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قواعد النرش يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ
ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم
املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته
اإلنسانية ّ
املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.
 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع

قرص مدمج  CDبحدود ( )10.000–5.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،

ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة ،عىل أن حيوي البحث
ويكون
عىل الكلامت املفتاحية.
 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه،
جهة العمل (باللغتني العربية واإلنكليزية) ورقم اهلاتف والربيد
األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث يف صلب البحث،
أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ورقم الصفحة.
بأن
ّ

يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
األبحاث يف املجالت ،أو أسامء املؤلفني.
 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
 .10تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعرب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
ّ
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
 .11ختضع األبحاث املستلمة لربنامج اإلستالل العلمي .Turnitin
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
 .12ختضع األبحاث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ
أسبوعان من تاريخ التس ّلم.

ب) خيطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.
املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) األبحاث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) األبحاث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه.
 .13يراعى يف أسبقية النرش:
أ) األبحاث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت األبحاث كلام أمكن ذلك.
 .14ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
 .15حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد املجلة اىل اللغات
األخرى ،من غري الرجوع اىل الباحث.
 .16ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين ملجلة العميد املحكمة
 alameed.alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث،
أو ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان اآليت :العراق ،كربالء
املقدسة ،حي احلسني ،جممع الكفيل الثقايف.

 ...كلمة العدد ...
احلمد هلل عىل ما أنعم ،وله الشكر عىل ما أهلم ،والثناء بام قدم،

من عموم نعم ابتداها ،وسبوغ آالء أسداها ،ومتام منن أوالها،

وأشهد أن ال اله إال اهلل ،وحده ال رشيك لهّ ،
وأن سيدنا حممدً ا عبده

ورسوله ،صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل آله الطاهرين وأصحابه
املنتجبني .أما بعد ...

والقراء الكرام يف اطاللة جديدة من جملة العميد
فها نحن نلتقي
ّ

الغراء ويف عددها احلادي والعرشين الذي نأمل ْ
أن حيقق اهلدف الذي
ّ

ترجوه اهليئتان االستشارية والتحريرية وتطمحان اليه حتقيقا للرقي
التميز واجلودة يف
العلمي والبحثي والوصول اىل اسمى مراتب
ّ
خدمة املجتمع ،وقد اشتمل عددنا هذا عىل باقة معرفية من االبحاث

التي تنوعت يف مادهتا العلمية بني اللغوية واالجتامعية والدينية
والتأرخيية والنفسية فضال عن ملفه الذي ِ
باب
رب
احلسيني ُ
وس َم بـ (املن ُ
ُّ
بالنبي واألل  )ملا للمنرب احلسيني من دور مهم يف نرش
وصال
ّ
ثقافة أهل البيت  .فضال عن التحديات التي تواجهه سواء أكانت

الفكرية ام االعالمية األمر الذي أوجب احلاجة املاسة خلطاب
حسيني يستلهم كل معاين الفضيلة واالعتدال والتسامح .نأمل ْ
أن

القراء األعزاء يف هذا العدد فائدة ومتعة معرفية وندعوهم اىل
جيد ّ
املشاركة يف اعداد املجلة وملفاهتا القادمة ...واهلل ويل التوفيق.

املحتويات
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خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

ملخص البحث
تناول بحث (القناع يف ديوان الشهيد حممد الدرة) دراسة معنى القناع يف

اللغة ،ومفهومه ،ونشأته ،واحلوافز التي ساعدت عىل ولوجه الشعر ،وجذور
القناع يف الشعر العريب  ،وتناول كذلك التعريف بالشهيد الطفل حممد الدرة وحادثة

استشهاده .وقد قسم البحث عىل مقدمة و متهيد وثالثة مباحث ،تناول االول منها
القناع االحادي الذي يتقنع فيه الشاعر بشخصية واحدة ،وقد ورد هذا القناع عىل

ثالثة انواع  )1( :قناع الشهيد )2( .قناع ايب الشهيد )3( .قناع قاتل الشهيد .أما

املبحث الثاين فتناول القناع الثنائي الذي يضم قناعني يف القصيدة الواحدة مثل:
( )1قناعا الشهيد واالب )2( .قناعا الشهيد والشاعر )3( .قناعا الشهيد واالبناء.

