون ترد وحدها : 

 وٌؽرس فً كل البساتٌن ؼردا   وٌقتلع الزٌتون شلت ٌمٌنه 

 وقوله : 

 ببدر ٌقول الٌوم ٌؤتون أوؼدا   ولم ٌزل الزٌتون ٌعشق أهله 

إلى جانب استدعابه لها بكل معطٌاتها األهلٌة وثراء مضامٌنها ، وهً فً 

المكان ، تظهر فً فلسطٌن والشام عموماً ، وهً لدى الشاعر تمثل  ذاكرة

 رمزاً شعرٌاً فً داخل النص للعدل والنصر والقوة . 

ومن األلفاظ التً تعد من ظواهر العنوان ، ما ٌمكن أن ٌطلق العنوان الذي 

ورد فً النص ، وورد ما ٌدل علٌه من جهة المعنى قصٌدة  "مارد" 

القصٌدة األول ، بعد أن وضع له الشاعر مهاداً  وردت اللفظة فً ثلث

للمتلقً ، بشرح بعض المآسً التً عانى منها الشاعر فلم ٌعد ٌسعه إال أن 

ٌكون بداخله  "مارد" ٌطلب الثؤر وٌبطش بالظالمٌن ، وقد جاءت هذه 

القصٌدة على شكل أسطر شعرٌة وكؤن مكنون مشاعر الشاعر ال تستمهله 

ع ، فنراه ٌستخدم فعل األمر : لمزٌد من التحرٌض ضد ، بل تلزمه باالندفا

 االحتبلل ، من مثل قوله فً أواخر قصٌدته : 
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) المعً ٌا أعٌن الحرب ، وتوري ٌا زماجر ، اطرحً الخٌمة فً 

اجتماعً المقابر تدفق أٌها الطوفان ، وعدم فً المؽاور (  –اإلعصار 
ٔ

 

 مارد لن أطرح الخنجر أو آخذ ثاري 

 ... 

 ً ٌا أعٌن الحرب وثوري ٌا زماجر المع

 واطرحً الخٌمة فً اإلعصار واجتاحً المقابر 

 وتدفق أٌها الطوفان دمدم فً المؽاور 

.... 

ومن هذا أٌضاً قصٌدة بعنوان " البحر" وقد تردد اسم البحر والبحار مراراً 

داخل النص القصٌدة ، وال ؼرو فهو مرتكز الشاعر فً قصٌدته ، وهو 

بالجاذبٌة ، فالبحر مما تؤنس النفس بذكره ، فهو موطن إللقاء  عنوان ٌوحً

العناء عن القلوب المكلومة ، والمهمومة ، ومؤرز لتجدٌد الشاعر والتخلً 

 عن التوتر . 

ولكن الشاعر ٌفاجبنا بؤن البحر كان بالنسبة له مكانا تهٌج فٌه العواصؾ 

ومرد ذلك أنه عاش وترتطم فٌه بالصخور ، فتهدد حٌاة من ٌقترب منها ، 

تجربة مرٌرة مع البحر ، أراد إٌصالها إلٌنا ، وهً ما ٌكشؾ عنه فً آخر 

القصٌدة من تعرض والده الحبٌب لعاصفة بحرٌة هو جاء كادت تإدي 

بحٌاته ، مما طبع هذه الصورة القوٌة فً وجدانه . 
ٕ
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 كبـــٌباً وؼارت بقاٌــا النهار    ودمدم فــً الرٌح موج البحار 

 ومن ذا الذي ٌستطـٌع الفرار   . فٌا بحر أٌـــن تعز الـــحٌاة .

 إلى الماء مركبـــهم بـــاقتدار    وأقـــــبل بـــحـارة ٌدفـعـــون 

 ... 

ًَ البحار   و ألقـــت بخــــبلننا للدمــــار     أجل لوعتنا سن

ان من الظواهر البلفتة فً ألفاظ العنوان أن الشاعر أحٌاناً ٌؽٌر عنو

القصٌدة مثل قصٌدة : "ٌا تابهون على الدروب " ، فقد ذكر فً هامش 

القصٌدة أنها " حملت عنوانٌن فً النسخ المخطوطة ، هذه العنوان ، 

وعنوان ؼرباء ، وٌبدو أن الشاعر استقر أخٌراً على األول 
ٔ

، وكبل 

 اللفظتٌن وردتا فً النص فلفظة "ؼرباء " وردت فً أول البٌت 

 اللــــه نــــعم الناصـــر اللــه   كـــــن ربنـــــا اللــه ؼربـــاء ل

 ولفظة العنوان المثبت وردت فً البٌت الثانً والعشرٌن : 

 شــهدوا جمال الحق ما تاهوا    ٌا تابهون على الـــدروب ولـو 

ومع احترامً لوجهة نظر الشاعر فً كبل العنوانٌن ، إال أنهما قد ال ٌتفقان 

القصٌدة ، إذ فٌه حدٌث عن االنتفاضة الفلسطٌنٌة كٌؾ ٌكون مع مضمون 

 ؼرٌبا أو تابهاً من ٌكون هذه صفته . 

 ـــخر األصــــم ٌشق مـجراه  والنهر ٌضحك للورود وفً الصـ

..... 

                                                           
ٔ
 .  ٔٗٔالسابق هامش ص - 



 ٕٗ 
 

 قــــد عـــاد حـــربته بٌمناه    ُجن الٌهود وقد رأوا عمراً 

 وإذا الظــــبلم أبــى حرفناه    هذا الزمان زمــــاننا قدراً 

ومن ذلك أٌضاً قصٌدة "هجوم السبلم" ، فقد ورد فً الهامش أن "هذه 

القصٌدة تحمل اسما آخر "خداع السبلم" فٌما نشره الشاعر فً مجلة 

المجتمع الكوٌتٌة ، وقد نشرت فً مجلة فلسطٌن المسلمة "
ٔ

 

 وقد ورد العنوان المثبت فً نص القصٌدة عندما قال : 

 أهجــــوم هــــذا أم اســـتسبلم    أٌها البابعون حـــــٌفا وٌــــافا 

بٌنما لم ٌرد العنوان اآلخر فً القصٌدة ، ولكنه ورد ضمن تحذٌرات 

 الشاعر من خداع الٌهود وممارستهم فً فلسطٌن . 

 وتـــخلى عن الرعــود الؽمام    عادت النار فً البراكٌن ثلـجاً 

 وؼدا أوال الحـــبلل الحـــرام    وازٌن قلــــباً قد قلبتهم كل الم

 .... 

وربما أن إٌثار الشاعر للعنوان المثبت ، لما الحظه فً تلك الفترة من 

 إلزام للفلسطٌنٌٌن بالسبلم فسماه هجوم السبلم . 

ومن ذلك قصٌدة بعنوان "تحٌة" للندوة العالمٌة للشباب اإلسبلمً، قال فً 

جرى تعدٌلها بتؽٌٌر كبٌر فؤردنا التعدٌل عقب هذه هامشها : "هذه قصٌدة 

القصٌدة "
ٕ

 . 

                                                           
ٔ
 .   ٖٗٔالسابق ص - 
ٕ
 .  8ٕٓفسه صن - 



 ٕ٘ 
 

ووردت فً الصفحة التالٌة " تحٌة" ، وحذؾ ما بعدها ، وصحٌح أن فً 

داخل الناص " ندوة الشباب" لكنها بهذا العنوان ، وبالتركٌب المشار إلٌه 

داخل النص داللة أنها "لندوة الشباب" لكن دون توضٌح ألي ندوة ، ومن 

تعلٌله المشار إلٌه أنه جرى فٌها تعدٌل وتؽٌٌر كبٌر ، حدا به أن ٌطال 

التعدٌل حتى العنوان ، مع مبلحظة طوٌلة ، ثم إن الداللة ظاهرة من أن 

المقصود التعمٌم ولٌس التخصٌص لندوة الشباب ، على أن من ٌطالع 

ن عام تارٌخ كتابة القصٌدة وتارٌخ التؽٌٌر ٌجد حقبة زمنٌة كبٌرة امتدت م

، أي قرابة ثمانٌة أعوام ، وهً كفٌلة بتؽٌٌر  9ٔٗٔهـ إلى عام ٔٔٗٔ

 نظر الشاعر . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٕٙ 
 

 األلفاظ األكثر شٌوعا  

ومن المسلم به أن اإلنسان ابن بٌبته وثقافته ، وقد مر بنا فً التمهٌد كٌؾ 

 فمأن الشاعر هنا درج فً بٌبات علمٌة مختلفة والقضٌة الفلسطٌنٌة هاجسه 

 الثقافة .  -القضٌة  -البٌبة  -ن الطبٌعً أن تكون العوامل الثبلثة فم

سم جامعو الدٌوان مراحل الشاعر رمن المإثرات المهمة فً شعره ، وقد 

الشعرٌة إلى تسعة مراحل وسؤتتبع كل مرحلة من المراحل ألرى أكثر 

األلفاظ شٌوعا فً كل مرحلة بنسبة تقرٌبٌة ، وسؤخلص فً النهاٌة إلى 

 تقٌٌم عام لتلك المراحل . 

ومن المإكد أن الشاعر عندما ٌتناول األلفاظ تنداح فً أعماقه لٌقوم بحرقها 

مساوٌا لتجربته ، عن الشاعر " دابم البحث عن كلماته فً مختزناته  حرقا

الذهنٌة أو فً المعاجم لٌعٌد إلٌها حٌاتها ، أو ما فقدته منها ، أو ٌعٌد 

صٌاؼتها جدٌدة حتى لكؤننا نراها ألول مرة وٌستطٌع بواسطتها أن ٌوصل 

خرٌن معاناته إلى اآل
ٔ

اللؽة الشعرٌة ومع ذلك فإن أول ما ٌلتفت إلٌه فً 

هً تلك األلفاظ والمفردات التً ٌلتقطها الشاعر من مخزونه الذهنً الذي 

تكون من مجموع تلك العوامل التً أشرت لها ، علما أن األلفاظ فً 

القصٌدة جزبٌات حٌوٌة لبناء عضوي كامل األعضاء بحٌث إننا لو أبدلنا 

لفظ فحسب بل ٌتؽٌر لفظا مكان آخر ، ال ٌتؽٌر المعنى الموضوع له هذا ال

أو ٌفسد البناء العضوي الذي كانت لتلك اللفظة تشكل جزءا منه .
ٕ

 

ومن المسلم به أن لكل شاعر معجمه الشعري ، وهنا سؤقؾ عند ألفاظ 

الشاعر من جهة ألفاظ عنوان قصابده ثم األلفاظ الكثر شٌوعا ودورانا ، 
                                                           

ٔ
 أنوار العربٌة للنشر  ٕٓلؽة الشعر العربً عدنان قاسم ص 
ٕ
 8ٓٗٔمطبعة األمانة القاهرة  7ٖٔعناصر اإلبداع الفنً فً رابٌة أبً فراس _ محمد عارؾ محمود حسٌن ص 



 ٕ7 
 

فً الدٌوان ، ثم وسؤحاول تتبعها حسب المراحل التارٌخٌة المشار إلٌها 

 األلفاظ بٌن الؽرابة والسهولة .

  



 ٕ8 
 

 األلفاظ االكثر دورانا  

 المرحلة األولى :. مرحلة الخمسٌنٌات _ المٌبلدٌة . 

من أهم ما ٌبلحظ فً ألفاظ هذه المرحلة أن لفظة الوطن _ منسوبة أو 

مجردة أو مشتقة ظاهرة بارزة وفً أول نص ٌؤتً هكذا
ٔ

  : 

 وطنا من األهلٌن وهو مشرؾ   لٌسلبوا  أعداإنا شنوا الهجوم

 فالوطن هنا أتى مفعوال به من الفعل لٌسلبوه ، والسالبون هم األعداء .

ثم ٌؤتً العنوان فً كثٌر من قصابد هذه المرحلة مضمنا لفظة الوطن مثل  

شكوى الوطن ، ذكرٌات الوطن ، وٌلً على أوطانً ، وطنً ، تجلد ٌا 

ا تمثل مساحة ظاهرة فً نصوص هذه المرحلة ابن الوطن فً العٌد  وهكذ

على النحو التالً أٌضا ففً شكوى الوطن ترد مرتٌن : 
ٕ

 

 رؼام ـبها الضـــر لهٌـــارا ٌثٌـــن  أوطانكم تدعوكم أن تضرموا 

 ال تخملوا أضحى الخمول حراما   ال تتركوا األوطان تبق حزٌنة 

وفً قصٌدة " ذكرٌات الوطن " ورد ثبلث مرات :
ٖ

 

 وقد أصبحت وطناً لخصم عادي  وكٌؾ ببلدي ال تجول بخاطري 

فهنا استحالت وطناً للؽٌر ، وفً البٌت التالً كٌؾ كانت ، وفً البٌت 

 الثالث الحالة التً تلبس بها الوطن ، ودعوة للتحسر والحزن :

 ادي ـــٌك ٌنـــداح فـــبلبل الصـــلل  ك الفٌحاء كانت موطنا ضورٌا

                                                           
ٔ
  ٓ٘األعمال الشعرٌة الكاملة صـ 
ٕ
 ٕ٘نفسه صـ 
ٖ
 ٘٘نفسه صـ 



 ٕ9 
 

 ثوبا من األحزان ثوب حداد  فالشبك ٌا وطنً طوٌبل ولتضع 

 وفً قصٌدة وٌلً على األوطان :

ٌؤتً الجمع هنا ، ولكن المقصود به وطنه العام فلسطٌن بدلٌل أنه أتى بها 

فً البٌت الخامس صراحة ، وكرر اللفظة جمعا فً البٌت العشرٌن من 

النص : 
ٔ

 

  رـارة الدهـــمن ؼ  نً ،وٌلً على وط

 در ـفة القـــً كــــف  ٌن ــسطــــذي فلــه

 د كالذرــً العهـــف  ونحن فً األوطان 

وفً قصٌدة وطنً المكنونة من خمسة وثبلثٌن بٌتا وردت فً أبٌات ثبلثة 

منها منسوبة لٌاء المتكلم ، و واحدة لنا الفاعلٌن ، اثنان فٌها الوطن ٌنادي ، 

أحدها محذوؾ النداء ، والسابع محلى بؤل التعرٌؾ 
ٕ
: 

 ى هام النجوم ٌقام ـــجد علـــم  واتها ـــً ربـــوطنً فلسطٌن وف

 ظات إمام ــامة للعـــً للقٌـــه  انة التارٌخ فً نكبة موطنً فً د

 ام ـها المقدام والضرؼـــا أٌـــٌ  تً ـــً ورافع راٌــإٌه ابن أوطان

 امــبابسون نٌـــا والــاننـــأوط   ا ـدبهم معـــنا وتنــــوم تندبـــفالٌ

 وناداه فً أول النص وفً البٌت الرابع :

 من بشعبك حلت األسقام  اــــٌ   نً إلٌك سبلم ـــدى مـــوطن اله

                                                           
ٔ
 7٘ -ٙ٘ااسابق صـ 
ٕ
 8ٙ_7ٙنفسه صـ 



 ٖٓ 
 

 ا وطن الجدود سبلم ـٌك ٌـفعل   لٌلة ــــهذي ببلدي للخصوم ح

 واــامــمنً على من ذراك أق   ٌة ــإٌه ربى الوطن العزٌز تح

 

بٌنما لم ترد إال فً قصٌدة تجلد ٌا ابن الوطن إال مرة واحدة فً البٌت 

ثبلثة عشر بٌتاً :  الثانً من القصٌدة التً تبلػ
ٔ

 

 ه األنام ـــر على وجــــوال بش  زٌز ـــــن عــــــل وال وطــفبل أه

رؼم أن العنوان ٌدعو للصبر إال أن روح التشاإم ظاهرة فً هذا البٌت 

ت المتتالٌة الدالة على النقً ، ومن ضمنها " وال وطن  ابدلٌل هذه البلء

خالٌة من هذه اللفظة بل وردت مرة "على أن بقٌة قصابد المرحلة لم تكن 

واحدة فً بداٌة النص :
ٕ
  

 كى شجوا حمام ـك إذا بــــعلٌ  بلم ــنً ســـٌد الحق فً وطـــشه

بٌنما فً أمانً البلجا وردت مرتٌن : 
ٖ

 

 روب المالؽون ــــنادٌد الحـص  ّرا ـــورث البٌد طــــبنو وطنً لٌ

 جهلون مهاجرٌن ــــــما ٌ إلى   ان بانوا ـــــــزرافات عن األوط

وهكذا تتحول اللفظة جزءا من بنٌة النصوص ، ال تفارق الشاعر ، رؼم 

كونه فً مرحلة عمرٌة ، قد ال ٌستوعب األحداث المتتالٌة التً مرت بها 

قضٌة وطنه ، وكؤنه ٌشٌر إلى ما قد ٌكون علٌه المستقبل ، وفً الوقت 

                                                           
ٔ
 9ٙالسابق صـ 
ٕ
 8٘نفسه صـ 
ٖ
 ٓٙنفسه صـ  



 ٖٔ 
 

خطط الذي ٌبنى البتبلع ٌهود نفسه ٌعبر عن تشبث أبنابه به ، رؼم الم

 األرض فلسطٌن وطن الشاعر والشاب .

أٌضا شٌوع لفظة " الببلد " تارة منسوبة لٌاء المتكلم وهً  لبلفتومن ا

األكثر وتارة ٌضاؾ لها كاؾ الخطاب مع مٌم الجمع ن ففً أول قصٌدة 

فً الدٌوان ، وفً الهامش أنها أول من ما نظم من الشعر :
ٔ
  

 لم أمش إال والمدافع تقصؾ  فً بلدي ماشٌا قد كنت ٌوما 

وفً قصٌدة بعنوان " اذكروها " أشار فً الهامش بقوله " أذكر عن هذه 

القصٌدة أننً كنت اكرهها "
ٕ

، ومع ذلك فإننً أول بٌتً منها عروضا   

للقصٌدة :
ٖ
  

 دادــن األجــــموط بلدي ـــذه بــــه

وتتكرر مرتٌن فً قصٌدة وطنً : 
ٗ
  

 رام ــم سماه الظلم واإلجــــخص  تاعها ــببلدي سلعة ٌبتضحً 

 رام ــفالقلب من بٌن الضلوع ض  ؽرباـــإٌه ببلدي قد ذكرتك م

وتؤتً فً بٌتٌن متتالٌن فً قصٌدة " الحنٌن إلى األصدقاء :
٘
  

 ام ـهً أرض بعث العالمٌن تض  ٌن التً سطـــــإٌه ببلدي ٌا فل

 شر العباد وقاموا ـا وإن حـــدوم  لك ٌا ببلدي حب قلبً خالصا 

                                                           
ٔ
  ٓ٘السابق ص 
ٕ
 ٘ٙنفسه صـ 
ٖ
 ٘ٙنفسه صـ 
ٗ
 7ٙنفسه صـ 
٘
 7ٔنفسه صـ 



 ٖٕ 
 

وإما إضافتها لكاؾ المخاطب مع مٌم الجمع ففً قصٌدة " شكوى الوطن  

فً البٌت األول ، ثم فً البٌت العاشر 
ٔ

 : 

 ا ـترجوكم أن ترجعوا األٌام  بلدكم        ـــبان إن بــــها الشــــٌا أٌ

 عاماــم لم ٌذكروا األنطردوك م بببلدكم        ـــــتبدوا دونكـــــثم اس

وظاهر كٌؾ أن ورودها فً النصوص ، بهذه الصٌاؼة ، ال ٌعدو النص 

 أن ٌكون إقامة للوزن ، وتلك طبٌعة البداٌات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 ٕ٘نفسه ص  



 ٖٖ 
 

 ألفاظ الحرب :

ال ؼرابة أن نجد شاعرا ٌعٌش جوا استعمارٌا من قبل ٌهود الشتات الذٌن 

احتلوا أرضه ، ودا شر أبت أعٌنهم فً حٌنها أن ٌستولوا على القدس ، 

وبدأوا مخططاتهم لذلك ال ؼرابة أن نجد ألفاظ الحرب فً شعره ، مع أن 

وفكرة  المرحلة العمرٌة البد أن تراعً ، والوعً بالقضٌة لما ٌنضج بعد ،

المقاومة لما تتضح بعد ، والرإٌة الفكرٌة لما تكتمل ، ومع ذلك فإن ألفاظ 

الحرب هنا تنقسم إلى قسمٌن جدٌدة وقدٌمة فؤما الجدٌدة فلم أجدها إال فً 

قصٌدة واحدة من مجموع أربعة عشرة قصٌدة ، ومقطوعتٌن ووردتا فً 

ك األلفاظ هً . أول قصٌدة فً الدٌوان وفً البٌتٌن األول والثانً وتل

المدافع _ القنابل _ الرصاص ، ثم وردت لفظة الرصاص فً قصٌدة تالٌة 

مرة واحدة : 
ٔ

 

 لم أمش إال والمدافع تقصؾ  قد كنت ٌوما فً ببلدي ماشٌا 

رعد وأفعى فً األعالً  صوت القنابل والرصاص كؤنه 

 تزحؾ 

بلن ٌهود هـ ، أي بعد قٌام إع7ٖٓٔم _  9٘ٓٔوكان قد نظم القصٌدة عام 

م _  9ٖ7ٔقٌام دولتهم بسنتٌن ، وإذا أخذت برأي من قال : إن مولد عام 

فإن عمره وقت نظمه للقصٌدة ثبلثة عشر ربٌعا ، وتلك السن من المإكد 

أنه فً حالة انعدام لفهم حقٌقً للمقاومة بتلك الوسابل الحدٌثة ، واستٌعاب 

 بقوة العدو .

                                                           
ٔ
 ٖٔ، وانظر صـ ٓ٘األعمال الشعرٌة الكاملة صـ 



 ٖٗ 
 

والقصٌدة األخرى : 
ٔ
  

 فتخشاك القٌاصرة الشهام  اص ازددت بؤسا إذا زأر الرص

وأما األلفاظ الحربٌة القدٌمة فقد وردت فً خمس قصابد ، األدوات 

 الحربٌة ، البتار ورد ثبلث 

 

مرات ، مرة فً قصٌدة " وٌلً على أوطانً " 
ٕ
  

 فً ساحة الكر  لم ٌضرب البتار 

القافٌة ثم ورد مرتان فً قصٌرة بدون عنوان وفً وطنً كان استدعاء 

لهما هما اللذان ألزماه بذلك
ٖ

 

 وٌصافح األعداء بالتبار  قد كان رببا ال ٌزمجر فً الوؼى 

 وبعد سبعة أبٌات قال :

 من ٌزعج األعداء بالبتار  وؼدت فلسٌن العزٌزة ال نرى 

وكؤن الشاعر كان ٌراعً ما قال العلماء عن جواز تكرار القافٌة بعد أن 

، وتجنب عٌب القافٌة المسمى اإلبطاء  ٌفصل اللفظتٌن سبعة أبٌات
ٗ

، بٌنما 

وردت لفظة ) القنا ( مرتٌن فً ثبلث قصابد " شهٌد الحق "، " وأمانً 

البلجا " و قصٌدة ببل عنوان " فً األولى أتت فاعبل ، وفً الثانٌة اسما 

 إلن مرتبة بنا الفاعلٌن والثالثة أتت فاعبل أٌضا : 
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تبك القنا ودنا الحمام إذا اح ألنك سامع عزؾ الؽوانً 
ٔ

 

ى اللٌالً حاقدوناــعل نحنف وإن قناتنا كسرت والنت 
ٕ

 

فسقطت فً بحر بؽٌر قرار أبنً بعد أبٌك قد كسر القنا 
ٖ

 

والحظ كٌؾ أن رإٌة الشاعر ٌابسة ، إذ ٌإكد ما ذكره  "وإن قناتنا كسرت 

 " ، " قد كسر القنا "

 مرة واحدة ، ووردت هكذا :ومما ٌإكد هذا الٌؤس ، ورود لفظة " ظباة " 

 فصاروا فً المعارك حابرٌنا  أنا كسر الزمان ظباة قومً 

فبلحظ أٌضا ، لفظة " كسر " وما توحً به للقارئ عن حالة الشاعر 

النفسٌة ، والؽرٌب أن تكون تلك فً هذه البداٌة المبكرة من حٌاته ، بما أن 

ٌهود ومعاونٌهم نذاك ٌوحً بكثٌر من الٌؤس ، فً ظل جرٌان آالوضع 

 على المضً قدما فً تكوٌن دولتهم على أرض فلسطٌن المؽصوبة .

ومن أدوات الحرب وألفاظها " حسام " ورد معرؾ بؤل ، ومضافا إلى 

كاؾ الخطاب مرة أخرى فً قصٌدة واحدة ، أما فً الحالة األولى ورد 

ر .قافٌة لبٌت ، وفً الثانٌة اسم كؤن فً أول الشطر الثانً من بٌت آخ
ٗ

 

 إذا ما اهتز فً ٌدك الحسام بٌوم الكر لم تحفل بضرب 

 وبعد ستة أبٌات ٌقول :

 كؤن حسامك الموت الزإام إذا ما ؼرت راح القوم صرعى 
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ومن األلفاظ الحربٌة لفظة " سهام " وردت مرة واحدة فً القصٌدة السابقة 

 أٌضا واستخدامها قافٌة للبٌت : 

 بنا وسط الصمٌم سهام تنتا إنا إذا فقدت ربوع ببلدنا 

ومن األلفاظ التً تدور لدى الشاعر بكثرة _ األسد _ ومرادفاته ، والشك 

أن هذا الحقل الداللً ، مما ٌإكد النزعة التراثٌة لدى الشاعر ، وأن 

معجمه الشعري ٌنزع إلى ذلك بل إنه فً قصٌدة واحد ٌرد أربع مرات فً 

 أربعة أبٌات بؤلفاظ مختلفة . 

ث ، قسور ، ضرؼام :أسود ، لٌو
ٔ
  

 ضربا تهز لوقعه األلحام  كانوا أسود البٌد ٌصلون العدا 

 فتزال عن أكتافنا اآلالم  ولنمش نحو الموت مشٌة قسور 

 كل هصور فً الوؼى مقدام  فترى اللٌوث عوابسا و مؽٌرة 

 ٌا أبٌها المقدام والضرؼام  إٌه ابن أوطانً ورافع راٌتً 

 وتتردد لفظتا األسد ، وأسود ، فً قصٌدة واحدة فً بٌتٌن ثم لفظة لٌوث : 

 فؤضحى األسد قوما بابسٌنا  إلى أن أقبلت أٌام نحس 

 أسود البٌد جمعا فاتكٌنا  نرٌد الحرب تسعرها لٌوث 

وفً ظنً أن لوال أن الشاعر فً بداٌة حٌاته الشعرٌة لما جمع بٌن " لٌوث 

احد ، بل لم ٌفرق بٌنهما إال أن وضع األولى آخر " و " أسود " فً بٌت و
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الشطر ، والثانٌة أوله ،بمعنى أن التجربة الشعرٌة لدٌه لم تكن ناضجة بعد 

. 
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 مرحلة الستٌنٌات :

تعد هذه المرحلة نقلة لشاعر فً ثقافته إذ بدأ دراسة الماجستٌر التً حصل 

م9ٕٙٔعلٌها كما سبق سنة 
ٔ

م وعددها 9ٙٙٔكتب إلى سن   ، لذا فإن جل

قصابد اتخذت مسارا مختلفا ؼٌر معهود  ست اثنا عشر نصا وأجد عناوٌن

:" الحرٌة ، الدوامة ، عواصؾ ، المارد ، انتفاضة الحٌاة ، مرارة 

وصرخة ، وقصٌدة بعنوان شاطا اللٌل ، وأخرٌات ، األؼارٌد ، نفوس 

، مكة ، مختلفة اإلٌمان ، جد الرحٌل _ سعد قصٌدة رمزٌة قصصٌة 

األزمنة ، والسإال ما المعجم السابد من األلفاظ فً هذه المرحلة ،؟ سؤركز 

 على ألفاظ محددة فقط مثل _ اللٌل _ الدجى ، السواد ، الحزن .

والحق أن هذه األلفاظ ، قد تكون مناسبة أٌضا للمرحلة التً عاشها الشاعر 

تساق هكذا نحو اإلهانة .،  ، وقد تؽشاه الٌؤس ، وهو ٌرى قضٌته ، بل أمته

فمردة اللٌل ترد أربعا ، وثبلثٌن مرة ، وترد الدجى خمس مرات ، وترد 

لفظة السواد عشر مرات ، ولفظة الحزن تسع مرات ، ففً ظنً أن هذا 

ٌدل على أن الشاعر لم ٌكن ٌختار هذه األلفاظ اعتباطا ، بل لها داللة نفسٌة 

 عجٌبة على حال الشاعر .

الدوامة وردت خمس مرات ذات دالالت متعددة ، باعتبار  ففً قصٌدة

 مكانته فً النظم هو : 

 واللٌل ٌرسوا فً إناه  حجرتً ساجٌة 

فانظر كٌؾ تحول إلى صورة تشخٌصٌة ، تقدم على الفعل " ٌرسوا " 

 المرتبط فً الذهن " بالبحر وما ٌرسو فٌه من سفن و زوارق " 
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 بٌنما تحول إلى فاعل فً قوله : 

 وكم ٌطوي ضحاٌا  كم ٌضم اللٌل أٌتاما 

والحالة المستقاة من البٌت برمته ، أن اللٌل ترتفع فٌه أنات الحبارى و 

 المظلومٌن ، ومن ال ٌملك أن ٌدفع عن نفسه شر األشرار .

