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A  

 ، وزمام البيان، والصالة والسالم عىل من أوَيت جوامع الكلم،احلمد هللا رب العاملني
 وعىل آله وصحبه ومن اهتدي هبدهيم وسار عىل درهبم ،حممد بن عبد اهللا النبي األمي العريب

 .إىل يوم الدين

 فهو ،اللغة الكريمةفالشعر هو املنهل العذب الذي ينهل منه الباحثون يف رياض هذه 
 ، وحيتوي عىل كثري من اخلصائص التي تتمتع هبا هذه اللغة،خياطب القلب قبل العقل

والشك أن دراسة املسائل البالغية يف الشعر من الدراسات ذات األمهية بمكان يف جمال 
يل  وكيفية حتل، ألننا ندرك من خالهلا الصلة الوثيقة بني النظرية والتطبيق؛البحث البالغي

 . ودالالت نظمها،النصوص والوقوف عىل بالغتها وإبراز حماسن صياغتها
 ، وشعره صدى هلذا املجتمع،وإذا كان الشاعر جزءًا من املجتمع الذي يعيش فيه

 ، له دوره يف الكشف عن سمت هذا الشعر – – فالدارس ،يصوره فيه تصويرًا حياً 
 . ومشاعره جتاه ما يصوره قائلهسيسوكيف جاءت صياغته وتعبرياته كاشفة عن أحا

 ، وشاعر احلرية، والشاعر اإلسالمي،والشاعر هاشم الرفاعي اشتهر بالشاعر الثائر
 ، ولعل من أبرز قصائده التي تعربِّ عن تلك املعاين،وذلك لكثرة شعره يف هذه اجلوانب

 إال ،شعره إمجاالً  كنت من املعجبني بذا وإ،)رسالة يف ليلة التنفيذ( تلك القصيدة النونية 
 حتى ، فطاملا أحببت قراءهتا،يف نفيس  ،أن هلذه القصيدة شغفًا خاصًا يف قلبي

 وذلك ملا حتمله من معاٍن إنسانية راقية ، وقد كان ذلك منذ زمن بعيد،كدت أن أحفظها
تي  وزاد من وقع هذه القصيدة يف قلبي األحداث ال،حتارب الظلم وتقف ضد االستبداد
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 التي أسقطت ، ثورة اخلامس والعرشين من يناير، احلبيبة يف ثورهتا املباركةنامرت هبا مرص
 وعىل البقية الباقية تدور الدوائر بإذن ،رؤوس الطغاة وأطاحت بفحول الظلم واالستبداد

 .- تعاىل –اهللا 
عاين ستشعر فيها من مأ ملَِا ،ومن هنا جاءت فكرة دراسة هذه القصيدة دراسة بالغية

 واحلق أن ، فهي نبع ثر يلهب حفيظة كل ثائر من أجل احلرية والكرامة،العزة والكرامة
 وما ،ما تكاد تقرؤها حتى تنقلك إىل أجواء التجربة التي عاناها الشاعر"ذه القصيدة ه

 قلبك بمشاعر اإلشفاق املمزوج باإلكبار لذلك عمَ  من قراءهتا حتى يف تنتهيتكاد
 .)١("ته تضطرم نفسك غيظًا ونقمة عىل ظامليه وبالقدر ذا،الشهيد

 فهو وضع املجموعة من األبيات املتناسبة يف :
 كاشفًا عن دالالت ألفاظها ، ثم أقوم بتحليل تلك األبيات حتليًال بالغياً ،املعنى حتت عنوان

عر ونفسيته من خالل وأرسار مجلها مع املحاولة اجلاهدة يف تلمس مشاعر الشاوحروفها 
 .مفرداته ومجله وتعبرياته

 واملنهج الذي اتبعته ، وذكرت فيها سبب اختياري ملوضوع البحث،
 .واخلطة التي رست عليها ،فيه

 : وقد تناولت فيه أمرين،

                                                
، ٤٠: يوسف عبد الوهاب، ص/ حممد بظاظو، و د/ النقد األديب القديم بني النظرية والتطبيق، د )١(

لت القصيدة جزءاً من الكتاب، وقد رشحها  م، وقد شكَّ ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢مطبعة اللوتس 
ة فيها إال  رشحًا أدبيًا متلمسًا بعض جوانبها الفنية، ولكنه مل يذكر شيئًا عن البالغحممد بظاظو/د

 .النذر اليسري جداً 
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                 ونشأته وأثرها يف نبوغه،عن الشاعر من حيث نسبهة ذكرت فيه نبذة خمترص :  
 . ووفاته، ومراحل نبوغه الشعري، وتعليمه،الشعري

ــواء عــىل القــصيدة مــن حيــث : موضــوعها  :ذكــرت فيــه بعــض األض
 وبحــر القــصيدة ومالءمتــه ،والشخــصيات التــي وردت يف تلــك القــصة الــشعرية

 .سية الشاعر وقافيتها  ومدى مالءمتها ملوضوعها ونف،ملوضوعها
 كـل مقطوعـة ،ثـم تقـسيمها إىل تـسع مقطوعـات ،

  : مناسبًا وهي مرتبة كاآليتاحتمل عنوانً 
 .٨ – ١ :من واشتملت عىل األبيات ، الشاعر بني املحنة واملنحة-١
 .١٢ – ٩ :من واشتملت عىل األبيات ، سخرية وهتكم-٢
 .٢٤ – ١٣ :منبيات توت عىل األ واح، إحساس الشاعر بالسجن والسجان-٣
 .٣١ – ٢٥ :من  واحتوت عىل األبيات،ب لوم وتأني-٤
 .٤١ – ٣٢ :من وجاءت أبياهتا ، نداء اهلمة-٥
 .٤٦ – ٤٢ :من وأبياهتا ، هاجس احلرية-٦
 .٥٤ – ٤٧ :منواشتملت عىل األبيات  ، الصبح بني مطلعني-٧
 .٦٧ – ٥٦ :من وجاءت أبياهتا ،مواساة األبوين -٨
 .٧١ – ٦٨ :من واحتوت عىل األبيات ، احلق منترص يف النهاية-٩

 ومـا ، حتمل أبرز ما حفلت به القصيدة من صـور بالغيـة
 .استخدمه بكثرة من األلوان البالغية وما أقل
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a 

 ينتهي نسبه إىل ، هو السيد بن جامع بن هاشم بن مصطفي الرفاعي
عية يف القرن السادس أيب العباس أمحد الرفاعي الكبري مؤسس الطريقة الرفا اإلمام

نًا به فقد . بالعراق اهلجري بأم عبيدة  وقد اشتهر الشاعر باسم جده هاشم الرفاعي تيمُّ
 .كان أحد العلامء الفضالء من أعالم التصوف السني

 فهو الشيخ جامع الرفاعي ورث ريادة الطريقة الرفاعية عن أبيه عن :
وتوىف عام  عىل يد والده وحفظ القرآن ،لعلوم الدينية تلقى ا، وكان شاعرًا متصوفاً ،جده

 . وكان الشاعر يف الرابعة عرشة من عمره حينذاك، م١٩٤٩
 حمافظة ، هي أم حممد حممد عبد الرمحن زعري ِمن كفر سنباط مركز زفتى

 .الغربية
ة  وثالث، سبعة من الذكور، عىل شاعرنا فكان له عرشة من اإلخوة منَّ اهللا:

 . وكان ترتيبه الرابع بني أشقائه،من البنات

 وكـان مولـده يف ، قـري حمافظـة الـرشقيةإحـدى )أنشاص الرمل(ولد شاعرنا يف قرية 
 حيـث ، وقد كان هلـذه النـشأة الريفيـة األثـر األكـرب يف شـاعريته، م١٩٣٥منتصف مارس 

 وظالل مخائل الصفصاف وغدران ، ورحيق األزهار،لربيعأظفاره عطر ااستقبل منذ نعومة 
                                                

 –ديـوان هاشـم الرفـاعي : استفدت ذلك من الدراسة التـي قـام هبـا حمقـق الـديوان، ينظـر إليهـا يف )١(
 – مكتبـة اإليـامن –عبد الرحيم جامع الرفـاعي / ، حتقيق ودراسة ١٥-٧:    ص–عامل الكاملة األ

 . م١٩٩٦ -  هـ ١٤١٧– الطبعة األوىل –املنصورة 
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 ويمزج منها ، يتفاعل معها، ومن ثمَّ كانت الطبيعة حارضة باستمرار يف وعيه،املياه اجلارية
 .الكثري من الصور واألخيلة

 حيــث ظهــر فيهــا الكثــري مــن ،وهاشــم الرفــاعي مــن أرسة ذات صــلة وثيقــة بالــشعر
 الرفـاعي يـَصنَّف يف ى فكـان جـده األكـرب مـصطف،ل هاشـمالشعراء واألدباء والفقهـاء قبـ

 . وله ديوان شعر خمطوط،التصوف والفقه واألدب
ري مـن األناشـيد ث وترك الك، مات يف شبابه، أخ شقيق اسمه جامعكام كان جلد الشاعر

 عـام )الـربق الالمـع والنـور الـساطع( وقد أصدر ديوانـًا شـعريًا سـّامه ،واألشعار الصوفية
  . هـ١٣١٠

اجلامعـة اهلاشـمية يف الـصالة عـىل خـري الربيـة للطريقـة (وكذلك صنَّف والده كتيـب 
 .)�( وهي جمموعة صلوات عىل سيد اخللق حممد بن عبد اهللا )الرفاعية

 فــأخوه األكــرب الــشيخ ،كــام نــرى مــن إخــوة شــاعرنا شــعراء مــوهبني يف نظــم الــشعر
 ،ًا للغـة العربيـة واملـواد الدينيـةمصطفى الرفاعي خترج يف كلية أصول الدين وعمل مدرس

 وكـذلك كـان الـشقيق الرابـع للـشاعر واسـمه عبـد ، وله ديوان خمطوط،وكان عاملًا خطيباً 
 حيث كان يلقي أزجاالً من تأليفه يف جمالس الذكر بحضور شقيقه األكرب يف بدايـة ،الرحيم

 .الستينات
 ، واألدب والفقـه وغريهـاكام درج شاعرنا يف بيت كبري زاخر بأمهات الكتب يف اللغة

 وطالع كثريًا من نتاج األدباء الكبار أمثال العقاد وطه حسني ،وحفظ القرآن يف سن مبكرة
 . أثر ذلك جليًا يف شعره وظهر، فاستقى من معينهم،والرافعي وغريهم

 والطبيعية التي ،واالجتامعية ، والبيئة الدينية، خيوط الوراثة،ومن هذه اخليوط األوىل
ويف هذا املناخ الرائع تفتحت مشاعره كـام  ،ا الشاعر تشكلت روافد الشاعر الشعريةنشأ هب

 .تتفتح الرباعم الندية يف أحضان الربيع الباسم
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 ولكنه تركه وهو عىل أبواب ،التحق هاشم الرفاعي يف صباه بالتعليم املدريس
 الدروس الدينية والعربية ىلقتحيث أراد اهللا له أن ي )نظام قديم(الشهادة االبتدائية 

 وقد ، م بمعهد الزقازيق الديني١٩٤٧ فالتحق عام ،والرشعية فيملك بعد ذلك أداة بيانه
 وبدأ شاعرنا يف نظم ،) م١٩٥٦ – م ١٩٤٧( ما بني عامي أمىض فيه تسع سنوات كاملة

انت أوىل قصائده ِمن وحِي احلملة  وك،الشعر وهو يف الثانية االبتدائية باملعهد األزهري
 ومل تأت الرابعة عرشة من عمره حتى كانت له جمموعة من ،العربية إلنقاذ فلسطني

ها   ومواهبه التي ، تدل هذه القصائد عىل شاعريته املبكرة)الرباعم(القصائد الشعرية سامَّ
ا مرحلة الدراسة  وملا أتم شاعرن، وهي تلقي ظالالً مهمة عىل الشاعر، احلداثة ظهرت منذ

 ويف ذلك الوقت تفتقت أكامم شاعريته ، م١٩٥٦الثانوية التحق بكلية دار العلوم عام 
 وهذا ما كان ، وكانت إحساساته الفياضة تعبريًا صادقًا عن الثورة العربية،بكل مقوماهتا

ا ترتسم مالحمه عىل حياة الفالحني مم عىل رؤية ما يدور يدور يف وجدانه منذ تفتََّح 
 ويف الكلية راح يغذي ، وأعوانه سوء العذاب)امللك(وغريهم من الذين سامهم الطاغية 

 ،اجلنديعىل /  ومنهم املرحوم األستاذ ، تشجيع أساتذة له– أيضًا –هذا النبع الفياض 
 جعله ، وقد كان هلذا التشجيع أثره يف نبوغه الشعري،والذي كان له أكرب األثر يف تشجيعه

عىل اجلندي حيث جعله مسئوالً عن جلنة الشعر وتوىل مسئولية النشاط حمل ثقة أستاذه 
 .األديب 

                                                
 هـ ١٤١٢ – الطبعة األوىل –، مطبعة األمانة ٣١: اغرتاب وأمل، ص.. الشاعر هاشم الرفاعي: نظري) ١(

 . م١٩٩١ –
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 بعد أداء شاعرنا امتحان أواخر العام يف الفرقة الثالثة بكلية دار العلوم 
 ثم ، الثورة  وقد ُدِعي ليشارك يف احتفاالت، يف بداية اإلجازة الصيفية)أنشاص(ىل بلدته إعاد 

مرة أخرى إىل قريته ليلقي منيته إثر خالفات بينه  ويشاء القدر أن يعود ،القاهرةىل إذهب 
ومؤيديه من ناحية وبني فئة أخرى من الشيوعيني ومؤيدهيم من ناحية أخرى حول تشكيل 

 وكان واضحًا أن شاعرنا يمثل االجتاه اإلسالمي يف ، الريايض جملس إدارة نادي أنشاص
 املسلمني وأعدائهم ِمن الشيوعيني من ذوي النفوذ الذين حياولون الرصاع الدائر يف مرص بني

 .طمس االجتاه اإلسالمي والتنكيل بأصحابه
 ،وقد انتهت تلك اخلالفات باستدراج الشاعر إىل خصام مصطنع يف ملعب النادي

 ُنِقل عىل أثرها إىل ،إال حلظات حتى امتدت يد أحدهم إىل الشاعر وطعنه بسكني فام هي
 حيث فارق احلياة وسط ذهول أهل القرية ودفن ببلدته وكان ، بلبيس املركزيمستشفى

  . حيث كان عمره أربعة وعرشين عامًا ، م١٩٥٩  هذا يف الثاين من يوليو
 .وأسكنه فسيح جناته إنه سميع قريب ،رحم اهللا شاعرنا رمحة واسعة

                                                
الشاعر : ، وينظر إليها يف٩١:  ص–عامل الكاملة  األ–ديوان هاشم الرفاعي : ينظر قصة وفاته يف )١(

 .٣٧:  اغرتاب وأمل، ص–الرفاعي  هاشم
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 رسالة يف ليلة(قصيدة كام يبدو من عنواهنا  هذه ال
 وقد الح أن يرسل ألبيه ، حتكي قصة شاب مكافح ُحكم عليه باإلعدام ظلامً )التنفيذ

 الذي سيتم تنفيذه يف الصباح الباكر ،رسالة من وراء القضبان خيربه فيها هبذا النبأ الفادح
ألفكار وتدور حوله كل ومتثل هذه الرسالة حمور القصيدة الذي عليه ترتكز كل ا"و

 .)١("الفكرية والشعورية يف القصيدة وتتجمع عنده كل خيوط اإلشعاعات ،املحاور
مأساته التي هي بمثابة فوهة بركانية تقذف بحممها "وقد صور الرفاعي يف رسالته

تزال تسكب يف سمع الزمان من صداها   وال، وما سببته يد الظلم واجلربوت،املستمرة
 .)٢("الثائر

 –يف ثوب قصيص مزج فيه من العوامل التي تشعل "قد ساق الشاعر هذه القصيدةو
 وتثري فيام تثريه اإلشفاق والرمحة واألمل ، وتدعو ضد كل معتد أثيم، الغضب–عىل الدوام 

والضيق والضجر والكراهية عند كل حر يعيش املأساة التي صورها هاشم يف شعر 
 .)٣(" التي غمرت نفسه وغمرت حياته كلهاصاخب فاٍض يصور بوضوح القلق والثورة

 بمهارة فنية إثارة شعور املتلقي بالتعاطف معه والثورة ضد الظلم الرفاعيوقد استطاع 
 .والطغيان

                                                
 .٤٧: حممد بظاظو، و آخر ص/ رية والتطبيق، دالنقد األديب القديم بني النظ )١(
 .١١٣: اغرتاب وأمل، ص.. الشاعر هاشم الرفاعي) ٢(
 .السابق الصفحة نفسها) ٣(
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 ،السجانو ، وإخوة الشاعر، واألم،)املرسل إليه(  واألب،)الشاعر(فهي االبن 

 .الدان واجل،بائع األلبانو

 وهذا البحر يتكون البيت ،)الكامل التام(بنى شاعرنا قصيدته عىل تفعيالت بحر 
من البحور العروضية التي كثر  وهو ،)متفاعلن(الشعري فيه من ست وحدات موسيقية 

 ،راض الواضحة والرصحيةطواعية للعديد من األغ" وذلك ألن فيه،)١( يف الشعر العريبدوراهنا 
بني   كام أنه جيمع، ويتفق مع اجلوانب العاطفية املحتدمة داخل اإلنسان،ع باملوسيقىرتوهو م

 وهذا يؤكد ،ومن خصائص هذا البحر أن احلركات فيه تغلب عىل السكنات ...، والرقة الفخامة
 .)٢("جانب اجلزالة

 لكل ما هو عنيف من ذو نغم جملجل رنان يصلح" أنه– أيضًا –ومن خصائصه 
 وال يسوغ فيه التأمل والتعمق بحال من ،والتغني كام يصلح للرتنم اخلالص ،الكالم

 كالغضب ،من أصلح البحور إلبراز العواطف البسيطة غري املعقدة" كام أنه،)٣("األحوال
 .)٤("والفرح والفخر املحض وما إىل ذلك

                                                
، سنة ٦ مكتبة ومطبعة صبيح، ط – ٥٢: أهدى سبيل إىل علمِي اخلليل، حممود مصطفى ص: ينظر) ١(

 . م١٩٦٦
 –، طبعة مكتبة الشباب ٦٦:  ص–عبده بدوي / ، د)العرص العبايس ( دراسات يف النص الشعري ) ٢(

 . م١٩٧٧القاهرة 
، طبعة دار الفكر ٢٨٩/ ١: عبد اهللا الطيب املجذوب/ املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، د) ٣(

 . م١٩٧٠ – الطبعة الثانية – لبنان – بريوت –
 .٢٥٨/ ١: السابق) ٤(
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 حيث تتكون الوحدة املوسيقية منه ،البنيِّ أن تفعيالت هذا البحر تتسم بطوهلاومن 
 ومع ذلك فإن تفعيالت هذا البحر قد ،)نِعلُ ( ووتد جمموع )ُمَتَفا(من فاصلة صغرى 

حيث تصري التفعيلة ) ١(تطول أكثر من هذا وذلك عندما يستخدمه الشاعر مرفًَّال ومزيًال 
 . متفاعالتن: وتصري مع الثاين، متفاعالن:مع األول منهام

 يف بناء قصيدته عىل تفعيالت هذا البحر بق أن شاعرنا كان ويتضح مما س
 طول وكثرة احلركات  وما تتسم به من، حيث أتاحت له تفعيالت هذا البحر،العرويض

 ، آالم وأحزان ملا أملَّ به من هذا اخلطب اجلللمساحة للرسد والبوح بام تُعجَّ به نفسه من
 من أحاسيسه املكتومة التي تزامحت يف نفسه أن ينفِّس عن كثريمن خالله واستطاع 

  . حتى بلغت القصيدة إحدى وسبعني بيتاً ،احلزينة الباكية

  وهــو مــن احلــروف،ِمــن البــنيِّ أن حــرف النــون جــاء رويًــا لتلــك القــصيدة الرائعــة
قافيــة النـون غزيــرة يف الــشعر "  و)٢ ( أغــن،ر جمهـو، لثــوي، وهــو صـوت ســني،املجهـورة

 وخيفـض احلنـك ، وفيها يعتمد طرف اللسان عىل أصول األسـنان العليـا مـع اللثـة،العريب
الـوتران  ويتذبـذب ، فيتمكن اهلواء اخلارج من الرئتني من املرور عـن طريـق األنـف،اللني

 .)٣("الصوتيان حال النطق به

                                                
هو زيادة حرف ساكن عىل ما  :التذييلجمموع، وفيف عىل ما آخره وتد خهو زيادة سبب : الرتفيل) ١(

 –، طبعة دار املعارف ٤٥: حممود عىل السامن، ص/ العروض القديم، د: آخره وتد جمموع، ينظر
 . م١٩٨٤ –القاهرة 

 –، طبعة دار املعارف اجلامعية ٦٢: حلمي خليل، ص/مقدمة لدراسة علم اللغة، د: ينظر) ٢(
 . م١٩٩٣ اإلسكندرية

 .١٩٩: ص: عبده بدوي/ يف النص الشعري، ددراسات ) ٣(
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 ويتفق مع التجربة التي تدور حول الفـراق ،لعربيةوهو حرف كثري الدوران يف اللغة ا
 فكام أن هذا احلرف يكـون مـن طـرف اللـسان ومـا فـوق الثنايـا فاملوضـع ،)املوت( والبني

 .)١( )املوت(نفسه يدور حول عدد من النهايات لإلنسان 
ويضاف إىل ما سبق أن هذا احلرف ِمن احلروف التي تتميز بالوضوح السمعي واملراد 

 .)٢("ل الصوت واضحًا إىل السمعوصو"به 
وأستطيع أن أقرر من خالل ما سـبق أن الـشاعر كـان موفقًـا يف اختيـار هـذا احلـروف 

 وأن هــذا احلــرف كــان يف غايــة املناســبة هلــذه التجربــة ،رويــا ليعــزف عليــه أوتــار قــصيدته
 مشحونة  للقصيدة يتضح له أهنافالقارئ ، حيث جاء مالئًام حلالة الشاعر النفسية،الشعرية

 حرف النون ملا فيه – بال شك – وهذا يناسبه ، فهي أشبه برثاء النفس،بجو األسى واحلزن
 ملا حيدثه هذا احلرف يف السمع ِمن غنة مجيلة – أيضًا -و ،االنكسارمن أنني وأمل ويشء من 

 وما فيها من كثرة آهات ، وهذا مما يتناسب مع جو القصيدة، واحلزن واألننيالشجيتشيع 
 ومل يكـن ليتناسـب ، فالقصيدة من النمط الشعري احلزين البـاكي،شاعر وآالمه وأحزانهال

 .مع هذه النغمة الباكية إال حرف النون
 وذلـك )األلف( جاء مسبوقًا بحرف املد )النون( أن هذا احلرف – أيضًا –ومما أحلظه 

 أن اعر مـن خالهلـا  وهذا املد كان بمثابة دقات عالية اسـتطاع الـش،يف مجيع أبيات القصيدة
 به نفسه من أحزان وآالم نتيجة تلك املأساة القاسية التي دفعته إىل أن يـنفِّس متتلئيبوح بام 

 .عنها من خالل تلك القصيدة النونية
قصد إليها رشحًا وحتليًال بالغيًا بعد تقـسيمها إىل أقـسام  ثم أ،واآلن إىل نص القصيدة
 -: التوفيق فأقول وباهللا،كل قسم حتت عنوان مناسب

                                                
 .٨٣: السابق) ١(
 – مكتبة اآلداب – ٧٩: السيد خرض ص/  دراسة بالغية حتليلية داللية، د–فواصل اآليات القرآنية ) ٢(

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠  –الطبعة الثانية 
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   الليــُل مـِْن َحــولـــي ُهـــدوٌء قـــاتٌِل -٥
 

ــــــوُر   ـــــذكرياُت َتـــمـ ــــــداينيفوال    وِ ُْج
 ج

ين َألــــمي فــ-٦ ـــتي َوَيــُهـــــدُّ   أْنــُشُد راَح
 ج

ـــــَن الُقــــــرآنِ يف  ــــْضـِع آيـــــــاٍت ِمـــ    بِــ
 

افةٌ -٧ ـــفَّ ـــَن جـــوانِحي شـ ـــُْس بيـ    والـنَّف
 

ـــــَهزَّ َكيــــاين  ــــشـوُع هبــــا َفـ   َدبَّ الـــُخــ
 

   ِعْشـــُت ُأوِمُن باإللـــِه ولــم َأُذْق  َقْد -٨
 

َة اإليـــمـــــــــانِ   ـــــــرًا لـــــــــــذَّ   إالَّ أخــيـ
 

   شـكــرًا لــهم ، أنا ال أريـد طعـامهم-٩
 

  فلريفعـــــوه ، فلـــــسـت بالـجـــوعــــــــان 
 

   مـا صــنعته يلرُّ  هــذا الطعـــام املُـــ-١٠
 

  أمــــــي، وال وضــعــــــوه فــــوق ُخــــوان ِ 
 

  ومل يشــهـده يـا أبـــتي مــعيكــال، -١١
 

ــــســتبــقــان  ـــــاءاه ي ـــــي جـ ـــــوان لـ   أخـ
 

وا إلــــّي بـه يـدًا مـــصـبوغـــة ً-١٢    َمــدُّ
 

ـــســان  ــــة اإلحــ ــــذي غــايـ ـــدمي، وه  ب
 

مــُت يــقطـُعُه َرنُني َسالِسلٍ -١٣    والـصَّ
 

انِ   جَّ   َعبََثــــــْت بِـِهــــــــنَّ َأصــــــابُع الــــــسَّ
 

                                                
 .١٦٩ -١٦٦: ص:  األعامل الكاملة–ينظر القصيدة كاملة يف ديوان هاشم الرفاعي ) ١(

   مـــاذا قـد خيـطُّ بنـــــــاين.... ، أبتــــــاهُ -١
 ج

ــــــرانِ   ــــــالُد مـنتظــ ـــــُل واجلـ   ؟ واحلب
 

  ْنــــزاَنةٍ ز هـــذا الكتـــــاُب إلــــــيَك ِمـْن -٢
 ج

ــــــــــِة اُجلـــــــــْدر    انِ َمْقـــــــروَرةٍ َصْخـِريَّ
 

ـــــيلٌة أْحــــــــيا -٣   ـاهبــــ َلــــــْم تـــــَْبَق إالَّ لـ
 ج

   أنَّ ظــالَمــــــــها أكــفــــــــاينأُحــــــسُّ و 
 

ـــاُه -٤ ـــا أبـتـ ـــرُّ ي ــســُت أشــكُّ  - َستــَُم   لــ
 

  حــِمـــُل بعـــــَدها ُجــثامينوَتـ - هــــذا يف 
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  وأخــتها...  َبــَْيــَن آِونـٍة تـــَُمرُّ  مــا-١٤
 

  يــــرنو إلـــــيَّ بـــمقــلتــــْي شــيــطــــــانِ  
 

ةٍ بِالبـــاِب َيْرقـُُب َصيـــَْدهُ -١٥    ِمـْن ُكــوَّ
 

َوَرانِ   ــــدَّ ــــى الـ ــــٍن إلـ ــــي َأْمـ ــــُعوُد فـ   َوَيـ
 

   َأنا ال أُحــسُّ بِــأيِّ ِحـــْقٍد َنْحــــَوهُ -١٦
 

ــــى  ــــاذا َجنَ ـــــيم ــه َأْضغــانـ ــــسُّ   ؟ َفَتَمــ
 

   ُهَو طيُِّب األخـالِق مـثُلـَك يا أبــي-١٧
 

  مل َيْبـــُد فـــــي َظــَمـــــأٍ إلــــــى الــُعـــــدوانِ  
 

ــــُه إِْن نــــاَم َعــــــنِّي َحلــظــــةً -١٨    لـــكـنَّ
 

ـــــــانِ   ـــــــرارَة اِحلــْرمـ ـــــــاُل َمــ   ذاَق الَعيـ
 

ـــرَ -١٩ ـــَو املُـ ـــام وُهـ ـــةً  فـَلــُربَّ ُع سحــن   وِّ
 

  لــــو كــــاَن ِمْثلــــــي شاعــــــرًا َلَرثــانــــــي 
 

ـــــــَر ُصـورتـــــــي َلبــــــكاين     إلـــى أوالِدهِ - َمـْن يـدري؟- أْو عــادَ -٢٠   َيومــــــًا وُذكِّ
 

لِب نافـذٌة هبـا-٢١    َوعىل اِجلـــداِر الــصُّ
 

ــــْضبــانِ     معنــــــى الــحـــــياةِ غـــــليظُة الُق
 

ــــالً  َقــْد طـالــــَام شــا-٢٢   َرْفـُتـــها ُمتََـأمِّ
 

ــــَيْقظانِ  يف  ــــى الـ ـــىل األس ــــَن ع   الثَّائري
 

راً -٢٣ باِب ُمـَصوِّ    َفَأَرى ُوجــومًا كالـضَّ
 

ــا   ـــْن َغَلــــيانِ  يفم   ُقلــــوِب النَّــــاِس ِمــ
 

عوِر َلدى اجلميِع َوإِْن ُهمُ -٢٤    َنْفُس الشُّ
 

ـــــْوُت   ــــاَن املَ ــــوا وك ـــــييفَكتم    إِْعــالنـ
 

   اَجلـوانِِح مـا الَّـذييف َويدوُر َمهٌْس -٢٥
 

ــــْوَرةِ الـــَحـــــْمقاِء َقــــْد َأْغـــراين؟  ـــ   بِالثَّ
 

   َأَو لـــَْم َيــُكْن َخيـْرًا لِنفيس َأْن ُأَرى-٢٦
 

  مثــَل اُجلمـــوِع َأســــُري فـــــي إِْذعــــــاِن؟ 
 

ــام-٢٧ ين َلــْو َقــْد َسـكـــَتُّ َوُكلَّ    مــا َضــــرَّ
 

ـــ  ـــَْغُت فـ ـــى بال ــَب األسـ ــْتامِن؟َغَل   ي الكِ
 

ــِري ُمـــْطِفئاً -٢٨    هـذا َدِمي َسَيــِسيُل َجيْ
 

ــــرانِ   ــــْن نِيـ ــــيَّ ِمـ ــــي َجنَْب ــــاَر ف ــــا ثـ   مـ
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اُر فـــي َنـــَبــضاتِـهِ - ٢٩    َوفــــؤادَي الـــَموَّ
 

ـــانِ   َفق ــــِن اْخلَ ــــِدهِ َع ــــي َغـ ــــفُّ فـ   َسَيـُكـ
 

ــــطَِّم قـــَْيَد - ٣٠   هُ  َوالظُّْلــــُم بــاٍق َلــــْن ُحيَ
 

ـــــودِي بِـــــِه ُقــْربــــــاين    َمْوتـــــي َوَلــــــْن ُي
 

   َوَيـسُري َرْكـُب الَْبْغـِي َلـْيَس يـِضُريهُ -٣١
 

ــــــَن القُ   ــــــتُثَّْت ِم ـــــاٌة إِذا ْاْجـ ـــــش   ـعانِ ْط
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ـتـي َوَمتُــــــــوُر َبْعــــــــَد َثــــــــوانِ      هذا َحديـُث النَّْفـِس حـَني َتـشفُّ عـنْ -٣٢ يَّ   َبـــــَرشِ

 
ـــو-٣٣ ـــةٍ : ُل لـــي  وتُق ـــياَة لِـغـاَي   إنَّ الـَح

 
ْغيــــانِ     َأْســَمـــــى ِمــــَن الّتـَــــْصــفـيِق ِللطُّ

 
ى َوإِْن ِهـَي ُأمخِـَدْت -٣٤    َأْنفاُسَك اَحلــرَّ

 
ــــانِ   ــــْم بُِدخـ ــــُر ُأفـَْقـُهـ ــــلُّ َتْغــُمـ   َسَتـَظــ

 
ـَت ِسـياطِِهمْ -٣٥ ــــَسـامُت ُصــ     وُقروُح ِجْسِمَك َوْهـَو َحتْ ـــــِه الــْجـــــاينَق ـــــٍح َيتَِّقيـ   ْب

 
ــــــناَك -٣٦ ـجـِني ُه ـــــسَّ ــــــُع ال ـــــهِ يف َدْمـ ـــــانِ      َأْغالل ـــــا َسَيــْلتـَقـِيــ ـــهـيــِد ُهنَـ ــــشَّ   َوَدُم ال

 
بــا َحتَّى إِذا مـا ُأفْ -٣٧   ِعــَمْت بِـهـِمــا الرُّ

 
ـــضــانِ   دِ الـَفَيــ ـــرُّ َ ــــُر َمت ــــَق َغْي ــــم َيـــْبــ   ل

 
ـا-٣٨    وَمـِن اْلَعواصِِف َمـا َيُكـوُن ُهُبوُهبَ

 
ــــانِ   بَّ   َبــْعــــــَد الــُْهـــــــدوِء َوَراَحــــِة الرُّ

 
ــَرىيف إِنَّ ْاْحتِــداَم الـــنَّاِر -٣٩    َجــْوِف الثَّ

 
ــــــُْركانِ   ــــــَة اْلبــ ـــــٌر ُيثـــــُري َحـــِفيــَظــ   َأْم

 
ـــَدهُ -٤٠ ــــنِْزُل َبْع ــــَطراِت َي ــــُع الَق    وتتاُب

 
ـــــانِ   ــوفـ ـــــُق الطُّ ـ ـــــِه َتــَدفُّ ـــــٌل َيليـ   َسْيــ

 
ـــراً -٤١ ـــاَة ُمَزْجمِ ــــتلُِع الطُّغ ــــوُج يق    َفَيُم

 
ــْلــط  وِت َوالـــسُّ ـــَربُ   ـــانِ أْقـــــوى ِمـــَن اْجلَ

 
تي-٤٢ ــْسياِن؟     َأنا لَـسُت َأْدري ، َهـْل َسـتُْذَكُر قِـصَّ ـــى النِّ ـــُروها ُدَجـ ـــْوَف َيــْعـ   َأْم َسـ
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نــــــي َسـَأكــــــوُن -٤٣ ـــــايف أْو أنَّ    تاِرخيِن
 

  ِمــــــــرًا َأْم َهــــــــــادَِم األَْوثــــــــاِن؟ُمتــآ 
 

عــــي-٤٤ ـــذي َأْدِريــــِه َأنَّ َتـَجـرُّ    ُكـــلُّ الَّ
 

ْــأَس املَْــَذّلــــــَِة لَْيـــــــَس      إِْمكــــاينيفَكـــــ
 

   ثــَْوَريتيف َأُكـْن  َلْو َلـمْ -٤٥
 

ـــــفاين  ـــــتي َلــَكـ ــ ياِء ألُمَّ ـــــَر الــــضِّ   َغـــْيـ
 

ــَد ، ال-٤٦ ــًة ال َقْي ـــَحياَة َكريَم    َأْهــَوى اْل
 

ـــسانِ إِْرهــــــاَب ، ال ْاْستِ     ـــْخـــــفاَف بِاإلْن
 

يت- ٤٧    َفإذا َسَقـْطُت َسـَقْطُت َأْمحِـُل ِعـزَّ
 

  َيْغـــــيل َدُم األَْحـــــراِر فـــــي ِشــريـــــاين 
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نى-٤٨ بـاُح َعـَىل الـدُّ    َأَبتاُه إِْن َطـَلَع الـصَّ
 

ــلَّ َمــكــــانِ   ْمِس ُك ـــوُر الــشَّ ـــاَء ُنـ   َوَأضـ
 

ــُصونِهِ  َواْســَتْقَبُل اْلُعــْصُفو-٤٩ ـــْنيَ ُغ   ُر َب
 

ـــــواِن   ــــْشـــِرَق األَْلـ ـــــدًا ُمــ ــــًا َجديـ  َيْوم
 

ةً -٥٠    َوَسِمـْعـــَت َأْنـغـــاَم الـتَّـفـــاؤِل ثـــرَّ
 

  َتــْجــــري َعـلـــــَى َفـــــِم بــــــائِِع األَلبـــانِ  
 

دَ - َوأتـى َيـُدقُّ -٥١    بـابـَنــا- كـمـا َتـَعـوَّ
 

ـْجــِن   ـــــُدقُّ بــــاَب الــــسِّ ـــــالَّدانِ َســَي   َجـ
 

  َوَأُكـوُن َبـْعــَد ُهـنَــْيَهٍة  -٥٢
 

ْبــِل َمـــْشــُدودًا إِلـــــى الِعــيـــداِن  يف   اْحلَ
 

  ـَحـْبـَل مـا لَِيُكـْن َعـزاؤَك َأنَّ َهـذا الْ -٥٣
 

ـــــُْه   ـــــدانِ يفَصنَــَعتـ ــــوِع َيــ ب ــــذي الرُّ    ِه
 

ــَسُجوُه -٥٤ ــَضـاَرةً يف َن ــِشـعُّ َحـ ـــٍد َيـ    بََل
 

ــشــاِعـــُل   ـــُه َم ــضــاُء ِمــنْـ   َوُت
 

  َوِجـيَء بِـِه إىل!  َأْو َهـكـذا َزَعـُمــوا-٥٥
 

ـــواِن   ـــِد األَْعـ ـــى َيـ ـــِح َعــَلـ ريـ ــدي اْجلَ  َبَل
 

   َأنــا ال ُأِريـــُدَك َأْن َتـعيـــَش ُمـَحـــطَّامً -٥٦
 

ـــــــِة اآل   الِم َواألَْشـــجـــــــاِن فـــــــي َزْمحَ
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ــــَك املَـــــْصـُفوَد -٥٧ ــــهِ يف إِنَّ اْبنَ    َأْغــاللِ
 

