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Abstract 

Stylistic method is one of the most critical modern approaches to the study of texts, 
especially poetic texts and it has received a lot of attention form researchers because 
of its significant contribution to the understanding of the text after exceeding the 
apparent dimension of the text and delve into the meanings and semantics that 
emerge from verbal forms and semantic units. Maad Al-Jubouri is a prominent poet 
on the map of contemporary Arabic poetry and his poetry is characterized by a 
critical vision of the reality of life. It is only right to say that it is one of the most 
prominents who influenced the Arabic poetic library with revolutionary poems that 
reveal the great poetic awareness, the sensation, the eloquence of vision and the 
strong affiliation to reality. The focus here is on the study of al-Buraq's poem al-
Jubouri and the research in the study of the lightning poem is based on the 
methodology and is carried out in two axes: the first axis is related to the study of 
the text and the attempt to explain the text and the manifestation of meanings and 
semantics in the intellectual, semantic and literary levels and the second axis is a 
study of the formal forms of the poem. The results indicate that Al-Barq's poem is 
alive, moving and embodies the poet's adherence to life and refusal of death and 
surrender. It also expresses the rejectionist attitude of the poet towards the foreign 
presence in Mesopotamia; also includes the poet's rejection of the Arab countries' 
unstable position considering Palestine and Iraq. And the poem in its introduction of 
these meanings lean on the language of the symbol symbols not to mention the 
enjoyment of the poem of metaphor and the various types of images of displacement 
and out of the ordinary, and used the poet satiric stinging of the Arab rulers who 
collude with enemies. On the other hand, came verbal forms according to the 
meanings that the poet tries to broadcast in the psyche of the recipient and to let 
them comprehend the atmosphere of the poem which is not created by chance. 
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  ق أوموجاااجلبوري: قصيدة البري شعر معديف  أسلوبي ِّة قراءة
 2اتيعاطي عب، 1داسي مفر ين اليحس

 توراه من اامعة طهرانكج مرحلة الديخر .7

 ان طهرانيكة وآداهبا جبامعة فرهنيأستاج مساعد قسم اللغة العرب .2

 (22/20/2222؛ تاريخ القبول:  20/72/2272)تاريخ االستالم: 

 امللخص

 ة االنتقادي ِّة إيليبالرؤ هتّسم شعريو ،طة الشعر العريب املعاصريخر ين عليمن الشعراء البارز "معد اجلبوري" عدُّي

شف كبقصائد ثوري ة ت العربي ِّةَ تبة الشعري ِّةَكن أثروا امليهو من أبرز الذ قلناجاوز الصواب إن نتوال  ، شيالواقع املع

 ياالهتمام هنا عل نصبّي. الواقع د إيلية وانتمائه الشديف وبالغة الرؤيد واحلس الرهيعن الوعي الشعري الشد

قد و،األسلوبي ِّة وي ِّة يالبن يعل دةيهذه القصوقد اعتمد البحث يف دراسة ملعد اجلبوري  " قريالب"دة يقصدراسة 

، إضافة اىل  هعانيم ةوجتلي هاولة شرححمبدراسة النص و رتبطين؛ احملور األوّل يورحم علىالدراسة  احتوت هذه

أنَّ   النتائج إيلريوتش. دة يلي ِّة للقصكهو دراسة لألنسا ق الش،فاحملور الثاين أما ة.واألدبي ةوالداللي ةريكالفالدالالت 

عبِّر يوورفض املوت واالستسالم  ادهايوارتاة يتشبّث الشاعر باحل ة وجتسّدكاة واحلريتنبض باحل " قريالب"دة يقص

ضا رفض الشاعر للموقف يوتتضمّن أ،ن يلحضور األانيب يف أرض الرافدالرافض للشاعر اقف  موضاً عن يأ

 كيلغة الرمز ناه يأ علكملعاين تتودة يف طرحها هلذه ايوالقص. والعرا ق نياملتخاجل للدول العربي ِّة يف قضي ِّة فلسط

ما ك.اح واخلروج عن املألوف ية واالستعارة واألوماط املختلفة من صور االنزيناكالدة من يعمّا تتمتّع به القص

واستخدم االلفاظ الفخمة ،تواطأون مع األعداء ين يام العرب الذكحلحبق ااستخدم الشاعر السخري ِّة الالجعة 

ااءت  وقدهذا  .اُخرى من اهةرفض املوت ياة ويتو ق للحيونفسي ِّة شاعر ،ا ق من اهة ينة اليت تتالءم والسيالرص

ن كيمل وتتالءم معه و باملعين ل الشاعر بثَّها يف نفسي ِّة املتلقي أو ترتبطاوحياللفظي ِّة وفق املعاين اليت األنسا ق 

 .بل تتالئم والفضاء الشعري ،أساس الصدفة واإلعتباطي ِّة يفها عليتوظ

 املفردات املفتاحي ِّة

  . سلوبي ِّةاأل ق، ريدة البيالشعر العراقي املعاصر، معد اجلبوري، قص
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 املقدمة

ه يعود إليد للشاعر يهي املالج الوح و اتحيواإل بالدالالت يحبل ونكإنَّ اللغة الشعري ِّة ت

املتلقي  الشاعر إللقائه إيل يسعيه ما يور فوتتبلسه يمشاعره وأحاس دية جتسيعل منه آلجيو

 أنَ ري غري اجلماهنيب و الشاعر نيب التواصل اسر دانيامل هذا يف الشعري ِّة اللغة ونكوبثَّه وت

 أنَّ كوال ش، س والعقبات يل ومليء بالتضاريوطوك درب هذا التواصل اللغوي الشعري شائ

والفجوة يف  ،التلقي نيوب النص نيب الفجوة يسمّي مبا هتمُّي الشعري ِّة اللغة اغةيص يف الشاعر

 أفق سركا ق هي املسافة اجلمالي ِّة اليت تتمتّع هبا اللغة الشعري ِّة ومن شأهنا دوماً  يهذا الس

 احلوااز من جمموعة وراء يربكالشاعر ال يختتيب مرام ، هذا علىوعالوة ، التلقي

 املنهج بوصفها األسلوبي ِّة مهمة يتتجلّ هنا ومن هابسهولةيعل القبض نكمي ال والصدود

د يري اليت اتيواملقصد والدالالت املعاينإىل  الوصول بغية لشعريا النص لدراسة النقدي

 ريبكدورها وإسهامها الإىل  و عود الفضل لألسلوبي ِّةيالشاعر زرعها يف نفسي ِّة املتلقي؛ إجن 

 للغة العالمايت الظاهر وراء ختتفي اليت املختلفة املعاين عن شفكوال النص فهم يف

إىل نتمي معد اجلبوري ياملعاين.إىل س والعقبات اليت حتول دون الوصول يارضبالت الطافحة

 نكيها مبلغاً مل ية الشعري ِّة لألسرة اجلبوري ِّة وبل  فريواصل املسقد  أسرة شعري ِّة متاماً و

سماء الشعري ِّة لألسرة اجلبوري ِّة الهو بدر ف ، هيإل الوصول يعل قادراً أسرته أبناء من أحد

 .إنههو رائد الشعري ِّة يف األسرة اجلبوري ِّة ناقل إن الصواب نتجاوز نكجنومها ومل نوالبقي ِّة 

 تبةكامل تلها وأغنيفت تدة وأضرميمشعة القص تزة اليت أشعليمن األصوات الشعري ِّة املتم

تنبع من الوعي الشعري اليت  املتوهجة الشعري ِّة القصائد من مبجموعة العربي ِّة الشعري ِّة

ص ي.إنَّ اجلبوري حراملوهوب للشاعر واملعرّيف الثقايف نياخلز عن شفكللشاعر وتد يالشد

الدهشة واملباغتة إىل اغته يف الصورة اجلمالي ِّة الداعي ِّة يبناء الشعر وص يد احلرص عليشد

متام التجلي يف  ةًمتجلي للشعر اجلمايل باجلانب الشاعر اهتمام ضوء يف املعاين نكومل ت

الوصول  بغيةص والتمعن والدراسة يالتمحإىل تاج حيفهم شعر اجلبوري  إنّ بل ،ظاهر اللغة

 عن توقه ريلته للتعبيعل الشعر وسجيقي عن شعر هذا الشاعر الثوري الذي يالفهم احلقإىل 

اول هذا البحث حي اع.يالوهااة اليت ترفض املوت والضد روحه ياة وجتسياحلإىل د يالشد

املنهج  يدة عليواعتمد  يف مقاربته هلذه القص، ملعد اجلبوري  " قريالب"دة يدراسة قص

األسلويب بوصفه املنهج النقدي املهم يف دراسة النصوص الشعري ِّة وااء البحث يف دراسته 

واحملور الثاين دراسة  ،ن:احملور األول دراسة يف الرموز والدالالتيورحمدة يف يهلذه القص
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 وهتدف ،دة وهي حتمل املعاين والدالالتيا ق اللفظي ِّة للقصللظاهر العالمايت املرتبط باألنس

 جمموعة من األسئلة منها: علىاابة اىل اإل

 املعاين والدالالت نياالرتباط ب و ق  وماهريدة البيماهي أهم املقومات األسلوبي ِّة لقص

شف عنها كتاليت دة يسة هلذه القصيار الرئكوما هي أهم األف والظاهر العالمايت للغة 

 األسلوبي ِّة 

 خلفي ِّة البحث

الشتاعر  ة شتعر  ريثكت وتناولتت أقتالم   ،  نيباحث من الريثكصار شعر اجلبوري مهبط اهتمام ال

" ريدة " لقتاء أخت  يقصت » حممتد مقالتة  حتمتل عنتوان     ريف خضت يتب خلكر:كخنصُّ بعضها بالذ

ن سنة يلرافدواملقالة مطبوعة يف جملة آداب ا« للشاعر معد اجلبوري: قراءة يف املنت الشعري

ب اللغوي ِّتة  يدة اليت تطفح بتالرموز املختلفتة واألستال   يلي ِّة هلذه القصيم والبحث قراءة تأو2222

استتي مقالتتة معنونتتة بتتتتتت "ثنائي ِّتتة املتتوت  ي النيتتتب حستتكو. اح واالنتتتهاو واملفارقتتة و..يتتمتتن االنز

املعاصتتر ستتتنة  اة يف شتتعر معتتد اجلبتتوري" واملقالتتتة مطبوعتتة يف جملتتة دراستتات األدب       يتت واحل

اتتب  كتب نفس الكو  ،اة يف شعر الشاعريوهي دراسة جلدلي ِّة املوت واحل 21م يف العدد 2272

ي ِّة الرمز واحنراف احلضور يف شعر معد اجلبوري" واملقالة مطبوعة كمقالة حتمل عنوان "حر

مز يف شعر لرلي ِّة كيناميلداري ِّة ويوهي دراسة للمفارقة التصو 7221 سنة نييف جملة لسان املب

« ائي ِّة العنوان يف شعر معتد اجلبتوري  يميس»واختار اخالص حممود عبداهلل موضوع ، الشاعر 

شتتعر  ائي ِّة للعنتتوان يفيميدراستة ستت والبحتتث ،م يف اامعتة املوصتتل  2272عنوانتاً لرستتالته ستتنة  

تبتها  ك« قتاع يف شتعر معتد اجلبتوري    ية اإليت بن» حتمتل عنتوان   ريرستالة مااستت   وهنتاو  ،الشاعر

ومل جند بعد الرحلة . م2221سي يف اامعة املوصل ونوقشت الرسالة سنةيم حممد اجلرقاس

أوّل دراستتة بنائي ِّتتة  هتُّ بصتتلة ملوضتتوع هتتذا البحتتث وهتتذميتتلتتة يف اتتتالت واملواقتتع حبثتتاً يالطو

ملعتتد  " قريالتتب"دة يشتتف عتتن اخلصتتائص األستتلوبي ِّة واملقومتتات الفني ِّتتة والداللي ِّتتة لقصتت كشتتاملة ت

 اجلبوري.