وفً المقطع نفسه تتحرك فٌه _ أي اللٌل _  الذباب وقد تحول اللٌل إلى 

 " سواد اللٌل  " : مضاؾ إلى كلمة السواد وألؾ بٌنهما

 وذبابا فً سواد اللٌل ٌظهرن عراٌا .

 بٌنما ٌزٌده وصفا فً قوله :

 وتؽنً األنجم الحلوة فً اللٌل البهٌم 

وتؤتً فاعبل مقترنة بلفظة فٌها من الداللة على القوة والصوت المرتفع 

 المخالؾ لحالة اللٌل المعتادة :

 كلما قلنا ؼدا نتركها زمجر لٌل .

دد دالالت اللٌل فً قصٌدة واحدة ، مما ٌدل على أن الحالة التً وهكذا تتع

كان علٌها الشاعر مختلفا ، ٌصدق علٌها ما عنونه للقصٌدة " الدوامة " 
ٔ
  

وٌرد فً قصٌدة أخرى أربع مرات ، و ال ؼرو فعنوان القصٌدة " المارد 

ٕ
: " 

 خٌم اللٌل فٌا هلل أحبلمً وٌؤسً 
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ستخدامه فً البداٌة " خٌم اللٌل " ، ولكنه فهو هنا قد ٌكون عادٌا فً ا

ٌتحول إلى وضع آخر ؼٌر المعهود ، عندما ٌقترن بآخر البٌت " أحبلمً 

وٌؤسً " ثم ٌرتبط بالشاعر نفسه ، عندما ٌطلق على نفسه "بدأنا اللٌل " 

 ولكن أي لٌل ٌقصد ؟ " ٌقصؾ الثوران فً أرجاء نفسً " 

ٌخفؾ من تلك العاصفة التً تثور  ثم ٌرجع إلى التارٌخ وكؤنه ٌرٌد أن

 بداخله ، أو ٌستمد منها وقوداً:

 فوق حٌن التً تبرق فً لٌلً وأسري 

وإذا ما عرفنا انتماء الشاعر للمكان المتؤجج المحتل ، كؤنما أعذرنا الشاعر 

 فً تلك الحالة التً به ، لذا ٌخاطب اللٌل :

 من فلسطٌن أنا ٌا لٌل هل تدري جنونً 

ت إلى اللفظة الموازنة " دجى " التً تعنً" سواد اللٌل مع ؼٌم وإذا ما أتٌ

، وأن ال ترى نجما وال قمرا "
ٔ

فإنه تتكرر خمس مرات ذات دالالت أٌضا 

مختلفة فهً تتحول إلى ؼناء للجٌاع فً قوله فً قصٌدة الحرٌة :
ٕ

 

 ن علٌهم لحاؾ خٌش مهٌن  والجٌاع المشردون ٌلمو

 لب بٌن حٌن وحٌن ن دم الق وٌؽنون للدجى وٌمحو

وفً قصٌدة " عواصؾ "تتحول إلى ملجؤ للقلوب الهابمة : 
ٖ

 

 ٌشدو كموج البحر فٌها الحنٌن  كم فً الدٌاجً من قلوب تهٌم 
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وأما لفظة السواد التً تتكرر عشر مرات فمن دالالتها التً وردت فٌها 

قصٌدة الدوامة 
ٔ
: 

 ٌصؾ أمته الضابعة بقوله :

 عواصؾ هذه أمتك الكبرى قفار و

 هل تؤملت الدروب الحمر و القتلى الؽطارؾ 

 والضٌاع األسود الزاحؾ كاألقدار جارؾ 

فبل ٌكتفً أن ٌصؾ األمة بالضٌاع ، بل الضٌاع األسود ، زٌادة فً ذلك 

 الضٌاع ، الذي علٌه حالها .

 وٌصؾ الشجر الذي ٌموت باألسود ، ومرد موته حالة الجدب العاثٌة .

 وٌموت الشجر األسود فً الجدب العتً 

 وفً بٌت آخر ٌجمع الشجر على شجرات ، وٌصفها بالسواد 

 وتقص الشجرات السود للكوخ القدٌم 

وأما لفظة " حزٌن" فقد وردت تسع مرات ، مثل قوله واصفا حال فتى فً 

قصٌدة " جدال رحٌل " : 
ٕ

 

 ل القلب منقطع عن الركب  وارحمتا لفتى ٌحن علٌـ

.... 

 حزن ٌؽٌر إؼارة الذبب  وٌخر منهوكا وٌنهشه 
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بٌنما فً قصٌدة " األؼارٌد " ٌخبر عنه أنه تجذر ونما :
ٔ

 

 مد فمد ثم ال جزر  الحزن فً القاع ارتمى ونما 
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 الت الحرب :آ

الت الحرب فً هذه القصابد الممتدة فً الفترة التارٌخٌة فبل أجد إال آوأما 

المتؤزم للقضٌة الفلسطٌنٌة فً تصاعد ، ثبلثة ألفاظ ، رؼم أن الوضع 

وثقافة الشاعر أكثر نضجا ، أتت لفظتان قدٌمتان ووحدات ذات داللة 

حدٌثة ، حراب ، رماح ، بنادق : فً قوله :
ٔ

 

 ن حبٌب على حراب المنون  وأرى فً ؼٌاهب الدمع ملٌو

وقوله : 
ٕ
  

 أن نعٌد النور للدنٌا الرحٌبة  نحن أقسمنا على أرماحنا 

وله : وق
ٖ

 

 ق أعداإه موثقا بالحبال  ٌحطمه بكعوب البناد

و ٌبلحظ كٌؾ أن الشاعر استخدم صٌػ الجمع فً هذه األدوات ربما ألن 

البٌت األول مناسب لعدد الموجود فٌه ، وفً الثانً ألن القسم جماعً ، 

وفً الثالث ألن الذٌن ٌحطمون هم األعداء ، جمع مناسب أن ٌؤتً بالبنادق 

 كذلك .
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على الرؼم أن هذه المرحلة تعد من أحلك المراحل التارٌخٌة فً القضٌة 

الفلسطٌنٌة ، وكذا فً المرحلة العمرٌة للشاعر ، فهً المرحلة التً تلت 

مرحلة حرب األٌام الستة التً قضت فٌه اسرابٌل على الحلم العربً ، 

واستٌبلبها على مساحات شاسعة من الوطن العربً ، ومنها القدس 

شرٌؾ ، ومع ذلك ال أجد صدى لذلك فً األلفاظ الموجودة فً هذه ال

 المرحلة .

وعدد القصابد تعد قلٌلة إذا ما قٌست بالمراحل السابقة ، على أن أهم 

األلفاظ المتكررة فً هذه المرحلة هً لقطة _ السوداء ، السوٌداء ، فقد 

 تكررت ست مرات.

مرتان فً قصٌدة  السهام " ، ومرتان فً قصٌدة " صرٌع الهوى " ، 

ومرتان فً قصٌدة  " ؼرٌب الدار " . إذ ٌقول فً األولى : 
ٔ
  

 ومن ابن السوداء فٌهم كثٌر  ورقٌق شروه من كل لون 

 ؼادر من بنٌك فظ كفور  ومع ابن السوداء ٌرمٌك رام 

 المجلوبٌن من إفرٌقٌا إلى فلسطٌن .والرمزٌة ظاهرة إذ المقصود _ الٌهود 

وكقوله : 
ٕ

 

 لها من سوٌداء القلوب ستور  عروس ببل قلب ٌطٌؾ بها الورى 

رأٌت الرحى السوداء وهً  ولو حدقت عٌناك حولك لحظة 

 تدور 
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فالسوٌداء وسط القلب ، بٌنما المقصود بالسوداء فً البٌت الثانً المنقلب ، 

 أي سوإه 

" بالمعنى الذي وردته فً البٌت األول من  وترد فً " ؼرٌب الدار

القصٌدة السابقة _ سوٌداء القلب" 
ٔ

 

 ر برؼم الهوان و التشدٌد فً السوٌداء أنت أٌها الدا

 بٌنما تتخذ رمزٌة 

 ة فً وحشة اللٌالً السود لم تقلل حنٌننا الصرصر القرّ 

 فهو رمز للحالة التً كان علٌها من بعد عن أرضه .

فتة لفظة " الربٌع " ، إال أنها لم تتكرر إال فً قصٌدة ومن األلفاظ للبل

واحدة التً اتخذت " ؼدا ٌعود الربٌع " 
ٕ

 _ كما مر .

 اآلت الحرب :

لعل أهم االت الحرب المكررة هنا هً " الخنجر " مما ٌدل أن الشاعر ما 

ة زال منؽمسا فً التراث ، رؼم أم المرحلة العمرٌة والثقافٌة والسٌاسٌ

ا من التطوٌر ، وقد تكررت مرتٌن فً قصٌدة " ؼرٌب الدار وعتستدعً ن

 " وأتت مرة واحدة فً قصٌدة " ؼدا ٌعود الربٌع " .

فً األولى قوله :
ٖ

 

 جر ٌمناه للصراع العنٌد  ٌا لها موتة ، ومر إلى الخنـ
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 جر فً القلب هابل التسدٌد  لخطة لٌس ؼٌر واندفع الخنـ

وٌقول فً الثانٌة :
ٔ

 

 فً جنبه والجراب فً العنق  خنجرهعاله مرعز و

وال ٌعنً هذا أنه لم ٌذكر بعض اآلت األخرى ، بل ذكر السٌؾ ، والقوس 

فً قصٌدة " صرٌع الهوى " 
ٕ

 

 حبابله كالسٌؾ وهً حرٌر  لها شرك من ٌنج منه فقد نجا 

 ورام بحبات القلوب خبٌر  أطارت رماة الدهر قوس دٌمة 

ة " ؼرٌب الدار " فً قوله : وٌؤتً بلفظة " الرماح " فً قصٌد
ٖ

 

 ت أهابت به رماح الجدود  كلما م بالقعود لحٌظا

وٌؤتً " بالدروع والدرق " فً قصٌدة " ؼدا ٌعود الربٌع " 
ٗ

 

 ال تتقً بالدروع والدرق   بنا سنتً على رسلها ضتم

فالدرق هً التروس ، وفً ظنً أن انؽماس الشاعر فً التراث ، وكون 

 ، جلبتا هذه اللفظة .  القاؾالقافٌة على حرؾ 

وأما مرحلة الثمانٌنات قد كتب فٌها إحدى عشرة قصٌدة ، وٌبلحظ أننً ال 

أكاد أجد لفظا مكررا بٌن مجموع القصابد ، ولكننً أالحظ التكرار للفظة 

                                                           
ٔ
 ٕ٘ٔنفسه صـ  
ٕ
 9ٔٔنفسه ص 
ٖ
 ٖٕٔنفسه صـ 
ٗ
 ٕٙٔالسابق صـ 



 ٗ7 
 

داخل القصٌدة الواحدة ، فمثبل قصٌدة " فلسطٌن " ، أجد لفظة " عننا " 

أبٌات من القصٌدة  تكررت ثبلث مرات فً أول ثبلثة
ٔ

 

 وقطٌع الرقٌق من ؼٌر حاد  سواد ــــؼننا .. فالدجى شدٌد ال

 ذان شوك الشوك فً األكبار  ؼننا فً العٌون شوك وفً اآل

 س دم .. والرقاب فً األصفاد  ؼننا خبزنا السكاكٌن والكؤ

مع التنبه كٌؾ أحدثته كلمة " ؼننا  من مفارقة مع ما بعدها ، ثم تكرار " 

ة  شوك " فً البٌت الثانً ، إذ تحول كل مصدر من مصادر الحس ، كلم

 إلى بإرة " للشوك " .

ونجد فً قصٌدة " ؼرد " تتردد اللفظة _ كما مر بنا _ ثمان مرات فً 

أول القصٌدة . 
ٕ

 

 ردـــتبت  لجـــبالث  ذرىــوال قد ــــتت واألرض   رديــــؼ

 .... 

ا خلتا " ثبلث مرات "وفً قصٌدة " أمً  " تتكرر لفظة " ٌ
ٖ
: 

 هباء ـــر صــتسكرنً بؽٌ للنوى  ً وماـــلتا مالـــٌا خ

 بلء ــاد األخـــراق أكبـــح وى ــٌا خلتا عداك جمر الن

 اء ــر أرحـــننً بعشـتطح وىـــالً وما للنــٌا خلتا م

                                                           
ٔ
 8ٕٔنفسه صـ 
ٕ
 ٖٖٔنفسه صـ 
ٖ
 ٖٙٔنفسه صـ 



 ٗ8 
 

وألن فراق أحبته أثر فً نفسٌته ذلك األثر كرر الشر األول " ٌا خلتا مالً 

 " .... 

 وفً قصٌدة " شجرة الزٌتون " 

البلفت فً هذه القصٌدة تكرار لفظة " كسرى " أربع مرات ، لفظتان فً 

بٌت واحد ، وأخرى مقترنة " بقٌصر" ، ورابعة مفردة :
ٔ

 

 من الدم أو ننسى الحبٌب محمدا         ٌرةـــل عام بحـــكسرى كـــنا لــعلٌ

 نموت ٌحٌا كل كسرى وٌعبدا  وإٌوان كسرى األبٌض الفرد عظمنا 

 تعددت الراٌات واستوت المدى         وقٌصر كسرى ، والطواؼٌت واحد 

، وضمه مع قٌصر فً البٌت  ةتٌوؼا" وكسرى " رمز الجبروت والط

 الثالث ، زٌادا لتوضٌح ذلك . 

" ٌا تابهون على الدروب " تتكرر عدة ألفاظ سؤكتفً منها وفً قصٌدة 

بثبلثة ألفاظ هً " وٌبله " ، " وصرعى " ، " و ٌداه " .
ٕ

 

 بله ـصرعى الهوى وٌبله وٌ وٌبله من صرع الهوى الهوان ومن 

 ران رباه ـــى القـــخ علـــشٌ ه ٌدا ــــدا أبٌــــٌ ...  داهـــلمت ٌــس

وٌبله ، واقترنت  " بصرعى " المكررة أٌضا ، فانظر كٌؾ أتت لفظة 

وكٌؾ أن التكرار ، زاد من عمق األثر من المقصود ، من كلمة " صرعى  

" ، وأكد التبلزم بٌن المإدى ، من صرعى الهوى ، وصرعى الهوان " 

 الجناس القابم بٌنهما .

                                                           
ٔ
 9ٖٔالسابق ص 
ٕ
 ٕٗٔنفسه صـ 
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 بٌنما أجد من األلفاظ المكررة فً قصٌدة " هجوم السبلم " لفظتٌن هما "

ومن الناس  " ، و" الحمام " تككرت كل منهما فً بٌت واحد األولى :
ٔ

 

 نعام  -إي وربً  -ومن الناس  قرود  -ٌا جمٌل  -ومن الناس 

والثانٌة : 
ٕ

 

 ع الحمام الحمام ـــا ال ٌدفـــإنم ل المناٌا ـــحٌاة خٌــاركبوا لل

المرحلة ، على أننً اكتفً بهذه المظاهر ، فٌما سبق من قصابد فً هذه 

ألنها ظاهرة بارزة فً قصابد أخرى ؼٌر هذه المرحلة ، ولببل ٌطول 

 البحث فٌما هو واضح .

 

 اآلالت الحربٌة : 

أما آالت الحرب فً هذه المرحلة فؤجد بعضها عصرٌة ، وبعضها قدٌمة 

 فمن العصرٌة لفظتان _ القنابل _ الصوارٌخ .

ل" ، " الطابفة من الناس ومن فؤما األولى وإن كانت لفظة قدٌمة " الَقْنبَ 

الخٌل " 
ٖ
، إال أنها ذات الداللة العصرٌة " 

ٗ
  

 ؾ وبان الطرٌق للرواد  فً لهٌب القنابل احترق الزٌـ

 

 

                                                           
ٔ
 ٗٗٔنفسه صت 
ٕ
 ٘ٗٔنفسه صت 
ٖ
 المعجم الوسٌط مادة  "قنبل  " إبراهٌم مصطفى وآخرون . 
ٗ
  8ٕٔاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر الدكتور عبدالرحمن بارود صـ 
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وأما الثانٌة : 
ٔ

 

 وقد احمر باللهٌب الظبلم  قلت إذ ؼردت صوارٌخ قومً 

ٌة على أن سٌاقها الموجودة فٌه فً داخل ، كانت ٌقصد الشاعر بها " كنا

عن التنازالت واالعترافات " 
ٕ
، ألن القصٌدة بعنوان " هجوم السبلم "  

ٖ
. 

فقد كرر منها " السهم مرتٌن  –وأما اآلن الحرب القدٌمة فهً كالمعتاد 
ٗ
  ،

والخنجر مرتٌن 
٘
، والسٌؾ "  

ٙ
  . 

وأما فً مرحلة ما أطلق علٌه جامعو الدٌوان _ مرحلة التسعٌنٌات _ فهً 

مرحلة ال تقل أهمٌة عما سبق فً تارٌخ القضٌة الفلسطٌنٌة ، وأحوال 

العالم اإلسبلمً نظم الشاعر فٌها أربعة عشرة قصٌدة ، منها الوطنً _ 

ص  ومنها ما ٌخص أحداثا خارج فلسطٌن ن ومنها االجتماعً ، فؤما ما ٌخ

ثبلثة أعوام ، " ٌا دارنا  " ، "  –فلسطٌن وبلده خاصة فهً أربع قصابد 

ذكرى الخلٌل " ، " من الوحش " ، وأما ما ٌخص أوضاع العالم اإلسبلمً 

فقصٌدتان " األولى " نسر الجبال ، رثاء عبدهللا عزام " سراٌٌفوا " ، وأما 

ة فلسطٌن قصٌدة مؽردة سماها " ضٌاء الروح " ، فقد ضم فٌها قضٌ

وقضاٌا أخرى ، وهً طوٌلة جدا بلؽت مبتٌن وثبلثة أبٌات 
7

وأما 

االجتماعٌة أربع قصابد " تهنبة " ، " أوالدنا " مكونة من ستة مقاطع "،  

وكلٌة اآلداب " ، " وتحٌة " وقد أعٌدت صٌاؼة القصٌدتٌن األخٌرتٌن ، ثم 

 قصٌدتان أخرٌتان اٌضا عن القضٌة الفلسطٌنٌة .

                                                           
ٔ
 ٖٗٔنفسه صـ 
ٕ
 ٖٗٔنفسه صـ 
ٖ
 ٖٗٔنفسه صـ  
ٗ
 9ٖٔ_  ٖ٘ٔنفسه صـ 
٘
 ٖٗٔ،  ٖٔٔنفسه صـ 
ٙ
 ٓ٘ٔ، ٓٗٔنفسه ص 
7
 ٕٔٔ_  ٓٙٔهذه المرحلة من صـ 



 ٘ٔ 
 

 األكثر تداوال فً النصوص السابقة هً : واأللفاظ

 البدر ، فقد وردت فً ثمانٌة مواضع وقد اتخذت داللتٌن : 

التشبٌه بالبدر المضًء مثل :
ٔ

 

 فوق أحبال مكة القدسٌة  شد قلبً بدر ضحوك المحٌا 

 ٌتجلى كالبدر فوق البرٌة  عاشق النور ال ٌموت ولكن 

وكقوله 
ٕ
: 

 مبات من البدور لقً ال البدر فً مرج الزهور 

الداللة الثانٌة _ ؼزوة بدر ، مثل قوله :
ٖ

 

 ن ونحن الٌرموك والقادسٌة  نحن بدر ونحن أبال حطٌـ

وقوله : 
ٗ

 

 قد سقاها من نوره الخبلق  طلعوا من جذور بدر بدورا 

ومن األلفاظ البلفتة فً التداول هنا أٌضا العدد "ألؾ " ، إذ ورد خمس 

مرات وتتعدد دالالت تلك اللفظة فهً تارة تعنً عدد المسلمٌن 
٘
  : 

 ن ٌجرون ألؾ ألؾ قضٌة  حامل فوق ظهره ألؾ ملٌو

 

                                                           
ٔ
 ٔٙٔ – ٓٙٔالسابق ص 
ٕ
 ٕٕٔنفسه صـ 
ٖ
 ٓٙٔنفسه صـ 
ٗ
 7ٗٔنفسه صـ 
٘
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 ٕ٘ 
 

وكقوله 
ٔ
: 

 صار نهبا ٌجري علٌه السباق  ٌا قطٌعا من ألؾ ملٌون رأس 

فً العدد لٌس إال بشؤن ما ٌرٌده ، من بٌان للظلم كقوله وتارة تعنً التكثر 

 :
ٕ
  

ها ألوؾ ، وفً الجحور  نفد الماء والدواء وجرحا

 اختناق 

 عالم الؽاب ماله مٌثاق  قد حفظنا للمرة األلؾ عنكم 

وكقوله : 
ٖ

 

 ثم ألؾ من الرإوس ذٌول  أمرضته افعى من الصم صل

 :الت الحرب آ

أن الشاعر فً تطوره الفنً واللؽوي والثقافً ، ٌظهر ذلك فً  من المإكد

معجمه اللؽوي ، وهنا فً هذه المرحلة زاوج بٌن ألفاظ آالت الحرب 

القدٌمة ، التً ٌستقٌها من ذاكرته ، وبٌن آالت الحرب الحدٌثة التً ٌستقٌها 

 من واقعه وألن مساحة الشعر لدٌه ، توازي مساحة المكان الذي ٌإمن به ،

وهو الجؽرافٌا اإلسبلمٌة ، التً تحولت إلى ساحة قتال ، فإن ألفاظ الشاعر 

 تعددتن وراوحت بٌن القدٌم والجدٌد ، األول مثل : 

 

                                                           
ٔ
 7ٖٔنفسه صـ 
ٕ
 7ٕٔنفسه صـ 
ٖ
 79ٔنفسه صـ 
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الحسام ، السٌؾ ، سهام ، ولكن لفظتً السٌؾ والسهام األكثر ورودا نحو 

قوله : 
ٔ

 

 ة ـفً ٌدٌها السبلسل األبدٌ أمة ضاعت سٌفها من ٌدٌها 

 زمة عمرٌة ــدي وعـــخال سام ــــوسفٌة وحــة ٌـــطلع

وقوله : 
ٕ

 

 جحافل قرآن تلٌها جحافل  بسٌفك قاتلنا وسوؾ نقاتل 

ومن الثانً : السوخوي ، والصوارٌخ ، والمدفعٌة ، والرشاشات ، والقنبلة 

كقوله 
ٖ
: 

 دوٌة ـل الٌــً الحزام القنابـــف  ت ـــاد ورصـــد للمدفع الزنــــــش

 ٌة ــدفعــوالصوارٌخ تلهب الم  لسوخوي ، عادت تؽنً طابرات ا

 بٌة ــٌة سبــــك جــــخ وأرتــــ عجزت عنك راجحات الصوارٌـ

 وأذل الصاروخ بالبندقٌة  الذي حول الهزٌمة نصرا 

وكقوله : 
ٗ

 

 ٌران رشاشات صهٌون وابلـون           على خٌل االستشهاد شعب بؤسره

 قنابل  رصاص..سكاكٌن ، أحجار             نصبهادنا نار الجحٌم ــــوفً ٌ

                                                           
ٔ
 ٓٙٔالسابق صـ 
ٕ
 ٗٙٔنفسه  صـ 
ٖ
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وٌبلحظ أن مزاوجة الشاعر بٌن القدٌم والجدٌد ، فً القصٌدة الواحدة وال 

ؼرابة فً ذلك ، إذا الشاعر ٌمتح من ذاكرته فٌرجع للقدٌم ، وٌنظر لواقعه 

 وآالته الحربٌة المستهدفة فٌسقى منه .

لدٌوان " مرحلة األلفٌة الثالثة " المرحلة األخٌرة وهً ما سماها جامعو ا

مما ٌمثل دٌوانا كبٌرا ، فً " طٌبة "  8ٕٗإلى ٕٕٔوٌتمثل فً الصفحات 

بدأ" وتمثل بقٌة الدٌوان ، لكنها عبارة عن مسارات شعرٌة متعددة ٌكفً أن 

أشٌر إلى المسار األول بقوله 
ٔ
: 

 وله الشكر على ما أنعم  م ـــم هللا األعظــــأبدأ باس

 صلى هللا علٌه و سلم خٌر الخلق أصلً وعلى 

وحوت تلك الصفحات بوحا شعرٌا فٌاضا عن المدٌنة المنورة وتارٌخها ، 

تحت مجموعة من العناوٌن منها : هروب الشعراء ، تحٌة ، رسالة من 

القدس ، هداٌانا، المصطفى والمدٌنة  _ فً البساتٌن ، اآلبار ، األوس ، 

...، هجرة ، بدر ، ......" وهكذا تتحول الخزرج ، جولة بٌن الصحابة .

كل النصوص ، إلى تارٌخ ممتد فً ذاكرة الشاعر عن المدٌنة مكانا ، 

وزمانا ، وسكانا ، وجهادا ، مما ٌجعل تلك النصوص مصدرا ترا عن 

طٌبة الطٌبة ، وتحوالتها التارٌخٌة ، ٌنبا عن عمق محبة الشاعر لها ، 

د جم من األلفاظ وفً هذا المسار أٌضا وٌكفً أن أشٌر إلى أنه ٌحشد بعد

 7ٖٔـ  9ٕٓقصٌدة "القدس " ، وهً قصٌدة طوٌلة حوت من صفحة 

وستكون هً العٌنة المختارة بعدا عن اإلطالة ، وسؤصنفها تصنٌفا 

 موضوعٌا ، أي األلفاظ وداللتها ":

                                                           
ٔ
 ٕٕٔالسابق ص 



 ٘٘ 
 

 ألفاظ السٌادة والقٌادة وٌمثلها األلفاظ :

بذلك أن القدس لن تتحرر إلى بعد وجود األسد، وٌشٌر  –القابد  _ األشم 

هذه الصفات بؤبنابها :
ٔ

 

 ب منهم أحد ــم ٌؽـــفل  الوــــج أقبـمن كل ف              

 د ــــوف ذي ـر القابد ال ــاألمٌــــٌرحبون ب              

 د ــــول ا ـــوم د ــــوال م ـك األشـتحت لواب              

 د ـــود أســل مولــــوك جد ـن مسـٌـــبل ــفك             

وتؤتً بعض األلفاظ للداللة على صفات ذلك الجٌش مثل : جٌش النبً ، 

العقبان الصقور : 
ٕ

 

 فً المسجد األقصى احتشد  ا ــــٌن هنـــش النبٌـــــــجٌ

 د ـــــأب ى ـــإل  أزل ن ــــم ه ـــلــــط مثـــر قــــم ٌــــل

.... 

 ان والصقور للقتال وتهبط العقب

 من عشها الشوكً فً شواهق الجبال 

ومن صفاتهم أٌضا الشموس األقمار ، البدور ......:
ٖ

 

 وأشرقت من طٌبة الشموس واألقمار والكواكب

                                                           
ٔ
 ٖٓٔنفسه ص 
ٕ
 ٖٖٓـ ٖٔٓنفسه ص 
ٖ
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 بدر البدور قد حضر  تزٌنت لما رأت

وأجد لعض األلفاظ الدالة على العلو واالرتفاع ، وهً فً النبً صلى هللا 

أعلى وال أرفع من فً المخلوقٌن : علٌه وسلم إذ ال
ٔ

 

 عباد من خٌر وشر  وٌصعد الذي جنى ال

 فوق مستوى الفكر  ثم ارتقٌت وارتقٌت 

 أنوار خالق القدر  حتى رأٌت فً العبل 

فظاهر كٌؾ انتقاإه لتلك األلفاظ _ ٌصعد ، ارتقٌت ، العبل ، للداللة على 

 مكانة النبً صلى هللا علٌه وسلم .

 البلفتة ذكر األمكنة وخاصة فً فلسطٌن السلٌبة ولها داللتان :ومن األلفاظ 

األولى إنها حاضرة فً ذهن الشاعر ، وهو شاعر قضٌة رؼم الهجرة 

فً سلة النسٌان ، وما كانت كذلك بالنسبة  حسرتا  ٌابحرقة عنها ، وقد قال 

 له ،  ولكن ربما فً ذهن العرب اآلخرٌن .

والمسجد الحرام فً قصٌدة واحدة ، فٌها  الثانٌة : إن ذكرها وذكر القدس

إشارة إلى ارتباط هذه األمكنة ببعضها فً ذاكرة وثقافة اإلنسان العربً 

 المسلم .

طٌبة ، مكة المكرمة ، القدس ، _ؼزة ، ناقورة ، حٌفا وٌافا ، طبرٌا 

.......
ٕ

 

 القدس مذ تبوأت عرش الجبال مسلمة 

                                                           
ٔ
 ٕٖٓنفسه ص 
ٕ
 ٖٙٓ_  9ٕٓالسابق ص 



 ٘7 
 

 ربٌة . قدسٌة . صدٌقة . مقدمة .

..... 

 إحدى الثبلث الؽر من أماتنا المعظمة 

 للقدس وجه طٌبة .. ومكة المكرمة 

 وأشرقت من طٌبة الشموس واألقمار والكواكب 

..... 

 تحركت جنابز األوطان 

 من ؼزة ... إلى نافورة 

 حٌفا وٌافا .. مجدل .. أسدود .. عكا .. عسقبلن . 

 رملة  و  لدّ 

 ٌا حسرتا ... فً سلة النسٌان 

 لٌل ضاع كل الج

 ال طبرٌا .. ال صفد .. ال ناصرة 

 كل النقب 

 دارت علٌه الدابرة

.... 