ــداِن   ــْريَ ُم ـــَْمْوِت َغ ـــْحَو الـ ـــيَق َن ـــْد ِسـ  َقـ
 

ـــْر ِحكـــاياٍت -٥٨ با َفـاْذُكـ ــصِّ ـــاِم الـ    بِـَأيَّ
 

ـــانِ   ـــوى األْوطــ ـــْن َهــ ـــها يل َع ــْد ُقْلـَت  َق
 

ــَي -٥٩ ـــْعَت نــشيج ُأمِّ جىيف َوإذا َسـْم ــدُّ ًــا ضــاَع      ال ْيعـــاِن يفَتْبـــــكــــي َشــبــابـــ   الرَّ
 

   َأْعــــامقِهايف وُتَكـــتُِّم الـَحــــسـراِت -٦٠
 

ــــراِن   ــــِن الــِجــيـ ــــِه َعــ ًــا ُتـــواِريــ ــ  أََلـَمـ
 

ـْفـَح عَ -٦١ نــي َفاطــلـْب إِلـيهــا الـصَّ ـــوى الــُغفـــْراِن     نِّـي إِنَّ ـــا ِسـ ـــغي ِمــنَهــ  ال َأْبــــ
 

   َسْمعــــي َرنـيـــُن َحــديثِهايف مــاَزاَل -٦٢
 

 َومـقـالِـــهــــا فــــي َرْحــَمـــــٍة َوحنـــــاِن  
 

ــي قــد َغـــَدْوُت عـلـــيلةً :  َأُبنَـــيَّ -٦٣   إنِّ
 

ـــزاِن   ـــى األَْح ـــٌد َعلـ  مل يـــبـــَق لــــي َجــَلــ
 

   َفـَأذِْق ُفـؤادَِي فـْرَحًة بِالـَْبْحِث َعـنْ -٦٤
 

 بِنِْت اَحلالِل َوَدْعــَك ِمـــْن ِعــْصــيــانــي  
 

ـ......  كـاَنـْت لــهـا ُأْمنَّـَيـًة -٦٥   ـاَنــةً َريَّ
 

ـــان  ـــا َوَأمـ ـــاٍل لـــــَهـــ ــْســـَن آمـــ ــا ُحـ   !ي
 

   غزلـــَت خيــوط الــسعد خمــضال ومل-٦٦
 

 يكــن انـــتـقاُض الــغــزل فـــي احلـسبان 
 

َــأيِّ َجــوانـِـــــٍح -٦٧    َواآلَن ال َأْدري بِــــ
 

  ؟َســَتــبـيــُت َبــْعـــدي َأْم بِـــَأيِّ َجــنـــانِ  
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  ذا الـذي َسـَطْرُتـُه لــَك يـا أبـــي هــ-٦٨

 
 َبــــــْعــُض الـــذي َيـــْجــري بِِفْكـٍر عـاِن  

 
َقْت -٦٩ يـاُء َوُمــزِّ    لكـْن إذا اْنَتــَرصَ الـضِّ

 
ـــاِن   ـــموِع َشـــريـــعـــُة الُقـــْرصــ ـ ــِد اْجلُ  َبَي

 
تـي- ٧٠    َفلـََسـْوَف َيـْذُكــُرين َوُيْكـبِــُر ِمهَّ

 
 اَن فــي َبلـَدي َحـــلــيــَف َهـــواِن َمـْن كــ 
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   َوإلــــى لِــــقاٍء َتــْحـــَت ظِــلِّ َعداَلــةٍ -٧١
 

ــــِة األَْحـكاِم والـــمـــِيــــزانِ    ُقــــــْدســــِيَّ
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  ـــاين مـــاذا قد خيطُّ بنــــــ.. أبتــــــاُه ،-١
 

  ؟واحلبـــــــُل واجلـــــــــالُد مـنتظــــــــــرانِ  
 

   هــذا الكتــــاُب إلــــيَك ِمْن ِزْنـــزاَنةٍ -٢
 

ــــــــْدرانِ   ــــــــِة اُجلـ ــ ـــــــروَرةٍ َصْخـِريَّ   َمْق
 

ــــا-٣ ــــيا ه ــــيلٌة أْحـــ ــــَْبَق إالَّ لـ ــــْم ت    َلـ
 

  وَأُحــــــسُّ  أنَّ ظــالَمـــــــها أكــفـــــــاين 
 

  لـــســُت أشـُك  - َستــَُمـرُّ يـا أبـتـــاُه -٤
 

ـــذا يف  ــثامين - هـ ـــَدها ُج ـــُل بعــ   وَتـحــِم
 

   الليــُل مـِْن َحــولـــي ُهـــدوٌء قـــاتٌِل -٥
 

ــــــوُر   ـــــذكرياُت َتـــمـ ــــــداينيفوال    ِوْج
 

ـــتي-٦ ــُشُد راَح ـــمي فــأْن ين َألـ    َوَيــُهـــــدُّ
 

ـــــرآنِ يف  ـــــَن الُقـ ـــــاٍت ِمـــ ــــْضـِع آيــ    بِــ
 

افةٌ -٧ ـــفَّ ـــوانِحي شـ ـــَن ج ـــُْس بيـ    والـنَّف
 

ــــاينَدبَّ   ـــــَهزَّ َكي ــــا َفـ ــــشـوُع هب    الـــُخــ
 

   َقْد ِعْشـــُت ُأوِمـُن باإللـــِه ولــم َأُذْق -٨
 

ـــــــانِ   َة اإليـــمــ ـــــــذَّ ـــــــرًا لــــ   إالَّ أخــيـ
 

: 
 :بدأ الرفاعي يف تصوير حمنته بقوله

وأول ما يطالعنا يف هذا البيت هذا النداء املفعم بمعاين األسى واحلزن وشدة األمل يف 
حرف النداء عن مقصد الشاعر يف اإلرساع يف تبليغ مراده  وقد كشف حذف ،)أبتاه(قوله 
 وذلك حتى يكون البدء هبذا اللفظ ، وكأن اللغة مل تسعفه لينطق بحرف النداء،ألبيه

    مــــاذا قـد خيـطُّ بنــــــــــاين، أبتــــــاهُ -١
 

ـــــــــال  ــــــــُل واجلـ ـــــــــراِن واحلب   ُد مـنتظــ
 ج
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 ما ينبئ عن حالة )أبتاه( ويف امتداد الصوت باملد باأللف يف ،املحبَّب إىل قلب الشاعر
ساً آلالمه وأحزانه،الشاعر النفسية  فاخرتق حواجز الزمان ، وكأنه وجد يف هذا املد متنفَّ

 كام كان خطاب األب مع أنه غائب يف الرؤية عن ،واملكان حتى يصل إىل قلب أبيه مبارشة
 ؛ ولكن شاعرنا عدل عن هذا األصل،ألصل يف اخلطاب أن يكون ملشاَهدٍ  وا،الشاعر

 ولذا كانت تلك اإلضافة إىل ضمريه ،إشارة إىل حضور األب يف الذهن وقربه من القلب
 نكاد نتصور من خالهلا ارمتاء االبن يف أحضان أبيه يف ، وهي إضافة حانية رقيقة،)أبتاه(

 .العصيبةتلك اللحظات 
ا ينقلنا الرفاعي إىل أسلوب إنشائي آخر وهو أسلوب االستفهام يف ثمَّ رسعان م

 وحريته يف ماذا يقوله ألبيه ، وهو ال يقل شأنًا يف تصوير أسى وحزن الشاعر،)ماذا(
 وهل ،)خرب إعدامه( إذ كيف يطاوعه قلبه أن ُخيْرب أباه هبذا اخلرب القاتل ؟ويسطره بقلمه 

 الداخلة عىل الفعل املضارع )قد( ولذا عربَّ بـ ؟للحظاتِعُفه مفردات اللغة يف تلك اْس ستُ 
 .لُّ هبا عىل معنى التقليل الذي يكاد يصل إىل حد االنعدامدُ تَ  وهي يف هذا السياق ،)خيط(

 الواقع بني أسلوب النداء واالستفهام له داللة استتباعية تستظهرها )...(وهذا الفراغ 
 كام ُيوِحي ، بشاعرنا من حرسة وأملام أملَّ عغ يكشف  فهذا الفرا،األفهام وال يكشفها الكالم

 .بام يعانيه من قلق نفيس وتوترات انفعالية
 حيث أطلق اجلزء وهو أطراف )اجلزئية( جماز مرسل عالقته )بناين(ويف تعبريه بـ 

 ويف هذا املجاز ختييل ، إذ هي التي متسك بالقلم وحتركه؛)األصابع(األنامل وأراد الكل 
 ،من رهبة املوقف وانتظار املوت املحقق ،عاشة يد الشاعر وهو يمسك قلمهبديع الرت

 وهي ُمتثلِّ )واملوت واجلالد منتظران( ،الذي كشفت عنه اجلملة احلالية يف الشطر الثاين
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املوت ( وكان عامد الشاعر يف تصويرها هاتني املفردتني ،حمنة الشاعر ومصدر مأساته
 فالكلمتان بوقعهام ، واجلالد مصدر اإلهانة والتعذيب، فاملوت هناية احلياة،)واجلالد

 وقد جاءت مجلة احلال هذه اسمية ،وَجْرسهام يصوران جو الزنزانة وحالة الشاعر النفسية
 مع ظهور ، وذلك لداللتها عىل الثبوت؛ وهذا عىل املشهور واألوىل،مقرتنة بالواو

 .)١(االستئناف فيها أكثر من الفعلية 
 فإن الشاعر قد عمد إىل املجاز اللغوي يف لفظ ، ينتظر حقيقة)الداجل(وإذا كان 

صه يف صورة إنسان يراقب وينتظر حلظة الوثوب واالنقضاض عىل )املوت(  حيث شخَّ
 وإثبات هذا الالزم )منتظران( ثمَّ حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من لوازمه ،عدوه

ارة تصور يف أسلوب بليغ الفزع والكرب  واالستع،للمشبه استعارة ختييلية قرينة املكنية
اء  يف صورة )منتظران( ويف صياغة هذا الالزم ،ما ينتظره الذي حلَّ يف نفس الشاعر جرَّ

جمال للهروب أو اخلداع   فال،اسم الفاعل داللة عىل الثبوت والدوام واالستمرار
 أن يقتيض موضوع االسم عىل أن يثبت به املعنى لليشء من غري"واالنفالت وذلك ألن

 وأما الفعل فموضوعه عىل أنه يقتيض جتدد املعنى املثَبِت به شيئًا بعد ،جتدده شيئًا بعد يشء
  .)٢("يشء

                                                
 -  هـ ١٤٢٢ للعام اجلامعي – ١٧١: رفعت السوداين، ص/ بحوث يف علم املعاين، د: ينظر) ١(

 .م٢٠٠١
 –حممود حممد شاكر :  قرأه وعلق عليه– ١٧٤: دالئل اإلعجاز لإلمام عبد القاهر اجلرجاين، ص) ٢(

 . م٢٠٠٠مكتبة األرسة 
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  : أمله وباعث حمنته فيقولصدرثمَّ يكشف الشاعر عن م

 فالبيت السابق إنشائي لفظًا ومعنى ،اء البيت مفصوالً عن سابقه لكامل االنقطاعوقد ج
 .قصودامل والفصل بينهام ال يوِهُم خالف ،وهذا البيت خربي لفظًا ومعنى

داللة عىل أنه  ، والتي للقريب)هذا(والتعبري يف مطلع البيت باملسند إليه اسم إشارة 
 ، فقلبه معلق بأبيه، وطالت املسافات،ز بينهام وإن فصلت احلواج،ليس ببعيد عن أبيه

قصدًا إىل متييز املسند  )هذا (ـ  ب وقد جاء التعبري،يرسل إليه آهاته وآالمه عرب هذا الكتاب
 ألن اسم اإلشارة بطبيعة داللته يفيد حتديد املراد منه حتديدًا ظاهرًا ويميزه ؛إليه أكمل متييز

 – )هذا(والتمييز ليستحرض املسند إليه ديد ح هذا الت وقد قصد الشاعر إىل،متييزًا كاشفاً 
 . يف ذهن األب لعله آخر حلقات الوصل بينهام–واملشار به إىل الكتاب 

 وقد جاء التعبري بالكتاب إشارة إىل ، ويقصد به الرسالة، املكتوب: بمعنى)الكتاب(و
م ؛ي يف الكتاب هي الم العهد اخلارجي الكنائ)أل( و،أمهية هذه الرسالة  حيث تقدَّ
 وتقديم املتعلق )ماذا قد خيط بناين( وذلك يف قوله يف البيت السابق ،ملدخوهلا ذكر كنائي

 وأن تأثري هذا احلدث سيقع عىل هذا ،داللة عىل االهتامم )من زنزانة( عىل اخلرب )إليك(
 وإىل ،يةالبتداء الغا )من زنزانة( يف )من( و،األب حيث سُيْحرم ِمن قرة عينه وثمرة فؤاده

 . البتداء الغاية وهبام اخترص الشاعر حواجز الزمان واملكان بينه وبني أبيه)إليك(يف 
 يصور جوَّ الرعب والفزع الذي يعيش فيه الشاعر ويلتقط فيه آخر )زنزانة(وتنكري 

 ، ِمن الَقرِّ )مقرورة(ف هذه الزنزانة بصيغة اسم املفعول صوب وتزداد املحنة سوءًا ،أنفاسه
 ثمَّ يتبع هذا الوصف بوصف ،د القاتل يغشاها من كل جانب فيكاد هيلك َمن فيهافالرب

  ْنـــزاَنةٍ ز هــذا الكتــــاُب إلــــيَك ِمـْن -٢
 ج

ـــــــــْدرانِ   ـــــــــِة اُجلـ ــ ــــــــروَرةٍ َصْخـِريَّ   َمْق
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 وفيه إحياء بقسوة املكان وشدته )صخرية( يف )١(آخر جاء عىل صيغة املصدر الصناعي 
 . كام يدخل الرعب يف قلب ساكنه،وال مهرب وغلظته وأنه ال مفر منه

ت أوصافًا للزنزانة أهنا تكشف عن ونلحظ يف البناء الصويت هلذه الكلامت التي جاء
 فضًال عامَّ فيه من قلقلة ، وهو حرف جمهور)مقرورة( يف )القاف( تأمل حرف ،قسوهتا

 وهو من )الصاد( كام تأمل حرف ،تعمل عىل إظهار كل ما يف هذا الصوت من قوة
الكلمة  ف)صخرية( وهو من حروف االستعالء يف )اخلاء( وكذا حرف ،حروف اإلطباق

  .كشف عن شدة وقسوة هذه الزنزانةال  سامهت يفا وجرسهابوقعه
وبعد أن بنيَّ طبيعة املكان إذا به يكشف عن عنرص آخر من عنارص جتربته وهو 

  : فيقول)الزمان(

قه ليشعرنا بأنه يعيش مأساة أخرى ال تقل كآبة عن  جاء البيت مستأنفًا عن سابوقد
 فهو وإن جاء مفصوالً ، وهي مأساة الليل الكئيب الذي جييش بالذكريات واهلموم،سابقتها

وهو الشعور بمرارة األمل  ، إال أنه يرتبط معه يف تصوير الشعور العام لدى الشاعر عن سابقه
 .واقرتاب هناية احلياة

 حيث ؛ والذي كان طريقه النفي واالستثناء،عىل أسلوب القرصوقد بنى الشاعر بيته 
 قرص صفة عىل ، وبعد ذلك يكون يف عداد املوتى،قرص بقاءه يف احلياة عىل ليلة واحدة

ن الشاعر للرحيل بعد ت قرصًا حقيقيًا حتقيقيًا جاء كاشفًا عن،موصوف  ،لك الليلة تيقُّ
                                                

شذى : ينظر. اء التأنيث كالوطنية واإلنسانيةهو أن يزاد عىل اللفظ ياء مشددة وت: املصدر الصناعي) ١(
، رشحه وصححه وأعد فهارسه، ٨٦: أمحد املحالوي، ص/ الشيخ: العرف يف فن الرصف، تأليف

 .بدون-مكتبة اآلداب:  النارش–حسنى عبد اجلليل يوسف / د

ـــــا-٣ ـــــيلٌة أْحــــياه ـــــَْبَق إالَّ لـ ـــــْم ت    َلـ
 

ـــــــسُّ أنَّ ظــالَمــــــــها أكــفــــــــاين    وَأُح
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 تلك الليلة النهاية املحتومة للشاعر والتي يرتشق حيث متثُِّل  ، يراد به اإلفراد)ليلة(وتنكري 
 كأنه إعالن بمغادرة )أحياها( ولذا كان ضمري الغيبة يف الفعل ،فيها حلظات احلياة الباقية

 . ضمريًا غائبًا يف هذا الوجودوأنه عن قريب سيصبح ،الشاعر للحياة
 وقد أبان ،عر وكربه مصدر اهلدوء والراحة والدعة فإنه مصدر أمل الشاوإذا كان الليل

 مها وأحس أن ظال(عن هذا املعنى هذا التشبيه الواقع يف الشطر الثاين من البيت يف قوله 
 مما أبرز س وهو من تشبيه املعقول باملحسو،م تلك الليلة باألكفان حيث شبَّه ظال،)أكفاين

بت مأساة الشاعر لدى السامع وجعلته يشاركه  يف الصورة وجعلها واضحة جلية قرَّ
 .بالوحشة وشدة الرهبة والصورة تشيع جو اإلحساس ، وحيس بآالمه،حمنته

 ينبئ عن مشاعر الشاعر )أحس( فالفعل ،واختيار الشاعر ملفردات هذه الصورة له داللته
ر هذا ، مواليًا هلذا الفعل)أن( التأكيد بـ  ولذا جاء،عىل النهاية ال حمالة وأنه مقبل   كام صوَّ

 وكأهنا ، اإلحساس بنفسية الشاعر احلزينة الباكية)أكفاين(ء بعد الروِي يف اإلشباع بحرف اليا
 ثم رسعان ما خترج الروح ويلتف هذا اجلسد بتلك األكفان ،تعيش حلظات احلياة األخرية

 .املوحشة املرعبة
    :ملتمثلة يف ليلة الشاعر الباقية يقول عنهااملعدودة اوهذه الدقائق 

 ولذا عربَّ هبذا ، بأنه سيغادر احلياة وأن حلظة الفراق قد أوشكتفشاعرنا عن يقني
 ثمَّ رسعان ما نرى شاعرنا يرمتي يف ، الدال بصيغته ولفظه عىل الرسعة)مرست(الفعل 

 وذلك تعبريًا عن ، وإن كان غائبًا عنه غري مشاهد)يا أبتاه( ويناديه ،أحضان أبيه مرة ثانية
مشاعر الشوق واإلحساس باألمل ملفارقة هذا األب الذي سُيفجع بعد حلظات بفقد أعز ما 

 بخالف حذفه هلا يف )أداة النداء(شاعر يف هذا البيت يستحرض  ونرى ال،وهبته احلياة

  يف لــســُت أشكُّ  -بـتــاُه  َستــَُمـرُّ يـا أ-٤
 

ـــــذا  ــــثَامين-هـ ـــــَدها ُج ـــــُل بعــ    وَتـحــِم
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 وكأهنا صيحته األخرية يف احلياة وهي تكشف عن قلب مكروب )أبتاه(مطلع القصيدة 
 .أثقلته مأساة املحنة وشدهتا

 اعرتاضية تكشف عن يقني الشاعر بمغادرة احلياة عن )لست أشك يف هذا(ومجلة 
 وتزداد كثافة اإلحساس باملحنة بجملة ، باألمل واألسى اإلحساس منف وهي تكثِّ ،قريب

لتوسط ل والوصل بينهام )ستمر يا أبتاه( وهي معطوفة عىل مجلة )وحتمل بعدها جثامين(
 ، مع ما بينهام من تناسب يف املعنى العام،بني الكاملني التفاقهام يف اخلربية لفظًا ومعنى

رع كأس فراق ، ابنهأساة مأساة األب ال تقل وطأة عن مأن ن احيث تربز  حيث سيتجَّ
 ، تنبئ بامدهتا عن الثقل والشدة)حتمل(وكلمة  ،أحبته وحيملهم بنفسه إىل مثواهم األخري

 من )ينجثام( كام أن لفظة ،وبصياغتها عن استحضار هذا املشهد الرهيب أمام األب
 مما يتناسب مع النغمة  وكانت إضافتها إىل ياء املتكلم،الكلامت التي تشيع جوَّ احلزن واألمل

 .احلزينة الباكية يف البيت
   :يسيطر عىل نفسية الشاعر القلقة املضطربة فيقولوما زال عنرص الزمن 

وملَّا كانت صورة الليل الكئيب تسيطر عىل مشاعر الشاعر وعواطفه جعله يف صدر 
ة الصبح سُيعلن مغادرته قفبمجرد أن تأيت إرشا ،ليكشف عن مصدر حمنته ،بيته مسندًا إليه

خلرب مما يشري إىل أنه ليل جاثم عىل أنفاسه باهلموم ا عىل )من حويل( وتقديم ،احلياة
 والسكون ، ففيه الصمت املرعب)هدوء قاتل( فقد خرج عن طبيعته إىل ،زانواألح
لك املعاين املجاز اللغوي يف تعن الشاعر يف اإلبانة  وكانت وسيلة ،مة املوحشة والظل،القاتل

 ثم اشتق من القتل ، شدة الرضر يف كل: حيث استعري القتل للهالك بجامع)قاتل(لفظ 

   الليــُل مــِْن َحــولـــي ُهـــدوٌء قـــاتٌِل -٥
 

   ِوْجـــــــداينيفوالــــــذكرياُت َتـــمــــــــوُر  
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 ،ىل سبيل االستعارة الترصحيية التبعية يف اسم الفاعل وذلك ع)مهلِك( بمعنى )قاتل(
 .وقد أبرزت شدة معاناة الشاعر وآالمه

ق  والذكريات متور يف (ويأيت الشطر الثاين ليكشف فيه الشاعر عن عامله النفيس املمزَّ
قًا غاية ، وقد جاء معطوفًا عىل سابقه للتوسط بني الكاملني)وجداين  وكان الشاعر موفَّ

 تدور حول الرتدد )مور( فالكلمة بامدهتا ، مسنداً )متور(يف التعبري بالفعل التوفيق 
 اليشءُ  َوَمارَ  ،وَيَرتّدد َوَجيِيءُ  َيْذَهُب  َجَعَل  إِذا :َمْوراً  َيمورُ  مارَ  : ففي اللسان،واالضطراب

كَ  اْضَطَرب: َمْوراً  رَّ كريات   حيث تتالقي الذ،ة عىل التجدد كام تدل بصيغة املضارع،)١( َوَحتَ
انه د كل هذا يتجدد يف وج، بدءًا من ذكريات الطفولة الناعمةيف وجدانه الواحدة تلو األخرى

 بل عىل سبيل املجاز ، والتعبري بالفعل السابق ليس عىل حقيقته،ويتصارع يف عامله النفيس
 ، الشاعر احليس لتداعي األفكار واملشاعر يف وجدان )املور( حيث استعري ،االستعاري

 وذلك عىل )تتداعي وتتجدد( بمعنى )متور( ثم اشتق من املور ،مع االضطراب يف كلبجا
 )والذكريات( كام كان الشاعر موفَّقًا يف تقديم املسند إليه ،سبيل االستعارة الترصحيية التبعية

 وذلك ملا أفاده التقديم ، ومتور الذكريات يف وجداين : دون أن يكون النظم،عىل خربه الفعيل
 وهذا مما يتناسب مع امتالء نفس الشاعر هبذه املعاين احلزينة ، احلكمةتأكيد وتقويمن ال

 وإنام أفاد تقديم املسند إليه عىل خربه الفعيل ،وسيطرهتا عىل وجدانه ونفسه القلقة املضطربة
ى باالسم ُيؤتى ال أنه َأْجل من" وذلكالتأكيد وتقوية احلكم  دق حلديٍث  إالَّ  العوامل منَ  ُمَعرَّ

 قد أنك بذلك قبله أشعرت فقد ،)اهللا عبد(: قلت فإن ،كذلك كان وإِذا إليه، إسناُده ُنوَي 

                                                
 –العريب  مؤسسة التاريخ – دار إحياء الرتاث العريب –) مور ( لسان العرب البن منظور : ينظر) ١(

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ،٢ ط – لبنان –بريوت 
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: قلَت  أو ،)خرَج ( :قلَت  أو  )قامَ (: مثالً  فقلت باحلديث جئَت  فإِذا عنه، احلديَث  أردَت 
مَت  له وقد به جئَت  ما ُعلم فقد )َقِدمَ (  خوَل دُ  القلب عىل فدخَل  فيه، اِإلعالم وقدَّ

بهةَ  ىنفوأ لثبوته، أشد حمالة ال لكذو إليه، املطمئن له املهيأ قبول َلهبِ وقَ  به، املأنوسِ   وَأمنعُ  ،للشُّ
،  إعالِمك مثَْل  غفًال، بغتةً  اليشءَ  إعالُمك ليس أنه األمر ومجلةُ ... .التَّحقيق يف وأدخُل  للشكَّ

. واإلحكام التأكيد يف اِإلعالم تكريرِ  َجمْرى َجيْري ذلك ألنَّ  له، والتقدمةِ  عليه التنبيهِ  بْعدَ  له
، ثمَّ  ُأْضِمر إذا اليشءَ  إنَّ  :قالوا هنا ومن  تقدمة غري من ُيذَكر أن ِمنْ  له أفخمَ  ذلك كان ُفرسِّ

 .)١("إضامر
والبيت السابق تآزرت فيه عدة عنارص جاءت متناسبة مع احلالة الشعورية والنفسية 

 بينام نستشف عنرص الوجدان يف )لـــاللي(ًال يف التعبري بـ  فنلحظ عنرص الزمن متمث،للشاعر
 معربًا عنه يف )متور( وقد جاء الفعل ، كام نلحظ عنرص احلركة،)الذكريات( ظــــتعبريه بلف

 .أدق صورة وأبلغها
وبعد تلك املعاناة التي عاشها شاعرنا إذا به يبحث عن مصدر يبث فيه األمن واهلدوء 

 :فيقول

 التفاق ؛ للتوسط بني الكاملني)..والذكريات متور(والبيت معطوف عىل قوله 
وهيدين ( إذ بقوله ، مع بينهام من تناسب يف املعنى العام، يف اخلربية لفظاً ومعنىاجلملتني

 . تكتمل صورة املعاناة لنفسية شاعرنا املعذبة املمزقة)أملي

                                                
 .١٣٢: دالئل اإلعجاز) ١(

ـــتي َوَيــهُ -٦ ــُشُد راَح ـــمي فــأْن ين َألـ ـــدُّ   ــ
 

   بِـــــــْضـِع آيــــــــاٍت ِمـــــــــَن الُقـــــــرآنِ يف 
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 احليس للقضاء )اهلد( حيث استعري )هيدين(ونلحظ االستعارة التبعية يف الفعل 
 واالستعارة تكشف يف صورة ،)يقيض عىلّ ( بمعنى )هيدين( ثم اشتق من اهلد ،املعنوي

ة عن شدة معاناة الشاعر وقسوة آالمه  وقد دلت صيغة املضارعة عىل التجدد ،حمسَّ
 إذ ِمن شأن اجلملة الفعلية أن يتجدد هبا ، أمل دائم وعذاب متجدد يف فهو،واالستمرار

ام عبد  وأن يستمر عطاؤها ونواهلا يف كل وقت وآن كام يقول اإلم،حاالً بعد حالاملعنى 
 .)١(  القاهر

 بجرسه الصويت يكاد يصور االنفجار الشديد الذي يتبعه الكثري )هيدين(كام أن الفعل 
 .من املحن واآلالم واملآيس

والذكريات (واليشء الذي أحلظه أن شاعرنا ملا اخرب عن ذكرياته يف الشطر الثاين قال 
 ولكنه يف هذا البيت عربَّ بالفعل ، بتقديم املسند إليه عىل خربه الفعيل)متور يف وجداين

وأملي هيدين ( : فلم يكن، ومل يكن بناء العبارة عىل نفس نسق السابقة عليها،أوالً 
 هي كل حياة الشاعر بحلوها ومرها )الذكريات( ولعل الرس يف ذلك أن ،)...فأنشد

ها أن ُخيَْرب عنها،وطفولتها وشباهبا  التعبري بالفعل  أما، فجاءت مقدمة يف الذكر، فكان حقُّ
 فكان الفعل املعربِّ عن ،مل ألنه يف معرض الرتكيز عىل األثر النفيس هلذا األ؛ مقدماً )هيدين(

 وتلك براعة من شاعرنا تدل عىل وقوفه عىل مرامي الكالم ،هذا األثر أوىل بالتقديم
 .وأهدافه وبالغة لغته وقوة بيانه

 جعلته ةشاعر مع ذكرياته الصاخبة األليموهذه احلالة النفسية السابقة والتي عاشها ال
 – تعاىل – إذ المفر َّ من االستسالم لقدر اهللا ؛ يبث فيه األمن والطمأنينةيبحث عن مصدر 

                                                
 .١٧٤: دالئل اإلعجاز) ١(



  

 - ١٦١٩ -

 والتعبري بالفاء )...فأنشد راحتي( ولذا يقول ، وهو من فيض حكمته،ألن كل يشء بقبضته
بريًا فإذا هبا جتاهد مرسعة يف البحث مبارشة يدل عىل أن نفسه بلغ هبا الرصاع والقلق مبلغًا ك

ئ من روعها ويرحيها من سياط آالمها  فيه معنى املحاولة الدائمة )أْنُشد( كام أن الفعل ،عامَّ هيدِّ
 ، طلبها وسأل عنها:شدانا نشد فالن الضالة نشدا ونِ : يقال، فهو من نَشدَ ،والبحث واملجاهدة

 .)١( قصده وسأله :ونشد فالن
 فهو خري معني يبعث اهلدى ، كناية عن تالوته للقرآن الكريم)..فأنشد راحتي يف(واجلملة كلها 

 وال جتزع ،تيأس  والَمتِلُّ   فال، وجيعلها متطلعة إىل األمل يف اهللا، ويملؤها بالثقة واليقني،يف النفوس
 .وال ختنع

 االنسيابية  ُيلَحُظ فيها، وتكوينها اجلريس،وألفاظ هذه اجلملة الكنائية ببنائها اللفظي
                         : تأمل ألفاظها،الواضحة والتي تتناسب مع ما يبعثه القرآن يف النفوس من راحة وطمأنينة

 بخالف إذا ما ُقورن بينها وبني األلفاظ املعربة ،) القرآن– بضع آيات – راحتي –أنشد (
ه مصدر عذابه وأمله  فهذ، والفرق واضح) صخرية اجلدران–مقرورة (عن زنزانته فهي 

 .مبعث راحته وأمانه وروحه ورحيانه وتلك ،ومعاناته
وملا عاش شاعرنا مع آيات اهللا واستنشق عبري القرآن وجالله ظهرت آثار ذلك بادية عليه 

  :فقال

 وِمل ال ؟ وقد انتقل إىل ، وحق للشاعر أن يستأنف هبا،ر البيت مستأنفةوالواو يف صد
 .عامل آخر ارتقت فيه نفسه فلم تعد مرهقة بمتاعب احلياة وال مشغولة بمحن األيام

                                                
 ).نشد : ( لسان العرب: ينظر) ١(

افةٌ -٧ ـــوانِحي شــــفَّ ـــَن ج ـــُْس بيـ    والـنَّف
 

  َدبَّ الـــُخـــــــشـوُع هبـــــا َفـــــــَهزَّ َكيـــــاين 
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والبيت سيق بأسلوب خربي هادئ ليتناسب مع نفس الشاعر اهلادئة اخلاشعة التي 
م تعد مشغولة هبمومها ومتاعبها  فل،ارتبطت بخالقها وسمت فوق كل آالم احلياة

 . اهللاة ألهنا وجدت اللذة احلقيقية وكانت يف مناجا؛وآالمها وأهوائها وشهواهتا
وملَّا كان حديث الشاعر يف أبياته السابقة حديثًا نفسياً نراه جيعل بدء بيته بلفظ 

 فهي نفس حمررة من املتاعب واألثقال ، ولكنها نفس ختتلف عن سابقتها)النفس(
ح هبا يف اللفظ وجيعلها يف بدء بيته،اهلموم واألحزانو ه أن يرصِّ  وتقديم ، ولذا كان حقُّ
 وأن صفاءها غمر ،عىل سمو  نفسه إلفادة االهتامم والتأكيد ، عىل املسند)بني جوانحي(

افة(   وتعبريه بصيغة،كل كيانه وأحاسيسه ينبعث منه  واللفظ ، إلفادة الثبوت واملبالغة)شفَّ
 وتتضح تلك املعاين ،فس وسموها فوق هواتف األرض وزخرفها وآالمها وحمنهارقة الن

 وقد جاءت ،)دب اخلشوع هبا فهز كياين( : يف الشطر الثاينةالسامية الراقية بجملة الصف
 لنزول )الدب( حيث استعري )دبَّ ( األوىل يف الفعل ،مشتملة عىل استعارتني تبعيتني

 واالستعارة ،)نزل وحلَّ ( بمعنى )دب(ثم اشتق منه  ،اخلشوع وحُلوله يف نفس الشاعر
 وكان ، حيث الراحة واهلدوء؛تربز يف صورة حمسوسة ارتقاء نفس الشاعر إىل عامل السمو

 فيه إحياء بانسياب اخلشوع يف نفس الشاعر كانسياب املاء عىل )دب(التعبري بالفعل 
 من األلفاظ )اخلشوع( أن لفظ  كام، فتنبت الكأل والنبت ويظهر اخلري فيها،األرض اهلجري

 باخلالق وانرشاح النفس وإرشاقها سذات الداللة النفسية التي توحي بقمة اإلحسا
 .- تعاىل –واستنارهتا وهدوئها وأنسها باهللا 

 ثمَّ اشتق ، احليس للسمو والرقي املعنوينيزحيث استعري اهل  )هزَّ (واالستعارة الثانية يف الفعل 
 واالستعارة فيها إحياء هبذا الفيض من النور اإلهلي الذي غمر ،) وسامىارتق(ن  بمع)هزَّ (من اهلز 

قبل حمنته ولذا قلبه فارتشح عىل جوارحه وكل كيانه يف خشوع وراحة نفسية ما ذاقها الشاعر  
 :يقول بعد ذلك
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 ، إذ هو بمثابة البيان والتوضيح لسابقه،والبيت مفصول عن سابقه لكامل االتصال
 . والتالحم ما يمنع من العطف بالواو،فكان بينهام من االتصال

 فقد ،عىل نفسه   هذه احلقيقة التي وصل إليها الشاعر بفضل حمنتهوملَّا كانت
 ولكن املحنة صهرته وجعلته يستعيل عىل ، يقال وشعار يردد قول،كان إيامنه كعامة الناس

 وهذه املعاين التي ،كل املتاعب والصعاب بعد طول جماهدة للنفس وجماهدة للظلم
إذ من  )قد(امتألت هبا نفسه واستيقن هبا ضمريه جعلته يؤكد كالمه يف صدر بيته بـ 

 فيها ينظر وإنام ،املخاطب حال إىل فيها ينظر ال التوكيد من"رضوب هناك املعلوم أن
 يف وتقريرها ،إذاعتها عىل وحرصه احلقائق، هبذه انفعاله ومدى ،نفسه حال إىل املتكلم

  .)١("نفسه يف أكيدة مقررة أحسها كام النفوس

 بالقرص – أيضًا – بل أكدها ، فحسب)قد(ومل يقترص الشاعر عىل توكيده لتلك احلقيقة بـ 
 حيث قرص إحساسه بالشعور بلذة اإليامن احلقيقية عىل تلك ،كان طريقه النفي واالستثناءو

 حيث هذه املحنة القاسية والتي صارت )أخرياً ( والتي عرب عنها بظرف الزمان ،اللحظة الراهنة
 قرص صفة عىل موصوف قرصًا حقيقيًا عىل سبيل االدعاء ،منحة أفاضت عليه بلذة اإليامن

 وهذا القرص ، وذلك لعدم إحساسه بلذة اإليامن احلقيقية،ق حيث مل يعتد بإيامنه الساب،واملبالغة
 .إحساسه وقوة شعوره بتلك اللذة اإليامنية املفاجئة والتي ما عاشها من قبلمع عمق يتناسب 

 حيث استعري الذوق احليس )أذق( يف الفعل : األوىل:ونلحظ يف البيت استعارتني
 وذلك عىل سبيل ،) وأحسأشعر( بمعنى )أذق(ثم اشتق منه ،لإلحساس والشعور

                                                
 -  هـ ١٤٢١ – الطبعة اخلامسة – مكتبة وهبة – ٩١: ص: حممد أبو موسى/ خصائص الرتاكيب، د) ١(

 .  م٢٠٠٠

   َقْد ِعـْشـــُت ُأوِمـُن باإللـــِه ولــم َأُذْق -٨
 

َة اإلي  ــــــــذَّ ــــــــرًا لــــ ــــــــانِ إالَّ أخــيـ   ـــمــ
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 يف االستعانة بحاسة الذوق يف  )الرفاعي( وقد كان ،ةاالستعارة الترصحيية التبعي
ل الشاعر عىل الذوق يف بناء الصورة يتبنيَّ ،إيامنه  وسمو،بيان إرشاق نفسه  وحينام يعوِّ

من  ويضفي عليها من عاطفته ما يدل عىل موقفه ،طبغ بروح الشاعرالصورة تص"أن
 .)١("املشهد وتفاعله معه

 ثم حذف ، حيث شبه اإليامن برشاب طيب املذاق)اإليامن( يف لفظ واالستعارة الثانية
 ، وذلك عىل سبيل االستعارة املكنية،)لذة( ورمز إليه بيشء من لوازمه وهو لفظ ،املشبه به

يها إحياء بنشوة  واالستعارة ف،وإثبات هذا الالزم للمشبه استعارة ختييلية قرينة املكنية
 – حيث االتصال باخلالق ، الذي جيعل صاحبه يسمو بنفسه يف عامل الروحاإليامن احلقيقي 

 وترغب عن كل متعة تتعلق هبواتف ، وحينئذ ترتفع النفس فوق كل شهوة–جل يف عاله 
 .األرض ومغريات احلياة

غت ثامنية أبيات  وقد بل،وهبذا ينتهي التحليل البالغي للمقطوعة األوىل يف القصيدة
المقطوعة الثانية والتي هي بعنوان  إىل – تعاىل –ولنذهب بمشيئة اهللا 

 : وقد جاءت يف أربعة أبيات وهي)سخرية وتهكم(

                                                
: ، النارش١١٤: إبراهيم عبد الرمحن غنيم، ص/ ، د-  مثال ونقد –الصورة الفنية يف الشعر العريب ) ١(

 .  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ – ١ ط – القاهرة –العربية للنرش والتوزيع 

   أنـا ال أريــد طعـامهم، شـكــرًا لــهم-٩
 

ـــــوه     فلـــــسـت بالـجـــوعــــــــان،فلريفع
 

ـــرُّ -١٠ ـــام املُ    مــا صـــنعته يل هــــذا الطعـ
 

ـــــي، وال وض  ــــوان ِأمـ ــــوق خ ـــــوه ف   ــعـ
 

  كـــال، ومل يـشــهـده يــا أبـــتي مـــعي-١١
 

ـــــاءاه يــــســتبــقــان  ـــــوان لــــــي جـ   أخـ
 

وا إلــــّي بـه يــدًا مـــصـبوغـــة ً-١٢    َمــدُّ
 

 بــــدمي، وهـــــذي غــايــــــة اإلحــــــســان 
 



  

 - ١٦٢٣ -

بقة هناية املقطوعة السا كام أبانت عنه )الرفاعي(إن هذا السمو الروحي الذي غمر 
م له ِمن زاد حيسِّ  جعله ال يلتفت إىل ما  وقلبه ال ، وإيامنه يف قلبه، فزاده يف إيامنه،يقدَّ

  : هذه احلالة النفسية جعلته يأنف من طعامهم احليس فيقول،عليه سلطان ألحد

 ألن ؛ يف املعنى أو من حيث اخليط الشعوري عن البيت السابقوالبيت ليس منفصالً 
 وهذا ال ُحيققه إال اإليامن باهللا واألنس : زاد القلوب واألرواح:من املعلوم أن الزاد نوعان

ليس يف  وشاعرنا ، وهو الزاد احليس املعهود: وزاد األجساد،به والعيش يف كنفه ورحابه
 . الطغاة الظاملني وبخاصة من هؤالء،حاجة إليه اآلن

 وهذا احلذف فيه إحياء ، أشكرهم: وتقديره، مفعول مطلق حذف عامله)شكراً (و
 فهو ، فهم وإن كانوا يف مظهر القوة،بغضب الشاعر ونقمته عىل هؤالء الطغاة املتجربين

 . وصفاء إيامنه،يرتفع فوق كل قواهم املادية لسمو نفسه
ها يف حقيقتها حمملة باالزدراء والتحقري والسخرية  ولكن، ظاهرها الثناء)شكرًا هلم(ومجلة 

فت هذه املعاين من السياق عىل وجه التهكم أو الت،والتهكم  ،)١(ليح م وقد تكشَّ
ما ُيستعار فيها اليشء ملا يناقضه عىل سبيل التهكم "واالستعارة التهكمية أو التلميحية هي

̧  M ¶   µ   ¹: كام يف قوله تعاىل،ليحمأو السخرية أو الت   L)٣)(٢(.   