 طار البحثاملصطلح وإد يحتد

 للغة نيف عنها عند العلماء والدارسيد مفهوم األسلوبي ِّة وأصبح التعريتضاربت اآلراء يف حتد

ا ق قبل أن ندخل يف جمال األسلوبي ِّة يويف هذا الس اب متعدد األطراف ومتشعب األبعادواخلط

فقد  لنستتبة للشتتاعر وخاصتتة با ،ف متتواز عتتن األستتلوب.فماهو األستتلوب   يتت تعرمينبتتدأ بتقتتد 
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 عتتن ريفي ِّتتة بنتتاء اللغتتة للتعتتب  يكاء والعتتامل وياألشتتإىل ة يتتة الرؤفيّتتيكارتتتبط مفهتتوم األستتلوب ب  

تلتتتف املفهتتتوم اللغتتتوي لألستتتلوب عتتتن املفهتتتوم     خيأنَّتتته ال  للنظتتتر والالفتتتت،اء والعتتتامل ياألشتتت

موضتتع ق والواتته واملتتذهب و يف يتتيف لستتان العتترب أنَّ األستتلوب هتتو الطر، واتتاءاالصتتطالحي 

)ابتن منظتور، دت،    « منته نيب متن القتول أي أفتان   يقال أخذ فتالن  يف أستال  ي»:آخر من اللسان

بط نستت ي وهتذا  متا   ريق واملنتهج يف التعتب  يت األستلوب هتو الطر  ،هذا األساس  يمادة سلب( وعل

آلي ِّتتة  تختذ متتن أداة التواصتل  ي نياتل نفسته حتت  أنَّ األستلوب هتتو الر  يريتت نيحت  "فتتونيب"متن قتول   

فتون يف  يوب متن قتول ب  كاتا  "سكمتا "ستتخراه  يقة وهذا هو ما ياملنهج والطركتخذه ي وريللتعب

( فاألستتتلوب هتتتو 22م:2272اشتتتي،ي وحساستتتي ِّته اخلاصة)عريأنَّتتته لغتتتته يف التعتتتبإىل ه ريتفستتت

 عتن  ريقتة التعتب  ي واألسلوب بالنسبة للشتاعر هتو طر  ريال التعبكل من أشكتابة وشكق يف اليطر

لفتت االنتبتاه يف أستلوب الشتاعر هتو      ي عتن واقعته ومتا    ري التعتب سته ومنهجته يف  يمشاعره وأحاس

 تمّتتتقتتة ييف احلقوة خلتتق األستتلوب للشتتاعر   يتت نفستتي ِّة الشتتاعر واللغتتة بوصتتفها آل   نيالعالقتتة بتت 

سه وهتذا متا   يار أسلوبه اخلاص به وفق مشاعره وأحاسياغة اللغة بالنسبة للشاعر يف اختيص

 ف األستلوب يف ارتباطته باللغتة   يت ان هذا هو تعركواجا  "فونيب"قول  يقه عليوب يف تعلكراه ااي

قتتدِّمون ي يني واللستتاننيفهنتتاو طائفتتة متتن الدارستت اللغتتوي ريأنَّتته فرداني ِّتتة التعتتب يه علتتريوتفستت

ر واملنتهج  كت قتة يف الف يهو الطر "شوبنهاور"ر فاألسلوب عند كف األسلوبي ِّة يف ارتباطه بالفيتعر

إىل تلف متن شتخص   خي عنده هو األسلوب وهو ريكفة التفياء والعامل وطرياألشإىل ة ييف الرؤ

متن املنظتور اللغتوي والتتداويل     دراسة اللغتة واخلطتاب    يف علكعية فهي علم أخر أما األسلوبي ِّ

نقتد النصتوص   لاملؤسس األول لألسلوبي ِّة علم دراسة اخلطاب واللغتة ومنتهج    "باريل"وهو عند 

 ريتتدرس وقتائع التعتب   »أنَّ األستلوبي ِّة   يريت ات ويواللستان  النقد واألدب نيجسر تواصل بكعمل يو

 وقائع احلساسي ِّة املعبّرة عنها لغوي ِّتاً  رينها الواداني ِّة، أي تدرس تعبياللغوي من ناحي ِّة مضام

إىل ة يت فوفتق هتذا الرؤ   (27م: 2272اشتي، يع«)احلساسي ِّة يما تدرس فعل الوقائع اللغوي ِّة علك

ة اللغوي ِّة يف ارتباطها بالفعل الواتداين هتي موضتوع علتم األستلوبي ِّة      األسلوبي ِّة تصبح احلساسي ِّ

 Rafatyr ريفتات يور Dulas ودوالس Orivihفيي أمثال أرنياليت تعين حسب جمموعة من الباحث

تستلّط  يات، فهتي بتذلك منتهج لستاين     يوصف للنص األديب حسب طرائق مستتقاه متن اللستان   

 يه علتتتترية تتتتتأثيتتتتء روابطتتتته الداخلي ِّتتتتة   آلري واألديب قصتتتتد استتتتتجالكتتتتاخلطتتتتاب الف يعلتتتت

اغة اللغتة  ييب وصت يكرم التت يالتنظت و( عرب دراستة النظتام اللغتوي    22م: 7222املتلقي)املسدي،

أي هتتي ،وهتتذا هتتو موضتتوع األستتلوبي ِّة   الشتتعري ر والواتتدان واملنطتتق  كتتالفإىل ل بغيتتة الوصتتو 

ر املطتروح يف ظتاهر   كت الف يعلت منتة  ياالهتمام باللغة والبعد النسقي للخطتاب والتنص بغيتة اهل   
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املتتدلوالت اجلمالي ِّتتتة يف التتنص األديب ومتتتن ختتالل االهتمتتتام    »عتترب دراستتتة   اخلطتتاب والتتتنص 

ي وآخرون، كوي)ا«   باملرسل واملتلقييي ِّة وعالقة هذه الصري  التعبي الصنيبالعالقة القائمة ب

رة التنص واملعتتاين  كت ف شتف عتن  كلي ِّتة للتنص الشتتعري لل  ية اجلمالي ِّتة والتأو يت ( بالرؤ722م:2270

 أنَّ الدراستة األستلوبي ِّة أصتبح    ريغت املختلفة اليت تتبعثر وراء الظاهر العالمايت للغتة الشتعري ِّة   

يف هتذا البحتث هتو أستلوبي ِّة متن نتوع        .ل النصتوص واملنتهج املتتبتع   يمتعددة يف حتل سالكهلا م

إىل  بغي ِّتة الوصتول   نين املختتلف يورالنسقي ِّة الدالئلي ِّة اليت تتضمن دراسة اللغة والداللة يف احمل

التتنص الشتتعري ففتتي احملتتور التتدالئلي دراستتة للرمتتوز واألشتتارات متتن        يرة الستتائدة علتت كتتالف

نه واحملتور الثتاين   يستة ومضتام  يرة التنص الرئ كشف واإلبانة عن فك ق وحماولة للريدة البيقص

يب يكوالتتتر صتتويتال يات املختلفتة متتن املستتو  يدراستة للغتتة يف التنص الشتتعري يف ضتوء املستتتو   

أستتاس  يدة علتتيفهتتا يف القصتت يم توظيتتتورصتتد نقتتدي لأللفتتاظ واألومتتاط الظاهراتي ِّتتة التتيت     

رة ومثتتة ومتتط متتن الدراستتة     كتت لجاتتته وارتباطتته باملوضتتوع والف   ارتبتتاط هبتتوااس الشتتاعر وخ   

ي ِّتتتة املوظَّفتتتة يف ريات التعبيتتتاألديب للتقن ياألستتتلوبي ِّة وهتتتي دراستتتة التتتنص الشتتتعري يف املستتتتو 

  ق للشاعر معد اجلبوري.ريدة البيقص

  قريدة البيدراسة أسلوبي ِّة لقص

ثالثة حماور:فاحملور األوّل حماولة  ،علىل آنفاً يما قك،الدراسة األسلوبي ِّة  توي هذهحت

واحملور الثاين دراسة للرموز والدالالت اليت تتمتّع  ،ريكالف يرة النص يف املستوكلتجلية ف

واحملور ،رة كة داللي ِّة خاصة تعرض الفكيالشاعر يف سب ستخدمهايدة واليت يهبا القص

 دة.يلي ِّة للقصكالش الثالث دراسة موضوعاتي ِّة لألنسا ق اللفظي ِّة والبين

 ريكالف ياملستو

رة العامتة للتنص   كت د الفيت ري أو حتدكالف يمن الدراسة األسلوبي ِّة هي املستو ويلإنّ املرحلة األ

املتلقتتي عتترب إىل دة أو القائهتتا يالشتتاعر بثَّهتتا يف أرض القصتتاول حيتتان املوضتتوعات التتيت يتتوتب

نَّ العنتوان يف  ، استوقفنا عنتد الدراستة املوضتوعاتي ِّة لتنص متا     يوأوّل ما  .استخدام لغة الشعر

رة بتتل هتتو كتتوالف اً عتتن املعتتينيتتاً خاليتتس عتبتتة شتتعري ِّة أو اتتزءاً بنائيالشتتعر العتتريب املعاصتتر لتت

اول الشتاعر زرعهتا يف نفستي ِّة املتلقتي     حيأو نقطة النهاي ِّة اليت  دةيالعام للقص اختزال للمعين

ا التتنص يتترَفهو ثُن االغفتتال عنتته يف دراستتة نتتص شتتعري متتا.كتتميثّتل اجلتتزء املهتتم التتذي ال  ميو.

ستهان به يف النص الشعري وهو اجلزء الشعري املهم ياً اليعدُّ منبّهاً أسلوبيو هلتألقه وانارته ل

ضتا عتمتات   يء ايضت ي(و772م:2272ل،يت ه فعتل القتراءة )اخلل  يت واالتنص لت  يشترف علت  يالذي 



202   2022 صيف، نيالثاعشر، العدد ة سابعالا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

ء للتنص للفي ِّتة معرفي ِّتة    يزوِّد القتار يت  يعتتاد هجتوم  كعمتل  يهتذا   يقه وعالوة عليالنص ومغال

ع القتول  يضوء ما مرَّ نستتط  يمتدُّ املتلقي بالعون يف فك النص واستنطا ق رموزه واشاراته وعل

ومتتن ".اجلبتتوري"دة يفتتته اخلاصتتة يف قصتت يمتتل وظحينا يديتت أنيدة التتيت بتت يإنَّ عنتتوان القصتت :

ن كت مي ،وَّن من اجلملة االمسي ِّةكتيدة اجلبوري ييف قص " قريالب"نّ عنوان فإبي ِّة يكالناحي ِّة التر

اغة ي ق مبتتدأ واخلترب حمتذوفاً وصت    ريون التب كي ق أو أن ريون املبتأ حمذوفاً واخلرب هو البكيأن 

ستتتفزُّ وعتتي املتلقتتي  يه يف العنتتوان الشتتعري  يتتمتتن أنتتواع التمو عتتدُّ نوعتتاً  يالعنتتوان هبتتذا التتنمط  

لتب النتبتاه يف هتذا    جيستهم يف مداومتة القتراءة وأوّل متا     يدة ويدفعه للخوض يف عامل القصيو

 ريوبتعتب  ،دتهيعنتوان تراثتي استتخدمه الشتاعر لقصت      " قريالتب "العنوان الشعري هتو أنَّ عنتوان   

 ،دامالص ت وحالتة  أاتواء احلترب والصتراع    إىل لنتا  يحيدة ينَّ عنتوان القصت  ميكتن القتول :إ  آخر 

ا ق يتالءم وسيم الصويت فالعنوان يوالتنظ  قريدة البيستوقفنا يف عنوان قصيأوّل ما وهذا هو 

فالبتاء   ،اعيوني ِّة والضت كرفض السياة واالنبعاث وياحلإىل تو ق يدة ونفسي ِّة الشاعر وهو يالقص

 ،وحتتاالت الغضتتب والستتخط يف احلتترب   تناستتبي ق صتتوت جمهتتور انفجتتاري   رييف عنتتوان التتب 