 ٘8 
 

كل الببلد أصبحت فً خبر المرحوم كان 
ٔ
  

وإذا كان قد أورد مدنا عربٌة هنا ، فقد أورد أسماء بعض الصحابة رضً 

هللا عنهم  :
ٕ

 

 تسابل النجوم فً جوؾ الخطوب المظلمة 

 عن فجر ٌوم الملحمة 

 الملحمة .. الملحمة 

 بسٌؾ خالد وطارق وجعفر وحمزة ومصعب وعكرمة 

 ال بسٌوؾ الخشب المخصٌة الملجمة 

وٌورد أٌضا أسماء أعجمٌة " ٌهودٌة " دالة على المكان ، أو األشخاص 

بعضهم ٌشٌر إلى عمل الٌهود ، وأمانٌهم ، أو األلفاظ العبرٌة .
ٖ

 

 " أورشلٌم ... مخرجها كنعان 

 حا ٌٌم حتى تخرق األركان أحضر أبا 

على أن القصٌدة تحوي تارٌخا متعددا عن إبراهٌم علٌه السبلم ، وموسى 

 علٌه السبلم مما قد أعرض له فً ؼٌر هذا الموضع .

ومن ألفاظ القصٌدة ، األلفاظ الدالة على الحقارة ، وهً ألفاظ حٌوانات 

الٌهود معادٌة ٌصور بها األعداد من الخارج والداخل كٌؾ وصفات 

                                                           
ٔ
 ٖٙٓ/ 9ٕٓالسابق ص 
ٕ
 9ٕٕ/ 9ٕٔالسابق ص 
ٖ
 9ٕٕنفسه  



 ٘9 
 

المحتلٌن للقدس ، قد أخذو من صفات تلك الحٌوانات الخطرة ، الجنادب ، 

 الصبلل والعقارب ، الذباب والثعالب :

 ٌا صاحب 

 إلى الصحاري الجرد حٌث تقفز الجنادب 

 وتزحؾ الصبلل والعقارب 

 وتسرح الذباب والضباب والثعالب 

ً النظر ، ولكن تلك على أن القصٌدة ملٌبة بكثٌر من األلفاظ التً تستدع

 اإلشارات فٌها ؼنٌة فً حدود ما سمحت به الدراسة .

  



 ٙٓ 
 

 األلفاظ بٌن الغرابة والسهولة .

إن الناظر لشعر " بارود " ٌجد أن ألفاظ لؽته الشعرٌة تحمل إلى جانب ما 

 سبق .

 المستوٌات التالٌة :

 المستوى األول األلفاظ الؽرٌبة :

ص فً األدب العربً ، وتتلمذ على سبق أن أشرت إلى أن الشاعر متخص

ٌد عمالقة األدب العربً ، فاكتسب باطبلعه وتلمذته لؽة عالٌة ، ٌتضح 

ذلك من خبلل وجود بعض األلفاظ الؽرٌبة فً شعره ، وأن ٌنعكس أثر 

 ذلك فٌه .

ففً المراحل األولى من نظمه كانت األلفاظ الؽرٌبة قلٌلة إذا ما قٌست 

ة مراحل الشاعر الشعرٌة ، وٌدل أٌضا على أن باأللفاظ الموجودة فً بٌ

المخزون اللؽوي زاد لدى الشاعر فً المراحل التالٌة ، ومن أمثلة المرحلة 

األولى قوله فً أول ما نظم من الشعر : 
ٔ
  

 سقناهم فتسربلوا حلل الردى             وكذلك نفعل دابما بل نخلؾ 

وسربله إٌاه ، وسربلته  فالسربال " القمٌص والدرع " ، وقد تسربل به

فتسربل أي ألبسته السربال " 
ٕ
. 

ومن ذلك قوله أٌضا :
ٖ

 

 خريــجلمد الصــبال  ونا ــاروا والقـــث               
                                                           

ٔ
  ٓ٘األعمال الشعرٌة الكاملة ص 
ٕ
 لسان العرب مادة " سربل " اإلمام العبلمة ابن منظور . 
ٖ
 7٘األعمال الشعرٌة الكاملة ص 



 ٙٔ 
 

 

فلفظة " الجلمد " من األلفاظ القلٌلة االستعمال التً تحتاج إلى بٌان معناها 

ما ٌرمً فهً تعنً " الصخر " وقلٌل الجلمود أصؽر من الجندل قدر 

بالقذاؾ ... والجلمود مثل رأس الجدي ، ودون ذلك شًء تحمله بٌدك 

......
ٔ

 

وكقوله :
ٕ

 

 إلى ما ٌجهلون مهاجرٌنا  زرافات عن األوطان بانوا  

فلفظة " زرافات " تعنً " الجماعات " 
ٖ

 

وٌلحظ أن اللفظتٌن استقاهما الشاعر من الشعر الجاهلً فاألولى من قول 

لقته : امرئ القٌس فً مع
ٗ

 

 كجلمود شخص حطه السٌل من عل     ر معا ـــل مدبـــــر مقبـــر مفــــمك

بٌنما كانت الثانٌة من قول الشاعر الحماسً " قرٌط بن أنٌؾ العنبري :
٘

 

 طاروا إلٌه زرافات َوُوحدانا  قوم إذا الشر ابدى ناجذٌه لهم 

وكقوله فً إحدى قصابده :
ٙ

 

 مزمجرا ال ٌرجع القهقري السٌل ٌهوي من أعالً الجبال 

....... 
                                                           

-  
ٔ

 لسان العرب مادة جلمد 
ٕ
 ٓٙشعرٌة الكاملة صاألعمال ال - 
ٖ
 لسان العرب مادة زرؾ  - 
ٗ
 9ٔ/ ص ٘دٌوان امرئ القٌس تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم ط - 
٘
المكتبة  ٘ٔص ٔشرح دٌوان الحماسة ألبً زكرٌا ٌحٌى بن علً الخطٌب التبرٌزي تحقٌق محمد ٌحًٌ الدٌن عبدالحمٌد ج  -

 التجارٌة القاهرة 
ٙ
 8ٕصاألعمال الشعرٌة الكاملة  -



 ٕٙ 
 

 ضاربة أطنابها فً الثرى والموت أن تبقى بذور الضبلل 

 فظاهر أن كلمتً " مزمجرا ، وأطنابها " من األلفاظ الؽرٌبة .

فاألولى تعنً " الصوت " وزمجر الرجل سمع فً صوته ؼلظ وجفاء "
ٔ

 ،

ابق ، وقٌل هو والثانٌة : " ما ٌشد به البٌت والسرادق بٌن األرض و الطر

الوتد ، والجمع : أطناب وطنٌة :
ٕ

 

وقال فً قصٌدة بعنوان شموس اإلٌمان :
ٖ

 

 صوحت أرضنا من اإلجداب  أبطا السٌرٌا بقاٌا السحاب 

.... 

 س ووجه القضاء بالقحط كابً والظما فً عٌوننا هابل قا

فواضح أن الشاعر أورد لفظتٌن ؼرٌبتٌن ، األولى فً الشطر الثانً من 

ٌت األول " صوحت " ، والثانٌة أتت قافٌة للبٌت وهً " كابً " وربما الب

أن الذي الحاه الستعمالها هنا هو القافٌة و " صوحت " معناها " األرض 

من الٌبس والبردٌٌن نباتها " 
ٗ
وأما " الكابً " فهو من الكآبة " سوء الحال  

الحال واالنكسار من الحزن " 
٘

من وقد تؤتً الؽرابة فً هذه المرحلة 

تضمٌن بعض األلفاظ النادرة ألسماء الحٌوانات ، أو مصطلحات علمٌة 

قدٌمة ، فاألول مثل " الرخ "
ٙ

 

 أسطح كادت بالثرى تلصق  قد سدت اآلفاق بالرخ والـ

                                                           
ٔ
 لسان العرب مادة زمجر  
ٕ
 نفسه مادة طنب 
ٖ
 9٘األعمال الشعرٌة الكاملة ص 
ٗ
 لسان العرب مادة صوح 
٘
 نفسه مادة كؤب  
ٙ
 8ٓٔاألعمال الشعرٌة الكاملة ص 



 ٖٙ 
 

فالرخ طابر ضخم خرافً .
ٔ

 

وأما الثانً مثل " اإلكسٌر " فً قوله : 
ٕ

 

 فكل من أصؽوا إلٌهم شقوا  خل الدراوٌش وإكسٌرهم 

مادة مركبة كان األقدمون ٌزعمون أنها تحول المعدن الرخٌص إلى  وهً

ذهب ، وشراب فً زعمهم ٌطٌل الحٌاة "
ٖ

 

وإذا ما أتٌت إلى المراحل التالٌة فإنً أجد كماً من األلفاظ الؽرٌبة ، ومرد 

ذلك أن تلك المرحلة هً مرحلة استقرار ، ونضجه الفكري واألدبً من 

أمثلة ذلك :
ٗ

 

 طقطق من فوق لوزة ٌقؾ  فً لهفة صردا  والتٌن ٌدعوا

فلفظتا " صردا ، وٌقؾ " ؼرٌبتان فً االستعمال اللؽوي الحدٌث ، فاألولى 

تعنً : البرد ، إذ " صرد صردا برد " 
٘

 

ومن ذلك قوله :
ٙ

 

 حتى ارتوت بالدمع صحرابً وحلت المزن عقال الحٌا 

 وسادة فً مهجري النابً فخبؤت فً عٌبتً قلبها 

فالمزن ، والحٌا ، والؽٌبة ، ألفاظ تحتاج إلى تفسٌر معجمً فاألولى تعنً 

السحاب ، والثانٌة ، المطر ، والثالثة ، الحقٌبة . 
ٔ

 

                                                           
ٔ
 المعجم الوسٌط قام بإخراجه مجموعة من المإلفٌن وأشرق على طبعه عبدالسبلم هارون  
ٕ
 9ٓٔاألعمال الشعرٌة الكاملة ص 
ٖ
 المعجم الوسٌط باب الهمزة  
ٗ
 ٕٙٔاألعمال الشعرٌة الكاملة ص 
٘
 المعجم الوسٌط مادة صرد 
ٙ
 ٖٙٔاألعمال الشعرٌة ص 



 ٙٗ 
 

ومن ذلك أٌضا قوله :
ٕ

 

 ول أترعن كآسًلالمط بالنشجٌع                أنت أظمؤتنً وخمسٌن عاما 

بة ، ال ٌمكن للقارئ فظاهر أن النشجٌع ، المطلول ، وأترعت ، ألفاظ ؼرٌ

 العادي الذي ال ٌملك ثقافة لؽوٌة عمٌقة ، أن ٌتوصل إلى فهمها .

فالنجٌع ٌعنً الدم ، وأترعت مؤلت 
ٖ

، وٌبلحظ كلمة "مطلول " ، التً أتت 

صفة للنجٌع ، وفسرت فً هامش الدٌوان بؤنه " الذي ذهب هدرا " 
ٗ
ولم  

 أجدها بهذا المعنى فٌما توفر لدي من المعاجم.

 ومن هذا قوله :

 بٌاض وشطآنها العسجد قواربها نورس ناصع الـ

 و ظل بساتٌنها أرؼد  تحارب فوق عبب البحار 

 ونابلك الؽمد ال ٌجحد ثراك فلسٌن مخضوضر 

فالعسجد ، الذهب " كلمة ؼرٌبة ، وكذا العباب " إذ تعنً هنا ارتفاع الموج 

لكثٌر " واصطحابه " ، ولفظة " نابلك الؽمر " ، أي عطاإك ا
٘
. 

والحق أن الدٌوان ملًء باأللفاظ الؽرٌبة ، وتختلؾ من مرحلة إلى مرحلة 

، فتقل فً المراحل األولى ثم تكثر فً المراحل التالٌة ، وٌبدوا أنها تنموا 

مع نمو ثقافة وفكر ورإٌة  الشاعر كما هو مبلحظ من الشواهد السالفة 

 وؼٌرها . 

                                                                                                                                                                      
ٔ
 المعجم الوسٌط مادة مزن ، وحًٌ ، وعٌب 
ٕ
 ٙٗٔاألعمال الشعرٌة الكاملة ص 
ٖ
 المعجم الوسٌط مادة نجع ، وترع . 
ٗ
 ٙ٘ٔاألعمال الشعرٌة الكاملة ص 
٘
 ٙ٘ٔمادة عسجد ، وعبب ، وؼمر ، وانظر هامش الدٌوان صالمعجم الوسٌط  



 ٙ٘ 
 

ً ، والقرابً بشكل خاص كان أكثر على أن المبلحظ أن المعجم اإلسبلم

ذٌوعا وانتشارا فً نصوصه وهذا من ظواهر السهولة فً شعره . وهذا 

 ٌرجع إلى أمرٌن : 

/ التلمذة على أٌدي بعض مشابخ األزهر فً مراحل مختلفة من حٌاته ٔ

كما مر بنا فً التمهٌد _ مثل العالم األزهري ، وهو فلسطٌنً اسمه عبد 

 محمد الؽزالً وؼٌرهما .  النبً ، ومثل الشٌخ

 

وكذا تتلمذه ، وإعجابه باألستاذ أحمد فرح عقٌبلن ن ومر بنا _ أنه كان 

داعٌة وشاعرا ، وكان معلما للؽة العربٌة .
ٔ

 

/ تبنٌه لفكر الحركة اإلسبلمٌة ، والقضٌة الفلسطٌنٌة برإٌة اسبلمٌة ٕ

اللؽوٌة فهذه قصٌدة وٌكفً أن اقؾ عند قصٌدتٌن ألتبٌن من خبللها الؽرابة 

" قبم " التً تبلػ ثمانٌة عشر بٌتا تعج باأللفاظ اإلسبلمٌة مثل " الرحمن ، 

سٌوؾ هللا ، رب العزة والجبروت ، صراط الباري ، جنة رضوان ، 

الثقلٌن ، ال نعبد إال إٌاه ...."
ٕ

 

 وحلقنا فوق الثقلٌن  وتآخٌنا اثنٌن اثنٌن 

 الرحمن وأعلٌنا نسب  أنزلنا نسب اإلنسان 

 ربانٌة ... رحمانٌة  إسبلمٌة قرآنٌة 

 وال نعبد إال إٌاه  ال نسجد إال هلل 

                                                           
ٔ
 ٖٙ/ صٖٕانظر مقدمة األعمال الشعرٌة الكاملة ص 
ٕ
 7ٕ٘األعمال الكاملة ص 



 ٙٙ 
 

 ونحطم كل األوثان  ونقاتل بسٌوؾ هللا 

 وصراط الباري نتحرى  نزرع للدنٌا واألخرى 

 إال فً جنة رضوان  ال نفرح فرحتنا الكبرى 

وأما القصٌدة الثانٌة فهً بعنوان " أزؾ الرحٌل " وهً فً رثاء الشٌخ " 

أحمد ٌاسٌن 
ٔ

 

 والمجد لً والعز والجبروت لً           ذو العرش نادانا عبادي الملك لً 

 وكتبت ذلك فً الكتاب المنزل  قد بعتمو وأنا اشترٌت بخ بخ 

 لؤلول ثم السباق ثم األول  أوجبت فردوسً ألهل محبتً 

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

 وبؤلؾ نمرود وفرعون بلى  عادت ثمود وعاد األولى لنا 

 وؼرورها وشرورها ال تسؤل  عاد التً ن عن كفرها وفجورها 

 وتؽولً ما شبت أن تتؽولً  ٌا عاد فً األحقاؾ بٌضً واصفري 

وجهنم اقتربت .. فما شبت  فمن الشقوق تطل ألسنة اللظى

 افعلً 

فاظ ذات قاموس قرابً ، وتلك فً ظنً أنها فظاهر أن كثٌرا من األل

ظاهرة من مظاهر السهولة اللفظٌة إلى حد ما ، ألن القران الكرٌم فً 

 متناول كل الطبقات _ مما سٌعالج بعض مظاهره فً فصل التناص .

                                                           
ٔ
 ٖ٘ٗنفسه ص 



 ٙ7 
 

 وٌندرج فً دابرة السهولة استعمال األلفاظ ذات الصبؽة الشعبٌة .

ل إلى جانب الوضوح فً األلفاظ والملحوظ أن نصوص الشاعر أؼلبها تمٌ

 ومرد ذلك فً ظنً إلى : 

إن الشاعر ٌعٌش لفكرة وصاحب الفكر ٌرٌد أن ٌنشر ذلك من خبلل 

 الوضوح ، ألن ؼموض اللفظة ٌحول بٌن القارئ وفهمها .

إن جزءا كبٌرا من نصوص الدٌوان كتبت ، إما فً مرحلة مبكرة من نظم  

 تمت فً مسٌرة القضٌة الفلسطٌنٌة . الشعر للشاعر ، أو فً أحداث محددة

ومثلما ٌقول األستاذ عبدالرحمن المقً :" كانت قضٌتنا تعٌش فً حناٌا 

الصدور والقلوب وتفٌض بها النفوس فً كل همسة ، وتتحكم بها الشفاه فً 

كل نداء ،.... "
ٔ

 

ثم مبلحظة مهمة هً أن جزءا من شعره نظمه أثناء تدرٌسه بجامعة الملك 

، وٌنشر بعضه فً الصحؾ والمجبلت ، والمخاطب هنا عادة  عبدالعزٌز

هو كافة القراء على اختبلؾ طبقاتهم الثقافٌة ، ومن ثم فإن السهولة ستكون 

 األؼلب .

والشاعر متمكن من لؽته ٌختار من األلفاظ ما ٌناسب مقصوده ، وٌنتقً 

هدفه من األلفاظ ما ٌكون موحٌا ومعبرا عن إٌصال رسالته ، وٌتناؼم مع 

المنشود ، أجده ٌستخدم بعض المفردات تقترب نعم من الشعبٌة ولكن 

الشاعر كان قادرا على سبكها ، وإحالتها بموهبته إلى لفظة شعرٌة بعٌدة 

 عن الؽثاثة والركاكة واالضطراب مثل قوله :

                                                           
ٔ
 ٖٖمقدمة األعمال الشعرٌة الكاملة ص 
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 قد سعٌت ألنظم أنشودتً 

من نجوم السماء
ٔ

 

ة ، رؼم كون ألفاظها فهً صورة قرٌبة سهلة األخذ ، تقترب من السطحٌ

 فصٌحة ال ؼبار لها .

ونحو ذلك قوله :
ٕ

 

 ترجوكم أن ترجعوا األٌاما  ٌا أٌها الشبان إن ببلدكم 

فالبٌت برمته ألفاظه سهولة الخطابٌة فٌه واضحة ، ولكن ٌمكن أن نلتمس 

العذر للشاعر إذ كان نظمه فً الحقبة التارٌخٌة األولى من حٌاته الشعرٌة 

 أن نجد تلك السهولة الظاهرة فً طرٌقة نظمه الشعري .، فبل ؼرابة 

ومن األلفاظ السهلة استخدامه أٌضا للفظة " نمشً " امشوا " فهما لفظتان 

ذابعتان :
ٖ
  

 نمشً ونحن الفابزون ونزحؾ  جلنا بؤنحاء الببلد وقد محوا 

........ 

 ال تحزنً إن الببلء مخفؾ  نمشً بعون هللا نحو العبل 

وكقوله : 
ٗ

 

 

                                                           
ٔ
 7ٕٕاألعمال الكاملة ص 
ٕ
 ٕ٘نفسه ص 
ٖ
  ٓ٘السابق ص 
ٗ
 ٕ٘نفسه ص 
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 كلٌوث ؼاب رددوا األنؽاما  امشوا إلى الموت الزإام بقوة

فٌلحظ كٌؾ استخدم الفعل تارة مضارعا ، وتارة أمرا ، على أن اللفظة فً 

حد ذاتها لفظة قرابٌة قال تعالى : "تمشً على استحٌاء " ، " فامشوا فً 

 مناكبها وكلوا من رزقه ".

ما كان ٌنبؽً لشاعر ملتزم ومن المبلحظ أن الشاعر ٌستخدم ألفاظا نابٌة 

أن ٌضمنها شعره ، لما فٌها من القبح مثل لفظة " المومسات " ، " البؽاٌا " 

، فخاب الٌهود " .
ٔ

 

 تمزق األثواب فً االبتذال  تعرى البؽاٌا فً مواخٌرها 

 تؽرق فً لٌل عنٌؾ الضبلل  عربٌدة األجساد مخمورة 

 أصداإها الحمراء ملء األعالً                   ال ٌنتمً تصحاب كاسانتها 

 المحرقات اللٌبل فً االنحبلل  المومسات المرهقات الدجى 

.... 

وكقوله : 
ٕ

 

 ثري تبلدي لة صٌؾ الخلٌل  صفد ببر سبع اللد و الرمـ

 وهً كالحور حسنها فً ازدٌاد                  خدشت وجهها قحاي لهوذا 

 

                                                           
ٔ
 8ٙالسابق ص 
ٕ
 9ٕٔنفسه ص 
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الجة أللفاظه ، مثله مثل أي وعلى ذلك فإن الشاعر كان فٌما سبق من مع

شاعر اختلفت األلفاظ لدٌه فً طرابق استخدامه ، بٌن ألفاظ أكثر دورانا ، 

من واقع الحرب الضروس تمثل موقؾ الؽاضب والمحترم ة وألفاظ مختار

بالثورة والعنؾ مع العدو الصهٌونً ، وألفاظ ناسبت الحقبة الزمنٌة فً 

 ن سهولة فً اختٌار األلفاظ .بداٌات نظمه الشعري ، وما رافقها م
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 الفصل الثانً 

 التــناص 

 المبحث األول : التناص الدٌنً 

 المبحث الثانً : التناص التارٌخً 

 :المبحث الثالث : التناص األدبً 

 تناص المثل  -

 التناص الشعري  -
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 صالتنا

من المإكد أن أي نص شعري البد أن ٌحوي تراكمات ثقافٌة ، نتجت عن 

طرٌق تعدد القراءة لدى الشاعر ، وإذا كان القدماء قد عرفوا األدب بؤنه 

"جمٌع المعارؾ دٌنٌة وؼٌر دٌنٌة "
ٔ
، فإن مفهوم التناص ٌقترب من هذا  

التعرٌؾ ، إذ مخزون الشاعر الثقافً ٌظهر من خبلل ما ٌنتجه من النص، 

أو ٌضمن إذ هو فً أدق تعرٌفاته " الوقوع فً حالة تجعل المبدع ٌقتبس 

ألفاظاً و أفكاراً كان الفقهاء فً وقت سابق ، دون وعً صرٌح بهذا األخذ 

المتسلط علٌه من مجاهل ذاكرته ، ومتاهات وعٌه "
ٕ

 . 

وٌعد بعض الباحثٌن فكرة التناص شابعة عند كل الثقافات إذ ٌعرفونه بقوله 

: " أنه ٌضمن للمبدع إنتاجه قلٌبلً أو كثٌرا من نصوص ؼٌره ، عبر ما 

كان ٌعرؾ لدى القدماء بالسرقة والتضمٌن واالقتباس والتلمٌع واالستشهاد 

 "
ٖ

 

فً نصه الشعري  وعلى ذلك فإن تكوٌن الشاعر الثقافً البد أن ٌظهر ذلك

، وقدرة الشاعر تؤتً من جهة استثمار ذلك الرصٌد الثقافً ، والقدرة على 

توظٌفه فً داخل نصه الشعري ، ولو نظرنا إلى شعر عبدالرحمن بارود ، 

وما فٌه من تناص بناء على ذلك التعرٌؾ الشابع للتناص ، ألمكن أن 

 أصنفه إلى : 

 الشرٌؾ . االقتباس من القرآن الكرٌم والحدٌث  -ٔ

 التناص التارٌخً .  -ٕ
                                                           

ٔ
 م .  7ٙ٘ٔمكتبة لبنان عام  –مجدي وهبه   ٘ص –معجم مصطلحات األدب  - 
ٕ
 .  87عبدالملك مرتاض ص –ه ـ  فكرة السرقات األدبٌة ونظرٌة التناص  ٕٔٗٔذو القعدة  ٔج –مجلة عبلمات فً النقد  - 
ٖ
المختار  –شور على شبكة االنترنت من –. استراتٌجٌة التناص قراءة فً قصٌدة سبوا سٌد العشاق للشاعر محمد علً الرباوي - 

 حسنً . 
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 التناص األدبً .  -ٖ
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 االقتباس من القرآن الكرٌم 

من هنا فإن أهم ظاهرة تناصٌة فً شعر عبدالرحمن بارود هً ما أطلق 

ٌُضّمن الكبلم  علٌه القدماء " االقتباس" وهو فً أبسط تعرٌفاته لدٌهم " أن 

شٌبا من القرآن أو الحدٌث ال على أنه منه ". 
ٔ
  

من رواد التوجه اإلسبلمً الذي  –مثلما مر بنا  –وما من شك إن شاعرنا 

تكون وعٌهم على القرآن والسنة النبوٌة ، ولذا ال ٌمكن أن تخطا العٌن 

أن ٌجد ظاهرة االقتباس  –نظر القارئ فً كل نص من نصوص الشاعر 

جلٌة وواضحة ، ومن المإكد أن " االقتباس ٌعد آلة تكثٌفٌة ، ٌتم من 

بللها استحضار نصوص دٌنٌة معروفة عن طرٌق المتلقً الذي ٌقرأ خ

جزءاً منها ، وٌتم استذكارها ألنها معروفة ولٌس هناك حاجة لذكرها كاملة 

فً النص"
ٕ

، وال ؼرابة آنبذ أن نجد الشاعر هنا ٌقتبس من القرآن الكرٌم 

 والحدٌث النبوي ، ما ال ٌمكن أن ٌحصى . 

 –بد ألرى من خبللها أشكال االقتباس القرآنً ولذا سؤقؾ عند بعض القصا

 ولن أقؾ على ترتٌب الدٌوان للقصابد. 

فمثبل قصٌدة )ضٌاء الروح( 
ٖ
، أجد فٌها وقوفاً كثٌراً على النص القرآنً ،  

 انظره عندما ٌقول : 

 نقبلـــه  فٌؽمـــرنـا  حـــنانـــا   ٌهــٌج بنــا الــحنٌن إلــى أبٌنا 

 ولـــم تولــد ولم ترضــع لبانا    ـــكل أب وجــدكرمـــت أبـا ل

                                                           
ٔ
 دار الكتاب اللبنانً .  –شرح وتنقٌح عبدالمنعم خفاجً  – ٓٗٗاإلٌضاح فً علوم الببلؼة للخطٌب القزوٌنً ص - 
ٕ
 هـ .  8ٕٗٔ ٔدار األوقاؾ العربٌة ج – 8٘ٔأحمد ناهم ص –التناص فً شعر الرواد  - 
ٖ
 .  8ٗٔالدكتور عبدالرحمن بارود صاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر  - 
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 وأكبـــرت المبلبكــــة الكـٌانا    إذ نــفخ المصور فٌك روحــاً 

 فخـــروا سجـــداً لـك ٌا أبانـا    كــؤن الطـــٌن مــس بكهـرباء 

 وهـــم ٌتـــدارءون االمـتحانا   وقمت لهم تخوض بحار عـلم 

... 

 على األكوان أوتً صولـجانا   وأعجب كابن جمــا مــضًء 

 له  أبـــد  األبٌـــد لـما كـفانــا   و أســقاه الملٌك فلــو شــكرنا

 وبالـثمن الــربٌع قــد اشترانا    وتنــى بالجمٌل .. على جمٌل 

 ومــن حـق األمانة أن تصانا     وحمــلنا األمانــــــة  فاحتملنا 

.... 

