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 دور الشعراء في توفير األمن واالتحاد في نيجيريا

 دراسة تحليلية لقصيدة ذاكر الحاج شريف بعنوان: أوقفوا حمام الدم

 نور عتيق بالربي 

Abstract 

This research titled: The role of poets in providing security and Unity in Nigeria: 

an analytical study of the poem of Zakir Alhaj Sharif titled: STOP THE 

BLOODBATH is meant to discuss how Arabic poetry in line with the established 

peace since the pre-Islamic period as a means of solving social problems expectably 

in situations of peace making and bringing unity among communities. After the 

introduction, the researcher discussed the biography of the poet, then his role in 

building peace and security in the country by stating with good examples that both 

Islam and Christianity call on the people to respect each other and live together in 

peace. The researcher also studied the artistic values of the poem which include the 

thyme, emotion and imagination. 

 المقدمة:

منذ العصعععععر ال أن   ما ى مأ عععععح مة اامة صفأا ا م   ععععع وا تعّود الشععععععر العر   

اكدرا، رخأء ا ؤسعععأ  شع  ععععور، امت  أفع ع ما ىووا تصعععوىرا لوامة ال فأا، كمأ 

تعّود الشعراء منذ ذلك ال فت ما ىسأنموا ف  ششر اتوففر ا مت اا مأا ااالت أد  فت 

مأعف  ممأ ىؤرق  عضعع   النأس جمأع  امفرادا، ص ح كأشت ال راب االمشععأكا االج 

كمعأ صعده نعذا لرنفر  ت م   سعععععع مح عنعدمعأ امععت اامعع  داصي اال أراء  ف  ت ك 

ا جواء ال   ال تسعععمة فف أ ا ذا أال م عععواح السعععصر، اال ىنصعععر  ال ور فف أ ألح 

غفر ال رب، اال ىقضعععع  الأشععععر صفأت   ف  غفر العدااا، مأد ونفر ىدعو ألح السعععع   

 رب  ععها ععأر اىصت ععأ، اىع ت ما كععا غرامعع  م معأ كععأشعت  ععأن عع  اىن ّر النععأس مت ال

تعود خ ف   ف  جأشب النعم  ال   ىضع ف أ السعصد ع ح النأس، ا  ذا سعح الأعف ف  

، اكأا  عره خفر مسأنم  ف  تطوىر نذا iالص ح اصقت الدمأء ات مصح دىأح الق  ح

ط  ع ّع ىثفر   ذا غأالصعععع ح اا مت  فت القأف  فت  ااسعععع مر ىمدر مت سعععععح ل صعععع ح 

 اآلخرىت ففعم وا عم  مأ اى وفر ا مت ف  الم  مة، فقأل فف مأ:

ا،  عدمأ َل مأ  ـــفـت العشـــفراِ  ــــألــــــدَّدِ  سعح سأعفأ غفظ  ت ُمرَّ  تأـــــرَّ

ع ح ك ّلِ صأٍل مت س فا اُمْأَردِ  ىــــمفنـــأً، لنع  الـــــسَّفّـــداا اجدتُـمأ
ii 
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صأل الشعر العر   ف  العصر ال أن  ، ال  ىخ  ف ا مر  عد م  ء اإلسصد نذا نو 

اش مي ت ك ال أنرا  داى  مت اسعمع اإلسصد ف و مت السصد اا مت، ااإلىمأا مصدر 

، ااإلصسععأا مت مصسعع ت ى سععت انو  ععد iiiآمت، ام ععا آمت مت ا مت  ععد الخو 

 ت نذه الراى  ىسأنموا  شعرن  اإلسأءا انذا نو الدىت اإلسصم ، فأشدفق الشعراء ت

 ف  توففر ا مت االسصد ف  جمفة النواص  

امت سععن  ال ع سععأ أشع اتعألح ما ىأ    خ قع خفرا ا ععرا ل وم  ىعرف أ، ىقول تعألح: 

الِ وٍ  أ   ح ال ع تعألح الأصد النف فرى   iv"اشأ وك   ألشر االخفر ف ن  األفنأ ترجعوا"

صح، ا مر الذي صّرك امثأر عأ    الشعراء النف فرىفت  مثا نذه اال طرا أح االوى

وأ  مأ  فقألوا م ععععأرا ىضعععفموا لام    أ الطرق المث ح ل وففر ا مت ف  الم  مة تمسعععّ

اِرثوه مت جفا العصععععور ال أ را مت الشعععععراء العأأمرا  ال ذا مأل الأأصا ألح ك أ   

ف  نذا الم أل  دراسعع  مصععفدا مقأل  ت د  ألح أ راو مسععأنمأح الشعععراء النف فرىفت 

ااصد من   انو الشعععأعر الدك ور ذاكر ال أر  عععرىف الأرشأاي الذي سعععأن  مسعععأنم  

جأأرا ف  نذا المفداا، ففأرو   ذا مدى ان مأد الشعععععععراء  لمور النأس اتو ععععععف    

  رق ا مت االسصد ف  الأصد  اتووا المقأل  ع ح الخطط ال ألف :

 المقدم  -

 صفأا الشأعر -

 القصفداشص  -

 ت  فا مفوأر النص -

 الصور ال نف  -

 الخأتم  االمراجة -

 حياة الشاعر

د، تع   0791نو م مد ذاكر  عرىف ال ست، الد ف  مدىن  مفدغري االى   رشو سن  

د مرسعععا ألح مع د الشعععف  0791القرآا مال ان   مت صفأتع ع ح ىد االده، اف  سعععن  

د العر ف  ااإلسصمف ،  عد ذلك ال  ق مصمد ع   م   ال  ح الفراااي امخذ مأأدئ الع و

د امخذ من أ الع ود ال  وى  مت ش و 0711 و ف  الدراسعععععأح اإلسعععععصمف  العألف  سعععععن  

