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 منوذجًا ديوان عبري الشهداء شعر سعيد يعقوبيف  متثالت الشهادة
 عبد اهلل عمر الخطيب  

اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  الحديث،  العربي  األدب  تخصص 

 جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  

   البريد اإللكتروين:

  :لخصامل
يف ديوان )عبير الشتتتهدا ل للشتتتاعر   الشتتتهاد تمثالت  يهدف هذا البحث إلى استتتتءرا 

حاالت الصتو  الشتعو ية والالوتعو ية يف ال ص   انعكاس  ستعيد يعءوب، م  الال  الوقوف على

الشتعر،، ستوا  اكانه هذا الصتو  قد كشتمه عما  يها م  معان وا كا  ع  حءيءة الشتهاد  او 

 ية، بشتتكل موعتتوعي واقعي، م  الال وقتل وتضتتحدما  مجازها، وما يكت مها م  آالم وآما  و

 ، يف إطا  المتخيل والمرجعية لدى المتكلم والمتلءي.تحليليةالوصمية  الد اسة  ال

 الشهاد ، الشهيد.تمثالت، انعكاس، الكلمات الممتاحية : 
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Abstract 

     The basic purpose of this research is to induce the representations 

of martyrdom in Said Yacoub's volume of poetry entitled “Abeer Al-

Shuhada” (Fragrance of the Martyrs) through examining the 

reflections of conscious and unconscious images in the poetic text 

whether those images have revealed their implicit meaning and ideas 

about the metaphor or truth of martyrdom. Those images also tell 

about the pains, hopes, blood, murder and sacrifice inflicted on 

martyrdom objectively and realistically through a descriptive 

analytical study. The study also runs in a context of visualization and 

reference as per the speaker and the recipient.  

Key words: representations, reflection, martyrdom, martyr.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 ةــــمقدم

،  والصتتتال  والستتتالم على ستتتيدنا محمد ا صتتتض م  نط  بالضتتتاد الحمد هلل  ب العالمي   
 . وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدي 

 أما بعد
ت او  هذا البحث تمثالت الشتتهاد  يف ديوان عبير الشتتهدا  للشتتاعر األ دين ستتعيد يعءوب، 

والتحليلي، و لتت  )الوصتتتتميل  االستتتتتءرااي  الشتتتتعو يتتة    و   الم هجي   الستتتتتك تتاا الصتتتتو  

 والالوعو ية يف عدد م  الءصااد واألمثلة الدالة م  الديوان.  

وجتا ت المءتدمتة بمثتابتة المهتاد ال  ر،   والتاتمتة.  ،ومبحثي وقتد قستتتتم البحتث إلى مءتدمتة،  

  المحستتوس، للحديث ع  الشتتهاد  وقيمتها يف المحموالت اإلستتالمية وانعكاستتها على المعل 

وت او  المبحث األو  : التأستتتيل للمماهيم لغة واصتتتطالحا ، ممهوم الشتتتهاد  ، وم طلءاتها ، 

 وغاياتها. 

نتماعتة ، واسترته ، واوابه ع د اهلل . وقد اما المبحث الثاين  ءد ت او  : صتو   الشتهيد يف اال

 تضم ه الخاتمة : ابرز ال تااج والتوصيات . 

اما الد استات الستابءة :  هذا البحث م  بواكير الد استات التحليلية لديوان عبير الشتهدا   

 لسعيد يعءوب ، إال ان البحث ا اد م  د اسات مماالة م ها : 

ث لخالد الكركي ، وهذا الد استة ا اد م ها الباحث د استة الشتهيد يف الشتعر العربي الحدي

يف التأستتيل ال  ر، ولم تتطرل لديوان عبير الشتتهدا  إ  إنها استتب  م  تا ي  صتتدو  الديوان ، 

وم ها : د استة بع وان : قرا   جديد  لءصتيد  الشتهيد لما ول مواستي ، وهي كالد استة الستابءة  

ير الشتتهدا  ، إال ان الباحث ا اد م ها يف المرجعيات تبحث يف قصتتااد عربية ولم تت او  ديوان عب

  العامة والتأسيل ال  ر،.
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 املبحث األول

  التأسيس للمفاهيم لغة واصطالحا، مفهوم الشهادة، ومنطلقاتها ، وغاياتها

إن ال اظر إلى الصتتتو   الشتتتعرية ع د الشتتتعرا  باالتالف مشتتتا بهم ومرجعياتهم، ستتتيجد  

استتتخدامها تختلم م  وتتاعر إلى آالر، والحكم على جمالها او دقتها، يرجى إلى مدى تصتتوير  

المشتتهد الشتتعر، الخا جي بشتتكلب ي استتب حالة الشتتاعر الدااللية بكل إحستتاستتاته وانمعاالته، 

حستتتي يطيب يف نمل المتلءي الشتتتعو  والعاطمة،  يحل المتلءي بما وبث هذا المشتتتهد بتعبير 

 يحل به الشاعر وي معل بما انمعل به.

،  َان يخبر بما  اىو  ،مجموع ما يد ك بالحل  ستت جدها الشتتهاد ، صتتو  وحي  ال  ر إلى 

مءابل عالِِم  ؛األكوان ال اهر عالِم  : هي الشتتتهاد  عالِم  و ،البيِّ َة  هي  والشتتتهاد ، َان يءرَّ بما علمو

توا   مى ما المه العربي م  الد اع ع  ا عتتتته وكرامته، يممهوم الشتتتتهاد  يف اإلستتتتالم  . والغيب

 الشتعوب واألمم التي تبتلى بالغوو األج بي ال تمتأ تبحث ع  ستبيل للتحر  م  عتيم االحتال   

ثوا  والم اعتلي  وطالبي الحرية وجبروته،  كان لممهوم الشتهاد  يف اإلستالم حضتو  كبير ع د ال

نح  ال نستتستلم  "والتحر  م  ظلم االحتال  ونيرا، وتتجلى يف هذا الستيال مءولة عمر المختا : 

وهذا الممهوم لمع ى الشتتتهاد  يرتبا باستتتم م  استتتما  اهلل تعالى الحستتت ى    "ن تصتتتر او نموت

اعل  إِ ا اعتبر الِعلم مطلءًا،  هو م  َاب ية المبالغة يف   وهو  َ ِعيل، والشتتهيد على وزن "الشتتهيد"

الشهيد،   العليم، وإِ ا ا عيم يف األ مو  الباط ة،  هو الخبير، وإِ ا ا عيم إِلى األ مو  ال اهر ،  هو

 وقد يعتبر مى هذا َان َيْشَهَد على الخل  يوم الءيامة.

ي  اللغغويةة التي تستتعمل م  اجل تمثيل األوتيا  و م   والشتهاد  صتيغة د  الصتِّ األ كا  المجرة

، وستيجدها   اتيةةام  جْوهريةة  او   ،بيانيةةام   مجازيةةستيال الشتعر،، ستوا  اكانه  ليف اتمثيالً وصتمياا 

ْكل يف بطري  تجسيد المعاين هاالتَّعبير ع يف  د  اماهيتهاو ، او الهيئة او الحركة الشَّ  .المجرَّ

 

 . 52-51نا ى، الصو   يف وعر بشا  ب  برد، ص  
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ويف الحديث ال بو، الشتتريم  ويه عشتترات األحاديث التي تد  على ع مة الشتتهاد   

ولب  َع ْ "م  ابرزها ما  واا مستتتلم يف صتتتحيحه   ر  أَلْ َا َمستتتْ َواَل }َعْ  َهِذاِ اآْلَيِة:  َعبَْد اهللِ  َقاَ : ستتتَ

بِيِل اهللِ َاْمَواًتا بَْل َاْحيَا    تِل وا  ِي ستتَ بَ َّ الَِّذيَ  ق  أَلْ َا  ،{ ِع َْد َ بِِّهْم ي ْرَزق ونَ َتْحستتَ ا َقْد ستتَ َ َءاَ : َاَما إِنَّ

ِة "َعْ  َ لِتَ  َ ءَتاَ :  َرن  ِمَ  الَْج تَّ ، َتستتتتْ َِ َعلَّءَتة  بِتالَْعْر يتل  م 
ا َق َتادِ رب لَهتَ ضتتتتْ ْم  ِي َجْوِف َطيْرب ال  ه  َاْ َواح 

اَ ْت، ا مَّ َتأِْو، إِلَى تِْلَ  الَْء َادِي يْئًا   َحيْث  وتتَ وَن وتتَ تَه  اَلَعًة َ َءاَ : َهْل َتشتتْ م  اطِّ َلَى إِلَيِْهْم َ بغه  ِل، َ اطَّ

 ، اتب َ  بِِهْم َااَلَت َمرَّ
ئْ َا  َ َمَعَل َ لِ َرن  ِمَ  الَْج َِّة َحيْث  وتتِ تَِهي َوَنْح   َنستتْ  َنشتتْ

ْي ب ا َ َءال وا: َا،غ وتتَ َ َلمَّ

وا ِمْ   ْم لَْ  ي تَْرك  ه  ْءتََل  ِي  َ َاْوا َانَّ ادَِنا َحتَّى ن  دَّ َاْ َواَح َا  ِي َاْجستتَ رِيد  َاْن َتر  ، ن  أَل وا َقال وا: َيا َ بِّ َاْن ي ستتْ

وا ْم َحاَجة  ت رِك  ا َ َاى َاْن لَيَْل لَه  ً  ا اْلَرى، َ َلمَّ َ  َمرَّ
  "َسبِيلِ

الشتتتهاد     تضتتتم  آية م  الءرآن الكريم واتمءا يف بيان  ضتتتلت هذا الحديث الشتتتريم   

قضتتية م  استتمى قضتتايا الوجود اإلنستتاين وا  عها   ؛ ألنهاوقيمتها وع مها وتول المؤم ي  لها

يف واحد  م  اكثر الءيم اإلنستتتانية نبال وكرامة، وهي قيمة إستتتالمية تعكل ا ضتتتل ما يف "مكانة  