وتناول املبحث الثالث  :القناع الثالثي الذي يضم ثالثة اقنعة يف القصيدة الواحدة:

قناع الشهيد واالب واالم.

وتوصل البحث اىل ان (ديوان الشهيد حممد الدرة) الذي يضم شعر الشعراء

العرب املحدثني الذين تناولوا حادثة استشهاد حممد الدرة قد ّعول يف مساحة شعرية

كبرية منه عىل القناع بوصفه تقنية حديثة يف الشعر ،وقد استبطن الشعراء شخصية
الشهيد ،وعربوا عرب قناعه عن مهوم الشعراء ،ومهوم االمة ،وتطلعات الشهيد لغد
افضل ،وحوار طويل يدور مع أمه وأبيه ،لكن اكثرهم مل يستطيعوا ان ينزلوا ملستوى

الطفولة والرباءة والبساطة فحم ّلوا شخصيته محولة ثقافية قريبة لشخصية الشعراء
اكثر منها لشخصية الشهيد ،وقد تناولوا شخصية االب بقناعهم؛ لوجوده يف اثناء

احلادثة ،ولتصورهم عمق املأساة التي يعانيها األب؛ ألن أغلبهم آباء  ،ومل يفردوا
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لقناع االم قصيدة او قصائد بوصفها قناعا؛ ربام لعدم وجودها حلظة احلادثة وعدم

تركيز االضواء عليها كثريا؛ لذلك يعاجلوهنا من خالل قناع الشهيد الذي خياطب
أمه؛ ربام لصعوبة هذا القناع يف التعبري عن مهوم أم ثكىل .ومن الغريب ان احد
ربز الوجه االجرامي القبيح القاتل للطفولة عامدا.
الشعراء تقنع بقاتل الشهيد ف ّ

وقد تفرد هذا الديوان بربوز نوع جديد من القناع املتعدد الذي خيتلف عن

فضم قناعي الشهيد واالب ؛لوجودمها
القناع االحادي الذي تعود عليه الشعراء،
ّ
امام انظار الشعراء عىل شاشة التلفاز ،فكان هذا باعثا إلجراء حوار بني قناعني يف
قصيدة واحدة ،كذلك قناع الشهيد والشاعر حينام يتخذ الشاعر قناعا له لشخصية
متامهية ال تعرف هويتها ولكنها يف قصيدة واحدة مع قناع الشهيد .ومثلام متيز

ديوان الشهيد حممد الدرة بالقناع الثنائي ،فقد متيز ايضا بالقناع الثالثي الذي ورد
مرة واحدة وهو قناع الشهيد واالب واالم يف حوار ُأرسي يدور بني هؤالء ال ثالثة.
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ABSTRACT
The current research paper, Impersonation in the Martyr Mohammed
Al-Dura, manipulates the shades of impersonation ; derivation, conceptual
acts and motives with reference to the child martyr , Mohammed Al-Dura
and his martyrdom.
However the study ramifies into an introduction and three sections;
the first deals with the one-dimensional impersonation, one character
to be impersonated in three types: 1- impersonating the martyr, 2impersonating the father of the martyr, 3-impersonating the murderer.
The second section tackles the bidirectional (double) impersonation under
two types : 1- impersonating the martyr and the father, 2- impersonating
the martyr and the poet. 3- impersonating the martyr and the sons
.Besides, the third section covers the three-dimensional impersonation :
the martyr ,the father and the mother .
In the meant paper are three certain conclusions: the incident
dominates great attention and styles in depicting such martyrdom ; the
poet impersonates himself through the psyche of the murderer to delve
into the inmost recesses of such an atrocity. Consequently the study
goes paramount and preponderant for its double and three dimensional
impersonation in a familial dialogue ever found before.
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 ...املقدمة ...
تتالحم ميزتان مهمتان يف موضوع استلهام شخصية الشهيد الطفل الفلسطيني

حممد مجال الدرة جتعالن املوضوع مكتنزا عىل منبع ثر وخصب ،مها الطفولة
والشهادة؛ ملا هلاتني املكانتني من معان ،فالطفولة متثل الرباءة والوداعة واالقبال