ا عععععر  امدب اغفر ذلك صسعععععب الن ت المقرر ل  ك المرص  ، امد صأال الشعععععأعر 



DEGEL JOURNAL OF FACULTY OF ARTS AND ISLAMIC STUDIES,   VOl. 13, (December 2016)    ISSN: 0794-9316  

189 
http://www.degeljournal.org  UDU SOKOTO 

 
 

مرض الشعععر منذ ت ك ا ىأد ِلمأ اك سععأع ننأك مت الم أرا ا د ف    ع مع ا  ععول ف  

د  0771 دب العر   مت الشعععععر ال أن   ألح العصععععر ال دىا، اتخرر فف أ سععععن  ا

اا عععععا الشعععععأعر السعععععفر ف  مأف   الم خصعععععصعععععفت ف  ال    العر ف  فأل  ق   أمع  

، امد تعمق ننأك 0771مفدغري اصصا ع ح   أدا ال فسأشي ف  ال    العر ف  سن  

ف  ف ر صفأتع، ث  ال  ق   أمع  ف  الدراسأح ا د ف  ممأ معطأه خأرا  عرى  ااسع  

 أىراا اصصا ع ح   أدا المأجس فر ف  ال    العر ف ، اصصا ع ح   أدا الدك وراه 

 د،2102ف  ال    العر ف    أمع  عثمأا  ت فودي  و و سن  

اكأا الشععأعر مت الشعععراء المعأ ععرىت الشععأأب المونو فت الذىت مر ععوا الشعععر ف  

ر ال   تمّي القضعععأىأ االج مأعف  ام أر   ال سعععأد مخ  ف ا غراض، اخأ ععع  ا مو

الُخ ق  ااالج مأع  ممأ ىأدد كفأا الم  مة اىش ت ا م ، اآى  ذلك دىواشع المعنوا  ـ 

"اص  ا ل " الذي اردح القصعععععفدا ال   ىقود الأأصا  دراسععععع  أ ففع االذي تضعععععمت 

 الد امأ تضععمره متمصععأ د م نوع  تصععور صفأا ا م  النف فرى   ذكر مأ تقأسععفع مت آ

 آمأل 

 ال شأعر أش أجأح مد ف  مفم  من أ:

 دىواا اص  ا ل ، مطأوع

 فت ال رجم  مشوصح اص ول، مطأوع

 وندىأح م   شواس: دراس  شقدى ، مخطو 

، .The Infamous of act by Muhammad sule Jالوسععععععمعع  "ترجمعع  ات  فععا لو ععأب 

 مخطو 

 رااى   عنواا: ش ف   ال ب: مخطو  

ىرل الشعععععععأعر صفععأ ىروق ىمععدّ ال  عع  العر فعع  اثقععأف  ععأ  قرى  ععع امفوععأره امموالععع  ال 

 امصوالع، ام أ را  قرى  ال    العر ف  اش أال 

 نص القصيدة:

َعنوا الشععععأعر القصععععفدا  ـععععععععع "مام وا صّمأد الدد" ان  ثصث  اثصثوا  ف أ ع ح   ر 

 الخ فف الذي ت ردد ت أعف ع ع ح:
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 فأعصتت مس  ة لت فأعصتت  صتتفأعصتت مس  ة لت فأع

  امط ع أ:

ااخ ـعععععـعععععراق القـعععععـعععععأشـعععععـعععععوا     ــــــــــ  ثـــ   ــر ـــ  اامــ ـ ـــــــــأل

 اال  ـــــــواء

 م  ــفــــب مد مشــ أ السم ــأء   أس  مت ىق ا ال رىر ج أرا

  أس  دىت صأ أه ذاك نراء  مأ لو  كــــفــف تق ـــ وا  رىــمأ

شـعععـعععـعععشـعععـعععـعععر الـعععـعععق ـعععـعععا مىـعععـععع أ   ملــــ نـــأ لــــاّمــــــــ ـفــت م ــأ ــــكمـــأ 

 الــعــقــصء

 جـأء ســ مأ ا ــأركـ ـع السمــأء  مـــــأ عــرفـنـأ الـ ـرمــأا أال كـ ـأ ـأ

 ىنشر الس   أذ   ح ال  صء  مــــأ عـ ـدشـأ اإلشـ فا أال كـ أ أ

 رار ففــع ا   أل رار النسأء  مأ لو  كفف ترتضوا  ـعنف

 جــأاراكــ ؟ فــ   لــو  ممـر ـأء  مأ لــو  تــق  ــوا رمس رجـــأل

 مــأ  ـوـ  نـذه نــ  الـشنــعــأء  مأ لو  مد عمف موا عت ر أد

  ــدمــوع فــأ ـــوــوا مىـــأ  ــصــــراء  مــأ نـو الس   مــد تولـح االـح

 خــرجــت  ــ ــ ــ  فــسأد الــأـصء  مــأا لـوتاالـــداانــ  تــمت مت 

 فـ ـ ـ ـح  ـنـأرنـأ الــــ ــرمـــــــــــــــــــأء  مــطعـت مــت كأولـ أ اتعـأمـت