 وأعطــاه من المــوت األمــانا    أنظره الملٌــك لنـــا ابتبلء و 

فظاهر أن الشاعر كان مستحضراً استحضاراً واعٌا لآلٌات القرآنٌة التً 

تتحدث عن قصة خلق آدم علٌه السبلم ، وسجود المبلبكة له ، وقد ذكرت 

فً أكثر من موضع من كتاب هللا تعالى ، وسؤكتفً بما ورد فً سورة 

ۖ  َقالُوا  اأْلَْرِض َخلٌَِفةً  ِفً إِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمبَلِبَكِة إِنًِّ َجاِعل  بقرة : " َو ال

ُس لََك    ُح ِبَحْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َوَنْحُن ُنَسبِّ ْسِفُك الدِّ ٌَ ٌُْفِسُد ِفٌَها َو أََتْجَعُل ِفٌَها َمن 

 .  ٖ٘ " إلى آٌة َقاَل إِنًِّ أَْعلَُم َما اَل َتْعلَُمونَ 

 وكقوله تعالى : من سورة الحجر : 

 .  ٖ٘"َولََقْد َخلَْقَنا اإلِْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ..... " إلى آٌة 
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 ثم إن البٌت الـؤخٌر مقتبس من قوله تعالى : 

َماَواتِ  ا َعَرْضَنا اأْلََماَنَة َعلَى السَّ ْحِمْلَنَها  إنَّ ٌَ َن أَْن  ٌْ َواأْلَْرِض َواْلِجَباِل َفؤََب

ُه َكاَن َظلُوًما َجُهواًل   .  7ٕاألحزاب آٌة  "َوأَْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَملََها اإْلِْنَساُن   إِنَّ

 وعندما قال الشاعر : 

 وبالثمـــن الربٌــح قد اشترٌنـا    و تنــى بالجمـٌل عـلى جمٌــل 

 أتكؤ على قوله تعالى : 

َ اْشَتَرى   َسُهْم َوأَْمَوالَُهْم ِبؤَنَّ لَُهُم الَجنَّة اْلُمْإِمِنٌَن أَْنفُ  ِمنَ  إنَّ هللاَّ

ْقَتلُونَ  ِفً ٌَُقاِتلُونَ  ٌُ ْقُتلُوَن َو ٌَ ِ َف ْوَراِة َواإْلِْنِجٌِل  َسبٌِِل هللاَّ ا ِفً التَّ
ِه َحًقّ ٌْ َوْعًدا َعلَ

 .  ٗٔٔالتوبة آٌة ..."  َواْلقُْرآنِ 

 و أخذ قوله : 

 الصفا كرماً والنـــافرق لنا    بواد  ؼــٌر  ذي  زرع  لــنا 

 فظاهر أنه من قوله تعالى : 

ر ِذي َزْرع ِمنْ  َرّبَنا إِنًِّ أَْسَكْنت"  ٌْ ِتً ِبَواٍد َؼ ٌَّ م ِعْند ُذرِّ تك اْلُمَحرَّ ٌْ ... "  َب

 . 7ٖإبراهٌم آٌة 

والحق أن هذه القصٌدة تعد مثاال من األمثلة التً تدل أن الشاعر أحٌاناً 

كلها ، فؤكثرها مقتبسة من القرآن الكرٌم ، مما  ٌؤتً بالقصٌدة إن لم تكن

ٌدل أن الشاعر ما كان لٌنفك أوالً عن ثقافته التً ٌعد القرآن الكرٌم أساسها 

 ، ثم رإٌته الفكرٌة المستمدة من القرآن أٌضاً . 
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ومن األمثلة المنشورة على مستوى الدٌوان المقتبسة من القرآن الكرٌم قوله 

:
ٔ

 

 وقع هنا .. وقع هنا .. وقع هنا 

 سبحان من ٌداول األٌام فً بنً البشر 

فظاهر أن الشاعر استرفد بعض األلفاظ القرآنٌة هنا ، إلى جانب مضمون 

اس " آل النَّ  نَ ٌْ ها بَ لُ اوِ دَ نُ  امُ ٌَّ األَ  كَ لْ تِ اآلٌة وداللتها فً قوله تعالى : " وَ 

 . ٓٗٔعمران آٌة 

 ون األلفاظ الواضحة مثل قوله : وأحٌاناً ٌؤتً المضمون د

 أصبحت فرعون الزمان ...  ٌـا عـاشق البقــر 

 أصبحت قارون الزمان ...  ٌـا آكــــل البـــشر 

 أصبحت جالوت الزمان ... ٌا أعمى من البطر 

فاالقتباس المضمونً ظاهر فً قصة الٌهود من العجل الذي عبدوه عندما 

قوم موسى من بعده حلٌهم عجبلً جسداً تركهم موسى علٌه السبلم " واتخذ 

 .  8ٗٔله خوار ... " األعراؾ آٌة 

واستحضر قصة جالوت الطاؼٌة الذي قتله داوود علٌه السبلم فً قوله 

 .  ٕٔ٘تعالى : "وقتل داود جالوت وآتاه هللا الحكمة... " البقرة آٌة 

انا وظاهر أن الشاعر ٌكاد ٌستمد إلى جانب مضمون بعض األلفاظ ، وأحٌ

 تؤتً اللفظة ، ولكن بقٌة األلفاظ لٌست من دابرة االقتباس نحو قوله : 

                                                           
ٔ
 -  
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 و أشـواك الهوى تدمً حشانا   تــشـــربنا   بوابقـــها    شبـــابــا 

وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُّوة ...."  فلفظة " الهوى " من قوله تعالى :" َوأَِعدُّ

 .  ٓٙاألنفال آٌة 

 :   ومن ذلك قوله

 بــلســــان   أنطــقه   اللـــه    الـــكــل  ٌصلـــً  وٌــسبـح

 مـــع إنــس مــوالنــا  اللــه   شجــر مـع حـجــر مع جــن 

 فؤلم بمجٌبه " وٌسبح " بقوله تعالى : 

ُح ِبَحْمِدهِ  ِمنْ  َوإِنْ "  ٌَُسبِّ ٍء إاِلَّ  ًْ   .ٗٗاإلسراء آٌة "  َولَِكْن اَل َتْفَقُهوَن َتْسبٌَِحُهمْ  َش

والشمس  األرض ومن فً السماوات من فً ألم تر أن هللا ٌسجد له "

الحج آٌة .."   والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثٌر من الناس

ٔ7  . 

والمهم أن الشاعر فً تلك اآلٌات السابقة وؼٌرها ، وفً كثٌر من 

النصوص اقتبس من القرآن الكرٌم ، حتى ٌصبح النص القرآنً طال او 

قصر جزء ال ٌتجزأ من لحمة النص ونسٌجه ، مما ٌإكد ما أشرت إلٌه أن 

ثقافة الشاعر القرآنٌة ظاهرة فً نصه الشعري ، واستطاع بقدرته على 

 شعري أن ٌطوع ذلك لخدمة الشعر وخدمة رإٌته وقضٌته. النظم ال
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 االقتباس من الحدٌث النبوي 

نإمن أن الحدٌث النبوي ٌؤتً فً المرتبة بعد القرآن الكرٌم ، وأن المسلم 

ٌلتزم بكثٌر مما قاله النبً صلى هللا علٌه وسلم أو فعله ، وٌختلؾ الناس 

ظهاراً ، وألن عبدالرحمن فً تعاطٌهم من الحدٌث النبوي حفظاً واست

آمن أن الحل لقضٌة فلسطٌن أوالً ولحال األمة  –كما أشرت  –بارود 

اإلسبلمٌة ثانٌاً ، هو العودة إلى اإلسبلم ، وال ٌمكن ذلك الحل إال بالعودة 

إلى جذور الدٌن وقوامه الحدٌث النبوي ، لذا كان وجود الحدٌث النبوي فً 

ة بكثرة ، والمقصود هنا بالحدٌث ؼٌر ما نص " بارود" من األشٌاء البلفت

 كما سٌؤتً فً موضعه . كان فً سٌاق تارٌخً 

ومن ذلك االقتباس الحدٌثً قوله فً قصٌدة  "ؼرٌب الدار" :
ٔ

 

 مضؽة اللحم كبرٌاء الحدٌد   ربح البٌع ٌا بدور وهّدت 

 فالفعل "ربح" مع فاعله من الحدٌث الوارد فً كتب السٌد . 

وقدرة الشاعر الفنٌة ظاهرة من خبلل جعل التركٌب جزءاً من بناء البٌت 

 إذ لو ؼٌرت الجملة ، الختل المعنى المراد ، الذي أراده الشاعر . 

وهو مؤخوذ من قول النبً صلى هللا علٌه وسلم فً خبر صهٌب رضً هللا 

ه : عنه بعد أن لحق به بالمدٌنة المنورة فقال له صلوات هللا وسبلمه علٌ

ْشِري َنْفَسُه  َمن َوِمَن النَّاسِ ربح البٌع أبا ٌحٌى ، وتبل قول هللا تعالى : "  ٌَ

ُ َرُءوؾ  ِباْلِعَباد " البقرة  اْبِتَؽاَء َمْرَضاِت هللاَِّ  .  7َٕٓوهللاَّ
ٕ

 

                                                           
ٔ
 .  ٖٕٔالسابق ص - 
ٕ
 رواه الحاكم فً مسنده   -
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وفً قصٌدة "فلسطٌن" ٌقول : 
ٔ

 

 فً فلسطٌن عدة للعوادي    تزرع الفرزدق الحقٌر ٌهود 

لذي هو من شجر الٌهود ، مصداق لحدٌث النبً صلى هللا فزراعة الؽرقد ا

علٌه وسلم كما فً صحٌح مسلم ، فقد روي عن أبً هرٌرة أن النبً صلى 

هللا علٌه وسلم قال : ال تقوم الساعة حتى ٌقاتل المسلمون الٌهود ، فٌقتلهم 

المسلمون حتى ٌختبا الٌهودي من وراء الحجر والشجر ، فٌقول الحجر أو 

: ٌا مسلم ٌا عبدهللا هذا ٌهودي خلفً ، فتعال فاقتله ، إال الؽرقد فإنه الشجر 

من شجر الٌهود" 
ٕ
  . 

وفً القصٌدة نفسها :
ٖ

 

 باب لّد مٌعادنا للجبلد   أٌها األعور الصؽٌر روٌداً 

والحدٌث طوٌل 
ٗ
، ولكن مواطن االستشهاد منه " ووراءه الدجال معه  

.... وٌقول عٌسى علٌه السبلم :  سبعون ألؾ ٌهودي كلهم ذو سٌؾ محلى

 إن لً فٌك ضربة لن تسبقنً بها فٌدركه عند باب اللد الشرقً فٌقتله ..." 

وهكذا تنساح فكرة الحدٌث برمتها فً داخل البٌت ، مما ٌعنً أن الشاعر 

كان ٌحتاج  من ذاكرته الدٌنٌة ، وٌبنً البٌت بناء على تلك الرإٌة الحدٌثة 

 . 

 

 

                                                           
ٔ
 األعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر الدكتور عبدالرحمن بارود  - 
ٕ
 صحٌح مسلم .  - 
ٖ
 األعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر الدكتور عبدالرحمن بارود ص  - 
ٗ
 سنن ابن ماجه .  - 
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الحدٌث فً نص آخر مع حشد أكثر لفكرة الحدٌث  وأجده ٌوظؾ ذلك

عندما قال : 
ٔ

 

 ا ـعظٌم ، وفً دمشق ؼدا لقان   ـمسٌح الـــا الـوحٌا هللا قابدن

 بنً الصفراء طحنا فً رحانا   اء وقد طحنا ـٌجًء من السم

 ولــوال اللـــه أدركنــا طوانــا   بملحمة حكـت طوفان نــوح 

 لطوفـــان أتـــى من أصبهانـا   حشدنــافٌنزل للـطعان وقــد 

 ..... 

 ٌهـــود ٌلـــبسون الطٌلســانــا   هـــو الدجـال فً سبعٌن ألفا 

 فٌا لـــك طـــعنة فٌــها شقانــا   فــــٌطعنه  بحـــربته   بـــلد 

 عتاة األرض مفترشا حصانـا   فٌــهوي أعور الدجال أعتى 

 

أٌضا عندما قال فً قصٌدة "أطلق ٌدٌا"  وتكرار الفكرة الواحدة أجده
ٕ
 : 

 جون ٌسابق منـه الحــافر النــظرا   وجاءنا سٌد الدنٌــا على فــرس 

 عال على عرشه عن خلقه استترا  فاجتاز سبع سمــاوات إلى ملك 

وقوله فً قصٌدة القدس : 
ٖ

 

 علــى جــواد لـــٌس ٌلمس الثرى   ٌا سٌد الــسادات من أم القـرى 

                                                           
ٔ
 .  8ٙٔعرٌة الكاملة للشاعر الدكتور عبدالرحمن بارود صاألعمال الش - 
ٕ
 .  8ٕٕنفسه ص - 
ٖ
 .  ٖٓٓنفسه ص - 
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 ولم ٌســـه ســـؤس مـــن الـــورى   ـؤنه بـــرق الدجـى إذا ســرى كـ

 ال ٌقــرب المــاء وال ٌبؽً القرى   ٌطوي الجبال و الوهاد والقرى 

 

وهكذا ٌفعل فً بٌت آخر من قصٌدة " أمً" : 
ٔ
  

 كـــؤم  عٌـــسى  خٌـــر عـــذراء   جنــات عـــدن تحـــت أقدامــها 

بكامله فً الشطر األول من الحدٌث المنسوب للنبً صلى  فقد اقتبس اللفظ 

هللا علٌه وسلم على ضعفه : "الجنة تحت أقدام األمهات "
ٕ
، وبؽض النظر  

عن الفنٌة الحاصلة من مثل هذا االقتباس ، إال أن الشاعر حتماً كان ٌنظم 

نصه فً ذهنه ذلك الحدٌث ، وعندما حانت الفرصة له أتى فً البٌت 

 ر لٌكون ضمن النص . الثالث عش

والمبلحظ أن بعض القصابد تتحول فً جزء كبٌر منها إلى تناص حدٌثً ، 

مما ٌدل أن الشاعر كان فً نظمه الشعري ال ٌفتؤ ٌستشهد بنصوص 

الحدٌث النبوي كثٌراً ، وأن أفكاره كان ٌعضدها بتلك األحادٌث ، مع 

ن الشاعر ٌلح مبلحظة تحول النص إلى مجرد نظم لٌس إال ، مما ٌعنً أ

على الفكرة ، فٌنسى فنٌات الشعر ، رؼم كون تخصصه فً األصل هو 

الجانب األدبً ، لكن ظنً أن تدرٌسه مادة الثقافة اإلسبلمٌة فً جامعة 

الملك عبد العزٌز فً جدة ، جعله ٌحشد نفسه بتلك األفكار ، فتقل فنٌة 

                                                           
ٔ
 .  ٖٙٔاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر الدكتور عبدالرحمن بارود ص  - 
ٕ
 الدرر السنٌة  . - 
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ضٌاء النص ، وهذه الظاهرة أجدها بشكل أظهر وأوضح فً قصٌدة "

الروح" 
ٔ

   . 

  

                                                           
ٔ
 نصوصها هنا . ، وقد استشهدت ببعض  8ٗٔاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر الدكتور عبدالرحمن بارود ص -
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 التناص التارٌخً  

إن التارٌخ جزء من ذاكرة المثقؾ ، وال ٌمكن لشخص مثل عبدالرحمن 

بارود وهو ٌعالج قضٌة فلسطٌن أن ٌنفصل عن التارٌخ ، بل إن الناظر 

لدٌوانه ٌكاد ٌزم أنه فً كثٌر من نصوصه قد تحول إلى معالج للتارٌخ ، 

ولن أقؾ عند كل نصوصه ، ولكننً سؤختار بعض النماذج الدالة على 

وسؤتناولها من جانبٌن : الجانب األول الشخصٌة التارٌخٌة ، ذلك ، 

 والجانب الثانً الحدث التارٌخً . 

و من المإكد أن الشاعر عندما ٌتناص مع الشخصٌات التارٌخٌة وٌكون 

ضمن بنٌة نصه الشعري ، فإنه ٌكّون موقفاً من التارٌخ رؼم الموقفٌن 

التناص التارٌخً هو  المختلفٌن من الخطاب التارٌخً والشعري ، إن

البحث عن نقطة مضٌبة فً التارٌخ ، لتكوٌن رإٌة من الواقع ، والجمع 

بٌن مجموعة من القضاٌا التارٌخٌة ، ما كانت لتجمع فً مكان واحد ، إال 

أن الشاعر قد ٌجمعها فً قصٌدة واحدة ، 
ٔ
وهنا ما كان من لدن الشاعر  

 عبدالرحمن بارود .

فؤما الشخصٌة التارٌخٌة  فهً من الكثرة بمكان بدءاً بآدم علٌه السبلم 

وبالتارٌخ الٌهودي القدٌم والعصر العربً الجاهلً ، بل الرسل علٌهم 

السبلم قبل ذلك كله ، وانتهاًء بآخر األسماء التً أضحت من التارٌخ ، 

 التً استشهدت على ثرى فلسطٌن .    

                                                           
ٔٔ
الهٌبة المصرٌة للكتاب  – ٖٓٙ-9ٖ٘أحمد مجاهد ص –انظر أشكال التناص الشعري دراسة فً توظٌؾ الشخصٌات التراثٌة  - 

 م. 998ٔعام 



 8٘ 
 

 م فقد ذكر منهم : فؤما األنبٌاء علٌهم السبل

نوح علٌه السبلم حٌن قال : 
ٔ

 

ًُّ إلى حمانا   على أنواركم من قبل نوح   تـــُخب بــنا المط

.... 

 وفً القصٌدة نفسها : 

 ولـــوال اللـــه أدركـــنا طـونا   بملحمة حكت طـــوفان نــوح 

وٌحٌى علٌه السلم عندما ٌعرض الشاعر بؤفعال الٌهود : 
ٕ

 

 ثمن لرقصة قحبة فً المحفل   إذ جززتم رأسه  ما ذنب ٌحٌى

وإبراهٌم علٌه السبلم وهو ٌذكر تارٌخه : 
ٖ

 

 لذي العرش الذي بك قد حبانا    أبا الحنفاء إبراهٌم شكراَ 

 إلى حـــسران ثم ثنـــى العنانا   جبل عن قومه الكلوان بؽضا 

..... 

وموسى علٌه السبلم : 
ٗ

 

 فـــكل فلســـطٌن تستـــوقد    مشــاكلهم مثل نـــار كـــلٌم

 وظاهر أنه أومؤ له بكنٌته علٌه السبلم . 

                                                           
ٔ
 .  88ٔاألعمال الشعرٌة الكاملة ص - 
ٕ
 .  8ٖٗنفسه ص - 
ٖ
 .  87ٔنفسه ص - 
ٗ
 .  7٘ٔنفسه ص  - 
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 وٌذكر بعض األعبلم المتعلقة بتارٌخ الٌهود القدٌم ، مثل : 

النمرود :
ٔ

 

وصــمة العار فــً جبٌن   بــاء نمــرود بالــعذاب وضــلت 

 الجـنود

و بختنصر الذي دمر دولة الٌهود ، و سبى أهلها 
ٕ
بعد بختنصر ، وجاء  

جبار بابل بالنار والدمار والقنابل وٌمر على التارٌخ الٌهودي فً العصر 

اإلسبلمً فً قصابد مستقلة بنو قٌنقاع ، وبنو النظٌر ، وبنو قرٌظة :
ٖ

 

 وٌلكم ....... وٌلكم ٌا بنً قٌنقاع

 ٌا قطٌع الضباع الخسٌس الطباع

 أٌها الزارعون الفواحش واإلثم فً كل قاع 

 الـــخٌانــات أمــاتكـــم فـــً الــرضاع 

 أي داء دوّي تؽلؽل فً الجسم حتى النخاع

 تنثــرون السبلح .... تــشعلون الحروب 

 تنكؤون الـجراح .... فً جـمٌع القــلوب 

وأما بنو النظٌر فهو ٌذكرهم عندما ٌشٌر إلى قتل سٌدهم كعب بن األشرؾ 

ً صلى هللا علٌه وسلك ، فكان جزاء ، وقبل ذلك إلى تآمره على قتل النب

كعب القتل :
ٔ

     

                                                           
ٔ
 .  ٖٕٔنفسه ص - 
ٕ
 .  ٖٓٓنفسه ص - 
ٖ
 .  ٖٕٙالسابق ص - 
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 بوجـــه مـــثل البــــدر نظـٌر      وٌجـــًء رســـول هللا نظٌر

 بنـــصوص الـــعقد المسطور    ٌـطلب أمـــواال قد وجـــبت 

 أكـــبر  ٌـــا  أحبــار  نظـــٌر         فتناجوا .. قد جاء الصٌد الـ

..... 

 وقـــد هــم القـــدر المقــــدور           ما أؼنى حصنك ) فاضجة(  

 وهو الـــمذمــوم الــمدحــــور    وتركــــنا كعباً فــً الحـــرة 

 فــــوق اآلطــــام الــــتكبٌـــر        وتطــــٌر نظٌـــــر وٌـــدّوي 

وكذا بنو قرٌظة ٌخصص لهم قصٌدة كاملة فٌها : 
ٕ

     

 طـــعنـــات الؽـــدر النــجـبلء    رٌظــة تطــعن فــً الــظهر وق

 تــــلك األنٌـــــاب الــــزرقـاء   حــقنتــــها بالســـم   النـــــاقـع 

 داهٌــــة ٌــــهـــود الـوهٌـــاء          هـــــــوذة  وســبلم  وحـــٌــً 

 ـسة حٌــــات رقــــطـــاء خمــ   وكنــــــانة و أبـــــــو عمـــــار 

.... 

وهكذا تتحول تلك األعبلم جزءاً من النص الشعري ، إما بالصرٌح أو 

اإلشارة إلى الحدث التارٌخً ، بؽض النظر عن مدى القدرة الفنٌة لدى 

 الشاعر ، إذ رؼم سمو الهدؾ إال أن بعضها تحول إلى سرد للتارٌخ .      
                                                                                                                                                                      

ٔ
 .  ٕٙٙنفسه ص - 
ٕ
 .  8ٕٙنفسه ص - 
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ٌات الٌهودٌة ، سواء ما ٌتعلق منها وما كان الشاعر لٌؽفل بعض الشخص

 بنشؤة إسرابٌل، ومنهمم على حدة الحكم فٌها من المعاصر . 

فهرتزل ، مإسس الحركة الصهٌونٌة ، وبلؽور الوزٌر البرٌطانً صاحب 

الوعد المشبوم : 
ٔ

    

 ٌبــــٌع أنملة منهـــا وال ظفرا   القى هرتزل سلطانا ٌموت وال 

طـــرداً وٌلقمــه ٌلـــدز قد    طـــرده لم ٌرعه إذنا بــل هب ٌ

 نثرا 

..... 

 فقط رأس فـلسطٌن وما شعرا    وخــط بلؽور صكاً كان مفصلة 

 وٌقول : 

إشكول مابٌر بٌجن أعلوا    بن جـورٌون و واٌزمان قد بنٌا 

 الجدرا 

باراك شارون كل ٌتبـــع    رابٌن شامٌر بــٌر ٌزوراءهــم 

 األثــرا 

النص إلى مجموعة من األعبلم رصها الشاعر ، استطاع أن هكذا ٌتحول 

ٌقٌم بها نصاً شعرٌاً ، وأقام باألعبلم وزنا قابما ، وهذا ٌدل على وعً تام 

 وقدرة على ضبط البحر . 

                                                           
ٔ
 -  
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وٌؤتً بهرتزل ، وبلفور فً قصٌدة أخرى ، ولكنها من شعر التفعٌلة وهً 

ن الشاعر ملتزما بالوحدة شاكلة القصٌدة السابقة رؼم اختبلؾ األسماء ، كا

النؽمٌة ، مع حرص الشاعر على المعنى المراد من إٌرادهم . 
ٔ

 

 قرن مضى منذ هرتزل 

 عــراب بــــازل 

 محــرق المنازل 

 مرمــل األرامـل 

 وأنت ... ٌا خإون منشب أنٌابك الصفراء فً مقاتلً 

 فً وفً شعبً .. وفً بٌتً .. زفً حلقً .. وفً سنابلً 

 مدججاً بالوؼد بلفور ... وثلة األراذل . 

ومن الطبٌعً أن ٌكثر الشاعر من الحدٌث عن األسماء الٌهودٌة ألنه شاعر 

القضٌة الفلسطٌنٌة التً عدها جزءاً من ذاته ووجدانه ، وٌركز على أولبك 

 ألنهم أس الببلء ، وهم الذٌن مهدوا لقٌام إسرابٌل على أرض فلسطٌن . 

شخصٌات اإلسبلمٌة فتلك قضٌة كبٌرة دار علٌها محور كثٌر وأما امتداده لل

من القصابد منها ما خصص له قصابد بعٌنها ، ومنها ما ضمنه فً 

نصوص أخرى ، لذا سؤقتصر األمثلة على بعض تلك النصوص ، فؤما 

 الظاهرة األولى: 

                                                           
ٔ
 .  8ٖٓاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
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النبً صلى هللا علٌه وسلم والخلفاء الراشدون ، و بعض الصحابة اآلخرٌن 

أجد عنوانا مخصصاً سماه " أحمد صلى هللا علٌه وسلم "  ، إذ
ٔ
  ،

 والقصٌدة مكونة من خمسٌن بٌتاً منها : 

 وألفــــبدة الخــــلق شــــفاء    أحــمـــد لــــؤلبصــار ضــٌاء 

.... 

 لٌــــس لــه فً الناس دواء    شــــآنبـــك األبتـــر مسعـــور 

.... 

 أمــتـــه   أم   الـــشهـــداء    نصـــور وأبـــو الزهــــراء الم

.... 

 وعلــى إخــوتك العـــظماء    فــعلٌـــك صـــبلة الــرحمـــن 

وفً عنوان آخر ٌضعه هكذا " أحمد " ٌبدأها مصرعة 
ٕ
  : 

 هامـــتـــها عنـــد الجــوزاء   طٌـــبة  قـــلعتنــا  الـــشــماء 

 بٌتاً . وٌمضً فٌها إلى أ، ٌبلػ خمسٌن 

 –وهذه القصٌدة فً األصل وما بعدها من نصوص فً بعض الصحابة 

أشار جامعو الدٌوان أنها جزء من قصٌدة ملحمة طٌبة بعد التنقٌح . 
ٖ

 

 تارة ٌصرح باسمه : 

 ٌوم المحشر عند الماء   أحمد منبره منصوب 
                                                           

ٔ
 .  77ٕ – 7ٕ٘السابق ص - 
ٕ
 . 7ٕ٘نفسه ص - 
ٖ
 .  77ٕانظر هامش السابق ص - 
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.... 

 كً ٌشفع إذ ال شفعاء   أحمد ٌقصده الثقبلن 

 هراء : ومرة بكنٌته أبو الز

 سٌد من ولدت حواء   رب الدار أبو الزهراء  

وٌكرر القصٌدة نفسها بالعنوان نفسه وعددها هو نفسه خمسون ، ولم ٌشر 

إلى ذلك جامعوا الدٌوان : 
ٔ

 

بٌنما ٌؤتً بها مرة ثالثة فً صفحات تالٌة تحت عنوان " أحمد فً مدٌح 

ٌوان فً نهاٌة الرسول صلى هللا علٌه وسلم " ، وٌشٌر احد جامعً الد

النص بقوله : 
ٕ
  

هـ " ثم قام الشاعر  ٕٕٗٔ/ٗ/9ٔ"كتبت هذه القصٌدة أوالً فً جدة 

هـ ، وصحٌح أنه لم ٌؤت هنا  7ٕٗٔ/ٕ/7ٔبتنقٌحها والزٌادة علٌها بتارٌخ 

 إال ببعض األبٌات . 

والمهم أن الشاعر أفرد قصابد للنبً صلى هللا علٌه وسلم ، وذكره فً 

 قصابد أخرى ، كما سٌؤتً عند اإلشارة إلى التناص التارٌخً . 

وفً أبً بكر الصدٌق ٌقول : 
ٖ

 

 الصــــدٌق بؽٌــــر مــــنازع    مــن جبل األمـــة ٌــا ولــــدي 

... 

                                                           
ٔ
 .  9ٖ٘السابق ص - 
ٕ
 .  ٖٓٙنفسه ص - 
ٖ
 .  79ٕنفسه ص - 
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 ٌتوقـــد كالســـٌؾ القاطـــــع    ألفتـــه الــــرّدة مــــؽــــواراً 

وفً عمر ٌقول : 
ٔ

 

 تخــــرق أعـــداء الرحـمــن    وأبـــو حفـــــص شعـلة نار 

 عـــدل .. كـــلســان المٌزان    فــــاروق مـــا داهــن أحدا 

 

 

وفً عثمان ٌقول : 
ٕ

 

 وكســــاه طـــلل اإلحســـــان    رضــــً المولى عـــن عثمــان

.... 

 عســــرة بـــالذهـــب الرنـان    قــــام الـــبطل فجهز جٌش الـ

 

وفً علً ٌقول : 
ٖ
   

 وؼلـــــق هــــام الـــفرسان    وأبو الحـــسن فـــتى الفتٌــان 

.... 

 مــــعصوم خـــلٌل الرحمن    أستــــاذة أســـــاتذة الدنٌا الــ

 

                                                           
ٔ
 .  8ٕٓنفسه ص - 
ٕ
 .  8ٕٔنفسه ص - 
ٖ
 .  8ٖٕنفسه ص - 
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 وهنا نبلحظ : 

قٌلت فً أبً بكر الصدٌق ، إذ هً سبعة أبٌات فقط ، قلة عدد األبٌات التً 

وكذا فً عمر إذ هً تسعة أبٌات ، بٌنما القصٌدة التً قٌلت فً عثمان 

إحدى وعشرٌن بٌتاً ، وفً علً اثنان وعشرون بٌتاً ، عناوٌن القصابد : إذ 

وضع عناوٌن القصابد بؤلقاب الصحابة الثبلثة ، الصدٌق ، الفاروق ، ذو 

 بٌنما عنون القصٌدة فً علً باللقب "أبو الحسن" . النورٌن ،

 

 ٌبلحظ أٌضا أن القصٌدتٌن فً أبً بكر ، وعمر ؼٌر مصرعتٌن : 

 الصـــدٌق .. بؽــــٌر منــازع    مـــن جبل األمــة ٌا ولــــدي 

 ومطلع القصٌدة فً عمر : 

 تـــحــرق أعــداء الرحــمـــن    و أبــو حــفــص شعــلة نــار 

 ومطلع قصٌدة عثمان : 

 وكـســاه حــلل اإلحــــســـان    رضً المولى عــن عثمــان 

 ومطلع قصٌدة علً : 

 وكـــســاه حــلل اإلحـســـــان    و أبــو الحــسن فتى الفتٌــان 

و مرد ذلك هً أن القصٌدتٌن األولٌن ، قصار كما أشرت ، بٌنما 

 القصٌدتان فً عثمان وعلً طوٌلتان ، لذا ُصّرعتا . 
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وأما نماذج القصابد التً حوت بداخلها عدداً من أعبلم الصحابة فهً 

عدٌدة أكثر من أن تحصى ، من ذلك مقطوعة ببل عنوان عدد أبٌاتها ستة 

أبٌات : 
ٔ

 

 فلســـطٌن  لـــها  مــجـــد  أثٌـــل   ري ذكـــرى ببلدتجـول بخاطــ

 و خــالد فً الوؼــى بطل جــلٌـل   بـها قــد قـــاتل الفــاروق حقــا 

 وفـــً الشـــّدات داهٌـــة نبــــٌــل   وعمر وكان رأس الجـٌش فٌها

 ــسـٌــل فــٌــصبح دمــهــم عٌنــاً ت  ٌنــكــل بالعــدا طــعناً و قتـــبل 

 ٌنــازلـــه ٌـــكــون لـــه قـــتٌــــل   و خـــالد الـمــظّفـــر أي لـــٌث 

 كــفاه به كـــذا الهــادي الــكمٌـــل   و سٌـــؾ هللا مســلوالً ٌســـمى 

فٌبلحظ أنه قصر اإلشارة هنا على الفاروق ، وأتى بكنٌته دون اسمه 

، وذكر شٌباً من صفته وهو  وعمرو بن العاص ، وأتى باسمه الصرٌع

الدهاء ، وخالد ذكر اسمه ، وكنٌته "سٌؾ هللا" والحق أن قدرة الشاعر هنا 

تؤتً من تكثٌؾ المعلومة واحتشادها فً نص قصٌر إلى جانب ضمها 

 وضبطها لتتفق مع الوزن المراد . 