عىل احلياة والتطلع نحو املستقبل ،والشهادة منزلة كربى وهي اعىل املنازل واهباها

وارقاها ،ولكن يغلب ان تكون بعيدة عن الطفولة ،لكن هاتني امليزتني مجعتا يف

حادثة استشهاد حممد الدرة بطريقة وحشية هزت وجدان الناس بعامة والشعراء
بخاصة ،فجادت قرائح الشعراء ،وتوالت القصائد من كل حدب وصوب حتى
نرشت مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطني بالكويت ديوان شعر كبري بثالثة اجزاء

وسمته بـ (ديوان الشهيد حممد الدرة) ونظمت مسابقة هبذا الشأن.

ومادام األمر كذلك فقد وضعنا ايدينا عىل كم هائل من الشعر يتفاوت يف

جودته؛ ألن القضية تناولتها أقالم شعراء كبار ،وشعراء مغمورين هزهتم احلادثة ومل

تسعفهم القرحية اعرضنا عن ذكرهم ،وقد تناول الشعراء املوضوع بتقنية القناع يف
مساحة واسعة من نسيجهم الشعري؛ وكان ذلك مدعاة لدراسة املوضوع للوقوف

عىل تقنية فنية مستخدمة يف استلهام شخصية الشهيد حممد الدرة يف شعر الشعراء
بكافة اشكال الشعر العريب التي كتبوا هبا ،كام ان امليدان مازال خلوا من دراسات

جادة تتفرد يف هذا املوضوع.

وقد سبقت هذا البحث دراسة وحيدة تناولت املوضوع بوصفه جزءا من

الشعر املقاوم ،موسومة بـ (وهج القصيد دراسة يف الشعر املقاوم)( ،)1خصصت
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الفصل الرابع النتفاضة االقىص يف االدب مراثي حممد الدرة أنموذجا ،لكنها مل

تتناول تقنية القناع هنائيا.

ورأينا ان نقسم البحث عىل :مقدمة تضامسباب اختيار املوضوع ،وتقسيامته،

ومتهيدركزنا فيه عىل تقنية القناع – املفهوم والنشأة ،وشخصية الشهيد حممد الدرة

وحادث استشهاده ،وثالثة مباحث ،تناولنا يف األول منها قصيدة القناع األحادي

التي سارت عليها اكثر قصائد القناع يف الشعر العريب احلديث ،وقد ضمت :قناع
الشهيد ،وقناع أيب الشهيد ،وقناع قاتل الشهيد .ويف الثاين تناولنا القناع الثنائي الذي

يضم :قناعي الشهيد واألب ،وقناعي الشهيد والشاعر ،وقناعي الشهيد واألبناء،
ويف الثالث تناولنا القناع الثالثي وضم :أقنعة الشهيد واألب واألم ،وخامتة ضمت

اهم النتائج التي توصلنا اليها ،وقائمة باملصادر واهلوامش املستعملة ..وشكرنا

وتثميننا ملؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري؛ لتعاوهنم يف
وصول الديوان من الكويت اىل العراق ،ولألديب أنامر اجلراح ومن اهلل التوفيق.
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 ...التمهيد ...
 .1القناع :املفهوم والنشأة
القناع يف اللغة هو الغطاء أو ماتقنع به املرأة من ثوب تغطي به رأسها وحماسنها،

ويف احلديث :أتاه رجل مقنع باحلديد هو املتغطي بالسالح(.)2

ملفهوم القناع جذور عميقة تعود يف بداياهتا للقناع الذي كان يضعه املمثل يف

املرسح ليلعب دورا آخر غري دوره وشخصيته ،او ليلعب أدوارا خمتلفة ،وقد بدأ هذا

األمر بالقرب من االماكن املقدسة التي كانت تتىل فيها الصلوات والتعاويذ وتؤدى
فيها ادوار خمتلفة ،فكانت مزجيا من الفن والدين بشعائر خمتلفة.