 اتعألـح الـخنـأق االأـ ــضـــــــــــأء  اغــدا الــوـا فـ  نفأر ا فق

 لضو ـــــأءـضـــر مكص ففوـــثر ا  اصذار مت فـ ـنـ  تـلكـا ا خـ

موا  فت ســـأســ  مــد دعــوك   لـــ نــأء عــدتــوــ  الــنوــأــــــــــــــــأء  فّرِ

 ــــــــــ   جــــ أرا  لف نـــ   ال قراء  ف ُ  مششأوا المخألب ف  الّس ـ

 ـراا كــــره فــسفطرح ج صء  م ــــَرمـــــوا  فنوـــ  ا فـــن ــــ  شفــــــــ
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 م ع ـــوا فــ نــ  فــصح الــن أء  ّمــــ ـــ  مــــألوــــ  أذا شـــــــــ أوهنـــ

 فـــ  سطوري  ا فف أ دااء  مىـــ أ الـــــــمس   الــــ فور تـــــــلّمــــا

 ـــ  افـ  ذم  صـمأه ال  ــــــــأء  نـــا مجـــأو اإلســـصد م ــا ك أ ـ

 اذااح الـخدار ىـــــأ فق ــــــــــــــأء  د دد  أــــ نــــــا م ـــأر اإلســـص

 ـ فا دىنأ اصـــولـــع الــرفــقـــــــــــــــأء  ىــــأ مسف    ـــألذي صـما اإلشـ

 انو ل سق   َْ ـــَس  ا ــ ــــــــــــــــأء  نا مسفح ىر ح  ق ا اش ب

 راءال طـــراب صأ أه ذاك ن  نا مسفح ىر ح  ه عأل شأر

فـععععععععـعععععععععـععععععععصد الـععععععععق ـععععععععـععععععععـععععععععأل   لك دىــــت كمـــأ تــــرى لـ  دىــت

 االــشــ ــنــــــــــــــــأء

 فــأتــ أنــ  الــ نف ــ  الــ ــــــــــــــــــــراء كت كمأ  مت ىأ ص فف   فب

 ما سأــأب فــفوــثر الــنص ــــــــــــــأء  ف نعش نأ ننأ  ـــداا ام  ــأل

كـععـععـععا مجـععـععـععـععـععـععدادشأ فـععـععـععـععـعععـععـععـععـععّ    مر نــــأ تســــــــأمح فف ــــــــأنـــذه 

 الــــرخــــــأء

 غٍ ن منأ ع فــــــع ىــــــأ عـــــقـــــــــصء  نذه مر ــــنأ لـــو اجــ أصـ أ  أ

 ا ــــــع مـــــد تـــــداعــــت الــــــــ  صء  اعم ـــــــوا كـــ و   جـا سصد

تـععـععـععـععرتضفـععـععـععـععع ففـععـععـععـععـععذنـععـععـععـععـععب   اممــــــــفطــــوا عــــنأ الشنأر  ـخ ق

 الـــأ ـضــــــــأء

ـعـعـعـعـعـعر اممـعـعـعـعت اىـعـــ ر ــــّت   اســـصد  ر نــــأ م ــــد الدنـــــــــــــــ

 الــــــأـــــــــــــــــــــصء

 فكرة النص:

صول  عععععصصف  الم  مة  همأم  العدل اترك ال ورا الر فسعععععف  ل ذا النص ن  الدعوا 

ال  ت اتوففر ا مت االسعععععصد ااالسععععع قرار ف  الأصد، اال تلف اال وأتف ااالل مأد  فت 
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مفراد الم  مة النف فري   ف الن ر عت اخ ص  ا دىعأا االعقعأ عد اال قألفد، انذا مأ 

 ععععععطراب اخو  ت ط أعع الأصد ف  نعذه ال عألع  ال رجع  ال   شعفشعععععع أ الفود، صفأا ا

اتق قر اتدمر، امد فّرع الشأعر مفوأره ألح فراع ىرانأ ت ط  غأى ع اتو ا رسأل ع 

ألح الم  مة ص ح الىن  ت منع جأشب ىرىد ما ىُعر ععععععع ل م  مة ف  دم  م نأنف  ع ح 

 الن و ال أل :

 وصف االضطرابات التي تحدث في نيجيريا:

الأصد مت ا صوال لفدرك القأرئ االسأمة اف  ح الشعأعر القصعفدا  و عف مأ آلت ألفع 

صقفق  ا مر اى  نأع، فو ععف المتسعع  الوامع  مت الضععرب االق أل االعنف ااخ راق 

القأشوا ام ا ا  رىأء اخأ عع  النسععأء اا   أل، مأفنأ ما نذه ا مور تقة غألأأ  أسعع  

ح نذا، ال  ىرض الذاد عت ا دىأا أمأ أسعصمأ اأمأ شصعراشف ، اكص الدىنفت ل  ىشر أل

  ع فقأل:

ااخ ـعععععـعععععراق القـعععععـعععععأشـعععععـعععععوا     ــــــــــ  ثـــ   ــر ـــ  اامــ ـ ـــــــــأل

 اال  ـــــــواء

 م  ــفــــب مد مشــ أ السم ــأء؟   أس  مت ىق ا ال رىر ج أرا

  أس  دىت صأ أه ذاك نراء  مأ لو  كــــفــف تق ـــ وا  رىــمأ

أس  لس وب اس   أد تقرىعأ اتو فخأ الومأ إلعرا    عت ااس مر الشأعر ىخأ ب الن

الدىت اعت ماامر ال ع تعألح المنرل  ف  ك أع، اىشععفر ألح ما مت مسععأأب أ عععأل شفراا 