وتتحول األعبلم إلى أن تصبح سطراً شعرٌاً كامبلً حٌن قال :
ٕ

 

 ارق وجعفر وحمزة ومصعب وعكرمة بسٌؾ خالد وط 

ٌّة الملّحمة .   ال بسٌوؾ المخص

                                                           
ٔ
 السابق ص  - 
ٕ
 .  9ٕٕنفسه ص - 
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وتتحول قصٌدة بكاملها إلى حشد كبٌر من أسماء الصحابة أطلق علٌها 

الشاعر اسم " جولة بٌن الصحابة" عدد أبٌاتها مبة وأربعون بٌتاً بدأها 

 بقوله : 

أســـٌــاد الحــــــاضر   زر مـــعنـــا أصــحاب الهـــادي 

 والبــــادي

..... 

 وٌكاد كل بٌت أن ٌكون مضمناً السم صحابً ، أو لعدد من الصحابة : 

و أخٌـــه عـــمــر    مـن كــــؤبً بــــكــر الصـــدٌق 

 الـــفـــــاروق  

أو كــاللـٌث أبـــً    أو عــثـــمان ذي الـــنـــورٌـــن 

 الـــحسنٌــــن 

.... 

 

ممــن فتـــح دمشـــق    طــلحة و زبٌـــر فً العشـــرة 

 الـــنضــرة

أنــا فً الؽــور ركــزت    أٌـــن البــطـل ابـــن الجـــراح 

 سبلحً
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وٌلحظ أن القصٌدة تتعدد قافٌتها ، وٌكاد ٌستقل كل صحابً وسٌرته بقافٌة 

الصور  ، مع مبلحظة أن بقٌة هذه القصٌدة تختلؾ ، فؤحٌاناً نجد بعض

 التشبٌهٌة التً تقترب من الشعر العالً مثل : 

 قــد  شــــّدت أعـــظمـه القــــلل        ـــر جـــبلـــً فـــانقـــض كـــنس

.... 

 حتــــى استــــّل الروح األجـــل        ــٌؾ لـــم ٌبرح مـــســـلوال ســـ

 وأحٌاناً ٌتحول إلى نظم لٌس إال : 

ٌّـــار واذكــــ  ر زٌـــداً وابن رواحـــــهواذكـ       ر جــعفــــراً الــــط

وبناء على ذلك فإن دٌوان الشاعر ٌمتلا بؤسماء الشخصٌات التارٌخٌة على 

اختبلؾ أزمانها وأماكنها ، وأن المستوى الفنً للنص ٌختلؾ بؽض النظر 

 عن سمو الهدؾ ، وعلو الفكرة . 
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 الحدث التارٌخً

 مط الثانً من أنماط التناص التارٌخً .الن

كل قصٌدة هً محاولة للمصالحة بٌن الشعر والتارٌخ لصالح الشعر ، ذلك 

أن الشاعر عندما ٌندمج فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه ، وعندما ٌشارك فٌما 

ٌسمى أحداث التارٌخ ، ٌفترض أنه ٌتلخص من طؽٌان التارٌخ ، لٌتحول 

بٌن  إلى صٌاؼة التارٌخ لكن بطرٌقة الشاعر ، رؼم أن اإلٌمان بالعبلقة

الشعر األصلٌة ، وهً تحوٌل حقابق تتراءى لنا وكؤنها متعذرة التحوٌل 

 إلى وحدة منسجمة ، نعم الشعر صدور حمٌم وواع مع التارٌخ و به . 

الشاعر عبدالرحمن بارود شاعر قضٌة من الطبٌعً أن ٌستلهم األحداث 

الفكرة  التارٌخٌة ، صحٌح أنه ٌتحول إلى أحٌاناً إلى ناظم للتارٌخ لسٌطرة

على الفن ، ولكنه عرض لؤلحداث التارٌخٌة وٌمكن أن تصنؾ على 

 المنوال التالً:

 

 أحداث مستقلة فً قصائد محددة : 

أي أنه ٌعرض لتلك األحداث فً قصابد محددة اتخذت عنوان الحدث ، 

ومن ذلك بعض ؼزوات النبً صلى هللا علٌه وسلم ، أي أن الشاعر ٌتحول 

الحدث مادة لقصٌدته ، مثل حادثة الهجرة إلى  إلى مإرخ ، وٌجعل من

المدٌنة ، وعنون لها "هجرة" هكذا وكؤنها امتداد لقصابد قبلها ، وقد أتت 
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من دون تصرٌع ، بل إن صٌاؼة البٌت األول ، ٌدل أنها جزء من فكرة 

سابقة لها : 
ٔ

 

ســــد علٌـــنا البـــاب   وطـــــؽــى وتــؤلـــه نــــمـــرود 

 رة بصــخ

و انفـــتـحت أبـــواب   فــــتـــنزل إذن  الــــمـــعبـــــود 

 الهـــجـرة 

.... 

خــــرجـت فـــً عــرس    وقــــبـــاء وكــــل مدٌنــــتنــــا 

 هـــّدار 

و النـــخــــل وكــــــل    و كــــؤن األحـــجـــار تؽــــّرد 

 اآلبــــــار 

أهــــبل بالهـــــــادي    أهــــبل  طـــــلع البــدر علٌـــنا

 المــختــــار 

و رؼم أن الحدث فٌه مجال لبلستثمار ، وإطالة النص ، إال أنه لم ٌتجاوز 

ثبلثة عشر بٌتاً ، و طوى أحداثاً مهمة ، واختصر فقط على لحظة دخول 

النبً صلى هللا علٌه وسلم ، ثم ثنى بؽزوة بدر فً نص آخر سماه "بدر" 

بٌت وهو أطول من النص السابق ، إذ بلػ سبعة وعشرٌن بٌتاً ، صرع ال

األول : 
ٕ

 

 و اقــــرأ مــن ســفــر األســـفــــار ُحــــّط  بـبــــــدر ٌـــا  طٌـــــار 
                                                           

ٔ
 .  9ٕ٘األعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
ٕ
 .  ٕٓٙالسابق ص - 
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.... 

 نـــتــرصـــد    عٌـــر   الـكــــفـــار  نــزحؾ صـوب البـــحر األحمر

.... 

 و كــــمــا   قــــــّدرت   األقــــــدار  جاءت بـــدر فـــً مــوعــدهــا  

.... 

 و  طـــرحــناهــم   فـــً   اآلبــــار  تلـــنا   سبـــعٌــــن    عتــــبلً فق

ومثلما كان النص السابق مختصراً على جزء ٌسٌر من الحدث كــان هنا 

 أٌضاً.

وٌعرض " ألحد" أٌضاً فً قصٌدة عنون لها هـكذا " أحد " ، وكانت 

عرض ألي حدث قصٌدة قصٌرة ، أربعة عشر بٌتاً ، لم تؤت مصرعة ولم ٌ

ؼٌر حادثة االنهزام ، والدروس المتخذة  منها . 
ٔ

 

درس  فـــً  الـــدنـٌــا    وقـــعة أحـــد فــــً عظــمتــهـا 

 والــدٌــــــن

مــــا   ولـٌـــنـــا    لــوال مــا كـــســبت أٌـــدٌــنــــا 

 مـنـــهـــــزمٌـــن 

.... 

 لــــرمــــاة  الجـــبل  الخـــمســـٌــن   ــمكســــرنا أمـــر أبــً القـــاس

 لـــــؽنابـــم  مـــكـــة  فـــرحــــٌـــن   و نـــزلـــنــا للـــدنٌـــا نجـــري 
                                                           

ٔ
 .  ٕٕٙالسابق ص - 



 ٔٓٓ 
 

 وهكذا ٌمضً فً النص بكامله ، حول الحدث و تداعٌاته فقط . 

وٌعرض أحٌاناً للتارٌخ بطرٌقة أخرى من خبلل ....... واسترسال ؼرٌب 

مع التارٌخ ، و أجزم أن ورود ذلك مثبل فً قصٌدة القدس الطوٌلة التً 

،  ٖٔٔإلى  9ٕٓراوح فٌها بٌن النص التفعٌلً والبٌتً فً الصفحات من 

زمنً فتارة ٌعرض للتارٌخ الٌهودي ومرة للتارٌخ اإلسبلمً على امتداده ال

 ، وقد ال ٌلتزم بالترتٌب لؤلحداث : 

ٌُّون من كنعان   هنا ٌبوس .. والٌبوس

 ألم تقل لك التوراة ٌا زٌنم 

 أورشلٌم ... مخرجها كنعان 

 منذ عهود ) أور ( السحٌقة القرار 

 إخال هامة الزمان فً دوار 

 ٌا نار كونً ... أخمدت بركان نار 

 وصار إبراهٌم .. فً لمح البصر 

 ضة معطار فً رو

 وبات مالك ٌجّر فً سقر 

 بٌن جبال النار 

 نمرود ذا الجبار 

 عجبل له جإار 



 ٔٓٔ 
 

 وجاءنا خلٌل ربنا صلى علٌه هللا ٌقطع الفٌافٌا 

 مهاجراً .. بدٌنه .. مجاوراً .. مصافٌا 

 فنّورت به الشام .. رابحاً وؼادٌا 

 وحلقت فوق األنام .. عالٌا ... وعالٌا 

 .... 

 ثم ٌسترسل فً القصٌدة لٌؤتً على خبر نبٌنا سلٌمان علٌه السبلم : 

 وانكسرت فً ؼابة الزٌتون منسؤة 

 أتت علٌها األرضمة 

 ... 

 وؼاب عن ببلدنا القمر 

 على سلٌمان المبارك السبلم 

 من سّخر المولى له فً درة الشآم 

 الجن والطٌور والرٌاح واألنام 

.... 

 وانشق تاج الملك نصفٌن 

 والعرش عرشٌن 

.... 



 ٕٔٓ 
 

ثم ٌؤتً بعدما أطال فً تارٌخ متداخل لٌعود إلى قصة اإلسراء والمعراج 

 التً مرت بنا : 

 علــى جــواد لــٌس ٌلـــمس الثــرى   ٌا سٌد السادات مــن أم القــرى 

 و لــم ٌسســه ســابس مـــن الــورى  كــؤنه برق الّدجـــى إذا ســـرى

وحٌداً الذي ٌجمع فٌه الشاعر بٌن األحداث التارٌخٌة ولم ٌكن ذلك النص 

المتفرقة ، فؤجده مثبل فً رثاء " عبدالعزٌز الرنتٌسً " ٌؤتً بؤسماء 

المعارك اإلسبلمٌة القدٌمة ، ورثاء الرنتٌسً عندما قال : 
ٔ

 

 مـــوك  ..  وحــطـــٌن  .. دوابــً   أنـا ..  عٌــن جـــالــوت و ٌـــر

 أفـــــق الـــســـعـــادة و الهــــنـــاء    زٌز اصــعـد إلــــىعبـــد العـــ

 أســـــد األســـــود بــــبل مــــراء   رجــــل الرجـــال الشـــهم بل

و هكذا تمضً بقٌة القصٌدة لٌربط بٌن القضٌة التً ٌعاٌشها ، وبٌن التارٌخ 

 القدٌم فً مقطع تاٍل من القصٌدة : 

 ـن عــلى الطـــرٌق وهـم عزابً  فـــاتـحـــٌــــــلـــكــن جــٌش ال

 و أبــــً دجـــانــة و الـــــبـــراء    كـــبنً الجمـــوح و خـــــالــــد

 الـقرــات .. و انتـــظروا جزابً    أبــــنً قرٌـظـــة .. قــــّربـــوا

 و لتـــسفــّن    إلـــى   هــــبـــاء   لــــتـــحرقـــن     قـــرٌـظـــة

 

                                                           
ٔ
 .  ٖٖٓالسابق ص - 
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 التناص األدبـــً 

أن كل نص أدبً ٌتؤسس على نصوص سابقة ، وعبلقة الشاعر بموروثه 

عبلقة حتمٌة ، و عبدالرحمن بارود ٌصح فٌما صح قول األمدي فً أبً 

تمام فً قراءاته واطبلعه ، مع الفارق بٌن الشاعرٌن : "تدل على عناٌة 

نه اشتؽل به ، وجعله وكده ، واقتصر من كل اآلداب والعلوم بالشعر ، وأ

علٌه "
ٔ
، وعلٌه فإن التراث األدبً جزء من ثقافة الشاعر ، وظفه فً  

 شعره ، وٌمكن لً أن أقسم ذلك التوظٌؾ إلى قسمٌن : 

 تناص المثل  - أ

 التناص الشعري   - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 المكتبة العلمٌة بٌروت .  – ٕ٘تحقٌق وتعلٌق محً الدٌن عبدالحمٌد ص –الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري لحسن بن بشر األمدي  - 



 ٔٓٗ 
 

 تناص المثل 

علٌه ضرب األمثال ، ربما  فؤما المثل واقع الشاعر الذي عاشه حتم

لمحاكمة الواقع من خبلل المثل ، وقد أتى به فً عدة مواضع من دٌوانه ، 

من ذلك :
ٔ

 

مهـــبلً ٌــد التـــقوى هـــً    ما بٌننـــا عــرب  .. وال عــجم 

 العلٌا 

هـم كالــذباب تــطاٌروا    خـــلوا خٌــوط العنكــبوت لـمن 

 عمـــٌــا

ت مثل قرآنً ٌضرب به على وهن األشٌاء ، والشاعر ٌرٌد فخٌوط العنكبو

 أن ذرابع الفوارق بٌن العربً والعجم فوارق ال قٌمة لها . 

 وفً بٌت آخر ٌتناص مع ثبلثة أمثال فً نص واحد : 

 ٌنــدم و فتــق الّدهر ال ٌـــرتــق  نج ٌــا سعــد فــمــن ٌخـــؾ فلت

 دعــك مــن األحجار فلــٌؽرقـوا    م ٌا فــتى فمــن ٌنــم ٌسترح نــ

.... 

 روح )ســنمـــار( الـتً أزهـــقوا تقـــرب النـــاس بهــا جلـجت  ال

و ظاهر أنه أتى بمثلٌن ظاهرٌن فً نص واحد ، فقد أتى فً البٌت األول 

بالمثل السابر : الذي ضمنه الحجاج فً خطبته " انج سعد فقد قتل سعٌد .. 

بن أدانبان : سعد وسعٌد ، خرجا ٌطلبان إببلً لهما  وأصله أنه كان لضبة

                                                           
ٔ
 .  ٕٓٔاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
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فرجع سعد ولم ٌرجع سعٌد ، فكان ضبة  إذا رأى سواداً تحت اللٌل قال : 

سعد أم سعٌد .. فؤخذ هذا اللفظ منه وصار مما ٌتشاءم به "
ٔ
  . 

والمثل الثانً الذي تانص معه الشاعر فً البٌت الثانً ، مع المثل الشهٌر 

سنّمار" ، قال أبو عبٌدة  " سنّمار بناء مجٌد رومً فبنى  : " جزاه جزاء

الخورنق الذي ٌظهر الكوفة للنعمان .... فلما نظر إلٌه النعمان كره أن 

ٌعمل مثله لؽٌره ، فلما فرغ منه ألقاه من أعلى الخورنق فخر مٌتاً " 
ٕ

 

" وفً ظنً أن الشاعر وفق أٌما توفٌق فً أخذ هذٌن المثاللٌن ، ففً األول 

فالتنج ٌا سعد " ، أتى بالنص المراد ، واكتفى به دون اإلتٌان ببقٌة النص ، 

وأصبح المنصوص علٌه جزءاً مهماً من نسج البٌت ، ال ٌمكن أن ٌتم 

المعنى إال به ، وكذا البٌت الثانً ، " روح سنمار" فإن إتٌانه باسم العلم " 

الذي ورد فً  سنمار" أعطى القارئ إشارة ظاهرة أن المقصود هو ذلك

 المثل ، وتداعٌاته المعنوٌة . 

 

ومن تناص المثل قوله : 
ٖ

 

 دونــما تــطلبــون خرط الـــقتــاد   لمن ٌطـــمعون فٌــنا أفٌقوا  قل

فالشاعر أتى فً آخر الشطر الثانً بعبارة " خرط القتاد " وجعل ذلك قافٌة 

ن دون ذلك خرط للبٌت و أتم به المعنى ، وهو آخذ ظاهر من المثل  " م

القتاد"
ٗ
، " و القتاد شجر شاك صلب له سنفة وجناة كجناة الّسمر " 

ٔ
   

                                                           
ٔ
 طبعة دار صادر بٌروت .  –لسان العرب مادة سعد  - 
ٕ
 نفسه مادة سنمر .  - 
ٖ
 .  8ٕٔاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
ٗ
 . 7ٙٗص ٔلسان العرب مادة قتد ، وانظر مجمع األمثال ألبً الفضل المٌدانً ج - 



 ٔٓٙ 
 

وهنا فً هذا البٌت ٌقول : 
ٕ

 

 

ًُّ  قــــال فٌهـــا نســـابة  ال ٌبـاري : أنـــا لهـا فاســـؤلونً   جـــهنــ

فقوله : "نسابة جهنً "، مؤخوذ من المثل " عند جهٌنة الخبر الٌقٌن " ، 

فً معرفة الشًء حقٌقٌة ٌضرب 
ٖ
، وٌؤتً حذق الشاعر أنه ، وظؾ المثل  

توظٌفاً جٌداً ، إذ أخذ لفظة "جهنً" ، وقدم لها بلفظة النسابة ، ومن ألمح 

بهذا األسلوب إلى المثل ، وأصبح جزءاً من البٌت ، وكؤن البٌت لو أعٌد 

وهكذا ٌتحول نثره لكان قال فٌها أنا لها ، فاسؤلونً أنا النسابة الجهنً ، 

 البٌت بوجود المثل إلى تكثٌؾ ظاهر لمعنى كثٌر . 

ووظؾ هذا المثل مرة أخرى فً قصٌدة تالٌة حٌن قال : 
ٗ
  

 وعن سنجور تعرؾ من ؼرانا   و إن تسؤل جهٌنة عن فرنق 

وهو ٌرٌد أن ٌإكد من خبلل المثل أن النصارى سبب والء على دار 

 مٌن ٌعانً منهم . اإلسبلم ، وأن كل قطر من أقطار المسل

 وعندما قال : 

 و من ودجٌه قد مؤلوا الّدنانا   ٌصاد ، وال ٌصٌد ، أخً خراش 

وهو ٌؤتً بؤلفاظ البٌت ، وٌؤتً بالمعنى المراد ، وضبط جمٌل له ، وهو و 

 إن كان تناصاً شعرٌاً إال أنه مثل سابر . 

                                                                                                                                                                      
ٔ
 نفسهما الصفحة نفسها .  - 
ٕ
 .  ٔ٘ٔاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
ٖ
 .  ٕٖٔص ٖمجمع األمثال ألبً الفضل المٌدانً ج - 
ٗ
 .  9ٙٔاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
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وفً قصٌدة بعنوان " المنافقون " ، ٌؤتً لٌكثؾ أمامنا نصاً شعرٌاً متؤوال ، 

ولكنه من األمثال السابرة فهو ٌقول : 
ٔ

 

 جواسٌس حٌن تقوم القٌامة 

 فؤنتم رحلتم إلى حٌث ألقت 

 فخلفتموهم لدٌنا .. قمامة 

فقد تحول السطر الشعري الثانً " فؤنتم رحلتم إلى حٌث ألقت " ، إلى 

من المثل السابر :  األخذ
ٕ

 

 لــدى حٌث ألقـت رحلها أم قشعم   د ولم ٌؽزع بـــٌوتاً كثٌــرة فــش

قد أخذ من البٌت " رحلتم ، ألقت "، وقد وآخر فً تركٌب الجملة ، 

لٌتناسب إٌقاعٌاً ، ثم حذؾ ما ٌمكن االستؽناء عنه "أم قشعم" ، ألن المعنى 

ن ٌهدؾ إلى التناص مع المثل ، أصبح واضحاً ، والمراد جلٌاً ، وأنه كا

حتى وإن لم ٌذكر لفظة "أم قشعم" ، بل إن المعنى كان أحسن ترمٌزاً ، 

 والتركٌب اإلٌقاعً مستقٌماً . 

وظاهر من األمثلة السابقة كٌؾ تناص الشاعر ، مع عدد من األمثال مما 

و ٌدل على انؽماسه فٌها ، وقدرته على توظٌفها ، سواء كان مثبلً نثرٌاً أ

 شعرٌاً . 

 

 

                                                           
ٔ
 .  8٘ٗاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص  -
ٕ
 قشعم " وقد نسب البٌت لزهٌر بن أبً سلمى " .  ٕٔلسان العرب مادة ج - 
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 التناص الشعري

إن عملٌة تناص الشاعر المعاصر مع الشعر القدٌم أو الذي قبله أو ما قرأه 

أمر طبٌعً ، إذ ال ٌمكن أن ٌتخلى الشاعر عن ذاكرته الشعرٌة و من ثم 

فإن تدعٌم الشاعر لشعره بما لدى اآلخرٌن من األمور الظاهرة ٌلجؤ لذلك 

، وال ٌدل ذلك على عجز فنً بؤي حال من  الشاعر المتمكن وؼٌر المتمكن

األحوال بل إن لجوءه إلى ذلك ومحاولة إعادة النظر إلى ذلك النص السابق 

، وصهره ضمن نصه الشعري ، لٌكون مساعداً له عل إظهار رإٌته ، ٌعد 

عمبل جٌدا ، بل إن من النقاد من وصل به األمر إلى التسلٌم " بؤن أي 

أن ٌدعً معنى  لنفسه  إذ ال بد من وجود صلة  شاعراً أو فنان ال ٌمكن

قوٌة بٌن معانٌه ومعانً الشعراء األقدمٌن ، ولعل أهم عناصر الجمال 

األدبً مقارنة فن المحدثٌن من الشعراء بفن أسبلفهم ، ثم علٌه بعد ذلك أن 

ٌإمن بهذه الحقٌقة وهً أن الفن ال ٌتؽٌر ، ولكن مادة الفن هً التً ال 

كما هً " ٌمكن أن تبقى
ٔ

 . 

وٌشٌر القاضً الجرجانً إلى عدم تمكن الشاعر من التخلص من ذاكرته 

الشعرٌة ، فً لحظة إبداعه الشعري ، مهما حاول حٌن قال : " ومتى أجهد 

أحدنا نفسه ، وأعمل فكره ، وأتعب خاطره وذهنه فً تحصل معنى ٌظنه 

فح عنه الدواوٌن لم ؼرٌباً مبتدعاً ، ونظم بٌتاً ٌحسبه فرداً مخترعاً ثم تص

ٌخطبه أن ٌجده بصٌؽته ، أو ٌجد له مثاالً ٌؽض من حسنه .."
ٕ
، من هنا  

فإن عبدالرحمن بارود لم ٌكن مختلفاً عن الشعراء سواء من القدامى أو 

المحدثٌن فً تمثله لهذه الظاهرة ، إلى جانب أن تخصصه الذي سبق أن 

                                                           
ٔ
 دار القلم القاهرة .  ٖٗص –محمد مصطفى هدارة  –مقاالت فً النقد األدبً  - 
ٕ
تحقٌق وشرح محمد أبو الفضل وعلً البجاوي دار  – ٕٗٔعلً بن عبدالعزٌز الجرجانً ص –الوساطة بٌن المتنبً وخصومه  - 

 القلم القاهرة . 
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احة جٌدة من الشعر أشرت إلٌه ، أملى علٌه أن ٌكون مطلعاً على مس

العربً ، من هنا فإنه ٌمكن للناظر للنص الشعري لدٌه ، أن ٌلحظ تمثله 

 للتناص الشعري فً ثبلث ظواهر : 

إفراده بقصٌدة كاملة سماها " هروب الشعر " تحولت القصٌدة كاملة  -ٔ

 إلى تناص شعري . 

 تناصه ببعض النصوص الشعرٌة القدٌمة فً ؼٌر القصٌدة السابقة .  -ٕ

ٌنه لنصوص شعرٌة أخرى لبعض شعراء اإلحٌاء من أمثال " تضم -ٖ

 أحمد شوقً " . 

ولو أتٌت للظاهرة األولى لوجدت أن الشاعر ٌعنون لها بـ "هروب الشعر" 

، وٌضع جامعوا دٌوانه فً الهامش قولهم إن : " هذه القصٌدة من سٌرة 

 طٌبة ، أفردها الشاعر منقحة بمزٌد ضبط فً نسخة مخطوطة حملت اسم

هـ بٌنما كان تارٌخ إنشاء  ٕٕٗٔ/ٗ/ٕٔالؽاوون كتبت فً جدة بتارٌخ 

هـ وجعل مناسبتها اعتراضاً على  ٕٔٗٔ/ٖ/8ٕالقصٌدة المثبتة أعدده فً 

االنحراؾ الفكري والخلقً فً الشعر العربً " 
ٔ
، والقصٌدة تتناص مع  

عدد من شعراء الجاهلٌة ، منهم شعراء المعلقات ، وقٌس بن الخطٌم ، 

 الشنفرى األزدي ، وتمثل ذلك على النحو التالً : و

ذكر اسم الشاعر ، ومحبوبته ، وبعض ألفاظ ، وجمل من معلقته ، بدأ 

ببعض شعراء المعلقات ، امرئ القٌس ، النابؽة الذبٌانً ، زهٌر بن أبً 

سلمى ، عنترة بن شداد ، واألعشى مٌمون بن قٌس ، والحارث بن حلزة ، 

 وطرفة بن العبد ، ثم ٌؤتً بقٌس بن الخطٌم ، والشنفرى من خارج شعراء

                                                           
ٔ
 .  ٕٕٕاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص  - 



 ٔٔٓ 
 

المعلقات ، لٌعود إلى عبٌد بن األبرص ، ولبٌد بن ربٌعة ، وعمر بن كلثوم 

 ، وهكذا تتحول القصٌدة بكاملها إلى ذكر ألولبك وإشارة إلى معلقاتهم . 

والحق أن هذه القصٌدة تحولت إلى شبه محاكمة ألولبك الشعراء من وجهة 

ة : نظر الشاعر ، نحو قوله بعد البٌت  السادس عشر من القصٌد
ٔ

 

 بامرئ قٌس المتهتك والـخمر تـدار  ربـــطوه ) بقفا نبــك ( بقٌــد حبار 

 و بـدارة جلجل أزماناً سمر السّمـار و عنٌزة ، وصواحبها والخمر تدار 

فواضح أنه ٌشٌر إلى معلقة امرئ القٌس فً عدة ألفاظ من البٌت ظاهرة ، 

 وبداللة على معنى بعض المعلقة أٌضا . 