                                                
بغيـة اإليـضاح، لعبـد : هو اإلتيان بام فيه مالحة وظرافـة وهتكـم واسـتهزاء، ينظـر: التمليحإن : قيل) ١(

  . بدون تاريخ– ٧ ط – مكتبة اآلداب – ٨/ ٣:  املتعال  الصعيدي
 

 .٢١: سورة آل عمران  آية )٢(
 هــ ١٤١٨، ٤، ط ٢٨٨: ىحممد حممد أبو موسـ/ ، د)دراسة حتليلية ملسائل البيان ( التصوير البياين  )٣(

 . م١٩٩٧ -

   أنـا ال أريــد طعـامهم، شـكــرًا لــهم-٩
 

ـــــوه     فلـــــسـت بالـجـــوعــــــــان،فلريفع
 



 

 - ١٦٢٤ -

 إذ هي ، مفصولة عن سابقتها لكامل االتصال)أنا ال أريد طعامهم(وقد جاءت مجلة 
 فاجلملة الثانية وإن جاءت حتمل معنى جديدًا خيالف ،منزلة منها منزلة التوكيد املعنوي

 . إال أن مضموهنا يؤكد معنى األوىل ويقرره،معنى األوىل
 فيه ما ينبئ عن اإلحساس بالعزة والشعور )أنا(للمتكلم  باملسند إليه ضمريًا والتعبري

 .واالعتداد بالنفس وإن كان صاحبها خلف قضبان السجون بالكرامة
 ولكن ، مل يسبق له ذكر رصاحة)طعامهم( ويف )هلم(يبة يف والذي أحلظه أن ضمري الغ

شاعر هلم  ولعل يف عدم ذكر ال،دلت عليه قرائن السياق وحال الشاعر ومناسبة القصيدة
ه   كام أحلظ أن شا،ما ينبئ عن حتقريهم  وأهنم ليسوا أهًال ألن ُيذكروا يف اللفظ عرنا مل يوجِّ

م له الطعام،انهسخريته جتاه سج  شكرًا له فأنا ال أريد : فلم يقل، مع أنه هو الذي يقدِّ
ان فهو مأمور ومغلوب عىل أمره  ولكن ما ذنب ،طعامه ح ؟السجَّ  )الرفاعي( بل رصَّ

  :معه يف أثناء القصيدة بقولهبتعاطفه 

 ، هي الفاء الفصيحة الواقعة يف جواب رشط حمذوف)فلريفعوه(والفاء يف فعل األمر 
 وهذا إنام ،إحياء باإلهانة والتحقري وهذا األمر فيه ،إن كان األمر كذلك فلريفعوه: وتقديره

 هي فاء )فلست( والفاء يف ، وقلة املباالة به،يكون يف مقام عدم االعتداد باملخاطب
 مما ينبئ عن عزة ، لتوكيد عدم حاجته إىل طعامهم)باجلوعان( وزيدت الباء يف ،السببية

  : ألنه كام وصفه؛ ألنه طعام ال تتطلع إليه إال النفوس الذليلة،نفسه

 حيث أثار البيت السابق سؤاالً ،والبيت مفصول عن سابقه لشبه كامل االتصال
 فيه )هذا(والتعبري باسم اإلشارة .. . هذا الطعام املر: فقال،تريد طعامهم ال  ملاذا:مفاده

ــَو طيِّــُب األخـــالِق مـثُلـــَك يــا أبــــي   ُه
 

ــــدوانِ   ــــى الــُعـ ــــأٍ إلــ ــــي َظــَمـ ـــُد فـ   مل َيْب
 

ـــرُّ -١٠ ـــام املُ    مــا صـــنعته يل هــــذا الطعـ
 

ــــوان ِ  ــــوق خ ـــــوه ف ـــــي، وال وضــعـ   أمـ
 



  

 - ١٦٢٥ -

 وذلك ألن الشاعر معنٌي باحلكم بالذي ،مل متييز وإحضاره يف الذهنمتييز للمسند إليه أك
 كام ال نعدم معنى التحقري واالزدراء من وراء ،يريد أن يضيفه إليه ويرغب يف إبرازه

 ).هذا(التعبري باسم اإلشارة 
 ففي وصف الطعام )الطعام املر( كناية رمزية يف قوله :األوىل :ويف البيت كنايتان

 وجلدته املهمومني بقضايا ،شارة إىل أنه معجون بعرق الكادحني من أبناء وطنهإ ،باملرارة
 .حلياة الظلم واالستبداد املناهضني أوطاهنم 

 فهو كناية عن التعامل معه بازدراء )وال وضعوه فوق خوان( يف قوله والكناية الثانية
أباه النفوس األبية  وهذا مما ت، حيث يلقون إليه الطعام عىل األرض كاحليوانات،وحتقري

 ،أدلة حسية) الرفاعي(وهباتني الكنايتني يعطينا  ،الباحثة عن احلرية العاشقة للكرامة
 . واحتقاره هلم وبراهني معنوية لرفضه لطعامهم

ثمَّ نري شاعرنا يتذكر تلك املرحلة السعيدة من مراحل طفولته ويمزج بينها وبني 
مه له ألتفاوت البالغ بني طعام كانت تقدمه  ليستحرض هذا ا،واقعه يف تالؤم وانسجام

وبني هذا املشهد احلزين الذي  ، سعيد وكان أخواه يتسابقان إليه يف مشهد أرسي،احلنون
  :يعايشه فيقول

 معنى )إي( وتساوي ،)حقاً ( وقد تؤول بمعنى : وقيل، حرف ردع وزجر)كال(و
 .)١( وإما لرد ما بعدها ، إما لرد ما قبلها، إهنا تأيت اسًام للرد: ومنهم من قال،واستعامالً 

                                                
                 – فخر الدين قباوة /د: ، حتقيق٥٧٧:  صلمرادي، ليف حروف املعايناجلنى الداين : ينظر) ١(

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ – ١ط  ، لبنان  بريوت،، دار الكتب العلمية، حممد نديم فاضل /تاذاألسو 

  كـــال، ومل يـشــهـده يــا أبـــتي مـــعي-١١
 

ـــــاءاه يــــســتبــقــان  ـــــوان لــــــي جـ   أخـ
 



 

 - ١٦٢٦ -

 وهي هبذا تصور غضب ،يف البيت الذي معنا إما أن تكون حرف ردع وزجروهي 
ن  وكام يصح أ، إذ كيف آلت به األحوال إىل هذا الواقع املهني،الشاعر ورفضه لواقعه

 وهي بمثابة صيحة قوية غاضبة أخرجته من إطار زنزانته ليستحرض )حقاً ( بمعنى تكون 
 ويشعر ،ويرسد مشهدًا آخر من مشاهد أرسته احلنون الذي كان ينعم فيه بالود والسعادة

 .بالدفء األرسي
 ما يعربِّ عن حضور األب يف قلب هذا )يا أبتي(ويف نداء األب يف تلك اللحظات 

 يف أة احلزن واألملــــ ما خيفِّف من وط– أيضًا – ويف هذا النداء ،قراره يف فؤادهاالبن واست
 مع املقام ماً  مع ما فيه من مد مما يتناسب متا)يا(والتعبري بحرف النداء  ،نفس الشاعر

 .ونفسية الشاعر
ص )أخوان(وحتديد الشاعر عدد إخوته بـ   يف البيت ربام يكون من باب تقمُّ

 أنه )الرفاعي(ونعلم من سرية ":حممد بظاظو/  يقول د ،خصية السجنيلش )الرفاعي(
 فال أرى حتديده هنا عدد اإلخوة باثنني إال تقمصا ،كان أخًا لتسعة ِمن البنني والبنات

 ولذلك ذاب ، وله أخوان،نه شخص حمدد قريب منه معروف لهأ و،لشخصية السجني
 .)١("ة كافة عنارصهاالشاعر يف شخصية صاحب الرسالة واكتملت للتجرب

 ، وينفث زفراته ومحمه عىل هؤالء الطغاة الظاملني،وما زال شاعرنا يصب جام غضبه
  :فيقول

                                                
 .٥٨: ص: حممد بظاظو/ النقد األديب بني النظرية والتطبيق، د) ١(

وا إلــــّي بـه يــدًا مـــصـبوغـــة ً-١٢    َمــدُّ
 

 بــــدمي، وهـــــذي غــايــــــة اإلحــــــســان 
 



  

 - ١٦٢٧ -

يف نفس  ألنه يقرر حقيقة ؛ خاٍل من التوكيدهادئوقد سيق هذا البيت بأسلوب خربي 
 فقد ،بانفعاله مما جيعل السامع له يتأثر بتأثره وينفعل ،الشاعر يظهر فيها قمة غضبه النفيس

 فتتحقق املشاركة ،القارئالرغبة يف إثارة انفعال مشابه لدى "يكون غرض الشاعر من شعره
اركة  ويف هذه املش، أو أساه إن كان حزيناً ، طربه إن كان طروباً  فيعيش،النفسية والوجدانية
  .)١("متعة الشاعر وهدفه

 ألن الشاعر صاحب املأساة وعليه تقع ؛ إلفادة االهتامم)إيلَّ (وتقديم املتعلق 
 وهذا يعنى أهنم ، الداللة عىل االختصاص: وقد يكون الغرض من هذا التقديم،العواقب

 حقيقيًا  قرصاً ،يقصدونه قصدًا هبذا الطعام امللطخ بدماء العاشقني للحرية والكرامة أمثاله
 .عىل سبيل االدعاء واملبالغة

 يوحي بالتحقري فهي أياد غاشمة ال تعرف سوى البطش والتنكيل )يداً (وتنكري 
 .واالنتقام من الرشفاء األحرار

 كناية عن صفة وهي وحشية هؤالء الطغاة )مدوا إىل به يدًا مصبوغة بدمي(ومجلة 
 ويظهر عنرص اللون ،ذاب واهلوانالذين ُيسيمون األحرار من أبناء شعوهبم كؤوس الع

 فهذه األيدي التي تقدم هذا الطعام ملطخة بدم الشاعر ،جليًا يف صياغة هذه الكناية
 وتعبريه بصيغة اسم املفعول ، وهذا مما يتسق مع نفسية الشاعر الغاضبة الثائرة،وأمثاله

رية املدافعني  فيه تبشيع جلرمهم وفظاعة مسلكهم يف التعامل مع العاشقني للح)مصبوغة(
 أمس رمحًا يف الداللة عىل )بدمي( كام كان التعبري بحرف اإللصاق يف ،عن كرامة أوطاهنم

 .وحشيتهم وقسوهتم البالغة

                                                
 .٧٩ص : خصائص الرتاكيب) ١(



 

 - ١٦٢٨ -

 وهذا اخلرب ال يقصد به )وهذي غاية اإلحسان(وينتهي البيت هبذه اجلملة املستأنفة 
هكم من هؤالء احلكام نام يقصد به السخرية والتإ و، أو الزم الفائدةةالفائدالشاعر 
 . وال يقيمون لألخالق وزناً ، فهم ال يعرفون لإلنسانية  معنى،الظاملني

�� ��������������������������������
مــُت يــقطـُعُه َرنُني َسالِسلٍ -١٣    والـصَّ

 
انِ   جَّ   َعبََثـــــْت بِـِهـــــــنَّ َأصـــــابُع الـــــسَّ

 
  وأخـتها. ... مــا َبــَْيــَن آِونـٍة تــَُمرُّ -١٤

 
ــــْي شــيــطــــــانِ   ــــيَّ بـــمقــلت ــــرنو إلـ   ي

 
ةٍ بِالبـــاِب َيْرقـُُب َصيـــَْدهُ -١٥    ِمـْن ُكــوَّ

 
َوَرانِ   ــــدَّ ــــى الـ ــــٍن إلـ ــــي َأْمـ ــــُعوُد فـ   َوَيـ

 
   َأنا ال ُأِحــسُّ بِـــأيِّ ِحـــْقٍد َنْحــــَوهُ -١٦

 
ـــــي  ــه َأْضغــانـ ــــسُّ ــــى؟ َفَتَمــ ــــاذا َجنَ   م

 
   ُهَو طيُِّب األخـالِق مـثُلـَك يا أبــي-١٧

 
  مل َيْبــُد فـــــي َظــَمــــأٍ إلــــــى الــُعـــــدوانِ  

 
ــــنِّي َحلــظــــةً -١٨ ــــُه إِْن نــــاَم َعــ    لـــكـنَّ

 
ـــــــانِ   ـــــــرارَة اِحلــْرمـ   ذاَق الَعيــــــــاُل َمــ

 
ـــةً -١٩ ُع سحــن ـــَروِّ ـــَو املُـ ـــام وُهـ    فـَلــُربَّ

 
  ي شاعـــــرًا َلَرثــانـــــيلـــو كـــاَن ِمْثلـــــ 

 
ــــــَر ُصـورتــــــي َلبـــــكاين     إلـــى أوالِدهِ - َمــْن يـدري؟- أْو عــادَ -٢٠ ًــا وُذكِّ   َيومــــ

 
لِب نافــذٌة هبـا-٢١    َوعىل اِجلـــداِر الــصُّ

 
  معنـــــى الــحـــــياةِ غــــليظُة الُقــــْضبــانِ  

 
ــــالً -٢٢    َقــْد طـالــــَام شــاَرْفـُتـــها ُمتََـأمِّ

 
   الثَّائريـــــَن عــــىل األســـــى الــــــَيْقظانِ يف 

 
راً  َفَأَرى -٢٣ باِب ُمَصوِّ   كالضَّ

 
ــا   ـــيانِ  يفم ـــْن َغَلـ ـــاِس ِمــ ـــوِب النَّـ   ُقلـ

 
عوِر لَ -٢٤   دى اجلميِع َوإِْن ُهمُ  َنْفُس الشُّ

 
ــــْوُت   ـــاَن املَ ـــوا ، وك ــــييفَكتم    إِْعــالنـ

 



  

 - ١٦٢٩ -

 
رًا بعضًا من آالمه و يف حمنته )الرفاعي(بعد أن عشنا مع   ينقلنا إىل  إذا به،حزانهأمصوِّ

 ، فتكشف األبيات عن عالقته به،)السجان(عنرص آخر من عنارص جتربته الشعرية وهو 
 ،باحلس اإلنساين املرهف الذي يتجاوز األحقاد" يف املقطوعة السابقة)الرفاعي(وقد متيَّز 

 أو ، تدفعه إىل اقرتاف ما ال يرضاه، لضغوط متنوعةة باعتباره عرض )اإلنسان(وينظر إىل 
 :والتصوير يف البيت األول من املقطوعة ،)١("قوع فيام يأباه طبعه اإلنساينالو

 وذلك من خالل هذه األلفاظ ، متتزج فيه احلركة مع السكون يف ارتباط بليغ
ساعد يف إبراز الصورة وجعلها حية   وذلك مما) عبثت–ل  سالس– رنني –الصمت (

 حيث شبَّه الصمت )الصمت( وعامد التصوير يف البيت االستعارة املكنية يف لفظ ،مؤثرة
 ورمز إليه بيشء من لوازمه وهو قوله ، ثم حذف املشبه به،بيشء حيس يقطع وْخيَرتق

جتسيم وختييل بليغ أخرج الصمت  وترجع بالغة هذه االستعارة إىل ما فيها من ،)يقطعه(
 فالكلمة توحي يف األصل باهلدوء والسكينة ولكنها باالستعارة ،عن العادة املألوفة

 وكذلك كان ، ويضاعف من كآبتها،صارت شيئًا قاتًال مرعبًا يزيد من وحشية النفس
باإلضافة  ولكنه ،ويسليها أن ُيْلهي النفوس فهو من شأنه )رنني( يف لفظ املسند إليه الشأن

 فعن قريب عاجل ستوضع تلك السالسل احلديدية يف يد هذا السجني ،صار شيئًا مفزعاً 
 .لُينَْقل إىل مصريه املحتوم

                                                
 .٦١:  النقد األديب بني النظرية والتطبيق، ص)١(

مــُت يــقطـُعُه َرنُني َسالِسـلٍ -١٣    والـصَّ
 

انِ   جَّ ــــسَّ ـــــابُع الــ ـــــنَّ َأصـ ـــــْت بِـِهـــ   َعَبَثـ
 



 

 - ١٦٣٠ -

 فيه إحياء غريب باملفارقة )عبثت هبن أصابع السجان(ووصف هذه السالسل بجملة  
 ولكنها ستكون ،ا ُيَسيلِّ نفسه هبا وُيْلِهيه، فهذا السجان يعبث بتلك السالسل،التي ستحدث

 : داللته وإحياؤه مما لوقيل)عبثت(بعد ذلك أداة للتحكم يف سجينه ـ ومن ثمَّ كان هلذا الفعل 
 .قبضت عليهن
  :ويف قوله

 فهو ، وشدة مراقبته لسجينه،ور حركة السجاننراه من خالل التصوير الكنائي يص
 وقد ، حتى يطمئن عىل وجود فريسته داخل زنزانته احلديدية،يتابعه من حلظة ألخرى

ة ان غاديًا رائحًا يف هيئة حمسَّ  حيث جاءت ،ساعدت هذه الكناية عىل رسم صورة السجَّ
 .مصحوبة بالدليل والربهان

انكام نراه يدقق يف رسم صورة احلذر الشد  معتمدًا عىل التشبيه يف يد من هذا السجَّ
 حيث شبه شدة متابعة )يـرنو إلــيَّ بـــمقــلتـْي شــيــطـــانِ ( :من البيت الشطر الثاين

  وصورة متابعة الشيطان البن آدم ، بشدة متابعة الشيطان البن آدمالسجان لسجينه
ا الداللة عىل أن هذا السجان  وإنام قصد الشاعر من ورائه،ومعروفةبمقلتيه غري معهودة 

 وكذلك الشيطان شغوف بمتابعة ، ألن حياته مرهونة بوجوده،ال ينفك عن متابعة سجينه
 ومن ثمَّ كان ، ويَزيِّن له السوء،ابن آدم يتحنيَّ الفرصة تِلو األخرى ليغويه ويوسوس له

اً  رنا : إذ يقال،)ينظر(داللة ختتلف عن ) يرنو(للفعل    سكون أدام النظر مع:رْنوًا وُرُنوَّ
فيه  )الشيطان( كام أن لفظ ، احلذر فالفعل يلمح فيه معنى السكون واهلدوء،)١(الطَّرف 

                                                
 ).رنا : ( لسان العرب البن منظور:  ينظر)١(

  وأخــتها.... . مــا َبــَْيــَن آِونـٍة تــَُمرُّ -١٤
 

ـــــانِ   ـــــْي شــيــطــ ـــــيَّ بـــمقــلت   يـــــرنو إلـ
 



  

 - ١٦٣١ -

ان يف نظرته )مقلتي( والتعبري بـ ، الصورةإحياء بتبشيع  له داللته يف رسم صورة السجَّ
 . العني كلها: تعني)املقلة( ألن ،احلادة الثاقبة وهو يراقب سجينه

ان عىل مراقبة سجينه فنراه يؤكد معنى وما زال ال شاعر يركز عىل فكرة تركيز السجَّ
  :البيت السابق ويقرره فيقول

فقان يف تقرير معنى  فالبيتان يت،وقد جاء البيت مفصوالً عن سابقه لكامل االتصال
 فهام يتفقان يف تقرير معنى الرتبص واملراقبة الشديدة ، وإن اختلفا لفظًا ومفهوماً ،واحد

ر أن سجينه ،من السجان  وذلك عىل سبيل االستعارة الترصحيية )صيداً ( الذي تصوَّ
 .األصلية

ننا  وكأ، يستحرضان الصورة مرئية أمام أعيننا)يرقب ويعود(والفعالن املضارعان 
 ونرى سجينًا تتأمل نفسه من شدة املراقبة ،نرى سجانًا حذرًا قلقًا من انفالت سجينه

 .واحلصار احليس والنفيس الذي حييطه
انه فيقول)الرفاعي(ويف لقطة إنسانية نرى    : يصور إحساسه جتاه سجَّ

 إذ الشاعر بصدد أن ؛امـــــ مما يتناسب مع املق،والتعبري باملسند إليه ضمريًا للمتكلم
 كام ال نعدم يف التعبري هبذا الضمري اإلحساس ،أحاسيسه ومشاعره جتاه سجانه ينقل لنا

ه يف ،بسمو نفس الشاعر ورقيها الفطري  فهي وإن أضمرت حقدًا وبغضًا فهو موجَّ
 .حقيقته إىل املتسببني فيام هو واقع فيه من احلكام املستبدين والطواغيت الظاملني

ةٍ بِالبـــاِب َيْرقــُُب َصيـــَْدهُ -١٥    ِمـْن ُكــوَّ
 

َوَرانِ   ــــدَّ ــــى الـ ــــٍن إلـ ــــي َأْمـ ــــُعوُد فـ   َوَيـ
 

   َأنا ال ُأِحــسُّ بِـــأيِّ ِحـــْقٍد َنْحــــَوهُ -١٦
 

ـــــى؟ َفَتَمـــــــسُّ     ــه َأْضغــانـــــــيمـــــاذا َجنَ
 



 

 - ١٦٣٢ -

 بمجمله عىل –  – ويدل ،والبيت كناية عن طيب قلب الشاعر وُنبل أخالقه
انه يقوم بدوره،موضوعية الشاعر يف احلكم عىل األشخاص  فهو ، فهو يعلم أن سجَّ

 ولذلك كان ،وتنفيذ األوامر والتعليامت العيش  سجنته وطأة الظروف ولقمة،سجني مثله
 والدال عىل النفي دوره البالغ يف الكشف عن نفسية )ماذا جنى ؟( االستفهام يف ألسلوب

 وحتريك ،وإثارة للمشاعر هذا فضًال عام يف هذا االستفهام من تنبيه ،انهاه سجَّ الشاعر جت
 .ا جتاه سجانه ونتسامى معه بمشاعرن، حتى نتفاعل مع الشاعر،للذهن

 :وعىل طريقة الشاعر يف تفصيل املعاين وتوضيحها نراه يقول

 وقد سيق بأسلوب خربي هادئ يتناسب ،والبيت مفصول عن سابقه لكامل االتصال
انهمع تصوير الشاعر ملا حيم  وقد اعتمد يف بيانه عىل ،له من أحاسيس ومشاعر جتاه سجَّ

 طيب اخللق :  ووجه الشبه، حيث شبه السجان باألب،الصورة التشبيهية يف الشطر األول
 .يف كل

 بأنه عىل وصف من )السجان( بيان حال املشبه :والغرض من هذا التصوير
 .األوصاف وهو حسن اخللق ورفعتها

 كام ،)١( فهو تشبيه مفصل مرسل ،بيه يف البيت مذكور كل أركانهومن البنيِّ أن التش
 أو ،لل من قيمتهاـن هذا ال يقـ ولك،اــ يف إدراكهةلـ سه،انـورة قريبة من األذهـالصأن يبدو 

                                                
يف  اإليضاح: هو ما ذكرت أداته، ينظر: والتشبيه املرسل، الّشَبه َوجه فِيهِ  ذكر َما :  اْملفصل التَّْشبِيه )١(

 حممد عبد املنعم /د: ، رشح وتعليق وتنقيح١٢٦، ٩٨/ ٤ :القزويني للخطيب علوم البالغة
 . بريوت– دار اجليل -، الطبعة الثالثة خفاجي

   ُهَو طيُِّب األخـالِق مـثُلـَك يا أبـــي-١٧
 

ــــدوانِ   ــــى الــُعـ ــــأٍ إلــ ــــي َظــَمـ ـــُد فـ   مل َيْب
 



  

 - ١٦٣٣ -

 ،بل ربام كان وجود أركان التشبيه جمتمعة فيها من البالغة بمكان ،ن قدرهاـص مـينق
 ،عمد أال نشعر بيشء من االحتاد بني املشبه واملشبه بهوذلك ألن الشاعر ربَّام يقصد عن 

 كام قصد أن ينص رصاحة عىل الصفة ،وهذا االحتاد معلوم أنه ُيْسَتَفاد من حذف األداة
ان ؟، وهو حمق يف ذلك،املشرتكة املالئمة بني الطرفني  وهل ، فأين مكانة األب من السجَّ

ان يف الشعور النفمن املمكن   ،يس يف ميزان واحد مع األب ؟ بالطبع كال أن يكون السجَّ
 ألنه ؛وهذا يعني أن عدم مبالغة الشاعر يف صورته بحذف الوجه واألداة هي البالغة فيها

 .راعي نفسيته وراعي املوقف واملقام
مًا عىل أركان الصورة التشبيهية  )طيِّب األخالق(والنص عىل وجه الشبه  مقدَّ

 وأهنا اجلهة اجلامعة ،الرتكيز عىل هذه الصفة فحسباألخرى يؤكد أن قصد الشاعر هو 
 . هو مثلك يا أيب طيب األخالق الختلف املعنى: ولو قال الشاعر،بني طريف التشبيه

 كناية مقررة ومؤكدة للتشبيه السابق فصورة )مل يبد يف ظمأ إىل العدوان(ومجلة 
 وقد جاءت هذه ،ه وغري متعطش للنيل من دماء سجين،السجان أنه رحيم غري عدواين

اجلملة مشتملة عىل صورة أخرى من صور البيان  وهي االستعارة الترصحيية األصلية يف 
 وفيها إحياء ومبالغة ،اجة يف كل شدة احل: بجامع)للرغبة(  حيث استعري)ظمأ(لفظ 

 .وختييل كام هو الشأن يف االستعارة
انه هو اآلخر فيقول م ساً وما زال شاعرنا حيدثنا عن حمنة سجَّ   : له األعذارتلمِّ

ــــةً -١٨ ــــنِّي َحلــظ ــــاَم َعــ ــــُه إِْن ن    لـــكـنَّ
 

  ذاَق الَعيــــــــاُل َمـــــــــرارَة اِحلــْرمــــــــانِ  
 

ُع سحــنـــةً -١٩ ـــَروِّ ـــام وُهــــَو املُـ    فـَلــُربَّ
 

ـــــي  ـــــرًا َلَرثــانـ ـــــي شاعـ   لــــو كــــاَن ِمْثلـ
 

   إلــــى أوالِدهِ - َمـــْن يـدري؟- أْو عـــادَ -٢٠
 

ــــــكاينيَ   ــــــي َلب ــــــَر ُصـورتـ ـ ــــــًا وُذكِّ   ومـ
 



 

 - ١٦٣٤ -

 فمعدنه ،تكشف عن التناقض الواضح يف طبع هذا السجان لالستدراك )لكن(و
 ولذا ، مراعاة للقمة العيش،أن يبدو غري ذلك ولكن اقتضت الظروف ،طيب األخالق

م)إن(عرب بـ   ، عليه بل ويعاقب، الرشطية داللة عىل أن نومه ولو للحظة واحدة ممَّا حيرَّ
 حيث الطفولة الربيئة التي ال تتحمل أثر اجلوع )العيال(وقد تصل عواقب ذلك إىل 

 .واحلرمان
ان جمبوراً   دفعته الظروف ألن يقع فريسة هلؤالء ،والبيت كله كناية عن كون هذا السجَّ

 حيث استعري الذوق لإلصابة )ذاق( وغري خاٍف هذه االستعارة التبعية يف لفظ ،الطغاة
 : يقول الزخمرشي)أصيب( بمعنى )ذاق( ثم اشتق من الذوق ،مل يف كل شدة األ:بجامع

 منها، الناس يمّس  وما والشدائد الباليا يف لشيوعها ،احلقيقة جمرى عندهم جرت اإلذاقة"
 واألمل الرضر أثر من يدرك ما شبه  ،العذاب وأذاقه والرض، البؤس فالن ذاق: فيقولون

  .)١("عوالبش املّر  طعم من يدرك بام

حت االستعارة يف البيت  ،)املرارة( حيث ُذكر لفظ ، بام يالئم املستعار منهوقد ُرشِّ
 ودعوى االحتاد بني طريف التشبيه أظهر ،فكانت املبالغة القائمة عىل تنايس التشبيه

 .وأوضح
 . وشدة أمله، إحياء بقسوته)احلرمان( إىل )مرارة(ويف إضافة 

ل عىل املجمل  عاطفة للم)فلربام(والفاء يف   – حرف جر يفيد التقليل )ربَّ ( و ،)٢(فصَّ
 زائدة هي )ما( و، والالم زائدة)٣( ومذهب أكثر النحويني ،وهذا هو الشأن الغالب فيها

                                                
 دار الفكر – ١٣١/ ٢:  وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزخمرشيالتنزيل حقائق عن الكشاف )١(

 . م١٩٨٣ –  الطبعة األوىل–للطباعة والنرش والتوزيع 
 .٦٢: ص: اجلني الداين:  ينظر)٢(
 .٤٤٠، ٤٣٩: ص: السابق:  ينظر معانيها يف)٣(



  

 - ١٦٣٥ -

 والشك أن هذه الزيادة تضفى املبالغة يف معنى ، عن العمل)رب(األخرى جاءت كافة لـ 
 .عىل زيادة املعنى  –  –تدل  وذلك ألن زيادة املبنى ،)رب(  القلة املفاد من

وع َسحنة(ومجلة احلال   وهي مجلـة اعرتاضـية قـصد ، كناية عن جهامة وجهه)وهو املرِّ
انه هبا  فظروف وظيفته اقتضت منه أن يرسم عىل وجهـه ،الشاعر أن يدفع الالئمة عن سجَّ

قـل عـن نفـس  ال ت، لكنه يف احلقيقة حيمل نفـسًا إنـسانية رحيبـة،الغضب والعبوس مالمح
 يتضح هذا املعنى مـن خـالل إيثـار الـشاعر التعبـري باملثليـة يف مجلـة ، ونبل أخالقه،الشاعر
 بـني طـرفني )١( حيث جـاءت لتفيـد التـسوية والتـشابه )لو كان مثيل شاعر لبكاين(الرشط 

 وهـذا يـربز قمـة تعـاطف ،)الـشاعرية( يف صـفة مـشرتكة بيـنهام وهـي )الشاعر والسجان(
ان مع  . وإن كان ال يستطيع أن يعرب عن يشء من مظاهره يف الواقع، سجينهالسجَّ

  :وقد جاءت الكناية يف البيت التايل لتؤكد ذلك يف قوله

ان ربام لو عاد إىل بيته ن أصحاب السطوة يبكي  حيث ال رقيب عليه م،فهذا السجَّ
 .تعاطفًا مع سجينه كلام تذكر مأساته

ان مع سجينه)من يدري(ومجلة   كام جاءت ، اعرتاضية جاءت لتؤكد تعاطف هذا السجَّ
 وقد جاءت يف ثوب االستفهام املفيد للتعجب واحلرية يف شأن ،مقررة لسمو ونبل أخالقه

 .انهذا السجَّ 

                                                
 -  هـ ١٤٢٠ –ة األوىل  الطبع– ٢٣: عبد احلليم حممد شادي/ التبيان يف أرسار البيان، أ د:  ينظر)١(

 . م١٩٩٩

   إلــــى أوالِدهِ - َمـــْن يـدري؟- أْو عـــادَ -٢٠
 

ــــــكاين  ــــــي َلب ــــــَر ُصـورتـ ـ ــــــًا وُذكِّ   َيومـ
 



 

 - ١٦٣٦ -

 ،انته يف البيت الثاين من القصيدة فهي مقرورة مالمح زنز)الرفاعي(وقد سبق أن بني 
 ولكننا نراه يعود مرة أخري ليصف إحدى اجلوانب لصورة تلك ،صخرية اجلدران