ال  ت ف  الأصد عدد تمسععععععك النأس  لاامر ال ع تعألح، امد جرح سععععععن  ال ع تعألح ما 

فععأمعب ال ع ذلك ىععأمعب كعا م  مة معرض عت ماامره اعت ال مسععععععك  شععععععرا ععع، ف

الم  مة   سعععععع فط ال عألمفت اال عدمفر ااال ععععععطرا أح امخ  ف مشواع العذاب، ىقول 

تعألح: "اكلىت مت مرى  ع ت عت ممر ر  أ ارسع ع ف أسعأنأنأ صسعأ أ  دىدا اعذ نأنأ 

ال عذا فرض اإلسععععععصد ع ح مم ععع ا مر  ععألمعرا  االن   عت المنور  vععذا عأ شورا"

لَ َلُْمُراَّ  ِأْلَمْعُراِ  َالَ َْنَ ُواَّ َعِت » ع ع فع اسععععع   مأ ص: ا عععععّرر  ذلك النأ   ععععع ح ال

َوتَّ ال َّعُ مَْا ىَْأعََا َع َْفُوْ  ِعقَأ ًأ ِمْت ِعْنِدِه ثُ َّ لَ َْدُعُوشَّعُ فَصَ ىَسععْ َِ فبُ   vi«ُو ْ لَ  اْلُمْنَوِر مَْا لَفُو ععِ

ح التعد اال ت صعععح  ال ذا ااإلعراض عت نذه ال أنرا ىو   ما ىومة النأس ف    فأ

ش ح الشأعر ف  مس  ا مصفدتع اموع نذه ال  ت دفأعأ عت الدىت  ا أا النأس ف  ذلك 

 ى أعوا نوان  ارغأأت   لقضأء صوا     
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 السياسة النيجيرية من أسباب الفوضى في البالد:

مت ا فوأر ال   عر ععع أ الشعععأعر ف  نذه القصعععفدا ما ال ووم  تمّت  صععع   لوا مأ 

ده ف  الأصد، ذلك  ا  فسععأد الم  مة كثفرا مأ ىنشععل مت فسععأد ال ووم ، ف   ال   ى 

تصعععع ح مأ فسععععد ف  الم  مة اتقّود مأ اعور مت المأأدئ، اأا كأشت ال ووم  فأسععععدا 

تسععععععّرب ال سععععععأد ألح الم  مة، ال عذا ىقول تععألح: "اأذا مردشعأ ما ش  عك مرىع  ممرشععأ 

اىرى الشأعر ما مأ ى ده  viiقول فدمرشأنأ تدمفرا"م رفف أ ف سعقوا فف أ ف ق ع ف أ ال

ف  الأصد ىخ  ف عت كعا نذا اىرىد،  ا وعمأء تسععععععأشد ال ووم  ف  اموع ال  ت ف  

الأصد اذلعك  ن أ   ا موال اترك الععأمع  ت عت ا علا ال قر اال عأمع  االألس، اف  نذا 

 ىقول الشأعر:

موا  فت ســـأســ  مــد دعــوك   عــدتــوــ  الــنوــأــــــــــــــــأء لـــ نــأء  فّرِ

 ــــــــــ  جــــ أرا لف نـــ  ال قراء  ف ُ  مششأوا المخألب ف  الس ـ

 ـراا كــــره فــسفطرح ج صء  م ــــرمـــــوا  فنوـــ  ا فـــن ــــ  شفــــــــ

 فــصح الــن أء م ع ـــوا فــ نــ   نـــمــــ ـــ  مــــألوــــ  أذا شـــــــــ أوه

فألشععأعر ىرى ما السععفأسععففت ف  ال ووم  مسعع موا ف  ت  ب شأر ال  ن  ف  الأصد،  ا 

الرؤسعأء ن  مت ىشب شأر ال  ن   فت ال قراء لفش  ا ال قراء  أل  ت ان  ىش   وا  ن ب 

ا موال االخفأش ، انذه صقفق  ال مات ما الوثفر ىخألف الشععأعر فف أ، فمثص أذا اش خب 

عف  سفأس  لمنصب الر فُي الفود ت ده  عد مىأد م ّ  اك سب ممواال  أ    التدري مت و

مىت اك سعأ أ  ا راتأع الخأ  أذا جمة ال ىأ   ُعشعر مأ ىم  ك، فمت مىت اك سب المأل 

أذا؟ اف  ال أل ت د ش سعععععع أ مت  فت ال قراء مت ال ى صععععععا ع ح موح ىومع اال ع ح 

عما ىعفش  ع االوثفر من   ر مأ درس اتخّرر ف   ش قعأح عفألع  ا  عضعععععع   لفي لع

أصدى ال أمعأح ما أصدى الو فأح امة نذا ل  ى صععععا ع ح ااف   ىق أح من أ، فوفف 

ى   ا مت ااالسع قرار ف  الأصد   ذه الطرىق ، اىرى الشأعر ما نذا اذاك مت مسأأب 

ح ا مر اش شععأر ال و ععح ااال ععطراب ف  الأصد  ال ذا اسعع  ّا نذه ال ر عع  ا ا ععّ

ل شعععععب النف فري لف فقوا مت غ      اىو وا عت م أر    عضعععع   ل رض الىعرفوشع، 

 فف لذاا  ع اىس  ا غفرن  نذه ال ر   السأش   ففضفة   أ مموال   

 الدعوة إلى التمسك بتعاليم الدين في السماحة والعفو:
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قفأ مسعععوأ صقفدعح الشعععأعر الشععععب النف فري ف  نذه القصعععفدا ألح ال مسعععك  ألدىت ت

