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ملخص: 

هذه الدرا�صة تك�صف عن دور اأ�صلوب الت�صبيه البليغ يف اإظهار �صورة ال�صهادة وال�صهداء 
يف �صعر االأ�رصى الفل�صطينيني يف ال�صجون االإ�رصائيلية، وقد جاءت يف مورين هما: 

املحور االأول: التعريف بالت�صبيه البليغ واأهميته، و�صعر االأ�رصى الفل�صطينيني يف  ♦ 

ال�صجون االإ�رصائيلية واأبرز خ�صائ�صه. 
وال�صهداء يف  ال�صهادة  اإظهار �صورة  البليغ يف  الت�صبيه  اأ�صلوب  اأثر  الثاين:  املحور  ♦ 

�صعر االأ�رصى الفل�صطينيني يف ال�صجون االإ�رصائيلية. 
القمعية، كما ك�صفت  الدرا�صة عن فظائع املحتلني وجرائمهم، واأ�صاليبهم  وقد ك�صفت 
ا عن الظروف ال�صعبة التي يعي�صها االأ�رصى يف �صجون االحتالل، من خالل اأ�صعارهم،  اأي�صً
اأ�صلوب بالغي يدمي  التي نظموها خلف الق�صبان، واأظهرت و�صف ال�صهادة وال�صهداء، يف 

القلوب، وينطق االأل�صنة، �صارخًة من ظلم العدو واأعماله القمعية امل�صينة. 
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Abstract: 
This study attempts to show the role of using metaphor in clarifying the 

image of martyrdom and martyrs in the poetry of Palestinian prisoners in 
the Israeli jails. The study comprises two main parts. The first is concerned 
with defining metaphor and its importance, as well as identifying Palestinian 
prisoners’ poetry and its main features. The second is concerned with the 
effect of using metaphor for clarifying the image of martyrdom and martyrs 
in Palestinian prisoners’ poetry in Israeli jails. 

The study also shows the occupation crimes, aggression and brutality. It 
demonstrates the unbearable conditions the prisoners undergo in the Israeli 
jails through the poetry they have composed behind the jail bars. 

It describes martyrdom and martyrs by a heart- breaking rhetoric which 
demonstrates the suffering from oppression and unlawful acts. 
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مقدمة: 
اأن ال�صعر الفل�صطيني غنّي ثرّي، ويف الوقت ذاته �صعر �صادق؛ الأنه ينطلق من جتربة 
�صعورية، ومعاناة حقيقية، ولهذا ال�صعر األوان متعددة، فمن األوانه ذلك ال�صعر الذي كتب يف 
ا عن تلك امللحمة البطولية التي يخو�صها ال�صعب  ال�صجون االإ�رصائيلية، وتناول ال�صهادة ُمَعرّبً

الفل�صطيني يف ال�صجون وخارجها. من هنا كان هذا البحث، تدفعنا اإليه عدة دوافع: 
ي دور هذا االأ�صلوب  اأواًل: جتلية هذا ال�صعر من خالل اأ�صلوب الت�صبيه البليغ، مع تق�صّ ● 

البالغي يف اإظهار �صورة ال�صهيد يف �صعر االأ�رصى الفل�صطينيني يف ال�صجون االإ�رصائيلية. 
ثانًيا: ال بد من الوقوف على جمال التعبري عند اأولئك ال�صعراء االأ�رصى يف و�صف  ● 

ال�صهادة وال�صهداء والدماء التي ت�صيل رخي�صة من اأجل الوطن. 
وثيقة  ُيعدُّ  بل  فح�صب،  االأدبية  الناحية  عند  تتوقف  ال  ال�صعر  هذا  قيمة  اإن  ثالًثا:  ● 
تاريخية ت�صجل مالحم ال�صعب الفل�صطيني البطولية، وتف�صح جرائم العدو، الذي ال يرقب يف 

الفل�صطيني اإالًّ وال ذمة. 
اأ�صلوب  الباحثان على درا�صة تتتّبع دور  ال�صابقة، فلم يعرث  الدرا�صات  اأما بخ�صو�ص 
الت�صبيه البليغ يف اإظهار �صورة ال�صهادة وال�صهداء يف �صعر االأ�رصى الفل�صطينيني يف ال�صجون 

االإ�رصائيلية، وكل ما كتب �صذرات متناثرة. 
وانتهجت الدرا�صة منهجن هما: 

املنهج اال�صتقرائي يف تق�صي �صعر االأ�رصى الذي يتناول ال�صهادة وال�صهداء.  1 .
واملنهج التحليلي يف حتليل ذلك ال�صعر، ور�صد دور اأ�صلوب الت�صبيه البليغ يف اإظهار  2 .

�صورة ال�صهادة وال�صهداء يف هذا ال�صعر. 
وقد جاءت الدرا�صة يف مقدمة، ومورين، وخامتة، اأما املحوران فهما: 

املحور االأول: عرَّف فيه الباحثان الت�صبيه البليغ، وبّينا اأهميته، وتناوال �صعر االأ�رصى 
ك�صف  فقد  الثاين  املحور  اأما  خ�صائ�صه.  واأبرز  االإ�رصائيلية،  ال�صجون  يف  الفل�صطينيني 
الباحثان فيه عن االأثر الفعال الأ�صلوب الت�صبيه البليغ يف تو�صيح �صورة ال�صهادة وال�صهداء 

يف ال�صعر الفل�صطيني االأ�صري. 
وقد عانى الباحثان من �صعوبات يف الو�صول اإىل هذا ال�صعر، وجتميعه؛ نظًرا لتوزعه 
بني ال�صجن وخارجه. واعتمدا على بع�ص الدواوين املخطوطة واملطبوعة، بع�صها قيل داخل 
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ال�صجون واملعتقالت االإ�رصائيلية، وبع�صها االآخر قيل بعد حترر هوؤالء ال�صعراء من ال�صجون، 
وتدوينهم لتجاربهم واإبداعاتهم ال�صعرية. 

وانتهى البحث بخامتة بنيَّ الباحثان فيها نتائج الدرا�صة، والتو�صيات التي متّخ�صت 
عنها. 

احملور األول: 

التعريف بالتشبيه البليغ وأهميته، وشعر األسرى وأبرز خصائصه: 

التعريف بالتشبيه على وجه العموم: 

اأو ملحوظة،  باأداة ملفوظة  بينهما،  باأمر، يف �صفة م�صرتكة  اأمر  "اإحلاق  الت�صبيه هو 
واأداة  ال�صبه،  ووجه  به،  وامل�صبه  امل�صبه،  اأربعة:  الت�صبيه  فاأجزاء  املتكلم،  يق�صده  لغر�ص 
الت�صبيه، باالإ�صافة اإىل الغر�ص الذي يرمي اإليه املتكلم بعقد الت�صبيه، فال بّد لكل ت�صبيه من 

غر�ص يق�صده املتكلم، ويرمي اإىل حتقيقه" )1( . 

أهمية التشبيه على وجه العموم: 

ومعاين  احل�صن،  الأ�رصار  التعبري  طرق  واأجمع  البالغة،  اأ�صاليب  اأهم  من  الت�صبيه  اإن 
وال�صاقط  يبارى،  ال  الذي  املعجز  منهم  يكون  حتى  القائلني،  اأقدار  تتفاوت  وفيه  الرباعة، 
الذي ال ُينظر اإليه، ولذلك كان املعّول االأكرب يف علم البيان على باب الت�صبيه، فال غرو اأن 

يكون له ذلك ال�صاأن )2( . 
ا ما ُيقال يف بالغة الت�صبيه: اإنه يزيد املعنى و�صوًحا، وُيك�صُبه تاأكيًدا، وُي�صفي  وحقًّ
املتباعدة.  االأ�صياء  التقريب بني  ال�صحر يف  يعمل عمل  الناحية  فهو من هذه  عليه جمااًل، 
والت�صبيه واال�صتعارة جميًعا كما يقول ابن ر�صيق القريواين: "ُيخرجان االأغم�ص اإىل االأو�صح، 
ويقّربان البعيد" )3( . لي�ص هذا فح�صب بل اإن الت�صبيه ُيعدُّ اأ�صاًل من اأ�صول الت�صوير البياين، 

وم�صادر التعبري الغني، ففيه تتكامل ال�صورة، وتتدافع امل�صاهد )4( . 
وهكذا فقد بات فن الت�صبيه مقيا�ًصا للك�صف عن قدرة البليغ واأ�صالته يف فن القول، لذا 
لي�ص عجيًبا اأن ي�صتخدمه ال�صعراء الفل�صطينيون االأ�رصى يف التعبري عن الت�صحية وال�صهادة، 

ور�صم اأجمل �صورة لل�صهيد. 
ولعل من املفيد اأن يذكر الباحثان هنا اأن قيمة الت�صبيه ال ُتكت�صب فقط من طرفيه، اأو 
من وجه ال�صبه القائم بينهما، بل من املوقف الذي يدل عليه ال�صياق، وي�صتدعيه االإح�صا�ص 
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ال�صعوري واملوقف التعبريي، وهل هنالك اأروع واأعز واأنبل من ال�صهادة وال�صهداء ّ!! لذا �صنجد 
الفل�صطينية يف جميع مراحلها،  البليغ وجالله يتجّلى يف و�صف الت�صحية  الت�صبيه  جمال 

ومعاناتها. 