حد جدراهنا وهو وصف يربز ما يعانيه أ وهي نافذهتا التي تعلو عىل ،الزنزانة القاسية
  :الشاعر من آالم أقسى وأعمق ِمن أن تصفها الكلامت فنراه يقول

 إلفادة االهتامم  وهذا التقديم )نافذة( عىل املبتدأ ويبدأ البيت بتقديم اجلار واملجرور
 الضخامة والصالبة التي تتصف هبا  يقصده الشاعر الداللة عىل إذ املعنى الذي،باملقدم

 وهي ، وفيه داللة أخرى، وكان هذا التقديم أدل عىل هذا املعنى،لك  الزنزانةجدران ت
 . خرب ال صفة)املقدم(اإلشارة من أول األمر إىل أن 

 فهي ، فيه إحياء بأن هذه النافذة يف مكاهنا غري املعهود)عىل(والتعبري بحرف االستعالء 
قد طاملا ( : البيت التايل بدليل قوله يف،يف أعىل اجلدار يصعب النظر منها بسهولة

 يف اجلدار هي الم العهد اخلارجي الرصحيي حيث تقدم ملدخوهلا ذكر )أل( و،)...شارفتها
 فيه )الصلب( بـ )اجلدار( ووصف )من زنزانة مقرورة صخرية اجلدران(رصيح يف قوله 

 . تلك القسوة التي تكاد حتبس أنفاسه بداخلها،إحياء بقسوة تلك الزنزانة
 وربام كان القصد من وراء هذا ، فهي نافذة وحيدة،اإلفراد إلرادة )نافذة(وتنكري 

فاألصل يف  ،التنكري أن هذه النافذة من نوع خاص متميِّز عام يعرفه املخاطب ويعهده
 ولكن نافذة زنزانة شاعرنا ،النافذة أن تكون واسعة تسمح بمرور اهلواء والضوء بسهولة

 يسمح ملن فيها ، الضوء واهلواء إال بقدر ضئيلاحلبيس ضيقة ال تكاد تسمح بمرور
 ألنه ال قيمة حلياة اجلسد ؛ والشك أن هذا موت معنوي للشاعر واغتيال نفيس له،بالبقاء

 .وموت الروح

لِب نافــذٌة هبـا -٢١   َوعىل اِجلـــداِر الـــصُّ
 

   غـــــليظُة الُقــــْضبــانِ ،معنــــــى الــحـــــياةِ  
 



  

 - ١٦٣٧ -

 واجلملة تشري إىل )هبا معنى احلياة( األوىل يف قوله :ة بجملتنينافذوقد ُوصفت هذه ال
عث األمل يف نفس الشاعر ويف نفوس الناس  مما يب،نافذةتسلل النور من خالل تلك ال

 ، وليس النور احليس،هو نور األمل يف احلياة وهذا النور ،املنهكني املتعبني يف اخلارج
 ، ولذا ففيها إجياز قرص بليغ، من املعاين ومجلة الصفة السابقة عىل وجازهتا حتمل الكثري

يعد اإلنسان يف   ال، إنسانية راقية وهذه معانٍ ،والكرامةفمعنى احلياة يعنى احلرية والعزة 
 . األحياء إال باإلحساس والشعور  هبازمرة

ن بشاعة هذه الزنزانة فحتى نافذهتا مل ع تكشف )غليظة القضبان(ومجلة الصفة الثانية 
 بصيغة املبالغة التي توحي بضخامة )غليظة( فهي ،تسلم من معاين القسوة والشدة

 .قضباهنا احلديدية
 ولذلك نراه ،هي حلقة الوصل التي تربطه بالعامل اخلارجي الضيقة الوحيدة وهذه النافذة

  :يقول بعد ذلك

 حيث جاء إجابة عن سؤال أثاره ؛وقد جاء البيت مفصوالً عن سابقه لشبه كامل االتصال
 وكيف ترى يف هذه النافذة معنى احلياة مع أنك حبيس هذه الزنزانة ؟ :البيت السابق مؤداه

 وهذا مما ، فالعالقة بني البيتني كالعالقة بني السؤال واجلواب،... قد طاملا شارفتها:فقال
 .يقتيض الفصل بينهام

 يف صدر البيت يقرر رغبة الشاعر يف التطلع إىل دنيا الناس ِمن خالل )قد(والتأكيد بـ 
 ، وفيها إحياء بطول مدة سجنه، يؤكد هذا املعنى)طاملا( والتعبري بـ ،تلك النافذة الضيِّقة

 )متأمالً ( وصيغة ،لزنزانة مبالغة يف دنوه من نافذة هذه ا)شارفتها(يف ) فاَعل َ(وصيغة 

ـــــالً -٢٢ ــــها ُمتـََأمِّ ـــْد طـالـــــَام شــاَرْفـُت    َق
 

  ســــى الـــــَيْقظانِ الثَّائريــــَن عـــىل األ يف 
 



 

 - ١٦٣٨ -

 يعكس تركيز الشاعر وتأمله يف وجوه من )يف( وحرف الظرفية ،توحي بالثبوت والدوام
 .يراهم

 باإلنسان )األسى( حيث شبه ، استعارة مكنية)الثائرين عىل األسى اليقظان(ويف قوله 
وازمه وهو  ورمز إليه بيشء من ل، ثم حذف املشبه به،الظامل الذي يستحق أن ُيثار عليه

 ويف هذه االستعارة من ، وإثبات هذا الالزم للمشبه استعارة ختييلية قرينة املكنية،)الثائرين(
 ولكنه ، حيث تعطينا إحياء باإلحساس بالظلم والقهر يف النفوس،التخييل واملبالغة ما ال خيفى

 ،)ناليقظا( ولذلك وصف األسى بـ ،مكبوت بداخلهم يكاد أن ينفجر من بني جوانحهم
ويف هذا الوصف إحياء بكثرة اهلموم واآلالم والكبت الذي يعاين منه مجوع الشعب الغفرية 

  :والذي يظهر مالحمه بادية يف التصوير يف قوله

 وذلك ، والبيت يصور عامل البؤس والشقاء يف دنيا الناس، عاطفة)فأرى(والفاء يف 
وهذه املعاين  ، ومقدرات الشعب، والسيطرة عىل خريات الوطن،نتاج الظلم واالستبداد

فأرى وجومًا ( يف املرسومة عىل وجوه الناس نستشفها من الصورة التشبيهيةالكاحلة 
 حيث شبه الُعُبوس البادي عىل وجوه الناس بالضباب الذي يغشى األرض يف )كالضباب

 وقد كان ، والصورة توحي باملبالغة التي جتعل السواد ُخييَّم عىل كل يشء،الصباح البارد
عكس  وهذا ين، ألنه من شأنه أن حيجب األشياء)الضباب(الشاعر موفقًا يف اختيار املشبه به  

 وتعلق النفوس بحياة ، وأقصد هبا رؤية املستقبل،عىل الناس حيث تنعدم لدهيم  الرؤية
 . جدير أن حيياها اإلنسان املكرم من اهللا،كريمة

رًا ما يف(وقوله   ، ينبئ عن وجه الشبه املحذوف ويدل عليهوصف للوجوم )..مصوِّ
سوم  عىل وجوه الناس من  اسم موصول مبهم يفيد التهويل والتفخيم ملَِا هو مر)ما(و

راً -٢٣ باِب ُمــَصوِّ    َفــَأَرى ُوجـــومًا كالــضَّ
 

  ُقلـــــوِب النَّــــاِس ِمــــــْن َغَلـــــيانِ  يفمــا  
 



  

 - ١٦٣٩ -

ذر ج يوحي بت)يف( وحرف الظرفية ، ومتاعب وصعاب، وحمن وشقاء،بؤس وحرمان
 ، عىل سبيل املجاز املرسل)قلوب( وجاء التعبري بـ ،تلك املعاين السابقة وغريها يف قلوهبم

 ولعل الرس يف الرتكيز عىل هذا ، حيث أطلق اجلزء وأراد الذوات كلها)اجلزئية(لعالقة 
 ، فهو موطن اإلحساسات واملشاعر،ن القلب حيتل املكانة العليا من اإلنسانأجلزء هو ا

 ، وغري ذلك من متناقضات النفس اإلنسانية، والسعادة والكآبة،ففيه الفرح واحلزن
تقليل املساحة املرئية يف الصورة حيث خيص من مجلة الصورة " وعالقة اجلزئية تفيد يف

 وتعميق لإلدراك ، ويف هذا تركيز للرؤية،الضوء عليه فيذكره ويسلط ،جزءًا منها
  .)١("ةبخصوصية هذا اجلزء يف الداللة املقصود

 حيث أريد بمدخوهلا مجيع األفراد التي يتناوهلا ، لالستغراق العريف)الناس( يف )أل(و
 إذ ال  ُيعَقل  أن يرى ؛ )٢( ال مجيع األفراد حقيقة ،بحسب العرف وما جرت  به العادة

 والتعبري هبا فيه إحياء باملبالغة يف ،شاعر مجيع أفراد الناس من خالل نافذة تلك الزنزانةال
 وغري ذلك من املعاين ،كثرة مجوع الناس الذين أصيبوا بالكبت والقهر واهلوان واالستبداد

 وهذه ، تعبريق معربة عنها أد)غليان(والتي جاءت االستعارة الترصحيية األصلية يف لفظ 
ارة فيها إجياز بليغ وختييل رائع يكشف عن ذروة الغضب الداخيل يف نفوس عامة االستع
  : ولذلك نراه يقول،الناس

                                                
 ٣٨٧: حممد إبراهيم شادي، ص/  د– دراسة حتليلية لعلم البيان – أساليب البيان والصورة القرآنية )١(

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦  ،١ ط ،  املنصورة –دار وايل اإلسالمية :  نرش–
 . ٣١/ ٢:  هامش اإليضاح:  ينظر)٢(

عوِر َلدى اجلميِع َوإِْن ُهـمُ -٢٤    َنْفُس الشُّ
 

   إِْعــالنــــــييفَكتمــــوا وكــــاَن املَـــــْوُت  
 



 

 - ١٦٤٠ -

 سالمة الذل والرضا باخلنوع ،فالكل يف داخله غاضب وثائر وإن آثر اجلموع السالمة
 له داللته يف املامثلة التامة بني مجوع الناس يف )َنْفس( والتعبري بلفظ ،والقهر والتبعية

 . ذاته وعينه: فنفس اليشء تعني،املعاين إحساسهم بتلك
 ، إلرادة التخصيص)وإن هم كتموا( عىل خربه الفعيل يف )هم(د إليه ــوتقديم املسن

 وهو )عالينوكان املوت يف إ( بدليل قوله ،ث قصد قرص صفة الكتامن عليهم دونهــحي
 وقد أفاد هذا القرص التأكيد عىل رضا هؤالء بالذل واهلوان ،)٢(إفراد  قرص )١(قرص إضايف

 وأن ذلك ما ، عن رفض الشاعر هلذا الكتم فيه تعبري)إن( وإيثار الرشط بـ ،وإيثار الكتامن
 . وإنام حذف جواب الرشط لداللة ما قبله عليه،ينبغي أن يكون من النفوس األبية

 كام أن ، وذلك إلرادة العموم، فلم يرصح به الشاعر)كتموا( ونلحظ حذف مفعول
 هو  وربام كان الغرض من وراء هذا احلذف،)الكتم(هذا احلذف مما يتناسب مع داللة 

 ال أن ،القصد من الفعل هو إثباته للفاعلأن  والداللة عىل ،توفري العناية عىل إثبات الفعل
 فمعاناهتم حبيسة ، وهذا يعني أن الناس ما شأهنم إال الكتم،)٣(نعلم التباسه بمفعول معنيَّ 

 .يف قرارة نفوسهم

                                                
املقصور عليه بالنسبة إىل يشء معني، أي باإلضافة إليه، بحيث أن خيتص املقصور ب: القرص اإلضايف )١(

بسيوين عبد /  دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين، د–علم املعاين : ال يتجاوزه إىل ذلك املعني، ينظر
 .   م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ – ١ ط – القاهرة – مؤسسة املختار للنرش والتوزيع – ٨/ ٢: الفتاح فيود

علم : هو ختصيص يشء بيشء دون يشء آخر وخياطب به من يعتقد الرشكة، ينظر:  دقرص اإلفرا )٢(
 . ٢/١٢: بسيوين عبد الفتاح فيود/ املعاين، د

 .١٥٥، ١٥٤: دالئل اإلعجاز:  ينظر)٣(



  

 - ١٦٤١ -

 ،ىل املعنى حسنًا وهباء مما ُيْضفي ع)إعالين( و)كتموا(كام نلحظ طباق اإلجياب الواقع بني 
 وفيه تأكيد املفارقة الواضحة بني موقف الشاعر الرافض للذل ،فالضد يظهر حسنه الضد

أنه يؤدي غرضًا " فمن أرسار الطباق، وموقف مجوع الناس اخلانع للقهر واالستبداد،واخلنوع
 ألن ما يف ،ية زمانية أو مكان، أو عقد مقابالت حسية  أو نفسية، احلكم معنوياً من استيعاب

 وهذا اجلمع بني املختلفني يف نسق ، إما موافق أو خمالف أو مضاد– كام ذكر العلامء –الوجود 
  .)١("واحد ُحيقق عنرص املفاجأة

 )إعالين( بينام جاء التعبري باملصدر ، باملايض إلفادة التحقيق)كتموا( صياغة الفعل و
 .للداللة عىل الثبوت والدوام

�������������������������������������������������

                                                
 – دمنهور –، طبعة األزهر للطباعة ٦١: صباح عبيد دراز وآخر/ بحوث بالغية يف علم البديع، د)١(

 . م١٩٩٧ -  هـ١٤١٧ –رشكة مرص 

ـٌس -٢٥    اَجلـوانِِح مـا الَّـذييف َويدوُر َمهْ
 

ـــــْد َأْغــــراين؟  ــــــــْوَرةِ الـــَحــــــْمقاِء َق   بِالثَّ
 

  ـْرًا لِنفـيس َأْن ُأَرى َأَو لـــَْم َيــُكْن َخي-٢٦
 

ــــاِن؟  ــــي إِْذعــ ــــُري فــ   مثـــَل اُجلمــــوِع َأسـ
 

ــام-٢٧ ــْد َسـكـــَتُّ َوُكلَّ ــْو َق ين َل ـــرَّ    مــا َضـ
 

  َغَلــَب األســــى بالـــَْغُت فــــي الكِـــْتامِن؟ 
 

ــِري ُمـــْطِفئاً -٢٨    هـذا َدِمـي َسَيــِسيُل َجيْ
 

  مـــــا ثـــــاَر فــــي َجنَْبــــيَّ ِمـــــْن نِيـــــرانِ  
 

ــضاتِـهِ - ٢٩ ـــي َنـــَب اُر ف ـــَموَّ ـــؤادَي ال    َوفـ
 

َفقـــانِ   ــــفُّ فـــــي َغـــــِدهِ َعــــِن اْخلَ   َسَيـُكـ
 

ـــَْيَدهُ - ٣٠ ـــطَِّم ق ـ ـــْن ُحيَ ــاٍق َلـ ـــُم ب ْلـ    َوالظُّ
 

ـــــاين  ـــــِه ُقــْربـ ـــــودِي بِ ـــــْن ُي ـــــي َوَلـ   َمْوت
 

   َوَيـسُري َرْكـُب اْلَبْغــِي َلـْيَس َيـِضُريهُ -٣١
 

  ـْطــــــعانِ قُ  إِذا ْاْجـــُتــــــثَّْت ِمــــــَن الشـــــاةٌ  
 



 

 - ١٦٤٢ -

 ،إن شاعرنا يف هذه املقطوعة من القصيدة يتضح جليًا أنه يلوم نفسه عىل تلك الثورة
 وملاذا مل تكتم ،؟ بتلك الثورة ما الذي أغراكَ :فهو يتحدث مع نفسه هذا احلديث اهلامس

 لعل السبب ، وهذه النربة املْحبِطة املتقاعسة؟نفاسهم ومشاعرهمأأنفاسك كام كتم الناس 
 )الرفاعي( وذلك ألن الناظر يف شعر ،فيها إحساس الشاعر بانعدام املغزى ِمن وراء ثورته

إىل احلب فافتقده يف املجتمع حتى عند الكثريين من "يتضح له جليًا أنه كثريًا ما تطلع
 ،وكلام حاول من جديد جتددت املثبطات ، كام تطلع إىل املجد فامتت دونه العوائق،الزمالء

 وحيفزه التصميم عىل تكرار ،ومن هنا بدأت آماله تنهار كام بدأ اإلحباط يترسب إىل نفسه
 ،املحاوالت وكلام قارب ميالد أمل أو حتقيق مغزى وقفت املعوقات دونه باملرصاد

  .)١("ويرجع الشاعر بخفي حنني

رتابطة من الوساوس تسللت إىل نفس وأبيات هذه املقطوعة عبارة عن جمموعة م
 : والبيت األول فيها،الشاعر

 جاء البيت بعدها كاشفًا عام يدور يف نفس الشاعر من ،اءت الواو يف بدئه مستأنفة ج
 يدل بصيغته عىل التجدد واحلدوث مما يدل عىل )يدور( والفعل ،هواجس ووساوس

 وهذا الفعل يتضح ،سيطرة تلك احلالة النفسية الداعية إىل اليأس واإلحباط عىل الشاعر
ت مقرتنة يف تالؤم بليغ بالسكون اخلافت يف تعبريه بلفظ  وقد جاء،فيه جليًا عنرص احلركة

 وكأن ، وهو بوقعه وجرسه يصور حرص الشاعر عىل كتامن ما يدور بخلده)مهس(

                                                
 . ٨٦:  ص– اغرتاب وأمل – الشاعر هاشم الرفاعي )١(

ـٌس -٢٥    اَجلـوانِِح مـا الَّـذييف َويدوُر َمهْ
 

ـــــْد َأْغــــراين؟  ــــــــْوَرةِ الـــَحــــــْمقاِء َق   بِالثَّ
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 فيه إحياء )يف اجلوانح( والتقييد بـ ،الظاملني والطغاة من احلكام وأذناهبم يسمعونه
 . واملرارة واخلوفبالكشف عن نفس الشاعر املحطمة التي متوج هبا هواجس احلرية

 ما الذي : مضمون تلك اهلواجس عرب أسلوب االستفهام فيقولثمَّ يوضح شاعرنا
 وتشويق للسامع ، وتفصيل بعد إمجال،امهب وفيه إيضاح بعد إ؟بالثورة احلمقاء قد أغراين 

 .إىل معرفة ما يدور من هواجس يف نفس الشاعر
لشاعر اللوم والتوبيخ لنفسه عىل  إذ يوجه ا؛واالستفهام يف البيت إنكاري توبيخي

 . ما كان ينبغي يل القيام هبا: واملعنى،قيامه بتلك الثورة احلمقاء
 الذي هو أصل املوصوالت وأعظم األدوات مما )الذي(وإيثار التعبري باسم املوصول 

 ارتكب – كام هتمس له نفسه –نه هبذه الثورة  أل؛يتناسب مع تفخيم املوقف لدى الشاعر
. 

 َتعنيَّ  هنا فيه إشارة إىل أن الشاعر)الذي(أن التعبري باسم املوصول  :ىل ذلكإيضاف 
 بخالف غريه ممن ارتضوا السكون )قيامه بالثورة احلمقاء(وُعرف بمضمون الصلة 

يمة البالغية يف التعبري  للقام عبد القاهر إلم بيان ا من وهذا ما أفهمه،وقبوَل اهلوان
 باجلملة اخلربِ  بنيَ  ما َبْونَ  يعلمُ  عاقلٍ  فكلُّ  اجلملة وعىل": إذ يقول،)الذي(باسم املوصول 

 ليس أنْ  يشكُّ  ال وهو إالَّ  طِْرٌق  به أحدٍ  ِمنْ  فليس ).الذي(غري معَ  وبينها )الذي( مع
 رسوالً  َقِدمَ  هذا( :ُقلَت  إذا نىكاملع )احلرضة من رسوالً  َقِدمَ  الذي هذا( :قولَِك  يف املعنى

 وليس ،)كذا َحمَّلةَ  يسكنُ  هذا( :كقولك )كذا حمل�ة يف َيْسُكن الذي هذا( :وال )احلَْرضة ِمنَ 
 السامعَ  يبلغِ  مل بأمرٍ  خرباً  ُمبتدىءٌ  )احلرضة من رسوالً  َقِدم هذا( :قولك يف أنك إال ذاك
 أن�  َبَلغه قد أمرٍ  يف مٌ ُمْعلَ  )رسوالً  َقِدمَ  الذي هذا( :قولَك  ويف .أصالً  هَيْعَلمْ  ومل ُيبلَّْغه ومل



 

 - ١٦٤٤ -

ُل  فلم صاحُبه هذا  أن ينبغي أنه من )الذي( مع اجلملة أمرِ  يف به بدأنا  الذي منَ  إذاً  َخيْ
)١("هبا ِعلمٌ  السامعِ  منَ  َسَبق قد مجلةً  تكونَ 

عر وتأنيبه لنفسه  يثري يف النفس خياالً واسعًا للوم الشا)احلمقاء(ووصف الثورة بـ 
 حيث ُوِصفت الثورة ،هذا اخليال املجاز العقيل وكان عامد ،عىل قيامه بتلك الثورة

 بل ، إذ الثورة ال توصف باحلمق، وهذا ِمن وصف اليشء بوصف صاحبه،باحلمق
 وتصوير ملَا أملَّ بنفس ، ويف هذا تفخيم للمعنى وإحياء بشدة الندم،يوصف هبا صاحبها

 . حيث وضع نفسه يف موضع العقاب واملحاكمة؛ن وأملالشاعر من حز
 :ثم هتمس له نْفسه مرة أخرى هبذا السؤال

ى مع ما  التفاقهام يف اإلنشائية لفظًا ومعن؛والبيت مفصول عن سابقه لكامل االتصال
 فاالستفهام يف البيت يؤكد مضمون االستفهام السابق ،بينهام ِمن تناسب يف املعنى العام

 فلام مل يكتم أنفاسه ، يربز شدة ندم الشاعر ولومه لنفسه عىل ثورته،فهو إنكاري توبيخي
 كام كتم الناس أنفاسهم ومشاعرهم ؟ وملاذا مل يقبل باألمر الواقع مثل بقية الناس ؟

 ألن إيثار السكوت فيه السالمة ؛ ألنه األهم يف نظر الشاعر)خرياً (م خرب كان وتقدي
 ثم التقرب من ذوي اجلاه ،ذى بدءًا من البعد عن األ، والنفع العميم،واخلري الكثري

 . إلفادة التعظيم والتفخيم)خرياً ( ومن هنا كان تنكري ، حيث املال والرفاهية،والسلطان
ن من  ألنه ُمكَّ ؛)أن أرى( وهو )يكن(املؤول الواقع اسًام لـ وإيثار التعبري باملصدر 

رأى ــام مـــانع الذليل بادية أمـــورة اخلــــ مما يستحرض ص)أرى(ة ـالتعبري بصيغة املضارع
                                                

  . ٢٠١:  دالئل اإلعجاز)١(

   َأَو لـــَْم َيــُكْن َخيـْرًا لِنفـيس َأْن ُأَرى-٢٦
 

ــــاِن؟  ــــي إِْذعــ ــــُري فــ   مثـــَل اُجلمــــوِع َأسـ
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 ولو قال ، وُيْعِمي أنظارهم عنه، وهذا مما ُيريض غرورهم ،واملستبدين اةــــعني الطغ
 .ملِا كان هذا املعنى.. . رؤيتي مثل أومل يكن خريًا لنفيس:الرفاعي

 إلفادة االهتامم والتوكيد عىل حتقيق اخلري لنفس الشاعر عند )لنفيس(وتقديم املتعلق 
 .سكوته مثل اجلميع

الشاعر  وهذا يعني أن مقصد ، تفيد التشابه ال التشبيه)مثل اجلميع( يف قوله )مثل(و
 وغري ذلك ،واخلنوع والتبعية واالستسالمهو التسوية بينه وبني بقية اجلموع يف صفة الذل 

 مما ساعد عىل تقوية املعنى الذي )أسري يف إذعان(عاين السلبية والتي كنى عنها بقوله املمن 
 كام أكد هذه املعاين باالستعارة ، الشاعر حيث جاء مصحوبًا بالدليل والربهانيقصده

 بالظرف بجامع التمكن )اإلذعان( حيث ُشبِّه ،)يف إذعان( يف قوله )يف(التبعية يف احلرف 
ثم رسى هذا التشبيه إىل تشبيه تلبس اإلذعان بالراضني بالذل واخلنوع بتلبس  ،يف كل

 ثم استعريت يف املوضوعة ،الظرف باملظروف احلقيقيني بجامع مطلق تلبس يشء بيشء
وقد  )١(لتلبس الظرف باملظروف لتلبس اإلذعان بالراضني به عىل سبيل االستعارة التبعية 

ة عن تشبُّع النفوس بالذل واهلوان والتسليم بذلك عن رضا جاءت  هذه االستعارة معربِّ
 والتعبري باملصدر ، وهذا مكمن اخلطر والداء العضال يف ختلف ركب الشعوب،وقبول

 . ليؤكد الثبات والدوام عىل هذا السلوك السلبي)إذعان(
لشاعر وهتِمس له بتلك املعاين اخلبيثة وهذه احلالة السلبية ما زالت تسيطر عىل نفس ا

  :فيقول

                                                

 دار – ١٢٤ – ١١٨/ ٤: رشوح التلخيص: تفصيل إجراء االستعارة التبعية يف احلرف يف:  ينظر)١(
 .  لبنان  – بريوت –الكتب العلمية 
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ا أن تكون، يف بدء البيت إما أن تكون نافية)ما(و  وهذان املعنيان ، استفهامية وإمَّ
 فهي أكثر داللة ، كنت أميل إىل كوهنا استفهامية وإن،نلمحهام يف البيت بحسب نغمة أدائه

 وأن املعنى الذي يقصده يسيطر عليه حتى بدا ،عىل تأجج احلالة النفسية لدى الشاعر
  وذلك من خالل هذه املوجات املتتالية من األساليب االستفهامية،مكررًا يف لغته وبيانه

الرؤي واملفاهيم وتكرار صيغة االستفهام يرجع بعض أساليبها إىل اضطراب "
 حيث يفتقد أحيانًا بعض الطمأنينة التي يستجلب معها إحساسًا ،والعواطف لدى الشاعر

فعندما تستوىل حالة الالإرادية عىل بعض ... .بالغربة والدأب يف البحث عن املثال
  .)١( "تساؤليهالشعراء ينثالون يف انفجارات 

يًا توبيخيًا إالَّ أن سياق البيت يدل عىل أنه واالستفهام وإن كان يف البيتني السابقني إنكار
 ولكن أسلوب االستفهام ينبئ عام ، مل يكن يرضين يشء لو قد سكت: واملعنى،بمعنى النفي

وهذه املعاين ما كنا نستشعرها لوجاء تعبريه  ،مل وحترس وندمأيف نفس الشاعر من حزن و
 .بأسلوب النفي الرصيح

وكأن  ، تناسق بديع وتالؤم بليغ يف املعنى)كتس( و متعلق )رضين(ويف حذف فاعل 
 فالسالمة عىل ،لق السكوت مل يكن ليقع عيلَّ يشء من الرض لو كان منى مط:الشاعر يقول

 .قدر السكوت عن املذلة واملهانة

                                                

، منشأة ١٥١، ١٥٠: مصطفى السعدين، ص/  البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث، د)١(
 . م١٩٨٧ سنة –دار املعارف باإلسكندرية 

ين َلـْو َقـْد َسـكــَتُّ -٢٧ ـام  ، ما َضـــرَّ   َوُكلَّ
 

  َغَلــَب األســــى بالـــَْغُت فــــي الكِـــْتامِن؟ 
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 لو : وتقديره، وذلك لداللة ما قبله عليه)لو قد سكت(كام نجد حذف جواب الرشط يف 
 .ف اجلواب وطيه ما يؤكد عدم وقوع الرض بكل ألوانه ويف حذ،قد سكت ما رضين يشء

 بمقطعهام الصويت القصري بمثابة نغامت )لو قد سكت( و)ما رضين( وهاتان اجلملتان
 ثم ، وِقْف عىل كل مجلة عىل حدٍة ستدرك ذلك جيداً ،شعرية تشعر بأسى الشاعر وشدة تندمه

طوُل إحساَس الشاعر بالندم اقرأ بقية البيت يف نفس واحد ستجده يطول ليعكس هذا ال
 . بتلك الثورةواألسى لقيامه

 )ما( ألن ، منصوب عىل الظرفية إلضافته إىل يشء هو قائم مقام الظرف)كلام( يف )كل(و
 ، )١(  كل وقت : ال أهنا ظرف يف نفسها واملعنى،فيها هي املصدرية الظرفية النائبة عن الظرف

هي يف سياقها  يف البيت تعكس ركون الشاعر  و، توحي بالعموم والتكرار)كلام(فلفظة 
 .وخضوعه هلواجسه املثبِّطة الداعية إىل الركون واخلضوع واالستسالم

 حيث شبه األسى بإنسان من شأنه أن )غلب األسى( االستعارة املكنية يف قوله ونلحظ
 ،)غلب( ورمز إليه بيشء من لوازمه وهو ، ثم حذف املشبه به،يغلب ويسيطر ويتحكم

 والصورة فيها إحياء وجتسيم ومبالغة ، ختييلية قرينة املكنيةثبات هذا الالزم للمشبه استعارة وإ
 ومع ذلك فهو راٍض هبا ال يستطيع أن يعلن ،يف تسليط اآلالم واملآيس عىل قلب الشاعر

 داللة )فاعل( وما فيه من التعبري بصيغة )بالغت يف الكتامن( تأمل جواب الرشط ،رفضه هلا
كام ال ختفى داللة االستعارة التبعية يف  ،طي تلك املآيس بني جوانحهيف دة تعمده عىل ش

 عن املبالغة يف كتامن مشاعر الثورة واحلنق ة والتي جاءت كاشف)يف الكتامن(احلرف يف قوله 

                                                

 ١٤٢٥ دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، – ٣٥٠/ ٤: الربهان يف علوم القرآن للزركيش:  ينظر)١(
 . م٢٠٠٥/  هـ١٤٢٦ -هـ 
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عىل هؤالء املستبدين كام فعل اآلخرون من اخلانعني الذين كتموا مشاعرهم خوفًا من املوت 
 .املحقق

ى بـ ويف                       وذلك بني )إهيام االشتقاق( أو )جناس اإلطالق( البيت ِمن صور البديع ما يسمَّ
 وقد جاء يف ،)١( حيث اجتمع يف اللفظني ما يشبه االشتقاق وليس حقيقة ) وبالغت،غلب(

أثره  وكان له وقعه املوسيقي امللحوظ و، واملعنى هو الذي طلبه،البيت عفويًا غري متكلف
 .القوي يف النفس

                )ىغلب األس( هذا الطباق اخلفي الواقع بني لفظي – أيضًا –كام نلحظ من صور البديع 
 وذلك ألن اللفظني ال يتنافيان يف ذاهتام يف ، فالتضاد بينهام خفي حيتاج إىل تأويل،)الكتامن(و 

 األسى  وذلك ألن غلبة،)٢(للزوم  ولكن يتعلق أحدمها بام يقابل اآلخر عن طريق ا،املعنى
 وقد ساعد هذا الطباق عىل إظهار املعنى )الكتامن(تعنى ظهوره وبيانه وهو مضاد للفظ 

 .وتقويته وتقريره
  :وما زالت نفس شاعرنا تفيض باألمل واحلرسة فنراه يقول

                                                

 يف كلها عىل وجه يتبادر وهو توافق اللفظني يف جل احلروف أو:  أو إهيام االشتقاقطالقجناس اإل )١(
: الرحمن{  M  p  o  n  mL : منهأهنام يرجعان إىل أصل واحد، وذلك مثل قوله تعاىل

 M  W  V  U  T  SR  Q   P، ومثل الدافع في قولھ تعالى  }٥٤

   YXL  }٤٣٢، ٤٣١/ ٤: شروح التلخيص: ، ينظر }٣٨: التوبة. 
 .٢٩٤/ ٤: السابق:   ينظر)٢(

ــِري ُمـــْطِفئاً -٢٨    هـذا َدِمـي َسَيــِسيُل َجيْ
 

  ِمـــــْن نِيـــــرانِ مـــــا ثـــــاَر فــــي َجنَْبــــيَّ  
 

ــضاتِـهِ - ٢٩ ـــي َنـــَب اُر ف ـــَموَّ ـــؤادَي ال    َوفـ
 

َفقـــانِ   ــــفُّ فـــــي َغـــــِدهِ َعــــِن اْخلَ   َسَيـُكـ
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 ألن ، فالبيتان وإن اختلفا لفظا، األول مفصول عن سابقه لكامل االتصالوالبيت
 ألن ،نى فكالمها خربي يف املع، إال أهنام يتفقان معنى،السابق إنشائي وهذا خربي

 كام أن بني البيتني من ، النفي وهو هبذا املعنى خربي:االستفهام يف البيت السابق بمعنى
 فكالمها حديث نفيس من الشاعر ،يمنع من العطف بالواواالتصال واالحتاد يف املعنى ما 

 .يكشف فيه عن تندمه عىل قيامه بثورته
 .امي املفعم باألمل واملرارةد ال الستحضار هذا املشهد)هذا(واإلشارة يف املسند إليه 

 . إىل ياء املتكلم مما يوحي باأليس واحلزن الذي غمر كيان الشاعر)دمي(وإضافة 
 ُتفصح عن تلك النهاية املأساوية التي ستنتهي هبا حياة )...سيسيل جيري(ومجلة 

ا بارزة  والتعبري فيها بالفعلني املضارعني  مما يستحرض تلك الصورة البشعة وكأهن،الشاعر 
 )جيري( وتزداد تلك الكثافة بالفعل ،ف من شعوره باألملثِّ عني الشاعر قبل أن تقع مما يكأمام 

 إحياء باملبالغة يف تبشيع مشهد – أيضًا – وفيه ، جاء ليؤكد املعنى ويقرره،وهو بدل من سابقه
 .إراقة دم شاعرنا

رائعة أبرزت مراد الشاعر يف  صورة جمازية )مطفئًا ما ثار يف جنبي من نريان(ويف قوله 
 حيث شبه ثورته عىل الظلم والفساد والتي سوف تنتهي بموته ،مشهد يأخذ بمجامع القلوب

 ثمَّ استعار هيئة املشبه ،رضامإهبيئة النريان املشتعلة والتي رسعان ما ستخبو وتصري رمادًا بعد 
ى ما يف الصورة من املبالغة يف عدم  وال خيف،به هليئة املشبه وذلك عىل سبيل االستعارة التمثيلية

 وذلك من منظور نفس الشاعر الذي أصابه اليأس والتندم يف ،اجلدوى من تلك الثورة
 .اللحظات األخرية من حياته

 يفيد التهويل والتفخيم ملا َتُعج  به نفس الشاعر من مشاعر  اسم موصول)ما(و
اء ما حدث لوطنه من ختلف وضياع وتردٍ   كثري من مناحي احلياة والتي رمز  يفوأحزان جرَّ

 . واالستبدادم وشيوع الظل، إهنا نريان القهر والكبت،)نريان( إليها بلفظ



 

 - ١٦٥٠ -

 :وما زالت هواجس اليأس واملرارة تسيطر عىل شاعرنا فيقول

 حيث اتفقا يف اخلربية لفظًا ومعنى مع ، بني الكاملنيت موصول بسابقه للتوسطوالبي
 .يف املعنى العامما بينهام من تناسب 

 فام هي إال حلظات وسيكف قلبه عن ،حياة الشاعرهناية وهو بجملته كناية عن 
 . هذا القلب الذي طاملا نادى باحلرية وعِشق الكرامة،اخلفقان

ار( فيه تالؤم بليغ وانسجام بديع مع لفظ )القلب( دون )فؤادي(والتعبري بلفظ   ،)املوَّ
                فادت: يقال، أي التوقُّد، إذا اعُترب فيه معنى التفؤد)فؤاد(وذلك ألن لفظ القلب يقال له 

يته: أي،اللحم  . )١( أي مشوي ، وحلم فئيد، شوَّ
ركة تتناسب مع انشغال ذهن  وما فيه من ح)املوار(والشك أن هذا املعنى آنس بلفظ 

 .الشاعر وتوقد فكره ملا سوف حيدث له يف الغد
 جاء عىل سبيل االستعارة الترصحيية التبعية يف صيغة املبالغة )املوار(ووصف الفؤاد بـ 

 ،)املور( ثم اشتق من ،حيث استعري املور لتنازع األفكار واضطراهبا يف وجدان الشاعر
ستعارة فيها إحياء بليغ بنفس الشاعر القلقة وما يعرتهيا  واال،)املضطرب( بمعنى )موار(

 .من أمل مرير
اظ ـــركة والتي جاءت أكثر ألفــ السابقان نلحظ فيهام شيوع عنرص احلانـــوالبيت