اشتتهر باحلضتور   التذي   وهتو  تالءم ونفستي ِّة الشتاعر  يت ضتاً  يع الصويت يف حرف الراء ايوالترا

 "أمتل دنقتل  "قونة الرفض والتصدي ومحل لتواء  يأوأصبح النضال واملقاومة يف أوساط األدب و

فالعنوان يف  "دنقل"بلغه ي ا ملغدان مبلي الشعر العريب املعاصر وبل  يف هذا امليفرائد الرفض 

أاتواء احلترب والصتراع    إىل لنتا  يحيدة ويد اهلوي ِّتة للقصت  يفة حتديمل وظحيدة اجلبوري يقص

منها دالالت الشتمو  واإلبتاء    يدة اجلبوري دالالت أخري ق يف قصريون لعنوان البكين أن كميو

، مشتتو  العتترب يف العصتتور املاضتتي ِّة    إىل ل يتتحي ق يف معادلتته ملعتتاين الشتتمو  واإلبتتاء    ريفتتالب

 ستتتعادة جاواإىل ضتتاً دعتتوة يه أيتتوف انتتة والتواطتتأ متتع األعتتداء يمختتدت نتتاره بفعتتل اخلوالتتذي 

ن ومبداومتتتة أعتتتداء األرض والتتتوط وموااهتتتةالنضتتتال املستتتتمر   متتتن ختتتالل الشتتتمو  واإلبتتتاء

ه أبتان  دتيهتذا وقتد أنشتد معتد اجلبتوري قصت      .ور يف ساحة احلرب والرفض والتصتدي  احلض

ي للعتترا ق وأصتتبح هلتتا أصتتداء واستتعة يف أوستتاط األدب والشتتعر وأثتتارت الجلتتة  كتتيالغتتزو األمر

نتبطح  تي ِّتة التيت   بالدول العر قياداتة يف الساحة العربي ِّة ملواقفها الصارمة من ريبكوضوضاء 

إىل دته يوين.قسّتتم معتتد اجلبتتوري قصتت يان الصهيتتكطتته الغاصتتب اليلقي وكتتيالعتتدو األمرأمتتام 

أجهاننتتا إىل د يتتستتتخدم الشتتاعر لغتتة شتتعري ِّة تع   ا يف اللقطتتة األويل. مخستتة أقستتام لقطتتات   

ة كت ه خضتم املعر واَت لُسِّتد الشتاعر و   جييف هتذه اللقطتة   و  "ياألعش"و"بشاربن برد "رائحة شعر 

ل غبتار احلترب وهتو نضتج باملعتارو وال      يزية وكوض املعرخيسِّد فرسه الولّاج جيمع األعداء و
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متختذاً بعنتان فرسته متن      م نارهتا ضتر يهتو التذي   وعند اندالع نتار احلترب   األعقاب إىل يراع 

  ق:ريدة البيقصقول يف افتتاحي ِّة يامسعه .رتابه اخلوف واهللع يدون أن 

اَمَحَتتتيب يب/ أو اَنَحَتتتيب/ال فتتر قَ/ ب ستتيفي تقتتتَح م  الغمرات /وعنتتدَ مثتتار  النَّقتتع  تصتتول /وأنا 

ها/حيتتتثُ السَّتتتاحات  صتتتليل /واآلفا ق  صتتتهيل / أع نَّت هتتتا ب يَتتتد ي     فارس تتتها الصَّتتتعب/وخوَّاض  لظا 

ستتتتأنس يفهتتتذا هتتتو معتتتد اجلبتتتوري التتتذي (.222 -227م: 2272)اجلبتتتوري،والشَّتتتاه د  أيلول ..

إىل نح هتتو و فرستته جيتتنفستته يف احلتترب والصتتراع و يعلتت يشتتخيستتاحات احلتترب والقتتتال وال

حضور عندما للزداد احلاحاً ية احلرب بل اسة يف ساحكبه االنتيساحة احلرب والقتال والتص

 ،وشيت وتلتتحم اجل  تلط احلابتل بالنابتل   خيت نمتا  يبتل ح  تصتاعد غبارهتا  يوتبل  احلرب أشتدَّها  

دة هتو نتزوع   يشتف عنته افتتاحي ِّتة القصت    كمتا ت كلفت االنتباه يماو .والقتال ار احلضوريتار خخي

 املعاصتترة متتا فعلته أمثتتال البتتارودي و دة يفعتتل يف القصت يف اءيتتطائفتتة شتعراء اإلح إىل الشتاعر  

ذو حيت دة يث نراه يف افتتاحي ِّة هذه القصي العرب حبينيكيالسكشوقي واجلواهري وهو آخر ال

ة عتترب استتتخدام  ميتتدة العربي ِّتتة القديد هوي ِّتتة القصتت يستتتعيأوتتتارهم و يضتترب علتت يحتتذوهم و

ل التتذود عتتن التتوطن يالنضتتال واحلتترب يف ستتبإىل اة وتوقتته يتت عتتن إرادة احلرياهتتتا للتعتتبيمعط

  األرض قائالً:نينه وبيعن العالقة بعبّر الشاعر ياني ِّة ويف اللوحة الث .واألرض

وحتتدي يف الستتاحة  متتا زلتتت/ أنتتا التتبري َق / والستتيف  املستتلول /ب دمي حَصَّتتنت          

بتتتالدي /وب خطتتتوي أدنَيتتتت  األجنُمَ/م تتتنيب كَفَّييب/صَتتتيَّرت  عتتترا قَ العشتتتق /حقوالً       

فُراتيتتته  عيوين/فَستتتعى النَّختتتُل إلَّيت/وأنتتتا أفتتتتح  للطتتتري  نواف تتتَذ        آم نتتتةً/ومنحت  

داري/وأردُّ املار  قَ والض لِّيل / وحدي يف الساحة ،/ يل صويت/ويَدايَ/ ويل ماءُ 

/وحجارة ييل نتار  تستع  إنَّ خيتو /يف ومتا ستوّ  يوالس/يابيين/واحلُبِّ وما أعط

 (.222 -222م:2272)اجلبوري،ل.....يظي من س جّيغ

صتتون يوهتتو  وستتط دوامتتة احلتترب  داً يف ستتاحة النضتتال و يتتسِّتتد الشتتاعر حضتتوره وح جيو

الشتتاعر أنَّتته  يريتتقتتة ينتتة املضتتمرة لفعتتل الشتتهادة والفتتداء ويف احلق يالتتبالد بدمتته والتتدم القر

اة لتتألرض يتتهتتبُّ  نفستته فتتداء  لتتألرض ويف موتتته ح   يل إلدامتتة األرض وخلتتوده وهتتو  يتتفكالتتدم 

املتتوت والشتتهادة اعتقتتاداً منتته بتتأنَّ األرض بعتتد موتتته وشتتهادته     رغتتب هتتو يف  يوالتتوطن وهلتتذا  

 ريها ويف هتذا تعتب  يونته لرافتد  يد متنح ع يضاً عن حبِّه لتألرض بتجست  يشف أكياة ويتنبض باحل

 األرض عالقة أحادي ِّتة  نينه وبيست العالقة بياألرض ولإىل شعري عن عالقة احلبِّ واالنتماء 

 وهتي  ريفالنخلتة هتي متن رمتوز العطتاء واخلت      » خذ والعطاءنهما عالقة احلبّ واأليبل العالقة ب
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( وهتتو يف هتتذا 722م: 2270فتتاتن غتتا ،«) نياتتته الدافقتته عتترب الستتنريضتتاً رمتتز العتترا ق ليأ

لتتألرض  هتتدي نفستته فتتداء   يان الشتتاعر كتتإجا املشتتهد الشتتعري املناضتتل يف لبتتوس اإلنستتان و    

ردُّ يت ختوض غمتار احلترب و   ياهبتة ف ه القتوة للمقاومتة وات  يت ه وهي التيت تعط يإل يفاألرض تسع

اة يبزغ الفجر يف األرض وتندلع شرارة احلي العرا ق حقوالً آمنةً واثرها ريصيل وياملارد والضل

ور يور فتالط يت  عنه الشاعر بفتحه النوافتذ للط ريعبّيوهذا هو ما . وتسودها أاواء احلري ِّة  هايف

يف احلري ِّتة  ،فع ورمتز األمتل   يت اإلنستاين الرف والطمتوح  يف الشعر العتريب العاصتر رمتز احلري ِّتة     

 سترد احلري ِّتةَ ي أنَّ ما ريغ ،  هياألمل ف شعلةُ تيبفَّخَقد واألرض  العرا ق مسلوبة من قبل أعداء

معتتد  كدليتت متتن هنتتا  .الشتتعب واألمتتة هتتو فعتتل الفتتداء والشتتهادة     إىل د األمتتل يتتعياملستتلوبة و

اة يت دحتر العتدوان وإعتادة احل   بغيتة  والشتهادة   مجالي ِّتة النضتال ومجالي ِّتة الفتداء     يعلاجلبوري 

 قول:يامسعه  ،الوطنإىل األرض وإىل 

اآليت، ومعتتتتي  /أنتتتتا الطتتتتالع  متتتتا بتتتتنيَ النَّهتتتترَين /وحتتتتدي يف الستتتتاحة  متتتتا زلتتتتت 

واَمَّعتتتت  /وأقمتتتت  األبتتتراجَ /وصتتتايا شتتتعيب /دَوَّنيبتتتت  علتتتى ر قُتتتم  الطتتتني    /الطوفتتتان 

وحرَّضتتت  صتتخورَ   /أبصتترت  فَحتتذَّرت   ولقتتد /وللج لَّتتى أعتتددت  ايتتادي   /الفُرستتان 

وطلعت/ يدايَ لشعيب أشرعة /وخطايَ قناديتلُ/وواهي   /وبطونَ و هادي/ا بايل

 (.223 -222م:2272)اجلبوري،قمَر  جلبني  بالدي..

داً يف ساحة يما فعل يف بداي ِّة اللقطة حضوره وحكسِّد الشاعر يف املشهد الشعري جيو

أنَّ للنظر فت الاألرض والإىل ل الطوفان محيلفرات و دالة وانيطلع من بيالنضال وهو 

مل الطوفان للبالد حيه السالم( ويتقمّص شخصي ِّة نوح)علياملشهد الشعري  االشاعر يف هذ

سِّد الشاعر يف هذا جيهذا و. دهم يوتب والطوفان هو القوة املدمّرة اليت تفسِّخ أعداء األرض

ء يشاطإىل قود األمة يواّه مشوار الشعب وي وأصبحه أشرعة للشعب يدياملشهد الشعري أنَّ 

  البالد ونيقمراً جلب واهه باتو،ل قتامة البالد يزيوحضوره هو الذي  احةاألمان والرَّ

دعو ي داً يف ساحة القتالييف اللوحة الثالثة ظلَّ وحالشاعر  ينرو. ء للشعب الدروبيضي

 لَّكان بأنَّ ميد اإليؤمن شديائن وهون أضمروا لألرض األحقاد والضغيالذللقتال األعداء 

 .رامة الشعب واألمةكسوا ميأن  واعيستطيلن اهتم يناكل إمكولو حشدوا أعداء العرا ق 

 قول:يامسعه 

وأنا الطالع / ما بنَي النتهرين/ دعتوت  األعتداءل/ ليتومت ال تتتهاوى فيته  األبتراج /        

دعتتتوت  األعتتتداءل/ ليتتتومت ال يتتتذوي فيتتته  التتتزَّرع / وال ينقَط تتتع  الضَّتتترع /وال متتتتتدُّ       
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النريان /ناديت /فسَتتتتتدُّوا اآلجان/ وباحلقتتتتتد اتَّشَتتتتتحوا/ودعوت ه م  للستتتتتلم  فمتتتتتا   

/ وع ترا ق   م /ويغصَّ امليدان  /واتد / ورايت ه  األويلاَنحوا/فلتمتلئ  الوديانُ هب

الع تتتزَّة  والفرستتتان / لتتتن تلمتتتسَ أيديهميب/خ صَتتتلَ البصتتترَة /  لتتتن تعبتتتثَ رحي ه تتتم   

 (.220 -223م:2272)اجلبوري،ب ضفائر  ميسان ..