تعريف التشبيه البليغ: 

هو الت�صبيه "الذي حتذف منه اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه، ويف هذا احلذف يّت�صع ميدان 
التخّيل اأمام العقل، وتت�صاعف املبالغة؛ الأن حذف اأداة الت�صبيه اأفاد اأن امل�صبه عني امل�صبه 
اأطلق  ولذا  الوجه؛  تقدير  كل مذهب يف  تذهب  النف�ص  يجعل  ال�صبه  وجه  ادعاًء، وحذف  به 

البالغيون على هذا الت�صبيه ا�صم: الت�صبيه البليغ" )5( . 

أهمية التشبيه البليغ: 

ٌة من غرر البيان العربي، وقمة �صاخمة من قمم االأداء اخلطابي، به  الت�صبيه البليغ ُغرَّ
تظهر �صفة امل�صبه، ويزيد حذف اأداة الت�صبيه ووجه ال�صبه من التالحم ال�صديدين بني امل�صبه 
وامل�صبه به، فتتكّون �صورة بيانية تزيد االأثر االأدبي قيمة، وترفع من �صاأنه، وتك�صو املعاين 

هًة، وت�صاعف قواها يف حتريك النفو�ص نحو ما ُيراد منها.  اأُبَّ
وقد اأ�صار العلماء القدماء اإىل اأهمية الت�صبيه، فال�صكاكي عده "اأقوى الكالم" )6( ، وحممد 
علي اجلرجاين اعتربه "اأقوى مراتب الت�صبيه" )7( ، واإىل مثل ذلك ذهب احل�صن بن علي املفتي 
فقال: " اإن اأعلى اأق�صام الت�صبيه يف قوة املبالغة ما حذف منه وجه ال�صبه واأداته فقط" )8( . 
يف  املعنى  يف  القول  اإجمال  الإفادة  وطريق  وا�صع،  الكالم  اأبواب  من  باب  والت�صبيه 

ًفا للقول وف�صحة �صورة خمتلفة، يجد القائل مت�رصَّ
للتعبري عن  االأ�صاليب  املراد، وخري  لالإبانة عن  الطرق  األطف  البليغ  فالت�صبيه  وهكذا 
اإنه يجمع ثالث �صفات هي: البيان، واملبالغة،  االأفكار. و�صفوة القول يف الت�صبيه البليغ: 
واالإيجاز؛ لذا وّظفه ال�صعراء االأ�رصى يف �صجون االحتالل يف التعبري عن ال�صجن، وعن ال�صهيد 
ا عن املراد  اأف�صل ا�صتثمار، فجاء بحق وحقيقة معرّبً وال�صهادة اأجمل توظيف، وا�صتثمروه 
اأكمل تعبري، وخادًما لالأغرا�ص التي �صيق من اأجلها اأح�صن خدمة، كما �صرنى يف املحاور 

الالحقة لهذا املحور من الدرا�صة. 

ثانًيا - شعر األسرى وأبرز خصائصه: 

احلديث  الفل�صطيني  ال�صعر  من  اأ�صيل  جزء  االحتالل  �صجون  يف  االأ�رصى  �صعر  اإن 
�صكاًل ومو�صوًعا وم�صموًنا، وهو امتداد ل�صعر املعتقلني الفل�صطينيني يف �صجون االنتداب 
الربيطاين، ول�صعراء املقاومة الفل�صطينيني ك�صعر حممود دروي�ص، و�صميح القا�صم وغريهم. 
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اأفواه  وهو �صعر متميز له خ�صو�صيته التي ينفرد بها عن غريه من ال�صعر؛ الأنه انطلق من 
�صعراء عا�صوا جتربة ال�صجن، وجابهوا قمع اجلالد وبط�صه وتعذيبه. وهذا يعني اأننا اأمام 
�صعر مقاوم م�صمخ بالدماء وال�صهادة وال�صهداء، وهو يتميرّز بعدة خ�صائ�س و�صفات، 

ال توجد يف غره، منها: 
الوحدة املو�صوعية:  ♦ 

ذلك  ا ي�صعب ف�صم عراها؛  اأجزاوؤها تالحًما ع�صويًّ تتالحم  ال�صعر   فمو�صوعات هذا 
باأن هذا ال�صعر قيل يف ظروف واحدة، وهدفه واحد، وهو الت�صحية من اأجل الوطن؛ لذا لي�ص 
عجيًبا اأن نرى هذا ال�صعر على كرثته كاأنه ق�صيدة واحدة ل�صاعر واحد. ويف هذا ال�صعر تتوحد 
امل�صاعر والتعبريات، ويجتمع البعد الديني مع البعد الوطني مع البعد العربي والبعد العاملي 

يف بوتقة واحدة. 
فالظلم هو الظلم مهما تعددت �صفاته واأجنا�صه، والظامل هو الظامل مهما تغرّيت اأدواته 
االإن�صاين  ال�صعر  يرتبط مع غريه من  ال�صعر  فهذا  واحد،  تعبري  الظلم  والتعبري عن  واأزمانه، 
بخيط نف�صي، قوامه احلزن واالأ�صى، والتعبري عن ظلم العدو وقهره. وهذا ال�صعر يختلط فيه 

ال�صوت بالدم والعرق، فمنه ت�صم رائحة ال�صهادة الزكية )9( . 
االإيجاز واالخت�صار:  ♦ 

ففي هذا ال�صعر تعر�ص معاٍنٍ كثرية يف األفاظ قليلة، مع االإبانة واالإف�صاح عنها، و�رض 
هذا االإيجاز عدة اأمور منها: 

لي�صهل تعلق هذه املعاين يف الذهن.  - 

الأن ال�صاعر اأ�صري ومراقب، وحُت�صى عليه اأنفا�صه يف ال�صجن، فال وقت عنده الإطالة  - 

الكالم واالإطناب فيه. 
الأن احلدث الذي يعرب عنه ال�صاعر ج�صيم وعظيم، وهو ال�صهادة، ويف الوقت نف�صه  - 

�رصيع احلدوث، فطلقة واحدة ت�صدل ال�صتار على االإن�صان، وي�صبح جثة هامدة، من هنا جاء 
هذا ال�صعر موازًيا ل�رصعة احلدث. 

وهكذا فاإن �صعر ال�صجون الذي يتحدث عن ال�صهادة وال�صهداء مير على �صكل وم�صات 
حتمل طابع التوقيعات، ذلك الفن االأدبي الرفيع الوجيز الذي ا�صُتهر عند العلماء واالأدباء 
االأ�رصى  �صعر  يف  جديد  من  يظهر  يكاد  املحدثني،  عند  وتال�صى  وانقر�ص  ال�صابقني، 

الفل�صطينيني. 
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عمق املعاين ♦ وتنوعها: 
يتمّيز هذا ال�صعر بالعمق، فهو يغو�ص يف اأعماق النف�ص االإن�صانية، فيحفر يف الذاكرة 
واآمالهم،  باآالمهم  وينطق  عقولهم،  قدر  على  النا�ص  ويخاطب  يريد،  التي  املعاين  اأيقونات 
ويعرب عن تطلعاتهم اإىل م�صتقبل با�صم اآمن، ال �صخب فيه وال و�صب، وال قتل وال تعذيب؛ 
لذا فاإن تراكيبه حتمل دالالت نف�صية جتمع بني االأمل واالأمل، واالإثارة والتعجب، واالندها�ص 
والتبكيت والتحذير، والتخ�صي�ص والتحقري، والت�صجر والتح�رّص، والتحرّي والتذمر، والرتّحم، 
الدقيقة  العميقة  املعاين  من  ذلك  وغري  والتهديد،  والوعيد،  والوعد  والتحدي،  والتعجيز، 