ار – ثار – جيري –سيسيل ( تأمل ،عنها البيتني معربة  وهذه ،) اخلفقان– نبضاته – املوَّ

                                                
، راجعه وقدم ٣٧٢: ، واملفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين)فأد : (  العربلسان:   ينظر)١(

 . املكتبة التوفيقية–وائل أمحد عبد الرمحن / له

ــضاتِـهِ - ٢٩ ـــي َنـــَب اُر ف ـــَموَّ ـــؤادَي ال    َوفـ
 

َفقـــانِ   ــــفُّ فـــــي َغـــــِدهِ َعــــِن اْخلَ   َسَيـُكـ
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 وما يعرتيه من هواجس ورصاعات نفسية ،الشاعراأللفاظ تربز يف صورة حسية قلق 
 .مريرة
  :ثم يقول شاعرنا 

 ، وتعلو فيه نربات احلالة السوداوية التي تنتاب الشاعر،والبيت تزداد فيه كثافة اليأس
ض عروش الظاملني؟مة الثورة مع بقاء الظلم فام قي  وهتدم حصوهنم ، فالثورات إذا مل تقوِّ

 ومن هنا ُعِطف البيت عىل سابقه للتوسط بني الكاملني مع بينهام ِمن ،مل حتقق املرجوَّ منها
 .تناسب يف املعنى العام

 ،دوام داللة عىل الثبوت وال، يف ثوب االسمية)والظلم باق(وقد صاغ الشاعر مجلة 
 هذا فضًال عامَّ حققه ، للتأكيد عىل بقاء الظلم وعدم زواله)باق(والتعبري باسم الفاعل 

 اسم ) باق( فأنت ترى أن ،)املفعولية( وعالقته ،املجاز العقيل يف اجلملة من مبالغة وختييل
 والظلم ليس باقيًا ، أي باق هو، وقد أسند إىل ضمري الظلم، أي فيه معنى الفعل،فاعل

 وإنام عدل الشاعر عن هذا اإلسناد احلقيقي إىل اإلسناد ، وإنام هو باق بأهله،فسهبن
 وكأن البقاء جتاوز أهله إىل الظلم نفسه ، إفادة املبالغة يف البقاء: وهو،املجازي لرس بالغي

 كام يدل عىل ضخامة هذا الظلم وهيمنته ،متكن الظلم ِمن رقاب العبادا يدل عىل غاية مم
 .حلياةعىل مشهد ا

لن حيطم ( بل يؤكد معنى اجلملة السابقة بجملة ،ومل يقترص الشاعر عىل ذلك فحسب
 فاجلملتان وإن اختلفتا ، ولذا جاءت مفصولة عن سابقتها لكامل االتصال،)موتى قيده

 .هنام يتفقان يف املعنى العام الذي يقصده الشاعر ويرغب يف تأكيدهألفظًا ومعنى إال 

ـــَْيَدهُ - ٣٠ ـــطَِّم ق ـ ـــْن ُحيَ ــاٍق َلـ ـــُم ب ْلـ    َوالظُّ
 

ـــــاين  ـــــِه ُقــْربـ ـــــودِي بِ ـــــْن ُي ـــــي َوَلـ   َمْوت
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 التي تفيد التأبيد عند الزخمرشي )لن(ته ثوب الفعلية املنفية بـ وقد كسا الشاعر مجل
وهو هبذا يؤكد بقاء الظلم رغم موته وجهاده ، )١(برشط إطالق منفيها وخلوه من القيود 

 .من أجل احلرية
يِّم عىل نفوس الشعوب  ولذا ،وما أبشع الظلم حني يسيطر عىل صفحات احلياة وُخيَ

 حيث شبه )قيده(عارة املكنية يف الضمري العائد عليه يف لفظ نرى شاعرنا يعمد إىل االست
 ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من ، من يراهلتهمالظلم بحيوان مفرتس عنيف ي

 .الالزم للمشبه استعارة ختييلية قرينة املكنيةهذا  وإثبات ،)القيد(لوازمه وهو 
 واملجاز ، يف اجلملة السابقة اجتامع املجازين اللغوي  والعقيل–  –كام نلحظ 

 ثم اشتق من ، حيث استعري التحطيم احليس للقضاء املعنوي)حيطم(اللغوي يف لفظ 
 . وذلك عىل سبيل االستعارة الترصحيية التبعية، يقيض عليه: بمعنى)حيطم(التحطيم 

 وعالقته ، إسناًد )موتى(التحطيم إىل لفظ واملجاز الثاين يف إسناد 
 وهذا التامزج بني املجازين ندرك منه مقدرة الشاعر عىل التصوير ودقته البالغة ،)السببية(

 .يف التعبري عام جتيش به نفسه من معان وأفكار
ولن ُيودي به (ورغبة من الشاعر يف التأكيد عىل بقاء الظلم ودوامه نراه يعطف مجلة 

ىل نسق السابقة يف مزج الشاعر  وقد جاءت العبارة ع،)لن( بإعادة حرف النفي )قرباين
 حيث استعري الوأد احليس )يودي به( وكان األول يف الفعل ،بني املجازين اللغوي والعقيل

 وذلك عىل سبيل االستعارة ،)يقيض عليه( بمعنى)يودي( ثم اشتق منه ،للقضاء املعنوي
 بينام ،)ديوي(لفظ  إذ ال يعقل  أن يريد الشاعر املعنى احلقيقي ل،عقلية  وقرينتها،التبعية

                                                
      -  هـ ١٣٩١، ٣، ط ٨: ، ص- رمحه اهللا –عبد السميع شبانة / دراسات يف النحو، د:   ينظر)١(

 . م١٩٧١
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 وذلك عىل طريقة املجاز العقيل ،)قرباين(إىل لفظ  )الوأد(كان املجاز الثاين يف إسناد 
ن يف التأكيد عىل أن موت الشاعر بتنفيذ حكم ان املجازا وقد تعانق هذ،)السببية(لعالقة 

 .نفسية الشاعر وذلك من منظور ،الطغاة فيه لن يغريِّ  من جمري األمور شيئاً 
تعبريية من الشاعر يف تصويره لنظرة هؤالء الطغاة الظاملني له  فيها دقة )قرباين(لمة وك

 وأهنم ليس هلم قيمة تعلو عىل قيمة احليوان الذي يذبح ،وألمثاله بأهنا نظرة امتهان وحتقري
 .قرباناً 

 :ويف النهاية

 حيث استطاع الشاعر برباعة فنية ،والبيت معطوف عىل سابقه للتوسط بني الكاملني
 ، )...والظلم باق( ،)...وفؤادي املوار( : يف األبيات الثالثة)الواو(من خالل أداة الربط 

ثابة الوعاء  فكانت الواو بم، أن يعدد من صور حمنته ومأساته)...ويسري ركب البغي(
 .هالذي كشف عن مشاعر اليأس وحالة الظالمية التي تنتاب
 حيث شبه بقاء احلكام الظاملني ،والبيت عامده التصوير باالستعارة التمثيلية الرائعة

 وتوىل مقاليد األمور يف البالد طاملا غالبية ،والطغاة املستبدين يف التسلط عىل رقاب العباد
ه هذه اهليئ،ن للذلويرضخوالناس يلفهم الصمت   يف  هبيئة الركب الذي يسرية شبَّ

 الذئاب من ىحدإه ت وقد ظل يف مسريه دون توقف غري آبه بام اجتث،هالصحراء بقطيع
 وذلك عىل سبيل االستعارة ، ثم استعارة هيئة املشبه به هليئة املشبه،شياه القطيع

دم االلتفات واالنشغال باملفقود يف  البقاء والدوام مع ع:واجلامع بني اهليئتني هو،التمثيلية
 .كل 

   َوَيـسُري َرْكـُب اْلَبْغــِي َلـْيَس َيـِضُريهُ -٣١
 

  ـْطــــــعانِ قُ ْت ِمــــــَن الــُتــــــثَّ شـــــاٌة إِذا ْاْجـ 
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 موفقًا غاية التوفيق يف نسج خيوط صورته والتي التقطها من )الرفاعي(وقد كان 
 ، وما يفيده من استحضار الصورة)يسري( تأمل التعبري باملضارع ،واقع البيئة العربية

هم راية الظلم  وما فيه من إحياء باحتاد زمرة املستبدين جتمع)الركب(والتعبري بلفظ 
 وما توحيه من معاين القهر والتجرب والتسلط عىل ، وإضافة الركب إىل البغي،والفساد

 .الشعوب وجتاوز كل احلدود من صنوف العذاب واهلوان
 وما حيل هبا من ، فيها إحياء بعدم املباالة بإرادة الشعوب)..ليس يضريه(ومجلة احلال 

 ، مع تنكريها)شاه(شاعر موفقًا يف اختياره للفظة  وكان ال،ظلم واستبداد وقهر واستعباد
ه وبنائه ملا مل ُيسم فاعله صيغت ب)اجتثت( كام كان للتعبري بالفعل ،رمزًا للضعف والقهر 

 إىل بقية )القطعان( بـ )الرفاعي( كام رمز ، عىل القسوة والوحشية يف تعمد وقهرتهدالل
 كالقطيع دون أن يكون هلا رأي أو  والتي من شأهنا أن ُتَسريَّ ،مجوع الشعب املطحون

 إشارة إىل بقية الشعوب التي ابتليت بحفنة من الطغاة )مجعاً ( ولعله عرب هبا ،توجه
 وظلم ، وزور وقهر،واملستبدين الذين انترش عىل أيدهيم وأيدي أذناهبم كل فساد ووباء

 .واستبداد
���������������������������������������������

ـتـي     يـُث النَّْفـِس حـَني َتـشفُّ عـنْ  هذا َحد-٣٢ يَّ   َوَمتُــــــوُر َبْعــــــَد َثــــــوانِ .. َبــــَرشِ
 

ـــوُل لـــي -٣٣ ـــةٍ :  وتُق ـــياَة لِـغـاَي   إنَّ الـَح
 

ْغيــــانِ     َأْســَمـــــى ِمــــَن الّتـَــــْصــفـيِق ِللطُّ
 

ى َوإِْن ِهـَي ُأمخِـَدْت -٣٤    َأْنفاُسَك اَحلــرَّ
 

ــــ  ــــلُّ َتْغــُمـ ــــانِ َسَتـَظــ ــــْم بُِدخـ   ُر ُأفـَْقـُهـ
 

ـَت ِسـياطِِهمْ -٣٥ ـــــِه الــْجـــــاين     وُقروُح ِجْسِمَك َوْهـَو َحتْ ـــــٍح َيتَِّقيـ   َقــــَسـامُت ُصــْب
 

ــــــناَك -٣٦ ـجـِني ُه ـــــسَّ ــــــُع ال ـــــهِ يف َدْمـ ـــــانِ     َأْغاللِ ـــــا َسَيــْلتـَقـِيــ ـــهـيــِد ُهنَـ ــــشَّ   َوَدُم ال
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بــا-٣٧    َحتَّى إِذا مـا ُأْفِعــَمْت بِـهـِمــا الرُّ

 
ـــضــانِ   دِ الـَفَيــ ـــرُّ َ ــــُر َمت ــــَق َغْي ــــم َيـــْبــ   ل

 
ـا وَمـِن -٣٨    َمـا َيُكـوُن ُهُبوُهبَ

 
ــــانِ َبــْعــــــَد الــُْهـــــــدوِء َوَراَحــــ  بَّ   ِة الرُّ

 
ــَرىيف إِنَّ ْاْحتِــداَم الـــنَّاِر -٣٩    َجــْوِف الثَّ

 
ــــــُْركانِ   ــــــَة اْلبــ ـــــٌر ُيثـــــُري َحـــِفيــَظــ   َأْم

 
ـــ-٤٠ ــــنِْزُل َبْع ــــَطراِت َي ــــُع الَق   َدهُ  وتتاُب

 
ـــــانِ   ــوفـ ـــــُق الطُّ ـ ـــــِه َتــَدفُّ ـــــٌل َيليـ   َسْيــ

 
ـــراً -٤١ ـــاَة ُمَزْجمِ ــــتلُِع الطُّغ ــــوُج يق    َفَيُم

 
ــْلــطـــانِ   وِت َوالـــسُّ ـــَربُ   أْقـــــوى ِمـــَن اْجلَ

 
 

ة الداعية إىل الركون والسلبية والرضا بعد أن عاش شاعرنا مع تلك النفس املثبط
ئرًا عىل هاتف تلك النفس اخلبيثة فيؤكد إيامنه التام بام صنع  إذا به ينتفض ثا،والذلباهلوان 

 .من ثورة ضد الظلم واالستبداد
 وهي ، متثل مقابلة بينها وبني أبيات املقطوعة السابقة– حمل التحليل –وهذه األبيات 

 أو ،بموقف وإنام هي من باب مقابلة موقف ،ليست مقابلة بيت ببيت أو بيتني ببيتني
 فهذا حديث ، ولكن البعد بينهام كالبعد بني السامء واألرض،حديث نفس بحديث نفس

املتخاذلني اخلانعني وهذا حديث النفوس السوية الراغبة يف احلرية والكرامة والتي توقن 
 .بأهنا عىل الطريق الصحيح

 

 وإبرازه ، وذلك جتسيدًا لألمر املعنوي)اهذ( إليه اسم اإلشارة جاء التعبري فيه باملسند
 بواسطة اسم )الرفاعي( كام استطاع ، مما يساعد عىل إحضاره يف الذهن،يف صورة حمسة

   هذا َحديـُث النَّْفــِس حـَني َتـشفُّ َعـنْ -٣٢
 

ـــــَرشِ   ـتـيَب ــــــوانِ . .يَّ ــــــَد َثـ ــــــوُر َبْعـ   َوَمتُـ
 



 

 - ١٦٥٦ -

 ألن ، كثرية دون إعادهتا وأن يطوي من خالله مجالً ،اإلشارة أن يلخص كالمه السابق
 وكأنه هبذه اإلشارة يطوي صفحة ،)١(اسم اإلشارة يقوم مقام هذه اإلعادة وُيْغنِي عنها 

 . فال يبقى هلا وجود فيها، وينتزع هذه األفكار املثبطة من نفسه،هذه النفس املتقاعسة
 فام أخبثها من نفس ، إلفادة التحقري)النفس( باإلضافة إىل )حديث(وختصيص املسند 

ر هبذا الظرف  ،مَثبِّطة متقاعسة متثاقلة عن طلب الكامل واملعايل حني تشف ( ولكنها تعذَّ
 يركن إىل األرض حيث الشهوة وحاجات النفس ، فاإلنسان بطبعه عجول)عن برشيتي

 .املادية
 حني ، كناية عن ظهور النفس اإلنسانية عىل حقيقتها)حني تشف عن برشيتي(ومجلة 

يطغى جانبها املادي عىل جانبها الروحي وتشده إىل األرض وتثبطه وتقعده عن 
والكيان النفيس بحكم فطرته التي فطره اهللا عليها وحدة تشمل اجلسم والعقل "املعايل

 تشمل شهوات اجلسد ورغبات النفس وتأمالت ،)الالمادة(و  تشمل املادة،والروح
 ، وتأمالت الفكر الطليقة،لغليظة تشمل نزوات احلس ا،العقل وسبحات الروح

 .)٢("ورفرفات الروح الطائرة
 وإن حدثته نفسه ،إن شاعرنا صاحب نفس أبية متوقدة تتطلع إىل املعايل واألهداف العظام

ومتور (ة فيقول يولذلك رسعان ما تعود إليه نفسه احلقيق ،عدة ثوان حديث التخاذل والسلبية
 ،)ترجع( بمعنى )متور( ثم اشتق منه ، للرجوع )املور(اعر  وقد استعار الش،ترجع أي) بعد ثوان

                                                
 .١١٢/ ١: ودبسيوين في/ علم املعاين، د:    ينظر)١(
ـ ١٤٠٩   دار الرشوق،– الطبعة الرشعية التاسعة – ٢٠: ملحمد قطب) ^(  قبسات من الرسول )٢(  ه

 . م١٩٨٩ -



  

 - ١٦٥٧ -

 واالستعارة تكشف عن نفس الشاعر الصافية ،وذلك عىل سبيل االستعارة الترصحيية التبعية
ولذلك قيَّد املعنى ، وعظيم الغايات،التي ما تلبث أن تعود إىل رشدها متطلعة إىل آفاق  املعايل

 مما يؤكد أن الثورة يف قلب الشاعر مل ختمد بعد وإن ، قالئل فهي ثوانٍ )بعد ثوان(هبذا الظرف 
 والرغبة يف ، فهي حلظات اليقظة، مما يتناسب مع عظمتها)ثوان( وتنكري ،اعرتاه اليأس حلظات

 . وأداء الواجب والرسالة،حتقيق الذات
لتي  الدائرة يف معجم الشاعر اللغوي واظ من األلفا)متور(وممَّا نلحظه أن هذه الكلمة 

ل منها بنية   يف ، حيث جاءت مكررة ثالث مرات،–حمل الدراسة   –النص شكَّ
 وكلها معاٍن جمازية ساقها ،)ومتور بعد ثوان( ،)وفؤادي املوار( ،)والذكريات متور(

 مما يتفق مع نفسية الشاعر ويتسق مع ،الشاعر للداللة عىل اضطراب النفس ورصاعها
 لفظة قرآنية )متور( أن هذه الكلمة – أيضًا –كر  وجدير بالذ،الغرض العام للقصيدة

    : قال تعاىل، رهيب من مشاهد القيامة يف تصوير مشهد – سبحانه وتعاىل –ساقها ربنا 
 M  °  ¯   ®  ¬  «L )وبالغة ، مما يدل عىل تأثر شاعرنا بالبيان القرآين،)١ 

 .ألفاظه
يف وفطرهتا السوية وتستعيل عىل وما أمجل النفس اإلنسانية حني تعود إىل نبعها الصا

نا  شاعرِ ت نفُس ثَ  كام حدَّ ،حاجات النفس ونداءاهتا وحتدث صاحبها هذا احلديث الراقي
  : كام بنيَّ قائلةً 

                                                
  ).٩( آية :   سورة الطور)١(

ـــوُل لـــي-٣٣ ـــةٍ : وتُق ـــياَة لِـغـاَي    إنَّ الـَح
 

ــــانِ   ــــْصــفـيِق ِللطُّْغي ــــَن الّتـَ ـــــى ِم   َأْســَمـ
 ج



 

 - ١٦٥٨ -

ستحضار هلذا احلديث الراقي الداعي إىل العال   فيها ا)تقول(وصيغة املضارعة يف 
 وقد ألبسها الشاعر ثوب التوكيد ،مقول القول.) .إن احلياة لغاية أسمى( : ومجلة،واملجد

 ألهنا قضية احلياة ؛ وحق هلا أن تصاغ تلك الصياغة احلافلة، واسمية اجلملة)إن(بـ 
 وحتقيق منهج اهللا يف ،ذات حيث احلرية والكرامة وإثبات ال،وأساس الوجود اإلنساين

 ، بل مراعاة حلال نفسه ألهنا حتدثه، فالشاعر مل يؤكد اخلرب مراعاة حلال خماطبه،رضاأل
 كام ، ورغبته يف إبراز اخلرب مؤكداً ، وحاِل نفس الشاعر،فهو تأكيد يتناسب  مع سمو املعنى
 .أحسَّ به وانفعل وامتألت به نفسه

 ،فوس تتأثر بمضمون اجلملة فتستجيب لنداء اهلمةولعل يف هذا التأكيد ما جيعل الن
 .دورها هي األخرى يف احلياةوتؤدي 

فاً   ألن الشاعر يقصد حقيقة )احلياة( بالم اجلنس أو احلقيقة وجميء املسند إليه معرَّ
 وغاياهتا ، وقيمها النبيلة، بل احلياة احلقيقية بأهدافها العليا، وليس أي حياة،وُلبَّها احلياة

 ومرتبط ، كل هذا حمكوم بمنهج اهللا، وآماهلا العريضة، وطموحاهتا الواسعة،العظمى
 ، وهي عبادة اهللا ومرضاته، وما أعظمها من غاية،بالغاية التي من أجلها ُخلِق اإلنسان

وهل يستطيع املرء أن يؤدي دوره املنشود يف األرض دون أن يكون حرًا طليقًا شاعرًا 
 بكرامته وإنسانيته ؟

  فام أكثر، وتكثري الفائدة املرجوة، للتعظيم والتفخيم)غاية( نكر الشاعر لفظ ومن هنا
 وابتغاء ، وتكون ِمن أجل مرضاته،الغايات النبيلة وأعظمها حينام ترتبط بمنهج اخلالق

 .ثوابه
 ولذلك كان التعبري بأفعل التفضيل ،وما أسمى تلك احلياة وأعظم تلك الغاية

هي حياة السمو والرفعة واإلرصار عىل املبدأ  الواضح  ف، يف ذروة البالغة)أسمى(
أسمى من ( والتي عرب عنها بقوله ، والرغبة يف التزلف والتملق، ال حياة التلون،الرصيح



  

 - ١٦٥٩ -

الذين يرضون بحياة الذل واملهانة  وهي كناية عن منافقي كل زمان )التصفيق للطغيان
 وابتغاء يف ، إرضاء هلم،ان ويلبسون ثوب الزور والبهت، يصفقون للطغيان،والسوء

 وهذا هو الداء العضال الذي يؤخر ، وما أكثر هؤالء يف كل زمان ومكان،املناصب واجلاه
 . ويودي هبا إىل مهاوي الذل واملهانة،الشعوب

 : اهلمة وأداء الواجب وتقول له بنداءوما زالت نفس شاعرنا القوية الوثابة تناديه

 وصيحاته املتوالية الداعية إىل احلرية ، ودمه لن هيدر هباء،فتضحياته لن تضيع سدى
 وتعبريه بلفظ ،واملستبدون حموها من الوجود ولن يستطيع الطغاة ،والكرامة لن تضيع

 وتقف ، فهي صيحات نابعة من أعامق قلبه حتارب الظلم،قه فيه دليل عىل صد)أنفاسك(
ي( ووصف هذه األنفاس بـ ،سدًا منيعًا أمام املستبدين  كان ، فيه ختييل بالغي ماتع)احلرَّ

ف املشبه  ثم حذ، بالنار املشتعلة)األنفاس( باالستعارة املكنية حيث شبه عامده التصوير 
  وإثبات هذا الالزم للمشبه استعارة ختييلية)رياحل( ورمز إليه بيشء من لوازمه وهو  ،به

 .قرينة املكنية
 وأن أنفاسه تلك هي ،ورة فيها إحياء بليغ بالعزيمة القوية الوثابة لدى شاعرناـــوالص

ض عروش الطغاة ِممَّا يدفعهم إىل إخرا لـــأمث ه هو وأمثاله سالسبل التي تقلق البغاة وُتَقوِّ
اب  وهذا ما قصده باجلملة االعرتاضية ، واألقالم احلرة النظيفة،ةمن أصحاب األلسنة الوثَّ

عن املسلك الشائن هلؤالء الطغاة يف إمخادهم األصوات   التي تكشف) أمخدت  وإن هي(
  عىل - من نفسه التي ختاطبه – حث للشاعر –أيضًا  – وفيها ،الداعية إىل احلرية والكرامة

ى َوإِ -٣٤   ْن ِهـَي ُأمخِــَدْت  َأْنفاُسَك اَحلــرَّ
 

ــــلُّ تَ   ــــْم بُِدخـــــانِ غْ َسَتـَظــ   ــُمـــــُر ُأفـَْقـُهـ
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 حتى ولو حاول ، فسوف ُجتْنى ثامرها، ثورته أو الندم واألسف عىلعدم اليأس والقنوط
 .املستبدون إمخاد نرياهنا

 فهم معروفون إهنم ، ملا مل يسم فاعله للعلم بالفاعل وتعيينه)أمخدت(ويف بناء الفعل 
 فهم وإن كانت ،هبم وربام كان احلذف لعدم االعتداد ،احلكام املستبدون والطغاة  الظاملون

 . ولكن عن قريب سيكونون يف مزبلة التاريخ،ليوم مقاليد األمور ادهيميف أي
 وكأننا )ىأنفاسك احلرَّ ( ترشيح لالستعارة املكنية السابقة يف قوله )مخدتأ(والفعل 

 .أمام نريان حقيقة
 )ستظل تغمر أفقهم بدخان(وصيحات الثائرين لن تضيع بل إن دعوات املصلحني 

 ،ا تصوير بارع عامده االستعارة التمثيلية وفيه،)أنفاسك(واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ 
حيث شبه الشاعر أثر صيحاته الداعية إىل الوقوف ضد الظلم واالستبداد هبيئة الدخان الذي 

ر الصفو،فاق فيحجب الرؤية اآليغمر   وذلك عىل ، ثم استعار هيئة املشبه به للمشبه، وُيَعكِّ
 .سبيل االستعارة التمثيلية

ء بليغ باألثر البالغ الذي سيرتكه الشاعر  من وراء ثورته فسوف  فيها إحياواالستعارة 
 فيه داللة عىل )ستظل( والفعل ،تظل تغطي سامء هؤالء الطغاة بدخان الظلم األسود

 ،سنةل وأخرسوا األ،الدوام فستظل لعنة التاريخ تالحقهم حتى ولو كمموا األفواه
ض ،يكبت أنفاسهم فيه إحياء بأن فسادهم وظلمهم سيظل )تغمر(والفعل   وُيَقوِّ
 . ويقض مضاجعهم ،عروشهم

 تستنهض )الرفاعي( فنراها حتث ، وتدرك دورها،وما أمجل النفس حني تعرف قدرها
  : وتبعث فيه األمل فيقول،فيه اهلمة
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 حيث استطاع ، له داللته الواضحة عىل خيال الشاعر الواسع يف البيتوالتصوير
 وحس أديب رائع أن يرسم صورة آلالم األجساد التي أرهقت بسياط ،بمهارة فنية

 تشبيهًا مرسًال ،اجلالدين فشبَّه التقرحات البادية عىل جسد املظلومني بقسامت الصبح
 .إلرشاق يف كل ما يبعث عىل التفاؤل وا: ووجه الشبه،مؤكداً 

 اجلميع إالَّ أهنا نادرة وصورة املشبه به وإن كانت قريبة يف الذهن معلومة لدى
 ولكن خيال الشاعر الواسع استطاع أن يمزج ،احلضور عند ذكر املشبه لبعد الصلة بينهام

كلام تباعد الطرفان يف اجلنس أثار التشبيه يف النفس كوامن " ومعلوم  أنه،بينهام
 ويرينا ، ألنه يرينا الشيئني مثلني متباينني وخمتلفني مؤتلفني؛االستطرافواالستحسان 

 ومبنى الطباع ،اإلنسان وخالل الروضة  ويف خلق،الصورة الواحدة يف السامء واألرض
 ،عىل أن اليشء إذا برز من مكان مل يعهد ظهوره منه وخرج من موضع ليس بمعدن له

  .)١("كانت النفس به أشغف وأعجب

 ألن القروح فيها داللة عىل ؛)اجلروح( يف صورة املشبه دون )القروح( التعبري بـ وإيثار
حت  كام أبانت مجلة ، مما يوحي بشدة التعذيب ووحشيته،اجلروح توايل التعذيب حتى تقرَّ

 .عن هذه الوحشية وأكدهتا يف صورة حمسة) حتت سياطهموْ وه(احلال 
 فيه إحياء ،شبه به دون الصبح نفسه يف صورة امل)قسامت صبح(وإيثار التعبري بـ 

 وتنكري ، ووجه الصبح األبلج الذي يبعث التفاؤل واحلياة ونسائم احلرية،بتباشري الصباح
                                                

 مؤسسة – ١١٩: بسيوين عبد الفتاح فيود، ص/  د– دراسة حتليلية ملسائل البيان –  علم البيان )١(
 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ ،٢ ط –املختار للنرش والتوزيع 

ـَت ِسـياطِِهمْ ْهـ وُقروُح ِجـْسِمَك وَ -٣٥   َو َحتْ
 

ــــــِه الــْجــــــاين  ــــــٍح َيتَِّقيـ ـــــَسـامُت ُصــْب   َق
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 ، إنه صبح األمل والتحرر والكرامة فعنده تعتدل املوازين، للتفخيم والتعظيم)صبح(
 بجملة )لرفاعيا( ولذلك أتبعه ، ويزول الظلم واالستبداد،وترفرف راية احلق والعدل

 وهي كناية عن موصوف وهم الطغاة املستبدون وأذناهبم من )يتقيه اجلاين(الصفة 
 .املضللني املنافقني والنفعيني اجلبناء

  :وها هو األمل يظهر وخيوط فجر احلرية تتشكل فيقول شاعرنا

موع السجناء  ود، وأرواح تزهق، دماء تبذل،فالبدَّ للحرية من تضحيات جسام
 .بداد ثورة الربكان ضد الظلم واالست–ر عام قريب ودماء الشهداء ستفجِّ 

و شهيدًا أ ، إال أنه ال يقصد سجينًا بعينه)الشهيد( و)السجني(والشاعر وإن أفرد 
 وهذا مما يتناسب مع املعنى ، فيهام للجنس أو احلقيقة)أل( فـ ، بل يقصد اجلمع،واحداً 

 ؟ وهل حترر إال باآلالف من السجناء والشهداء ، فالقضية قضية شعوب،الذي يرمي إليه
 وانظر حولك يف دول ، ولذا كان الثمن أغىل، وهي احلرية والكرامة،ةألن السلعة غالي

 .الربيع العريب ستجد ذلك بيِّناً 
 فيه إشارة إىل كثرة )دمع السجني( الذي للبعيد مع )هناك(واستخدام اسم اإلشارة 

 التي للقريب مما يتناسب مع وجود الشاعر )هنا( أما اإلشارة بـ ،السجناء يف ربوع الوطن
أن عىل  وفيد تأكيد ، فبني اللفظني طباق معنوي باعتبار القرب والبعد وعىل كلٍ ،نزانتهيف ز

 . بل مها نواة العاصفة الكربى، ودماء الشهداء كل هذا لن يضيع سدى،دموع السجناء
 )اعتبار ما سيكون(عىل سبيل املجاز املرسل لعالقة جاء  )الشهيد(والتعبري بلفظ 

 ولعل الرس يف هذا املجاز هو ما فيه من ،يف زمرة األحياء يف الدنيابقرينة أن الشاعر ما زال 

ـــــــناَك -٣٦ ـجـِني ُه ــــــسَّ ـــــــُع ال ــــــهِ يف َدْمـ    َأْغاللِ
 

ـــهـيــِد ُهنَــــــا َسَيــْلتـَقـِيـــــــانِ   ــــشَّ   َوَدُم ال
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إحياء بحرص الشاعر عىل إبراز تلك الصفة التي يشتاق إليها كل مسلم غيور عىل دينه 
 .ووطنه

 يف سياق حديثه عن – – لفظة قرآنية عربَّ هبا القرآن الكريم )أغالله(وكلمة 
M  ÄÃ  Â   Á  À – سبحانه – قال ،جزاء الكافرين والظاملني  L )وقال ،)١ 

 وهي مفرد ،)٢(  M   l  k  j  i  h  g  fL  :-نه أ جل ش–
 .)٣( أو يف أيدهيام ، وهو طوق من حديد أو جلد جيعل يف عنق األسري أو املجرم)ُغل(

ا أن تكون   ،ُيغل هبا حقيقة يف حمبسه ،غالالً حسيةأوهي يف تعبري الشاعر يف البيت إمَّ
 . وهي هبذا االعتبار استعارة ترصحيية أصلية،معنوية باعتبار ما يالقيه من كبت وقهرأو 

        وهو جناس)دم( ،)دمع(اجلناس الواقع بني لفظي هذا  كذلك يف البيت ومما نلحظه 
ف ، حيث اختلف اللفظان يف عدد احلروف،ناقص  وقد سامه اخلطيب باجلناس املحرَّ

أن السامع " هذا اللون من اجلناسووجه حسن ،)٤(الكلمة لكون احلرف الزائد يف آخر 
 سامع آخر الكلمة التي فيها الزيادة أهنا هي الكلمة التي مضت وقد جاء هبا يتوهم قبل

 ولكنه بعد أن ترد عليه ويتمكن آخرها يف نفسه ويعيه سمعه ينرصف عنه ،املتكلم للتأكيد
 ومعنى مل يرد عليه فيتمكن يف نفسه ،هذا التوهم ويعرف أنه قد حصل عىل فائدة جديدة

  .)٥("فضل متكن

                                                
  ).٥( آية :   سورة الرعد)١(
  ).٧١( آية :   سورة غافر)٢(
 .٣٦٥، ٣٤٦:   املفردات للراغب)٣(
 .٩٥/ ٦: اإليضاح:   ينظر)٤(
 ١٤١٤ الطبعة األوىل، – ٢٠٨: الشحات حممد أبو ستيت، ص/   دراسات منهجية يف علم البديع، د)٥(

 .  م١٩٩٤ -هـ 
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  :وتأيت ثامر تلك املحنة التي متتزج فيها دموع السجناء بدماء الشهداء فيقول الرفاعي

مونه غاية  تؤذن بابتداء كالم مضبيت وهي يف ال،اية حرف يدل عىل الغ)حتى(و
 أما داللتها املعنوية ،أهنا تدل عىل تالحم الكالم وترابطه فداللتها اللفظية )١(قبلها  لكالم

 ولذلك البد أن ،يف البيت فتدل عىل أن الغاية من الثورات  هي اقتالع  الطغاة واملستبدين
 وتكتم ، وتتابع الباليا،د تشتد املحن فق،يضحي يف سبيل ذلك بكل رخيص وغالٍ 

 وكل هذه مبرشات لربكان الغضب والثورة ، وتراق الدماء، ويضطهد األحرار،األفواه
 وأن ، ما يكشف عن هذه املعاين)إذا( عقب أداة الرشط )ما( ولعل يف زيادة ،ضد الطغاة

 – فيه ما يؤكد ذلك )أفعمت( كام كان التعبري بالفعل ،األمر حيتاج إىل بذل املزيد واملزيد
 . –أيضًا 

 ، حيث شبه ما ُيبذل من دماء الشهداء،والبيت عامده التصوير باالستعارة التمثيلية
وع السجناء وامتزاجهام وكثرهتام حتى تتحرك الشعوب غاضبة ثائرة ضد الظلم مود

به به هليئة  ثم استعار هيئة املش،واالستبداد هبيئة الطوفان اهلادر الذي يقتلع كل ما يف طريقه
 . وذلك عىل سبيل االستعارة التمثيلية،املشبه

وفيها ختييل بليغ يكشف يف صورة حمسوسة عن غضبة الشعوب إذا ما تراكمت عليها 
 . وأهنا إن خضعت يومًا فلن يدوم ذلك طويالً ،ألوان الظلم واالستبداد

                                                
 . ٥٥٣، ٥٥٢: اين يف حروف املعايناجلنى الد:   ينظر)١(

بــا-٣٧    َحتَّى إِذا مـا ُأْفِعــَمْت بِـهـِمــا الرُّ
 

دِ الـَفَيــــــضــانِ     لــــم َيـــْبــــــَق َغْيـــــُر َمتَـــرُّ
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 يتوقعها هؤالء  الرشطية مما يتناسب مع هول املفاجأة التي مل يكن)إذا(والتعبري بـ 
 وأن الظلم واالستبداد ، وفيها داللة أخرى وهي أن احلرية البد هلا من رضيبة،الطغاة

 . وهذا مما يتناسب مع أسلوب الرشط القائم عىل الفعل واجلزاء،البد له من عاقبة وخيمة
 بذل ب يف وعدم التهيُّ ،حيتاج إىل علو مهة مجعًا مما يدل عىل أن األمر )الربا(والتعبري بـ 

 فيه ما يوحي )مترد الفيضان( كام كان التعبري بـ ،كل وسيلة من أجل احلرية والكرامة
 فلم يعد لدهيم القدرة ،بانفالت ناصية األمور وانقالب املوازين لدى الطغاة املستبدين

 .عىل التصدي لوقف زحف الشعوب الثائرة
 وبراهني ،ة أدلة واقعيةثم نرى شاعرنا يرسل عدة تشبيهات ضمنية متوالية وهي بمثاب

 : وقد شكلها من الطبيعة احلية فيقول،حية عىل صحة دعواه

 وتستكني حتت سياط الظلم ،حيث شبه هيئة الشعوب التي ترضخ أحيانًا للذل
 وتواجه ، وتدب فيها صيحة العزيمة،ن رسعان ما تستجيب لنداء اهلمة ولك،واالستبداد

 مما يغري شبَّه هذه اهليئة هبيئة العاصفة القوية التي يسبقها هدوء اجلو ،وشدة الطغيان بعنف 
غري ما كان يعتقد  األمور عىل  تغريُّ :ووجه الشبه ، واالطمئنان باألمن السفينة اجلارية ربان

 .ه العنف والشدة يف كلعقب الذي يان أو األم،وُيرجي
 ،ودحر الظلم ،بريغوالصورة تربز يف هيئة حمسة إرادة الشعوب حني ترغب يف الت