فض اناحه خيفالعرا ق  ،قة العدوانيقة العرا ق وحقيشف عن حقكيوالنص الشعري 

عته العدوان والغطرسة يألنَّ طب هنارفضوينهم كاألعداء لإىل املصاحلة د يدُّ ميللسلم و

وأضمروا هذه األحقاد لألرض .ي ِّة نة للعرب واألرض العربيغباحلقد والض ة حَش تَّم واهلمجي ِّة 

قبل يوال ألنَّ العرا ق أرض العزة واإلباء والشمو  ؛رامة العراقي ِّةكمسَّ ال نوعيستطي أنَّهم الريغ

ها يممارسة مشروع القتل واإلبادة ف يعملون علين يون املتساوم مع األعداء الذكيم وال يالض

ام العرب كاحلإىل ا ريامكواه الشاعر عدسة اليويف اللوحة الرابعة وم يال حيت "جي قار"من 

تواطأون مع أعداء األرض يق ويغطون يف سباهتم العمين يمع األعداء والذ نياملتهاون

 قول:يامسعه  ،والوطن

وحدي يف الساحة / وحدي/ والعصبةُ من عرب  النكسات /على التلِّ قُعوديب/ من 

) جي قتتتتتار  ( إىل اليتتتتتوم/ أهتتتتتزُّ جبتتتتتذع النختتتتتوة  قتتتتتيهميب/وهميب فتتتتتو قَ التتتتتتلِّ      

قعوديب/وأصتتتتتتيح  هبتتتتتتميب/ يتتتتتتا عتتتتتترَبَ الغفلة /والستتتتتتقطات /ويا عتتتتتتربَ التتتتتتدرب    

البئر/لتتوالكميب متتا هَتتزَّتيب  املستتدوديب/أفال ي حسُتتن  فتتيكم أحتتد / أن ي لقتتي حَجَتتر ا يف 

أوتتتتتادَ مضتتتتار ب نا/ريح  الغتتتتزوات /وال طالتتتتتيب كَتتتتفُّ حَقتتتتوديب/من جي قتتتتار، إىل     

 (.222 -221م:2272)اجلبوري،اليوم....

قة يل الشعري حقيكرِّس يف هذا التشكيلحظ أنَّ الشاعر يواملتأمل يف هذا النص الشعري 

على لشنِّ هجوم ؤوا ،مل جير اىل اليوم "جي قار"، من ؤمن هبا ومفادها هو أنَّ  األعداءي

التنازع  حالة إوما شاهدوا  ،و عقبة أسداً  غزوهم امام و شاهدوا ل، األرض العربي ِّة

م آرهبم مريرلتالفرصة  انتهزويعلى أن األعداء  حرّضام العرب مما ك احلنيب عراصتالو

 مةاتال ألعداء األ تحفس يتال ةالداخلي اتبالصراع قادةال النشغال ،وجلكاخلبيثة

 يف اع النخوة العربي ِّة يرخو احلضور العريب وضل ليعثوا يف األرض فسادا .كما أنّالعربي ِّة 

عل األعداء والذي ا نيمأساة األمة يف العرا ق ويف فلسط ، دور  هام يف سؤولي ِّةاملل مّحت

قول يو،األرض العربي ِّة  يهم عليديطالت أفة هذه األرض دووما رادع وال مانع تشقون صهومي

 ة اللوحة:ييف هنا
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وجاوَ ي طَلِّق  غرناطَةَ/وهيَ بأثواب  الع رس /وهتذا ي لقتي ل تبين صتهيونَ/ مفتاتيحَ      

اجلوالن /وجاوَ ي تاا ر  منذ زمانٍ/ ب قميص  فلسطنيَ/ ويركع  للتلموديب/حنيَ أهزُّ 

/ وواوهٍ ستوديب/وحدي يف  جبذع  النَّخوة  فيكميب/ال يسَّاقط حويل غري  بقايا أقن عَةٍ

 (.232 -222م:2272)اجلبوري،الساحة / يا عربَ الغفلة  والسقطات ..

استمراري ِّة إىل  ريشيان وكان وحمنة املكاع امليدة ضيسُِّد الشاعر يف هذه القصجي

العرا ق إىل اً يان واإلنسان معاً من األندلس ماضكالسقوط ومداومة املأساة بالنسبة للم

إىل د يعيقاع اخلواطر ويإ يعزف الشاعر يف هذا املشهد الشعري علي حاضراً.نيوفلسط

انة والتواطأ يجة فعل اخلياع اتد العريب يف األندلس نتياألجهان سقوط األرض العربي ِّة وض

تواطأون مع ييف األندلس و "ريأبو عبداهلل الصغ"نساقون وراء ما فعل يام العرب كفح،

ويف ،اع واخلراب يالضإىل العربي ِّة  األرضَ جير زاليارَّ وال  هو الذياألعداء وهذا التواطء 

ان يف األندلس وحمنة العرا ق ك حمنة املنيل الشعري بيكربط الشاعر يف هذا التشيقة ياحلق

 ريمهم مصيهن اليام العرب الذك عن احلماقة املتجذرة يف نفسي ِّة احلري للتعبنيوفلسط

يف وام كة املخزي ِّة للحيالنهاإىل ستحضار غرناطة ضاً بايأ الشاعر ريشيو، األرض واألمة

نا أنَّ معد ل نيتبيدة يري وبعد هذه الرحلة يف هذه القصكالف يضوء ما مرَّ يف هذا املستو

عدَّ يقة الرفض والتصدي يويف احلق ،از وشاعر الرفض والتمرَّدياجلبوري شاعر ثوري بامت

اانب موقفه الرافض إىل الً لألرض ويبدقبل يث ال يه حبينتمي إليعتنقه ويمذهب الشاعر 

لِّص األرض من خيوالقناعة بأنَّ احلبَّ الثوري هو الذي  ألعداء األرض ونضاله املستمر معهم

تبه، كيلِّ سطر كقوهلا ويف يلمة كلِّ كس فعل الشهادة والفداء يف يركضاً تيابدة وأكاحملن وامل

ام العرب كام األعداء بالسخري ِّة الالجعة حلزِّج مواقفه الثوري ِّة الرافضة أمميللشاعر  ينر

مع األعداء لقتل األمة  ا وتواطأوينين نسوا اتد والشمو  العربي مع األعداء والذنياملتهاون

 .نيالعربي ِّة يف العرا ق و فلسط

 األديب ياملستو

دة يالقصت اني ِّتة يف هتذه   كدة معتد اجلبتوري هتو أنستنة الرمتوز امل     يلب االنتبتاه يف قصت  جيأوَّل ما 

دة يانيّتتة وظَّفهتتا الشتتاعر يف هتتذا القصتت كل وهتتو متتن الرمتتوز امل يتتمثلمتتا نالحتتظ يف أنستتنة النخ

فمتتن الناحي ِّتتة  معتتاً اهتتتا اجلانتتب التتداليل واجلمتتايل  ياين حتمتتل يف طكتتوأنستتنة هتتذا الرمتتز امل 

ل متتتن ختتتالل إضتتتفاء الصتتتفات  يك والتشتتترياجلمالي ِّتتتة تستتتهم أنستتتنة النختتتل يف شتتتعري ِّة التعتتتب  

اانتب استهام األنستنة    إىل ، ة كنبض باحلريما جتعل املشهد الشعري كل يالنخإىل ني ِّة اإلنسا
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قتتة أنَّ أنستتنة  يويف احلق ،متتل اجلانتتب التتداليل  حي التتذي ق مجالي ِّتتة املشتتهد الشتتعري  يتتيف حتق

 رفتتض الشتتاعر لعوامتتل الستتلب والقتتتل والتتدمار    نيل يف هتتذا املشتتهد الشتتعري تتتربط بتت   يتتالنخ

هتتدفاً » عتتل األنستتنة جيض ضتتمن مشتتروع التترفض والتصتتدي ممتتا رفتتض األرض وجتعتتل األرو

متن قبتل   أنَّ األنسنة هي الرد الشعري والفين اإلنستاين  كاللتزامي ِّة الشعر بالقضي ِّة اإلنساني ِّة و

ضتد اإلنستان العتريب ومشتروعه      ميارستوهنا  زال األعتداء ياإلبادة اليت مارسها وال يعلاألرض 

أنَّ اإلنستان العتريب    يد الشاعر علت كؤيقة يضوء هذه احلق ( ويف21م:2272البستاين،«)ليالنب

ه األرض يف الترفض  شتارك رفض مشروع القتل واإلبتادة بتل ت  يقاتل ويس وحده من يوالعراقي ل

ون الصتورة الشتعري ِّة   كت ه قوة الرفض والتصتدي لت يعطتالشاعر وإىل  يسعتل يوالتصدي فالنخ

ن يومقاومتتتة العتتتدوان والتتترفض والتصتتتدي للتتتذاة يتتتاً عتتتن  إرادة احلريدة تعتتتبييف هتتتذه القصتتت

نة أنستت ألرض وإنستتاهنا معتتاً وهتتذا هتتو ستترُّ لتت املتعمتتد ريهتتا مشتتروع القتتتل والتتتدم يارستتون فمي

الشتاعر يف عالقتة   إىل  يستع يتمتّتع بصتفات اإلنستان و   يث يل الشعري حيكل يف هذا التشيالنخ

ل الشتتعري اجلمتتايل أنَّ  يكيف هتتذا التشتت  ياألاتتنيب ونتتر  تمتتتع متتن التمتتدد  لافتتل والتتزواج ل كالت

د للشتاعر  ياالنتماء الشتد  يد علكؤيها مما يونه لفراتينح عميام األرض الشاعر عند مثوله أم

ونته  ينح الشتاعر ع ميت ه اإلنستان وعنتدما   كت تلميوأمثتن متا    ي هي أغلنياألرض والوطن فالعإىل 

متن  األرض ص ختال ل يس يف ستب يوالنفت إىل عطي الغيعين أنَّه يء عنده فهذا يش يبوصفها أغل

إىل ون يف هتذا املشتهد الشتعري اجلمت    يت د الشتاعر متن ختالل متنح الع    كت ؤيوعذاباهتا ومعاناهتتا  

دة هتي  يات املوظَّفتة يف هتذه القصت   يجيومتن االستترات  األرض وحبِّته هلتا   إىل دة انتمائته  شت  يعل

الشتتتاعر  يالقتتترآين حتتتتت قتتتانون االمتصتتتاص فنتتتر  التتتنصجي ِّة التنتتتاص واستتتتخدام ياستتتترات

﴾ تَتتريبم يه ميب ب ح جَتتارَةٍ م تتنيب   ۳﴿ وَأَريبسَتتلَ عَلَتتييبه ميب طَييبتتر ا أَبَاب يتتلَ   ل:يتتاتتاء يف ستتورة الف  ستتتخدم متتا ي

ل ياستخدمها الشاعر من سورة الف اليتل يوالسج  ﴾۵﴿ ﴾ فَجَعَلَه ميب كَعَصيبفٍ مَأ كُولت۴﴿ س جِّيلت

د كت ؤيل ليظته متن الستج   يعتل غ جيالشتاعر   يدة نتر يويف القصت  هي احلجتارة املستمومة للعتذاب   

ا مت كة املؤملة املخزي ِّة ألعداء األرض عنتد املوااهتة والنضتال    يف النص القرآين النهايعرب توظ

ل ومتتن الرمتتوز املعرّفي ِّتتة التتيت استتتخدمها الشتتاعر يف      يتتش األبرهتتة وأصتتحاب الف يحتتدث جلتت 

لة العتذاب  يدة وست يدته رمز الطوفان والطوفان هو طوفان النيب نتوح)ع( ويف هتذه القصت   يقص

 ألعداء األرض طوفان العذابن حامالً معه ي النهرنيطلع من بيالشاعر  ياألرض فنر ألعداء

ومن صور التناص نلحظها يف اللوحة الثاني ِّة هو امتصاص البناء األسلويب القرآين املتمثّل يف 