 عأم ثعأل ا اامر ااج نأب النوان  الواردا ف  ذلك الدىت، ال  ىخصععععععص ال ورا  دىت 

ااصعد  ا الأصد الت أة دىنعأ ااصعدا، الوت مكثر ا دىأا النف فرى  متأأعأ ن  اإلسععععععصد 

االمسععععععف ف ، اكصنمأ ىدعو ألح الصعععععع ح االع و اال  أ عععععع  اال تلف ااالت أد  فت 

ت الشععأعر اش أأه القأرئ سععواء كأا مسعع مأ ماشصععراشفأ  م رد ما كأا ا فراد، ال ذا ل 

شف فرىأ فألشعأعر دعأه ألح ال مسعك  دىنع اأ  أء شأر ال  ت ااالم  أل  فت ا م ، اس مة 

 ألح الشأعر ىقول ف  نذا:

 فـــ  سطوري  ا فف أ دااء  مىـــ أ الـــــــمس   الــــ فور تـــــــلّمــــا

 ـــ  افـ  ذم  صـمأه ال  ــــــــأء  و اإلســـصد م ــا ك أ ـنـــا مجـــأ

 اذااح الـخدار ىـــــأ فق ــــــــــــــأء  نــــــا م ـــأر اإلســـصد دد  أــــ 

 ـ فا دىنأ اصـــولـــع الــرفــقـــــــــــــــأء  ىــــأ مسف    ـــألذي صـما اإلشـ

 ل سق    ـــس  ا ــ ــــــــــــــــأءانو   نا مسفح ىر ح  ق ا اش ب

 ال طـــراب صأ أه ذاك نراء  نا مسفح ىر ح  ه عأل شأر

فـععععععععـعععععععععـععععععععصد الـععععععععق ـععععععععـععععععععـععععععععأل   لك دىــــت كمـــأ تــــرى لـ  دىــت

 االــشــ ــنـــــــــــــــــ،اء

 ءفــأتــ أنــ  الــ نف ــ  الــ ــــــــــــــــــــرا كت كمأ  مت ىأ ص فف   فب

 ما سأــأب فــفوــثر الــنص ــــــــــــــأء  ف نعش نأ ننأ  ـــداا ام  ــأل

جذ أ الش أأه السأمة ألح مأ ىدعوه  viiiاسع خدد الشعأعر مسع وب اسع   أد ى فد معنح الن  

ألفع انو ما ا دىأا السعمأاى  جمفع أ ل  تأح أرام  الدمأء الأأردا، فأدم ىنأع المس    لا 

م ا المسععف   ماالصععأفأا االنسععأء، اخأ عع  ما ممره ل  ىق صععر ع ح دىنع ىنور ع فع 

نؤالء  ا ىشعععما أخواشع المسعععع مفت، ااإلسعععصد لع مأأدئ ع ف أ ى ب ما ىأن  المسعععع   

صفعأتعع، امت ذلك الصعععععع ح االع و عند المقدرا، اف  نذا ىقول تعألح: "اال تسعععععع وي 

  ا فنع عدااا كلشع ال  صمفال سعععن  اال السعععفم  ادفة  أل   ن  مصسعععت فهذا الذي  فنك 

نذا نو ال ا، الفي ما   ixامعأ ى قعأنأ أال الذىت  ععععععأراا امأ ى قأنأ أال ذا صظ ع ف "

ىرد اإلشسععععععأا ردا عنف أ ىُ ن   ع صفأا غفره، ا ععععععح ف  ال دىا مولع ع فع الصععععععصا 
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االسعصد: "ال ى ا دد امرٍئ مسع   ىش د ما ال ألع أال ال ع امش  رسول ال ع ل  ح ال ع 

 فعع اسعععععع  ح أال  عهصعدى ثصه الثفعب الراش  االن ي  عألن ي اال عأرك لعدىنع الم أرق ع

كمأ ما اإلسععصد ل  ىسععمح لع مىضععأ ما ىعأما مت خأل ع معأم   سععفم  ام ثأال  xل  مأع "

لقولع تعألح: "اال ى رمنو   عععنمأا مود ع ح مال تعدلوا اعدلوا نو ممرب ل  قوى ااتقوا 

اأا ُا   المسععععع   فقد ا عععععة اإلسعععععصد لع مأعدا ع ف أ xiال ع أا ال ع خأفر  مأ تعم وا"

ا جر اأا ل  ىقعدر ففن ق   مثا مأا  ، اف  نذا  ى  عأك  ان  ما ىصععععععأر ففنعأل  عذلعك

ىقول تععععألح: "اأا ععععأمأ   فععععأمأوا  مثعععا معععأ عومأ    عععع المت  ععععععأرت  ل و خفر 

 ا م ععأء اإلسععصد ل مسعع    رىق ال ا أذا  ععأت شفراا ال  ت  فنع ا فت  xiiل صععأ رىت"

نو   ع أشعغفره، فقعأل تععألح: "اأا جن وا ل سعععععع   فأجنح ل أ فأجنح ل أ اتوكا ع ح ال

 xiiiالسمفة الع ف "

ث  ال  ت الشعأعر ىسعلل المسعف   اسع   أد أشوأر لفنأ ع ع ح ما الدىأش  المسععف ف  تشفّة 

ت ك ال ورا المذكورا ف  اإلسععصد، فقد كأشت المسععف ف  تدعو ألح السعع   امراع  صقوق 