 وقد جاءت املقابلة املعنوية الواقعة بني شطري البيت لتؤكد ،واسرتداد حريتها وكرامتها
داء  وتكشف يف وضوح بنيِّ عن موقف الشعوب عندما تستيقظ وتستجيب لن،هذا املعنى

 . لكثرة ما أملّ هبا من ظلم وتنكيل،التغيري

ـا-٣٨    وَمـِن اْلَعواِصـِف َمـا َيُكـوُن ُهُبوُهبَ
 

ـــــانِ   بَّ ـــــِة الرُّ ــــــدوِء َوَراَح ــــــَد الــُْهــ   َبــْعـ
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  :والصورة الثانية

 نتيجة احتدام النار وفيها تشبيه هيئة املشبه يف البيت السابق هبيئة الربكان املتفجر
 .واحتباسها حتت أطباق الثري

وهي صورة ال تقل عن سابقتها يف الداللة عىل غضب الشعوب حينام تداس كرامتها 
الطغاة  وهليب غضبها عىل ،ممهاحبكالربكان وتقذف تثور  ذأو تستذل يف حريتها حينئ

 هذا فضًال عن براعة الشاعر يف تشكيل صورته حيث نسجها ، واحلكام الظاملني،املستبدين
ويف هذا لون بديعي يعرف  ) الربكان– يثري – النار –احتدام ( تأمل ،من ألفاظ متقاربة 

 .بمراعاة النظري زاد من ترابط أجزاء الصورة وتالمحها
 ،ءت يف بنية تشكيل الصورة التشبيهية السابقةكام ال ختفى االستعارة املكنية التي جا

 وفيها ختييل بليغ قائم عىل تشخيص الربكان يف صورة إنسان )حفيظة الربكان(وذلك يف قوله 
 .يغضب ويثور

  :والصورة الثالثة يف قوله

حيث شبه هيئة املشبه السابقة هبيئة القطرات التي جتمعت وتتابعت حتى صارت 
 .سيًال جارفًا حتول إىل طوفان عنيف يقتلع كلَّ يشء أمامه

 ، والرتتيب الدقيق،والصورة كام هو واضح ُيلمح فيها هذا التسلسل البديع
ة تصور مرحلة من  فكل مرحل،ًا عارماً ان يكون بعد ذلك طوف،فالقطرات تكون سيالً 

ـــنَّاِر -٣٩ ــداَم ال ــَرىيف إِنَّ ْاْحتِ ــْوِف الثَّ    َج
 

ــــــَة اْلبــــــــُرْ   ـــــُري َحـــِفيــَظــ ـــــٌر ُيث   كانِ َأْم
 

ـــَدهُ -٤٠ ــــنِْزُل َبْع ــــَطراِت َي ــــُع الَق    وتتاُب
 

ـــــــُق الطُّــوفـــــــا    نِ َسْيــــــــٌل َيليـــــــِه َتــَدفُّ
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 ألن ، ولكن ذلك لن يطول، ترضخ الشعوب للذل والضيم ،مراحل الشعوب
 فحينئذ تنفِّس عن نفسها شيئًا ، وهيتف بداخلها أن أفيقي،صوت احلرية ينادي عليها

 ، وتأبى إال أن تنال احلرية بكل معانيها، ولكن رسعان ما يرتفع سقف مطالبها،فشيئاً 
حتى تسقط الطغاة  وتتصدى لكل عائق ،ئرة مزجرة تتحدى كل يشءوحينئذ خترج ثا

 لينعكس عطاؤها ) تدفق– يليه – ينزل –تتابع ( وقد جاءت األفعال املضارعة واملستبدين
يف استحضار تلك الصورة املرشقة عندما خترج الشعوب حمطمة كل أشكال الظلم 

 :ت التايل وهذا ما عربَّ عنه الرفاعي يف البي،ورءوس االستبداد 

 ورغبتها الشديدة يف ، الشعوبة رسم صورة موحية بغضبحيثشاعرنا فيه وقد برع 
 حيث شبه الطغاة بنبت ، استعارة مكنية)تقتلع الطغاة( ففي قوله ،إسقاط الطواغيت

ث يغوص يف باطن األرض له جذوره املمتدة التي تتغذي عىل دماء الشعوب خبي
 وذلك عىل سبيل )القلع( ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من لوازمه وهو ،وثرواهتا

 كام ال ختفى ، استعارة ختييلية قرينة املكنية وإثبات هذا الالزم للمشبه ،االستعارة املكنية
 حيث شبه )مزجمراً ( يف الضمري العائد عىل الطوفان يف لفظ االستعارة املكنية  األخرى

 ثم حذف املشبه به ورمز ، يبعث اخلوف والرعب،الطوفان بحيوان عنيف له صوت غليظ
 . وذلك عىل سبيل االستعارة املكنية،)مزجمراً (إليه بيشء من لوازمه وهو 

طغاة حينام والصورة فيها إحياء بالرعب والوجل الذي سيحل يف قلوب هؤالء ال
 مصممة عىل ،ورها املكبوت وخترج رافعة راية احلرية والعدالةعتنّفس الشعوب عن ش

ـــراً -٤١ ـــاَة ُمَزْجمِ ــــوُج يقــــتلُِع الطُّغ    َفَيُم
 

ــْلــطـــانِ   ـــسُّ وِت َوال ـــَربُ ـــَن اْجلَ ــــوى ِم   أْقـ
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 أو جربوت ن وحينئذ لن تعوقهم قوة املستبدي، الظاملنيةالثأر واالنتقام من الطغا
 .املتسلطني

 من وسائل التصوير التي تعاونت مع الصور البالغية السابقة  األبياتونلحظ يف
سيلتقيان ( : ومنها،حلركة يف العديد من الكلامت التي شكلت تلك الصورشيوع عنرص ا

 – ينزل – وتتابع القطرات – الربكان – احتدام – هبوهبا – العواصف – مترد الفيضان –
 وهذا يدل عىل أن الشاعر مل يعتمد يف تصويره ) يقتلع– يموج – طوفان – سيل –تدفق 

 وذلك ألن الكلمة ، جانبها إىل التصوير احلركي بل عمد إىل،عىل الصورة املجازية فحسب
رة  وذلك حني يضفي عليها الشاعر من خواطره وأحاسيسه ما ،يف سياقها قد تكون مصوِّ

احلركة التي تنبع من الواقع املحس " واحلركة التي أقصدها هي ،يكشف لنا عن مرارة
الصبغة اجلديدة التي  مع ، الشاعر  وملتقى احلواس عند،للكلمة كام هي يف مرأى العني

 .)١( "فاضت عىل املواد الطبيعية من مشاعره وخواطره
����������������������������������������������������

تي-٤٢    َأنا َلسُت َأْدري َهْل َسُتْذَكُر قِـصَّ
 

ــْسياِن؟  ـــى النِّ ـــُروها ُدَجـ ـــْوَف َيــْعـ   َأْم َسـ
 

نــــــي َسـَأكــــــوُن -٤٣ ـــــايف أْو أنَّ    تاِرخيِن
 

  ُمتــآِمــــــــرًا َأْم َهــــــــــادَِم األَْوثــــــــاِن؟ 
 

عــــي-٤٤ ـــذي َأْدِريــــِه َأنَّ َتـَجـرُّ    ُكـــلُّ الَّ
 

ْــأَس املَْــَذّلــــــَِة لَْيـــــــَس      إِْمكــــاينيفَكـــــ
 

   ثــَْوَريت يف َلْو َلـْم َأُكــْن -٤٥
 

ـــــرَ   ـــــفاينَغـــْيـ ـــــتي َلــَكـ ــ ياِء ألُمَّ    الــــضِّ
 

ــَد، ال-٤٦ ــًة ال َقْي ـــَحياَة َكريَم ــَوى اْل    َأْه
 

ـــسانِ   ــــفاَف بِاإلْن ــــاَب، ال ْاْستِـــْخـ   إِْرهــ
 

��

                                                
 – ١ ط – مطبعة األمانة – ٢٧١: عىل صبح، ص/   البناء الفني للصورة األدبية عند ابن الرومي، د)١(

 .  هـ١٣٩٦
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من اهلواجس التي كانت تبدو يف أشعار هاشم الرفاعي "إن هاجس القلق واحلرية واخلوف

 يدفعه إليها  ولكنها ترد يف شعره،اطر عفوية مل يعمد إليها الشاعربني احلني واحلني يف صورة خو
 كام كانت تظهر يف القصائد لتستتبع ، ولذا كانت ترد يف مقطوعات قصرية أحياناً ،إحساس خفي

 وأبيات هذه املقطوعة متثل خري نموذج عامَّ يدور بخلد الشاعر من قلق وخوف ،)١("حرية وحزناً 
هل سيعده يف زمرة الرشفاء األبطال ؟ أم سوف يذكره ؟ ف التاريخ عنه  فامذا سيكتب،عىل ثورته

بالتآمر والعاملة واخليانة والعمل ضد مصلحة الوطن فتقلب احلقائق كام يصنع دائًام الطغاة 
 وذلك ؟  ويصفوهنم بالتبعية والعمل وفق أجندات أجنبية ،املستبدون حني يلفقون التهم لألحرار

  . الشعوب واألجيال القادمةتشوهيًا لصورهتم أمام

  :وقد ساق الشاعر تلك اهلواجس واملخاوف يف ثوب أسلوب االستفهام فقال

 ملَِا سيعرتي ،واالستفهام يف البيتني يكشف عن احلرية واألسى وخوف الشاعر وترقبه
 أو ،رة ضد الظلم واالستبدادقصته من قلب حقائقها وتشوهيها بام ييسء إىل دوره يف الثو

 . تنسى قصته وُتوارى يف الرتاب مع جثامنهعىل األقل
 يف هذا االستفهام من التنبيه وإثارة ذهن السامع حتى يتفاعل مع هذا فضًال عامَّ 

ف عىل حقيقة أمر، ويشاركه يف حمنته وآالمه،الشاعر فها ، مبكراً ه ويتعرَّ  قبل أن يزيِّ
 . هييلون الرتاب عىل القمم من الرجالاملضللون النفعيون الذين

                                                
 . ١١٠:   الشاعر هاشم الرفاعي، اغرتاب وأمل)١(

تي-٤٢    َأنا َلسُت َأْدري َهْل َسـُتْذَكُر قِـصَّ
 

  َأْم َســــْوَف َيــْعــــُروها ُدَجــــى النِّــْسياِن؟ 
 

ــــــوُن -٤٣ ــــــي َسَـأك ن ـــــايف أْو أنَّ    تاِرخيِن
 

ـــــــاِن؟  ـــــــادَِم األَْوثــ ـــــــرًا َأْم َهــــ   ُمتــآِمــ
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  )أم( ثمَّ أتبعها بـ ، يف الداللة عىل االستفهام)هل(والذي نلحظه أن الشاعر استخدم 
 ولعل الرس يف عدول شاعرنا عن ، املتصلة إنام تأتى بعد اهلمزة)أم( ومعلوم أن ،املتصلة

  : ما ييل)هل(االستفهام باهلمزة إىل االستفهام بـ 
وإن دخلت عىل اجلملتني االسمية والفعلية إال أن هلا مزيد اختصاص  )هل(أن  -١

رة بالفعل املضارع  وال ، كام يف البيت،باجلملة الفعلية وبخاصة ما كانت  مصدَّ
أدل عىل ذلك من أمثلتها يف القرآن الكريم فقد دخلت عىل اجلملة الفعلية يف 

ث عرشة مع الفعل  وثال، ثالث وأربعون مع الفعل املضارع،ست ومخسني آية
 . ومل تدخل عىل اجلملة االسمية إال يف عرشين آية فقط،املايض

 وملا كانت هل من شأهنا أهنا إذا دخلت عىل ، أن الشاعر يتحدث عن أمر مستقبيل -٢
 . عىل اهلمزة)هل( كان األنسب هنا إيثار ،املضارع خلصته لالستقبال

ستعامهلا إذا استوى لديه نفي  من شأهنا أن نفسية املتكلم متيل إىل ا)هل(أن   -٣
 أما اهلمزة فال يستفهم هبا إال إذا ،وإثبات  املستفهم عنه دون ترجيح ألحدمها

 وسياق البيت يؤكد أن الشاعر  ال يرتجح ،)١(خطر يف نفسه إثبات املستفهم عنه 
 وهذا مما يزيد من حريته وأمله بدليل قوله يف ،لديه نفٌي أو إثبات للمستفهم عنه

 ولو استفهم الشاعر باهلمزة لكان ذلك منافاة ملا ،)أنا لست أدرى(البيت مطلع 
 .ذكره يف اجلملة السابقة

                                                
 – ةمطبعة األمان – ١٠٣، ١٠٢: عبد احلليم حممد شادي/ اجلنى الداين يف تذوق املعاين، د:   ينظر)١(

 .  م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ –الطبعة األوىل 
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اهلمزة " وذلك ألن، أنسب لنفسية الشاعر احلزينة املتأملِّة)هل(أن االستفهام بـ  -٤
 وبعض ، حتى مال بعض العرب، متعب ألعضاء النطق، احتكاكي،حرف حاد

نه حرف أ هذا إىل ، هروبًا من اجلهد الذي يتطلبه،هالقراءات القرآنية إىل تسهيل
 ، املعذب النفس والبدن ،زة جعلت السجني املضني وشدة حرف اهلم،واحد

 املنتهي بساكن تسرتيح معه أعضاء ، ذلك املقطع املغلق)هل(يميل عنه إىل 
 والالم ، وهي أخف من اهلمزة كثريًا وأضعف)اهلاء( ثمَّ إنه مكون من ،النطق

سفنجية هي حرف رقيق لني والوقوف عليه بالسكون يشعر بحالة من اإلو
طة جتاه ما ب والنفس املح، واألمنية الضائعة، يلوح فيها األمل الكايب،املطاطة

 .)١("تتوقعه من نكران ونسيان
 ، يعربِّ عنها، وصاحب رسالة، ألن الشاعر صاحب قضية)أنا(والتعبري بضمري املتكلم 

ص له، وخواطر فكره،لبه بنبض قوُيْرِصدُ   التعبري – هنا – فكان األنسب ، ما يمكن أن تتعرَّ
 .هبذا الضمري

 حيث شبه النسيان بليل )دجي النسيان(كام نلحظ االستعارة املكنية الرائعة يف قولة 
 ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء ، طمس حقيقة األشياء وفقدها يف كل:مظلم بجامع

 والتعبري هبذا التصوير االستعارى فيه إحياء بليغ بام حيذر منه ،)دجى(من لوازمه وهو 
 واإللقاء هبا يف غياهب املجهول ، وطمس الرموز الوطنية،الشاعر من مواراة احلقائق

 .فتظل يف طي النسيان

                                                
 . ٧٨، ٧٧ :حممد بظاظو، و آخر ص/ النقد األديب القديم بني النظرية والتطبيق، د  )١(
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 وقد )النسيان( و )ستذكر(كام يستوقفنا يف البيت طباق اإلجياب الواقع بني لفظي 
فالطباق يؤدي غرضًا معنويًا " والتأكيد عىل فكرة الشاعر،يانهساهم يف إيضاح املعنى وب

من استيعاب احلكم أو عقد مقابالت حسية أو نفسية زمانية أو مكانية فاجلمع بني 
 فضًال عام يثريه يف النفس من ، وعدم التوقع،عنرص املفاجأةاملختلفني يف نسق واحد حيقق 

 .)١(" والفكر من إمعان وإمتاع،هزة
س نبض التاريخ وما سوف يسطوما زال   فنراه يف البيت الثاين ،ه عنهرشاعرنا يتَجسَّ

َفُه ِمن قلب احلقائق،يبدي شعوره باملرارة التي خيشاها  ،)أن( ولذا يؤكد كالمه بـ ، وختوُّ
م املتعلق   ، إذ هو مصدر قلق الشاعر، ألنه األهم)كان( عىل خرب )يف تارخينا(كام قدَّ

 مما يعكس احلس الوطني الصادق لدى الشاعر وشعوره بأنه )نا( والتعبري بضمري العظمة
  .جزء من تاريخ وكيان هذا الوطن

 ، مما يعكس ترقب الشاعر لتشويه صورته)هادم األوثان( عىل )متآمراً (وتقديم 
 .وإضفاء القبح عىل دوره النضايل

 )هادم(اعل  األوىل ترصحيية تبعية يف اسم الف، استعارتان)هادم األوثان(ويف قوله 
 ،)قاٍض عىل( بمعنى )هادم( ثم اشتق منه ، اهلدم للقضاء عىل اليشءحيث استعري

 حيث استعري هذا ، وهي استعارة ترصحيية أصلية)األوثان(واالستعارة الثانية يف لفظ 
 وفيها تأكيد بشاعة دورهم يف احلياة من ،اللفظ للطواغيت من املستبدين وحكام السوء

 .ل واملرض واالستبداد واجلمود والرجعية والتخلفإشاعة الفقر واجله
  :ثم نرى شاعرنا يؤكد إيامنه التام بام صنع فيقول

                                                
 .٦٦: صباح عبيد دراز وآخر/  بحوث بالغية يف علم البديع، د)١(
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 ويؤكد  حيدد هدف الشاعر)كل الذي أدريه( يف مجلة )كل(والتعبري بلفظ العموم 
 فقد يقع ما خيشاه من قلب ،أو يتساهل فيهعنه إرصاره عىل مبدأ ال يمكن له أن يرتاجع 

 وما ،ذل واهلوان أنه يأبى ال ألن احلقيقة الناصعة ، ولكنه لن يأبه ليشء من هذا،احلقائق
 ومن هنا ناسب السياق أن يعربَّ باسم املوصول ،ما يكون دام األمر كذلك فليكن 

 موضوعه للداللة عىل من )الذي( وذلك ألن ،ما أدريه  كل:  فيقال)ما(  دون )الذي(
 ، وكأن شاعرنا ال يعرف عن نفسه إال هذا، الصلة   هي مضمون،تعنيَّ بحالة معروفة

 ولذا ، ألنه حقيقة تربى عليها وأضحت من معامل شخصيته؛ن به نفسهقيوهذا ما تْست
 كام أكدها طباق السلب ، وداخل وجدانه، كام هي ثابتة يف واقع ضمريه)أن(أكدها بـ 

له يف البيت و وق)أنا لست ادري( بني قوله يف البيت األول من هذه املقطوعة )١(الواقع 
إال بام تستشعره    ألنه ال يعتد؛ل بام سيقال عنه مما يوحي بأنه غري مبا)كل الذي أرديه(

 . ورفضه للمذلة واهلوان،نفسه من حبه للحرية والكرامة
رفضه ل من مبالغة واضحة )كأس املذلة(هذا فضًال عام حققته االستعارة املكنية يف 

 ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من ، برشاب مرير)املذلة( حيث شبه ،للذل واهلوان
 وإثبات هذا الالزم للمشبه ، وذلك عىل سبيل االستعارة املكنية)كأس(مه وهو لواز

 .استعارة ختييلية قرينة املكنية

                                                
اإليضاح : هني، ينظرمثبت ومنفي، أو أمر و: هو اجلمع بني فعيل مصدر واحد: طباق السلب  )١(

 .١١/ ٦: للخطيب   القزويني

ــــي-٤٤ ع ــــِه َأنَّ َتـَجـرُّ ـــذي َأْدِري ـــلُّ الَّ    ُك
 

ـــــَس   ـــــَِة لَْيــ ْــأَس املَْــَذّلـ ـــ ــــاينيفَكــ    إِْمك
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 وأهنا ال تقبلها إال ،وقد قامت هذه االستعارة بدورها يف إضفاء صفة القبح عىل املذلة
ستعارة عام ت اال كام كشف،النفوس املريضة التي اعتادت عىل حياة املهانة والتبعية الذليلة

 مما جيعله ال يرتدد ولو للحظة واحدة يف ،تتسم به نفس شاعرنا من عزة وإباء وشموخ
 .التضحية بنفسه من أجل احلرية والكرامة

كر لفظ يالئم اللفظ  بذ،وقد أضفى الشاعر املبالغة يف التصوير حيث رشح االستعارة
لذي أقيمت عليه االستعارة  مما عمل عىل تنايس التشبيه ا)جترعي( وهو ،املستعار منه

 فيه ما يوحي بأن شاعرنا ال يكره )جترعي( كام أن هذا اللفظ ،وكأننا أمام رشاب حقيقي
ى )ليس يف إمكاين(أما هو  فكام قال  ، ألن هذا من شأن الضعفاء،عىل يشء  ولو ضحَّ

 .بأغىل ما يملك ودفع رضيبة احلرية والكرامة من حلمه ودمه
لبيان القرآين يف تناوله لتلك اللفظة ذات الداللة الرائعة يف مشهد من ويبدو تأثر شاعرنا با

M  w  v  u  t   s  : قال تعاىل،مشاهد عذاب الطغاة املتجربين

¥  ¤    £  ¢  ¡   �  ~  }   |  {   z  y   x                                     
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 فليس من سمت الرجال أن يعيش املرء من أجل ،إن شاعرنا ال يعيش من أجل نفسه
  : ولذا نراه يقول،نياه الرخيصةنفسه ود

                                                
 .١٧، ١٦، ١٥:   سورة إبراهيم)١(

   ثــَْوَريت يف َلْو َلـْم َأُكــْن -٤٥
 

ـــــفاين  ـــــتي َلــَكـ ــ ياِء ألُمَّ ــــضِّ ـــــَر ال   َغـــْيـ
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 وقد بني ، ال يبخل من أجلها بالغايل والنفيس،ب ألمته حم،إنه صادق يف حسه الوطني
 مما يتناسب مع روح التحدي )مل أكن( املتلو بأداة النفي )لو(البيت عىل أسلوب الرشط بـ 

 )ثوريتيف ( ويف تعبريه بحرف الظرفية ،واإلرصار واإلحساس بالفخر واالعتزاز بالنفس
فوق  أو راكباً  ،رد كلمة يلوكها بلسانه فلم تكن الثورة جم،ما يدل عىل التمكن والرسوخ

 . وكان بقلبه الثائر يف معرتك أحداثها، عروقه وأوصاله بل كانت جتري يف،موجتها
يأبه   وهي ثقة جعلته ال،ويف إضافتها إىل ياء املتكلم إحياء بالثقة التي يف نفس الشاعر

 .ليشء من البطش والتنكيل
 وهي ، حيث استعري للحرية والتحرر)ضياءال(كام يتجىلَّ مجال االستعارة يف لفظ 

احلرية والعلم ب ميالد جديد ألمته تنعم فيه وغ وفيها إحياء ببز، ترصحيية أصليةاستعارة
 .والعدل واملساواة

 يف احلياة ورسالته التي يؤمن هبا ئه يف هلجة مليئة باإلرصار والتحدي عن مبد)الرفاعي(ثم يعلن 
  :فيقول

            بل من أمجل ما وقع عليه سمعي من معاٍن يف الشعر،والبيت من أمجل أبيات القصيدة
 ألن الكرامة ؛ هكذا دون توكيد)أهوى احلياة كريمة( وقد أطلق الشاعر مجلته ،احلديث
 ومن ثمَّ جاءت العبارة ، فهي ال حتتاج إىل توكيد،فطرة كل نفس حرةية من صميم اإلنسان

 . وكام هي مقررة يف وجدانه،عىل لسان الشاعر كام حيسها يف نبض نفسه

ـــَحياةَ -٤٦ ــَوى اْل ــًة ال َقْيــَد  َأْه    ال، َكريَم
 

ــــسانِ   ـــــفاَف بِاإلْن ـــــاَب ال ْاْستِـــْخـ   إِْرهــ
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ني حقيقة احلياة التي خلقنا اهللا ع حيث ت، هي الم اجلنس أو احلقيقة)احلياة( يف )أل(و
 وفيه تأكيد ،)كريمة(جاءت موصوفة بـ  ولذا ، وهي حياة العدل والكرامة،هلا واختارنا هلا

 . والظلم واالستبداد،رفضه حلياة الذل والقهر
 ، تلعب دورًا مهًام يف حتديد منهج الشاعر يف احلياة)احلياة( يف لفظ )أل(وعىل هذا فـ 

 ، لكان فيه إخبار عن نوع من احلياة يودها، أهوى حياة كريمة:ولو جاءت منكرة فقال
 .ج له فيهاوليس إخبارًا عن منه

فاجلملة عىل وجازهتا تكشف عن عامل اإلنسانية الراقي الذي يعشقه الشاعر الرافض 
 ، ال إرهاب،ال قيد( : ولذا نراه يقرر ما حتمله من معان ويؤكدها بقوله،فيه للذل واهلوان

 ؛ وقد جاءت هذه اجلمل مفصولة عن سابقتها لكامل االتصال)ال استخفاف باإلنسان
 .فصيل ملا فيها من إمجالألهنا بيان وت

 وذلك للداللة عىل رفضه ملضمون كل مجلة ،كام ساق الشاعر مجله الثالث مفصولة
 كام أعان هذا الفصل عىل اإلحساس بأن هذه اجلمل الثالث تكاد متثل طلقات ،عىل حدة

 كام يشعرنا هذا الفصل بام ،نارية ملتهبة متصاعدة يقذفها يف وجوه الطغاة واملستبدين
 واقرأ  اجلمل الثالث بواو ،ى نفس الشاعر من اإلحساس بالعزة واألنفة والشموخيعرت

نظم اللسان يف حقيقته "د اجلمل الثالث لكل تلك املعاين وفقالوصل ستستشعر بنفسك ب
 والنمط السوي من هذا النظم ما كان نقيًا نقاء ، وتغىل به القرائح،ا جتيش به الضامئرنظم مل

  متجانساً ،متالحقاً تالحق األفكار امللتهبة يف الرؤوس ،ة يف القلوبهذه اخلواطر الدافق
  .)١("جتانس األنباض املهتاجة يف الصدور

                                                
، مكتبة وهبه،  ٢٧٣: حممد أبو موسى/ ، د- دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين –  دالالت الرتاكيب )١(

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ – ٢ط 
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 يف اجلمل الثالث مما يؤكد رفض الشاعر القاطع حلياة الذل )ال(وتكرار النفي بـ 
  كام نلمح حذف املسند يف، وكل املعوقات التي حتول دون حرية الفرد وكرامته،واهلوان

 ، ال استخفاف باإلنسان أقبله، ال إرهاب خييفني، ال قيد يعوقني: وتقديره،اجلمل الثالث
 فيه ،وهذا احلذف فضًال عام فيه من إجياز بليغ وإثارة للحس واخليال يف تقدير املحذوف

 وكأننا نسمع تلك ، وتكثيف يف اشتداد نربة لغة الشاعر،كذلك تركيز عىل املعاين
 يف صدره الرافضة لكل تلك املساويء والتي ال تعبأ بكل تلك االنفعاالت اجلائشة

 .طاتاملثبِّ 
 ، حيث استعري للخنوع والكبت، يف البيت استعارة ترصحيية أصلية)قيد(والتعبري بـ 

 مراعاة نظري يؤكد ) استخفاف باإلنسان– إرهاب –قيد (ويف اجلمع بني هذه األلفاظ 
 كام ساعد عىل تالحم ، والتشويه، والتخوين، والرتويع،رفض الشاعر لكل صنوف القهر

 .أجزاء البيت وتناسب دالالهتا
أما النفوس السوية فهي مفطورة  ،إن الذل ال ينشأ يف النفوس إال عند قابلية الرضا به

 وهذا ،وهي ترتدي لباس العزة والكرامة  سقطْت  فإذا ما سقطْت ،عىل احلرية والكرامة
   : ولذا يقول،حال شاعرنا

 والتي من شأهنا أن تستعمل يف الرشط )إذا( والتعبري بـ ،والفاء يف البيت عاطفة
 ، بل هي مثار فخره ورشفه،املقطوع بوقوعه مما يوحي بأن شاعرنا ال يأبه لتلك النهاية

 ، وتلك هي الثمرة املرجوة)ل عزيتمحأ( بجملة احلال الرشط جتده مرتبطاً وتأمل جواب 

يت - ٤٧   َفإذا َسَقــْطُت َسـَقْطُت َأْمحِـُل ِعـزَّ
 

ـــــيل َدمُ   ـــــي ُش يَْغـ ـــــراِر فـ ـــــاين األَْحـ   ــريـ
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 وذلك ؛ بال متعلق وال مقابل)سقطت(  أما فعل الرشط فتجده هكذا ،والغاية العظمى
 .ألن املوت  يف سبيل العزة تستطيب وهتون من أجله كل الصعاب

 ما يوحي )َسَقْطُت َسَقـْطُت (ويف تكرار فعل الرشط بصيغته ولفظه جوابًا للرشط 
 .باالرتياح النفيس لدى الشاعر حتى ولو كانت تلك هي النهاية

 نستشعر من ، تأكيد جلملة احلال السابقة عليها)َيْغــيل َدُم األَْحراِر فــي ِرشياين(ومجلة 
 كام ،خالهلا روح الشاعر الثورية التي تعشق الكرامة وتضحي يف سبيلها بكل غال

 وهكذا كان شاعرنا ، ورفض املهانة واخلنوع، بالنخوة والشموخنستشعر فيها اإلحساس
 .مرضب األمثال لكل من أراد احلياة الكريمة

 

���������������������������������������������������
نى-٤٨ بـاُح َعـَىل الـدُّ    َأَبتاُه إِْن َطـَلَع الـصَّ

 
ــلَّ َمــكــــانِ   ْمِس ُك ـــوُر الــشَّ ـــاَء ُنـ   َوَأضـ

 
ــُصونِهِ  وَ -٤٩ ـــْنيَ ُغ ــْصُفوُر َب   اْســَتْقَبُل اْلُع

 
ـــــواِن   ــــْشـــِرَق األَْلـ ـــــدًا ُمــ ــــًا َجديـ  َيْوم

 
ةً -٥٠    َوَسِمـْعـــَت َأْنـغـــاَم الـتَّـفـــاؤِل ثـــرَّ

 
  َتــْجــــري َعـلـــــَى َفـــــِم بــــــائِِع األَلبـــانِ  

 
دَ - َوأتـى َيـُدقُّ -٥١    بـابـَنــا- كـمـا َتـَعـوَّ

 
ـــــُد   ـــــالَّدانِ َســَي ـْجــِن َجـ ــــاَب الــــسِّ   قُّ ب

 
  َوَأُكـوُن َبـْعــَد ُهـنَــْيَهةٍ  -٥٢

 
ْبــِل َمـــْشــُدودًا إِلـــــى الِعــيـــداِن  يف   اْحلَ

 
  ـزاؤَك َأنَّ َهـذا اْلـَحـْبـَل مـا لَِيُكـْن عَ -٥٣

 
ــــُْه   ــــدانِ  يفَصنَــَعتـ ـــوِع َيــ ب ـــذي الرُّ   ِه

 
ــَسُجوُه -٥٤ ــَضـاَرةً يف َن ــُشـعُّ َحـ ـــٍد َيـ    بََل

 
ــشــاِعـــُل   ـــُه َم ــضــاُء ِمــنْـ   َوُت

 
  َوِجـيَء بِـِه إىل!  َأْو َهـكـذا َزَعـُمــوا-٥٥

 
ـــواِن   ـــِد األَْعـ ـــى َيـ ـــِح َعــَلـ ريـ ــدي اْجلَ  َبَل
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انهيف جعبته من ما بعد أن أفرغ شاعرنا   وكشف ،تصوير رائع لزنزانته وموقفه من سجَّ
 وأين سيكون مكانه يف عني التاريخ واألجيال ،عام يدور بخلده من قلق جتاه ثورته

نادم عىل ما فعل ألنه إذا  سقط فهو سقوط احلر الذي يغيل الدم   مؤكدًا أنه غري؟القادمة 
 مطلع يصور حلظات ، مطلعني إذا به يعقد مقارنة يضع فيها الصبح بني،الذكي يف عروقه

 ومطلع يكشف فيه عن مظاهر التحرر والسعادة التي تنعم هبا كثري من الكائنات ،النهاية
 .من حوله

 وهو نداء )أبتاه( بيته األول من تلك املقطوعة بأسلوب النداء )الرفاعي(وقد بدأ 
 ِمن هيدئا  م– أيضًا – يدل عىل شدة األسى واحلزن ملفارقة األب وفيه ،مفعم باحلب

 .روع األب املكلوم وابنه خيربه بلحظات النهاية
 ،هبذا النحو   وتكرار هذا النداء،ونداء الشاعر عىل أبيه هو النداء اخلامس يف القصيدة

هة له)القصيدة( ألن الرسالة ؛ألن األب يمثل عنرصًا من أهم عنارص جتربة الشاعر  ، موجَّ
 .هلذا األب املكلومفكان هذا النداء بمثابة مواساة دائمة 

 فكان مقتىض  ، مع أن الصباح طالع الحمالة،)إن(ونلحظ أن الشاعر عربَّ بأداة  الرشط 
 ليكشف عن نفسيته  )إن( وإنام كان هذا العدول إىل التعبري بـ ،)إذا(السياق أن يعربِّ بـ 

 بمثابة )إنْ ( وربَّام كان هذا السكون البادي يف احلرف ،القلقة املتوجسة من طلوع الصباح
تصوير ملا يتمناه الشاعر من الرغبة يف توقف الزمن حتى ال يفاجأ بلحظة النهاية احلاسمة 

 . وما فيها من مد وطالقة يشعران بجو التحرر وعشق هذا الصباح)إذا(بخالف 
ومن  فيه إحياء بالصبح البهيج الذي يبث السعادة يف كل يشء )طلع(والتعبري بالفعل 

ن تعبريه أ كام ، ألنه منحة جديدة من اخلالق، النفوس بكل فرح وحفاوةشأنه أن تستقبله
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 فهذا الصباح املرشق يظهر ، مما يظهر براعة تعبريية فائقة يتمتع هباعا مج)الدين(بصيغة 
 ، وعامل الطري، وعامل النبات، عامل اإلنسان،بنوره وهبجته عىل الدنيا كلها بكل عواملها

 فالتعبري بصيغة اجلمع ،ويسعد باستقبال هذا الصباح  اجلديد الكل ينعم ،وعامل احليوان
  يف تعبريه بلفظ العموم - أيضًا – مما يشعر  بالتنوع والشمول الذين نستشعرمها ،هذه

مما يعطينا إحساسًا بوهج اإلرشاق الساطع عىل كل أرجاء )مكان( مضافًا إىل )كل(
 .)١(اق وتعم أفراد املضاف إليه  أن تفيد االستغر)كل( وذلك ألن األصل يف ،الوجود

 مما ،ة منريا يف ذاهتالشمسمع أن ) الشمسنور ( يف شمس مع ال)النور( وتعبريه بلفظ
الرتادف الواقع بني  كام أكد هذا املعنى ،يؤكد وهج النور البادي عىل كل أرجاء الوجود

 مما ينعكس ،احليوية وألفاظ البيت يف مجلتها تدل عىل االجيابية و،)ونور  ،أضاء(لفظي 
 إذ عندما تفيض احلياة بجو احليوية واحلركة ،عىل إبراز غاية املعاناة الشعورية لدى الشاعر

 والتي كشف عنها يف البيت الرابع  ،والضياء والنور يكون قد اقرتب من حلظات النهاية
 .من املقطوعة

صادر الطبيعة ثمَّ نرى شاعرنا بعد أن شكل جزءًا من فكرته معتمدًا عىل أحد م
 نراه يتخري عنرصاً آخر من عنارص الطبيعة املتحركة وهو )الصباح(الصامتة العلوية 

  : فيقول)العصفور(

 ألن العصفور رمز ،وروختصيص الشاعر هلذا العنرص بالذكر دون غريه من الطي
وإن كان أصغر الطيور حجًام إال أنه يملك   وهو ،للحرية واالنطالق والوداعة  والرقة
                                                

 .٣٤٢/ ٤: الربهان يف علوم القرآن للزركيش:   ينظر)١(

ــُصونِهِ -٤٩ ـــْنيَ ُغ ــْصُفوُر َب ــَتْقَبُل اْلُع    َواْس
 

 َيْومــــًا َجديــــــدًا ُمــــــْشـــِرَق األَْلــــــواِن  
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 وكأن ، ويقطع املساحات الشاسعة بيرس وسهولة، جيوب فيها،أرجاء الكون الفسيح كلها
ر  وعامل هذا الطائر احل،الشاعر يف هذا االختيار يعقد مقابلة بني عامله احلبيس املكبوت

 .باألسى واألمل لدي الشاعر  مما يعكس اإلحساس،الطليق
 ويصور ، حيكي بتكوينه اجلريس اإلحساس بمعاين البهجة واملرح)استقبل(والفعل 

 فيه إشعار بكامل )بني غصونه( والتقييد بـ ،روح التفاؤل واألمل لدى هذا الكائن الصغري
 مما يشعر كذلك )جديداً ( بـ )يوماً ( ووصف ، والتغريد، واللهو،السعادة حيث الراحة