أما تقنية القناع يف الشعر العريب احلديث فلها جمموعة من احلوافز التي ساعدت

عىل ولوجها هذا امليدان ،وللنقاد يف اسباهبا مذاهب شتى ،منها :ان «قصيدة
القناع تطورت اصال عن قصيدة (التوحد) التي مارسها الشعراء التموزيون يف
اخلمسينات- ،والسيام السياب -فقد كانوا يعمدون اىل التوحد برموز العذاب،

وصوال اىل حتقيق حالة االنبعاث الفاعلة بعد املوت ،وقد ارتبط ذلك النهج بأساطري
اخلصب ،والتضحية خاصة ،وعد السياب فيه الرائد األول»( ،)3ومنها :اهنا حتقق

جماالت التامهي الناجتة عن عالقة ال «أنا» بالقناع ،يف ضوء عالقة ال «أنا» باآلخر
اجلمعي ،حينام يتشكل القناع وف ًقا للمعايري اجلمعية ،أو وف ًقا لرغبات اجلامعة ،ال

«هم» ،فتتنازل ال «أنا» عن حقيقة واقعها ،للعامل اخلارجي ،وتضحي بذاهتا املستقلة،

لتتامهى مع القناع ،بحيث جيد أفراد يف هذا القناع حقيقة ما يمثلونه  .هذا القناع،
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خيفي يف واقع األمر «جز ًءا من النفس اجلامعية ،ويعطي يف الوقت ذاته و ً
مها بالفردية.
َو َبدهي أن تفيض هذه العملية إىل االعتقاد لدى اآلخرين بأن مرتدي القناع شخص
دورا يعرب عن معطيات النفس اجلامعية،
فردي« ،يف حني أنه يف العمق يلعب ببساطة ً

ورضوراهتا عن نفسها من خالله(.)4

تعد تقنية القناع من التقنيات احلديثة يف الشعر عىل الرغم من وجود جذور له

فجة وال تعد
يف الشعر العريب عرب العصور السالفة؛ لكنها مل تكن ناضجة ،وكانت ّ

قناعا باملفهوم احلديث ،كام يف قول عنرتة عىل لسان فرسه(:)5

لو كان يدري ما املحاورة اشتكى ولكان لــــو علم الكالم مك ّلمي

وقول ايب الطيب املتنبي عىل لسان فرسه يف ِشعب بوان(:)6

يقول ِ
بشعب بـوان حصاين أعن هذا يسار اىل الطعان؟
أبـــــوكم آدم سن املعايص وعلمكم مفارقة اجلنـــــان

لكن هذين القناعني غري ناضجني ،ومل يتحد فيهام صوت الشاعر بصوت قناعه

متاما ،وانام يرصح باحلديث عىل لسانه .وقد بقي القناع عىل هذي احلال حتى زمن

قريب؛ ألن شعراء العرص احلديث قبل مرحلة الرواد وبخاصة يف مرحلة اإلحياء
وامتداداهتا قد ساروا عىل هذا املنوال يف النسج ،كام فعل الرصايف( ،)7واجلواهري(،)8

والزهاوي( ،)9وحممد رضا الشبيبي()10؛ بسبب عدم نضج تقنية القناع حينذاك.

ويف تقنية القناع خيتار الشاعر شخصية دينية او تارخيية او ادبية او صوفية يعرب

من خالهلا عام يدور بخلده ،متحدا هبا متام االحتاد« ،فالشخصية التي ختلق فيها غري
مستقلة عن الشاعر املعارص؛ ألهنا احتاد الشاعر برمزه احتادا تاما؛ ولذلك ينبغي ان

تتوفر يف القناع تلك املواقف واخلصائص التي تشبه اىل حد بعيد مواقف الكاتب
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املعارص وافكاره وازماته ،وعندها سيكون شخصا القصيدة الشاعر وقناعه شيئا
واحدا»( ،)11ويشرتط التوحد يف القناعات واملواقف الفكرية واحلياتية ...واذا ما

غاب القناع عن القصيدة ومل تتأثر فإهنا ليست قصيدة قناع ناجحة؛ وينبغي استمرار
االحتاد بني الشخصيتني( ،)12وال يلجأ الشاعر اىل القناع بقصد التخفي والبوح عرب