يعوزها  وتتخصتتية اإلنستتان اءا يا وإنستتانيا، وهذا الءيمة   المبدا هي الشتتهاد ، وهي قيمة كريمة

."الشهيد الحاعر الحي، او  الصمحات واو  السيوف واو  الدم

طبااى  "ستيجد ان لتتتتت التحليل ال مستي،  م  الال     مستألة الشتهاد وإ ا ما ن ر المر  إلى 

ال تاس مواجتان يتءتابالن، مواع يعمتل بتأعمتالته األ يحيتة وال خو ، ومواع يعمتل اعمتالته للم معتة 

ان  ،اإلنستتتتان وجدت لمرد م  األ راد، اما األ يحيتة  ءتد وجدت لهمة كلهتاألن م معتة  ؛  والغ يمتة

 

 .169آ  عمران:  

 . 1887صحيض مسلم، كتاب اإلما  ، حديث  قم:  

 .19الكركي، حماسة الشهدا ، ص 
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اإلنستتانية ال توا  يف عطش وتتديد إلى دما  الشتتهدا ، وهو يوداد كلما ازدادت يف اإلنستتانية آ ات 

  ."األار  واألنانية، ونسيان المصلحة الخالد  يف سبيل المصلحة الواالة

  الد اع ع  حياض األ ض والعرض وعو  ال مل، لشتتعرا  لوا   اما يف الشتتعر العربي  ءد حمل ا

حيث  ،  إلى يوم ا هذا    هر وتعر الحماستة والبطولة م ذ بدايات  واية الشتعر يف العصتر الجاهلي

 يءو  ع تر  ب  وداد:

بتتتذلتتتة  التتتحتتتيتتتا   متتتا   تستتتتتتءتتت تتتي  ال 

كتتتجتتتهتتت تتتم  بتتتذلتتتة  التتتحتتتيتتتا   متتتا  

التحت ت تتل  بتتالتعتو كتتأس   بتتل  تتاستتتتءت تي 

متت تتو  اطتتيتتب  بتتالتتعتتو   وجتتهتت تتم 

تتذهتب الشتتتتاعر   تدوى طوقتان إلى مع ى الحمتاستتتتة والبطولتة بحكمتة   عمتا ستتتتب ،  وليل بعيتدا

 االرى: 

متتتهتتتمتتتا   التتت تتتامتتت   ودم  و،واألمتتتل  بتتتلتتتهتتتيتتتب  يتتتروى   لستتتتتتوف 

اهتمامًا الاصتتًا وكبيرًا للشتتهيد ولشتتعر الشتتهاد ؛  اما يف عصتترنا الحالي  ءد اهتم الشتتعرا   

 "الءصتتتيد  المءاومة"و "بالشتتتعر المءاوم" هر وتتتعر الراا  إلى ان استتتتءر ما يمك  تستتتميته   

دواوي هم بءصتتتيد  ع  الوط  او  وزي  كثير م  الشتتتعرا  المعاصتتتري  جلة   "وتتتعر الشتتتهاد "و

الشتتهيد او الثو  ،  شتتاعه يف الشتتعر العربي المعاصتتر  ااحة إنستتانية للشتتهيد؛ حيث عالج كل  

لوحات    ،حكايات بطوالت ومالحم الشتتهدا م     وتتاعر الموعتتوع بطريءته الخاصتتة،  استتمًا

 ام علم المعاين م المختلمة، ستوا  اكانه   ستاليب البالغيةةاأل ها ي هة، ت وع  يومشتاهد وتعرية 

 

 .9العءاد، ابو الشهدا  الحسي  ب  علي، ص 

 .44طراد، الديوان ع تر  ب  وداد، ص  

 . 138طوقان، الديوان، ص 
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اإلوتتا ية، كما نشتتاهدها يف مطلى  المضتتامي  حيث احتوت بالصتتو  المباوتتر  و  ،البديى امالبيان 

 قصيد  عبد الرحيم محمود:  

عتتلتتى  احتتتتتي   ستتتتتأحتتمتتل  وحتتي 

الصتتتتتتديتتت   تستتتتتتر  حتتتيتتتا     تتتإمتتتا 

التتتردى  متتتهتتتاو،  يف  بتتتهتتتا   والتتتءتتتي 

التتتعتتتدى يتتتغتتتيتتت   متتتمتتتات   وإمتتتا 

احتوى على    ه الذ،ديوان يفمتمثالً  ، لشتاعر ستعيد يعءوبع د اصتو   الشتهيد لذا، نشتاهد  

سه وعشري  قصيد  حاو ت  كر  الشهاد  والشهيد والمءاومة والثو   وال ضا  والكمان، كما 

ت اوله بعض الءصتتااد انتماعتتة الشتتعب الملستتطي ي ومعركة الكرامة، وقد االترت م  الديوان  

بتاوتتتتر  مى ع وان البحتث، وهتذا ال صتتتتوص تم ض تجليتاتهتا م  ا    ستتتتبى قصتتتتااتد لعالقتهتا الم

  ض للواقى وإيمان بالءد   على تغييرا، وتعبير ع  األلم، وغضتتب "المءاومة؛  أدب المءاومة 

وكأن دما   ."عا م عتد صتو  الءمى واالعتطهاد واالستتالب.. وامل يف استتشتراف حيا  االرى

 جر نضتتالها وعتتحاا، وكان م  ح   "وتتكله  و   حدود الوط  ه ستتمهي التي  األمة  وتتهدا 

وم  عطر   ،وان يكتب  يها قصتتتااد لها م  دمهم األ جوان  ،دمهم على اإلبداع، ان يرد على نبعه

ولغة عالية وإيءاع جديد، كان على الشتتتعرا  ان يوقدوا جمر  اإلبداع   ،حضتتتو هم  جى جديد 

ببهجة الموت الصتتتعب  الموت   بوجودهم، وان يغذوا حركة الحدااة الشتتتعرية وعرول الكالم

االالتيا  ع د الشتهدا ، وكان عليهم ان ي ل اللود الشتهيد ع وان قصتاادهم حتى يرى األحيا  ان 

 

 . 56محمود، ديوان عبدالرحيم محمود، ص  

م يف مدي ة مأدبا، اصتد  تستعة عشتر ديوانا مطبوعا، وله عدد م  الدواوي   1967وتاعر ا دين م  مواليد عام   

 المخطوطة.

 . 18الخطيب، ظواهر حديثة يف وعر المءاومة، ص 
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للموت صتتتو   االرى كريمة عويو  هي ابعد م  مجرد الرحيل، بل هي الحيا  نمستتتها تبعث م   

 ."جديد

 املبحث الثاني
 دــيــــالشهو الشهادةورة ـــــص

يبدو ممهوم الشتهاد  والشتهيد يف الشتعر الحديث متصتال بالصتو   اإلستالمية للشتهاد ، 

وتعبر الءصتتتااد التي تشتتتكل مالمض هذا الممهوم وترستتتم ابعادا ع   جى والواطر مهمة يف هذا  

الباب، الاصتتتة تل  الءصتتتااد التي عالجه الممهوم بصتتتو   عامة وليل م  الال   اا  وتتتهيد  

صتتتو   بهية للشتتتهيد للح ة االالتيا  واإلقدام، تل     "اجل وتتتهيدهو"بعي ه، وتءدم قصتتتيد  

 اللح ة التي ال يتراجى  يها صاحب الشهاد  وال ي  ر إلى الو ا . 

الشتتهيد ليل  تى قادما م  األستتطو   والتا ي ، بل هو وتتخص مؤم  يعي االتيا ا، ألن الحيا   

هواجل  )قصتتتيد  يعءوب يف    ويء  ،"إما ال صتتتر وإما الشتتتهاد "ع د اإلنستتتان الشتتتريم غايتان  

 :  لوهيد

متتتتتتتئتتتد  غتتتيتتتر  لتتتكتتت   ستتتتتترت   قتتتد 

وال الصتتتتتتغتتا   عتتلتتى  ابتتيتته  ال   انتتا 

إ ا  التتتتمتتتت تتتتون  يتتتترد  التتتتذ،   وانتتتتا 

متتت    اطتتتيتتتب  لتتتهحتتترا    والتتتمتتتوت 

احتتتد  ولتتتم  اجتتتبتتت   لتتتم   ومضتتتتتتيتتته 

قضتتتتيتته صتتتتتد، ولو  الهوان   استتتتءى 

يتتتترد ولتتتتم  تتتتتحتتتتامتتتتاا   غتتتتيتتتتر، 

التتختتلتتد بتتجتت تتة  التتهتتوان   عتتيتتش 

ال يه تأ الكريم بحيتا  التذ  ولو كتان ير تل يف التدمءل والحرير وي عم بتأطتايتب الطعتام 

 

 .20الكركي، حماسة الشهدا ، ص 

 .43يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 
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ومو و  الما ؛ ألن نمل الكريم يمرعتها الذ  مرعتًا وتديدًا  تعاف كل ما حولها وتحب معو   

إال وتكر ت  يها   "عبير الشتتهدا "ال مل ولو على الشتت م،  ال تكاد قصتتيد  م  قصتتااد ديوان  

 تعود المكر  م  جديد:  "انتماعة األقصى"قصيد   هذا المكر ؛  مي

نتمتوستتتت تتا  التحستتتت تيتيت   إحتتدى   تتختتتتا  

انتتت تتتا  او  عتتتويتتتو   التتتحتتتيتتتا    إمتتتا 

بتتذلتتة   يتتعتتيتتش  ان  يتتأنتتم    تتالتتحتتر 

التتيتتا ا  التت تتمتتوس  غتتيتترهتتمتتا   وتتتعتتاف 

اتتتوا ا  اعتتتو   التتتحتتتمتتتام   نتتتلتتتءتتتى 

 ويعتتاف ان يءضتتتتي الحيتتا  صتتتتغتتا ا

مع ى التضتتتتحيتة والمتدا  قوال  وتتأالتذ هتذا المكر  اهميتهتا م  اقتران الءو  بتالمعتل و

 كتان التعبير "و عال،  الموت ل  يصتتتتل للشتتتتهيتد إال بعتد الد اع ع  الوط  وحمتايتته م  العتدا،  

المباوتر هو األصتل والباعث على الحماستة لدى عامة المتلءي ، وبدا لهم ان الموت غاية، بي ما 

متدى عشتتتت  الشتتتتاعر  كتانته اللغتة المجتازيتة هي األعم ، حيتث جعلته ال ص الغتااتب يرو، ل تا

.  تالشتتتتهتدا  لهم م ولتة "للحيتا  والبطولتة،  تالمءتاومتة حتى الموت يف ستتتتبيتل حيتا  حر  كريمتة

   يعة ع د الشعرا  ال توازيها م ولة،  ال يسأ  ع  مكانتهم.