كام أن وصف  ، والنشوة بميالد يوم آخر، حيث استقبال احلياة من جديد،بغاية اللذة
 والشمس ، مما يكثِّف من اإلحساس بالبهجة حيث الطبيعة احلية)ناأللوا مرشق(اليوم بـ 
 .يدًا يف إحساس هذا الكائن الصغريد كل هذا يبدو ج، والنبات الزاهي،املرشقة

 فإننا نراه خيتار ،وإذا كان شاعرنا عايش الطبيعة بشقيها الصامت منها واملتحرك
  :عنرصه من واقع عامل البرش فيقول يف البيت التايل

 وهذا االختيار مل يكن عبثياً أو )بائع األلبان(ملرة يف وهذا العنرص البرشي يتمثل هذه ا
نموذج للبرش " وله دالالته فبائع األلبان، وإنام هو اختيار دقيق،عفويًا من الشاعر

 فهم يعيشون اليوم ، وال تقلقهم مهوم الغد،ال تزعجهم غموم األسىالبسطاء الذين 
 وبمثل هذه النفس ،عهم وماهلم وإن قل متا، متوكلة قلوهبم، مطمئنة نفوسهم،والساعة

 .)١( "جيد املرء طعم السعادة

                                                
 . ٨٥: حممد بظاظو، وآخر/  األديب القديم بني النظرية والتطبيق، د  النقد)١(

ةً -٥٠ ـــرَّ ـــاَم الـتَّـفـــاؤِل ث ـــَت َأْنـغ    َوَسِمـْع
 

ـــانِ   ــــائِِع األَلب ــــِم بــ ــــَى َفـ ــــري َعـلـ   َتــْجـ
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و   )..أضاء نور( و)..إن طلع( موفقًا يف الوصل بني هذه اجلمل )الرفاعي(كام كان 
 )الواو( حيث كانت ، وذلك للتوسط بني الكاملني)...سمعت( و )..استقبل العصفور(

ل ؤن يعدد أكثر من صورة تتسم بالتفاالرابطة بني هذه اجلمل بمثابة العروة التي هيأت له أ
 والعصفور املغرد ، ونور الشمس الساطع، حيث رأينا الصبح املرشق،والبرش واحليوية

 وما يمتلكه من سعادة يغبطه عليها الكثري ،لبان وبائع األ، والنباتات الزاهية املرشقة،الصادح
فإذا كان الصبح مرشقًا مضيئًا  ، وكأن الشاعر يري الكون كله حرًا طليقًا ما عداه،من الناس

 وإذا كان العصفور حرًا طليقًا فهو ،الظلم والظالمفإنه حبيس زنزانته التي حوت كل معاين 
 فشاعرنا يف هذا الوقت ، جتري عىل فمه السعادة  وإذا كان بائع األلبان،غاللمقيد باأل

 .سيكون  يف أصعب حلظات حياته
 وحال هذه العنارص ليظهر بون ما لة معنوية بني حالهوالشاعر هبذا الصنيع كأنه يعقد مقاب

بينهام وليفصح عامَّ حتمله نفسه املحطمة من أحزان وآالم يف حني أن الكون من حوله يعج 
 ، والشك أن هذا املسلك الفني من الشاعر فيه ما يدل عىل صدق جتربته،واآلمال بالسعادة  

 والشك أن أي عمل ،شاعره وخواطره وأفكاره أحاسيسه وم ومعايشته هلا بكل ،وانفعاله هبا
جتربة وانفعال صادقان فإن عنرص الصدق من أهم العوامل التي تغذي  البد أن تبعثه"فنى

 وشأن هذه األعامل واألساليب أن ، وروعة التعبري فيها،الشعور وتؤدي إىل حرارة املعاين
وما صدر من اللسان ،فإن ما صدر من القلب وصل إىل القلب،تقتحم القلوب بدون رسول

  .)١("ال يتجاوز اآلذان

                                                
 – مطابع املختار اإلسالمي – ٣٦: حممد إبراهيم شادي/   البالغة الصوتية يف القرآن الكريم، د)١(

 . م١٩٨٨  - هـ ١٤٠٩ –الطبعة األوىل 
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د السعادة التي ينعم هبا هذا الرجل البسيط  وقد استطاع شاعرنا بمهارة فنية أن جيسِّ
 حيث شبه التفاؤل بآلة ، استعارة مكنية ماتعة)أنغام التفاؤل( ففي قوله ،)بائع األلبان(

 ثم حذف املشبه ،عىل القلوب وتستوىل ،موسيقية ذات أحلان عذبة خالبة ُتْؤثِر النفوس
 وتكمن ، وذلك عىل سبيل االستعارة املكنية)أنغام(وهو  ورمز إليه بيشء من لوازمه ،به

بالغة هذه االستعارة يف إحيائها البالغ بالنشوة والسعادة التي تغمر كيان هذا الرجل 
ائية  ويؤكد تلك التلق، كل هذا يصدر عن تلقائية بالغة دون تكلف أو تصنع،البسيط

 َسَحاَبةٌ  و،أي غزر وكثر ثرا وثروا   السائل ثرَّ : يقال، أي كثرية)ثرة(وصف هذه األنغام بـ 
ةٌ  ةٌ عني وَ  ،ُمَتداَرُكه الَقْطر واسعُ : َثرُّ  َوَمَطرٌ   ،املَْاءِ  َكثَِريةُ : َثرَّ ت البئر: ويقال،غزيرة املاء : َثرَّ  ، ثرَّ

احلالية لتبنيِّ هيئة الرسور التي تنبعث عىل  ملة جلثم جاءت ا ،)١( غزر لبنها : والناقة،والشاة
 مكنية أخرى حيث شبه هذه األنغام ة وفيها استعار،)...جتري( وجه بائع األلبان وهي قوله

 وذلك عىل ،)اجلري(ه وهو م ورمز إليه بيشء من لواز، ثم حذف املشبه به،باملاء اجلاري
نغام يف انسياهبا وتلقائيتها ر بليغ لتلك األ فيها تصوية واالستعار،سبيل االستعارة املكنية

 كام أبان عنها املجاز املرسل ،هناروكأهنا جتري عىل فم بائع األلبان كام جيري املاء العذب يف األ
 وفيه مبالغة ،)اللسان(  حيث أطلق املحل وأراد احلال فيه )املحلية( وعالقته )فم(يف لفظ 

 .ام وسالستهاأخرى تربز التحدر التلقائي لتلك األنغ
والشاعر هبذه املبالغة التي أضفاها عىل تلك األنغام التي جتري عىل فم بائع األلبان 
كأنه يوازن بينها وبني ما أملَّ به ِمن آهات وآالم وأحزان غمرت نفسه املكلومة باألسى 

 .واملرارة
  :ويف البيت التايل

                                                
 ).ثرر : ( لسان العرب:   ينظر)١(



 

 - ١٦٨٤ -

 وذلك عندما يدق باب السجن جالدان يسوقونه ،تربز مأساة الشاعر يف أدق صورها
 .إىل مشهد النهاية احلزينة

 له داللته التي تعطي انطباعًا واضحًا ) املجيء( دون )وأتى(والتعبري بفعل اإلتيان يف 
 وذلك ألن اإلتيان ، واملرح والسعادة،ث احلرية واالنطالق حي،لطبيعة إتيان بائع األلبان

 ومرجع تلك السهولة فيه أن احلركة صادرة عن طواعية ورغبة أو وقوع ،جميء بسهولة
 وتكون ، حيث يتميز بداللته عىل الصعوبة، بخالف املجيء،الفعل حال انقياد وطواعية

 من شدة ورهبة وقهر واستفظاع  أو إىل ما فيه،راجعة إىل ما يف حركته من مشقة وكلفة
ومن هنا كان التعبري هبذا الفعل هو األنسب للمقام ونفسية بائع ،)١(جتعله ثقيًال صعبًا 

 .األلبان
صد الشاعر يف الداللة عىل ق فيها ترصيح واضح بم– كام تعود –ومجلة االعرتاض 

 .ي عائق وأهنا حافلة باالنطالق واحلركة دون أ،طبيعة حياة هذا الرجل البسيط
 )باب السجن( و)بابنا(ولك أن تتصور تلك املفارقة البادية يف تلك اإلضافة يف 

 حيث يؤدي دوره يف ، توحي بنشوة السعادة التي تغمر كيان هذا الرجل البسيطفاألوىل
 بينام اإلضافة الثانية ، وبخاصة أرسة الشاعر، حامًال اخلري للناس،احلياة بيرس وسهولة

 ودنو ،احلرسة لدى الشاعر حيث اإلحساس باقرتاب النهايةتعكس روح األسى و
 .األجل

                                                
، ١٧: حممود موسى محدان/ لتهام واستعامهلام يف القرآن الكريم، د فقه دال–اإلتيان واملجيء :   ينظر)١(

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ الطبعة األوىل، – مكتبة وهبه – ٢٢

دَ - َوأتـى َيـُدقُّ -٥١    بـابـَنـــا- كـمـا َتـَعـوَّ
 

ـــــالَّدانِ   ـْجــِن َجـ ــــاَب الــــسِّ ـــــُدقُّ ب   َســَي
 



  

 - ١٦٨٥ -

 حيث وقع مرة حاالً ملجيء بائع ، يف البيت مرتني)يدق(وما أمجل التعبري بالفعل 
البعد ي ولكن )إن طلع الصباح( : بينام وقع جوابًا ألسلوب الرشط يف قوله السابق،األلبان

 ويقيم مقابلة بني أثر هذا الفعل عىل ،قد مقارنة وكأن الشاعر يع!  مفارقات  ما بينهام من
 بينام ، فهو مثار فرح ونشاط وأمل لدى بائع األلبان، وبني أثره عىل نفسه،نفس بائع اللبان

 .هو مثار حزن وأمل لدى الشاعر
 :وهنا تقع املأساة والتي متثل العقدة يف تلك القصة الشعرية فيقول

 بأسلوب )الرفاعي( وقد صاغها ،والبيت كناية عن تنفيذ حكم اإلعدام يف الشاعر
 وقد جاءت ،ى واحلزن ويثري شعور التعاطف مع هذا الشاعر الشابحيمل عىل األس

عةمعربةألفاظها   حيث جاء التعبري باسم الفاعل يف ، عن مشهد تلك النهاية املَروِّ
 ليفيد )مشدوداً ( كام جاء التعبري باسم املفعول ، وقد أفاد تلبس الفعل بالفاعل)متأرجحاً (

 .انعدام القدرة واإلرادة
 فهو ،)يف احلبل( يف قوله )يف(عليك مجال االستعارة التبعية يف احلرف كام ال خيفى 
 ، وقد استعري هذا احلرف ملعنى التمكن، واحلبل ليس ظرفاً ،)الظرفية(يفيد يف األصل 

 ثمَّ رسى هذا ،حيث شبَّه احلبل املستعيل عليه بالظرف احلقيقي بجامع التمكن يف كل
بجامع مطلق  ،عر بتلبس الظرف باملظروف احلقيقينيالتشبيه إىل تشبيه تلبس احلبل بالشا

 ثم استعريت يف املوضوعة لتلبس الظرف باملظروف لتلبس احلبل ،تلبس يشء بيشء
 واالستعارة فيها إحياء ،االستعارة التبعيةسبيل  وذلك عىل ، عليه للمستعِيل املستعَيل 

 .بالتمكن وشدة وطأة املوقف وقسوته

  َوَأُكـوُن َبـْعــَد  -٥٢
 

ــــداِن  يف  ــــى الِعــي ـــْشــُدودًا إِلــ ـــِل َمـ ْب  اْحلَ
 



 

 - ١٦٨٦ -

 وأنبأه بتلك النهاية املفجعة أخذ ،لفقد يف نفس األب املكلوموبعد أن أرضم الشاعر نار ا
  :يواسيه قائالً 

 حيث اختلف البيتان خربًا ،والبيت مفصول عن سابقه لكامل االنقطاع بال إهيام
 وهذا البيت إنشائي لفظًا ، فالبيت السابق خربي لفظًا ومعنى، لفظًا ومعنى،وإنشاءً 
 وهذا األمر ليس ،)ليكن( حيث جاء مصدرًا بالفعل املضارع املقرتن بالم األمر ،ومعنى

 ألن ذلك إنام يكون من ؛ليس فيه طلب حصول الفعل عىل جهة االستعالء ف،عىل حقيقته
 فضًال عام فيه من ، وإنام خرج هذا األمر إىل معنى احلرية واألسى،األعىل إىل األدنى

 .ختفيف آلمل هذا األب اجلريح
 وجعله ماثًال أمام ، فيه متييز للمسند إليه وحتديد له)هذا(والتعبري باسم اإلشارة 

ما ( ويرغب يف إبرازه وهو قوله ،ليهإ ألن الشاعر معنٌي باحلكم الذي يريد إضافته ؛العني
 ألن هذا املعنى من شأنه أن خيفف من حدة الشعور باحلزن ،) هذي الربوع يدانصنعته يف

 وأذنابه من ، سخرية من املستعمر البغيض– أيضًا – وفيه ، بقلب بوالدهواألسى الذي أملَّ 
رمز لقضية " وذلك ألن احلبل يف البيت،ال يعرفون للوطنية معنى لذيناخلونة والعمالء ا

 مستوردة من ،ن الشاعر يعد الكبت والقهر والسجن صورًا غريبة عن جمتمعناأ فك،احلرية
 كل  لكنها ال تنقل لنا من مدنيتها إال، يزعمها الناس بالد حضارة،بالد أخرى

  .)١("خبيث

                                                
  .٨٨:   النقد األديب القديم بني النظرية والتطبيق)١(

   لَِيُكـْن َعـزاؤَك َأنَّ َهـذا اْلـَحـْبــَل مـا-٥٣
 

بــــوعِ  يفَصنَــَعتــــــُْه      َيـــــــدانِ ِهــــذي الرُّ
 



  

 - ١٦٨٧ -

 والتخفيف ، وكأهنام وسيلته يف التهدئة من روعه،ويتأنق شاعرنا يف السخرية والتهكم
   :من حدة أمله فيقول

والبيت تعريض واضح بحضارة الغرب املادية التي تزعم التقدم واملدنية والعلم 
 وتورث ، وتقدس الرذيلة، تعبد املادة، ذات مظهر خادعةهنا يف احلقيقأ مع ،والتحرض

 ألنه األنسب يف )صنعوه( دون )نسجوه( وكان تعبريه بالفعل ،أصحاهبا الشقاء واللوعة
 وبالتضليل والزيف عىل حساب ،حلضارة باملظهر دون اجلوهرالداللة عىل اهتامم هذه ا

 .احلق والعدل
 وُيقصد هبا بالد ،)بلد(والتصوير يف البيت عامده التعبري باالستعارة املكنية يف لفظ 

واحلياة يف الكون   فتبث احليوية،ر بأشعتهاهَ ظْ  بالشمس التي تَ – هتكًام – حيث شبهها ،الغرب
 ، للتحقري)حضارة( وتنكري ،)يشع(ورمز إليه بيشء من لوازمه وهو  ثم حذف املشبه به ،كله

 والكثري ، واألفكار الضالة املسومة،سوى االستبداد -  غالبا–فهي حضارة مل تقدم للبرشية 
 .من العلل واألمراض

 تشبيه بليغ )مشاعل العرفان( ويف قوله ، ترشيح لالستعارة السابقة)وتضاء(وقوله 
 – املعارف والعلوم : بمعنى– وتضاء منه العرفان : واألصل،إىل املشبهإضافة املشبه به من 

 .كاملشاعل
 )العرفان( حيث ُشبِّهْت ،أن يكون التصوير يف اجلملة جاء عىل سبيل املجازوحيتمل 

 وهو ، ورمز إليه بيشء من لوازمه، ثم ُحذف املشبه به،بالنور الذي هيدي السالكني
 .رة املكنية وذلك عىل سبيل االستعا،مشاعل

ـــَسُجوُه -٥٤ ـــش يف َن ــــٍد َي ـــَضـاَرةً َبَل   ـعُّ َحـ
 

  َوُتــــضــاُء ِمــنْــــــُه َمــــشــاِعـــُل اْلِعرفــــانِ  
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 فالصورة فيها داللة واضحة عىل غاية التقدم العلمي والتكنولوجي الذي :وعىل كلٍ 
 ولكنه كان وسيلة الدمار واهلالك لكثري من البلدان الضعيفة ،وصلت إليه بالد الغرب

 .الشاعربلد والتي وقعت فريسة لالستعامر الغاشم كام هو حال 
  :رسة والتأمل يف البيت التايل واحل،وتزداد كثافة السخرية والتهكم

 اعرتاضية قصد هبا الداللة عىل أن غرورهم بزيف حضارهتم )أو هكذا زعموا(ومجلة 
 ، هو  عن حمض افرتاء واختالق وإنام،قائم عىل اهلوى واالدعاء الباطل الذي ليس له سند

 ، وذلك تركيزًا عىل إثبات الزعم هلم دون تعلقه بيشء معني)زعموا(وقد ُحذف مفعويل 
 .وكأهنم يف احلقيقة أهل زعم وباطل فحسب

 بينهام للتوسط  والوصل )..نسجوه يف بلد( معطوفة عىل مجلة )...وجيء به(ومجلة 
كام يف تصويره ملجيء بائع األلبان  )اإلتيان(جيء دون  وإيثار التعبري بفعل امل،بني الكاملني

 فيه داللة واضحة عىل فطرة لغة الشاعر السوية التي تدرك الفروق )وأتى يدق(يف قوله 
 ألن املجيء املعرب به يف البيت حيمل يف طياته الكبت والقهر ،التعبريية يف دالالت األلفاظ

 .جيء عىل الصعوبة واملشقة وهذه كلها معان تتفق مع داللة امل،واهلوان
 ألنه أداة ؛ وتقديمه يف البيت لقصد االهتامم)احلبل( يعود عىل )به(والضمري يف 
عي الرقي والتحرض من أبناء  توبيخ وتبكيت مل– أيضًا – وفيه ،البطش والتنكيل دَّ

 .الغرب

  َوِجــيَء بِــِه إىل!  َأْو َهـكـــذا َزَعـُمـــوا-٥٥
 

ريــــِح َعــَلــــى َيــــِد األَْعــــواِن   ــدي اْجلَ  بََل
 



  

 - ١٦٨٩ -

 ثم ، استعارة مكنية حيث شبه البلد بطري أو بكائن حي ينزف دماً )بلدي اجلريح(ويف 
 وفيها تصوير بليغ حلال بلد )اجلريح(حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من لوازمه وهو 

 .الشاعر وما تئن به من أوجاع وأمراض وجهل وفقر وظلم واستبداد
 أذناب املستعمر وعمالؤه من م وه، كناية عن موصوف)عىل يد األعوان(وقوله 

 .اخلونة وعديمي احلس الوطني
�����������������������������������������������

   َأنــا ال ُأِريـــُدَك َأْن َتـعيـــَش ُمـَحـــطَّامً -٥٦
 

ـــــــِة اآلالِم َواألَْشـــجـــــــاِن    فـــــــي َزْمحَ
 

ــــَك املَـــــْصـُفوَد -٥٧ ــــهِ يف إِنَّ اْبنَ    َأْغــاللِ
 

ــداِن   ــْريَ ُم ـــَْمْوِت َغ ـــْحَو الـ ـــيَق َن ـــْد ِسـ  َقـ
 

با-٥٨ ــصِّ ـــاِم الـ ـــْر ِحكـــاياٍت بِـَأيَّ    َفـاْذُكـ
 

ـــانِ   ـــوى األْوطــ ـــْن َهــ ـــها يل َع ــْد ُقْلـَت  َق
 

ــي  َوإذا َسـِمــ-٥٩ جىيفـْعَت نــشيج ُأمِّ ــدُّ ــاَع      ال ـــًا ض ـــي َشــبــابـ ــاِن  يفَتْبـــــكـ ْيع  الرَّ
 

   َأْعــــامقِهايف وُتَكـــتِّم الـَحــــسـراِت -٦٠
 

ــــراِن   ــــِن الــِجــيـ ــــِه َعــ ًــا ُتـــواِريــ ــ  أََلـَمـ
 

نــي-٦١ ـْفـَح َعنِّـي إِنَّ ـــْراِن      َفاطـلــْب إِلـيهــا الـصَّ ـــوى الــُغف ـــا ِسـ ـــغي ِمــنَهــ  ال َأْبــــت
 

   َسْمعــــي َرنـيـــُن َحــديثِهايف مــاَزاَل -٦٢
 

 َومـقـالِـــهــــا فــــي َرْحــَمـــــٍة َوحنـــــاِن  
 

ــي قــد َغـــَدْوُت عـلـــيلةً :  َأُبنَـــيَّ -٦٣   إنِّ
 

ــ  ـــَق لـ ـــزاِن مل يـــب ـــى األَْح ـــٌد َعلـ  ـي َجــَلــ
 

   َفـَأذِْق ُفـؤادَِي فـْرَحًة بِالـَْبْحِث َعـنْ -٦٤
 

 بِنِْت اَحلالِل َوَدْعــَك ِمـــْن ِعــْصــيــانــي  
 

ــاَنـةً ......  كـاَنـْت لــهـا ُأْمـنِـيَّـًة -٦٥   َريَّ
 

ـــا َوَأمــــان   ـــاٍل لـــــَهـــ ــْســـَن آمـــ ــا ُحـ  ي
 

 يكــن انـــتـقاض الــغــزل فـــي احلـسبان   زلـــَت خيــوط الــسعد خمــضال ومل غ-٦٦



 

 - ١٦٩٠ -

  
َــأيِّ َجــوانـِـــــٍح -٦٧    َواآلَن ال َأْدري بِــــ

 
ـــاِن   ـــدي َأْم بِــَــأيِّ جــنـ ـــُت َبــْعـ  َســَتــبـيـ

 
��

 
يها اهلمة  كام يستنهض ف،واألبيات تتضح فيها روح احلزن املقرتن بالشجاعة واحلكمة

 ألنه وإن سبَّب ألبيه األمل واحلزن بتلك الرسالة إال أنه غري نادم ،والعزيمة يف نفس األب
 ألنه ما أقدم عىل ما صنع إال من أجل أن يكون معلًام للباحثني عن احلرية ؛عىل ما فعل

 .والكرامة والعاشقني لغد أفضل خاٍل من األحزان واآلالم
  :ةويف البيت األول من املقطوع

 وذلك إلفادة تقوية )ال أريدك( عىل خربه الفعيل )أنا( املسند إليه )الرفاعي(قدم 
 حياة  والتأكيد عىل أن ما فعله إنام هو وفاء للحرية والرغبة يف كرامة األب وتوفري،احلكم

 .أفضل له
                حيث استعري، جاء عىل سبيل االستعارة الترصحيية التبعية)حمطَّامً (والتعبري باسم املفعول 

 وقد جاءت ،)متأملاً ( بمعنى )حمطامً ( ثمَّ اشتق من التحطيم ، احليس لألمل املعنوي)التحطيم(
رة ملدى تضحية االبن   ،بيه وأمثاله من بسطاء الوطن من أجل راحة أهذه االستعارة مصوِّ

 .وحب احلرية والكرامة،منذ نعومة أظفاره هوى األوطانألنه هو الذي غرس فيه 
 والرغبة يف احلياة الكريمة ،ثم نراه يعلن بعده عن اإلدانة وأن كل جريمته حبه لوطنه

  :ألبنائه فيقول

ـــَش ُمـَحـــطَّامً -٥٦ ـــُدَك َأْن َتـعي ــا ال ُأِري    َأن
 

ـــــــاِن   ـــــــِة اآلالِم َواألَْشـــجـ ـ ـــــــي َزْمحَ  فـ
 



  

 - ١٦٩١ -

 ليزيل ما قد يعلق بذهن أبيه من ، واسمية اجلملة)إن(وقد ساق الشاعر بيته مؤكدًا بـ 
 كام أن هذا ، أوجبت عليه أن حيل به ما نزل، جنايةأواعتقاد أن ابنه ربام ارتكب 

التوكيد يتناسب مع نفس الشاعر الواثقة من براءهتا وأهنا مل تؤد إال نداء الواجب ورشف 
فيها ما يلفت األب بأنه  ، فوق ما فيها من أسى وشجى)ابنك( ويف هذه اإلضافة ،البطولة

 .توجيهأدرى الناس بابنه من حيث علو الفكر والرقي يف ال
 وهي كناية ، فيها إحياء بالعذاب بنوعيه البدين واملعنوي)املصفود يف أغالله(ومجلة 

 )قد سيق نحو املوت غري مدان( ألنه ،عن صفة الكبت والقهر والتحكم دون أدنى جرم
 ليعكس املرارة التي )قد( وقد ساقها مؤكدة بـ ،فلم يصنع ما يوجب هذا العقاب

 فهل يعد حب الوطن والدفاع عنه ،مل  الذي جييش يف نفسه واإلحساس باأل،يستشعرها
 وهل تعد حرية التعبري والرغبة يف ؟ا يستحق عليه كل هذا  التنكيل والعذاب رمً ُج 

  ؟كل هذا الذل واهلواناحتفاظ املرء بكرامته وإحساسه بعزته جرمًا يستحق عليه هذا 
سب إىل هذا االبن من هتم  عىل وجازهتا تنفي كل ما يمكن أن ين)غري مدان(ومجلة 

 . فمهام ادعى األفاكون فكله كذب وباطل،جزافية
 :ثم يستحرض الشاعر هذا املشهد من مشاهد الطفولة الربيئة الناعمة فيقول

 تدل عىل أن ما فعله إنام هو  بسبب ما غرسه األب ، للتعليل)رفاذك(والفاء يف الفعل 
 )ليكن عزاؤك( وهذا األمر كسابقه يف ،يف نفسه منذ الصغر من حب الوطن والوالء له

 . بل فيه ملحة املواساة والتسلية والتخفيف من وطأة احلدث،ليس عىل حقيقته

ـــْصـُفوَد -٥٧ ــــَك املَــ ــــهِ يف إِنَّ اْبنَ    َأْغــاللِ
 

ـــَْمْوِت َغــْريَ ُمــداِن   ـــْد ِســــيَق َنـــْحَو الـ  َقـ
 

با-٥٨ ــصِّ ـــاِم الـ ـــاياٍت بِـَأيَّ ـــْر ِحك    َفـاْذُكـ
 

 َقـــْد ُقْلـَتــــها يل َعــــْن َهــــــوى األْوطــــــانِ  
 



 

 - ١٦٩٢ -

 الدالة )يف(أن مقتىض النظم أن يعربَّ بـ  مع )بأيام  الصبا(ومما يلفت النظر التعبري بالباء يف 
 فتلك نظرة ، وليس هذا من قبيل تناوب احلروف، أي حكايات يف أيام الصبا،عىل الظرفية

 أما أصحاب الذوق البالغي فيتلمسون لكل حرف معناه الذي يدل عليه بمعونة ،النحويني
الظرفية أن الشاعر  ولعل الرس يف التعبري بحرف اإللصاق دون حرف ،القرائن والسياق

يقصد التلبس بأيام الصبا واالرتباط هبا وتعلق قلبه بتلك األيام السعيدة املليئة باحلكايات عن 
بخالف ما يوحي به حرف الظرفية  ، وهذا يناسبه التعبري بحرف اإللصاق،الفداء والبطولة

 كل ما يراد منه أن حرف الظرفية يتالءم مع" وهذا يعنى،من الداللة عىل التمكن واالستقرار
 استمدادًا ، والتغلغل يف أطوائه،الداللة عىل التمكن واالستقرار والرضب يف أعامق اليشء

 يف حني يستجيب حرف اإللصاق ، واشتامله عليه،من إحاطة الظرف بمظروفه واحتوائه له
لكل غرض يراد منه مطلق التلبس واملصاحبة ألي جزء من أجزاء امللتصق به دون الداللة 

  .)١("ىل الدخول يف أعامقه واالختفاء فيهع

 والتعبري هبا تأكيد عىل احلس الوطني الذي ، كناية عن مرحلة الطفولة)أيام الصبا(و
به منذ نعومة أظفاره بفضل توجيه أبيه قد قلتها يل عن ( الصفة  مجلةَ دَ كَّ أ ولذلك ،ترشَّ

ي التي شكلت معامل  وأهنا ه، وذلك داللة عىل تأثره هبذه احلكايات) األوطانوىه
بفضل إال  فام جناه االبن  وإذا كان األمر كذلك فلم حيزن األب إذن ؟،الوطنية يف نفسه

  . ومن شابه أباه فام ظلم،أبيه

                                                
، مكتبة وهبه، ط ١٨٩، ١٨٨: حممد األمني اخلرضي/   من أرسار حروف اجلر يف الذكر احلكيم، د)١(

 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٥، ١



  

 - ١٦٩٣ -

رًا ما ستعانيه بعده من أحزان وآالم  ،ثمَّ يعرج شاعرنا بعد ذلك يف مواساة أمه مصوِّ
 .طالبًا من والده أن يستسمحها ويطلب منها الصفح عنه

 : أود أن أشري إىل أمرين،وقبل أن أتناول هذه األبيات التي قاهلا يف مواساة أمه
 بينام ، فلم يتعد عزاؤه له عن ثالثة أبيات،ه يف عزاء أبيهُس فَ ل نَ طُ  يَ مل أن الشاعر 

هذه الرسائل موجهة يف  ولعل الرس يف ذلك أن ،طال حديثه  يف عزاء أمه حتى تسعة أبيات
ه فلم يرد هلا ذكر ،كلها مواساة له فالقصيدة ،أبيه وذلك منذ بدء مطلعهااألصل إىل   أما أمُّ

 يف سياق رفضه للطعام املقدم إليه يف البيت العارش يف ، إال يف بيت واحدبيات السابقةيف األ
 :قوله

 – وبخاصة عند مواساهتا –عن األم غالبًا ما تتأجج فيه العواطف ثم إن احلديث 
 . شاعرنا يف أن يطيل نفسه يف مواساهتا وهذا ما ساعد ،وحتلو فيه ذكريات الطفولة

الذي أحلظه يف القصيدة أن لغة الشاعر مل تكن يف نفس املستوى من  :
دن،حيث القوة واجلزالة  ، وذلك عند مواساته ألبيه وأمه،ا عليه والوقع واجلرس الذي عوَّ

بياته التي يتحدث فيها عن زنزانته أو لومه لنفسه وتأنيبه عىل ثورته أو عند أ بني ووازنْ 
 – وازن بني هذه األبيات واألبيات التي معنا ،حديثه عن هاجس احلرية والقلق عىل ثورته

 وجرسها ستجد البون  من ناحية اللفظ أو التصوير أو وقع الكلامت–حمل التحليل 
 وهذا يعني أن الشاعر أحيانًا يصعد ويسمو ويتأنق يف بعض أجزاء ، والفرق كبرياً ،شاسعاً 

 وهذا يوضح أن لغة ، وحرارة انفعاله تقل يف أجزاء أخرى، بينام نرى لغته ترق،قصيدته
دة  فهي أحيانًا تتسم بالش،الشاعر جاءت يف غاية التالؤم واالنسجام لطبيعة ما يصوره

  هــــــذا الطعــــــام املُــــــُر مــــا صـــــنعته يل
 

ــــوان ِ  ــــوق خ ـــــوه ف ـــــي، وال وضــعـ   أمـ
 



 

 - ١٦٩٤ -

 ،هولة وتتسم أحيانًا أخري  بالرقة واخلفة والس،والقوة واجلزالة عندما يقتيض األمر
لكل رضب من " وقد قرر اجلاحظ هذه احلقيقة يف قوله، عنهوالتي تناسب طبيعة ما يعربِّ 

 ، ولكل نوع من املعاين نوع من األسامء فالسخيف للسخيف،احلديث رضب من اللفظ
  .)١("....للجزل واجلزل ،واخلفيف للخفيف

  :ثم حيدثنا الشاعر عن أمه الرؤوم فيقول

                  ، والتي ستفجع هبا األم، ما يتفق مع إحساسه بقرب النهاية)إذا(ويف إيثاره للرشط بـ 
إال يف البيت  فلم يأت اجلواب ،س يف مجلة الرشطفَ النَّ طال أومما يالحظ أن الشاعر قد 

 وقد ساعده ذلك عىل أن يستوعب كل صور )...فاطلب إليها الصفح( الثالث يف قوله 
 .ن يعدد من آالمها التي ستنخر يف جسدها بعد فقدهأمعاناة أمه و

 وقد أضفى الشاعر يف تعبرياته ،وأول مظهر من مظاهر معاناهتا بكاؤها الدائم عىل ابنها
من تردد  )شيجن( تأمل ما توحيه كلمة ، عىل أمل أمه وحزهناصوراً من املبالغة يف الداللة

 وقد جاء ،)تبكي شباباً (كام تأمل هذا املرادف لتلك الكلمة يف قوله  ،البكاء يف صدرها
        فالنشيج  وإن كان بكاء الصدر إال أن البكاء البد أن يصحبه دموع ،معربًا ودقيقاً 

 حيث الليل الذي تعم ظلمته كل )يف الدجى(  ثم تأمل اختيار هذا الظرف ،)٢(العني 
 كام جاءت اإلضافة يف لفظ ،حزانوم واألم وما يتخلله من اآلالم واهل،أرجاء الوجود

 وإنام هي ، يف البيت ليست مجع شاب)باباً ش( و، وهي إضافة حانية رقيقة، معربة)أمي(
                                                

 .  مطبعة احللبي– م ١٩٦٥ – ٢عبد السالم هارون، ط / ، حتقيق ورشح٣٩/ ٣:   احليوان للجاحظ)١(
 .  م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩، طبعة خاصة بوزارة الرتبية والتعليم، ٣٣٦، ٥٩: املعجم الوجيز:   ينظر)٢(

ي شيج َوإذا َسـْمـْعَت ن-٥٩ جىيف ُأمِّ    الدُّ
 

ًــا ضــاَع   ْيعـــاِن  يفَتْبـــــكــــي َشــبــابــ  الرَّ
 



  

 - ١٦٩٥ -

 )الريعان( كام أن لفظ ،ومرارة معاناهتا األم شدة أمل وتنكريها يعكس )شبَّ (مصدر فعلها 
 حيث اآلمال ،ل العمربمما يكثِّف من مأساهتا ملا يوحيه هذا اللفظ من الداللة عىل مقت

 .واألمنيات
  :ثم يصور يف البيت التايل مظهرًا آخر من مظاهر  معاناهتا فيقول

 ، حتى تبدو يف مظهر الصابرة املتامسكة،والبيت كناية عن حماولة إخفائها ألحزاهنا
 بارعًا يف )الرفاعي(كان  وقد ، ومل تؤثر عليها قوة احلدث وشدته،التي مل تزلزهلا املحنة

 )وكتمها( دون )مَ ُتَكتِّ ( فالتعبري بصيغة ،اختيار ألفاظها وذلك ملا فيها من إحياءات بالغة
س ؛فيه إحياء باملعاناة الشديدة واآلالم القاسية احلبيسة يف أنفاسها  إذ لو استطاعت أن ُتنَفِّ

ها حتكي صورة األم  بلفظها وجرس)احلرسات( وصيغة ،عنها خلففت شيئًا من آالمها
قها احلزن  ، يصور تراكم األحزان)يف أعامقها( والقيد ، وأضناها أنني الفراق،التي مزَّ

 ،ومتكنها من قلب تلك األم التي احرتق كبدها عىل ابنها املغيَّب يف ظلامت السجون
م عىل متعلقه ، متييز)أملا(و  .كريه للتهويل والتفظيعن وت، لالهتامم)تواريه( وُقدِّ

  : فيقول ألبيه، وخلق قويم، وما كان يتحىلَّ به من أدم جم،تظهر رفاهة حس شاعرناو

جاء  فيه معنى الر)طلباف( واألمر يف ، ألنه فعل طلبي،والفاء واقعة يف جواب الرشط
  .)١( وإال فهو دعاء ،ويكون من األدنى إىل األعىل ال عىل سبيل الترضع

                                                
 .٥٠، ٤٩: اديعبد احلليم حممد ش/ اجلني الداين يف تذوق املعاين، د:   ينظر)١(

ــــامقِهايف وُتَكــــتُِّم الـَحــــسـراِت -٦٠    َأْع
 

 أََلـَمـــــًا ُتـــواِريــــــِه َعــــــِن الــِجــيـــــراِن  
 

نـــي-٦١ ـْفـَح َعنِّــي إِنَّ    َفاطـلـــْب إِلـيهـــا الــصَّ
 

 ـغي ِمــنَهـــــا ِســــوى الــُغفـــْراِن تــال َأْبــــ 
 



 

 - ١٦٩٦ -

 مع أن مقتىض السياق ،)إىل( باحلرف )اطلب(ومما أحلظه أن الشاعر قد عدى الفعل 
 ولعل الرس يف عدوله إىل التعبري ، فاطلب منها الصفح عني: فيقال)من(أن يعربِّ باحلرف 

عر ا الغاية وهذا من شأنه أن يبني أنَّ أعظم أماين الش أنه يدل عىل منتهى)إىل(باحلرف 
 ويف هذا داللة الصدق واحلرص ،وأجل ما يبتغيه وينتهي إليه مراده هو صفح أمه عنه