املتنوعة. 
الطابع احلزين:  ♦ 

يتميز هذا ال�صعر باحلزن، فهو �صعر مقاوم يف �صجون العدو، وزنازينه؛ لذا فهذا ال�صعر 
تعلوه م�صحة من احلزن، ونغمة من االأ�صى، فال�صاعر ال�صجني يرى رفيقه جريًحا اأو �صهيًدا 
بني يديه، فيعت�رص قلبه باحلزن واالأ�صى، وتخلق تلك املناظر يف قلبه جرًحا عميًقا ال يندمل، 
ا عن اأحا�صي�صه ب�صدق ومو�صوعية، واالأمل يعت�رص فوؤاده من  وال ي�صفى، فلذلك ينطلق معرّبً
هول الفاجعة. ويرتك هذا احلزن ب�صماته جلية على ال�صعر الذي قيل يف ال�صهادة وال�صهداء 

والت�صحية والفداء. 
ال�صدق والواقعية:  ♦ 

ال�صعر هو وقع الوجود على الوجدان، ولي�ص عجيًبا اأن يكون هذا ال�صعر املتعلق بال�صهادة 
ال�صاعر،  اأمام  م�صاهد  عينّي  حقيقي  ماأ�صاوي  حدث  عن  يعرب  الأنه  ذلك  �صادًقا؛  وال�صهداء 
فكاأن ال�صاعر واحلالة هذه �صاهد عيان يرى ما يدور حوله من اأحداث ج�صام ي�صيب لهولها 
�صاعته،  يف  وتلتقطه  احلدث  تر�صد  ت�صوير  كاآلة  يكون  احلالة  هذه  يف  وال�صاعر  االأطفال، 
األوان البالغة واأ�صنافها، ومنها الت�صبيه البليغ، ب�صدق واأمانة. لذا  وتنقله للقراء يف �صتى 
له  والعقل، وترتاح  القلب  الأنه يخاطب  اإليه؛  ال�صعر وحتّبه، ومتيل  تتع�ّصق هذا  النف�ص  فاإن 
النفو�ص، وتن�رصح له ال�صدور، فكاأن ال�صاعر يف هذا ال�صعر يتحّدث عن نف�صه، وكاأن هذا ال�صعر 

هو جزء منه. 
�صيوع الرمز:  ♦ 

يكرث يف هذا ال�صعر الرمز، وقد جلاأ ال�صعراء اإىل الرمز هروًبا من عقاب اجلالد، وت�صلياًل 
تتعّقب  التي  قمعه،  واأدوات  �رصطته،  من  ا  ومتّل�صً الظاملة،  واأحكامها  العمياء،  ملحاكمه 
جلاأ  هنا  من  الزيارة.  واأثناء  ال�صجن،  يف  والفجائي،  الدائم  بالتفتي�ص  وت�صايقهم  االأ�رصى 
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اأنف�صهم من بط�ص �صجانيهم. وقد ا�صتمّد ال�صاعر الفل�صطيني  اإىل الرمز حفاًظا على  ال�صعراء 
االأ�صري –كما يقول زاهر اجلوهر- : " رموزه من جمموعة من امل�صادر الذاتية املختلفة التي 

فر�صت نف�صها عليه، بحكم الظروف اخلا�صة املختلفة التي عا�صها االأ�رصى" )10( . 

احملور الثاني: 

أثر أسلوب التشبيه البليغ يف إظهار صورة الشهادة والشهداء 
يف شعر األسرى الفلسطينيني يف السجون اإلسرائيلية: 

ثمة جمموعة من ال�صعراء الفل�صطينيني عا�صوا جتربة ال�صجن،، وقد اقت�رص هذا البحث 
ال�صعراء  عند  وال�صهداء  ال�صهادة  �صورة  فيه  تظهر  الذي  البليغ  الت�صبيه  اأ�صلوب  ي  تق�صّ يف 
اأبو  اأحمد  الكردي،  و�صيم  �صالح،  النا�رص  عبد  الغرباوي،  حممود  وهم:  اأ�صماوؤهم،  التالية 
غو�ص، ومعاذ احلنفي، واملتوكل طه، وفايز اأبو �صمالة، و�صامي الكيالين، وحممد عبد ال�صالم. 

و�صبب هذا االقت�صار اأمران: 
االأول: وجود دواوين هوؤالء ال�صعراء مطبوعة وخمطوطة.  ♦ 

والثاين: االعتماد على عينة متنوعة ممثلة لهذا ال�صعر الذي ورد فيه اأ�صلوب الت�صبيه  ♦ 
البليغ. 

يقول حممود الغرباوي يف ق�صيدة له عنوانها: )�صيد الليل ي�صقي غابة الربتقال( على 
ل�صان ال�صجر، والقمر، وال�صبايا، وال�صيوخ، يف و�صف ال�صهيد: 

وقال ال�صجر: 
�صيد كان لليِل

واحلر�س واملحكمة
وزوج عرو�س اجلنوب
وكان كما الريُح ينفذ

َيْحَتِطُب الليل
ُيخ�صُب للكوِن حقَل اخلا�س

وجاءوا
وملا خطا لاأمام

كان- اآخ- وهج الر�صا�س
وقالت �صبايا املخيم: 
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يا جنمة الفجر ردرّي حبيبي
له قلب طفل

و�صوت اجلداول
ونعرفه عندما يلثم االأر�س

يخ�َصلُّ يف احلقل زغب ال�صنابل
وقال القمر: 

مل ميت
رفيق م�صى
عرب طلقاتهم
�صاعًدا �صاعًدا
كان نحو املدار
وقال ال�صغار: 

راأيناه يرك�س خلف الفرا�س
وي�صحك يلهو مع البحر ي�صهو كثرًا
وينع�س يف ح�صن حنونة ال تنام

وقال ال�صيوخ: 
راأيناه يعفرّر وجه اجلنود
وينفذ كالربق من بينهم

لل�صمال
و"ب�صيت" وجهته اخلالدة )11( 

ي�صور ال�صاعر ال�صهيد )رفيق( باأنه �صيد الليل، واحلر�ص، واملحكمة، واأنه زوج عرو�ص 
اجلنوب، وهو �رصيع نّفاٌث كالريح املر�صلة، يحتطب الليل، ويجعل يف الكون حقل اخلال�ص 
خم�صًبا، ولكن وا اأ�صفاه كان وهج الر�صا�ص، و�صوت التاأوه عالمة ال�صهادة، وهي الكلمة 
املعهودة: اآخ، و�صقط �صهيًدا. فتجمعت �صبايا املخيم لتنادي وتناجي جنمة الفجر كي َتردَّ 
هذا احلبيب ال�صهيد، الذي ميتلك قلب طفل، و�صوت جداول، فقلب الطفل داللة على الرباءة، 

و�صوت اجلداول داللة على الكرم واجلود والبذل والعطاء لهذا ال�صهيد. 
ومل يتوقف الكالم عند �صبايا املخيم، بل اإن القمر ينفي اأن يكون هذا ال�صهيد قد مات، 
واإمنا يت�صّعد يف ال�صماء حُتلِّق روحه الطاهرة فوق املدارات، ويرتقي يف العال اإىل عليني. ثم 
اإن ال�صيوخ يقولون اإنهم راأوه يعّفر وجوه اجلنود احلالكة ال�صوداء بالرتاب، وينفذ من بينهم 

كالربق نحو ال�صمال، داللة على اخل�صب والعطاء. 
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قول  يف  املعكو�ص  البليغ  الت�صبيه  مع  املجمل  الت�صبيه  يتاآزر  التالية  املقطوعة  ويف 
ال�صاعر: 

 )�صيد كان لليل
واحلر�س واملحكمة( 

وقوله:  
 )وزوج عرو�س اجلنوب( 

مع الت�صبيه املجمل يف قول ال�صاعر: 
 )وينفذ كالربق من بينهم

لل�صمال( 
فال�صهيد هو �صيد لليل قدمه ال�صاعر تعظيًما وت�رصيًفا له، فهو من باب غلبة االأ�صول 
على الفروع، فال�صهيد �صّيد، و�صيادته مقدمة على كل �صيء؛ لذلك كانت هذه ال�صيغة )�صيد 
كان لليل( ت�صبيًها معكو�ًصا بليًغا، واآزرها قول ال�صاعر )ينفذ كالربق من بينهم لل�صمال( ، 
ويف هذه اجلملة ت�صبيه جممل، فال�صهيد الذي هو امل�صبه ينفذ اإىل ال�صمال كالربق يف �رصعته 
وقوته و�رصفه وعّزه، فحذف وجه ال�صبه حتى تذهب النف�ص يف تقدير وجه ال�صبه كل مذهب، 
اإىل  االآفاق �صاعدة  التي تخرتق  ال�صهيد وخفتها،  ل�رصعة روح هذا  االحتماالت  وت�صع كل 