 دماء الشهداء  صور
للتدم يف الثءتا تة اإلنستتتتانيتة عتامتة والثءتا تة العربيتة التاصتتتتة نمو جيتة جمتاعيتة ت طو، على معتان  

 موية تتصتل بالمدا  والءرابي  والعالقات البيولوجية الخاصتة باألنستاب والءرابات، كما تتصتل 

بطتاامتة م  المعتءتدات، واألصتتتتل التذ، تؤو  إليته هتذا المعتاين والرموز متااتل يف مع ى جوهر، 

 بالحيا .  الوال  والءسم يف الثءا ة العربية ا تبطا بغمل اليد يف جم ة مملو   بالدما .  متعل 

 

 . 81ص المرجى الساب  ، 

 .219جديد  لءصيد  الشهيد، صقرا    
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إال استتتدعه صتتو ًا   ؛ت اوله موعتتوع الشتتهاد   "عبير الشتتهدا "وال تكاد قصتتيد  يف ديوان  

 صتتتا ت ح ا  والضتتتابا، وصتتتا ت زهو ا  "  ،حتى اصتتتبض لها صتتتو  متعدد  ،متعدد  للدما 

وو ودا، ومشته انها ا وجداو ، وحلءه نوا س وطيو ا، واستل لها الشتعرا  طءوستًا مءدستة،  

 صتتتا ت وعتتتو ًا للشتتتهيد، وزمومًا جديدًا غير زموم مكة، وتعانءه  يها األ ض بوعترها مى  

."السما  بكوارها

الشتتهدا  ووعتتعها يف تشتتبيهات وك ايات و موز  وظم يعءوب كثيرًا م  الصتتو  لدما   

ولح ة االستتتتشتتتهاد   ،محاوال إعطا  الدم الوكي مكانته التي يستتتتحءها ؛وااليلة كثير  ومختلمة

 بها ها وجاللها، والتضحية ع متها وسموها. 

يف ديوان عبير الشتتتتهتدا  متا ، وانهتا ًا، وجتداو ،   "التدمتا  تستتتتءي" ءتد ظهرت صتتتتو   

،  الما  ستتر الحيا  األصتتل يف الصتتو   وحد  الحيا  يف كل م  الما  والدما وبحا ًا، وآبا ًا، و

 على األ ض، والدما  سر الحيا  يف اإلنسان. 

 يو د يعءوب يف قصيد  هواجل وهيد:  

ستتتتتتأ يتتتءتتته  تتترحتتتًا التتتذ،  التتكتتبتتد  تتتدمتتتي  متت تتهتتا جتتمتتر    ستتتتتيشتتتتتب 

المشتاعر، والهبه   ستم الشتاعر صتو   دما  الشتهدا  التي استت هضته الهمم واستتموت  

او وجود األ يحية    ،م  متطلبات الشتهاد  االستتعداد ال مستي ، وكأنة الحماس يف وجدان المتلءي

 المسب  لمعل الشهاد ، ألن م  وأن  ل  ان تم ض  عل الشهاد  التأل  والجما . 

 

 .483عمران، صو   الشهيد يف الشعر الملسطي ي، ص 

 . 98المرجى الساب ، ص 

 . 43يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 
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رو، زهر  الحريتة ا  ان تلتدمت ، كتان ال بتدة لنيتل االستتتتتءال وواألم يتات   حتى تتحء  األحالمو

 يءو  يف قصيد  ام الشهيد:  م  اجل ان تحيا م  جديد، ،التي ت به يف ا ض ال ضا  الصعب

دمتتتا   دون  األحتتتالم  تتتتحتتتيتتتا  واألمتتتت تتتتيتتتتات كتتتيتتتم  األحتتتتالم   وتتتتترف 

 الدماء والنور  صور
وهذا االستتدعا     "واأل ض  اهلل نو  الستموات"يستتدعي يعءوب اآلية الءرآنية الكريمة 

لل ص الءرآين يف صتتتتو   بهيجتة يجمى بي  دم الشتتتتهيتد والويته التذ، هو بركتة األ ض وستتتترهتا  

 المءدس:  

  مي قصيد  ام الشهيد 

ستتتتتتراع  زيتتته  الشتتتتتتهتتتيتتتد   ودمتتتا  

نتتتتو ا   تتتتدتتتتته  وهتتتتج  التتتتبتتتتا   إن 

التتت تتتلتتتمتتتات  نتتتو ا  متتت    تتتتتتتتوا ى 

التتتضتتتتتحتتيتتات التتدم  متت    بتتوكتتي 

و ال لم  مصتتبان زاهر، بأنها وقود  دما  الشتتهيد كأن الشتتاعر يصتتو     تستتتترات،  يمح 

تجدد نضتالها   األمة  ،  ستتبءىلهب ها  وال يخمد  وال يستك وتعاعه ما دام وقاد ال يخبو  وتختمي م  

 .إلى األبد لحريةإلى اتسعى و  ،بالدما  الواكيات العطرات

 الدماء والكتابة  صور 
الشتعوب مى ال لم وال المي  يف كل زمان ومكان، إنها قضتية التول للحرية  هذا قضتية  

صتتتتو   م   وهي    ،انمل األبطتا  ودمتاجهم  و  ض ال لم والءهر واالحتال  ود ى الثم  غتاليتًا

مما ستة العدوان ونهب الثروات، وانتهاك الحءول، وستم  الدما ، واقتراف جراام الءتل  صتو  

 

 .  69المرجى الساب ، ص 

 . 69يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 
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وعتياع الهوية، وتكميم األ واا، ولهذا  إن  صتو  هذا الءضتية لكل معا ض، وجراام التشتريد،  

 .تكتب بدما  األحرا 

 ويف قصيد  عبير الشهدا  

ستتتتطترت  دمتتا    كتتانتته قصتتتتتااتتدكتم 

التتعتتال   اهتتوى  انتت تتي  عتتذ ،   لتتكتت  

دمتتااكتم عبتيتر  م    عتتتتمتختته وتتتتعتر، 

والتتتحصتتتتتتبتتتا   التتتد   بتتتيتتت    وتتتتتتتتتتان 

وجتتداً  التتعتت تتمتتا   وا وب  هتتوى   يف 

ألبتتتعتتتد   وتتتتتتذاا   األ جتتتا   ستتتتتترى 

وتعطرت بمستكها   ، يماالر ستعيد يعءوب بأن كلماته قد موجه م  وتذا دما  الشتهدا 

وبأنها   ،وا يجها الذ، عم الدنيا بأسترها. والشتاعر ه ا ع دما يصتو  كلماته بأنها م  دم الشتهدا 

طيتب لثرى األوطتان و يحتان ومستتتت  وع بر،  هو يف قمتة الوعي بهتذا الحريتة وإعطتااهتا المكتانتة 

 اءة بها، لتتوا اها األجيا  وتتمس  بها، وتجعلها قداسة لمستءبل األيام.  الال

وت هر كلمة )عتتم ل بما لها م  حضتتو  كبير يف وتتعر الشتتهاد  ع د مع م الشتتعرا  يف الشتتعر  

العربي الحديث،  يعءوب ه ا يماال الشتاعر   دوى طوقان يف استتخدام هذا المعل يف قصتيدتها،  

  تءو :

متترتتتعشتتتتت  التتمتتجتتر  بتتالتت تتدى بتتدا   ًا 

ا ض   التتختتطتتى  تتول  بتتطتتي    ومتتر 

والستتتتتتتمتتتتون  التتتتربتتتتى  يف   يتتتتذ   ا 

نتتتمتتتون  بتتت تتتجتتتيتتتى   مضتتتتتتمتتتختتتة 

 ويف قصيد  الشهيد، يءو :

وتتتتعتراً  بتتالتتدمتتا  اجستتتتتادكتم  التتتتدمتتتتا   كتتتبتته  تتتتتختتتتا  متتتتا   واحتتتتالا 

 

 .138عمران، صو   الشهيد يف الشعر الملسطي ي، ص 

 . 160طوقان، الديوان، ص 



  

  1675   
 

 منوذجًا ديوان عبري الشهداء شعر سعيد يعقوبيف  الشهادةمتثالت 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

لتته والشتتتتتوعتتًا    إجتتال     تتاصتتتتتمتتتتتوا 

بتتتمتتتعتتتل  يتتتتتتتوع  لتتتم  إن  قتتتو    كتتتل 

قصتتتتيتتدًا   الشتتتتهتيتتد  مت   تم    تتاستتتتمتعتوا 

يتتا   يتتتتتلتتى  الشتتتتتتعتترا  حتتيتت    ايتتهتتا 

هتتبتتا   التتوجتتود  مستتتتتتمتتى  يف    تتهتتو 

التتتتغتتتترا  ا تتتتعتتتتالتتتته   نتتتت تتتتمتتتتتتتتته 

الشتتتتعرا  إلى الكتتابتة الشتتتتهتدا    ،وقتد دعتا يعءوب    ، ون م الشتتتتعر يف تتأييتد بطوالت 

بما قدموا م  تضتتتحيات جستتتام ستتتطروها  ،واالعتراف بمضتتتلهم وعدم استتتتطاعة اللحال بهم