 ، إنام أنا إليك: كقول القائل، تكون غاية)إىل(" قال أبو القاسم الزجاجي،عىل تلبية مطلبه
  .)١("أي أنت غايتي

ر السابق بتلك بية مطلبه جعلته يستتبع أسلوب األم تلإن رغبة الشاعر األكيدة يف
 وقد ُفِصلت عن سابقتها ملا بينهام من ،)إنني ال أبتغي منها سوى الغفران(  اجلملة اخلربية

 وأسلوب القرص بالنفي )إن( وقد صاغها الشاعر مؤكدة بـ ،كامل االنقطاع بال إهيام
 قرص موصوف عىل صفة قرصًا ،رانواالستثناء حيث قرص ما يبتغيه من أمه عىل الغف

 .حقيقيًا عىل سبيل االدعاء واملبالغة
وإذا كان األصل يف طريق النفي واالستثناء أن ُيستعمل فيام شأنه أن جيهله املخاطب 

 وإنام أراد أن يربز قوة ، إال أن شاعرنا مل يقصد ذلك)٢( وينكره أو ما ينزل منزلة املنكر 
ليعرب عن عمق  ، به يف النفسفنقله يف اللفظ كام أحسَّ  ، نفسه ومدى متكنه يف،اخلرب

 ومن هنا عرب بصيغة ، وكأن ذلك هو غاية املنى،مه ورضاها عنهأوصدق رغبته يف عفو 
  .)٣(  الدالة عىل االجتهاد يف الطلب )أبتغي(

                                                
 – دار األمل – مؤسسة الرسالة –عىل توفيق احلمد / د:  ، ت٦٥:   كتاب معاين احلروف للزجاجي)١(

 .  ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ –األردن 
 .٣٢٩: دالئل اإلعجاز:   ينظر)٢(
 .٦٦: املفردات للراغب:   ينظر)٣(
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  :ثم حيكي لنا شاعرنا واحدة من أمنيات أمه فيقول

 من هذه األبيات الثالثة مسوق بأسلوب خربي يتناسب مع 
 )ما زال( وصيغة االستمرار يف تعبريه ،املوقف الذي يستحرض فيه االبن أمنية أمه الرؤوم

 وتعبريه بـ ، وأن أمنيتها مل تغب عن عقله حلظة واحدة،اط قلب الشاعر بأمهتصور ارتب
 ، واسرتجاع ذهن الشاعر له من املايض القريب، يوحي بحسن كالمها)رنني حديثها(

 ،فيه إبراز للمعنىو فيه إطناب بذكر املرتادف )َومقـالِـها فــي َرْحـَمـٍة َوحنـانِ  (وعطُف 
 .البنها عىل تلبية مطلبها يف حنوٍّ بالغوبيان لرغبة األم يف حثها 
 )الرفاعي( وقد صاغه ،ها عىل ابنهات متهيد من األم لعرض أمني:

صًا صورة األ  فجاء النداء باهلمزة التي ،م وما حتمله من مشاعر جياشة جتاه ابنهامتقمِّ
 كان التعبري بصيغة  ثم، واليربح خياهلا،للقريب داللة عىل أنه حارض يف قلبها ووجداهنا

 وما توحي به من معاين الدفء واحلنان وإظهار احلرص والشفقة عىل )بنىَّ (التصغري 
 وقد جاءت )وت عليلةدإين قد غ( وقد كان هذا النداء بمثابة التمهيد جلملة ،االبن

 كام زادت رغبتها تأكيد بجملة موضحة ،مؤكدة لتظهر رغبتها األكيدة يف تلبية مطلبها
 وهي كناية عن تقدم سنها وما )مل يبق يل جلد عىل األحزان(ملعنى سابقتها ومقررة 

 .يصحب ذلك من علل وأمراض

ــديثِهايف مــاَزاَل -٦٢ ـــُن َح ـــي َرنـي    َسْمعـ
 

ــــاِن   ــــٍة َوحنــ ــــي َرْحــَمــ ــــا فـ  َومـقـالِـــهـ
 

ـــي قـــد َغــــَدْوُت عـلـــيلةً :  َأُبنَــــيَّ -٦٣   إنِّ
 

ـــزاِن   ـــى األَْح ـــٌد َعلـ ـــي َجــَلــ ـــَق لـ  مل يـــب
 

   فـْرَحًة بِالــَْبْحِث َعـنْ فَـَأذِْق ُفـؤادِي -٦٤
 

 بِنْــِت اَحلــالِل َوَدْعـــَك ِمــــْن ِعـــْصــيــانــي  
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 )فأذق(فعل ال والفاء يف ،وبعد هذا التمهيد جاء ترصحيها بأمنيتها يف البيت الثالث
 ثم اشتق )الراحة( ملعنى )اإلذاقة( وقد استعريت ،عاطفة تفيد الرسعة يف تلبية مطلبها

 . وذلك عىل سبيل االستعارة الترصحيية التبعية)أرح فؤادي(  بمعنى)ذقفأ(منها 
 وتنكريها فيه إحياء بالسعادة البالغة التي ستعرتي )أذق( مفعول ثان للفعل )فرحة(و
 .األم

 تعبري دارج أقرب إىل لغة العامية حني يكنون به عن )بنت احلالل(والتعبري بـ 
 بل فيه مراعاة للغة األم ،قطة أسلوبية من الشاعر وهذا التعبري ال يعد س،)العروس(

 ، كام يربز طرفًا من مالمح البيئة االجتامعية للشاعر، ألنه يسوقه عىل لساهنا؛وثقافتها
وهذا يتفق مع صنيع كتَّاب القصة أو الرواية يف كتابة احلوار عىل ألسنة الشخصيات 

 والذين يلجئون إىل إدارة ،حى بالعامية أو الفصيكتب القاص حوار قصته"العامية فقد
 كأنام ،احلوار عىل ألسنة أبطاهلم بالعامية يضعون نصب أعينهم طبيعة رسم الشخصية

 ، دون أن يبث فيها الروح الفنية التي متيزها ومتنحها سامهتا،الفنان يستمد من الواقع مادته
عية دون اختيار ما يدور عىل ألسنتهم يف احلياة الواقوكأنام يدير عىل ألسنة شخصياته 

  .)١( "وهتذيب

 نراه يعود ساردًا أبياته ،وبعد أن استعرض الشاعر أمل األم الضائع بلغتها ولساهنا
 :عىل لسانه مرة أخرى فيقول

                                                
 . بدون تاريخ–مكتبة مرص  – ١٩:   القصة من خالل جتاريب الذاتية لعبد احلميد جودة السحار)١(

ــاَنــةً ..... .ـةً ـْت لــهـا ُأْمـنِـيَّـ كـانَ -٦٥   َريَّ
 

  ـــــــاٍل لـــــَهـــــــا َوَأمـــــانيـــا ُحــــْســـَن آم 
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 ، فيه ما جيعله يسبح بفكره وخياله إىل املايض)كانت(ون ماضيًا وتعبريه بفعل الك
 وهذا مما يتفق مع املعنى األصيل هلذا ،ويملؤه األسى واحلرسة عىل أمنية أمه الضائعة

 إلفادة االهتامم )كان( عىل خرب )هلا( وتقديم ،)١(الفعل وهو الداللة عىل امليض واالنقطاع 
 نكرة للتعظيم والتفخيم )أمنية( وقد جاءت ، بأمنيتهاوالتوكيد عىل تعلق قلب تلك األم

انة( ووصفت بصيغة املبالغة ،من شأهنا ي، وذلك عىل سبيل املجاز،)ريَّ انة من الرَّ  ، فريَّ
ا)رِوي( : يقال،)َرِوَي (وفعلها  م: وَرِوي الشجر والنبت، من املاء ونحوه ريَّ  فهو ، تنعَّ

انة  ا وريَّ ان وهي ريَّ  لغلو تلك األمنية وعظمتها يف قلب )الري(تعري لفظ  وقد اس،)٢(ريَّ
انة( ثم اشتق من الري ،األم  وذلك عىل سبيل االستعارة ،)غالية وعظيمة( بمعنى )ريَّ

 .الترصحيية التبعية
فيتعجب من أمنيات أمه  ،ثم نرى نربات األسى والندم تفيض من قلب شاعرنا

 اإلنشائية غري الطلبية بتعجب من األسالي وال،)يا حسن آماٍل هلا وأمان( فيقول ،وآماهلا
بطبيعته من املواقع الشعرية اخلالصة التي يتوهج فيها اإلحساس باألشياء "وهو

 ، وهذا التعبري يف البيت يكشف عن حزن الشاعر العميق يف جتاهله لرغبة أمه،)٣("واملعاين
 .مما ضيَّع عليها الفرحة والسعادة برؤية ابنها يف بيت الزوجية

 مما يعطي ) وأمان–آمال (اف إىل ما سبق هذا اجلناس الناقص الواقع بني لفظي يض
 وهو مما يتناسب مع نفسية ، ويمتع األذن ويطرهبا،جرسًا موسيقيًا حيرك الذهن ويثريه

  : ثم يقول الرفاعي،الشاعر احلزينة يف التنفيس عام خيتلج جوانحه من أحزان وآالم
                                                

 –طه عبد الرؤوف سعد، املكتبة التوفيقية : ، ت١٥٢/ ٢: اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي:  ينظر)١(
 .بدون

 .٢٨٣: املعجم الوجيز:   ينظر)٢(
 .١٩٣: حممد أبو موسى/  د– دراسة بالغية –دالالت الرتاكيب :  ينظر)٣(
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 ... ولكن،والبيت يصور أمل األم وسعادهتا يف حتقيق حلمها املنشود وأمنيتها الغالية 

الغ حيث شبه والتصوير يف البيت عامده االستعارة التمثيلية الرائعة ذات اخليال الب
 عىل وجودها األم بالرغم من حرصها عىل حتقيقها وتعليق بالغ سعادهتاعدم حتقيق رغبة 

 حتى بدا يف صورة تأخذ ،زلت ثوباً مجيًال وأبدعت فيه أيامَّ إبداعهبيئة املرأة التي غَ 
 فلم تسعد  ، هذا الغزل بغري إرادهتاَض قِ  ولكن رسعان ما نُ ، وترس العيون،األلباب

عىل سبيل   وذلك، ثم استعار هيئة املشبه به هليئة املشبه، ومل تتحقق رغبتها،ابثوهب
  واالستعارة تكشف يف صورة حمسة عن تعلق قلب األم بتلك األمنية،االستعارة التمثيلية

 كام توحي بمدى أملها وحزهنا عىل تلك ،وعن بالغ سعادهتا التي كانت مرهونة بتحققها
 .األمنية الضائعة

ن الصورة السابقة تأثر الشاعر بالقرآن الكريم يف تصويره لناقيض العهود يف ويبدو م
M  {  z  y  x  w   v       -تعاىل - قوله   u  t  sL )واقتباس  )١

ه من ثقافة دينية يظهر أثرها دائًام يف لغته  نتالشاعر من القرآن الكريم يكشف عام حتويه خزا
 واملعني الذي ال ينفذ ،لكريم هو النبع الصايف فالقرآن ا، وال عجب يف ذلك،وتصويره

 ويقتبسون ، يف إبداعاهتم الفنية فيتأثرون به،والشعراء ،عطاؤه ويتزود من معينه األدباء
 .منه صورهم وأخيلتهم

                                                
 .٩٢:  سورة النحل)١(

  ومل غزلـــَت خيــوط الــسعد خمــضال -٦٦
 

 نـــتـــقاض الــغــزل فــــي احلــسبانايكـــن  
 

ــــه  ــــى املــــرء يدرك ــــل مــــا يتمن ــــا ك   م
 

ــــسفن  ــــشتهي ال ــــام ال ت ــــاح ب ــــأيت الري   ت
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والصورة يف اآلية القرآنية وإن كانت توحي بالتحقري والتجهيل والتوبيخ والتعجيب 
 إال أن ، وترتكه قطعًا منكوثة– بنفسها –زهلا ثم تنقضه من تلك املرأة احلمقاء التي تفتل غ

 وكأننا  نرى ،هلا إحياء آخر يف بيت الشاعر وهو اإلحساس باألسى واحلزن واحلرسة
اض الغزل يف اآلية ق كام أن انت،الشاعر وأمه ومها يذرفان دموعهام عىل أمنياهتام الضائعة

اض الغزل يف البيت فهو ق أما انت،اإلرادةكان من صنيع تلك املرأة احلمقاء ضعيفة العزم و
 . مما يزيد من مأساهتا وآالمها،أمر خارج عن إرادة أمه ومل يكن يف حسباهنا

دماج بني الصور والربط بينها ويتضح من نظم الشاعر لصورته قدرته عىل اإل
 )خيوط السعد(وصهرها يف بوتقة واحدة يف تآلف بديع فنلحظ التشبيه البليغ يف قوله 

 والصورة فيها إحياء ، غزلت السعد كخيوط: واألصل،هو من إضافة املشبه به إىل املشبهو
 كام أكد ، األم البنهااودهتباملستقبل احلامل املرشق امليلء بالتطلعات واآلمال التي كانت 

هذا املعنى تلك االستعارة املكنية املاتعة يف الضمري العائد عىل لفظ السعد يف قوله 
 ثم حذف املشبه به ورمز إليه ، بقطرات الندى بالنبت املبتل)السعد(يث شبه  ح،)خمضالً (

 وإثبات هذا الالزم ، وذلك عىل سبيل االستعارة املكنية)خمضالً (بيشء من لوازمه وهو 
 .للمشبه استعارة ختييلية قرينة املكنية

   :خري من املقطوعة يف قولهوتبلغ قمة املأساة واألمل يف البيت األ

 تبلغ فيها ، ظرف زمان يصور تلك النقطة الفاصلة يف حياة شاعرنا  وأمه)اآلن(و
 يف البيت ال يراد به حقيقته من السؤال عام يميِّز )أي( واالستفهام بـ ،هتامأساهتام قمة شد

ــــــٍح  وَ -٦٧ َــأيِّ َجــوانِ ــــ   اآلَن ال َأْدري بِـ
 

ــــاِن   ــــَأيِّ جنـ ــــدي َأْم بِـ ــــُت َبــْعـ  َســَتــبـيـ
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ر ما خيتلج نفس الشاعر من حزن عميق هِ ظْ ، وإنام يُ )١(مر يعمهام أ املتشاركني يف أحد
ذ كيف سيكون حاهلا إذا علمت بخرب إعدامه ؟ وكيف ستتحمل إ ،وأسى بالغ جتاه أمه

أثر  الصدمة وضنني الفراق ؟ وقد شاركت ألفاظ البيت مجيعها يف الداللة عىل تكثيف 
 ، داللة عىل احلرية)ال أدري( تأمل نفي الدراية يف ، بالشاعرمل التي أملتمشاعر احلزن واأل

 املتصلة يف الشطر الثاين تصعيدًا )مأ( بعد )أي( كام كرر االستفهام بـ ،واإلحساس بالعجز
  عىل مما يدل )ال( يف سياق النفي بـ )وجنان ،جوانح(كر ن كام ، ومبالغة يف أحزانه،تهأسامل

 يف اإلشارة إىل ما يتوارد من مهوم وأحزان يف )ستبيت(عل  وال ختفى داللة الف،االنعدام
بة  هذا فضًال عن كثرة حروف املد يف أكثر كلامت ،الليايل القاسية عىل قلب تلك األم املعذَّ

 وقد جاءت مالئمة لنفسية الشاعر التي سيطرت عليها اهلموم واألحزان وكأهنا ،البيت
 .ام يدور يف نفسهعكانت وسائل تنفيس 

����������������������������������������������������
������������

   هــذا الـذي َسـطَّْرُتـُه لــَك يـا أبـــي-٦٨
 

 َبــــــْعــُض الـــذي َيـــْجــري بِِفْكـٍر عـاِن  
 

َقْت -٦٩ يـاُء َوُمــزِّ    لكـْن إذا اْنَتــَرصَ الـضِّ
 

ـــانِ   ـــموِع َشـــريـــعـــُة الُقـــْرصــ ـ ــِد اْجلُ   َبَي
 

تـي- ٧٠    َفلـََسـْوَف َيـْذُكــُرين َوُيْكـبِــُر ِمهَّ
 

 َمـْن كــاَن فــي َبلـَدي َحـــلــيــَف َهـــواِن  
  

 من عيون شعرنا احلديث اتعة وتلك الدرة امل،وخيتم شاعرنا تلك امللحمة الرائعة
 وهو أمثل ،ما صنعه هو احلق وأنه عىل يقني بأن ،ن احلق منترص ال حمالةأبالتأكيد عىل 

 ويسقط أهل ، وذلك حني متزق رشيعة القرصان،ناألوطاسبيل لتحقيق حرية وكرامة 
                                                

عبد احلميد هنداوي، دار /  حققه وقدم له وفهرسه الدكتور– ٤٢٢: لعلوم للسكاكيمفتاح ا:  ينظر)١(
 . م٢٠٠٠ هـ، ١٤٢٠ – ١ ط – لبنان – بريوت –الكتب العلمية 
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 ب يف البيت األول من هذه املقطوعة من األسالي)هذا(والتعبري باسم اإلشارة 
ص مجيع ما سطره ألبيه يف تلك الرسالة  حيث استطا،الرفيعة ع الشاعر من خالله أن يلخِّ

 كام أنه حيمل يف طياته مجيع أحزان الشاعر ومآسيه منذ ،خرىأته مرة د حاجة إىل إعادون 
 وهي بالشك أضحت معلومة ،ن يبثها ألبيهأ والتي أراد ،بدء القصيدة حتى هنايتها

 ألن الصلة ، عقب اسم اإلشارة)الذي(وصول  ومن هنا ناسب أن يعربَّ باسم امل،معروفة
 ).سطرته لك يا أيب(صارت معلومة 

ع أباه هبذا النداء  مل  املفعم بظالل احلرسة واحلزن واأل)يا أيب(ويأبى الشاعر إال أن يودِّ
 .خري النداء األفربام كان ،عىل الفراق املنتظر

كل ما يف جوانحه من أحزان رج  يوحي بأن الشاعر مل ُخيْ )بعض(والتعبري بلفظ املسند 
 يف تلك الزنزانة  ولكنه ما نفَّس إال بالقليل يف تلك الرسالة التي ،ومهوم وآالم

 . والفكر عان، واخلطب عسري، وذلك ألن املوقف جلل،الصخرية
 اسم )عان( إذ ، من قبيل املجاز العقيل، بمعنى متعب ومرهق)عان(ووصفه للفكر بـ 

 ، والفكر ال يوصف بذلك حقيقة،)٢( تعب وأصابته مشقة : بمعنى عناءً )نىع(فاعل من 
  وهذا املجاز يتناسب مع نفسية ، رجل متعب ومرهق: فيقال،بل يوصف به صاحبه

                                                
 .٥ ، ٤:  سورة الروم)١(
 ).عنى : (  لسان العرب)٢(
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الشاعر املعذبة التي أثقلتها وطأة اهلموم واألحزان والتي حتيطها اهلواجس والشكوك من 
 .كل جانب

  :لو طال الزمن فيقول الرفاعيومع ذلك البد لفجر احلرية أن يسطع حتى و

 )لكن( والتعبري بحرف االستدراك ،فمهام طال الظلم واالستبداد فهام إىل زوال
 ،ية وحتقيق الكرامةيكشف عن صفحة أخرى من صفحات التاريخ مكللة بأريج احلر

 فهو ،شاعر وصيحاته املتوالية ضد القهر واالستبدادللوتلك من ثمرات النضال الوطني 
 ، وإن مل متكنه الظروف من التمتع بفجر احلرية، فلن يضيع ذلك هباء،ى بنفسهحَّ ضوإن 

 ، والتي تستعمل غالبًا يف الرشط املقطوع بوقوعه)إذا(بـ   ولذا عربَّ ،وهو آت ال حمالة
 . لإلشعار بتحقق الوقوع)انترص(وأتبعها بالفعل املايض 

 )الضياء( استعري لفظ )انترص الضياء( ففي قوله ،وقد اشتمل البيت عىل استعارتني
 فيها إحياء بالتبشري بغد مرشق سعيد ُينِْهي ، وهي استعارة ترصحيية أصلية،للحق والعدل

طاع الشاعر بخياله الواسع ومهارته الفنية  كام است،حياة الظلم والقهر واالستبداد واهلوان
يس للقضاء  حيث استعري التمزيق احل، وقهر الطغيان،أن يرسم صورة حمسة لزوال الظلم

قت بمعنى،عىل رشيعة القرصان  وفيها تصوير بارع ، قىض عىل: ثم اشتق من التمزيق ُمزِّ
 ،من الوجودلقوة مجوع الشعب الغاضبة عندما تنقض عىل هؤالء الطغاة لتمحوهم 

قت(والفعل   بل ، بصيغته وجرسه يدل عىل أن القضاء عليهم ليس من السهل بمكان)ُمزِّ
 والشك أن رضيبتها ، ألن املقابل عظيم وهو احلرية؛ وبذل اجلهد،البد فيه من املعاناة

َقْت -٦٩ يـاُء َوُمـــزِّ    لكــْن إذا اْنَتـــَرصَ الــضِّ
 

ـــُة الُقـــْرصـــــاِن   ـــموِع َشـــريـــع ـ ــِد اْجلُ  َبَي
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 وهو ، وتوحد اهلدف والغاية، إذ البد من وحدة الصف)بيد اجلموع( ولذلك قال ،غالية
م املثال ليكون معلًام أمام الباحثني عن احلرية والكرامةوإن ضحى بنف  .سه فهو يقدِّ

 وهي كناية عن هنج هؤالء )رشيعة القرصان(والننسى أن نشري إىل الكناية يف قوله 
 .الطغاة يف إذالل شعوهبم واالستيالء عىل خريات بالدهم يف هنم وجشع

 : لذا يقول، غداً رألحراوشاعرنا وإن ُغيِّب خلف أسوار احلياة فسوف يتذكره ا

 والتعبري بحرف التسويف مما يوحي بثقة ،الرشط السابقوالفاء واقعة يف جواب 
سطرَّ بحروف من نور  وسي،الشاعر عندما تسقط الطواغيت بأن دوره لن ينساه التاريخ

 أما ، باق– بالشك – واحلق ، وذلك ألن مبدأه قائم عىل احلق،الكرامة  وطيب،احلرية
 وتلك سنة اهللا يف كونه ،الباطل فهو وإن عال وانتفش فرسعان ما يكون هباء ال بقاء له

M  Ä  ÃÂ      :-سبحانه   – قال ،وخلقه   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º   ¹
Ê  É  È   Ç  Æ   Å  ËL )١(. 

 وهي كناية عن صفة )مهتيُيْكرب ( األوىل يف قوله ،وال خيفي ما يف البيت من كنايتني
 )من كان يف بلدي حليف هوان( والكناية الثانية عن موصوف يف قوله ،التبجيل والتقدير

دوا عىل الظلم   ، وذاقوا ويالت االستبداد من غالبية الشعب املطحونكناية عن الذين تعوَّ
 داللة عىل كثرهتم حيث متتد لتشمل كل األجيال )من(عبريه باسم املوصول املبهم ويف ت

 نلمح )حليف هوان( كام أن تعبريه بـ ،التي سرتدد عىل ألسنتها مسرية هذا الشهيد الشاب

                                                
  .١٧:  سورة الرعد)١(

تــي- ٧٠    َفلـَـَسـْوَف َيـْذُكــُرين َوُيْكـبِــُر ِمهَّ
 

 َمـْن كــاَن فـــي َبلــَدي َحـــلــيــَف َهـــواِن  
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 وهذا مما يعظم من دور شاعرنا ويرفعه يف ذرا املجد ،فيه الرضا باهلوان واخلنوع والذل
 .ى بنفسه فمن أجل أن حتيا أمته من بعده فهو وإن ضحَّ ،والعال

ض ،وإذا كان شاعرنا قد فاته أن يري هذا اليوم الذي ستسقط فيه الطواغيت  وتقوَّ
 ولذلك ،ن هناك لقاء سيجمعهم مجيعاً يف حمكمة العدل اإلهليةأ فهو عىل يقني ب،عروشهم

  :ينهي قصيدته بقوله

ن،وإذا كان شاعرنا بارعًا يف استهالل قصيدته  ما يشري  البيت األول منها حيث ضمَّ
 فجاء هذا البيت األخري مالئًام ملوضوع ،فإنه مل يكن أقل براعة يف انتهائها ،إىل مضموهنا

د ،القصيدة  ،به الشاعر خالل قصيدته من ظلم احلكام وجربوت املستبدين ومناسبًا ملا ندَّ
 كلُّ مظلوم  والتي سيقتص فيها، فهناك املحكمة اإلهلية، القصاص يف الدنيافهم وإن فاهتم

 .من ظامليه
ن هذا االنتهاء ما ،وكذلك إذا كان الشاعر قد برع يف حسن انتهاء قصيدته  فقد تضمَّ

ى هذا بالغيًا يشعر بانتهاء الكالم ومتامه وُيس   فالقارئ للبيت يدرك )١( )برباعة املقطع(مَّ
 . فليس بعده ثمة من كالم،جيدًا أنه آخر مطاف القصيدة

شبه  حيث )ظل عدالة(والتصوير يف هذا البيت قائم عىل املجاز االستعارى يف قوله 
و  ورمز إليه بيشء من لوازمه وه، ثم حذف املشبه به،العدالة بشجرة وارفة الظالل

الالزم للمشبه استعارة ختييلية هذا  وإثبات ، وذلك عىل سبيل االستعارة املكنية،)ظل(
 .قرينة تلك املكنية

                                                
 .١٢٤: ستيتالشحات حممد أبو / دراسات منهجية يف علم البديع، د:   ينظر)١(

ــةٍ -٧١ ــلِّ َعداَل ـــَت ظِ ـــقاٍء َتــْح    َوإلــــى لِـ
 

ـــِة األَْحـكـــــــاِم والـــمـِيــزانِ    ُقــــــْدســــِيَّ
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 هنا يتصاغر هؤالء الطغاة أمام وبعد أن يقف اجلميع يف ظل تلك العدالة الساموية
بى  والعدالة ال حتا، ألن امليزان دقيق؛ ويتضاءل املتكربون وينزوي املتجربون،عظمة اهللا

 ، فامليزان حساس يزن الذرة وحيسبها)قدسية األحكام وامليزان( ألهنا ؛أحدًا وال جتابيه
 ، فسبحانه أعدل العادلني وأحكم احلاكمني، وإن رشًا فرش، إن خريًا فخري،وجيزي عليها

 وشاعرنا وإن ظلم يف دنيا الناس فلن تظلمه ، وقىض به بني عباده،أقام الكون عىل احلق
=      <  ?  @  M  CB  A  وصدق سبحانه ،ءعدالة السام   <       ;  :

  P   O   N  M  LK  J  I  H  G  F   E  DL  )١(. 

                                                
 .٤٧آية :  سورة األنبياء)١(
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A 
 ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده الرشيك له،احلمد هللا محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه

 ،املرسلني والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء وأرشف ،وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله
 .وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

هاشم ( والتحفة الفنية الفريدة لـ ،فبعد هذه املعايشة الطيبة مع تلك الدرة الشعرية
 كام تدل ، لفظًا وأسلوبًا وتصويراً ، يتضح لنا جليًا أهنا فاضت بالقيم اجلاملية،)الرفاعي

 من القصائد التي – بحق – مما جيعلها ،ية والفنيةقدرة الشاعر اإلبداعداللة واضحة عىل 
 وأستطيع أن أسجل أهم املالمح والسامت الفنية والبالغية ،يثدتعد من عيون الشعر احل

  : وهي،التي حفلت هبا تلك القصيدة
 حشد فيه من ،استطاع الشاعر بمهارة فنية أن يسوق قصيدته يف ثوب قصيص �����

األحاسيس ما يثري شعور املتلقي بالغضب والثورة ضد كل الصور واألفكار واملشاعر و
 . ويتعاطف مع هذا الشاب يف ثورته عىل الظلم واالستبداد،معتد أثيم
ظ ا حيث جاءت ألف، استطاع الشاعر أن يوائم برباعة فنية بني ألفاظه ومعانيه�������

ة بالعديد من  كاشفة عن نفسيته املشحون،القصيدة موحية ومعربة عن مشاعره وأحاسيسه
 .اآلالم واهلموم واألحزان

 حيث أتاحت له )الكامل( كان الشاعر موفقًا يف بناء قصيدته عىل أنغام بحر �������
 وغلبة احلركات عىل السكنات مساحة  ، وما تتسم به من طول،تفعيالت هذا البحر

 .عني بيتاً للرسد والبوح بام تعج به نفسه من آالم وأحزان حتى بلغت القصيدة إحدى وسب
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ج الشاعر قصيدته بقافية كانت يف غاية املناسبة لتجربته الشعرية وحالته �������  توَّ
 الواقع قبل روي القصيدة يف مجيع أبياهتا بمثابة )األلف( كام كان حرف املد ،النفسية

 .من خالهلا أن يبوح بكثري مما متتلئ به نفسه من مهوم  وأحزان وآالم استطاع دقات عالية 
 وبخاصة االستعارة املكنية والتي جاءت يف مقدمة ، كثرة املجاز اللغوي�������

 فكانت بحق رياض القول الذي عاش الشاعر ،أنواع االستعارة التي حفلت هبا القصيدة
 وذلك ملا حتمله من خيال ، وجاءت معربة عن معانيه يف صورة واضحة،يف رحابه الواسع

 وييل االستعارة املكنية يف الذكر االستعارة ،هشعري ماتع يقوم عىل تنايس التشبي
 ويف أغلب أنواع املشتقات ، والتي جاءت يف األفعال،الترصحيية بنوعيها األصلية والتبعية

 يف – أيضًا – كام جاءت ،) وصيغ املبالغة–والصفة املشبهة  – ل واسم املفعو–اسم الفاعل (
 – بناء صوره عىل االستعارة  التمثيلية  كام اعتمد الشاعر يف)يف( وبخاصة احلرف ،احلروف

 واستطاع بمهارة فنية أن يمزج بني عنارصها يف تعانق –وإن جاءت يف صور معدودة 
 . فتكاتفت مجيعها يف إبراز مراده وحتديد هدفه،وائتالف

 اتسمت بالوضوح الذي يعربِّ عن ، اشتملت القصيدة عىل ثامين تشبيهات�������
 وقد جاءت ثالثة منها ،ملعنى الذي يريد أن يعكسه عىل صورة املشبه ويبني ا،مراد الشاعر

قبيل وهو من ، بينام جاء تشبيه واحد منها  اخلامسة وجاءت متوالية يف املقطوعة،ضمنية
 ، مرتني )مثل( وجاء التعبري بلفظ ، وكان يف املقطوعة الثامنة،إضافة املشبه به إىل املشبه

 وذلك يف البيت التاسع ،به مطلق التشابه بني الطرفنيل يراد  ب،يراد به حقيقة التشبيه وال
 . والسادس والعرشين،عرش
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ثالثة ال إجد له يف القصيدة أ فلم ، ندرة استعامل الشاعر للمجاز املرسل�������
 ).اعتبار ما سيكون( وآخر عالقته )اجلزئية( ام عالقتهموضعني  ،ضعامو

 وقد جاءت األساليب ، اخلربية واإلنشائية تنوعت األساليب يف القصيدة بني�������
 كام جاءت ،اخلربية لتناسب هبدوئها نفسية الشاعر وما يريد أن يقرره من حقائق

 وكان ، اإلنشائية الطلبية مصورة ملا حيمله من مشاعر األسى واحلزن واحلريةباألسالي
 ،سلوب النداء يليه أ، حيث جاء يف ثامنية مواضع،من أبرز ألواهنا أسلوب االستفهام

 ى جاءت مفعمة بمعاين األس، مخسة منها يف نداء أبيه،حيث جاء يف سبعة مواضع
   .واحلزن

 وجيعل منه )الواو( استطاع الشاعر بمهارة فنية أن يوظف حرف العطف �������
 قاصدًا من وراء ذلك أن يعدد من صور مأساته وآالمه وأن ،عروة تربط بني عدة مجل

 .من مشاعر األمل واحلزنبه  احدة تكثيفًا ملا أملَّ جيمعها يف بوتقة و
 واتسمت بعض ،كام وظف الشاعر أسلوب الرشط توظيفًا جيدًا يف القصيدة �������

ة ع وقد جاء ذلك جليًا يف املقطوعة الساب،أساليبه بطول فعل الرشط قبل أن يأيت اجلواب
 .ها يف البيت التاسع واخلمسني وكذلك يف املقطوعة التي تلي،يف البيت السابع واألربعني

 وكان من أبرز صوره ، بصور البديع إال بالقليل منها مل حتفل القصيدة ���������
 وقد ساهم ، واملعنى هو الذي طلبه، وقد جاء طبعيًا غري متكلف)الطباق(وإن جاء قليالً 

 ،قابلة املعنويةامل – أيضاً – وكان من بني صور البديع ، والتأكيد عىل فكرة الشاعر،يف بيانه
 وجاءت كاشفة عن حال الشاعر وحال بعض العنارص ،ةعوالتي بدت يف املقطوعة الساب
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ج عمله من أحزان وآالم يف حني أن الكون من حوله يحياألخرى ليفصح من خالهلا عام 
 .بالسعادة واآلمال
عض األلفاظ ب حيث عرب ب، بدا تأثر الشاعر واضحًا بالقرآن الكريم���������

 وقد جاء – نقض الغزل – مصبوغة –غالل  األ– اجتثت – وجترعي –متور (قرآنية مثل ال
 . عام حتويه خزانته من ثقافة دينية يظهر أثرها دومًا يف لغته وتصويره،ذلك كاشفاً 
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�� �
  املكتبة التوفيقية ، طه عبد الرؤوف سعد: ت،تقان يف علوم القرآن للسيوطياإل )١(

 .بدون
حممود موسى /  د ، فقه داللتهام واستعامهلام يف القرآن الكريم ءاإلتيان واملجي )٢(

 . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٨ ، الطبعة األوىل مكتبة وهبه محدان 
حممد إبراهيم /  د لم البيان  دراسة حتليلية لعأساليب البيان والصورة القرآنية  )٣(

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦  ،١  ط ، املنصورة  دار وايل االسالمية : نرش،شادي
 سنة ،٦ط  ، مكتبة ومطبعة صبيح  حممود مصطفى، أهدى سبيل إىل علمِي اخلليل )٤(

 . م١٩٦٦
حممد عبد /  د : رشح وتعليق وتنقيح،اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القزويني  )٥(

 . الطبعة الثالثة بريوت  دار اجليل - خفاجي املنعم
  طبعة األزهر للطباعة ،صباح عبيد دراز وآخر/ د ،بحوث بالغية يف علم البديع )٦(

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧  رشكة مرص دمنهور 
 . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢٢  للعام اجلامعي ،رفعت السوداين/  د ،بحوث يف علم املعاين )٧(
                ، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيعكيشالربهان يف علوم القرآن للزر )٨(

 . م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦ - هـ ١٤٢٥
 . بدون تاريخ ٧ ط  مكتبة اآلداب  لعبد املتعال الصعيدي   ،بغية اإليضاح )٩(
 مطابع املختار حممد إبراهيم شادي /  د ،البالغة الصوتية يف القرآن الكريم )١٠(

 . م١٩٨٨  - هـ ١٤٠٩  الطبعة األوىل اإلسالمي 



  

 - ١٧١٣ -

  مطبعة األمانة عىل صبح /  د ، عند ابن الروميالبناء الفني للصورة األدبية )١١(
  . هـ١٣٩٦  ١ط 

  منشأة ،مصطفى السعدين/  د ،البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب احلديث )١٢(
 . م١٩٨٧ سنة دار املعارف باإلسكندرية 

              الطبعة األوىل  ليم حممد شاديعبد احل/  أ د ،ن التبيان يف أرسار البيا )١٣(
 . م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠

 ،٤ ط ،حممد حممد أبو موسى/  د ،)دراسة حتليلية ملسائل البيان(التصوير البياين  )١٤(
 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

  مطبعة األمانة عبد احلليم حممد شادي /  د ،اجلنى الداين يف تذوق املعاين )١٥(
  .. م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ الطبعة األوىل 

             فخر الدين قباوة /  د : حتقيق،اجلنى الداين يف حروف املعاين للمرادي  )١٦(
  ١ ط ،  لبنان، بريوت،  دار الكتب العلمية،حممد نديم فاضل/ و األستاذ 

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣
  م ١٩٦٥  ٢ ط ،عبد السالم هارون/  حتقيق ورشح ،احليوان للجاحظ  )١٧(

  .مطبعة احللبي
  الطبعة اخلامسة  مكتبة وهبة حممد أبو موسى /  د ،ائص الرتاكيبخص )١٨(

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١
 . م١٩٧١ - هـ ١٣٩١ ،٣ ط ،عبد السميع شبانة/  د ،دراسات يف النحو )١٩(