  اآلخرىت االع و عند المقدرا، فقد  ععح ف  اإلش فا مول عفسععح ع فع السععصد: "سععمع 

مشععع مفععا: ت ععب مرىأععك اتُأ ف عععداك  اممععأ مشععأ فععلمول لو : مصأوا معععداءك   ععأركوا 

 xivالعنفو ، مصسعععنوا ألح ُمأ ضعععفو ، ا عععَ ّوا  جا الذىت ىسعععفموا ألفو  اىطرداشو "

اكمأ  ععععععدر ا مر  ألصععععععأر ع ح كا مت ا   اإلشسععععععأا  ا ع ح الم مسععععععك  ألدىأش  

ره، اف  نذا مأ ارد ف  اإلش فا مت المسععف ف  ما ال ى ضععب  ي مذى ىصععفأع مت غف

مول المسعععععفح: "مت لطمك ع ح خدك ا ىمت ف ول لع اآلخر، امت سعععععرق ممفصعععععك 

اأا كعأا ا مر كعذلعك امعد كعأا فلشح ل م مسععععععوفت   ذه ا دىأا ما  xvفعأعطعع أوارك"

ىق  مو ف  دب الشعع نأء االأ ضععأء  فت النأس فضععص مت سعع ك دمأءن  اش ب مموال   

امعأ دن   أس  الدىت، صأ أ الدىت ذلك اصأ أه  امخفرا جأء الشأعر  اأصراق مسأكن  

   س   جفدا ان  ما السصد اا مأا ال تعن  ما ت رك دىنك اعقفدتك اتقألفدك ل  مسك 

 مأ اع قده غفرك، ال! اأشمأ السعععصد اا مت ف  ما ت مسعععك  مأ آمنت  ع ات رك غفرك 

اأذا ثأت نذا xviأس "لو  دىنو  ال  دىت"ىقود  مأ ا ممت  ع ف  سعععصد اممأا ع ح مسععع

 ع  الأصد ا مت اا مأا ااالس قرار  

 الدعوة إلى التآلف والتكاتف:

شأّع الشععأعر الشعععب النف فري اذّكرن     ك الصععدام  اال تلف اال وأتف الذي عأىشععع 

ا جداد سعععأ قأ ف  نذه الأصد   ّف الن ر عت اخ صف   الدىن  االقأ  ، ا  ذا ا ععع وا 

 ألح مرادن  ارفعوا مت  لا الأصد  اىمثا نذا مول الشأعر:
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كـععـععـععا مجـععـععـععـععـععـععدادشأ فـععـععـععـععـعععـععـععـععـععّ    نـــذه مر نــــأ تســــــــأمح فف ــــــــأ

 الــــرخــــــأء

 غٍ ن منأ ع فــــــع ىــــــأ عـــــقـــــــــصء  نذه مر ــــنأ لـــو اجــ أصـ أ  أ

 ا ــــــع مـــــد تـــــداعــــت الــــــــ  صء   جـا سصد اعم ـــــــوا كـــ و 

تـععـععـععـععرتضفـععـععـععـععع ففـععـععـععـععـععذنـععـععـععـععـععب   اممــــــــفطــــوا عــــنأ الشنأر  ـخ ق

 الـــأ ـضــــــــأء

ـعـعـــــــــر اممــــت اىــــ ر ــــّت   اســـصد  ر نــــأ م ــــد الدنـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــصءالــــــأـــــ

عأش مجدادشأ ت ت اا ا خوا الو نف  اا مت االسعععععصد، م ضعععععفت عت كا  ععععع نأء 

ا  ضأء ت سرب فف   اتدمر ذلك االت أد الذي كأا  فن  ، ف وا وا  ألصأر اتوا وا 

 ألمرصم  ففمأ  فن  ، اتو ا كا ااصد من   لأنأء  عععععرخ  عععععأم  عأل  ألدعأ   الم فن  

ف  صفأتنأ الفود، فولا الشععأعر ىذّكر مم  الفود  لا السععصد الىووا أال ال   شسعع  فد من أ 

 مأ مثأ ع مت مأا انو نذا ال وأتف  فت الشعععععب، اىدعون  مىضععععأ ألح رم  العصععععأف  

االقأ ف  اراء الوراء، اتلسعععععفي مأدأ اإلخأء اا مت ااالسععععع قرار، ف سعععععود ف  النأس 

 ا ل   االم أّ  اىعفشوا ف  سصد اممأا 

 صور الفنية:ال

ا ععة الشععأعر رسعععأل ع نذه ف   ععورا فنف  را ع  ت ذب العقا اال ب ألح اال ععع أء ألف أ األح 

ت أّة مفوأره فف أ، اممأ ى  ر  راع  الشععأعر ف  القصععفدا صسععت المط ة انذا ممأ اع نح  ع النقأد 

ر أ من    قوا ا ثعنأى  فأ ق ، فلجأداا مت المطألة مأ  ذل الشعععععأعر ال  د ف  أجأدتع اأتقأشع، ع م

ا ال ف  الن ي، "ا شععع ىععدفة السعععععععأمة ألح ال نأععع ااإل عععععع ععأء أا كععأا جفععدا ما ألح ال  ور 

امد مجأد الشأعر ف  المط ة أذ  xviiااالشصرا  أا كأا  عف أ، ا رفوا نم   ألح اإل داع ففع"

أ  عععأنده مامعع م ردا خألفأ مت القفود لفوص   ذلك ما القصعععفدا  عععأدرا مت عأ     عععأدم ، لم