ويف هتتذا  / إنَّ خيتتويل نتتار  تستتعى(يالقستم مثتتل قولتته: )واحلُتتبِّ ومتتا أعطى/والستتيف  ومتتا ستتوَّ 
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همتا  يمتن ف كي ينين األساست يف بوصتفهما الرمتز  يقسم الشاعر باحلبِّ والست يل الشعري يكالتش

وض غمتار احلترب   خيت أن إىل دفع اإلنستان  ياخلالص والنجاة فاحلبُّ هو احلب الثوري الذي 

حتمي ِّة النضتال   يد من الشاعر عليكه تأيضاً من رموز احلرب والقتال وفيف أيوالسوالنِّضال 

نبثق يلة بلوغ حلظة االنفتاح واحلري ِّة وهذا هو ما يلنجاح واخلالص ووسوالقتال بوصفه رمز ا

دة ييف هتذه القصت  إىل القرآين الذي استتخدمه الشتاعر ومتن البنتاء اجلمت     ويب من البناء األسل

إنستان  كاطتب اجلبتال   خيالشتاعر   يل الشتعري نتر  يكهو مثول اجلبتال أمتام الشتاعر ويف التشت    

رِّض بطون حياألرض و يخ األقدام عليهة والنضال وترساملواا يرِّض صخور اجلبال  علحيو

القتال يف قوله:)وللج لَّى أعددت  ايادي/ولقد أبصرت  فَحذَّرت /وحرَّضت  صخورَ  يالسهول عل

أوستع نطاقهتا    يون املقاومتة يف األرض علت  كت ا بال/ وبطونَ و هتادي/يومَ تطتاولَ أعتدائي...( لت   

الثالثتة  اللوحتة الشتعريّة   ومثة يف  هم يف األرض العربي ِّةيديطاولت أن تييف موااهة األعداء الذ

ي كتتترستتم هتتذه املفارقتتة صتتورة للستتلوو احلر»ط متتن أومتتاط املفارقتتة هتتو مفارقتتة الستتلوو.ومتت

هتا عناصتر   ية عامتة، تتربز ف  كت هتتا وتعتدُّ املفارقتة حر   وّناكعناصترها وم ه، يت للذي تقتع منته وعل  

( أو هتو النتوع اخلتاص متن     31: 7223مي،رستتم بتور،غال  «)ة للغرابة والستخري ِّة ريخاصة مص

ختتالف  طلتب منته أو هتو اإل   ية متع متا   ريثكت ت تفتاوت بتدراا  يالسلوو اإلنساين املنحرف التذي  

و ومتن هتذا التنمط متن     صدر عن اإلنسان وهذا هو مفارقة الستلو يتوقع وما ي ما نيي بكالسلو

التتتزَّرع /وال ينقَط تتتع    املفارقتتتة جنتتتدها يف قتتتول الشتتتاعر: دعتتتوت  األعتتتداءل/ليومت ال يتتتذوي فيتتته       

الضَّتترع/وال متتتتدُّ النريان /ناديتتت  /فسَتتدُّوا اآلجان/ وباحلقتتد اتَّشَتتحوا/ ودعتتوت ه م  للستتلم  فمتتا     

اَنحتتتتوا/ فلتمتلتتتتئ  الوديتتتتانُ هبتتتتم /ويغتتتتصَّ امليتتتتدان /وع را ق  الع تتتتزَّة  والفرستتتتان / لتتتتن تلمتتتتسَ   

 (.220 -223م:2272)اجلبوري،سان ..أيديهميب/خ صَلَ البصرَة / لن تعبثَ رحي ه م  ب ضفائر  مي

 موقف الشاعر وموقف نيبالتعارض بيف هذا املشهد الشعري  وتتحقّق مفارقة السلوو

نحوا جي أنَّ األعداء ال ريالسلم ونبذ القتال واحلرب غإىل دعو الشاعر األعداء ياألعداء؛ ف

قِّق مفارقة حيهم األحقاد والضغائن للعرا ق واألرض العربي ِّة وهذا هو ما يللسلم وأضمروا ف

األعداء إىل صبو ي ما نير بيالتغايف هذا املشهد الشعري ومثة مفارقة تتمثَّل يف  والسلو

واجلثوم اء زحفوا للعرا ق بغي ِّة استالبه اراء حضورهم يف العرا ق ويف األرض العربي ِّة؛ فاألعد

 أنَّ هذا هو هدف ريرامة غكالعزّة وال وه بانتهايل فيروع اإلنساين اجلمه وااهاض املشيعل

  ،هاكرامة العربي ِّة وانتهاكع األعداء مس اليستطيد املنال باعتراف معد اجلبوري وال يبع

 إنساهنا وتقاوم مع إنساهنا للتمنّع من ري والعطاء لغريون مصدر اخلكأن ت ترفض األرضف

من واه كيممارسة املشروع االستاليب من قبل األعداء ومن  َّ ااهاض احالمهم؛إجن 
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تحقّق يف ي ما نياحتلّوا العرا ق وبه األعداء عندما يصبو إلي ما نيبيف التعرض املفارقة 

تصه ميأسلوب القسم الذي ثري دالالت املفارقة يف هذا النص الشعري هو يالنهاي ِّة ومما 

عه يالداللة اليت تش يداً عليكون تأكيالنص الشعري من النص القرآين حتت قانون التناص ل

 دة.ياملفارقة يف القص

ز كتتدة وأصتتبح التنتتاص املرتيأرض القصتت يمن علتتيهتتيدة أنَّ التنتتاص ييف هتتذه القصتت ينتتر

ل الشتعري متن   يكء التشت  وآختر إلثترا  ني حت نيستتخدمه بت  يالتذي  الشتاعر   يالشعري األساس لتد 

هتا  يز علكت تعيزي ِّتة التيت   كدة الشتاعر البتؤرة املر  يثِّل التنتاص يف قصت  مياء والداللة وحيناحي ِّة اإل

ف التناصتتي يف شتتعر معتتد  يتتلتتب االنتبتتاه يف التوظجيمِّلتتها الداللتتة املعاصتترة ومتتا  حيالشتتاعر و

بنتربة الطعتن والستخري ِّة     عتن الداللتة املعاصترة    رياجلبوري هو استخدام النص القرآين للتعتب 

يف قوله:حنيَ أهزُّ جبذع  النَّختوة  فتيكميب/ال يسَّتاقط حتويل/غري  بقايتا       واالستهزاء مثلما نالحظ

أقن عَتتتتةٍ/ وواتتتتوهٍ ستتتتوديب/وحدي يف الستتتتاحة / يتتتتا عتتتتربَ الغفلتتتتة  والستتتتقطات /ويل دونَكُتتتتم  يف       

( 232م:2272)اجلبوري،ديب ....الغمرات/حشوديب/ ب يَد ي ألوي ع ن قَ احلرب  /وأعدائي للنار  وقو

وَ ه تتز ِّي إ لَييبتتك  ب ج تتذ ع  النَِّخيبلَتتة  ت ستتاق ط   ﴿ :تنتتاص متتع متتا اتتاء يف قولتته تعتتايليفتتالنص الشتتعري 

اع النختوة العربي ِّتة   يشتف التنص الشتعري املتنتاص عتن ضت      كيو( 23/مي)مرعَلَييبك  ر طَبتاً اَن ي ِّتا﴾  

 العتتتزة ريالعربي ِّتتتة الطافحتتتة بعتتتبن نستتتوا أمتتتس احلضتتتارة يام العتتترب التتتذكتتتف حليتتتوقنتتتاع الز

ات النص القرآين واستخدمه واعل النخوة ياح يف معطي.فقد قام الشعر للق االنزواحلضور

 نمت كي أنَّ متا  ري جبذع النخلتة غت  ميما هزَّت مركام العرب كذع خنوة احلجبان النخلة وهزَّ كم

 ومعتد  ميل متن متر  كت ة ليت  النص الشعري والنص القرآين هو ما حدث يف النهانيه املفارقة بيف

ويف هتتذا املشتتهد تستتاقط   هتتا الرطتتب  ي هتتزَّت جبتتذع النخلتتة تستتاقط عل  ني حتتمياجلبتتوري؛فمر

ابي ِّتتة جيجتتة اإلي جبتتذع النخلتتة النت مياة واإلدامتتة وأصتتبح هلتتزِّ متتر  يتتمتتل دالالت احلحيالرطتتب 

عنتد   هزَّ جبذع النخوةي نيوالشاعر حب عن هزّها جبذع النخلة اة هي ما تترتَّيوأصبحت احل

وللحتدِّ  للحضتور يف ستاحة النضتال واملقاومتة      النضال واملقاومتة  إىل دعوهم يام العرب لكاحل

الشتاعر   يريت وال ف يت  قنتاع الز ريحولته غت   طتستاق ياألرض العربي ِّتة ال   يالتمدد األانيب علمن 

اً يف استد التنص   يت عتدُّ خرقتاً مجال  يوهتذا هتو متا    ام العرب وطمسها كوة يف احلنخاع اليإال ض

ون املشتهد الشتعري صتورة واضتحة     كت ياتته ل ياح يف معطيت ث قام الشاعر للق االنزيرآين حالق

  بتتاخلزي والعتتار  نين أصتتبحوا موصتتوم  يم العتترب التتذ  كتت اع النختتوة عنتتد احل  ياملعتتامل عتتن ضتت   

ه متع  يت التراهن التذي تواطتأوا ف   إىل نبذون احلماقة اليت جتذرت يف نفوسهم متن األنتدلس   يوال

ف التنتتاص يف هتتذه  يتتاانتتب توظإىل و  نيالعربي ِّتتة يف العتترا ق ويف فلستتط  األعتتداء لقتتتل األمتتة 
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 عتن  ريستخدم اإلشارة األستطوري ِّة املتمثلتة يف احلجتر ويف البئتر للتعتب     يالشاعر  يدة نريالقص

نبتذ التصتارع عترب استتخدام     إىل ام العترب ومتن  َّ التدعوة    كت  احلنيحالة الصتراع والتقاتتل بت   

ويا عربَ الدرب  املستدوديب/ أفتال ي حسُتن  فتيكم أحتد/ أن ي لقتي        له:االستفهام االلتماسي مثل قو

أال ي حسُتتتن /أن ي صتتتغي يومتتتاً ل حَتتتذام / أال ي حسُتتتن /أن يغتتتدو، حتتتني ت تتتداس      ر/حَجَتتتر ا يف البئتتت

 ...ولتتتتتتو فَزَّاعَتتتتتتةَ طريت/لتتتتتتوالكميب متتتتتتا هَتتتتتتزَّتيب أوتتتتتتتادَ مضتتتتتتار ب نا/ ريتتتتتتح  الغتتتتتتزوات   /أراضتتتتتتيه 

عبِّتتتر الشتتتاعر يف هتتتذه اللوحتتتة الشتتتعري ِّة عتتتن العالقتتتات      ي( و222 -222م: 2272)اجلبتتتوري،

متل مستؤولي ِّة مأستاة األمتة العربي ِّتة      حي التدول العربي ِّتة ممتا    نيام العترب وبت  كت  احلنياملتشظي ِّة بت 

د حالتة الصتراع والتقاتتل    يستتخدم الشتاعر لتجست   يد األعدا جترؤاً لغزو األرض العربي ِّتة و يزيو

ستتتخدم احلجتتر االستتطوري.إنَّ البئتتر   ياملغلتتق املتمثتتل يف البئتتر و ان كتتامل،ام العتترب كتت احلنيبتت

من ومبنطقة ياني ِّة املغلقة هلا اذورها األسطوري ِّة املرتبطة حبضارة الكبوصفها من الرموز امل

رمي احلجر خارج يل ُّ البئر وحيس يبرهوت يف اتصاهلا السحري باحلجر وهو يف األساس إلبل

 رياغته للتعتب ياين املغلتق يف براعتة الشتاعر يف صت    كت ا الرمتز امل من مجالي ِّة حضتور هتذ  كالبئر وت

ا العربي ِّة يثولواياسي ِّة ففي امليعن احلاضر العريب املتّسم بالتشتت والتشظي يف العالقات الس