ربها. 
ويقول ال�صاعر ذاته يف كتابه )اإبداعات املعتقلني( يف ق�صيدة له عنوانها )متيمة( : 

مْن حبيبي ال�صغر
يف غد قد ت�صر �صمعة يف الظام

يا �صغري احلبيب
ناَم ليٌث وقاْم
وطًنا للحمام

 نحن يا ابن ال�صهيد
لك اأم واأب )12( 

فاأم ال�صهيد تناجي �صغريها الذي �صيكون �صهيًدا يف امل�صتقبل قائلة: من اأيها ال�صغري، 
فاأنت ليث يف نومك وقيامك، اإ�صارة اإىل �صجاعته وب�صالته، فهو مقدام ال يخ�صى �صولة العدو، 
وال �صالحه الفتاك، ثم تعّقب االأم يف ت�صبيه بليغ اآخر معربة عن هذا ال�صهيد ال�صغري باأنه �صمعة 
حترتق وت�صيء الظالم لتنري درب من �صياأتي بعده، ثم تتكلم على ل�صان ال�صعب الفل�صطيني 

ا واأًبا لهذا ال�صهيد، ويف ذلك اإعالء لقيمة ال�صهيد وال�صهادة.  الذي يلتحم ليكون اأمًّ
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ال�صهادة مدخاًل للن�رص، ومفتاًحا للحياة  النا�رص �صالح فاإنه يعترب  ال�صاعر عبد  اأما 
احلرة الكرمية، اإذ يقول يف ق�صيدة عنوانها: )فاحتة الدم والقرنفل( )13( : 

املوت اأ�صبح مدخاً للن�رض
�صار املوت مفتاًحا الأبواب احلياة )14( 

فكاأن ال�صاعر يقول: اطلب املوت توهب لك احلياة، فهوؤالء ال�صهداء موتهم طريق للن�رص، 
ال�صهادة ملا كان  فلوال  واالحتالل،  اال�صتعباد  اخلالية من  الكرمية  احلياة  الأبواب  ومفتاح 
اأو حياة كرمية. ويف موطن اآخر يعلي ال�صاعر من قيمة الت�صحية والفداء، ويخاطب  ن�رص، 

�صالل الدماء اجلاري من اأطفال احلجارة قائاًل: 
�صال الدم املهراق
ما بن االأ�صابع

�رضَت نبًعا دافًقا و�صط احلجارة
�رضت نب�ًصا يف �صلوع االأر�س )15( 

فهذا الدم املهراق ما بني اأ�صابع الطفل الذي يلقي باحلجارة على املحتل، حتول من 
ا اإىل قلب ناب�ص بني جوانح  دم اإىل نبع ماء و�صط احلجارة، ُينبت كل نفي�ص، ثم حتول اأي�صً
االأر�ص، اإ�صارة اإىل ف�صيلة انتفا�صة احلجارة التي غريت املعادلة مع العدو، وفر�صت عليه 
اأن يعيد التفكري يف ح�صاباته األف مرة، فالدم الربيء الزكي املهراق قد حتول اإىل نبع دافق 
و�صط احلجارة املقد�صة التي تطارد العدو، وال تبقي له فر�صة للنجاة، ثم يتحول هذا الدم اإىل 

ماء ي�صقي االأر�ص فتنبت كل طيب. 
وي�صور ال�صاعر نف�صه تلك املعركة ال�صارية التي حدثت يف �صجن النقب ال�صحراوي بني 
املعتقلني واإدارة قمع ال�صجون، ا�صت�صهد على اإثرها ال�صهيدان اأ�صعد ال�صوا، وب�صام ال�صمودي، 

و�صقط ع�رصات اجلرحى، اإذ يقول: 
يت�صابق ال�صهداء يف �صجن النقب

لي�صكلوا جدلية املوت احلياة
ويعمدوا اأج�صادهم بالرمل
يلتحقون بالركب الطويل

ينزرعون اأ�صجاًرا على درب ال�صهادة )16( 
اأج�صادهم بالرمل،  ال�صهادة، ويعّمدوا  اإىل املوت ليلتحقوا بركب  فال�صهداء يت�صابقون 

ويف الوقت ذاته ينزرعون يف االأر�ص كاالأ�صجار، التي توؤتي ثمارها يف كل وقت وحني. 
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وبالطريقة ذاتها ينظر و�صيم الكردي للمعركة نف�صها، اإذ يقول: 
تلهو كرات الغاز يف ق�صباتنا

يلهو الر�صا�س على ماعب حلمنا
�صفراته ملعت

فهل جنثو نبارك حدها؟ 
اأند حلم �صلوعنا �صجادًة ملرورها؟ )17( 

اإنه ي�صف املذبحة نف�صها التي حدثت يف �صجن النقب التي اقرتفتها اإدارة قمع ال�صجون، 
وا�صتخدمت فيها الغاز امل�صيل للدموع، والر�صا�ص باأنواعه، ورغم هذا البط�ص والقتل يتما�صك 
اأنف�صهم متحّدين اجلالد و�صجنه، مت�صابقني لتقدمي اأرواحهم  هوؤالء االأ�رصى، ويدافعون عن 
يف �صبيل ق�صيتهم التي اعتقلوا من اأجلها، ويعلن يف نهاية مقطوعته ال�صابقة حتديه لعدوه، 
فلن يركع االأ�رصى اأمام بط�ص اجلالد واأ�صلحته الفتاكة، ثم ينفي ال�صاعر يف ا�صتفهام اإنكاري 
ليكونوا  �صلوعهم  ميدوا  لن  وال�صجناء  ال�صهداء  اأن  بليغ،  لت�صبيه  ومت�صمن  النفي،  داللته 
ويحقق  وطره،  ليق�صي  وي�رص؛  ب�صهولة  عليه  اجلالد  مير  الذي  االأخ�رص  والب�صاط  كال�صجاد 
اآماله، ف�صيبقى االأ�رصى باأج�صادهم ال�صعيفة وحلومهم املقطعة �صوكة يف حلق العدو، حتبط 
خمططاته، وتتحدى بط�صه. ولقد جاءت اأركان الت�صبيه البليغ على النحو التايل: امل�صبه، هو 
مّد حلم ال�صلوع، وامل�صبه به، ال�صجادة، وجاء امل�صبه به على هيئة احلال مبّيًنا هيئة هذا 
املد، فلن يكون مهما كلف الثمن؛ ذلك الأن هذا الت�صبيه جاء يف �صياق اال�صتفهام االإنكاري، 

الذي يفيد النفي؛ مبعنى لن مند حلم �صلوعنا ليكون �صجادة لتحقيق اأهداف اأعدائنا. 
وال يخفى على الناظر يف هذه املقطوعة كرثة ورود االأفعال امل�صارعة، وقد وظفها 
ا عجيًبا، متكن من خالله اأن ير�صد حركات املتخا�صمني يف  ال�صاعر لتقدم م�صهًدا ماأ�صاويًّ

هذه املعركة بني القاتل وال�صحية. 
على  مكتوًبا  كان  قراأته  )ما  عنوانها:  له  ق�صيدة  يف  غو�ص  اأبو  اأحمد  ال�صاعر  ويقول 

اأوراق ال�صجر( : 
على ورق ال�صرب

ل اأغنية �صجرّ
فتغنى بها ال�صامدون على جرحهم

رغم كل الدماء
ففي وطني

هيكل نبي لكل �صماء
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هنا عا�س عي�صى
وكل التاميذ يف وطني اأنبياء