وساطة فنية فحسب ،وانام يستعني به لكونه اسلوبا يمنح القصيدة توترا شعريا قادرا

عىل الغور يف اعامق املتلقي(.)13

واذا كان الغالب عىل اقنعة الشعراء املحدثني ان تكون شخصيات ،فإن ذلك

مل يمنع من ان يتخذ بعضهم امكنة معينة بوصفها قناعا ،كام فعل البيايت يف نيسابور
و دمشق وغريها(.)14

 .2حممد الدرة الطفل الشهيد
لقد كان حممد مجال الدرة الثاين يف ترتيب اخوته ،من ارسة مكافحة تقطن خميم

الربيج قرب غزة ،وقد انسحب عليها ما انسحب عىل الشعب الفلسطيني من معاناة
لالحتالل والترشد ،وتروي أمه :انه كان شجاعا جريئا ،وال يعرف الكذب وقد

طلب الشهادة ايام احداث نفق القدس ،وسأل أمه أيضا :اذا ذهبت إىل (نتساريم)
عند املستوطنني ،وقتلوين ،هل أكون شهيدا؟(.)15

وقعت حادثة حممد الدرة يف قطاع غزة يف الثالثني من سبتمرب عام

 ،2000يف اليوم الثاين من االنتفاضة الثانية لألقىص التي امتدت عىل نطاق

واسع يف مجيع أنحاء األرايض الفلسطينية والتقطت عدسة املصور الفلسطيني

واملراسل بقناة فرانس تو ،طالل أبو رمحة ،مشهد احتامء مجال الدرة وولده حممد
البالغ من العمر اثنتي عرشة سنة خلف برميل إسمنتي ،بعد وقوعهام وسط
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تبادل إطالق النار بني اجلنود اإلرسائيليني وقوات األمن الفلسطينية ،وعرضت
هذه اللقطة التي استمرت ألكثر من دقيقة ،مشهد احتامء األب وابنه بعضهام ببعض،

ونحيب الصبي ،وإشارة األب ملطلقي النريان بالتوقف ،ثم إطالق وابل من النار

والغبار ،وبعد ذلك ركود الصبي عىل ساقي أبيه(.)16
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املبحث األول
 ...القناع األحادي ...
سارت جمموعة من قصائد شعر مرحلة الرواد ومرحلة ما بعد الرواد عىل اختاذ

القناع بوصفه تقنية حديثة يف الشعر تدل عىل ثقافة الشاعر ،وحسن اختيار شخصياته
(أقنعته) ،وما حتمله تلك الشخصيات من خمزون حمفوظ لدى املتلقي ،وقد غلب ان

يكون القناع لدهيم أحاديا بني الشاعر وشخصية ما ،وقد وردت األقنعة األحادية يف
ديوان الشهيد حممد الدرة عىل النحو اآليت:

قناع الشهيد
وظف الشعراء املحدثون الذين تناولوا شخصية (الشهيد حممد الدرة) يف

شعرهم تقنية القناع بطرائق خمتلفة ،فقد احتدوا بشخصيته بحيث أصبح الشاعر
والشهيد صوتا واحدا ،ولكن التعبري عن الشعور يف احلارض واسترشاف املستقبل،

واستعادة املايض ختتلف من شاعر آلخر عىل وفق زاوية الرؤية التي يقف عندها
الشاعر ويعالج من خالهلا احتاده او تقنعه بشخصية الشهيد حممد الدرة ،فقد يعالج

بعضهم وشائج العالقة بني الشهيد وأمه كام يف قول الشاعر امحد عبد امحد يف قصيدته

(حممد الدرة يكاتب أمه)(:)17
ال تبكيني..

دمعك حيزنني ..يا امي ..ال تبكيني
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انا مل ابعد عنك ..

فامذا يبكيك وانت باي مكان وزمان ..
يمكن ان جتديني

حتت الشباك اخلشبي ملنزلنا

قرب مداخل حارتنا

عن حدود خميمنا

واحلجر ..سالحي ..بيميني

يمكن ان جتديني

قتلوين ..يا امي ..لكن ما هزموين.