" قفا نبك " ، " و عنٌزة " ، و " دارة جلجل " كلها ألفاظ مؤخوذة من 

المعلقة ، وتعدد األخذ بٌن الجملة الفعلٌة " قفا نبك " أول جملة من المعلقة 

، والعلم المعروؾ " عنٌزة " ، من محبوبات الشاعر ، و "دارة جلجل" من 

أماكن مؽامرات الشاعر : 
ٕ
  

بسقط اللوى بٌن الّدخول   زل قفا نبك من ذكرى حبٌب ومــن

 فحومـل 

 و ال ســـٌما ٌوم بـــدارة جــلـجل  أال رب ٌوم لً من البٌض صالح

 فقالت لك الــوٌبلت إنك مرجـلً  وٌوم دخلت الـخدر خــدر عـنٌزة 

ومن ذلك عندما أتى إلى طرفة بن العبد أشار إلٌه بقوله : 
ٖ

 

                                                           
ٔ
 .  ٖٕٕاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص  - 
ٕ
 بٌروت .  –طبعة دار صادر  – 9ٔ-9شرح المعلقات العشر لئلمام أبً زكرٌا ٌحٌى بن علً المشهور بالتبرٌزي ص - 
ٖ
 . ٕٕٙاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص  - 



 ٔٔٔ 
 

 علـــى الحـــانات  ٌــدور وهــو   و بخـــولة  طــرفة  مســـحــور 

 فـــً ٌـــوم الــّدجــن الممطـــور  حـــث عـــن خـٌمـــة بهـــكنة ٌب

 

فقد صّرح باسم الشاعر ، واسم المحبوبة ، وشًء من صفاته التً صّرح 

شرب الخمر ، والقصؾ مع النساء ، واإلتٌان بها ٌدل  –لها فً شعره 

على ذلك من ألفاظ المعلقة : 
ٔ

 

 تلوح كباقً الوشم فً ظاهر الٌد    ة  أطــبلل  بـــبرقة  تهـــمد وللخـــ

  إنفاقً طرٌقً و متلديوبٌعً و   ا زال تشرابً الــخمور ولذتً وم

 ببــهكنة قـــٌد األوابـــد هٌـــــكل    الّدجن والّدجن معجب وتقصٌر ٌوم

بدلٌل أنً وال ٌشك القارئ لهذه القصٌدة أن الشاعر خطط لهذه القصٌدة ، 

أجده ٌحشد أسماء من عرض لهن كل شاعر فً بعض نصوصه ، وال 

ٌمكن أن ٌحدث ذلك إال بنظر وفكر مسبق ، وإال فإنه مهما أوتً من 

اطبلع أدبً ال ٌمكن أن تكون األسماء اعتباطٌة ، ٌثبت ذلك ما سبق ، 

ومثل قوله عندما أتى لٌعرض لقٌس بن الحظٌم شاعر األوس فً الجاهلٌة 

ما قال مضمناً اسم صاحبة قٌس التً تسمى "عمرة " إلى جانب ذكر عند

بعض جوانب من حٌاته ، من خمر ونساء ، وحروب أحٌاناً :
ٕ

 

 من بردٌـــها عطـــّر شعـــــره         ولقٌس بـــن الخطٌم عمرة 

 فً الحرب مع الخزرج عمره         مـــقتول   قتـــال   أخــً

                                                           
ٔ
 ٗٙ-ٙٗشرح المعلقات العشر لئلمام أبً زكرٌا التبرٌزي ص - 
ٕ
 .  ٕٕٙرحمن بارود ص األعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدال - 



 ٕٔٔ 
 

قٌس مثل قوله : فاسم عمرة تردد فً شعر
ٔ

 

 فتهـــجر  أم شاننــا  شـــانها   أجـــّد بعـــمرة عنـــٌانهـــا 

 تـــنفح  بالـــمسك  أردابـــها   وعمرة من سروات النساء 

ومما ٌإكد تخطٌط الشاعر المسبق لنصه الشعري فتحول إلى رصد أدبً 

وصاحبته ألخبار الشعراء وأسماء صوٌحباتهم ، إتٌانه بالشنفرى األزدي 

أمٌمة فً قوله :
ٕ

 

 د ـأمٌمة فً قعر اللح و   وتعقب شنفرة األزد

 ردـاؾ جــــبال وفٌـوج   نمر فتاك فً دؼل 

 مد ـسٌؾ ال ٌؽمد فً ؼ   سٌؾ ال ٌصحبه إال

فقد ورد اسم أمٌمة هنا ، وأشار إلٌه الشنفرى فً قوله : 
ٖ

 

 إذ ذكر النســوان عضت وجـلت   أمٌمة ال ٌخزي نثــاها حلٌلهـا 

 وهذا البٌت من قصٌدته النابٌة المشهورة التً مطلعها : 

 وما ودعــت جٌرانها إذ تولـدت   أال أم عمر وأجمعت فاستقلت 

والشاهد من تلك األمثلة أن الشاعر ها تناص مع عدد من الشعراء فً 

حس أدبً قصٌدة واحدة ، وأن تناصه كان مقصوداً ، ورؼم ذلك ٌدل على 

، وقدرة على أطر األسماء واألخبار لتكون متسقة وزناً ، ودالة على مراده 

                                                           
ٔ
 مصور عن طبعة دار الكتب .  -  ٖٔص ٖج –تؤلٌؾ أبً الفرج األصبهانً علً بن الحسٌن  –كتاب األؼانً  - 
ٕ
 .  ٕٕٙاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص  - 
ٖ
 بٌروت . -الدار العالمٌة  ٖ٘ص –دٌوان الشنفرى تحقٌق طبلل حرب  - 



 ٖٔٔ 
 

من عرض ذلك الكم من الشعراء ، واألسماء ، وأخذه لبعض ألفاظ وجمل 

 قصابد بعضهم . 

 تناصه مع بعض النصوص الشعرٌة القدٌمة فً غٌر القصٌدة السابقة : 

من الطبٌعً كما أشرت فً السابق أن ٌكون الشاعر بحكم اطبلعه األدبً 

أن ٌتناص فً ؼٌر ما ذكر ، وأجد عدداً من األمثلة الدالة على ذلك ، من 

ذلك تردد نص امرئ القٌس من معلقته : 
ٔ

 

   مكــّر مــفّر مـــقبل مــدبر معاً 

 ل من عل كجلمود صخر حطه السٌ

ردد ؼٌر ما ذكر مرتٌن فً موضوعٌن ، فجزبٌة " جلمود صخر" ، ت

األول عندما قال : 
ٕ

 

 بالجلــــمد الصـــخري    ثـــاروا     وال قـــونـــا 

فٌبلحظ أنه استقطع لفظً " جلمود صخر " وحذؾ الكاؾ الدال على 

التشبٌه فً بٌت امرئ القٌس ، ثم أفرد بدل الجمع " جلمود " جعلها 

ثم بالنسبة " الصخري" ، ونقله من معناه "جلمد" ، ثم أتى بؤل التعرٌؾ 

 الذي أتً به امرإ القٌس ، لٌدلل به على القوة والصبلبة . 

وٌؤتً بتشبٌه امرئ القٌس هذا فً بٌت آخر ولكن اللفظة هذه المرة كاملة 

دون أي تؽٌٌر ، وبالداللة ذاتها التً رامها امرإ القٌس : 
ٖ

 

 كجلــمود صخر إلى القــاع خر  ٌهــوي بــك الســٌل من حــالق س

                                                           
ٔ
 .  ٖ٘ت العشر لئلمام أبً زكرٌا التبرٌزي صشرح المعلقا - 
ٕ
 .  7٘األعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود  ص - 
ٖ
 .  8ٖٔنفسه ص - 



 ٔٔٗ 
 

وممن تناص معهم أٌضا عمرو بن كلثوم أٌضا من معلقته إذ ضمن لفظة 

من ألفاظ المعلقة ، إلى جانب معنى البٌت ، ثم إن وزن وقافٌة القصٌدة 

 على منوال المعلقة : 

 فنحن علــــى اللٌـــالً حـــاقدونــا   و إن قـــناتنا كســـرت والنـت 

ة " قناتنا " وكذا " النت" مؤخوذة من المعلقة : فظاهر لفظ
ٔ

 

 على األعـــداء قبلـــك أن تلـــٌنــا   فـــإن قناتنــا ٌــا عمر أعٌــت 

مع مبلحظة أن الشاعر هنا قد ؼٌر داللة البٌت ، إذ حوله من اعتزاز 

وفخر لدى عمرو بن هند ، إلى انكسار وانتكاس ، إذ تحولت القناة من قوة 

وعدم لٌن ، إلى كسر ولٌن ، لذا فالشاعر هنا استطاع بتحوٌله  وصبلبة

 المعنى ، إلى مقدرة فنٌة جٌدة . 

وٌتناص مع عنترة بن شداد فً إحدى مقطوعاته حٌنما ٌقول : 
ٕ
  

 شبهــــته كؤســا كـــكؤس حنـــظل   قد قلــت بٌتاً حـاز كــل رذـــٌلة 

لعنترة بن شداد من بٌته  فعبارة " كؤس الحنظل " ، مؤخوذة من قصٌدة

الشهٌر :
ٖ

 

 ظل بل فــاسقنً بالعــز كؤس الحن  تســقنً كـــؤس الحٌــاة بذلة  ال

مع الفارق بٌن البٌتٌن ، إذ ٌتضاءل بٌت " بارود" ، أمام بٌت عنترة معنى 

ومبنى ، وال ٌمكن أن ٌوازن به ، إذ بٌت عنترة أضحى بٌتاً سابراً ، فٌه 

من رجل عرؾ فً حٌاته بالبطولة والشجاعة ، وٌبدو معنى لفلسفة الحٌاة 

                                                           
ٔ
 .  ٓٙٔشرح المعلقات العشر ألبً زكرٌا التبرٌزي ص - 
ٕ
 .  ٗٙاألعمال الشعرٌة الكاملى للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
ٖ
 نفسه والصفحة نفسها .  - 



 ٔٔ٘ 
 

لً أن بٌت شاعري ما هو إال بٌت أراد الشاعر من خبلله أن ٌمعن فً 

الهجاء ، فاستعار آخر بٌت عنترة رؼم عدم قناعته بجودة البٌت فنٌاً ، إذ 

كتب فً هامش المقطوعة " لست أدري ما الذي أعجب األستاذ هارون ، 

لوقت " مشٌد فٌها فً ذلك ا
ٔ

 . 

وال ٌشك القارئ أن قصٌدته " صرٌع الهوى " ، متؤثر فٌها بقصٌدة ألبً  

نواس فً بعض ألفاظها  وقافٌة القصٌدة ، وقصٌدة أبً نواس تلك التً 

مطلعها : 
ٕ

 

 ـٌر ومٌســور ما ٌرجى لدٌك عس      بٌتنـــا أبــوك ؼـــٌــور  أجــارة

ومطلع قصٌدة " بارود" : 
ٖ

 

 ــٌر ـــوعمرك طٌر من ٌدٌك ٌط     ؼّرتك وهً ؼرور صرٌع الهـوى

فكثٌر من ألفاظ القافٌة مؤخوذة من قصٌدة أبً نواس ، وٌقترب أخذه أكثر 

 من قول أبً نواس ، عندما قال : 

 بلم تنٌر ل فً جوؾ الظادٌقن  ـد بالــّدٌار إذا الحــصى فسقٌا لـعهـ

 بٌنما ٌقول أبو نواس : 

 ـاظرٌن ٌنٌـــر ســنا صبحه للن  ٌان لــم ٌـكــددون ب وقاســٌن لٌبلً 

 

 

                                                           
ٔ
 .  ٗٙالسابق ص - 
ٕ
 دار الكتاب العربً بٌروت .  8ٓٗص –تحقٌق أحمد عبدالمجٌد الؽزالً  –دٌوان أبً نواس  - 
ٖ
 .  9ٙاألعمال الشعرٌة الكاملى للشاعر عبدالرحمن بارود ص  - 



 ٔٔٙ 
 

 ومن البٌت اآلخر : 

 ري ضوإه وٌنٌر سنا الفجـر ٌس كــؤن جبٌـــنه من الــقوم بســــام 

وٌمكن أن نعدها ضمن المعارضات الشعرٌة ، لبلتفاق فً الوزن والقافٌة ، 

 على اختبلؾ فً المضامٌن المرامة من كبل الشاعرٌن . 

بٌات التً ٌظهر فٌها أثر أبً تمام قول بارود : ومن األ
ٔ

 

   ســنوا الــسٌوؾ لمــن سنوا السٌوؾ لكـم

 اع بالســـٌؾ ال تـــؤتً بـه الــخطـب ما ض

فظاهر أن بٌت أبً تمام الذي هو أشهر بٌت حربً ، ذو أثر بارز على 

هذا البٌت مع مبلحظة تصرؾ الشاعر فً معنى بٌت أبً تمام : 
ٕ

 

 الحد بٌــن الجــد واللعب  هفــً حد ؾ أصـدق أنبـــاء مــن الكــتب السٌ

ومن القصابد التً نعدها أبضاً من المعارضات لبلتفاق فً الوزن والقافٌة 

، بل أخذ بعض ألفاظ القصٌدة فً القافٌة ، قصٌدته السٌنٌة التً تتناص مع 

قصٌدة البحتري ، فبارود ٌقول : 
ٖ

 

 فوق موج القرون تضحً وتمسً    ٌر هــوج رحلً علــى أعــاصشد  

فهو مؤخوذ من قول البحتري : 
ٗ

 

 أن أرى ؼــٌر مصبـح حٌث أمسً    ــا جفـٌت كــنت جدٌـــراً و إذا م

                                                           
ٔ
 .  ٘٘ٔاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص  - 
ٕ
 دار المعارؾ .  – ٓٗص ٔتحقٌق محمد عبده عزام ج – دٌوان أبً تمام بشرح الخطٌب التبرٌزي - 
ٖ
 .  ٙٗٔاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
ٗ
 .  8٘ٔص ٕدٌوان البحتري تحقٌق حسن كامل الصٌرفً ج - 



 ٔٔ7 
 

 ومن األلفاظ المؤخوذة : عرس ، شمس ، درس ، نفسً ... الخ . 

والجامع بٌن النصٌن هو أن بارود أراد أن ٌشرب الجو الذي قٌلت فٌه 

قصٌدة البحتري إذ قٌلت بمناسبة مقتل الخلٌفة العباسً المتوكل على ٌد 

القادة األتراك ، وهنا الشاعر قد قتلت قدسه و فلسطٌنه و بتواطا وتخاذل 

 من العرب . 

مى ، ما وجدته من ومن قصابده التً ٌتناص فٌها مع بعض الشعراء القدا

قوله فً قصٌدته التً عنوانها " تجلد ٌا بن وطنً فً العٌد " حٌنما قال : 
ٔ

 

 وال بشـــر علـــى وجــه األنــــام بل  أهــل و ال وطـــن عــزٌــزفــــ

فـظاهر أنه نظر إلى قول أبً الطٌب : 
ٕ

   

 كــؤس وال سـكن و ال نــدٌم و ال    بــم التعـــلل ال أهــــل وال وطــــن 

وتؤثر فً أخرى بقصٌدة لمحمد بن علً التهامً حٌنما قال بارود : 
ٖ
  

 ٌــا من لـه الظلمــاء واألنــــوار      رب حكــمك فــً البــرٌة جاري  ٌا

فظاهر أنه قد أخذ فً مطلع قصٌدة  التهامً :
ٗ

 

 رارــــر قداــــدنٌا بــــذه الــــما ه   حكم المنٌة فً البرٌة جاري    

مع مبلحظة أن الشاعر بارود  أقوى فً مطلع القصٌدة إذ قافٌة الشطر 

الثانً ٌفترض أن تكون مضمومة ، وأتى بها مكسورة ، لتستقٌم مع آخر 

                                                           
ٔ
 .  9ٙاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
ٕ
 دار المعرفة بٌروت .  – ٖٖٕص ٗدٌوان أبً الطٌب المتنبً بشرح أبً البقاء العكبري ج - 
ٖ
 .  ٕٙاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
ٗ
 المكتب اإلسبلمً دمشق  – 7ٕدٌوان التهامً أبو الحسن محمد بن علً  ص - 



 ٔٔ8 
 

الشطر األول ، وبقٌة قافٌة القصٌدة وربما أن عذر الشاعر فً بداٌة نظمه 

 للشعر ، إذ هو فً مرحلة البداٌات .

ض شعراء العصر الحدٌث فٌؤتً فً عدة مواضع  ، و أما تناصه مع بع

ولعل أهم شاعر لوحظ تؤثره به "أحمد شوقً" ٌؤتً أحٌانؤً تلمٌحاً أو 

تصرٌحاً ، فمنى التلمٌح قوله فً قصٌدة "ضٌاء الروح " :
ٔ

 

 إلــى تلــك الشمـــوس عـــلى ذرانــا ســـبلم من رمـال القــــاع ٌـــعلـــو   

فلفظة القاع هنا ربما تذكرنا بلفظة " القاع " لدى أحمد شوقً فً قصٌدته 

الشهٌرة : 
ٕ

 

 أحّل سفك دمً فً األشــهر الحرم  رٌــم علــى القــاع بــٌن والعـــلم

و قرٌب منه وإن أخذ المعنى كما فً قوله : 
ٖ
  

 و علٌنا  الـــعمى  و االســـترقـــاق    أحــــبلل  لؽٌــــرنا مـــا  تمنــى

فالبٌت مؤخوذ من قول شوقً : 
ٗ

 

 حبلل  للطٌــر  مــن  كل  جنـــس   حــرام  علــى  ببلبله   الــروح 

وإذا كانت قصٌدة شوقً قالها فً شفاه ، فإن شاعرنا قد هّجره الٌهود من 

ن هنا قرٌته ثم من فلسطٌن كاملة وعاش بقٌة حٌاته فً المنفى ، م

 استحضر نص شوقً تجسٌداً لمعاناته . 

                                                           
ٔ
 .  ٖ٘ٔود صاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بار - 
ٕ
 مكتبة مصر .  – 79ٔص ٔأمٌر الشعراء أحمد شوقً ج –الشوقٌات  - 
ٖ
 . 7ٖٔاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
ٗ
 مكتبة مصر .  – ٙٗص ٕأمٌر الشعراء أحمد شوقً ج –الشوقٌات  - 



 ٔٔ9 
 

و أما كان صرٌحا فمثل قصٌدته التً بعنوان "وطنً" ، وقد قدم لها بمقدمة 

 قال فٌها : 

" عزمت إسرابٌل على بٌع أمبلك البلجبٌن إلى الٌهود ، طلبت الحكومة 

المصرٌة من البلجبٌن تسجٌل ممتلكاتهم فً أوراق ذات نموذج خاص 

ا أي أن العملٌة عملٌة تعوٌضات تقبلتها بهذه القصٌدة التً وتقدٌر قٌمته

كنت أعتز بها كثٌراً ، ألقٌتها فً جمعٌة التوحٌد بؽزة ، على ما أذكر كان 

م فٌها تـؤثر باألندلس الجدٌدة لشوقً التً قرأها لنا 9٘ٔٔذلك فً أوابل 

فً الفصل األستاذ هارون رشٌد "
ٔ
  . 

اعر ٌؤتً فً الشطر األول على بعض فمن بداٌة نص القصٌدة ـجد الش

 ألفاظ مطلع  قصٌدة شوقً ، بل معناها أٌضا : 

 ٌــا مــن  بشعـبك  حلّت  األســقــام  وطن الهــدى منــً إلٌـك ســبلم 

 وٌؤتً على بعض األبٌات من القصٌدة لٌقول أٌضاً :  

 اإلظـــبلم   فــــالــنور حـــّل محـــله  جالت بفــكــري ذكرٌـــاتك آنـفاً 

 دول الخــطـــوب كؤنــــها  أحـــبلم  مـرت جراحك كـــلــها وتتابعـت 

فالشطر األول من القصٌدة هنا ، من قصٌدة شوقً : 
ٕ

 

 هــوت  الخبلفــة  عــن  اإلســـبلم  ٌــا أخــت أندلــس علــٌك ســـبلم 

 بٌنما الشطر الثانً من البٌت الثانً مؤخوذ من قول شوقً : 

 طـوٌت  وعــّم  العــالمٌن  ظــبلم  عزل الهبلل عن السماء فلـــٌتها 

                                                           
ٔ
 .  7ٙاألعمال الشعرٌة للشاعر عبدالرحمن بارود ص - 
ٕ
 مكتبة مصر . – ٖٕٓص ٔمٌر الشعراء أحمد شوقً جأ –الشوقٌات  - 



 ٕٔٓ 
 

 فواضح أن الشطر الثانً من بٌت شــوقً قد أتى علٌه الشاعر . 

 بٌنما الشطر الثانً من البٌت الثالث ، مؤخوذ من قول شوقً : 

 دول الفــــتوح  كــؤنــها  أحــــبلم  خلـــت القرون كلٌلة و تصرمت 

الشطر الثانً بكامله مؤخوذ ، إال أنه ؼٌر " الفتوح " لدى شوقً  فٌكاد

 فوضع الخطوب . 

على أن شاعرنا قد أتى على أكثر قوافً ألفاظ "شوقً" مثل " ٌلنام ، 

 اإلجرام ، ضرام ، نٌام ، أوهام ..." 

ومن الشعراء الذٌن أتى على بعض نصوصهم و تناص معهم " إبراهٌم 

 أبٌات القصٌدة .  الناجً " وذكرها فً أحد

فقد جعل عنوان القصٌدة كما مر بنا " أطلق ٌدي " : 
ٔ

 

أطلق ٌدي وفك الــحبل عن عنـــقً    وافتح لً الباب وانظر بعد طٌؾ 

 ترى 

وهً جملة فعلٌة اشتهرت أكثر ما اشتهرت فً قصٌدة إبراهٌم ناجً 

 "األطبلل" حٌث قال :

ــً أعطٌـــت مـــا استبـقٌت إننــ أعطنً حرٌتــــً أطلـــق ٌدٌـــا   

 شٌبا 

                                                           
ٔ
 .  89ٕاألعمال الشعرٌة الكاملة للشاعر عبدالرحمن البارود ص  - 



 ٕٔٔ 
 

مع مبلحظة نقل المعنى من الؽزل ، إلى الدعوة إلى الكفاح ضد العدو ، 

وكؤن الشاعر ٌلمح إلى اللذٌن وقفوا مع العدو ضد إخوتهم فً الدٌن 

 والعروبة .

وبناء على ،تقدم ٌظهر لنا كٌؾ أن الشاعر عبدالرحمن بارود ما كان لٌنفك 

ة ، ٌسترفد منها ما ٌنمً ما ٌرٌده من معنى شعري ، عن ذاكرته الشعرٌ

 وكان فً األؼلب موفقاً فً ذلك .

وٌدل ما سبق من تناص على كافة أنواعه ، أن الشاعر كان ٌنوع مصادر 

ثقافته الشعرٌة ، من قران وحدٌث ، وتارٌخ ، وأدب ، واستطاع من خبلل 

ض النظر عن هذا التنوع أن ٌوظؾ كل ذلك فً خدمة نصه الشعري ، بؽ

فنٌة ذلك التناص ، إذ تحول أحٌاناً إلى ناظم وضابط للوزهن لٌس إال ، 

دون أن ٌعلق فً آفاق الشعر ، والناظر لكل ذلك ٌوقن أنه أحٌاناً ٌنجح فً 

ذلك ، ولكنه لم ٌكن فً مصاؾ الشعراء ذوي القدرة الشعرٌة الخٌالٌة 

تحرٌضً لقضٌته التً الخبلقة ، مع اإلٌمان بسبلمة الفكر وأثر الشعر ال

 آمن بها وجعل أكر شعره إن لم ٌكن كله لخدمة تلك القضٌة .  
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 الفصل الثالث

 األسالٌب والصور 

 األول :  األسالٌب  المبحث

 الثانً : الصور   المبحث
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من الطبٌعً أن ٌحفل النص الشعري بعدد من األسالٌب والصور ، ولكن 

السإال كٌؾ كانت مساحة تلك األسالٌب  والصور فً النص ؟ وما مدى 

 قدرة المبدع فً توظٌفها فً نصه الشعري ؟ 

ذلك ما ٌمكن أن أجٌب علٌه من خبلل عرض بعض النماذج الشعرٌة فً 

 نصوص عبدالرحمن بارود .

لٌب فمن المسلم به أن األسلوب الذي أقصد مناقشته هنا ما استقر فؤما األسا

لدى الببلؼٌٌن القول عن األسالٌب اإلنشابٌة أنها تنقسم إلى قسمٌن : 

اإلنشاء الطلبً : وهو ما ٌستدعً مطلوباً ؼٌر حاصل وقت الطلب وهو 

ء عدة ألوان : األمر ، والنهً ، واالستفهام ، والتمنً ، والنداء ، واإلنشا

ؼٌر الطلبً : وهو ما ال ٌستدعً مطلوباً فً األصل ، ومن ألوانه التعجب 

، والمدح ، والذم ، والقسم ... وؼٌرها . 
ٔ

 

ومن خبلل قراءتً للدٌوان وتفحصه وجدت أن القسم األول أكثر شٌوعا ، 

وهذا أمر طبٌعً ، ألنها هً التً حظٌت بالنصٌب األوفى لدى الببلؼٌٌن 

الثانٌة .لكثرتها ، ولقلة 
ٕ

 

ولعل أهم ظاهرة أسلوبٌة من التقسٌم األول هو األمر : وهو فً اصطبلح 

الببلؼٌٌن " صٌؽة تستدعً الفعل ، أو قول ٌنبا عن استدعاء الفعل من 

جهة الؽٌر على جهة االستعبلء "
ٖ
، ولو ذهبت ألفتش عن صٌػ األمر  

 الموجودة والشابعة فً دٌوان بارود ، فإن أهمها : 

                                                           
ٔ
 م .  98ٗٔمكتبة لبنان بٌروت  –أحمد مطلوب  – 9٘ٔانظر : معجم المصطلحات الببلؼٌة وتطورها ص - 
ٕ
 م .  7ٕٓدار الٌقٌن المنصورة  –ادي محمد ش – 7٘ٔانظر : علوم الببلؼة وتجلً قٌمتها الوظٌفٌة  ص- 
ٖ
 دار الكتب العلمٌة بٌروت .  –ٌحٌى بن حمزة العلوي الٌمنً  –الطراز المتضمن ألسرار الببلؼة وعلوم حقابق اإلعجاز  - 



 ٕٔٗ 
 

مر : فلو نظرت إلى قصٌدة " المارد " التً جاءت متتالٌة ، وكؤن فعل األ

مكنون الشاعر ال تستهمله بل تلزمه باالندفاع ، لذا ٌستخدم فعل األمر : 

 لمزٌد من التحرٌض ضد االحتبلل ، من مثل قوله فً أواخر القصٌدة : 

 اجرـــب وتروي ٌا زم  حــر ــــن الــــــإلمعً ٌا أعٌ

 صار واجتاحً المقابر  ة فً اإلعــواطرحً الخٌم

 مؽاورـفان دمدم فً ال  ــــطو ها الـــــدفق أٌــــــــوت

 افرــــتان ســـــر فالبه  ـــدمٌـن التـــــّد مـــــمالنا ب

 مع الخناجرــــلق من ل   خــــــّد أن ٌـــــجرنا ال بـف

المرجوة من تلك  فكؤن تتالً األمر ثم ٌجًء البٌتٌن ، إشارة إلى النتابج

 األوامر . 

وٌصل الحال بالشاعر فً اهتمامه بؤسلوب األمر ، أن جعله فً بداٌة 

عال فً " فلسطٌن " ، ٌوالً بٌن ثبلثة أف بعض قصابده ، فمثبل : قصٌدة 

بداٌة أبٌات ثبلثة أٌضا : 
ٔ

 

 وقطٌـــع الـــرقٌـــق مــن ؼــٌر حاد ؼننا .. فالــدجى شـــدٌد الــسواد 

 ذان شـوك .. والشـوك فــً األكــباد   نا .. فً العٌون شوك وفً اآلؼن

 س دم .. والـــرقاب فـــً األصــفاد  ؼننا .. خـــبزنا الســـكاكٌن والكؤ

 ثم ٌؤتً بؤبٌات أخرى فً هذه القصٌدة أولها أفعال أمر :

 قتاد دون مـــا تــطلبــون خــرط الـــ قــل لـــمن ٌطـمعون فٌنــا أفٌقوا 
                                                           

ٔ
 .  ٖٓٔ-8ٕٔص –السابق  - 



 ٕٔ٘ 
 

.... 

 نٌـــا صعالٌـــك مـــن عباد العـــباد  عـــد إلٌـــنا .. قــد ضٌع الدٌن والد

 ران صـــارت فٌـــنا مـــن القـــواد عـــد إلٌــنا حـــتى الٌرابٌع والفبـــ

.... 

 ـر وؼـــنى  الـــحان عــهد الـــوداد ؼـــردي ٌـــا قٌثارة الــلٌل للــفجــ

 خضـــر تؤتـــً بــعد السنٌن  الشداد  للـــربٌع إن الســـنٌن الـؼــــردي 

 ع وربُّ األربـــاب  بالـــمــرصـــاد  أزرعً وازرعً وهـل ٌنــفع الزر

 

وهكذا ٌظهر أٌضا من خبلل األبٌات السابقة احتفاء الشاعر ، بفعل األمر ، 

، وٌورد أٌضا ال فً بداٌة القصٌدة فحسب ، بل فً بداٌة عدد من األبٌات 

داخل البٌت ، مما ٌعنً أن الشاعر ، كان له وعً باألثر الذي ٌحدثه فعل 

 األمر فً شحذ ذهن المتلقً لبللتفات إلى ما ٌرٌده الشاعر . 

وظاهرة تكرار األمر فً عدد من األبٌات المتتالٌة ، ووجود األمر فً 

: البٌت ، تعد من األمور البلفة فً نصوص بارود من ذلك أٌضا 
ٔ

 

  فانظـــر إلٌــها وقــل سبــحان خالـــقهــا 

 ولّـى الردى هارباً و اخضوضــر الحطب 

........ 

                                                           
ٔ
 .  ٔ٘ٔ- ٓ٘ٔالسابق ص - 



 ٕٔٙ 
 

 

 خـلَّ النبٌــٌن ٌـا صــهٌون لســت لــهم 

 واتـــبع قطـــــٌع كــبلب هــّدهـــا الكــلب     

 خذ  اللـــواء فؤنــت الٌـوم صـــاحبه  

 إخــوانــك  النــجـــــبوالــوارثــون لــه      

 

 ثم ٌؤتً تكرار أمر واحد حٌن ٌقول : 

 حتى  ٌولول ربــع  الــؽرقد الخرب  شبــً فلم ٌر شــٌبا بعــد قــاتلنــا 

 وٌــقبــل الفــجر فــً أعــقابها ٌـثب شبــً إلى أن ٌفّر اللٌل محترقـــاً 

قبل األبٌات وٌبدو أن إصرار الشاعر على الفعل "شبً" ، ألنه أشار 

الثبلثة إلى تشبٌه االنتفاضة فً فلسطٌن المحتلة بؤنها  "نار" ولٌست أي 

 نار ، بل " نار هللا " .