واأما يهوذا
فرج�س يطاردنا )18( 

فال�صاعر يف هذه املقطوعة ي�صبه التالميذ ال�صغار، الذين �صيكونون بعد حني يف �صجل 
نفو�صهم  ويف  الن�رص،  ب�صائر  وجوههم  ويف  اخلال�ص،  ففيهم  االأتقياء،  باالأنبياء  ال�صهداء، 
العدو املحتل املعرب عنه  اما  االأنبياء،  اإال يف  التي ال توجد  ال�صفات  العزة والكربياء، تلك 
بكلمة )يهوذا( ، الذي يطارد هوؤالء االأبرياء، فقد �صبهه ال�صاعر بالرج�ص، وهو ا�صم يجمع كل 
اأنواع النجا�صة، كما اأن ا�صم االأنبياء يجمع كل اأنواع الرباءة والطهارة، فجمع ال�صاعر بني 
الت�صبيهني البليغني حمدًثا مقابلة ذكية بني االأنبياء، وهم اأطفال احلجارة، وبني االأغوياء، 
وهم جنود العدو املحتلني، م�صكاًل �صورة رائعة، ومفارقة بديعة بني اأ�صحاب احلق ودعاة 
الباطل، ناهيك عّما يف ت�صبيه العدو بيهوذا من تنا�ص دينّي يجمع بني عي�صى امل�صيح –عليه 
ال�صالم- ويهوذا الذي دّبر املوؤامرة لقتل امل�صيح، كما ورد يف الديانة الن�رصانية، حيث رمز 
ال�صاعر بهذه ال�صورة املركبة اإىل ال�صعب الفل�صطيني الذي يدّبر له العدو ال�صهيوين موؤامرة 

للق�صاء عليه، واإنهاء وجوده، وا�صتئ�صاله من وطنه. 
ثم اإن ال�صاعر يتكلم بلحن حزين يبّكي ويدمي القلب على ل�صان ال�صهيد قائاًل: 

هنا �صلبوا وطًنا
فبكى ال�رضق حلن الغروب

واأنت جبال ال�صحايا فهل ت�صتكن؟ )19( 
ويف هذه املقطوعة نّكر ال�صاعر الوطن للتعظيم، فهو يف قلب ال�صاعر من اأعظم حمبوباته 
التي ي�صحي من اأجلها، وال�صهادة عقيدة را�صخة ال تتزعزع، ولالأ�صف �صلب هذا الوطن فبكاه 
يف  الرا�صيات،  باجلبال  �صبهه  الذي  ال�صهيد  الطفل  اإال  منقذ  من  يبق  فلم  والغرب،  ال�رصق 

الت�صحية والثبات، ثم ختم ال�صاعر هذه املقطوعة با�صتفهام اإنكاري داللته النفي قائال: 
 )فهل ن�صتكن؟( 

باأب�صع  العدو  ت�صوير  يف  ال�صاعر  ي�صتمر  ال�صهيد  مقابل  ويف  ن�صتكني.  ولن  ال  مبعنى: 
�صورة قائاًل: 

هنا حلرّ غول احل�صارة
فانتزع االأر�س قبل الثمار

وغرَّ حلن اجلرمية
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بالدم ي�صدو
فمعبده املوت

والقتل �صار �صاة )20( 
فالعدو غول خطري، ول�ص �صارق حقري، انتزع االأر�ص قبل اأن تثمر، ودّل�ص على العامل 
ليخفي اجلرمية، رغم الدم الذي ي�صدح باآثارها، وينبيء عنها، لكن هذا العدو دْيَدَنه ومعبده 
لهذا  دائمة  عبادة و�صالة  القتل  هذا  ال�صديد �صار  ولالأ�صف  القتل،  اإال  منه  املوت، فال جند 
العدو، والذي يدفع الثمن هو االإن�صان الفل�صطيني الذي ال حول وال قوة له، حيث يرى العدو 
ال�صهيوين يف قتل الفل�صطيني قرباًنا ل�صيده ومبادئه العن�رصية، وميعن يف القتل من اأجل 

اأن يفوز باخلري والنفع والر�صى. 
اإذ  اأخرى و�صفه له بالنبي،  ال�صهادة وال�صهيد، ويوؤكد مرة  اإعالء  ال�صاعر يف  ويوا�صل 

يقول: 
هنا عزٌّ

فْلت�صجدوا لنبي �رَضَى
ليجدد بالنار عهَد العروبة
بالع�صق َيلعن عهد الدمى

فر�صالته النار ُقْد�صيرّة قدِّ�صوها
وَمعبده االأر�س خالدة فازرعوها

وموطنه الفقراء واأمتنا
فامتطوا خيلكم

وان�صدوا بال�صاح مزامر حقبتنا
اإن ذرة رمل تعزرّ
فويل لبائعها

اإن طلقة نار تئزرّ
فويل ملخر�صها )21( 

يالحظ يف هذه اللوحة الفنية الرائعة ت�صبيه الطفل ال�صهيد بالنبي حممد- �صلى اهلل    
عليه و�صلم- الذي �رصى اإىل امل�صجد االأق�صى من بعيد، ويدعو ال�صاعر النا�ص اإىل ال�صجود لهذا 
النبي، كما �ُصِجَد ليو�صف يف م�رص، ثم اإن ر�صالة هذا ال�صهيد ر�صالة مقّد�صة ُقدِّ�صت يف كل ملة 
ودين، وعند كل العاملني، لي�ص هذا فح�صب بل اإن معبد هذا ال�صهيد هو االأر�ص، واإن موطنه 
الفقراء، كما اأن العدو معبده املوت، و�صالته القتل. ومل يتوقف ال�صاعر عند هذا احلد، بل نراه 
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ي�صف ال�صهيد قائاًل: 
مات وظل يقاتل

فاال�صم �صار �صاًحا
وحلًما �صياأتي ربيًعا

فمات.... 
وظل الرجال يغنون حلن الكفاح )22( 

فال�صاعر يو�صح لنا كيف اأن ا�صم ال�صهيد عال وجتلى �صالًحا يدفع املقاتلني للوقوف 
اأغنية على  اأعذب  لي�صبح  ياأتي بعد ربيع،  واعًدا  ا�صمه حلًما  اأ�صبح  العدو، وكيف  يف وجه 
األ�صنة الثائرين، يف وجه العدو املحتل لف�صطني. ويف موكب ال�صهداء وال�صهادة يعلي ال�صاعر 

من قيمة االأر�ص فيقول: 
فاالأر�س دم

وراياته احلمر اأغلى و�صاح
هنا الق�صطل االأغنيات تناجي حبيًبا م�صى

حاما ذكريات العذاب
فللقاتلن ر�صا�س

وللخائنن كتاب )23( 
فاالأر�ص فل�صطني كلها دماء جمللة بالت�صحية والفداء، ورايات ال�صهادة اأغلى و�صاح، 
وللخائنني  القاتلني،  قلوب  يدمي  ر�صا�ص  اإىل  حتول  الق�صطل  اإن  ثم  واالإباء،  العزة  حتمل 

كتاب بليغ ي�صجل خياناتهم. 
ويالحظ �صدق ال�صاعر وانفعاله االأكيد يف حب االأر�ص، وت�صوير العدو القاتل باأب�صع 
لبلد  ال�صاعر  ع�صق  عن  ينم  ذلك  وكل  �صورة،  باأ�صواأ  املتواطيء  اخلائن  وت�صوير  �صورة، 

ال�صهداء. 
واال�صت�صهاد فها هو معاذ  ال�صهادة  واإعالء  ال�صهداء  االأ�رصى متجيد  ال�صعراء  ويوا�صل 

احلنفي يقول يف ق�صيدة عنوانها: )زهرة على ال�صدر( على ل�صان اأم ال�صهيد: 
حبيبي.... 