غلبوا خفقة قلبي ..لكن ما غلبوين
ففيها حوارية من طرف تقرتب من املونولوج هو قناع الشهيد وقد عالج الشاعر

احلزن واملقاومة وعدم كرس اإلرادة ،ويستمر بقناعه املتحد فيه متام االحتاد مع الطفل
الشهيد حممد الدرة عىل هذا املنوال يف مقاطع قصيدته الست التي خيتمها بقوله:
وانا اكتب ..يا امي ..

اخر سطر يف هذا املكتوب اليك

رأيت مالئكة تتسابق يف التسبيح ويف التهليل
ورأيت اجلنة تستقبل اطفاال مبتهجني،
ويف ايدهيم اثرمن حجر السجيل

فخففت اليهم اسأهلم من اي بالد جئتم

قالوا :من ارض فلسطني،

فقلت :اذن ..قتلتكم ارسائيل
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فقد عاد يف بداية مقطعه السادس هذا اىل ثريا نصه التي عنون هبا قصيدته

(حممد الدرة يكاتب أمه) فيقول :وأنا أكتب يا أمي آخر سطر يف هذا املكتوب داللة

عىل الوحدتني الشعورية واملوضوعية املبثوثني يف القصيدة.

وتكرر الرؤية  -رؤية خطاب القناع يف قصيدة الشاعر امحد عبد الوهاب

(صوت من وراء الغيب)(:)18

يــا قوم ال تبكوا وال تتوجعوا فانـــــــــا شهيد يف العال اتربع

ثارت لقتيل كل ازهار الربـــــا وبكت هناك كنائس وجوامع
ماذا انـــــــا ،هل كنت اال درة والدر ال خيفي الربيق ويــلمع

ثم ينتقل اىل لوحة االم:
ال يشء يؤملني سوى امي التي مل يبق منها غري عني تــــــــدمع

كانت تـــــــــناديني لتطبع قبلة فوق اجلبني بكل شمس تـطلع
. ............................ . .

متيض هنا وهناك تســـأل صبية فاذا رأت ظال بعيـــــــــدا هترع
وانام يف االحضان حتت جناحها واليوم فوق الرتب ها أنا اهجع
بعدها ينتقل اىل لوحة القدس:
يــــــا قدس هذه مهجتي قدمتها فتقبليها من صغري يــــــــــــرصع
. .............. . .

وجتاهيل يا قدس اربـــاب اهلوى الن الفراش ،وطاب فيه املخدع
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وخيتم قصيدته بلوحة االب:
ابتاه ال حتزن فقــــــــــــد علمتني واحلر ال ينسى ،يـــــطيع ويسمع
....................

فاصرب عىل بعدي ،واكرم اخويت وامسح دموع االم فهي املرتــــع
ونالحظ ان القصيدتني املتقدمتني سارتا بقناع غطى مساحتي الشعر ،وقد يأيت

القناع بمساحة صغرية من القصيدة كام يف قصيدة الشاعر امحد عيل الشاميل (مات

الولد ..عاش الولد)(:)19
مات الولد..
مات الولد..

وانا هنا واريت قلبي

يف الطريق اىل الطريق

الال حيد

اليشء عندي غري شاهدة
ذوى فيها الكالم

ومات من طول الكمد
مات الولد
....

بل انه حي

وأحيا ما يكون املرء عند إهله

وهو الشهيد املطمئن اىل االبد..

جاء الرصاص إ َّيل،
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كنت معلقا حبي
ُ

عىل انشوطة

قلبي تناثر فوق يافا

واستقر عىل صفد

وانا احبك يا فلسطني،

احب القدس واالقىص،

احب ايب وجارتنا

التي بقيت هنالك يف انتظاري
ثم اوهاها اجللد..

فينفصل القناع ليعلو صوت الشاعر:

مات الولد..؟!
ال مل يمت

فيعود القناع:

بل انني ميت

عىل مرمى السهول ..
احب اجدادي مجيعا

ثم اتلو الف فاحتة
عىل ارواحهم،
جدا فجد..