ال   ل  ى  ا مصد مأ امة فف أ مت الوىصح ااال طرا أح   َمْفدُُغِريالشعأعر اعأىشع ف  مدىن ع 

 ف ذلك مامة المط ة مأأ را مأ ص: 

ااخ ـعععععـعععععراق القـعععععـعععععأشـعععععـعععععوا     ــــــــــ  ثـــ   ــر ـــ  اامــ ـ ـــــــــأل

 اال  ـــــــواء
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 ب مد مشــ أ السم ــأءم  ــفــــ   أس  مت ىق ا ال رىر ج أرا

ار مأ مصرق الخو  اال ضعععععب م ب الشعععععأعر ش را ألح مشع ىعفش ف  ت ك الأفم  ال   

سعأءح فف أ ا صوال ا أت شفراا ال  ت، اتطأىرح الشرار االمتس ، فلدح ألح أىقأع 

المط ة مأأ را، ام مأ ىوت مت ممر فها الشأعر مد مصست صفا لّخص م رى مصفدتع 

  ّور صأل  العنف االألس ال   صدثت ش ف   لص طرا أح ف  المط ة الذي 

امت الصعنع  الشععرى  ال فدا ف  القصعفدا اسع خداد الشعأعر مس وب اإلس   أد الخأرر 

 عت غر ع ا     ألح غرض آخر جذ أ الش أأه القأرئ، امت ذلك مولع:

  أس  دىت؟ صأ أه ذاك نراء  مأ لو  كــــفــف تق ـــ وا  رىــمأ

ننأ ىسلل النأس عت سأب م ا  عض   الأعف، أال ما الشأعر الىرىد ال واب  فألشأعر

 xviiiمت نذا االس   أد اأشمأ غر ع مت ذلك ال و ف  االرجر

 انوذا مولع:

 رار ففــع ا   أل رار النسأء  مأ لو  كفف ترتضوا  ـعنف

 جــأاراكــ ؟ فــ   لــو  ممـر ـأء  مأ لــو  تــق  ــوا رمس رجـــأل

 مــأ  ـوـ  نـذه نــ  الـشنــعــأء  لو  مد عمف موا عت ر أدمأ 

فأل رض مت االس   أد نو ال قرىة مىضأ، امد ىووا الشأعر اس خدد نذا ا س وب 

 لفومظ النأس مت غ      ال   تومع   ف  ال  ت االم ألك 

اكمأ اس خدد الشأعر  مس وب االس   أد ل رض آخر ىرى ما المخأ ب ى   ت ألفع 

 ذا كقولع:  

 م  ــفــــب مد مشــ أ السم ــأء؟   أس  مت ىق ا ال رىر ج أرا

 ـــ  افـ  ذم  صـمأه ال  ــــــــأء  نـــا مجـــأو اإلســـصد م ــا ك أ ـ

 اذااح الـخدار ىـــــأ فق ــــــــــــــأء  نــــــا م ـــأر اإلســـصد دد  أــــ 

 ق    ـــس  ا ــ ــــــــــــــــأءانو ل س  نا مسفح ىر ح  ق ا اش ب

 ال طـــراب صأ أه ذاك نراء  نا مسفح ىر ح  ه عأل شأر
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ف  نذه ا  فأح ملقح الشعأعر اس   أمع لش ء الى   ع نو االى   ع المخأ ب،  ا اال 

ىن  ر ال واب أذ لفي نو ال رض مت السععععععؤال اأشمعأ ال رض منعع اإلشوأر،  ا نذه 

 موم  أ اا ح مش أ تعأدي نذه ا مور كمأ مر  نأ سأ قأ ا دىأا ال   ىسلل عت 

 امت ال راكفب ال فدا ف  القصفدا ال صا  فت جم  فت  فن مأ تمأد ال أأىت، كقولع:

 رار ففــع ا   أل رار النسأء  مأ لو  كفف ترتضوا  ـعنف

أء" سععععععى مي  فت ال م  فت تمعأد ال أعأىت أذ الثعأشفع  مت مولعع "رار ففع ا   أل رار الن

جم   خأرى ، اا الح مت مولع: "مأ لو  كفف ترتضعععوا  عنف" جم   أششعععأ ف ، ف عفّت 

 ال صا لومأل ال أأىت ا دا ال أأعد  فن مأ خأرا اأششأًء 

                         اممأ مجأد ففع الشأعر مت ال راكفب الو ا ف  مقأمع ع ح  أك   مولع: 

 ألـح الـخنـأق االأـ ــضـــــــــــأءاتع  اغــدا الــوـا فـ  نفأر ا فق

 ععأل ععلمععا ف  الأفععت ىععدرك القععأرئ ما ال م عع  الثععأشفعع : "اتعععألح الخنععأق االأ ضعععععععأء" 

اا الح: "اغدا الوا ف  نفأر ا ععععععفق" ات ق أ خأرا ال  ىوت ننأك سععععععأب ىق ضعععععع  

 ال صا  فن مأ  

    انو لفي مرآا المأ كأا الخفأل  نو "الرا ط   فت عأل  الشعور اعأل  اإلدراك اال

تعوي مفوأرا ا عععورا ف  الشعععأعر،  ا نو مداا صفّ  تراال عم  أ ف  ذاكرا الشعععأعر 

اسعع عأا الشععأعر  ع فصععّب  xixال   ت  ظ جّا مأ ىراه اىسععمعع اىن عا  ع  ول صفأتع"

مفوأره ف  مألب خفأل  ل ووا  عععععورا م سعععععدا ف  ذنت المخأ أفت ع ّ   ىعم وا   أ 