وزهرة عمري
وروحي وزينة فرحي
اأما زلت تنزف جرحي

�صغري، اأمري
حديقة نعنع
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وحب ترعرع
ونرج�س حقلي ووردة ن�رضين

وعباد �صم�س و�صاهن
واأر�صي ونب�صي

دعوين اأقبل بع�صي
دعوا النخل يغر�س يف االأر�س جذره

وظفره
وزفوا اإىل الطن بذره )24( 

فهذه املراأة �صقط ابنها، فلذة كبدها، �صهيًدا، تلتم�ص من النا�ص الذين جتمعوا حولها 
النخل جذوره يف  اأن يغر�ص  النفي�ص منها، وتلتم�ص  ُتقّبل هذا اجلزء  اأن  اأزرها،  لي�صدوا من 
االأر�ص، واملعلوم اأن النخل من اأكرث ال�صجر عطاًء، وكذلك ال�صهيد فهو نخلة البالد، وثمرها 

املعطاء عطاء دائًما ال ينقطع. 
وُيالحظ التكرار يف )دعوين( و )دعوا( ، اإ�صارة اإىل تلك امل�صادة اللطيفة املوؤدبة التي 
غالًبا ما تقع بني النا�ص الذين هبوا ليوا�صوا اأم ال�صهيد للتخفيف عنها، وبني اأم ال�صهيد التي 
ا�صتخدام  النا�ص ملوا�صاتها، ويف  فيتقدم  االإنهيار،  من  عليها  وُيخ�صى  ابنها،  لوداع  تتقدم 
جملة )اأَقبُِّل َبْع�صي( ؛ داللة على احلب العظيم الذي تكنه االأم الثكلى البنها ال�صهيد، وكاأنه 

قطعة قّدت من ج�صدها. 
ويالحظ تالحم الت�صبيه البليغ مع االأمومة، فالطفل ال�صهيد حبيب االأم احلنونة، وزهرة 
عمرها، وروحها، وزينة فرحها، ال زال ينزف اأمامها، فهو جرحها، فيختلط دم ال�صهيد بدم 
االأم، وال يفرق ينهما، فيتحول هذا ال�صغري اإىل اأمري، واإىل حديقة من النعنع الطيب، واحلب 
املتنامي، ثم يتطور اإىل اأطيب اأنواع الورود، وهي الرنج�ص، واليا�صمني، والن�رصين، وعباد 

�صم�ص. 
وموا�صلة  وطنه،  اأجل  من  الت�صحية  يف  االأ�رص  يف  معه  ومن  هو  يرتدد  ال  وال�صاعر 

ال�صمود، حتى لو اأدى ذلك اإىل ا�صت�صهاده، فيقول يف ق�صيدة عنوانها )العودة للوطن( : 
نعود اإليك اأحرارا
نعود اإليك كثبانا

من ال�صهداء واجلرحى
اإليك نعود اأبطاال

من الزهرات واالأ�صبال )25( 
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فال�صاعر ي�صور االأ�رصى عائدين اإىل الوطن- والعود اأحمد- اإما اأحراًرا قد خرجوا من 
ال�صجون وملكوا حريتهم، واإما �صهداء اأو جرحى، ويف كلتا احلالتني – الن�رص اأو ال�صهادة- 
الطاغوت من  لهذا  املجاهدات  الربيئات  الطفالت  فالزهرات هن  واأ�صبااًل،  زهرات  يعودون 

العدو، واالأ�صبال هم االأطفال الربيئون كاملالئكة، والذين يالحقون العدو كطيور االأبابيل. 
وُيعلي املتوكل طه من قيمة ال�صهداء اإىل مرتبة عليا، حني �صبه ال�صهيد الفل�صطيني باأنه 
يعادل مذبحة كربالء باأكملها، تلك التي قتل فيها احل�صني واآال البيت، ر�صوان اهلل عليهم، 

فيقول: 
ملاذا ال�صوارع ت�صطع

لاآخرين
وكل قتيل هنا، كرباء تنوح

وعنوان رعب، واأ�صل الكبد )26( 
يحمل ال�صاعر يف هذه املقطوعة اأنغام احلزن ونعو�ص املوت، فال�صوارع عنده كلها دماء، 
وكل قتيل من ال�صعب الفل�صطيني ي�صكل ملحمة ككربالء، التي واجهت فيها القلة ال�صادقة 

بقيادة احل�صني جي�ص يزيد العرمرم. ويقول ال�صاعر نف�صه يف ديوانه "زمن ال�صعود": 
وال�صجن قرب بكل الع�صور

ويف ع�رضنا رو�صة لل�صغار الذين
اأتوا يف زوايا االإناء

فنحن- دون ال�صماوات واالأر�س- 
نكرب باملوت

 .......
ولكننا قد جعلنا ال�صجون قاًعا

ت�صجُّ �صمو�ًصا
و�رضوًجا تطرِّزه للعراء )27( 

الت�صبيه  االإعالن يتمثل يف  الع�صور، وهذا  ال�صجن قرب يف كل  باأن  يعلن املتوكل طه 
ا اإن ال�صجن هو بيت االآالم، كما اأن  البليغ الذي يعرب عن اآالم ال�صاعر االأ�صري ومعاناته، وحقًّ

القرب هو بيت الوح�صة والدود والظالم. 
وي�صتدرك ال�صاعر قائاًل: اإن ال�صجن يف ع�رصنا هو )رو�صة لل�صغار الذين اأتْوا يف زوايا 
االإناء( ، ورب �صارة نافعة، فهذا ال�صجن رو�صة ومدر�صة ومعهد يتخرج فيه املنا�صلون، وقد 

ت�رصبوا الوطنية، وروح الت�صحية والفداء. 
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حتّولت  قد  ال�صجون  اأن  موؤكًدا  ي�صتدرك  ال�صابقة  مقطوعته  نهاية  يف  ال�صاعر  اإن  ثم 
على اأيدي االأ�رصى اإىل قالع ح�صينة تتحطم عليها �صيا�صات القمع الهادفة اإىل قتل الروح 
الوطنية، وروح التحدي لالأ�صري الفل�صطيني وحتويله اأداة طيعة يف اأيدي جالديه، ثم اإن هذه 
ال�صجون؛ ُتَخرِّج االأبطال وال�صهداء، وهي �رصاج تنري طريق التحرر والن�صال. ويقول ال�صاعر 

يف موطن اآخر عن اجلريح: 
وما ُيخجل الزمن ال�رضمدي

باأنك اأنت اجلريح واأنت جريح )28( 
يحاول ال�صاعر هنا اأن يك�رص حاجز ال�صمت، والزمن ال�رصمدي، من خالل احلركة التي 
اأن الزمن ال يو�صف باخلجل، فا�صتخدم  اأحدثها دخول الفعل امل�صارع )ُيخجل( ، ومعلوم 
وال  الفل�صطيني،  ال�صعب  له  يتعر�ص  ما  يعرفون  الذين  الكلمة جماًزا داللة على عدم خجل 
يحركون �صاكًنا، وال�صاعر هنا ي�صري اإىل عظمة هذا اجلرح من اأجل الوطن، وقد اأ�صبح يعاين 
من جرحني، االأول: جرح حقيقي نتيجة الإ�صابته بطلقة غادرة، ال تلحقه منها معّرة،، والثاين 
جرح الكرامة الناجم عن �صمت اأخوته العرب جتاه جرائم املحتلني، فالتقى اجلرحان مًعا، 

ومما زاد من فداحة اجلرح قوله: 
باأنك اأنت اجلريح واأنت جريح

؛  )جريح(  بقوله  اأخرى  تارة  والتنكري   ، )اجلريح(  بقوله  تارة  التعريف  م�صتخدًما 
فالتعريف يدل على اجلرح من طلقة عدوه، والتنكري يدل على اآخر عميق اأحدثه هذا ال�صمت 
ر اأخطر واأ�صد اإيالًما من اجلرح املعرَّف؛ الأن اجلرح  القاتل على جرائم املحتلني، واجلرح املنكَّ
الناجم عن ر�صا�صة ميكن لالإن�صان اأن ي�صفى منه، اأما الثاين، وهو جرح الكرامة، فال �صفاء 

منه. 
اجلرح  بني  العجيب  التداخل  ذلك  جريح(  )واأنت  قوله  يف  البليغ  الت�صبيه  عك�ص  ولقد 
احلقيقي واجلرح املجازي. واإىل مثل ذلك ذهب ال�صاعر فايز اأبو �صمالة يف ق�صيدة له عنوانها 

)رحيل الليل( ، اإذ قال: 
يا هذا القمر العربي

األِق مر�صاتك يف هذا اليوم
وانظر كيف ال�صاحل؟ 

كيف الريح كيف الريح تفكك جمدول �صا�صل؟ 
وكيف رغيف الفقراء

دماء ال�صهداء
ت�صر جداول )29( 
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هنا يوجه ال�صاعر كالمه اإىل االأمة العربية حتى ت�صتيقظ من غفلتها، وتواجه عدوها 
املحتل، فيتكلم بنغمة حزينة موؤملة يف ت�صبيه بليغ مو�صًحا كيف حتول جهد املقل على 
يد هوؤالء االأبطال الفقراء اإىل دماء �صهداء، وكيف اأن هذه الدماء تنهمر غزيرة كماء ال�صماء، 
اأو كاجلداول املتدفقة يف كل االأنحاء، كل ذلك بق�صد اإغاثة ال�صعب الفل�صطيني الرازح حتت 
القمع واالحتالل. ويقول �صامي الكيالين يف ق�صيدة عنوانها )اأحمد عز الدين اليعبداين الذي 

قبل االأر�ص وا�صرتاح( : 
1- يعبد

ي�صتحيل الدمع يف نهر جرحك ماًء زالْل
يحار املوت على خطوة من مياك

ي�صتحيل
حتل يعبد اخل�رضاء واحلمراء جدائل

عر�صها
يعررّ�ُس �صعرها املنثور على وجهك

املرتاح، تقول: 
هذا العري�س غريب الوجه ما كان عني وال

عرة التي تف�صل حاذر ال�صَّ
العر�س اجلميل... 