ه واجا وضتع  يت وضتع ف يان التذي  كت امل يطاين علت ي ستليب شت  ريله تتأث »أنَّ احلجر املرميّ من البئر 

 يلِّ متزل بإحلتا ق األج  كت بدأ قتاطين  ي أصحاهبما ونيل واملصائب تقع بك فإنَّ املشاني املزلنيب

«باآلخر
7
 عتن العالقتات املتشتظي ِّة    رياين للتعتب كت ستخدم الشاعر هتذا األستطورة يف بعتدها امل   يو 

سارهم وهو عند الشاعر ما كة العرب وانميهزإىل  عن حالة الصراع الداخلي املؤدي ريوللتعب

القاء احلجر يف البئر إىل االمتهان ويف الدعوة إىل اع وإنساهنا يالض إىلرُّ األرض العربي ِّة جي

 أاتتزاء العتتامل العتتريب للحتتدِّ متتن     نيلِّ اخلالفتتات بتت كتتنبتتذ إىل ل االلتماستتي دعتتوة  يكيف التشتت

واملتترء بتتاعتراف معتتد  .لِّهتتا ك التتدول العربي ِّتتة  نياحلضتتور األاتتنيب يف األرض عتترب التتتالحم بتت   

ح الغزوات األانبي ِّتة الطاحمتة التيت حتتاول     يقاوم العرا ق وحده رياآلن  باخوته وريثكاجلبوري 

ثقتب  ي أنَّ متا  ريغت ،د يت  منتذ زمتن بع  نيذا فلسطكوهاته ريواستالب خطمس معامله احلضاري ِّة 

ام العترب والتدول العربي ِّتة متن عتذابات      كت املوقف املتخاجل للح هو نيارح العرا ق وارح فلسط

 .نيالعرا ق وفلسط

مأساة األمة العربي ِّة استخدم يف إىل د حاالت الصراع املفضي ِّة ياانب جتسإىل والشاعر 

شعر يانة والتآمر لي عن معاين اخلريني ِّة املعرفي ِّة للتعبيي ِّة والدخيدته بعض الرموز التاريقص

                                                                                                                                        
1. https://www.paranormalarabia.com/2010/06/blog-post_17.html 
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موز يف النص الشعري بعمق املأساة ه من اخللفي ِّة املعرَّفي ِّة بدالالت الركتلميالقاريء مبا 

ث التزال ي حاضراً حبنيالعرا ق وفلسطإىل اً يانة من األندلس ماضيعبِّر عن فعل اخليول

وجاوَ ي طَلِّق  غرناطَةَ/وهيَ بأثواب  الع رس /وهذا  :قوليامسعه  ،ش فصولهياألرض العربي ِّة تع

ي لقي ل بين صهيونَ/مفاتيحَ اجلوالن ، وجاوَ ي تاا ر  منذ زمانٍ/ب قميص  فلسطنيَ/ويركع  

لموديب/حنيَ أهزُّ جبذع  النَّخوة  فيكم/ال يسَّاقط حويل/غري  بقايا أقن عَةٍ/وواوهٍ للت

انة يأصبحت ضحي ِّة فعل اخل نة العربي ِّة وعاصمة احلضارة العربي ِّةياملد فغرناطة هيسوديب..

االفرنج وسقطت وجهبت ه مع ملك يأب ي علريغيف األندلس بعد أن تآمر أبوعبداهلل الص

ومنا هذا وال تزال إىل ياح باسم العرب واحلضارة العربي ِّة يف األندلس وهذا الفعل امتد يالر

ص يالداللة اليت تنبثق من القم يه هوهذ، انة والتآمر يتعاين األرض العربي ِّة من فعل اخل

تنظ بالدالالت كي )ع( الذيوسفيص النيب يل الشعري هو قميكص يف هذا التشيوالقم،

 أنَّ استخدام ريانة واملؤامرة غيفعل اخلإىل اً يل دالليحيا النص الشعري املختلفة ويف هذ

مل حيانة واملؤامرة يمعاين اخل يد عليكاانب التأإىل انة واملؤامرة يص بوصفه رمز اخليالقم

ما ك نية العربي ِّة يف العرا ق ويف فلسطتآمرون ضد األمين يام العرب والذكاته فضح احلييف ط

نة األندلسي ِّة ي غرناطة املدنيط الشاعر ببريخا ومن هنا يوحصل لزلوسف يحصل إلخوة 

انة واملؤامرة يف يعبّر عن استمراري ِّة فعل اخلي لني فلسطنيوعاصمة احلضارة العربي ِّة وب

 ومن أوماط األسلوب نيالراهن يف العرا ق ويف فلسطالزمن  إىل األرض العربي ِّة من األندلس 

وحدي  ناي ِّة مثلما نالحظ يف قوله:كنا هي أسلوب اليدي أنيليت بدة ايي يف هذه القصريالتعب

يف الساحة،/والعصبةُ من عرب  النكسات / على التلِّ قُعوديب../من ) جي قار  ( إىل اليوم/ 

أهزُّ جبذع النخوة  قيهم/ وأقولُ/) الدَّم  ال يراع  ماء / واملرءُ كثري  ب أخيه  (/وهميب فو قَ التلِّ 

اد للدول ية عن املوقف احليناكالتلِّ  يوقعودهم عل( 222 -221م: 2272اجلبوري،)قعوديب..

ح األعداء وحده يف يصطدم بري فمن نيام العرب جتاه قضي ِّة العرا ق وفلسطكالعربي ِّة واحل

 أنَّ الدول العربي ِّة يف هذه الظروف التزمت الصمت ري غنيساحة احلرب هو العرا ق وفلسط

 ت العرا ق عرضة لألطماع اخلاراي ِّة.كراد وتيووقفت موقف احل

 يبيكاللغوي والتر ياملستو

يب.فقد هتتم الدراسة يكاللغوي والتر يل األسلويب هو املستويالثالث من التحل ياملستو

ة املوضوعاتي ِّة واجلمالي ِّة والداللي ِّة باجلانب ياألسلوبي ِّة بعد دراسة النص الشعري بالرؤ

باوماطها  يقيلي ِّة من املوسك دراسة األنسا ق اللغوي ِّة الشك يفاللفظي للنص الشعري وتنهم
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يب للنص يكم التريبدراسة التنظ ينصب االهتمام يف هذا املستوياملختلفة واألصوات و

شف كفي ِّة بنائها يف حماولة لليكاغة اجلمل ويالشعري وتقوم الدراسة األسلوبي ِّة مبقاربة ص

 االعتباطي ِّة ريقة أنَّ احلضور غيويف احلق ، املعيننينها وبيعن محوالهتا الداللي ِّة أو العالقة ب

مات يلي ِّة والتنظكنطلق منه اهتمام األسلوبي ِّة باألنسا ق الشيلي يف النص هو ما كلألنسا ق الش

 بي ِّة.يكالتر

 اخلاراي ِّة يقياملوس

التداليل  ائي وحيت وتترتبط بتاجلو ال    هتا تترتبط بتاملعين   يبنوع يقيه هو أنَّ املوست يمما ال شك ف

نطلتتق يقتتة الصتتلة باملوضتتوع وبنفستتي ِّة الشتتاعر و يوث يقيقتتة أنَّ املوستتيللتتنص الشتتعري ويف احلق

قاعي ِّتتتة مرتبطتتتة باحلالتتتة  يدة بنيتتتة إياالهتمتتتام هبتتتا عتتتن فرضتتتي ِّة أساستتتي ِّة مفادهتتتا أنَّ القصتتت  

بتتتاجلو العتتتام   ةس هتتتذه احلالتتتة ومرتبطتتت كتتت( وتع27م: 7221ل،يتتتالشتتتعوري ِّة للشتتتاعر )امساع 

ومن هذا  ، ديهتمام يف الدرس األسلويب اجلدمطمح اال يقيوهذا هو ما اعل املوس دةيللقص

اخلاراي ِّتتة املتمثَّلتتة يف التتوزن العروضتتي والنظتتام التقفتتوي يف       يقياملنطلتتق تتتتم دراستتة املوستت   

ائي حيت  اجلتو التداليل اإل  نياخلاراي ِّتة وبت   يقياملوست  نيبت  للكشتف عتن العالقتة     " قريالب"دة يقص

املتتدارو  دته حبتر  ياطها بنفسي ِّة الشاعر.فقد استتخدم معتد اجلبتوري يف قصت    دة وارتبيللقص

 أو احملدث ونواته هي الفاعلن:

 اَمَحت ب ي                                     فَع لُن فَع

 أو اَنَحَت                                      لُن/فَع لُن

 فَعلُن/فَ        الفر قَ                                   

 في تَقتَح م  الغَمَرات                    ع لُن/فَعيبلُن/فَع لُن/فَع لُن/فَيب س

 لُن/فَع لُنوَع ندَ مثار  النَّقع  تَصول                      ع لُن/فَع لُن/فَعيب

أستتاس  ين علتتكت يدارو واستتتخدام هتذا البحتتر مل  ذا استتتخدم الشتاعر نتتواة حبتر املتتت  كت وه

 وحتدة اجلتو   نيدة بتل هنتاو ارتبتاط بت    يه القصت يأساس متا تقتضت   يالصدفة واالعتباطي ِّة أو عل

اة وإرادهتتتا.إنَّ هتتذا يتتطفتتح باحلي مشتتاعر هتتذا الشتتاعر الثتتوري التتذي  نيدة وبتتيالنفستتي للقصتت

ات اجلنوني ِّتتتة كتتتللحر يصتتتلح ستتتويلتتته البتتتة وصتتترا  وال  كب يتتتمتتتا قتتتال عبتتتداهلل الط كالبحتتتر 

دة متتتن الشتتتدة  يهتتتذه القصتتت   تالءم متامتتتاً متتتع متتتا يف يتتت( ومتتتن هنتتتا  722م: 7222ب،يتتت)الط

 يف ريدة تسيبه بعض الزحافات من مثل زحاف القبض فالقصيواحلماس وخاصة عندما تص

رض العربي ِّتتة ورفتتض  األ ي عتتن غضتتب الشتتاعر حلضتتور األعتتداء علتت    ري:األوَّل التعتتبنياالجتتتاه
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دة يون القصت كت ويف االجتاه الثاين ت،األرض  هالشاعر ملمارسة مشروع القتل واالستالب يف هذ

يف  ن جتتتتذَرت احلماقتتتة العربي ِّتتتة األويليمتتتع األعتتتداء والتتتذ وننيام العتتترب املتتتتهاكتتتحلاع يتتتتقر

دة بالغضتتب والشتتدَّة واحلمتتاس ومتتن هنتتا اختتتار    يتطفتتح القصتت  نيال االجتتتاهكتتنفوستتهم ويف 

 اجلتتو نيدة وبتتيأرض القصتت نيالتتتوائم التتتام بتت ون هنتتاوكتتيدته ليلقصتتالشتتاعر وزن املتتتدارو 

يف الشتتعر املعاصتتر هتيتتيء اجلتتو النفستتي لأللفتتاظ       يقيأنَّ املوستت»قتتة يالنفستتي هلتتا ويف احلق 

قتة  ي( ويف ضتوء هتذه احلق  22م:2270،نيحتن «)الم ظتالالً خاصتةً  كسب الكواملعاين وهي اليت ت

متتع  هتا األلفتاظ متناستبةً   يالتيت تقتع ف   دةياستتخدم الشتاعر حبتر املتتدارو لتكتون أرض القصتت     

 نيالتاحلت لتتا  كويف  .ام العترب معتاً  كت ع دالالت الغضب والرفض لألعداء وللحياأللفاظ اليت تش

 نيذا البحر خللق حالة التتوائم بت  هومن هنا اختار الشاعر  دة بالشدَّة واحلماسيتطفح القص

دة فالشتاعر متزَّج يف   يدالالت االلفاظ والفضاء الشعري وأما عن النظام التقفتوي هلتذه القصت   

والالفتتت للنظتتر يف النظتتام التقفتتوي هتتو التماثتتل      ، دةيتتواملق  القافي ِّتتة املطلقتتة  نيدته بتتيقصتت