 أب ذلك، امت ذلك مولع:ف ضة ال رب ماوارنأ  س

 خــرجــت  ــ ــ ــ  فــسأد الــأـصء  االـــداانــ  تــمت مت مــأا لـوت

 فـ ـ ـ ـح  ـنـأرنـأ الــــ ــرمـــــــــــــــــــأء   مــطعـت مــت كأولـ أ اتعـأمـت

فألشأعر ىرىد ما ىأفت مأ آلت ألفع الأصد مت ف ت امصأ ب ال   ال تصفب الذىت ا موا 

مت النأس خأ ععععع  فصعععععور المصعععععأ ب االأ فأح ف   عععععورا اصوش ف أك  مفدح ف  

ا غصل االسصسا اتقأء  رنأ، فوأا كا مأ صأالت االش صح ألح ال سأد اجدح ش س أ 

 صوال ااسععع قرح ا م ، ا عد اال ممنأا موأول  ف  ا غصل ف سعععوت، ا  ذا سعععونت ا

اراص  الأأل االنأس منشعععع  وا  لعمأل   الفومف   عضعععع   ف  السععععوق االصععععأفأا ف  
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المدارس االنسععأء ف  المدىن  ى  ولت أذا  م نوا فك مفد ت ك الوصوش ادخ ت المدىن  

ده تقصعد النأس ترىد أنصك   ىأترى! مت ىن و مت ت ك المصفأ ؟ اأا ش ح فوفف ماال

اشسأءه اممأر ع؟ نذا نو ال أل ف  ت ك الأفم  ف   ف ت تشما الم رد االأريء االقأعد 

االم  رك، فهشأ ل ع اأشأ ألفع راجعوا  اش ر كفف جسععععععد الشععععععأعر نذه المعأش  ل ثفر 

المشععأعر ات فت اإلصسععأسععأح  خفألع الواسععة، ال ذا ذنب  عف النقأد ألح ما "الخفأل 

 xxنو ا سأس ف  ا دب"

 ت الصنع  الخفألف  ال فدا ف  القصفدا مول الشأعر ىصف  عف الرؤسأء:ام

 ــــــــــ  جــــ أرا لف نـــ  ال قراء  ف ُ  مششأوا المخألب ف  الس ـ

 ـراا كــــره فــسفطرح ج صء  م ــــرمـــــوا  فنوـــ  ا فـــن ــــُ  شفــــــــ

 ر  عف النأس لمصععأل    ال أسععدافألشععأعر ىأفت مصوال  عف وعمأء الأصد ف  تسععخف

مت  عّب شفراا ال  ت اششعر المخدراح  فت الشعأأب  سعأأب سعفأسف ، انذا ممأ ىسأعد 

ف  أصفأء دا ر ال  ت، أال مشع مخذ  ععورا مت الأفم  ا ععّور   أ نذه ال ورا ف   ععورا 

م أوى ، فو ع     لسود مششأت مخألأ أ لق ا اف ك فرىس ،  معنح ما نؤالء الرؤسأء 

ع أراا النأس فرىسعع  ل   ف ذلك ىسعع خدموش   ف  مصععأل    الشععخصععف  ال أسععدا، كمأ ى

 عععععأع ال  ت الدا را  فت ا م   ألنفراا  ش أ ت رق كا مأ مأر  أ  ا ص ح الذي مامدنأ، 

 انوذا نذه اال طرا أح تمي مت لع       أ امت لفي لع   أ مى      

 الخاتمة:

  لقصعععفدا الشعععأعر الدك ور ذاكر ال أر  عععرىف ففمأ مر مت الصععع  أح دراسععع  ت  ف ف

المعنوش   ـععع "مام وا صمأد الدد" امد مر  أ الشأعر لمأ رمى مت اش شأر الأصىأ ات  ب 

شفراا ال  ت  فت الشعب الن فري، اففمأ ا ر ما الشأعر مس   أس أمأ جأأرا ف  توففر 

عصععععععر ال أن   ألح ا مت ااالت أد ف  شف فرىأ، انذا نو دمب الشعععععععر العر   منذ ال

الفود، اممأ الص ع الأأصا ما الشععأعر جأء   ورا جفدا لو جع  أ النأس شصععب معفن   

ا أقونأ لرالت اال عععطرا أح اسعععونت ا صوال اع  الأصد اال ممنأا ااالسععع قرار، 

كمأ م ععععأر ألح ما ا دىأا السععععمأاى  ال   ى مسععععك   أ النف فرىوا دعت ألح الصعععع ح 

السععوأا، امخفرا دعح الشعععب ألح ا خذ  مأ مخذ  ع ا جداد ففمأ  االع و اال سععأمح  فت

مضعععح مت االغضعععأء اال سعععأمح  فن     ف الن ر عت اخ صف   دىنفأ امأف   ممأ م د 

ل   جذار السعصد اا مت اف ح ل   م واب ا رواق  امد اسع عأا الشعأعر  لس وب جفد 
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ف فري ااسععع عأا  ألخفأل الواسعععة صأّذه النقأد ف  أىصعععأل نذه الرسعععأل  ألح الشععععب الن

لفرس  ل   صقفق  مأ ى ده اى ذرن  عأمأ ع  شسلل ال ع سأ أشع اتعألح ما ى رر عنأ مأ 

شعأشفع مت المشعأكا ا منف  ف   صدشأ النف فرى  اف  العأل  ك ع  ا  ح ال ع ع ح سفدشأ 

 م مد اع ح آلع ا  أع اس   
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