عن العر�س الذي ندعوه اأجمل )30( 
يف هذا املقطع من الق�صيدة التي يرثي فيها ال�صهيد عز الدين اليعبداوي، وامل�صدرة 
الباكيات  االأمهات  تتحول دموع  ال�صاعر كيف  لنا  ي�صور  يعبد،  راأ�صه  م�صقط  باحلديث عن 
لل�صهيد يف جرح يعبد اإىل ماء زالل نزل من ال�صماء ليبّث الروح يف االأحياء، وي�صور حترّي 
املدينة حتيي  اأن هذه  لنا كيف  ليو�صح  ثم يعود  ال�صامدة،  املدينة  تلك  املوت على حميا 
ا عن ال�صهيد العري�ص الذي ت�صتقبله احلور يف جنات النعيم، اإن  عر�صها، عر�ص ال�صهداء، معرّبً
ال�صاعر ير�صد بقلمه تلك العادات الفل�صطينية التي تزف ال�صهيد يف عر�ص مالئكي يهدون فيه 

ال�صهيد اإىل مثواه االأخري، كما ُيهدى العري�ص اإىل عرو�صه. 
ويخاطب ال�صاعر حممد عبدال�صالم رفيقه يف ق�صيدة له عنوانها )يا رفيقي( : 

ُعمرنا لهب
ج فاهتدينا )31(  توهرّ

ج بال�صهادة وال�صهداء، فاهتدى املنا�صلون اإىل باب  فالعمر نار حمرقة لالأعداء، توهَّ
ال�صماء، وجمع ال�صاعر بني كلمات )لهيب وتوهج وهداية( ، اإمنا يدل على اأن ال هداية وال 
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حترير وال جناة وال ا�صتقالل، اإال بال�صهادة اال�صت�صهاد، ومنهما كل باب للحرية احلمراء يدق. 
ويقول يف ق�صيدة رائعة على ل�صان اأم ال�صهيد عنوانها )وكان احلاكمون تتارا، من ذكريات 

�صاهد عيان( : 
ها االأطفاُل واأذكرُ اأيُّ
اأذكرُ طفلًة بي�صاء
يف عمر الرياحِن

جدائلُها
مروُج القمِح

�صحكُتها انفاُت اللوِز
والرماِن والتِن

اإذا اْبت�صَمْت
َع يف ابت�صامِتها جتمَّ
ماين احل�صا�صِن

واإن �صحكْت
ما قمرٌ َتَدىلرّ يف ال�صَّ

واأقبلِت النرّوار�ُس باملايِن )32( 
يف هذه الق�صيدة الوجدانية يقع ال�رصد على �صكل اأق�صو�صة ُتلقى على االأطفال، ومعلوم 
اأن الطفل يحب �صماع مثل هذه االأقا�صي�ص، بادًئا ق�صيدته )اأذكر( ؛ فما اأ�صاب هذه الطفلة 
َه اخلطاب لالأطفال كي تظل هذه الق�صة حية يف االأجيال القادمة،  حمفوظ يف الذاكرة، َوَوجَّ
م�صبًها  الرياحني،  عمر  يف   ، )بي�صاء(  اجلمال  ريعان  يف  بريئة  طفلة  عن  يتحّدث  فرناه 
جدائلها بـ )مروج القمح( ، و�صحكتها بزهر اللوز والرمان والتني؛ وهي اأ�صجار جميلة ذات 
تتجمع  عذبة  باأنها  الفتاة  هذه  ب�صمة  وا�صًفا  ال�صورة  هذه  جزيئات  ويكمل  زكية،  رائحة 
حول عذوبتها ماليني من ع�صافري احل�صا�صني العط�صى، التي تتوق ملثل هذه العذوبة، واإذا 
�صحكت فاإن �صحكتها ت�صكل اأعجوبة، حتى اأن القمر بجماله �صيتدىل من ال�صماء تعبرًيا عن 

هذا االإعجاب، و�صتقبل طيور النور�ص ت�صاهد طلعتها البهية. 
من  حورية  وكاأنها  الطفلة،  لهذه  اجلميلة  وال�صورة  الرائع  الو�صف  هذا  اإن 
اجلمال  ذات  الطفلة  هذه  على  للتعرف  ب�صغف  تتوق  النف�ص  يجعل  اجلنة،  حوريات 
وعن  الطفلة،  هذه  وجه  عن  القناع  يك�صف  اأن  ال�صرب  بفارغ  ال�صاعر  منتظًرا  االأخاذ، 
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قائاًل:  ال�صاعر  فيتابع  هويتها، 
وكانت اأيها االأبطال تدعى: 

"ديريا..... " اآٍخ
فاإنرّ اال�صم يكويني )33( 

لكن ال�صاعر اأوقعنا يف لغز اآخر عندما حذف جزًءا من ا�صمها للت�صويق قائاًل: )ديريا...( 
. ومما زاد من الت�صويق حني اأردف ذلك بتاأّوه قائاًل: )اآٍخ( ، م�رّصًحا باأن هذا اال�صم يرتك يف 

قلبه ناًرا ال تهداأ، ال بل تكوى قلبه بنار حمرقة. 
وهنا ي�صتوقفنا هذا النوع الغريب من احلذف ما عهدناه عند ال�صعراء القدماء باإ�صقاط 
حروف من الكالم، على قدر ما يف نف�ص ال�صاعر من اآالم، فكاأّن كل حرف ي�صقط، ت�صقط معه 

قطعة من ج�صمه، اأو ي�صقط معه �صيء من نف�صه. 
فال�صاعر يقوم بهذا احلذف يف كلمة )ديريا�صني( ، وهي اإ�صارة اإىل مذبحة ديريا�صني 
التي ارتكبها العدو، فحذف مقطع )�صني( مبقًيا مقطع )ديريا( ؛ للفت االأنظار اإىل ما حدث 
املقطع  وكاأن  والكبري،  ال�صغري  طالت  جماعية،  واإبادة  وتقتيل  قتل  من  املذبحة  هذه  يف 
املتبقي بعد احلذف ي�صكل الدم اجلاري يف دير يا�صني بال توقف. وهكذا ي�صبح هذا احلذف 
و�صيلة للتنفي�ص عن مكنونات نف�ص ال�صاعر وعما بداخله من توجع واأمل؛ اإذ �رصعان ما ينقلب 
هذا امل�صهد اجلميل اخلالب لهذه الطفلة التي تدعى دير يا�صني، اإىل م�صهد ب�صع فيه تعذيب 
وتنكيل، وقتل لهذه الطفلة التي اأتوها على حني غرة، وهي نائمة يف ال�صباح؛ فقلعوا �صفائر 

�صعرها، وخلعوا اأظافرها، وتركوا خنجًرا مغرو�ًصا يف �صدرها قائاًل: 
اأتوها يف ثياب النوم قبل الفجر

وقد قلعوا �صفائرها
وقد خلعوا اأظافرها

وقد تركوا لديها
خنجًرا يف ال�صدر )34( 

وعندما جاء ال�صاعر يف ال�صباح لي�صتطلع حالها، وجدها لالأ�صف ميتة من خالل الدم؛ 
اإ�صارة اإىل براءتها، وقبح جرمية العدو يف الفتك بها قائاًل: 
وحن اأتيتها يف ال�صبح

يا اأطفال
راأيت الب�صمة البي�صاء

 .. ! ما زالت ولكن... من خال الدرّمِّ
فوق الثغر..... )35( 
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هذه ال�صورة ال�صعرية ر�صمها ال�صاعر حابًكا جميع عنا�رصها التي �صاهمت يف جعلها 
ا عن املراد، ومن العنا�رص التي �صاهمت يف بناء هذه ال�صورة  ق�صة �صعرية معربة تعبرًيا تامًّ
الطفولة متحدًثا عن طفلة  ، فهو يناجي  االأطفال(  )اأيها  االأطفال بقوله  التكرار يف خطاب 