ويظهر ان انفصال القناع وعلو صوت الشاعر يف نسيج القصيدة يظهر عندما

يريد الشاعر تكرار الزمته :مات الولد وبعده بقليل ،ثم يظهر بعدها صوت القناع
ثانية؛ داللة عىل عدم موت الولد؛لظهور صوته ثانية ،وانه حي حاله كحال الشهداء
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ياء ِع ْن َد َر ِّهبِ ْم
﴿وال َ ْحت َس َب َّن ا َّل ِذ َ
قرآنيا؛ لقوله تعاىلَ :
ين ُقتِ ُلوا ِيف َسبِيلِ اهللِ َأ ْموات ًا َب ْل َأ ْح ٌ
ُي ْر َز ُقونَ ﴾(.)20

وقد يأيت القناع خجوال حيتاج اىل مقدمة داخل القصيدة للترصيح بان القول

للشهيد عىل لسان الشاعر ليبدأ القناع بمساحة ضيقة ،كام يف قصيدة (سالم سالم)

للشاعر امحد حممد بقان اليحيى(:)21
يقول حممد :إن كان

جرحي

سيوقظ اهيل

فهاتوا الرصاص

وان كان دون املساجد
مويت

فداء ألريض فحيي

الرصاص

ويلحظ أن اغلب الشعراء تقنعوا بشخصية الشهيد حممد الدرة ونجحوا يف

اقنعتهم بنسب متفاوتة ،لكنهم مل يلتفتوا اىل ان تلك االقنعة جيب ان تكون مزجيا
لشخصية الطفل وشخصية شاعر ناضج فنيا وعمريا؛ فقد طغى صوت الشعراء
بطريقة ال ختل بالقناع ورشوطه ،ولكنها ختل بتوحيد الصوت كام يف الرواية التي
يتحدث فيها الراوي عىل لسان الفالح بكالم الفالسفة واحلكامء ،وكذلك يف

شخصياته األخرى من سوء توحيد الصوت والرؤى من دون مراعاة للفارقني
الثقايف والفكري.
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إن التعبري يكون أبلغ حينام يصل الشعراء املتقنعون بشخصية الطفل الشهيد

منزلة وسطى عندما يعرب القناع عن رؤى تتوافق واملنظور العمري الذي يقرب

من عمر الشهيد ويقرتب بمسافة قصرية من تطلعات ورؤى الشعراء وال حيملونه
محولتهم الثقافية.

قناع أيب الشهيد
كان جلامل الدرة والد الشهيد حممد الدرة حضور متميز وكبري يف شعر الشعراء

الذين تناولوا القضية؛ ألنه جتسد أمام اعينهم من خالل الشاشة؛ وألنه هو الذي

عاش املأساة مع الشهيد الصغري؛ وربام ألن اغلب الشعراء آباء يعيشون الشعور
املامثل ،ويتصورون أهنم ربام كانوا مكانه وأصاهبم ما أصابه من ثكل؛ لذلك هيمن

قناع األب عىل األقنعة األخرى التي عالج هبا الشعراء احلادثة فنيا باستثناء قناع
الشهيد نفسه ،يقول الشاعر أمحد نبوي يف قصيدته (قتلوك يا ولدي)(:)22
ولدي حممد

يا درة القلب احلزين

يا فجري اآليت وأحالم السنني
قتلوك ..ال
مل يقتلوك

مل يقتلوك فأنت باق..

يف جنون الريح

يف اإلعصار

يف شمس احلضارة
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باق عىل حد احلجارة

باق عىل شفة املساجد والكنائس
يف نشيد الصبح باق

يف دموع احللم باق

فوق عرش القدس شارة

قم يا بني فأنت للوطن البشارة
وتسري القصيدة عىل هذا املنوال بتكرار (ولدي حممد) يف بداية اربعة مقاطع من

مقاطعها اخلمس مؤكدا معناه الذي ساقه من مقطعة األول اىل مقطعه األخري من
بقاء ولده ودمه الذي ال جيف:
ولدي حممد

أخذوك من عيني
يا نور العيون

يا شمس نافذة احلنني
سأظل اذكرك السنني

دمك العبري سينبت األشجار واألحجار

رغم بشاعة الزمن الضنني
سأظل أذكرك السنني

فأنت باب النرص للفتح املبني
وتقنع بعض الشعراء بقناع األب للتعبري عن شعور الوالد ساعة احلادثة،

ومنهم الشاعر أمحد هاشم حسانني حممود يف قصيدته (الترتكوا دمه يضيع)(:)23
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لو تشعرون بام شعرت جواره
لو تشعرون

فسترصخون كام رصخت سترصخون

وستدمعون

وستسكبون الدمع سكبا من أباريق العيون
وستقسمون ستقسمون ستقسمون

أين فقدت الكون بعد رحيله
وفقدت ناقوس الزمن

ولذا أفتش عن كفن
....