ا الءو  متسءًا مى مءولة الشاعر عبد العويو بدمااهم قبل ان يسطرها الشعرا  بأقالمهم، ويأتي هذ

المءالض، حي  اعتذ  ع  كتابة قصتيد  االنتماعتة األولى، ألن اطما  الحجا   سترقوها م  اقالم 

الشتتعرا ، وكتبوها باأليد، واألقدام المكستتو  ،  الشتتعر ع دا ال يكتب بالكلمات، والصتتو    

ن موقمًا ع يمًا، وقد تكون حركة احتجاع  الشتعرية ليسته تركيبًا لغويًا  حستب، لك ها قد تكو

 يءو  يف قصيد  الشهيد: ، حيث  صامتة

ولتتكتت   الشتتتتتعتتر  متتديتتحتته  يف    تتانتت تتمتتوا 

 

التتتوعتتتتتتا    التتت تتتجتتتوم  هتتتي   بتتتحتتتروف 

وتتتتتتعتتترا   التتتكتتتواكتتتب  هتتتذا   وانتتت تتتمتتتوا 

 

الستتتتتتمتتتا    متتت تتته  تتتتغتتتا   حتتتتتتتى    تتتيتتته 

اولتى     والصتتتتمتته  بتتالصتتتتمتته   او  تلتو وا 

 

الشتتتتتتعتتترا   ايتتتهتتتا  يتتتا  عتتتجتتتوتتتتم   إن 

ل المرل بي  م  يءاوم وي اعتل ويجاهد ويصتابر بالستاعد والءلم    ،ولعلة هذا الوصتم  هو ما يشتكة

،  يجمى المجتد م  اطرا ته محتا  تا على قيم المبتادم وقيمته األصتتتتيلتة واألنمتة والعو  ؛واللستتتتان

ال بتأ، حتا  م   و  ،أل، ستتتتبتب كتان  ؛الستتتتكوت ع هتاو  مءتد قيم المبتادم او الت تاز وبي  م  ي

 األحوا .

 

 .57يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 

 . 154المءالض، صدمة الحجا  ، ص  

 .  57يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص  
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 الدماء لالغتسال  صور
ع دما يرتبا بالتضتتحية والبطولة والمدا ، ع دما تستتيل الدما    يوداد مع ى الدما  عمءًا

صتو   لح ة الصتدل التي يتشتكل   تترا ى ل ا  ،وجالالً  م  الشتهيد لح ة استتشتهادا توداد جماالً 

وتطبيءًتا لصتتتتو    ي ْعتبر تمثيالً التذ،  ألن الصتتتتدل هو التذ، ي تج الموقم والءيمتة   ؛ يهتا ال مو ع

وتستءي الثرى  حستب، لك ها تطهرا تطهيرا وتغستله غستال كي ت وع    األ ضال تحر   التي  الدما 

م    اته دنل االحتال ، وتتأكد م  اللو ستطحه م  آ ة ال لم والءهر، ليعود طهو ا مءدستا كما 

الرمويتة يف كتان. وال وتتتت  يف ان التطهر يحمتل داللتة دي يتة واعتتتتحتة ا تبطته بتالمتا  وبتدالالتته  

ا ع  األدنتاس  ال  ال متا ع العليتا لالوعي الجمتاعي؛  هو  مو ا يتدنل  ، وال جتاستتتتةوت وَّ لِّ متَ م  كت 

تتستم آليات التشتكيل الرمو، لصتو   الشتهيد بثرا   لذا؛   .ماكمة ع  اإلاالو،  ويبعد ع  األوترا 

اإليحا  والتشتتتخيص وتراستتتل الحواس والتلوي    -معريف كبير، تتضتتتا ر يف ادااه مءومات   ية 

تكون اللب ات األولى والبذو  الرايستتتة ألبعادها الداللية، وتشتتتكل م هرا  _والث اايات الضتتتدية  

 قصيد  انتماعة األقصى:   يءو  يعءوب يف .با زا م  م اهرها الم ية

ستتتتتتتترحتتلتتون  تتءتتبتتلتتكتتم  لتتلتتغتتوا    قتتل 

 ولستتتوف نغستتتل ا عتتت ا م   جستتتكم   

وتتتتتتتتا ا  إ تتترنتتتجتتتة  التتتعتتتدا..    حتتتل 

األوعتتتتتا ا  بتتدمتتاات تتا وستتتت تمستتتتض 

 استتتتعا  يعءوب قصتتتة التتا  والمرنجة ليبعث األمل يف نموس الثوا ،  على الرغم مما 

العالم اإلستتتالمي إال انهم انستتتلخوا ع  بالد المستتتلمي    عله التتا  والمرنجة م  دما  هاال يف 

 بمضل بطوالت المسلمي  وجهادهم.

 

 .296كالب، األبعاد الرموية لصو   اإلمام الشهيد احمد ياسي ، ص 

 .81يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 



  

  1677   
 

 منوذجًا ديوان عبري الشهداء شعر سعيد يعقوبيف  الشهادةمتثالت 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 الدماء واألرض  صور
تبدو العالقة بي  دما  الشتهدا  والتراب   ا ض الوط  عالقة حميمية،  م  اجل تراب  

 الوط  ساله الدما  ووهبه األ وان،  توحد الشهيد مى األ ض:  

التتتراب عتلتى  التتدمتتا    مترو    ستتتتكتبتوا 

عتتو     حتتدااتت   دمتتهتتم  متت    وكستتتتتوا 

واوا ا لتتهتتم  ظتتمتتأ  اوتتتتتتتتكتتى   لتتمتتا 

الت توا ا  غصتتتتونتهتتا   ابصتتتترت  تول 

بتتل يحتتتاع للتتدمتتا    يرتو، م  المتتا   ال  إنهتتا صتتتتو   جميلتتة ومركبتتة،   متتأ األ ض 

  حيتث صتتتتو    بتأبهىتجلته    التي  ،الممووجتة بتالمرو   لت بته م  األ ض حتداا  ممووجتة بتالعو 

جمعه بي  اجمل موقم للمعل اإلنستتتاين وهو لح ة استتتتشتتتهادا مى اجمل م  ر للطبيعة وهو  

 لح ة ظهو  ال و .

احتمالية األ ض بجسد الشهيد الذ، عمته كما عمه   "عبير الشهدا "وترسم قصيد  

اجستتتاد الشتتتهدا  م  قبل،  اصتتتطبغه األ ض باللون األحمر وانبته وتتتجرًا وتتتامخًا وو ودًا 

 ا  موز للجيل الذ، حمل  اية الد اع ع  ا عه: وزهو ًا وهذ

تترابتهتتا كتيتم  تول  التكترامتتة   وستتتتتل 

تربهتتا اعتتتتحى  الكرامتتة كيم   وستتتتتل 

عتت تتهتتا  اغتتمتتًا   التتخصتتتتتم  تتتولتتى   لتتمتتا 

بتتدمتتا  متتخضتتتتتبتتًا  الشتتتتتمتتوا   نتتبتته 

كستتتتتتتمتتتتا   وكتتتترامتتتتة  عتتتتو    متتتت  

نتتتكتتترا  هتتتويتتتمتتتة   لتتتيتتتجتتتر  يتتتل 

ةل، وجا ت صو   العدو  اقترنه صو   الشهيد بالمثل العليا )الشموا والعو  والكرام

 وحشًا يجر  يله م كسرا  ليال.

 

 . 81المرجى الساب ، ص 

 . 94المرجى نمسه، ص 
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 صورة الشهيد 
غدت صتو   الشتهيد معلما با زا بوصتمها ظاهر  معر ية وجمالية؛  الصتمات المتأصتلة 

يف الشتتتهيد م  بطولة وإقدام وتضتتتحية وبستتتالة وتتتكله يف مجملها مصتتتد ًا ملهمًا للشتتتعرا ،  

 المع ى وتشكيل اجمل صو  .وم حه الشعر الءد   على التعبير ع  هذا  

م  توظيم المالمض الشتخصتية للشتهيد إلى التغلغل يف   "عبير الشتهدا "ويستعى ديوان  

هتمتام  ال  اعمتاقهتا، الستتتتتك تاا جوهرهتا، والكشتتتتم ع  تجليتاتهتا وحضتتتتو هتا يف التذه ، محمواً 

 الءا م إلى االلتمات لهذا الصمات. 

جتتلتتيتتل  متتعتت تتى  لتتكتتل  متتعتت تتى   انتته 

ال يتتتر تتتى  متتتا  لتتتكتتتل   تانتتته  متتتو 

التتمتتجتتت  متت   وتتتتتتعتتاع  كتتايتتد   إنتتمتتا 

األ   ستتتتتتحتتتاب  وى  كتتتايتتتد   إنتتتمتتتا 

يتتتتتدو،       نتتتتتدا   كتتتتتايتتتتتد   إنتتتتتمتتتتتا 

انتتتتستتتتتتابتتتا  التتت تتتجتتتوم  لتتته   تتتتتتتتمتتت تتتى 

متتهتتابتتا  عتتويتتوا  التتمتتتتتى  ويتتبتتءتتي    اس 

اتتيتتابتتا  ستتتتت تتاا  متت   التتكتتون     كستتتتتى 

الستتتتتحتتابتتا نتتداا  متت    ض  تتأنستتتتتهتتا 

التغتيتتابتتا يتتأبتى  التومتتان   يف عتتتتمتيتر 

ان الشتاعر ي ءل ل ا وتعو ا يف صتو   متخيلة قاامة على    يتضتض يف التصتوير لهذا األبيات

المشتتتاهدات المراية عبر وستتتاال األالبا ، وهذا ما جعله يشتتتعر باعتواز عما  عله الشتتتهيد م   

مدى قو  اإل اد  التي تمتعه بها وتخصتية الشتهيد،  هذا تضتحية ع يمة لدي ه وا عته ووتعبه، و

مك تهتا م  تجتاوز   ،يريتة جميلتة الصتتتتبتة  تاعلتةالثرا  المكر، والروحي م ض صتتتتو تته طتاقتات تعب