َل بها العدو، وقتلها بطريقة ب�صعة.  بريئة، َمثَّ
االألوان،  ا�صتخدام  وهي  ال�صورة،  لت�صاهم يف جمال  تدخلت  اأخرى  عنا�رص  هناك  ثم 
فالطفلة بي�صاء؛ اإ�صارة اإىل الطهر والنقاء، والدم الذي كان يف ثغرها اأحمر، لكن تعلوه ب�صمة 
بي�صاء؛ تاأكيًدا لهذا النقاء، ولون الدم مل ي�رصح به ال�صاعر لكنه دليل على حقد العدو وب�صاعة 
جرائمه، فال�صاعر ي�رصح لالأطفال باأنه راأى هذه الب�صمة البي�صاء من خالل الدم فوق الثغر 
مرت�صمة. اإنها �صورة حزينة تثري االأ�صى يف النف�ص لذلك امل�صاب اجللل واملروع، لهذه الطفلة 

التي ُقتلت وهي يف عمر الرياحني، ونقاء الثلج، وجمال القمر. 
واحلق يقال اإن هذه ال�صورة يعجز اأمهر الفنانني عن ر�صمها لهذه البلدة التي �صهدت 
وت�صبيه  الذبيحة،  بالطفلة  يا�صني  دير  ت�صبيه  يتداخل  وفيها  العدو،  اقرتفها  ب�صعة  جمزرة 
الطفلة الذبيحة بدير يا�صني على نحو عجيب بليغ، يف ت�صبيه يجمع بني الت�صبيه البليغ وبني 

الت�صبيه التمثيلي، املعرّب متام التعبري عن مذبحة دير يا�صني. 
واأخرًيا يقول و�صيم الكردي يف ق�صيدة عنوانها )هذا زمن الروح( : 

والفورّهات وراء اأ�صاك مدببة
لنا متحفزة

بر�صا�صها متع�صكرة
واحلامات اجلند تهدر َمن هدر
اأو راب�صات فوق اأتال الرمال

وتدفع ال�صاعات
تطويها اأَُخْر

ت�صتثقل املوت البطيء
ُتِعدُّ حد املقربة

كم ت�صتهي زمًنا يجيء مهروالً
وحتوم يف االأركان الهثة

جنازير لها
عبرّت دماء الروح
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راق�صة
َتُغبُّ وال تذر

حتى اكتمال املجزرة
دمنا ي�صر مدادها واملحربة

وتخط فوق �صحائف من جلدنا
اإنَّ الع�صاكر اأمة متح�رضة )36( 

خال�صة هذه املقطوعة اأن ال�صاعر يتحدث عن جحيم ال�صجن، فاأفواه البنادق متحفزة 
يف  املوت  وحتمل  بال�صجن،  حتيط  اجلند  وحامالت  ال�صجناء،  على  وحني  وقت  كل  يف 
يف  البليغ  الت�صبيه  يتجلى  وهنا  املجزرة،  لتكتمل  االأ�رصى  فرتعب  وجنازيرها،  عجالتها، 
قول ال�صاعر: اإن دماء ال�صجناء ت�صري مداًدا وحمربة لهوؤالء االأخ�صاء، فتكتب بالدم فوق جلود 
هوؤالء املعتقلني، وبعد ذلك يقال: اإن دولة العدو وع�صاكرها متح�رصة تطبق القانون على 
هوؤالء )املخربني( ، وتظهر باأنها الدولة الدميوقراطية الوحيدة يف العامل، ويف هذه العبارة 
العدو  هذا  من  وا�صحة  �صخرية  متح�رّصة(  اأمة  الع�صاكر  اإن  جلدنا:  �صحائف  فوق  )ونخط 

االأّفاك االأثيم، الذي يعك�ص �صورة مزّورة عن همجيته، وُيظهر نف�صه مبظهر متح�رّص. 

اخلامتة:

اإظهار �صورة  البليغ يف  الت�صبيه  اأ�صلوب  الدرا�صة حول دور  وهكذا تنتهي هذه 
االإ�رضائيلية م�صجلة  ال�صجون  الفل�صطينين يف  االأ�رضى  وال�صهداء يف �صعر  ال�صهادة 

النتائج االآتية: 
واأمانة �صورة  البليغ ي�صجل ب�صدق  الت�صبيه  اأ�صلوب  ال�صعر من خالل  اإن هذا  اأوالً:  ♦

نا�صعة وم�رصفة لل�صهداء يف �صعر االأ�رصى الفل�صطينيني يف �صجون االحتالل. 
اإن هذا ال�صعر الذي قيل يف هذا املو�صوع مراآة تعك�ص مقت�صى احلال عند  ثانًيا:  ♦
الذي  الفل�صطيني  ولل�صعب  لوطنهم،  فداء  باأعّز ما ميلكون  الذين �صحوا  وال�صهداء،  ال�صجناء 

يعقد االآمال عليهم. 
اإىل  ال�صعر ميتاز بال�صمّو يف معانيه ومبانيه، فهو �صعر �صاٍم، يرنو  اإن هذا  ثالًثا:  ♦

هدف طاهر ونقيٍّ و�صاٍم. 
اإن هذا ال�صعر تلتحم معانيه مع مبانيه التحام الروح باجل�صد، فجاء �صبيكة  رابًعا:  ♦
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ا عن ال�صهادة وال�صهداء.  واحدة معرّبً
ومن هنا تربز اأهمية هذا ال�صعر، الذي يو�صي الباحثان اجتاهه مبا ياأتي: 

ال بّد من جمع هذا ال�صعر وتوثيقه، وهي اخلطوة االأوىل للحفاظ عليه.  1 .
العام  الراأي  اأمام  وتعريته  املحتلني،  جرائم  لك�صف  ال�صعر  هذا  درا�صة  من  بّد  ال  2 .

العاملي. 
ال�صعر،  العلماء واالأدباء لدرا�صة هذا  ال بّد من العمل على ت�صكيل جلان علمية من  3 .

وا�صتخال�ص النتائج منه. 
من النافع اإدخال بع�ص هذا ال�صعر يف املناهج الفل�صطينية، لنقل معاناة االأ�رصى  4 .

وال�صهداء وذويهم اإىل كل بيت فل�صطيني، ففي هذا ال�صعر حكمة، وفيه �صحر وجمال اأّخاذ. 
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اهلوامش: 
 . فيُّود، عبد الفتاح ب�صيوين،، درا�صات بالغية، �ص85. 1

عبد الرزاق، علي، اأمايل عبدالرزاق يف علم البيان وتاريخه،، �ص73- 74. 2 بت�رصف. 
 . القريواين، ابن ر�صيق، العمدة، �ص157. 3

 . ال�صغري، حممد ح�صني، اأ�صول البيان العربي، �ص64. 4
فيُّود، عبد الفتاح ب�صيوين،، درا�صات بالغية، �ص86. 5 بت�رصف

 . ال�صكاكي، مفتاح العلوم، �ص355. 6
 . اجلرجاين، حممد بن علي، االإ�صارات والتنبيهات يف علم البالغة، �ص160. 7

 . املفتي، احل�ص بن علي، خال�صة املعاين، �ص361. 8
االإ�رصائيلية  ال�صجون  يف  الفل�صطينيني  املعتقلني  �صعر  يف  اجلملة  بناء  مفيد،  عرقوب،  9 .

)1967- 2005( درا�صة نحوية داللية، �ص61. 
 . اجلوهر، زاهر، �صعر املعتقالت يف فل�صطني، �ص22. 10

 . الغرباوي، حممود، رفيق ال�صاملي ي�صقي غابة الربتقال، �ص68- 70. 11
 . الغرباوي، حممود، اإبداعات املعتقلني يف �صجن نفحة، �ص75. 12

 . �صالح، عبد النا�رص، املجد ينحني اأمامكم �ص57. 13
 . امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص66. 14
 . امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص61. 15
. امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص92. 16

 . الكردي، و�صيم، وازدان بحرك باحلناء، �ص11. 17
 . اأبو غو�ص، اأحمد، كلمات كانت م�صجونة، �ص18. 18
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 . امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص20- 21. 21
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. امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص21. 22
 . امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص22. 23

 . احلنفي، معاذ، اأوراق حمررة من �صجن نفحة ال�صحراوي، �ص11- 12. 24
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 . امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص64. 35

 . الكردي، و�صيم، وازدان بحرك باحلناء، �ص8. 36
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املصادر واملراجع: 
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