 ثم إن الشاعر ختم القصٌدة أٌضا بفعلً أمر : 

  ســـٌــري حـــمــاس .. فهــذا عـــالم قــذر 

 فــٌه  الضمــابر  واألقـــبلم  تؽــــتصــب 

 نوا الســٌوؾ لــكمسنوا السٌوؾ لمن ســ

 ما ضاع بالسٌــؾ ال تـــؤتً به الخـــطب      



 ٕٔ7 
 

وفً قصٌدة بعنوان " حماس " عدد أبٌاتها تسعون بٌتا ، ٌؤتً األمر فً 

ثبلثٌن بٌتاً ، ٌكون أول بٌت من القصٌدة مبدوءاً بفعل أمر ، وربما أن أمل 

من أعمال  الشاعر فً تحرٌر فلسطٌن جعله ٌتعلق بما تقوم به تلك الحركة

ضد الصهٌونٌة : 
ٔ

 

 وصهـــٌل الجٌـــاد رّج المـــعســكر  أقدمً ٌا حــماس فالصبح أســـفر 

 ثم ٌؤتً البٌت الخامس لٌقول : 

 توجتــــك السمـــا بتـــاج من الــدر  كـــبري ٌا حــماس فالكون كبـــر 

، "  وهكذا ٌمضً الشاعر فً ذكره ألفعال األمر فً بقٌة نصوص القصٌدة

أنطلق ، كن ، انشروا ، فخذوها ، احملوها ، ارجعوا ، ارحلوا ..... الخ . 

مما ٌدل أن الشاعر كان ٌقصد تلك األفعال قصداً ، لم تإدٌه من تركٌز 

على الفكرة التً ٌرٌدها ، وهكذا ٌتجلى كٌؾ أن فعل األمر بصٌؽته السابقة 

 عبدالرحمن بارود . كان لونا مهما من األسالٌب اإلنشابٌة الطلبٌة لدى 

وأما األسلوب الثانً من تلك األسالٌب ، فهو أسلوب النداء ، " وهو طلب 

إقبال المخاطب ، وإن شبت فقل : دعوة مخاطب بحرؾ نابب مناب فعل 

كـؤدعوا ، أو أنادي "
ٕ

 . 

وٌمثل مساحة مهمة فً نص عبدالرحمن بارود ، وهو ٌختلؾ من سٌاق 

إلى آخر ، ولكنه مما تستدعٌه الحالة المضمونٌة للنص ، ألن جل شعره ، 

 شعر تحرٌضً ، فرضته القضٌة التً دعا إلٌها وناصرها فً شعره . 

                                                           
ٔ
 .  8ٖ٘-ٖٖ٘السابق ص - 
ٕ
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 ٕٔ8 
 

وٌظهر من خبلل النصوص أن حرؾ النداء " ٌا " هو األكثر شٌوعا 

من النصوص منها :  وٌتمثل فً عدد
ٔ
  

 تــــؽرٌـــده ٌشــــفً من الداء     ٌـا  طابـرا  مـن  أرض  آبــابً

والبٌت افتتاح القصٌدة " أمً" وال شك أنه بهذا الصنٌع ٌرٌد أن ٌنبا من 

أول وهلة عما تجٌش به نفسه ، إلى جانب ما فٌه لفت النتباه المتلقً تجاه 

 ما ٌود قوله . 

 ٌتقدمها حرؾ النداء ٌا ، فً أول هذه األبٌات : وٌكرر لفظة واحدة

 حــــراق   أكــــــبـــاد   األخـــــبلء  ٌا خــلتا .. عــداك جــمر النــوى 

 تســـكرنـــً   بؽـــٌر   صـــهبـــاء  ٌا خــلتا .. مـــالً ومــا للنــــوى

 تطــــحننً    بعشـــــر   أرجـــــاء  ٌا خـلتا .. مــــالً ومــا للنـــوى 

وتكرار النداء مع اللفظة نفسها ، ونداء األصحاب بشكـل خاص ، مع ما 

توحً به آداة النداء من بعد ، ولفظة الخلة من قرب ٌدل أن الشاعر ٌحترق 

داخله فً ذلك الصوت الممتد ، حراق أكباد ، ٌسـكر بؽٌر سـكر ، ٌطحن 

 عـى تلك األداة أكثر من ؼٌرها . من ؼٌـر رحى ، مما استد

 وٌظهر أنه ٌوثر أن ٌبدأ أعداداً  من قصابده " بٌا " النداء نحو قوله : 

 ال ٌـــؽـــل  الحـــسام  إال  الحســـام  ٌــا حــمام الســبلم .. عــد ٌـا حمام 

وما ٌوحً به النداء للحمام من سخرٌة بدعاة السبلم ، ألنه ختم البٌت بما 

ى نقٌض السبلم  " ال ٌؽل الحسام إال الحسام " ، ونحــو قولــه :ٌدل عل
ٔ

 

                                                           
ٔ
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 ٕٔ9 
 

 ٌـا دارنـا مـن ؼــٌابات الـردى عــودي 

 قـــداســـــة  وجمـــاالً  ؼــــٌر  معــمـــود      

فؤثر البداٌة هنا " بٌاء النداء ألنه ٌنادي "دارنا " التً ، ٌوقؾ بعدها مكاناً ، 

أنها فً "ؼٌابات الردى " ومن ذلك قوله : وحاالً ، بدلٌل أنه أكد 
ٕ

 

 ٌـــا ســٌدي فــاح الشــذا مــن هــنا  ٌا سابـــلً مـن أٌـن فـاح الشـــذا 

والحظ تكرار ٌاء النداء بداٌة كل شطر ، وكؤن الثانٌة تإكد جواب 

 االستفهام فً األولى . 

كررها كثٌراً وعموماً فإن هذه األداة من األدوات األثٌرة لدى الشاعر ، ٌ

فً نصوصه ، كما أشرت ، ومرد ذلك أن هذه األداة وما تحمله من صوت 

 لنداء البعٌد ، والحالة الخطابٌة ، والنفسٌة للشاعر آثرها بالكثرة . 

ومن أدوات النداء البلفتة فً نصوص الشاعر ، الهمزة وأي وهما أداتا 

ى بالهمزة أو أي ، نداء القرٌب ، وقد ٌنزل البعٌد منزلة القرٌب ، فٌناد

ال ٌؽٌب عن القلب ، بل هو مالك للفإاد  –مع بعده  –تنبٌهاً على أنه 

واللب.
ٖ

 

 نحو قوله :

 فـ ) اللـــه أكـبر ( لـــحن الخـــلود  أ أعداء ) اللــــه أكــبر ( موتـــوا 

 ... 

                                                                                                                                                                      
ٔ
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 ٖٔٓ 
 

 ق حطــت لٌــال ؼرابــٌب ســود  أ أقمارنا الؽّر عودي ففـً الشــر

 ه حول النداء إلى البعٌد فً البٌتٌن . فظاهر أن

وقوله :
ٔ

 

 لـذي العرش الــذي بــك قــد حــبانا  أبــا الحـنفـــاء إبراهـــٌم شكـــراً 

 فالنداء هنا إلبراهٌم علٌه السبلم ، وكؤنه ٌستنهضه من البعد الزمنً . 

وأما " أي " فقد وردت فً بداٌة النص ، ومن المإكد أنا للفت االنتباه لما 

 ٌؤتً بعدها من أمر ٌود التنبٌه علٌه ولفت نظر المتلقً له . 

نحو قوله :
ٕ

 

 ار ــً أي أرض دٌـــها فــــا لـــوم  تً ال تنام ـــرٌح الـــــــها الــأٌت

ناها وداللتها الحقٌقٌة ، وقد فالخطاب موجه للرٌح ، وقد تكون الرٌح " بمع

تكون ذات داللة رمزٌة ، ٌعنً بها المقاومة للمحتل ، وفً أي الحالٌن ، 

 فإن النداء للمجهول ٌستدعً تحوله من القرب إلى البعد .

ومن بداٌة النص أٌضا قوله :
ٖ

 

 بلّور ـرابع الـً مـــّومً فــــح  أّي هذي األسراب فوق الؽــدٌـر 

المعنون لها بـ "مكة" ، ووضع مقدمة لها قوله : " إلى الذٌن والقصٌدة 

صفت نفوسهم ، وسمت أرواحهم إلى هللا ، فشدوا الرحال إلى البٌت 

 الحرام" .

                                                           
ٔ
 -  
ٕ
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 ٖٔٔ 
 

فالنداء لؤلسراب الذاهبٌن إلى بٌت هللا الحرام ، ولكنه حول الخطاب إلى 

ما أرواحهم بدالً من أجسادهم ، من هنا أتت أّي فً بداٌة النص ، و أ

ورودها فً أثناء القصٌدة فاألمثلة كثٌرة ، ولكنها أٌضا فً بداٌة البٌت ، 

نحو قوله مخاطباً الموت و الموت مجهول ال ٌعرؾ : 
ٔ

 

 ق  لــطـــخـــت  الــــصحـــابـــــؾ  أٌــها الـــموت رفــــٌق الشــــر 

وكذا ٌخاطب العصفور فً القصٌدة نفسها :
ٕ

 

 م   تجــــــرعــــت   الـــهـــوانـــــا  ـــم  عـــــا أٌهـــا  العصــــفور ك

و كقوله فً قصٌدة أخرى : 
ٖ

 

 أزاهٌري وعمري  أٌها الظلم الحدٌدي 

فٌبلحظ أن نداء المجهول ، أو ماال ٌعقل جعله ٌستخدم تلك اآلداة هنا لتكون 

 مناسبة لخطابه اآلتً . 

وبٌة وكان على وعً والمهم هو أن الشاعر استخدم تلك الظاهرة األسل

بؤثرها اإلٌجابً فً النص ، وما تإدٌه من لفت نظر المتلقً ، بؽض النظر 

عن تحول بعض النصوص إلى خطابٌة ظاهرة ، مما ٌستدعً الخطاب 

الشعري التحرٌضً للقضٌة الفلسطٌنٌة التً جعلها الشاعر همه ، وسخر 

 شعره من أجلها فً الؽالب . 

 

 

                                                           
ٔ
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 ٖٕٔ 
 

 هاماألسلوب الثالث : االستف

ومن أدوات اإلنشـاء الطلبً "االستفهام" ، "وهو استخبارك عن الشًء 

الذي لم ٌتقدم لك علم به ، وأدواته كثٌرة منها الهمزة ، وهل ، ومتى ، 

وأٌن ، وكٌؾ ..."
ٔ
 . 

وتختلؾ هنا فً شعر "بارود" فً القلة والكثرة ، فؤكثرها استخدماً "أٌن" 

من ذلك قوله :
ٕ

 

 س وعـــكا وعـــزة األمــــجــاد  لــس والـــقدأٌن منً ٌافا ونــاب

 ت دار سقت ثـــراها الـــؽوادي   أٌن عهد الصبا المجنح فً بٌـ

فظاهر أنه فً البٌتٌن ٌرٌد أن ٌتذكر المكان ، وأتى بـ "منً" للداللة على 

التحسر على ذلك المكان ، وعدده ، ولم ٌنس مسقط رأسه "بٌت دارس" ، 

 ٌت الثانً بالسقٌا . لٌدعو لها فً الب

وٌستخدمها فً باب االستفهام اإلنكاري ، لبٌان أن عدد المسلمٌن ملٌار 

مسلم ، ولكن ال مكان لهم :
ٖ

 

 أٌن تلك المحرمات الجسام   أٌن ملٌار ال ، وملٌار كبل 

ثم ٌعدد أسماء بعض الشهداء ، وٌتحول البٌت إلى تكرار لبلستفهام وحشد 

لقارئ بداٍع فنً لذلك ، إذ تحول البٌت إلى نظم لؤلسماء ، دون أن ٌشعر ا

 لٌس إال . 

                                                           
ٔ
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 ٖٖٔ 
 

وظاهر فً األمثلة السابقة أن األداة تؤتً فً بداٌة البٌت وفً داخله ، وأنها 

 برؼم تدنً القٌمة الفنٌة إال أنها ساعدت على تماسك األبٌات موسٌقٌاً . 

ومن أدوات االستفهام " ماذا " نحو قوله :
ٔ

 

 وهج المقدس كاسح الحجب   إن قتل الـماذا ٌساوي العمر 

وربما أن االستفهام ٌزٌد المتلقً شحذا لآلتً ، رؼم أن البٌت فً ؼموض 

ظاهر ، إذ ما المقصود هنا بالوهج الكاسح الحجب ؟ هل المراد هنا هم 

األبطال الذٌن تتابعوا شهداء ؟ وهم الذٌن عناهم فً البٌت الثانً والخامس 

 ؽالب عشر من القصٌدة وهو ال

 وٌركض خلفهم قلبً   أهوى اللحاق بهم وتتبعهم عٌنً 

.... 

 عدن ٌؽّرد باسمك العذب  كسر القٌود وطار صوب ذرى 

ومن ذلك قوله :
ٕ

 

 بظلفه المؽامر األحمق   ماذا جنى الباحث عن حتفه 

وٌلحظ أٌضا أن البٌت فٌه معنى رمزي ، إذ االستفهام إنكاري تعجبً ، 

وكؤنه ٌرٌد أن ٌرد على من قال : " إن قتال الٌهود عبث ال قٌمة له ، لعدم 

 توازن القوى "، ألنه ٌقول بعده : 

 دعك من األحجار فلٌؽرقوا    نم ٌا فتى فمن ٌنم ٌسترح 

 
                                                           

ٔ
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 ٖٔٗ 
 

 صٌدة : وٌؤتً االستفهام نفسه فً بٌت تاٍل للق

 واــبوا أم بقــــواء ذهـــــًء ســــش  ماذا ٌساوي الناس ؟ الشًء ال

وهو ٌختلؾ فنٌاً عما سبق ، ألنه بٌت واضح رؼم ما فٌه من استفهام 

 وتكرار " الشًء  ، ال شًء " وطباق بٌن "ذهبوا ، و بقوا " . 

ومن تلك األدوات " متى " كقوله : 
ٔ

 

 نعال ــحت الــارد تـــها المــــٌسحق  دٌتً وـــّل عبـــــتى أرى كــــم

واالستفهام وارد على لسان أحد فتٌان االنتفاضة ، ألن عنوان القصٌدة 

سماه " انتفاضة الحٌاة " ، و كقوله : 
ٕ

 

 ً متى تصحو ـوم أخـــتى نقــــفم  قرح ــنا الــــحدٌد ومســــبلً ال

ره فً الشطر األول استدعى وتكرار االستفهام هنا له داللته ، ألن ما ذك

 اإلنكار على الحالة التً وصلت إلٌها الشعوب العربٌة . 

ومن ذلك أٌضا قوله : 
ٖ

 

 اربً ــــًّ ٌــــّن علــــتى تمــــفم نجوا ـــتهم فـــد أخلصــــٌا رب ق

واالستفهام ٌحمل معنى الرجاء والدعاء ، ألن الشاعر فً ذلك ٌرٌد أن 

 ٌلحق بصحبه الراحلٌن الشهداء ، الذٌن أشار إلٌهم فً بٌت سابق بقوله : 

 لبً ــــفهم قــــض خلــــركـــــوٌ  أهوى اللحاق بهم وتتبعهم عٌنً 

 

                                                           
ٔ
 .  8٘السابق ص - 
ٕ
 .  ٓٓٔنفسه ص  - 
ٖ
 .  ٗٓٔنفسه ص  - 



 ٖٔ٘ 
 

ومن أدوات االستفهام هنا " هل " نحو قوله : 
ٔ

 

 ارؾ ـــلى الؽطــــمر والقتـــــح  دروب الـ ــــت اللـــؤمـــهل ت

 ارؾ ـــــدار جـاألقـــــؾ كــــح  زاـــــود الـــــوالضٌاع األس

فتؤمل كٌؾ أن االستفهام شمل البٌت األول والثانً ، بما ٌدل علٌه األول 

من لون الحمرة المناسب للقتلى ، وما ٌوحً به اللون األسود من مناسبة 

 .  للضٌاع

وفً قصٌدة  أخرى " المارد " أجده ٌرد على من استؽرب علٌه شجونه ، 

وحنٌنه ، بؤن السبب أنه من فلسطٌن ! وهذا سبب جنونه .
ٕ

 

 ً ـــــجونـــــش  ربدّ ـــــوت ت   نـ ــــا كـــــقى كمــــأنا ذا أش

 نٌنًـــشتد حــــــً ، وٌــــــه  ـــتصرخ األجداث فً وجـ

 نونً ؟ ـــدري جـل تــــل هــــ  ا ٌالٌــــــــلسطٌن أنــــمن ف

وكقوله :
ٖ

 

 جم الّربدُ ــر األنــــل ٌضٌــــه  رٌاح به ــــو الــــد تلهـــــزب

تساإل قرٌب من السابق ، إذ االستفهام أتى فً الشطر الثانً وكؤنه تقرٌر 

 لما ورد فً الشطر األول . 

 

 

                                                           
ٔ
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 ٖٔٙ 
 

وأما الهمزة فنحو قوله : 
ٔ

 

 بلم ثم صرٌر ــــلٌنا ، ولؤلقــــع ا كنت إذ ألقى " ألست بربكم" أم

زة المضمنة ستفهامٌن فً بداٌة البٌت ، والهمفظاهر كٌؾ أن الشاعر أتى با

لآلٌة ، فكؤن األولى أتت للفت االنتباه ، لما فً الثانٌة من استفهام ، خاصة 

ى به عنوان إذا ما عرفنا أن البٌت أتى فً سٌاق التؤكٌد على ما أوح

القصٌدة " صرٌع الهوى " من تنبٌه ذلك الصرٌع من أن أعماله محصاة 

 علٌه ، مسجلة . 

وواضح من األمثلة السابقة كٌؾ تعامل الشاعر مع تلك األدوات اإلنشابٌة 

، وأنها احتلت مساحة فً شعره ، على تنوعها وتعددها ، وأن ذلك العمل 

حول إلى خطابٌة وتقرٌرٌة فً ال ٌخلو من فنٌة فً بعض المواطن ، وت

 أخرى . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 .  ٕٓٔالسابق ص- 



 ٖٔ7 
 

 الصور

ال ٌمكن ألي قارئ للنص الشعري أن ٌتخطى الصورة الشعرٌة ، وأثرها 

فً تجسٌد النص وهناك خبلؾ كبٌر بٌن النقاد فً تحدٌدها ، "فهً لم 

تعرؾ بدقة ، ولم تؤخذ طابعا فنٌاً أصٌبل فً آرابهم ، ... إال أن النقاد 

الصورة بؤشكالها الببلؼٌة : التشبٌه ، واالستعارة ، ، والمجاز ، اهتموا من 

والكناٌة  .. "
ٔ

، وٌعرفها ناقد آخر بقوله عنها : " كل تشكٌل لؽوي ٌستقٌه 

خٌال فنان لمعطٌات الحواس والنفس والعقل " 
ٕ

 . 

ولو ذهبت الستجلً مواطن الصورة بناء على ذلك المعطى فإنها من 

 ، لذا سؤقتصر على بعض األمثلة فً هذا الموطن .  التعدد والكثرة بمكان

 –فالتشبٌه كان الوسٌلة الصورٌة المفضلة عند جمٌع النقاد تقرٌبا ن ألنهم 

رأوه اللون الذي جاء كثٌراً فً أشعار الجاهلٌٌن وكبلمهم ،  –من جهة 

حتى لو قال قابل : " هو أكثر كبلمهم لم ٌبعد ، وألنهم من جهة أخرى 

القدرة على توفٌر الومضة الجمالٌة السرٌعة التً أحبوها " لمسوا فٌه 
ٖ

 . 

وٌحار القارئ فً أخذ الشواهد على هذا الموضوع نظراً لكثرة التشبٌه ، 

 وال ٌهمنً هنا تنوعه بقدر ما ٌهمنً الصورة الناتجة عنه . 

ومن األمثلة على ذلك قوله : 
ٗ

 

 كالجّزار فؽدا الوباء ٌجول   قد أنهكت هذي المجاعة عزمهم 

 منهم فدمع العٌن كاألنهار   ؼرباء صاروا والدٌار بمعزل 

                                                           
ٔ
 مكتبة ..... األردن .  ٕٗعبدالقادر الرباعً ص  –الصورة الفنٌة فً النقد الشعري ، دراسة فً النظرٌة والتطبٌق  - 
ٕ
 ندلس . دار األ –.  ٖٓعلً البطل  ص –الصورة فً الشعر العربً حتى أخر القرن الثانً الهجري  - 
ٖ
 مكتبة ..... األردن ٕٗعبدالقادر الرباعً ص  –الصورة الفنٌة فً النقد الشعري ، دراسة فً النظرٌة والتطبٌق  - 
ٗ
 .  ٕٙاألعمال الشعرٌة ص - 



 ٖٔ8 
 

فنجد كل بٌت ٌحمل صورة تشبٌهٌه ، بدأه بمهاد كان نتٌجة من نتاببج 

المشبه  –التشبٌه ، المجاعة أنهكت عزمهم ، والسبب أن هو أن الوباء 

المشبه به ، ونتخٌل أن الجزار ٌجول بآلته الحادة وسط جمع  –كالجدار 

ٌمٌناً وشماالً ماذا عسى أن تكون نتابجه ، إال الرإوس واألشبلء متناثرة 

 فً كل مكان . 

وٌؤتً البٌت الثانً لٌصور حال فراقهم عن دٌارهم ، ومن كثرة األسى 

المشبه  –ار إلى أنه –المشبه  –والحسرة على ذلك ، تحولت دموع أعٌنهم 

لكثرتها وؼزارة انهمارها وجرٌانها أو كقوله : –به 
ٔ

 

 والقوم أموات كؤحٌاء   مّزق أهلونا وأوطاننا 

 تقتات بالحصباء والماء   إذ نحن أٌتام كزؼب القطا

فؤتت الصورة فً البٌت األول تعبٌراً عن حالة التمزق التً آل إلٌها  

ٌاً على المفارقة بٌن أموات وأحٌاء ، الشعب الفلسطٌنً ، لذا أتى التشبٌه مبن

وهذه الؽرابة المعكوسة تعطٌنا تصوراً عن حالة الٌؤس والتمزق ألهل 

الوطن ، ونتٌجة لذلك فإن األٌتام من أبناء الوطن وهم صؽار ال حول لهم 

التً تقتات الحجارة وتشرب من أي ماء ،  -كصؽار القطط –وال طول 

 داللة على ضنك العٌش والضعؾ . 

وفً القصٌدة نفسها ٌقول : 
ٕ

 

 ترؼً .. وترمٌنا بؤشبلء   ننام والؽٌبلن من حولنا 

                                                           
ٔ
 .  ٖٙٔالسابق ص - 
ٕ
 .  ٖٙٔنفسه ص  - 



 ٖٔ9 
 

وهنا صورة خٌالٌة تدلنا على أن العدو وصل به التوحش مآال مخٌفاً ، إذ 

الؽول هنا هم األعداء الٌهود األشرار ، وهم ٌدورون حول أولبك األهل 

ألهل من تلك واألبناء أو ٌصدرون أصواتاً ؼرٌبة ، أدت إلى خوؾ ا

 األشباح . 

وكقوله :
ٔ

 

 وقروناً مرت كلٌلة عرس   آه هل تذكرٌن من كنت أمس 

فقد شبه القرون القوٌة التً مرت بها األمة بلٌلة عرس ، فٌه ما فٌه من 

الجمال الذي تحسه النفس ، ولكنها سرٌعة المرور ، مع دقة مبلمحها فً 

 لها . كل ما ٌتخللها وٌمر بها فبل تكاد تنسى تفاصٌ

ونحو قوله : 
ٕ

 

 أٌن كلٌب .. وأبو زٌد الهبللً وأٌن عنتر العرب ؟ 

 ذابوا كفص الملح فً الماء ولم ٌظهر حبب 

تشبٌه للٌهود و أعوانهم و أضرابهم من األمم السابقة بالملح السرٌع الذوبان 

 إذا واجه الماء .. 

 ٌطوي الظبلم قابماً وقاعداً وساجداً وباكٌا 

 كؤّن فً فراشه لجنبه 

                                                           
ٔ
 . ٙٗٔالسابق ص - 
ٕ
 .  9ٕٔنفسه ص - 



 ٔٗٓ 
 

فقد شبه العابد القابم الراكع الساجد ، بمن ٌتقلب على النار ، والصورة 

ُهْم َخْوًفا مؤخوذة من قوله تعالى : " ْدُعوَن َربَّ ٌَ َتَتَجاَفى  ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع 

 . 9ٔالسجدة "َوَطَمًعا

 أما أبوه وهو خٌر كافل .. وخٌر أب 

  .. جرٌرة ... وال سبب فقد وثبتموا .. ببل

 فتشبٌهه للظلم وتقطٌع اللحم بتقطٌع الخشب . 

وهذه القصٌدة ملٌبة بكثٌر من التشبٌهات التً حولتها إلى مجموعة من 

الصور التشبٌهٌة الرابقة . 
ٔ

 

 وكذا أورد عددا من الصور التشبٌهٌة فً قصٌدة " ضٌاء الروح " :

 ٌا أبانا  فخروا سجداً لك  كؤن الطٌن مس بكهرباء 

فقد شبه النفس وما تمور به من مشاكل الحٌاة ، بالبحار التً تلعب بمٌاهها 

 .  -أي القوٌة الحركة  –الرٌاح ولٌست أي رٌاح بل الرٌاح الهوج 

وكقوله  من قصٌدة أخرى :
ٕ

 

 فً جسمها السرطان القاتل انتشرا  ٌا قوم فً حشرجات الموت قبلتكم 

فقد سبه الصهاٌنة داخل فلسطٌن ، وانتشارهم فٌها بالسرطان المرض 

 القاتل فً انتشاره داخل الجسم . 

وكقوله :
ٖ

 

                                                           
ٔ
 .  8ٗٔاألعمال الشعرٌة الكاملة ص - 
ٕ
 .  8ٕ٘سه صنف - 
ٖ
 .  8ٕ٘نفسه ص  - 



 ٔٗٔ 
 

 أمٌة ٌخرج .. كالثور الهابج بالكلب 

فقد شبه أمٌة بن خلؾ الطاؼٌة الذي عذب ببلالً ، بالثور المصاب بمرض 

ه من خنق الكلب ، ألنه فً تعذٌبه لببلل رضً هللا عنه وما ٌحمله ل

 وضؽٌنة ، كان كالثور المرٌض بالكلب . 

وهكذا تنولد الصور التشبٌهٌة المتنوعة ، مما ٌدل على إٌثاره لهذه الصورة 

وتعددها لدٌه ، ومافٌها من زٌادة التؤثٌر فً النفس ، وتثبٌت المعانً فٌها ، 

ث ... ٌعتمده الشاعر أو الكاتب وسٌلة تصوٌرٌة ، آدابها اللؽة فً سبٌل بع

الروح فٌما ٌكتب أو ٌنشء .
ٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٔ
 دمشق .  –دار القلم  – ٘ٗأحمد بسام الساعً ص –الصورة بٌن الببلؼة والنقد  - 



 ٕٔٗ 
 

 الصورة االستعارٌة

تعد االستعارة جزءأ مهماً مكوناً للصورة ، وقد عرفها الببلؼٌون بؤنها  " 

هً اللفظ المستعمل فً ؼٌر ما وضع له لعبلقة المشابهة مع قرٌنة مانعة 

من المعنى األصلً " 
ٔ

 . 

وقد اتكؤ علٌها عبدالرحمن بارود ، فً بعض نصوصه ، وكونت لدٌه عدة 

صور ، ومن ذلك قوله : 
ٕ

 

 ســم ٌلقً فً الدهر أبلػ درس   إذ جثا الكون كله وأبو القـا

ففً " جثا الكون " صورة استعارٌة حٌث شبه الكون بإنسان ٌجثو ، 

وأثبت المشبه والجثو ٌكون على الركبتٌن ، والهٌبة تدل على الخضوع ، 

وحذؾ المشبه به ، وأثبت شٌبا من لوازمه "جثا" على سبٌل االستعارة 

المكنٌة ، وفً إضافة الجثو إلى الكون استعارة تخٌلٌة ، وهذه الصورة فٌها 

لفتة جمالٌة ظاهرة لما تحمله من خٌال ، استطاع الشاعر بحذق التقاطه 

 ورسمه . 

وقوله :
ٖ

 

 ما ٌبرح البرق الؽمام ول  تطٌر بنا وتهبط فً سبلم 

إذ تؤتً الصورة من تشبٌه العقول فً تنقلها وتجوالها فً عالم األفكار 

والخٌال بالطابر ، وحذؾ المشبه به ، وأبقى المشبه على سبٌل االستعارة 

 المكنٌة ، ثن إن التضاد الظاهر بٌن تطٌر وتهبط زاد من فعالٌة الصورة . 