ميو  الصتو    "ألن    ؛المعتاد والمألوف م  المواقم واألحدات واكستبتها الءو  والعطا  والتجدد

الخصتتبة انها تستتتطيى ان تشتتى يف كل اتجاا، وان تستتمض ل  باستتتك اا المويد م  المعاين كلما 

 

 .157يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 
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 اما يف قوله: ،"د داامااوغله معها بحس ، إنها صو   معطا  ، تكشم ع  الجدي

وتتتتعترا التتدهتر  عتلتى  تم  تتبتءتى   ستتتتوف 

لتحت   تختتا   لتلتمتجتتد  تتبتءتى   ستتتتوف 

ونتتو ا  التتمتتدا   تتتبتتءتتى  متتو   ستتتتتوف 

بتتكتتل  تتؤاد     حتتيتتا  تتتبتتءتتى   ستتتتتتوف 

واألحتتتتءتتتتابتتتتا  األيتتتتام   يتتتتتتتتتحتتتتدى 

وطتتتابتتتا  التتتومتتتان  مستتتتتتمتتتى  يف   لتتتذ 

غتتالبتتا التتدجتتى  يتتءتتهتتر   ستتتتتتاطتتعتتا 

والتتتتترابتتا والتتمتتدى  التتحتت    يتتعشتتتتت  

دما  الشتتهيد وحتمية االنتصتتا ، و ل  م  الال  استتتثما ا كشتتم الشتتاعر ع   اعلية ي

تخليص المضتا ع المثبه م   "للمعل المضتا ع )تبءىل المستبول بتتتتت )ستوفل، و ل   غبة يف  

الحتتا    زم   وهو  الضتتتتي ،  وهو  إ  –  محتتدود  ألنتته  –الوم   غير المحتتدود  الواستتتتى  الوم   لى 

المشتوب بأمل اآلتي. وي هر تكرا  عبا   )ستوف تبءىل على امتداد جو  كبير م    "االستتءبا 

ومما ال وتتت   يه ان التكرا  االستتتتهاللي يوود ال ص الشتتتعر، بوالم ممتى م  الد    "ال ص، 

الغ تااي تصتتتت عته الحركتات اإليءتاعيتة المتعتاقبتة يف الستتتتيتال بهتدف إبراز ال بر  الخطتابيتة وكشتتتتم  

ه التي ود نءلها للمتلءي محا  ة على وهجها ووتتتتعلتها الدالليتة  عواطم الشتتتتاعر واحاستتتتيستتتت 

 ."المؤار 

م  مصتتاد   ستتخيًا  مصتتد اً   ، ستت جداوتتكل استتتدعا  الترات الدي يوع دما ن  ر إلى 

وقد ادى حضتتتو  الشتتتخصتتتيات الدي ية يف قصتتتيد    "عبير الشتتتهدا "اإللهام الشتتتعر، يف ديوان  

 

 .   100اسماعيل، التمسير ال مسي لآلداب، ص  

 .162ص يعءوب، ديوان عبير الشهدا ،  

 . 60حس ، ال حو الوايف، ص  

 .13ح ى، نسيج التكرا  بي  الجمالية والوظيمية يف وعر الشهدا  الجوااريي ، ص 
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حضتتو ها المعا  لخصتتوصتتيتها وقد تها على ال هوض  مرجعية داللية لها   "انتماعتتة األقصتتى"

تشتتتبى اإلنستتتان وترعتتتي  غباته يف المعر ة بما   "بالحدت وتماعلها معه، ألن المعطيات الدي ية 

 ا تبطه وتخصتية بعض  "ل واهرا المت وعة مؤارقدمه م  تصتو ات ل شتأ  الكون، وتمستير 

الرموز الدي ية بالحرية ومواجهة العدو يف احل  ال روف واصتتعبها،  كان لمعركة مؤتة وقادتها  

يف ا هان المستلمي  اعتواز كبير، وغدت وتخصتيات قاد  المعركة نمو جًا اعلى يحتذى،  عدم  

م  انتصتتتا   وما تمخضتتته ع ه نتااج المعركة  ،تكا ؤ جيشتتتي )المستتتلمي  والرومل عد  وعتاداً 

ووجد  يها  ،للمستلمي  د ى يعءوب إلى استتحضتا  هذا المعركة التي تتكر  مى اطما  االنتماعتة

وقد وظم يعءوب م  الال  استتتدعااه آلية االستتم المباوتتر لهذا الشتتخصتتيات    ،مال ًا لل خو 

 ولمتا تمثلته م  قتداستتتتة المكتانتة، وقتد  ،لمتا لهتا م  اهميتة يف  ه  المتلءي الجمعي  ،اإلستتتتالميتة

  تآلميًا   استتتخدم الداللة المرجعية لهذا الشتتخصتتيات استتتخدامًا عصتتريًا جديدًا  أحدت ت اصتتًا

وجوا الصتتحابة  عتتي اهلل ع هم، يف  وبي   ،الشتتهدا   الوجوا التي ترا ت يف وتتخوص قداستتة  بي 

 :قوله

بتتأن وتتتتترف  لتتي  ايتتهتتا الشتتتتتهتتدا    يتتا 

يف قستتتتمتتاتتهتتا  لتمتحتته  التوجتوا   هتتذ، 

جتراحتهتتا  التتدمتتا   ايتته التلتم   هتتذ، 

إكتتبتتا ا احتت  امتتامتتكتتم  التتجتتبتتيتت     تتي 

و)التتتطتتتيتتتا ال  و)عتتتبتتتداهللل   )زيتتتدال 

و)عتتتترا ال و)الولتتةل  الوليتتدل      )اب  

    بي  ة يف  ه  المتلءيخل  حركة د اميلجا   ،الدي ية  الشتتتخصتتتيات  إن استتتتدعا   موز

تتتتتتستتتدعا ؛  لا  وصالشتتخ يف مرجعية م ض الشتتهاد  مع ى وم  اجل   ،الشتتهدا   وبي  وتتخوصم 

 

 .35نصر، الرمو الشعر، ع د الصو ية، ص 

 .84يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 
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الماعتتي مى إستتءاطها على بطوالت الثوا  يف الحاعتتر،   محاكا  على ستتبيل ية،التا يخ  المتلءي

 . إلى يوم يبعثون وان  ون مؤتة ما توا  باقية موقد الثوا  الملتهب،وكأن التا ي  

الدي ية الترااية    الشتتتخصتتتيات  إن تشتتتكيل يعءوب لشتتتخصتتتية الشتتتهيد باستتتتلهام  موز

، و همته  بتالمتاعتتتتي  –مجتا  إبتداعته    كتان ايتا  –  المبتدع  وعي"وإستتتتءتاطهتا على الحتاعتتتتر يبرز  

 ."للحاعر، واستشرا ه للمستءبل

 شهداء االنتفاضة  صور
وتتأالتذ االنتمتاعتتتتة اعلى صتتتتو هتا م  ظتاهرتي  اا تي : الحجر )متاد  الءتتا ل واألطمتا   

)حراس الحلم والتحد،ل وبي  هذي  البعدي  كانه قصتااد االنتماعتة تءرا على الم ابر الطابة، 

وحماستتتة، وتصتتتويرا،... لءد  رعتتته االنتماعتتتة على الواقى الثءايف معطيات جديد ،  إ ا كان 

لثو    إن الشتعب كله، والاصتة جيل المتيان هو وقود االنتماعتة... هذا الحالة  الشتباب هم ماد  ا

لستتعيد يعءوب، وقد وتتكل    "انتماعتتة األقصتتى"ال ضتتالية الع يمة حاعتتر  يف تماصتتيل قصتتيد  

 جيتها م  ماد  الحيا  التي ي صتب غضتب العدو وحءدا عليها؛ ألنها تع ي الح  والوط  والثو    

 تءبل.  والحرية والتحرير والمس

األالتتبتتا ا  يتتبتتثتت   تشتتتتتا   متت    ستتتتتل 

لتت تتا  كتتانتته  يتتثتت تتيتت تتا ولتتو  التتمتتوت   ال 

يف عتلتيتتااتهتتا   لتو  تتاالترتت تتا الشتتتتمتل 

احتترا ا  ستتتتتتاد   انتتتتتمضتتتتتت تتا   كتتيتتم 

التت تتا ا لتتخضتتتتت تتا  التت تتا  حتتاجتتات   يف 

ستتتتتؤوداً  عتتلتتيتتهتتا   و تتختتا ا  زدنتتا 

االنتماعتتتة قاله الكثير؛ وقدمه الكثير، ولك ها يف مجا  تءديم الطمولة   البطولة او "

 

 . 146الكركي، الرموز الترااية يف الشعر العربي الحديث، ص 

 .84يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 
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الطمل   البطل، استتتطاعه ان تءدم حالة استتتث ااية ال مثيل لها وال وتتبيه.  ه ا الرع الطمل ع   

مستتا ا المحدد له يف العاد ، وهو مستتا  الطمولة البريئة الغ ية باللعب والضتتح  والمرن، ليأالذ  

 الطمل تحو  إلى ااار يشا ك الرجا  يف ساحات التحد،   " ا آالر يختلم كل االالتالفمسا

للعتدو الصتتتتهيوين، والرع م  قمءمته كتالمتا د  تحو  إلى ايءونتة لهمتل،  هتذا المتى الءتادم التذ،  

 يتد   بالثأ  سيغدو  موًا لثو   مستمر : 

يتترعتتتتتعتتوا  ان  ابتتوا  لتتمتتتتتيتتان   متترحتتى 

ظتال يف ستتتتمتتا   نتجتومتتًا   مت تتا ستتتتطتعتوا 

اهتتاجتهتتا  تتثتتب األستتتتود  كتمتتا   واتبتوا 

بتتته تتتترى  تتتتراا  كتتتل  تتتتتتتى    تتتكتتتأن 

العتتا ا  ومتتا استتتتتستتتتتاغوا  الهوان   اتتد، 

اقتتمتتا ا التتدجتتى  وستتتتتتا   وتتتألتتءتتوا 

وااتتتا ا متتتذلتتتة  التتتغتتتاب   تتتض   يف 

إعصتتتتتا ا تتترى  او  تتتلتت تتى   لتتهتتبتتا 

بمع ي االحترال   والتوهج  الهتتدايتتة،  بتتالرموز المعبر ،  تتال جوم  مو  ال ص  يحتشتتتتتد 

تعبير ع  الحيتا  تتتأتى ع  طري  الموت، وموتهم ال يعبر ع  عتدم إنمتا هو يف ستتتتبيتل  وإلعتتتتا   

 ع  طري  الشتتتتهتاد  عبر اطمتا  االنتمتاعتتتتة ووتتتتبتابهتا ع   ايهم يف مستتتتتءبتل  "حيتا  حر  مبتغتا   

التذ، وصتتتتمتته "بالدهم، وحءهم يف حيتا  آم تة يف وط هم ، كمتا ي هر يف ال ص  مو األستتتتود 

تماعتتة لما يمثلونه م   موية الشتتجاعة واإلقدام، واألستتد م  الرموز التي  الءصتتيد  ألطما  االن

 استدعاها الشعرا  عاد  لوصم الممدون بها لما تمثله م   موية الءو  والمت .