 متتن القتتوايف مثتتل قولتته:ولي ق ب ل  أصتتحاب  الف يتتل / واحلُتتبِّ ومتتا       ريثكتت النيلي واجلرستتي بتت كالشتت

/إنَّ خيتتتويل نتتتار  تستتتعى/وَح جارَةُ غيظتتتي،م ن ت س تتتجِّيل /وحدي يف  يأعطى/والستتتيف  ومتتتا ستتتوَّ 

حتتنيَ أهتتزُّ جبتتذع   ...حة  متتا زلتتت / أنتتا الطتتالع  متتا بتتنيَ النَّهتترَين / اآليت، ومعتتي الطوفتتان     الستتا

/ ال يسَّتاقط حتويل/غري  بقايتا أقن عَتٍة يتا عترَب الغفلتة  والستقطات /ويل دونَكُتم  يف          النَّخوة  فيكميب

فسَتتتتدُّوا الغمرات /حشتتتتوديب/ ب يَتتتتد ي ألتتتتوي ع ن تتتتَق احلرب /وأعتتتتدائي للنتتتتار  وقتتتتوديب .. ناديتتتتت /        

وا/ فلتمتلتتتئ  الوديتتتانُ هبتتتم ت/ ويغتتتصَّ  اآلجان/وباحلقتتتد اتَّشَتتتحوا./ودعوت ه م  للستتتلم  فمتتتا اَنح تتت 

ان / لو حشدوا لتن تلمتسَ أيتديهميب /خ صَتلَ البصترَة ،/      امليدان  /واتد ،/وع را ق  الع زَّة  والفرسَ

دة ييف هتذه القصت   يرونت ( 232 -222م: 2272)اجلبوري،ان ..لن تعبثَ رحي ه م  ب ضتفائر  ميسَت  

ل الستتقطات يل والستتجيتت متتن القتتوايف مثتتل احلشتتود والوقتتود والف ريثكتتال نيالتماثتتل اجلرستتي بتت

إىل ؤدي يت اانتب استهامه يف مجالي ِّتة القافي ِّتة     إىل  القتوايف  نيوالغمرات و...التماثل اجلرسي بت 

القافي ِّتة الواحتدة   لتتزم الشتاعر   يث مل يت ضا االختالف يف القوايف حبيوأ املعينإىل شدِّ االنتباه 

ي ِّتة القافي ِّتة تبعتث    كقتة حر يويف احلق، جمموعة من القتوايف املختلفتة   نيبل تتأراح القافي ِّة ما ب

امللتل   يبعث علتألنّ رتابة القوايف لة إلزالة الرتابة يف القراءة يوسكي ِّة القراءة وتعمل كحر يعل

 جمموعة من القتوايف املختلفتة   نيما بع النظام التقفوي يويف املقابل التأراح يف القوايف والتوز

منة للقوايف ياهلضا يأدة ييف هذه القص يونري ِّة القراءة كقاع ومن   حريي ِّة االكحرإىل ؤدي ي

أما روي الالم وهو صوت جمهور احنترايف فقتد   »و دة املشبعة بصوت الالم، الدال والنونياملق

دة، يبد«)والثورة والرفض املطلق  ه من قوة وتردد صويت مرتبطاً حباالت الغضبيااء مبا ف
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متا  ك ني( حلضور األعداء وممارسة مشروع القتل واالستالب يف العترا ق ويف فلستط  02م:2277

ام العتترب جتتتاه قضتتي ِّة العتترا ق  كتتاملوقتتف املتختتاجل حل يد علتتيرتبط حبالتتة االمشئتتزاز الشتتد يتت

والترفض وحضتور ا   ضاً بتدالالت الغضتب والستخط    يرتبط صوتا الدال والنون اي ونيوفلسط

واستتتخدم  ،تناستتب والفضتتاء الشتتعري  يواملوضتتوع و رتبط بتتاملعينيتت دةيتتاً يف القافي ِّتتة املقيتترو

سرة مثتل الغمترات  والستقطات     ك بالنيلقوايف املطلقة بروي النون والتاء املشبعتاضاً يالشاعر ا

ثّ واحلتتتتزن ار والبتتتتيتتتتاالهن يدل ُّ علتتتتيتتتتستتتتور يف القافي ِّتتتتة املطلقتتتتة كو..والصتتتتوت املتتتتنخفض امل

قتتتاع متتتع  يواستتتتخدام القافي ِّتتتة املطلقتتتة يف اال  (32: 7221متتتي،ينظتتتري منظم،رح«)واحلرقتتتة

 نيتناسب وحاالت العذاب واملعانات والتأوه من العالقات املتشتظي ِّة بت  يسرة كالصوت املشبع بال

 نيطصارع العرا ق مع املوت وفلسيام العرب عندما كالبلدان العربي ِّة ومن املوقف املتخاجل للح

 ني البلتدان العربي ِّتة وبت   نيواقتع العالقتات بت    يعتصتر أملتا وحزنتاً علت    يعل الشتاعر  جيوهذا هو ما 

والاهتاض   ااهتت ريالستتالب خ األرض العربي ِّتة   يعلت التب األعتداء   كتيام العرب يف ظتروف  كاحل

 ها.ياحللم العريب ف

 الداخلي ِّة يقياملوس

ار البحر الشعري ياختإىل ان البواعث املختلفة اليت أدت ياخلاراي ِّة وتب يقيوبعد دراسة املوس

هتتي »و الداخلي ِّتتة يقيهتتو املوستت و يقيدة نبتتدأ بدراستتة النتتوع الثتتاين متتن املوستت    ييف هتتذه القصتت 

لمتات  ك النينتا أو بت  يلمتات ودالالهتتا ح  ك النيقيّ بت ياالنسجام الصتويت النتابع متن التوافتق املوست     

لمتات  كار اليت :اختني هامنياتانب  يالداخلي ِّتة علت   يقينتا آختر وتتنيبء املوست    يبعضها متع بعتض ح  

( 737م: 2273ي واآلختترون،كويتتا«)هتتايلمتتات واملعتتاين التتيت تتتدلّ عل ك النيبتتها واملوائمتتة بتتيوترت

رار بوصفه ك ودراسة التنيها املختلفيبدراسة االصوات بنوع ينصب االهتمام يف هذا املستويو

 دمه.خيقاً ويارتباطاً وث رتبط باملعينيز واملنبه األسلويب الذي كاملرت

  قريدة البياعلي ِّة األصوات يف قصف

 متتتن ريثكتتتاألستتتلوبي ِّة الصتتتوتي ِّة جمتتتال ال  تأصتتتبحقتتتد  هتتتتتم االستتتلوبي ِّة بدراستتتة األصتتتوات و  

 املعاين من اهتة  ني األصوات وبنيق بيقة االرتباط الوثيويف احلق،الدراسات النقدي ِّة واألدبي ِّة 

صتتتوات مهتتتبط اهتمتتتام األهتتتو متتتا اعتتل  و  دة يالنفستتي للقصتتت اجلتتتو  الشتتتاعر  ونفستتتية  نيوبتت 

بستتون هتتتتم بتتثالث فتتروع هلتتا: دراستتة الدصتتوات   كاألستتلوبي ِّة الصتتوتي ِّة يف نظتتر اا »األستتلوبي ِّة.

 نيدة وثالثهتتا دراستتة العالقتتة بتت   ييف القصتتإىل ه اجلمتتريقتتاع وتتتأث يهتتا دراستتة اإل يجمتتددة وثان

ان فاعلي ِّتة األصتوات يف التنص الشتعري     يت ب( وت732م:2272م حممتود، يابراه«)الصوت واملعين
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هتو اهتتزاز   » األصوات اتهتورة واملهموستة.اجلهر  إىل وأما األصوات يف اللغة العربي ِّة فتنقسم 

نتهما بالصتوت و تا يف هتذا الوضتع      يف اهلتواء املتار متن ب   يكتيافي ِّة وك بقوة يني الصوتنياجلبل

دد هتذه اهلتزات أو   عت ف دراتته حستب   ا ختتلت يقيصتوتا موست   دثانحيت هتزان اهتزازا منظماً وي

واألصتتتتتتتوات اتهتتتتتتتورة هتتتتتتتي   ( 32م: 2220م جمتتتتتتتدي،يابتتتتتتتراه«)الذبتتتتتتتذبات يف الثاني ِّتتتتتتتة 

 نتتتتتوع الثتتتتتاين متتتتتن األصتتتتتوات هتتتتتو الصتتتتتوت املهمتتتتتوسالو)ب.ج.د.ج.ر.ز.ض.ظ.ع.غ.ل.م.ن(

 نيان بعضهما عن بعض يف أثناء مرور اهلتواء متن الترئت   يالصوت ننفرج الوترايبأنَّه قد »عرفي

دث تذبتتذب حيتتقتته ومتتن   ال يقابلتته أي اعتتتراض يف طريستتمح لتته بتتاخلروج دون أن يث يتتحب

( واألصتتتتتتتتوات املهموستتتتتتتتة 02م:7212حستتتتتتتتان،)«األوتتتتتتتتار الصتتتتتتتتوتي ِّة حتتتتتتتتال النطتتتتتتتتق بتتتتتتته  

دة معتد  يبعتد النظترة االحصتائي ِّة يف قصت     يهي)س،ز،ص،ش،ج،ث،ظ،ف،ه،ح،  ( ونتر 

ثرهتتا احنرافي ِّتتة انفجاري ِّتتة  كأف هتتذه األصتتوات ويتتمنتتة لألصتتوات اتهتتورة وتوظ ياجلبتتوري اهل

 يحضتور ومتتدد األعتداء علت     يسمان بالغضب والسخط والتتربّم علت  تَّي للشاعر نيتتالئم وموقف

بعتتث يف نفتتس الشتتاعر الغضتتب والستتخط واملوقتتف الثتتاين هتتو املوقتتف       ياألرض العربي ِّتتة ممتتا  

اخلاراي ِّتة ويف   وتواطتأهم متع األنظمتة    نيام العترب جتتاه قضتي ِّة العترا ق وفلستط     كاملتخاجل للح

ام العتتترب كتتتتتتتربم متتتن حضتتتور األعتتتداء ومتتتن ختتتتاجل احل  يغضتتتب الشتتتاعر وين يال احملتتتوركتتت

دة ييف القصتتت يش فصتتتول عذاباتتتته ومعاناتتتته ونتتتر يعتتتيوالعتتترا ق ،اد يتتتوقتتتف احلموالتتتتزامهم 

تناستتتب وحتتتاالت الغضتتتب  يثتتترة والصتتتوت اتهتتتور  كستتتتخدم الشتتتاعر األصتتتوات اتهتتتورة ب  ي

ضتتا بتتاجلو النفستتي يوأمتتا األصتتوات املهموستتة فهتتي مرتبطتتة أ .تعتتتري الشتتاعرالتتيت والستتخط 

اع يضت  يريت  نية الشتاعر حت  واحلتزن التذي تتتدفق متن نفستيّ      يدة وتتناسب وحاالت األسيللقص

بعتث يف نفتس   ينبذون محاقتتهم املتجتذّرة يف نفوستهم ممتا     يام العرب الكاألرض العربي ِّة واحل

استخدام األصوات اتهتورة واملهموستة يف    سرُّالشاعر الزفرات واآلهات والتأوهات وهذا هو 

 دة اجلبوري.يقص

 راركالت

وهتتم األسلوبي ِّة بظاهرة ،رار من أهم املنبهات األسلوبي ِّة يف الشعر العريب املعاصر كعدُّ التي

س اانباً من املوقف الشعوري كعيعترب أداة لغوي ِّة يإج »رار يف دراسة النصوص الشعري ِّة كالت

« ل لبنة أساسي ِّة من لبنات العمل األديبكه ظاهرة أسلوبي ِّة تشيوهذا املوقف تؤدإىل واالنفع

توزع ما يرار كوالت.األسلويب (ومن هنا ال بدَّ من االهتمام به يف الدرس 061م: 2102)ربابعه،

 رار الصوت نلحظها يف قوله:كرار اجلملة ومن صور تكرار املفردة وتكرار الصوت وتكت نيب
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/إنَّ خيويل نار  تسعى/ وَح جارَةُ غيظي/م ن ت س جِّيل /وحدي ي/ والسيف  وما سوَّيأعط واحلُبِّ وما

يف الساحة  ما زلت ،/ أنا الطالع  ما بنيَ النَّهرَين /اآليت، ومعي الطوفان /دَوَّنيبت  على ر قُم  

 -222 -222م: 2272)اجلبوري،الطني ،/ وصايا شعيب/وأقمت  األبراجَ،/واَمَّعت  الفُرسان ..