                                                           
ٔ
 القاهرة .  –مإسسة المختار  – 9ٖٔبسٌونً عبدالرحمن ص –علم البٌان دراسة تحلٌلٌة لمسابل البٌان  - 
ٕ
 .  ٙٗٔاألعمال الشعرٌة الكاملة ص - 
ٖ
 نفسه ص - 



 ٖٔٗ 
 

وكقوله فً القصٌدة نفسها :
ٔ

 

 محجة ربنا بدأت خطانا  ؾ السماء وقد أضاءت على ك

فقد استعار الكؾ للسماء للداللة على االتساع واالنبساط ، وزاد من 

إذ لم ٌكن للؾ أن تضًء بل السماء  –وقد أضاءت  –توضٌح ذلك القصد 

التً تضًء فكانت استعارتان مكنٌتان ، إذ استعارة الضوء لحجة هللا البٌنة 

 ٌة والوضوح . بما مع اإلنارة وهدا

 وكقوله فً القصٌدة نفسها :

 ٌحج بهم إلى سفر قرانا   ٌسوق أمامه القطعان هدٌا 

صورة استعارٌة لطٌفة إلبلٌس ، إذ استعار حال التابعٌن إلبلٌس المطٌعٌن 

له الذٌن ٌسٌرهم أمامه وٌتحكم فٌهم ، لحال القطعان التً تساق هدٌاً فً 

، والجامع بٌن  -جهنم والعٌاذ باهلل  –الحج ، ولكنه الحج إلى سقر 

الصورتٌن هو اإلنقاذ على سبٌل االستعارة التمثٌلٌة ، وانظر إلى الصورة 

المتمثلة من الفعل " ٌسوق" ، والجهة ، أمام ، والوصؾ لحاسم " القطعان" 

 . 

 ومن ذلك قوله : 

بسٌوؾ الخشب الخصٌة الملحمة . 
ٕ

 

نت من المفترض أن تكون أداة انظر كٌؾ تولدت صورة السٌوؾ التً كا

للقطع ، ولكنها تحولت على أٌدي أصحاب االنهزام إلى خشب ، كناٌة عن 

 الضعؾ وعدم الجدوى من تلك السٌوؾ الخشبٌة . 
                                                           

ٔ
 .  8ٗٔص –األعمال الشعرٌة الكاملة  - 
ٕٕ
 .  9ٕٓنفسه ص  - 



 ٔٗٗ 
 

 وكقوله من القصٌدة نفسها : 

 من السماء ٌهطل الّدمار ... وٌهطل المطر .

والمجرور  رؼم تقدٌم الجار –فالصورة االستعارٌة المكونة من الجملة 

الذي حقه التؤخٌر ، والشاعر أٌضا استعار الهطول للدمار كناٌة عن كثرة 

 النٌران والحروب المستعرة منها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٔٗ٘ 
 

 صور الكناٌة

وأما الكناٌة فهً أٌضاً جزء من الصورة وهً "فً اصطبلح علماء البٌان 

صلً ، : لفظ أطلق وأرٌد به الزم معناه ، مع جواز زٌادة المعنى األ

فالمتكلم ٌترك اللفظ الموضوع للمعنى الذي ٌرٌد التحدث عنه وٌلجؤ إلى 

لفظ آخر موضوع لمعنى آخر تابع للمعنى الذي ٌرٌده فٌعبر به عنه " .
ٔ

 

و إن كان شعر بارود شعر خطابً فً أؼلبه ٌمٌل إلى الوضوح ، لٌخاطب 

بعض  فٌه مجموعات مختلفة وطبقات متفاوتة ، فإنه ٌشٌر أحٌاناً فً

نصوصه إلى الكناٌة كقوله : 
ٕ

 

 قد أعجزت طب األطباء   مّدت إلٌها كؤس لها صولة 

فالصورة المكونة من الفعل مّدت ثم كؤس ، و ٌخٌل للقارئ على أن الكؤس 

هنا كؤس حقٌقً ، ولكنه لٌس كذلك بل الكؤس كناٌة عن الموت ، والدلٌل 

أعجزت طب األطباء"  أن المراد لٌس الكؤس الحقٌقً هو عجز البٌت " قد

فانظر كٌؾ رسم صورة الموت ٌمد بتلك الطرٌقة الكنابٌة وجعل له سطوة 

 ٌعجز األطباء عنها . 

 وفً بٌت آخر ٌقول : 

 كؤننا أصداء أصداء    نحن هنا الٌوم ولسنا هنا 

فؤصداء هنا لفظة كنابٌة ٌرمً الشاعر منها إلى بٌان سرعة الحٌاة الدنٌا 

 وفنابها ، وقرب األجل من اإلنسان مهما طال عمره . 

                                                           
ٔ
 .   99ٔعلم البٌان دراسة تحلٌلة لمسابل البٌان ص - 
ٕ
 .  ٖ٘ٔاألعمال الشعرٌةالكاملة ص - 



 ٔٗٙ 
 

و تتحول قصٌدة " شجرة الزٌتون " إلى نص كنابً بدءاً من العنوان ، 

وانتهاء بكثٌر من أبٌات القصٌدة ، كقوله : 
ٔ

 

 ً كل البساتٌن ؼرقدا وٌؽرس ف  وقتلع الزٌتون شلت ٌمٌنه 

 فقد أنبتت تسعٌن سٌفاً مهندا  لك الموت فانظر كل زٌتونة هوت 

 ستسقى كما تسقً إن الٌوم أوؼدا   فٌا أٌها الساقً كإوسك أحصها 

فاألبٌات كلها ألفاظ كنابٌة ، فالزٌتون وإن كان حقٌقة وجوده فً فلسطٌن 

الؽرقد وإن كان حقٌقة المحتلة إال أنه رمز للسبلم والحفنرة والجمال ، و

زرع الٌهود له فً فلسطٌن ماثلة ، إال أنه رمز الؽدر والحقد ، وفً البٌت 

الثانً تتحول شجرة الزٌتون إلى رمز لئلنسان الفلسطٌنً الذي ٌقتل من 

قبل الصهاٌنة دون وجه حق ، ومع ذلك فإنه ٌكنً عن كثرة تناسله وكثرة 

هنداً " ، ثم ٌهدد الٌهود بالموت لهم والدة المجاهدٌن الفلسطٌنٌٌن "سٌفاً م

ألنهم هم السبب فً هذا الدمار والقتل " كإوسك أحصها" وهكذا تتوالى 

الصور الكنابٌة و تتوالد فً هذا النص ، مما ٌدل أن الشاعر وإن كان فً 

جملة نصوصه ٌتعمد الوضوح ، إال أنه هنا تعمد الكناٌة ، ولكنها كناٌات 

 ا أن تكون كذلك . فً متناول القارئ أراده

ونراه ٌكنً عن مجًء دولة الٌهود بـ ) شٌطانة ( تمخضت عن والدة 

مقٌتة جلبت االستعمار والدمار لفلسطٌن وأهلها :
ٕ

 

 شٌطانة ذات وجه ٌقطع المطرا  حمل ثبلثون عاماً بعدها ولدت

                                                           
ٔ
 .   9ٖٔاألعمال الشعرٌة الكاملة ص - 
ٕ
 .  8ٕ٘ص –األعمال الشعرٌة الكاملة  - 



 ٔٗ7 
 

وفً بٌت آخر ٌرمز لهم بالدناصر ، تعبٌراً عن شراستهم ووحشٌتهم 

 قذفتهم قارات العالم من كل جزٌرة مجهولة "الوقواق" .وتفرق أصولهم ، 

 وقواق تفترس األوطان والبشرا  دناصر قذفتها الرٌح من جزر الـ 

وفً قصٌدة أخرى ٌعبر عن طهارة المكان من الذنوب واآلثام ما وطبتها 

قدم البشرٌة . 
ٔ

 

 إنها الصورة العذرٌة التً قالها عن األرض قبل ذلك والكرة األرضٌة . 

 بكر عذراء . 

وعموما فإن نص بارود "عندما ٌتلبس بالصورة الكنابٌة ، ٌرتفع فنٌة ، 

ألنه ٌبتعد عن الخطابٌة السابرة فً بعض نصوصه ، وأن الصورة الكنابٌة 

 جزء مهم من عملٌة تشكٌل النص الشعري لدٌه . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 .  ٖٕ٘نفسه ص - 



 ٔٗ8 
 

 الصورة البدٌعٌة

كن أن ٌندرج تحت من الصورة الظاهرة لدى عبدالرحمن بارود ، ما ٌم

والمقصود منه  -البدٌع ، ذلك العلم الذي ٌعرؾ به وجوه تحسٌن الكبلم ..، 

وهو المطابقة وتسمى الطباق والتضاد ، وهو الجمع بٌن  –المعنوي  –هنا 

المتضادٌن "
ٔ

، ومنه المقابلة ..، " أن ٌإتى بمعنٌٌن متوافقٌن أو معان 

.. "متوافقة ، ثم بما ٌقابلهما على الترتٌب 
ٕ

 

ولدى الشاعر عدد من الصور الشعرٌة القابمة على هذه الظاهرة من ذلك 

قوله :
ٖ

 

 للطامعٌن مذلة وتعسؾ   تحٌا فلسطٌن العزٌزة إنها 

فبؽض النظر عن تحول البٌت إلى نظم ، إال أن الطباق بٌن لفظتً 

"العزٌزة ، ومذلة " أظهر صورة تضادٌة ظاهرة بٌن اللفظتٌن ومن ذلك 

قوله : 
ٗ

 

 فٌزٌله ضوء الصباح البادي   ٌلقً على الكون الظبلم ستاره 

فالتقابل واضح بٌن ٌلقً الظبلم ، ٌزٌله ضوء الصباح ، والنعل ٌلقً وما 

فٌه من حركة ظاهرة ، وكؤنه تحول إلى حالة تجسٌدٌة ، وأي شًء ٌلقً ، 

إنه الظبلم ، مما زاد الصورة ؼرابة لٌؤتً الشطر الثانً ، وفٌه حركة 

 ضا لٌزٌل ذلك الظبلم الملقى ضوء الصباح . أٌ

                                                           
ٔ
 دار الكتاب اللبنلنً .  – 77ٗص ٕج –تحقٌق محمد عبدالمنعم خفاجً  –بلؼة لئلمام الخطٌب الفزوٌنً اإلٌضاح فً علوم الب - 
ٕ
 .  8ٕٗص ٕنفسه ج - 
ٖ
 .  ٕ٘األعمال الشعرٌة الكاملة ص - 
ٗ
 .  ٘٘نفسه ص - 



 ٔٗ9 
 

وٌؤتً فً إحدى قصابده من بداٌة النص لٌطابق بٌن لفظتً الظلماء 

واألنوار فً قوله : 
ٔ

 

 وار ـــــٌا من له الظلماء واألن  ٌارب حكمك فً البرٌة جاري 

 مع مبلحظة اإلفواء فً البٌت 

والمقابلة نحو قوله :وفً قصٌدة بعنوان " عزوي" ٌورد عدداً من الطباق 
ٕ

 

 ؽضا برد ـــر الــــإذا جمـــــف  حترق ــــــلب مــــلمحة والق

 د ـــــده أحـعـــا بـــر مــــآخ  ـــــد أح ه ــــقبل  اــــأول م

 د ــادونه أحـــم ن ــــاطـــــب  د ــــه أحــــا فوقــــظاهر م

برد ، و  –اهر بٌن  جمر فقد تولدت الصورة من هذا الطباق والتقابل الظ

أول ما قبله .. و آخر ما بعده ، ظاهر ما فوقه ، وباطن ما دونه ، حتى 

 تحول النص إلى تضاد بٌن كل أجزابه . 

وٌقول : 
ٖ

 

 اء ـؤحٌـــوات كـــقوم أمــــوال  اننا ـــلونا و أوطـــــمّزق أه

فمع الحالة التصوٌرٌة التً ٌفٌدها الفعل " ُمّزق" ، ومجًء نابب الفاعل 

أهلونا و معطوفه أوطاننا ، فإن الشاعر أراد أن ٌزٌد الصورة .... لٌقول 

إنه مع هذا التمزٌق ، فإن قومنا أموات كؤحٌاء ، فؤتى الطباق موضحاً 

 لحالة التمزٌق ، وهذا القلب للتشبٌه فٌه طرافة واضحة . 

                                                           
ٔ
 .  ٕٙالسابق ص - 
ٕ
 .  ٖٖٔنفسه ص - 
ٖ
 .  ٖٙٔنفسه ص  - 



 ٔ٘ٓ 
 

 فً القصٌدة نفسها ٌقول : و

 ساءــــمـــباح و ل صــــً كــــف  ا ـــض شراٌٌننــــلكما نبــــفض

فالصورة التً ُتولدت من الطباق ٌرٌد منها التدلٌل على أن الفضل قد 

 تحول إلى نبض شراٌٌننا ، وتلك المبلزمة كل وقت فً الصباح والمساء . 

 الطباق أٌضا: وٌستهل إحدى قصابده "شجرة الزٌتون" ب

 د بدا ـومك قـــر ٌــــلفك ؼٌــــوخ  أمامك ٌوم ٌجعل اللٌل سرمدا 

فبلحظ كٌؾ تكونت الصورة من أول لفظة الشطر األول ، وأول الشطر 

الثانً ، مما ساعد على جبلبها وظهورها ، وأثرها فً جذب القارئ أو 

 السامع من أول النص . 

ونت صورة مدارها على هذا اللون وهنالك عدة أبٌات فً هذه القصٌدة ك

 البدٌعً : 

 تصارع فٌها الجّن واإلنس والردى  ـــــعرة عونة مقشـــــنتها ملـــتوط

 ؤودا ــــكها و تــــروى أٌــــاً فتــدم إذا ظمبت ٌوماً إلى الماء أمطرت 

 تسقى كما تسقً إن الٌوم أوؼدا ـس  فٌا أٌها الساقً كإوسك أحصها 

باق فً اإلنس والجن ، ظمبت ، تروى ، الٌوم أو ؼدا ، كل فانظر إلى الط

ذلك ساعد فً تكوٌن الصور ، وتشكلها فً األبٌات ، مما أعطاها جاذبٌة ، 

 وإن كونت من ألفاظ عادٌة . 



 ٔ٘ٔ 
 

وٌورد فً قصٌدة البحر عدداً من التضادات التً تشكل الصورة وتتحول 

إلى لون جاذب نحو قوله : 
ٔ

 

 رار ــــٌد الفـــعوي بعــــن وٌــــٌب  ؾ ٌمــــك ىـــفى علـــٌبٌن وٌخ

فؤتى الطباق فً أول البٌت مكوناً مهماً من مكونات الصورة العامة للبٌت ، 

وجزءاً ال ٌتخلى عنه فً بٌانها ، وكان قصده أن ٌوضح كٌؾ كان الموج 

على ظهر البحر ، و ٌبدو جمال الصورة من حالة الشمس التً رسمها 

قطة على موج البحر ، وكٌؾ تحول الموج معها إلى حالة من وأشعتها السا

 الكر والفر . 

 على شاطا ناصع كالنضار   وسلطت الشمس أضواءها 

 وتطربه ضحكات الصؽار    ٌداعبه الموج كراً وفراً 

أشكاله وألوانه ، جد والمتتبع لهذا التقابل والتضاد ٌجده كثٌراً فً الدٌوان فت

ن الثنابٌة تقاببل خالصا ، استؽبلال إلمكانات اللؽة ، " وفً البدٌع تكاد تكو

وما تقدمه فً هذا المجال من ألوان التوافق و التخالؾ "
ٕ
وإظهار الصورة  

 التً تظهر من هذا النمط البدٌعً . 

 

 

 

 

                                                           
ٔ
 .  8ٖٔالسابق ص - 
ٕ
 محمد عبدالمطلب .  97ص –التكوٌن البدٌعً  –بناء األسلوب فً شعر الحداثة  - 



 ٕٔ٘ 
 

 الصور التشخٌصٌة 

تعد هذه الصورة من الصور البلفتة فً شعر عبدالرحمن بارود والمقصود 

التً تقوم على أساس تشخٌص المعانً المجردة ،  بها تلك " الوسٌلة

ومظاهر الطبٌعة الجامدة فً صورة كابنات حٌة تحس وتتحرك وتنبض 

بالحٌاة ، وعلى ذلك ، فإن التشخٌص ٌظل وسٌلة أساسٌة من وسابل تشكٌل 

الصورة فً كل شعرنا العربً الحدٌث "
ٔ

 . 

بناء الصورة من ضلع وهذه الظاهرة متمثلة هنا إذ " ٌتخذ أحٌانا موقعه فً 

" الفعل " اإلرادي الحً على العنصر المصّور ، فتراه ٌرقص ، وٌؽنً 

وٌقول ، وٌبتسم ، وٌبوح ، وٌنوح وما إلى ذلك من األفعال التً تإدي 

مهمة تحرٌك الصورة و إحٌابها فً أعلى ما ٌمكن من مستوٌات األداء 

حركٌة والحٌوٌة "بمحافظتها على عامل الزمن إلى جانب تلك األبعاد ال
ٕ

 

من ذلك فً قصٌدة " المارد " :
ٖ

 

 وجــــهً وٌــــشتد حـــنٌــنً   تصــــــــرخ األجـــداث فـــــً 

 ـل هــــل تــــدري جنـــــونً    من فلســــطٌــــــن أنــــــا ٌالٌـ

هكذا ٌصٌر الجدث شٌباً ذا إحساس " ٌصرخ" ، وٌضفً على اللٌل الدراٌة 

لصورة أكثر ؼرابة ، وأكثر تحرٌكاً وإحٌاء لها فً أعلى ، لتصبح ا

 المستوٌات لما فٌها من حركة وحٌوٌة . 

 

                                                           
ٔ
 القاهرة .  –مكتبة الشباب  –علً عشر زاٌد  ٖٕص –فصول فً نقد  الشعر الحدٌث   - 
ٕ
مطبوعات نادي  –فاطمة بنت مستور المسعودي  – 98ٖص –الصورة الشعرٌة عند طاهر زمخشري دراسة موضوعٌة فنٌة  - 

 األدبً .   مكة
ٖ
 .  8ٗاألعمال الشعرٌة الكاملة ص - 



 ٖٔ٘ 
 

ومن تلك األمثلة على ذلك قوله فً "ؼرٌب الدٌار" : 
ٔ

 

 ل عود ـــً كـــٌاة فــــدّب الحـــوت  ٌرحل الموت ٌا خدود الورود 

 رٌد ــــاح ذو تؽـــــتفــج الـــــوأرٌ  راٌا ـــولجٌن األنهار ٌجري م

فانظر كٌؾ أسند الرحٌل إلى الموت كؤنه شًء محسوس ، وكٌؾ تحولت 

الحٌاة إلى شًء مادي ، "تدب" ، وزاد فً البٌت الثانً وإن تقدم اللجٌن ، 

إال أنه تحول إلى شًء محسوس ٌجري ، وهكذا تولدت الصورة حتى 

 أصبحت شٌبا مجسماً أمامنا . 

الزٌتون" ٌقول :  وفً قصٌدة أخرى " شجر
ٕ

 

 دا ــجدابلك الخضر التً أؼتالها الع ــلتم القبا وٌا شجر الزٌتون هل ت

 ك الجمٌلٌن بالندى ـــع خدٌــــٌرصّ  ــــلة ور لٌـوهل قمر ٌؤتً من الؽ

 وما زال جرح األرض ٌنؽر مزبدا  ؼسلت أدٌم األرض سبعٌن حجة 

.... 

فجمالٌة الصورة تظهر من خبلل تجسٌد الشاعر لشجرة الزٌتون فً 

صورة امرأة بجدابلها الفاحمة اللون ، وإشراقة الطلعة ، ثم ٌؤتً القمر 

 لٌزٌد المشهد توهجاً وإشراقاً ٌؽسل زجه األرض . 

ونحو قوله:
ٖ

 

 ّم ٌشق مجراهــــر األصـــــخ  والنهر ٌضحك للورود وفً الصـ

                                                           
ٔ
 .  ٕٕٔالسابق ص - 
ٕ
 .  ٓٗٔنفسه ص - 
ٖ
 .  ٔٗٔالسابق ص - 



 ٔ٘ٗ 
 

 الخاتمة 

هكذا مضى البحث الذي عرضته فً فصلٌن الفصل األول األلفاظ ، أما 

األول فقد اشرت فٌه ثبلثة مباحث ألفاظ العنوان وعبلقتها بالنصب واأللفاظ 

 األكثر شٌوعاً واأللفاظ بٌن التراث والمعاصرة 

 فالمبحث االول على مستوٌٌن :

 حو قوله :المستوى األول : العنوان ووروده فً مطلع القصٌدة  ن   

 ر.ــــّدهــــارِة الـــن ؼـــم       ً على وطنً ــــوٌل   

 فالسطر األول عنوان القصٌدة .

ثم المستوى الثانً : ورود العنوان فً نسٌج القصٌدة : وهً ظاهرة الفتة 

 فً شعره نحو قوله 

 سعد .. حبٌبً رفرؾ البٌرق   سعد حبٌبً سعد سعد العلً 

 . فعنوان القصٌدة " سعد"

ثم المبحث الثانً : األلفاظ األكثر شٌوعاً  : وبٌنت ذلك من خبلل مراحل 

حٌاة الشاعر إذ لوحظ أن بعض األلفاظ تكون أكثر وروداً منها فً مرحلة 

 دون أخرى .

ثم المبحث الثالث : األلفاظ بٌن التراث والمعاصرة : إذ أن بعض األلفاظ 

ها أو بعضها كان معاصراً كانت تراثٌة تحتاج إلى بحث وتنقٌب عن معنا

 ظاهر المعنى.

التناص الدٌنً  –ثم الفصل الثانً : التناص عرضت فٌه ثبلثة مباحث 

االقتباس من القرآن الكرٌم والحدٌث النبوي  –وقصدت به ما اصطلح علٌه 

الشرٌؾ، ثم التناص التارٌخً إذ أستلهم كثٌراً من الحوادث والشخصٌات 

بً ، أشرت فٌه إلى ظاهرتٌن مهمتٌن هما التارٌخٌة ، ثم التناص األد

تناص المثل ،والتناص الشعري، إذ وجدت أن الشاعر ضمن شعره بعض 



 ٔ٘٘ 
 

األمثال التراثٌة ،و استلهم عدداً من نصوص  الشعراء قدٌمهم وحدٌثهم كل 

 ذلك من خبلل األمثلة الواضحة .

 ثم الفصل الثالث األسالٌب والعصور :

األمر والنداء واالستفهام كبل ذلك من  المبحث األول األسالٌب : مثل

 خبلل األمثلة :

المبحث الثانً  : الصور وقد اشرت فٌه إلى الصور البٌانٌة مثل التشبٌه 

واالستعارة والكناٌة ، ثم الصورة البدٌعٌة من طباق ومقابلة خاصة 

ألنها األكثر ظهوراً ثم الصور التشخٌصٌة ثم الصور المتولدة من 

 كل ذلك من خبلل األمثلة وبٌانها فً النص . األلفاظ العادٌة

 :النتائج 

 على أن هنالك بعض النتابج التً توصل إلٌها البحث .

إن القضٌة الفلسطٌنٌة تعد المحور األساس الذي بنى علٌها الشاعر  -     

 نصوصه.

خلو دٌوان الشاعر من أي موضوع آخر ؼٌر القضٌة الفلسطٌنٌة وما  - 

إن كثٌر من قصابد كانت  -ٌتصل بها.                                  

 رثاء لئلنسان الفلسطٌنً أو لمكانه.

إن الشاعر لم ٌكن من الشعراء األكثر ثراء فً الصور واألسالٌب   - 

 كونها شعراً.وكانت بعض نصوصه نظماً أكثر من 

 وهللا أسال أن ٌوفق لما فٌه الخٌر والسداد.

 

 

 

 



 ٔ٘ٙ 
 

 المصادر والمراجع

استراتٌجٌة التناص قراءة فً قصٌدة ، سبوا سٌد العشاق ، للشاعر  -

 شبكة األنترنت . –المختار حسنً  –محمد علً البراوي 

أشكال التناص الشعري ، دراسة فً توظٌؾ الشخصٌات التراثٌة ،  -

 الهٌبة المصرٌة للكتاب .أحمد مجاهد ، 

أهدي سبٌل إلى علمً الخلٌل العروض والقافٌة ، محمد أحمد قاسم ،  -

 المكتبة العصرٌة ،بٌروت 

 -اإلٌضاح فً علوم الببلؼة للخطٌب القزوٌنً ،شرح وتعلٌق وتنقٌح -

 دار الكتاب البنابً . –محمد عبدالمنعم خفاجً 

ل حسن عباس ، دار فض –علم المعانً  –الببلؼة فنونها و أفنابها  -

 الفرقان ، عمان 

التكوٌن البدٌعً ، محمد عبد  –بناء األسلوب فً شعر الحداثة  -

 المطلب 

 أحمد ناهم ، دار اآلفاق العربٌة . –التناص فً شعر الرواد  -

دراسات فً األدب السعودي ، عباس بٌومً عجبلن عبدهللا سرور  -

 دار المعرفة الجامعٌة االسكندرٌة . –

تري ، تحقٌق حسن كامل الصٌرفً ، دار المعارؾ دٌوان البح -

 القاهرة .

دٌوان أبً الطٌب المتنبً بشرح ابً البقاء العكبري ، دار المعرفة ،  -

 بٌروت .

دٌوان أبً نواس ، تحقٌق أحمد عبد المجٌد الؽزالً ،دار الكتاب  -

 العربً بٌروت .

 دٌوان أمرئ القٌس تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم . -

الكتاب اإلسبلمً ،  –دٌوان التهامً أبو الحسن محمد بن علً  -

 دمشق 

 دٌوان الشنفري ، تحقٌق طبلل حرب ، الدار العلمٌة، بٌروت . -

 السرقات األدبٌة ونظرٌة التناص عبدالملك سبوا سٌد القسام . -

دٌوان الحماسة ألبً زكرٌا ٌحٌى بن علً الخطٌب البنداري تحقٌق  -

 بة التجارٌة .محمد محً الدٌن ، المكت
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شرح المعلقات العشرة لؤلمام أبً زكرٌا التبرٌزي ، دار صادر  -

 بٌروت .

 الشوقٌات ، أمٌر الشعراء أحمد شوقً ، مكتبة مصر . -

أحمد بسام السالمً ، دار القلم ،  –الصورة بٌن الببلؼة والنقد  -

 دمشق .

الصورة الشعرٌة عند طاهر زمخشري دراسة موضوعٌة فنٌة ،  -

 ر المسعودي ، مطبوعات نادي مكة األدبً .فاطمة مستو

الصورة الفنٌة فً النقد الشعري دراسة فً النظرٌة والتطبٌق عبد  -

 القادر الرباعً ، مكتبة الكتانً األرون .

الصورة فً الشعر العربً حتى آخر القرن الثانً الهجري على  -

 دار األندلس . –البطل 

ق االعجاز ، ٌحٌى بن الطراز المتضمن ألسرار الببلؼة وعلوم حقاب -

 حمزة العلوي الٌمنً ، دار الكتب العلمٌة بٌروت .

علم البٌان دارسة تحلٌلٌة لمسابل البٌان ، بٌسونً عبدالرحمن ،  -

 مإسسة المختار القاهرة .

علوم الببلؼة وتجلً قٌمتها الوظٌفٌة ، محمد شاوي دار الٌقٌن  -

 م ٕٔٔٓالمنصورة 

ً فراس محمد عارؾ محمود عناصر األبداع الفنً فً رابٌة أب -

 حسٌن ، القاهرة .

مقبول فً نقد الشعر الحدٌث ، علً شعري زاٌد، مكتبة الشباب  -

 القاهرة .

 فكرة الشرقات األدبٌة ونظرٌة التناص عبدالملك مرتاض . -

مؽامرة تؤوٌلٌة فً شإون العتبة النصٌة ، خالد -فً نظرٌة العنوان -

 حسٌن حسٌن ، دار التكوٌن دمشق .

شوقً ضٌؾ ، دار المعارؾ القاهرة . عبدهللا  –قد األدبً فً الن -

 سرور دار المعرفة الجامعٌة االسكندرٌة .

كتاب األؼانً تؤلٌؾ أبً الفرج األصبهانً علً بن الحسٌن ،  -

 مصور عن دار الكتب .
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لؤلمام العبلمة أبً الفضل جمال الدٌن محمد بن  –لسام العرب  -

 مكرم ابن منظور االفرٌقً المصري .

 لؽة الشعر العربً عدنان قاسم الدار العربٌة للنشر .  -

مجمع األمثال ألبً الفضل المٌدانً ، تحقٌق محمد أبو الفضل  -

 إبراهٌم ، عٌسى الٌاس الحلبً . 

معجم مصطلحات األدب مجدي وهبه مكتبة لبنان ، مجلة عبلمات  -

 ه . ٔٔٗٔفً النقد ذو القعدة 

أحمد مطلوب ، مكتبة  –معجم المصطلحات الببلؼٌة وتطوٌرها  -

 م . 98ٗٔلبنان ، بٌروت 

، إبراهٌم مصطفى أحد حسن الزٌات  قام بإخراجه –المعجم الوسٌط  -

، حامد عبدالقادر ، محمد علً النجار ، اشرؾ على طبعه 

 المكتبة العلمٌة طهران .  –عبدالسبلم هارون 

هرة مقاالت فً النقد األدبً ، محمد مصطفى هداره ، دار القلم ، القا -

. 

الواسطة بٌن المتنبً وخصومه علً بن عبدالعزٌز الجرجانً ،  -

 تحقٌق ونشر محمد أبو الفضل ، وعلً البجاوي ، دار القلم القاهرة .

الموازنة بٌن أبً تمام والبحتري الحسن بن بشر األمدي تحقٌق  -

 الكتب العلمٌة ، بٌروت. –وتعلٌق محبً الدٌن عبدالحمٌد 
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