كتْه   ل اإليمتان يف اعمتال الوجتدان، وتحرة وازداد تحرة د يف التولتد،  االتذ التمرة هكتذا.. 

 

 .43سيءرل، طلعه. الشعر الملسطي ي المءاوم يف جيله الثاين، ص 

 .85يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 

 . 202ابو عليان، الشهيد يف وعر  دوى طوقان، ص 
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س ب ناالنتمتاعتتتتةا واالنتمتاعتتتتة.. وظهر او  واقوى متا ظهر يف األطمتا   تلءتاايتة الر ض المءتدة

األبطا  الذي  لم تستتتتطى ان تتستتتلا عليهم بعد  ايةة ستتتياستتتات.. وال ا ستتتدْت  طرهم لواات  

الداليل م  ناأليديولوجياتا.. وال وتتتتغلتهم بح ِّ األ ض ع  ح ِّ الستتتتما  ماديةات الحيا  ..  

وا.. وما هي إال بداية ل  تكون لها نهاية إال ببلوغ الغاية.  اجتمعوا.. وا.. ولم ي مضة  وانءضة

 
 الشهيد

، وإنما تجاوزها إلى  ءا الشتتتهيد ع د الحدود الءومية العربية  يف  موية الشتتتعرلم يءم  

 ستمه يف  إلى ادى  تحو ولعلة هذا ال .ا    حيب، يمجد الشتهيد ايا كان ج سته ولونه وقوميته

 .، وقيمة عالمية مطلءةةإنسانيالمتلءي كهالة    ه 

يف صو  تبعث الحيا  يف المعاين الجديد  ع  الشهدا ، وترسم   "الشهيد"وتتأل  قصيد   

الشتتتتهيتد ببراعتة  تااءتة،  هي تجر، مءتابلتة بي  الحي   الميته،    حتالتة وهيئتةجمتاليتات الراتا  او  

الدنيا، والشتتتتهدا  األحيا  الذي   حلوا    الحءيءيي  الذي  بءوا يف  ىوالشتتتتهيد   الحي، بي  الموت

ع ها وهم الالدون يف عالم اآلالر ،  ءد ا ستتحه الصتتو   الشتتعرية على الرغم م  طغيان  ااحة  

لع اصتتر الحيا  التي تد ى هجوم الموت وتعر، الواقى العربي يف الوقه   ،الموت مجاالً واستتعًا

ة تع ي يف وجهها اآلالر التحريض والدعو    اته؛ وتعريضتتتًا بالتهاون والتواين العربي وهذا اإلدان

 للخروع م  حالة الذ  والهوان إلى آ ال البذ  والتضحية: 

األحتتتيتتتا  وانتتتتتتتم  متتتوتتتتى   نتتتحتتت  

بستتتتتامتتا التتمتتجتتر  وانتتتتتم  لتتيتتل   نتتحتت  

الشتتتتتتهتتتدا   ايتتتهتتتا  يتتتا    تتتانتتتدبتتتونتتتا 

والضتتتتتيتتا  وهتتل   التتدجتتى   يستتتتتتتتو، 

 

 بتصرف.  439لشعر الملسطي ي، صصو   الشهيد يف ا 
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التتمتتعتتاين التتمتتاا  تتا قتتتتتهتتا   نتتحتت  

وحتتتتل دون  ون  آالت   نتتتتحتتتت  

نتتتءتتتو   اتتتا     ان  التتتجتتتهتتتل    تتتمتتت  

  

جتتتتتو تتتتتا   طتتتتت تتتتتانتتتتتة   وحتتتتتروف 

تشتتتتتا  كتتيتتم  األكتتم   صتتتتتر تتتتتهتتا 

التتتراتتتا  يتتتكتتتون  ان  اولتتتى    تتتلتتت تتتا 

وعلى الرغم مما   "يا  موز المدا "وتتكر  الصتو   م  جديد وتبعث األ كا  يف قصتيد  

جه بي  الموعتوع الستياستي والشتهاد ،  جا ت الءصتيد  م   مو يها م  إيءاع غاعتب، غير انها 

موقى الشتتتاعر المعل  على األحدات الذ، ال يتجاوز دو ا يف توصتتتيم ما يءى مضتتتيما  د   عله 

صتتتتيد  ابتعدت ع  دم الشتتتتهيد لتذهب إلى ميدان الخطابة وجلد الذات والبكا   إليه، كما ان الء

على الواقى وهجا  المرحلة،  ءصترت صتو   الشتهيد ه ا، وا تكوت على اإلعجاب به، واألستى  

 لغيابه، وال دب على مآالت األمو  بعدا:

هتتانتتيتتئتتيتت تتا  نتتومتتهتتم  يف   اتتتركتتوهتتم 

نتتهتتا هتتم  تتاستتتتتتتتراحتتوا  يف   تتتعتتبتتوا 

متتاتتتوا  تتهتت  تتتءتتولتتوا  التتالتتدونتتا ال   م 

لتتتمتتتا و لتتت   غتتتيتتترنتتتا  يتتتمتتته   لتتتم 

التتت تتتعتتتام  جوستتتتتتا متتتثتتتل   ود تتت تتتا 

وااتتتترنتتتتا  دمتتتتا نتتتتا   وستتتتتتتمتتتتكتتتت تتتتا 

تتتجتتر،  التتحتترب  نشتتتتتاهتتد   ووقتتمتت تتا 

يتتتؤد،  امتتتر  بتتتكتتتل   وانشتتتتتتغتتتلتتت تتتا 

احتتتتدااتتتتا  نشتتتتتتتاهتتتتد  بتتتتا د   بتتتتدم 

متتات  تتيتت تتا التتذ،  نتتبتت    وتتتعتتالتتوا 

وادعتتتيتتت تتتا  التتترجى  متتتى    تتتدعتتتوهتتتم 

بتتتاقتتتونتتتا  زالتتتوا  تتتهتتتم  تتتتءتتتولتتتوا   ال 

التتذ قتتبتتلتت تتا  و عتتتتتيتت تتاقتتد   النتتهتتم 

 وحتت تتيتت تتا لتتلتتغتتاصتتتتتبتتيتت  التتجتتبتتيتت تتا 

د تتتيتتت تتتا  التتتالف  متتت   كتتتان  متتتا   كتتتل 

تتتتتعتتتت تتتتيتتتت تتتتا  ال  األمتتتتو    وكتتتتأن 

الصتتتتتتاغتتتريتتت تتتا األ لتتتة  نتتتكتتتون   ان 

التتجتت تتيتت تتا  تشتتتتتيتتب حتتتتتى   جستتتتتامتتا 

 

 .57يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 
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اعتتتتتتتتتذا  وا،  لتتتت تتتتا  عتتتتذ   التتعتتيتتونتتا ا،  نتتغتتص  ال  متت تته   التتجتتال 

إن للشتعر دو ًا تحريضتيًا لك  بطريءة الشتعر، ووتما يته، ومعر ته الحدستية، وابتعادا "

لخطاب، وإال كان وعر  د  عل لحدت ما ت او وصمًا الا جيًا يكون  يه الشاعر ع  المباور  يف ا

مراقبًا وصتتا ًا، او مادحًا او مؤ الًا، وهذا كله الا ع داار  الرجية والتشتتكيل التي تشتتكل وجد  

 ."الشاعر و جاا وجمر عذاباته

 
  (أم الشهيد)صورة أسرة الشهيد حلظة الوداع 

مى الحدت بالمشا كة  يه،  هاوتماعللعلة حضو  األم يف مشهد الشهاد  وتجربة الشهيد 

وقو     "محمد  رحات"الشهيد  ام    الاصة وعويمتها  إيمانها  م   ليتعجب  الشاعر  د عه  التي 

وكيمتها وبسالة موقمها وهي تءدم اب ا ها األ بعة وتد عهم لالنضمام إلى قا لة الشهدا  بل تبل   

تها، والبطولة مداها، حي  تحث األم اب ها وتجهوا للمشا كة يف العمليات المدااية التضحية   و