رار كمرات وت2رار النون كمرات وت3 نيرار صوت السكرار الصويت املتمثّل يف تكالت يونر( 223

قيّ يمن خالل اجلرس املوسإىل  اجلمرياانب التأثإىل رار كصوت الطاء ومثل هذا النوع من الت

معاين الرفض والتمرّد وقوة ارادة  ي األلفاظ يف داللتها علنينوعاً من التناغم ب عيشيالذي 

رار كرار وهو تكاملعاين ومثة نوع من التإىل سهم يف شدِّ االنتباه ياة والتشبُّث هبا عند الشاعر ياحل

مرات  2ها يرار فكدة وبل  عدد التيرار مجلة "وحدي يف الساحة" يف هذه القصكت ياجلملة ونر

ح األعداء يوااه وحده ريث ياة العرا ق وعذاباته حمعان يد عليكرار تأكويف مثل هذا النمط من الت

ها خلالص العرا ق من عذاباته يرة أبكب يعل يانه وال خترج الدول العربي ِّة األخريكتصدم ب

 يد عليكز األساسي الذي استخدمه الشاعر للتأكدة املرتيرار يف هذه القصكومعاناته وأصبح الت

ضاً يأزره ملوااهة العدوان من اهة وا يدولة عربي ِّة أخر يف ساحة احلرب من دون أن تشدّوحدته 

صارع املوت يف ساحات القتال يقها العرا ق ينفسها وشقإىل ع للدول العربي ِّة اليت انطوت يه تقريف

 ني بنيرار اجلملة املتمثلة يف قوله "أنا الطالع مابكد تيعيدته ي أنَّ الشاعر يف قصريوالنضال غ

را ق بدحر العدوان بلوغ حلظة االنفتاح واخلالص يف الع يد عليكرار تأكالتن" ويف مثل هذا يالنهر

عضده يف  يدولة عربي ِّة أخر العرا ق رغم أنه يف ساحة القتال والنضال وال تشدُّه فيمنة عليواهل

لة اليت  تنبثق من اخلالص واالنفتاح وهذا هو الدالإىل قه يجد طريموااهة العدوان إال أنَّه س

رار الفعل واالستفهام معاً مثل كدة وهو تيرار يف هذه القصكاجلملة ومثة نوع من الترار كت

ويا عربَ الدرب  املسدوديب/ أفال ي حسُن  فيكم أحد /أن ي لقي حَجَر ا يف البئر/أفال ي حسُن / أن قوله:

 ي صغي يوماً ل حَذام / أال ي حسُن / أن يغدو، حني ت داس  أراضيه /ولو فَزَّاعَةَ طريت

وة رار االلتماسي حماولة للدعكمن الت ويف مثل هذا النمط( 222 -222م: 2272)اجلبوري، !

 نيام العرب ودعوة لرأب الصدع يف العالقات بك الدول العربي ِّة احلنيالتالحم يف العالقات بإىل 

اهتم ارسذ مميلألعداء لتنف هيئ الفرصةيي نبذ التصارع والقتال الداخلي الذو الدول العربي ِّة 

 رض العربي ِّة.االستالبي ِّة االستعماري ِّة يف األ

 دةيفي ِّة بناء اجلمل يف القصيك

عها يف النص يفي ِّة توزيكفي ِّة بناء اجلمل يف النص الشعري ويكبهتتم الدراسة األسلوبي ِّة  إنّ

الذي  يف النص الشعري مرتبط باملعين إنَّ حضور اجلمل : إجا قلنااوز الصواب جن قد الو
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دة الشاعر يعه األلفاظ يف النص الشعري ويف قصيالذي تش رِّسه النص الشعري واملعينكي

 مرة اجلمل االمسي ِّة 01دتهيلنا أنَّ الشاعر استخدم يف قص يبعد النظرة اإلحصائي ِّة جتل.

ثر الشاعر من اجلمل كناحية اإلنشائي ِّة واخلربي ِّة أالومن  مرة اجلمل الفعلي ِّة 94واستخدم 

 التالية: رسومه الي إلريما تشكة اخلربي ِّ

 

 
 

خ يترسإىل ستخدم اجلمل اإلمسي ِّة ل شارة يانة يان بفعل اخلكاع امليسِّد ضجي نيوالشاعر ح

 نيوح .الراهن العصرإىل األندلس  ذ عصرام العرب منكاحل يف نفسيةره انة وجتذّيفعل اخل

اني ِّة كام يد عليكاجلمل الفعلي ِّة للتأ ستخدميام العرب لنبذ التصارع والتقاتل كدعو الشاعر احلي

 والتحول يف مواقفهم من األعداء واختاج موقف الرفض والتصدي يريبلوغ حلظة اخلالص بالتغ

سِّد حضوره ساحة القتال جي نيضاً اجلمل االمسي ِّة حياستخدم ا، كما مع األعداء التواطؤبدل 

 عن استمراري ِّة املوااهة واحلضور مادام األعداء ريواحلرب واستخدام اجلمل االمسي ِّة للتعب

ناحي ِّة الواما دراسة اجلمل من  .ارسة مشروع االستالب والقتل يف األرض العربي ِّةيف ممطمعون ي

السابقة  رسومما أشارت الكثر من اجلمل اخلربي ِّة كأنَ الشاعر أإىل لنا ياخلربي ِّة واالنشائي ِّة حت

دته اال االستفهام والنداء مثلما يستخدم الشاعر يف قصيي ِّة مل ب اخلربيومن أوماط االسال.

ا عرب الدرب املسدود ومن االستفهام جنده يف يا عرب السقطات والغمرات وينالحظ يف قوله:

حني  أفال ي حسُن  فيكم أحد /أن ي لقي حَجَر ا يف البئر/أال ي حسُن/ أن ي صغي يوماً ل حَذام / أال ي حسُن / أن يغدو،  قوله:

واه يواضح أنَّ الشاعر استخدم اجلملة االنشائي ِّة املتصدرة بالنداء ل  !و ت داس  أراضيه /ولو فَزَّاعَةَ طريت

النربة عن طريق رهم كذي ولرين أضاعوا املصيام العرب الذكخطاب السخري ِّة الالجعة للح

86% 

14% 

 عدد توارد الجمل في قصیدة البیرق

 الجمل االنشائيِّة الجمل الخبريِّة

62% 

38% 

 عدد توارد الجمل في قصیدة البیرق

 الجمل االسميِّة الجمل الفعليِّة
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سِّدها الشاعر جيقة اليت يواحلق ،تسم بالسقوط والسدوديالذي  هم احملتوم ريمبص ةخراالس

امها مع ك الدول العربي ِّة اليت تعاون حري العرا ق ومصرين؛مصيري املصنين بيعرب بناء التبا

ست إال ية الدول العربي ِّة لين هناكل ،احلري ِّة واخلالصإىل له يشقُّ سبيسهو أن العرا ق  ،واألعداء

ة باالستفهام االلتماسي هذا واجلملة االنشائي ِّة املتصدر .رياع املصياالنغال ق والسقوط وض

ام ك الدول العربي ِّة واحلنييف العالقات ب ككالتالحم ونبذ التفإىل ستخدمها الشاعر للدعوة ي

 العرب ملوااهة العدوان.

 النتائج

ل يحتل،ة الواقعي ِّة يالرؤمن خالل اول حيفهو  ،ازيإنَّ شعر معد اجلبوري شعر موضوعي بامت

ات الواقع يتنفه من احلاالت السلبي ِّة ورغم ارتباطها بسلبكتالواقع العريب والعراقي رغم  ما 

ة التشاؤمي ِّة يه الفضاء املأساوي وال تثقله الرؤيمن عليهي أنَّ شعر اجلبوري الريغ ،وأزماته

د يكتعجُّ بالتأ هاد الواقع يف بعده االحباطي إال أنَّيبل رغم جتس،ات الواقع يالنابعة عن سلب

.فقد استخدم معد " قريالب"دة ييف قص ناهاظحلالص مثلما حاالت االنفتاح واخل يعل

 مودهبا حالة ص دَسَّائي ِّة الفخمة اليت اَحيالشعري ِّة اإل دة اللغةَياجلبوري يف هذه القص

إىل و .ن التزموا محاقتهم األويليام العرب الذكع احليالعرا ق وحده يف ساحة القتال ولتقر

انواع  شيت فَوظَّف هتم الشاعر جبمالي ِّة النص الشعريادة ية االنتقادي ِّة للقصياانب الرؤ

يف لذة الي ِّة املختلفة اليت تصب املعاين يف أرضي ِّة مجالي ِّة تبعث رياحات والطر ق التعبياالنز

والتناص ،دته يضاً من التناص يف قصيثر الشاعر أكأ. كما تلقي واالمتاع يف القراءة املنفس 

 ضاًيأواستخدم ،راء النص الشعري من ناحي ِّة الداللة لة الشاعر إلثيا ق وسييف هذا الس

نبذ إىل  وللدعوة يرياني ِّة التحوّل والتغك عن امريني ِّة للتعبيات األسطوري ِّة والديبعض املراع

دته ياستخدم الشاعر يف قصرب .كما ام العك الدول العربي ِّة واحلنيالتصارع والتقاتل ب

نما يام  بكاحلهؤالء ادة الذي التزمه ي عن املوقف احلريام العرب وللتعبكع احلية لتقريناكال

ؤمن هبا الشاعر يقة اليت ياحلق. إنّ الت احلرب واالطماع اخلاراي ِّة يعاين من وي  قالعرا

رغم وحدته يف ساحة القتال من  سينتصربل  اخلالص واحلري ِّة ويسرِّسها هي أن العرا ق كيو

 ماأواخلالص ودحر العدوان و األمان اىل برّ وسيصلعضده  يدون أن تشدّ دولة عربي ة أخر

 ة واخلسران والسقوط.ميعداء اال اهلزمن تواطأهم مع األ ونَنجيال  فإهنم ام العربكاحل
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تبتتة النهضتتة  كم :، القتتاهرة2،طيف أصتتوات عربي ِّتتة  م(.2220)م حممتتديم جمتتدي، ابتتراه يابتتراه

 .املصري ِّة

 ر.كوت: دارالفريه الفني ِّة،باه وظواهريالشعر العريب املعاصر:قضا م(.7221ن)يعزالد ل،يامساع

 ، عمان: دارفضاءات.7،طوحدة االبداع وحواري ِّة الفنونم(.2272)يالبستاين، بشر
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 العربي ِّة.
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 تاب.كنس: الدار العربي ِّة للف تو2سلوب، طاألسلوبي ِّة واألم(.7222سدي، عبدالسالم)امل

 الرسائل اجلامعي ِّة:
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 .ريل شهادة املااستيمقدمة لناجلزائر،رسالة 

 املقاالت
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ح يتستتتلم مفتتتاتيدة ستتترحان ال ياملقومتتتات االستتتلوبي ِّة لقصتتتم(.2270واآلختتترون) ي،عليكويتتتا يجنفتتت

 .702 -723،صص22، العدد22السنةة وآداهبا،يالقدس،جملة دراسات يف اللغة العرب

نتتتة ية مدية يف قصتتتيمجالي تتتة املالمتتح األستتتلوب ه  ق(. 7222ا)يتتت، ثريمتت ي، رحينظتتري متتتنظم، هتتتاد 

 .01 -22ص، 72العدداب،جملة حبوث يف اللغة العربي ِّة،ير السكبالمطر لبدر شا
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