   :عد العدو الصهيوين

األمتتتهتتتات  هتتتذا  متتتثتتتل    تتتلتتتتتتتكتتت  

و تتيتته الصتتتتتبتتر التتيتتءتتيتت    قتتلتتبتتهتتا متتلتتؤا 

متتتءتتتلتتتتتتتيتتتهتتتا  يف  يتتتلتتتون  عتتتوم   ا، 

كتتتلتتتمتتتات  متتت   وتتتتتتى  إيتتتمتتتان   ا، 

ا تواا  جتلتتل الصتتتتمتته   نتطتءتته حتيت  

لتتكتت   والتتءتتلتتب  التتعتتيتتون  نتتو    انتته 

التتتهتتتامتتتات  لتتتهتتتا  إجتتتالالً   تتتت تتتحتتت تتتي 

والتتتتثتتتتبتتتتات  والتتتترعتتتتتتتى   والتتتتعتتتتو 

التتت تتت تتترات  بتتته  تستتتتتتختتتو  حتتتوم   ا، 

التتكتتلتتمتتات  لتتوصتتتتتمتتهتتا  تتترقتتى   لتتيتتل 

)ستتتتتتاداتل  تتتتمتتته  ولتتتم   )وتتتتتتيتتتوال 

التتثتتابتتتتتات  التتمتتبتتادم  اغتتلتتى   متت تت  

 

 .113يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 

 .375الكركي، حماسة الشهدا ، ص 
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غتتتا    ولتتتكتتت  انتتته   عتتتلتتتى  تتتؤاد، 

 امض قتاتتل ومته وتتتتهيتدًا  تإن الموت 

األبتت تتا   متت   التتمتتًا  وهتتبتته  اين   لتتيتته 

التتتطتتتاهتتترات بتتتالدنتتتا  اغتتتلتتتى   متتت تتت  

حتتتتيتتتتا يف   التتتتجتتتتهتتتتاد   ستتتتتتتاحتتتتة 

التتهتتبتتات متت تتي  تتتمتتيتتض   حتتتتتى 

 الشتهاد  ع د هذا األم  اليصتة يف ستبيل الوط  والمبادم، والحيا  الحءيءية هي الموت  

 يف ساحة الءتا ، وحونها على ولدها حون او ، جهاد، يست هض الهامات والهمم. 

عيد  على حوا  لءطة الموت، حوا  حميمي ب اا ستتت   "هواجل وتتتهيد"وتءوم قصتتتيد  

بي  الشتهيد واسترته قبيل لح ات الشتهاد ، حوا  اللح ات األالير  إنه يراعي   يف مخيلته  يعءوب

 لك ه  اى ان ندا  الوط  اولى م  االستجابة لهذا الهاجل المتخيل:   ؛اباا، ويرام امه

متتتختتتيتتتلتتتتتتتي بتتتهتتتا  تتتتعتتتج   صتتتتتتو  

يتتتعتتتاتتتتبتتت تتتي  ابتتتي  وجتتته    تتتيتتتلتتتون 

 م  ستتتتوف يمستتتت  يف المشتتتتيتب يتد،  

ستتتتتتتتتتتتتتركتتت  لتتتمتتت   بتتت تتتي    تتتي ا جتتتى 

نتت تتر، عتت   إن  حتته  واحتتد،   يتتا 

كتتتبتتتد،  احتتتاديتتتث  تتترت   وصتتتتتتدى 

ولتتد، صتتتتتدى  ستتتتتمتتعتتي  يف   ويتترن 

بتتيتتد،  متتمستتتتت   متت   هتتل  قتتلتته   إن 

التجستتتتتد   وتتتتيتختتًا عتتتتعتيتمتتًا واهت  

احتتد متت   ابصتتتتتر  تتيتته  عتتدت   متتا 

وهذا اإلحستتتاس يستتتك   ؤاد كل اب يرى اب ه يمضتتتي يف طري  الشتتتهاد ، إنها لح ة  

يل للتعبير ع ها إال بد ءة وعرية مكت و  بلغة دالة. تميض بوالم م  التساجالت والهواجل، ال سب

 ويمضي بهذا الحوا  المشحون باللغة المجازية، لترتسم يف المخيلة صو   ام الشهيد  

والتتتتدتتتتتي  وجتتتته  هتتتت تتتتالتتتت   بتتالتتروتتتتتد وا ى  التتوجتته  هتتذا   كتتم  تتاض 

 

 .69يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 

 .45يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 
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عتتتلتتتى ستتتتتتريتتته  نتتتجتتتمتتتا  يتتتا   امتتتاا 

غتتتتدا  التتتت تتتتعتتتتي  جتتتتا   إن   امتتتتاا 

واحتتتتستتتتتتبتتتي  بتتتالصتتتتتتبتتتر    تتتتتتترعتتتي 

متتتت تتتته   بتتتتد بتتتتي   متتتتتتتتتءتتتتدنتتتتو  

بتتتتغتتتتد  تتتتتخشتتتتتتتيتتتت تتتته  متتتتا   واتتتتتاك 

التتتجتتتلتتتد بتتتمتتتال     وتتتتووتتتتتتحتتتي 

إن هذا التصتبر والتجمل باالحتستاب هو م  ي ير للثاار طريءه نحو االستتشتهاد. وتختم  

الءصتيد  الهواجل التي الحءه الشتهيد بصتو   تد ى على الشتمءة والتحستر على اب ا  الشتهيد  

يرتءبون ح تان األدب ودف  األبو  ؛ وهي يف هت  ذا المختتم تترك صتتتتو   حوي تة يف قلتب التذي  

 المتلءي  

لتتتهتتتم  متتت   األطتتتمتتتا    وصتتتتتتغتتتا ، 

تتتعتتب  بتتال  يتتكتتلتتؤهتتا  ستتتتتوف   متت  

ويتتد، متتءتتلتتتتتي  تصتتتتت تتهتتم  لتتم   إن 

التت تتكتتد بتتعتتيشتتتتتهتتا  التتمتتراا   هتتذ، 

 ثواب الشهيد عند اهلل وذكره الطيب يف الدنيا  صور
المءتاتتل على التوغتل  يخبو تتأاير الموت المرعتب  يحتل محلته الجمتا  والجتا بيتة لتحتث  

يف اجوا  الحرب، إ  يتجلى الموت ج تة واللودًا تهمو إليهتا نموس المءتاتلي  وتتتتوقتًا ووجتدًا؛  

 إيحاً  بانتما  بشاعة الموت و عبه وحضو  المرن والجما  المستمدي  م  الشهاد  والخلود:

التمتجتتد  مت  حتلتتل  عتلتيتته   يتتا وتتتتهتيتتدًا 

ابتتتتستتتتتتام يتتتلتتتون  وجتتتهتتته   وعتتتلتتتى 

التتذكتر طتيتتب  التتدهتر   والتمتختر   لتت  يف 

متتتكتتتان   حتتتر  كتتتل  قتتتلتتتب  يف   لتتت  

التتتتتتردا   يتتتتتتتتتتتتتيتتتتتته  بتتتتتته    دا  

الستتتتت تتا   ويتتبتتدو  الستتتتت تتى  يتتبتتدو    تتيتته 

التتتتجتتتتوا   التتتتختتتتلتتتتود  جتتتت تتتتة   ويف 

التتتعتتتيتتتا  يتتتراا  كتتتي  التتت تتتجتتتم   يتتتد ك 

 

 . 45المرجى الساب ، ص 

 . 45المرجى نمسه، ص 
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صتتتتتتلتتتوات  مستتتتتتجتتتد  كتتتل  يف   لتتت  

كتتتريتتتم ستتتتتتختتتا   متتت   التتترون   بتتتا   

دعتتتتا   يتتتتتتتتتلتتتتوا  تتتتيتتتته   ودعتتتتا  

متتا الستتتتتختتا  كتلتهتم  الت تتاس   عتلتم 

ويمتل  الموت نمستا كريمة يتلمستها الشتهيد الذى اعتحه حياته د بًا وتااكًا ومعانا   

متصتلة، تءابلها بطولة و جولة وتضتحية ناد  ، وقد تكر  وصتم الشتهدا  بالبطولة والرجولة يف 

وهذا الصتمات عترو ية لت استب حست  العمل الذ، قام به   "عبير الشتهدا "مع م قصتااد ديوان  

 ا و با هذا العمل بالتءوى واإلالالص:الشهدا  يف الدني

وبتتطتتولتتة كتتالشتتتتتهتتيتتد  جتتولتتة   متت  

التتتالتتتد  التتت تتتاس  كتتتر  بتتتدنتتتيتتتا    تتتلتتته 

ستتتتختتا   و يض  نتتدى  كتتالشتتتتهيتتد   م  

جتتتوا  التتتيتتتر  اهلل  بتتتوعتتتد   ولتتته 

وال يمتل الشتتتتاعر م  تكرا   كر  الخلود والجوا  والثواب وحستتتت  العتاقبتة للشتتتتهيتد،  

تكوي ه لصتتو     ية جديد ؛ مؤكدا امت اع تستتمية الشتتهيد   يت اص م  جديد مى الءرآن الكريم يف  

ِه َاْمَواتًا بَْل َاْحيَا  }بالميه  هو حي ع د اهلل ستبحانه وتعالى   بِيِل اللة تِل وْا  ِي ستَ بَ َّ الَِّذيَ  ق  َوالَ َتْحستَ

انه مرجعية  ، وال يستتدعي ستعيد يعءوب المت اص م  الءرآن الكريم بحستب{ِع َد َ بِِّهْم ي ْرَزق ونَ 

ولهتذا  "وتتتترعيتة،  ات بعتد مع و،  ءا؛ بتل بوصتتتتمته جو ًا م  الب يتة التدالليتة لل ص الشتتتتعر،  

 ." اإلوا ات الءرآنية ال تشكل عبئا على جسد ال ص بل ترتبا به عضويا، وب يويًا ودالليًا

حتتواا  لشتتتتتي   امتتر ًا  حستتتتتدت  وهتتو   تتات لتتو  الشتتتتتهتتيتتد   لتتحستتتتتدت 

 

 .61يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 

 . 61المرجى الساب ، ص 

 .169آ  عمران:  

 .36اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص 
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ومتتتءتتتام  متتتثتتتوبتتتة  استتتتتتمتتتى   نتتتا  

امتتتا التتتحتتتءتتتيتتتءتتتة  يف  التتتحتتتي    تتتهتتتو 

اآليتتتتتات بتتتتتذلتتتتت    بشتتتتتتتترتتتتتت تتتتتا 

امتتتوات إنتتت تتتا  نتتتحتتت   متتتا   نتتتحتتت  

 األبطا  هم الذي  يصت عون التا ي ، وصت اعة التا ي  تستتوجب التضتحيات الجستام، وليل اعو 

على اإلنستتتتان م   وحته  تدا  لوط ته ومبتاداته ودي ته،  يءتابلهم التتا ي  بتمجيتد ا عتالهم ويخلتد  

الد  ال يمك  ان تموت او توو  كما ان مبادم الشتتترف واألمانة والكرامة  كراهم،  إن الءيم الخ

 والعوة  والو ا  واإلالالص باقية الى يوم الدي  ببءا   جا  صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه.

واحتتتد  بتتتعتتتمتتتر  عتتتتتتحتتتى  التتتذ،   إن 

يف صتتتتتمتتحتتاتتته التتتتتا يتت    ويستتتتتجتتل 

اعتتمتتا ا ستتتتتتيتتحتتيتتا  كتترا   متت تتكتتم 

تتتذكتتا اً  متتعتتطتترًا  الشتتتتتهتتيتتد   استتتتتم 

الموت الممووع بطعم األلم وعب  الستعاد ،  الموت ه ا بوابة الحيا  ألجيا  قادمة، إنه 

حيث  "وتل   كرى الالد  يدونها التا ي  بأستتتطر  هبية، لك  الموت ه ا ظهر بصتتتو   مختلمة  

ي هر وتتتتخص الموت يف إطتا  ممتا قتة اللءهتا الشتتتتاعر تبتدو م  الاللهتا الطبتة الموت،  تالموت  

  الشتاعر ي طءه الطيبًا مجيدًا، إوتا   إلى انه ح  وانه قد  اإلنستان  ولك ؛قري  الصتمه والعدم

ونهتايتة مطتا ته ولتذلت   تإن الشتتتتاعر ال ي هر الو ته م  الموت و هبتته إزا ا وإنمتا يتعتايش معته م  

حءيءة كونه ممروعتتًا على اإلنستتان، بل إنه يرحب به حي  تكون الحيا  مءترنة بالذ  والصتتغا  

 "والبؤس والشءا 

إن صتتو   الشتتهيد يف الشتتعر لم تعد  اا ، و كر م اقب، وتعبيرًا ع  مشتتاعر األستتتى  "

 

 .70يعءوب، ديوان عبير الشهدا ، ص 

 70المرجى الساب ، ص. 

 . 60الصاي ، الصو   االستعا ية يف الشعر العربي الحديث، ص 
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 ."والعتاب،  الشهاد  االتيا ، والخلود تجاوز إلى المستءبل، والشعر عبا   هذا االالتيا 

 ءد استتتتتعان بتكرا  جملة وتتتتعرية يف استتتتتهال  الءصتتتتيد  ويف الاتمتها مر  االرى، يف 

عهتا بجملتة وتتتتعريتة تضتتتتم  لهتا ب تا   كريتًا وإيءتاعيتًا محكمتًا؛ لك   لتتأطير مءتاط"محتاولتة م ته  

متا تتواصتتتتل بم ط    بءتد   الت تامي والتتآز ،  بم ط   المتتأمتل يالح  ان المءتاطى ال تتواوتتتتج 

."التواز،

والتكرا  االستتهاللي يشتح  ال ص الشتعر، بد   غ ااي متواصتل يستهم بشتكل  عا  يف 

التذ، يكتابتدا تءويتة ال بر  الخطتابيتة وتمك  الح ركتات اإليءتاعيتة م  التعبير ع  التوتر ال مستتتتي 

 .الشاعر تجاا وط ه

 
  

 

 .326هدا ، صالكركي، حماسة الش 

 . 23الخطيب، وهج الءصيد  د اسات يف الشعر العربي المءاوم،  ص 

 .12ح ى، نسيج التكرا  بي  الجمالية والوظيمية يف وعر الشهدا  الجوااريي ، ص 
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 اخلامتة
متتتتى الصتتتتو   اإلستتتتالمية  "عبيتتتتر الشتتتتهدا "تطابءتتتته صتتتتو   الشتتتتهيد يف ديتتتتوان 

وابتعتتتدت كثيتتترا عتتت  الصتتتو   األستتتطو ية التتتتي تتضتتتم  البعتتتث والتجتتتدد، وبتتتي  الشتتتاعر 

المع تتى الخيتتر للشتتهاد ، المتضتتم ة لتمكتتي  الشتتهيد متت  التتد اع عتت  ا عتته والستتعي ل يتتل 

 حريته وكرامته. 

يوان بت تتوع غتترض الءصتتيد  وهتتد ها وغايتهتتا، وقتتد ت وعتته صتتو   الشتتهيد يف التتد  

 جتتا ت يف مع مهتتا ترستتم صتتو   مباوتتر  للجوانتتب الماديتتة والمع ويتتة للشتتهدا ، وتتغ تتى 

 ببطوالتهم وتمجد صماتهم وتستدعي ال صوص الءرآنية التي تدعم  ل . 

انة الصتتو  جتتا ت تستتتدعي حكايتتات الواقتتى المعتتاَ للشتتهيد قبتتل ومتتا بعتتد  كمتتا

 استتتغ ى التتديوان عتت  توظيتتم الغمتتوض او اإلكثتتا  متت  األستتطو   والرمتتو؛ لتتذا؛، الشتتهاد 

المتلءي  متتت  بتتت   كتتتان الخطتتتاب يرستتتم جانبتتتًا متتت  لوحتتتات الحتتتدت اإلالبتتتا ، المتعلتتت 

 الجماهير العربية.
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 عـــاملراج

  ،العود  دا    . التمستتتير ال مستتتي لهدب. دا  العود . بيروت،ل1981، )إستتتماعيل عو الدي  −

 .4ط

. الءاهر ، دا   3ل. الشتتعر العربي المعاصتتر، قضتتاياا وظواهرا الم ية والمع وية، ط1991)    −

المكر العربي.

االنتماعة −

. نستتتتيج التكرا  بي  الجمتاليتة والوظيميتة يف وتتتتعر الشتتتتهتدا   ل2012ح ي، عبتد اللطيم. ) −

معتة  الجوااريي ، مجلتة علوم اللغتة العربيتة وآدابهتا، مجلتة علميتة محكمتة، م شتتتتو ات جتا

الواد،، الجواار، العدد الرابى ما س.

ل. ظواهر حتديثتة يف وتتتتعر المءتاومتة، م شتتتتو ات االتحتاد العتام 1996احمتد. )  ،الخطيتب −

للكتاب واألدبا  الملسطي يي  بالسعودية.

ل، وهج الءصتتتيد  د استتتات يف الشتتتعر العربي المءاوم، انتماعتتتة األقصتتتى يف  2009)،         −

نمو جا، جامعة البترا  األ دن، عماد  البحث العلمي.األدب، مرااي الد    

ل، الشتعر الملستطي ي المءاوم يف جيله الثاين، م  قصتيد  الثبات إلى 1993ستيءرل، طلعه. ) −

قصيد  االنتماعة يف الوط  المحتل، دمش ، م شو ات اتحاد الكتاب العرب.

لحديث،  جية بالغية لشعر  ل. الصو   االستعا ية يف الشعر العربي ا2003الصاي ، وجدان. ) −

األالطل الصغير، األ دن، المؤسسة العربية للد اسات وال شر.

ل. ديوان ع تر  ب  وداد، بيروت، دا  الكتاب العربي.1992طراد، عءيد مجيد. ) −

 ل. الديوان، بيروت، دا  العود .2004طوقان،  دوى. ) −
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عا ف.دا  الم ،الءاهر . 15ل ال حو الوايف، ط. 2010عباس، حس . ) −

ل. ابو الشهدا  الحسي  ب  علي، مصر، مؤسسة ه داو، للتعليم والثءا ة.2012العءاد، ) −

يتتاستتتتر. ) − اعمتتا   1998ابو عليتتان،  يف وتتتتعر  تتدوى طوقتتان. بحتتث عتتتتم   الشتتتتهيتتد  ل. 

مؤتمر جامعة ال جان،  لسطي .

عكا، مؤسسة األسوا .  ل. صو   الشهيد يف الشعر الملسطي ي.2002عمران، عبد الوديى. ) −

ل. الرموز الترااية يف الشعر العربي الحديث، بيروت، دا  الجيل.1989الكركي، الالد. ) −

.  1ل. حماستتة الشتتهدا ،  جية الشتتهاد ، الشتتهيد يف الشتتعر العربي الحديث، ط1998، )        −

 األ دن، المؤسسة العربية للد اسات وال شر.

الشتتتتهيد احمد ياستتتتي ، و قة بحثية ل األبعاد الرموية لصتتتتو   اإلمام 2005كالب محمد. ) −

، غو .اإلسالمية ةالشهيد احمد ياسي    الجامع اإلمامعم  اعما  مؤتمر 

 ، األ دن، دا  الجليل.عبد الرحيمل. ديوان محمود  1998. )عبد الرحيممحمود،   −

ل. صتتدمة الحجا  ، د استتة يف قصتتيد  االنتماعتتة، بيروت، دا   1992المءالض، عبد العويو. ) −

اآلداب.

ل. قرا   جديد  لءصتيد  الشتهيد، المجمى.  لستطي ، مجلة مجمى 2013ستي،  ا ول. )موا −

الءاسمي للغة العربية.

ان، دا  المكر.  ل.1983. )نا ى، عبد المتان − الصو   يف وعر بشا  ب  برد، عمة

ل. الرمو الشعر، ع د الصو ية، بيروت، دا  األندلل.1987نصر، عاطم جود . ) −

ل صتتحيض مستتلم. وتترن ال وو،، كتاب اإلما  ، 1996لحجاع، )ال يستتابو ،، مستتلم ب  ا −
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 دمش ، دا  الخير.

 ان، دا  المأمون لل شر والتوزيى.ل. ديوان عبير الشهدا ، عمة 2009يعءوب، سعيد، ) −