آه حبيبي الف آه

فهناك غرفتك األنيقة مغلقة

واحلزن يسكن يف ربوع األروقة
....

إين قتلت بعيد موتك مرتني
وكأنني قلب متزق قطعتني

اين جوار النافذة

أرنو اىل الليل الكئيب بنظرتني
وكأنني الزهراء تنتظر احلسني

أترى يعود يل احلسني؟
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قناع قاتل الشهيد
تفرد شاعر واحد من الشعراء العرب املحدثني ممن تناولوا الشهيد الدرة بالرثاء

بالتقنع بقناع قاتل الشهيد وهو الشاعر حممد بن ظافر الشهري يف قصيدته (اعتذار

عربي)(:)24

رميتك رمية العارف
وكنت أراك مرعوب ًا

واسمع صوتك املخنوق
أبرص دمعك الذارف
ُ

سمعت أباك يرجوين..

يطالبني بوقف النار

يرصخ رافعا كفيه..

يقسم أنه ال حيمل األحجار

أصبتك رغم أنف أبيك
حال بجسمه دوين

أنا ال أعرف األحقاد ..صدقني
أنا ال أكره األطفال« ..باملرة»

ومل أقصدك  ...لكني

قصدت « حممد الدرة»

ولو أين رمحت أباك..
أو فكرت يف أمك

ولو أشفقت – يا طفيل -عىل سنك
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لعشت لتقذف األحجار يف دريب
وسوف تفخخ العربات..
سوف ُتص ّنع الذرة!

ولو ب ّل ْت دموعك حلظة قلبي
لعدت إيل بعد سنني..
َ

تركب حقدك اجلارف
تطالبني برد األرض..
أنت تريدها حره

فصدقني  ..أنا خائف..
وصدقني..

أنا ال أكره األطفال «باملرة»

ومل أقصدك ..لكني ..

قصدت « حممد الدرة»
رميتك..

ال  ..لكي ألتذ من إمخاد أنفاسك

وال ..من عظمك املهشوم
او من جرحك النازف
قتلتك..

قتلة املحذوف للحاذف
أظنك لست تفهمني..
«عىل ٍّ
كل»

انا آسف!..
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وتكرار (مل اقصدك لكن قصدت حممد الدرة) مرتني يشري اىل حالة التناقض

التي يعيشها القاتل الذي اصابته اهلسترييا وراح يكرر (رميتك) مرتني ،ويكرر
(قتلتك) مرة واحدة ،وينتهي بـ (أنا آسف) ،أو يقصد انه يقتل روح املقاومة من

خالل قلع براعم الطفولة.

وان تناول الشاعر لقضية استرشاف مستقبل أطفال فلسطني لدى العدو،

وخوفه من اهنم سيكربون ويقذفون األحجار يف دربه؛ شعور متبادل بني الطرفني

يف األدب املقاوم ،فعندما تناولت األديبة فوزية شاليب يف قصتها (ارسائيل وجدل

الشيكوالته) رصاع الذات يف شخصية البطلة يف أن تعطي الشيكوالته لطفلة
ارسائيلية ،ظل اهلاجس يف نفسها يقول :اهنا ستكرب وستصبح جمندة يف جيش

العدو(.)25
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املبحث الثاين
القنــــــــــــــــــــاع الثنائي
دارت معظم االقنعة التي تناوهلا الشعراء املحدثون -بحسب علمنا -عىل

لسان شخصية واحدة أو مكان واحد وشاعر واحد ،وقد وجدنا قناعني لشخصيتني
أو أكثر يف قصيدة واحدةيف الشعر احلديث ،لكن ديوان الشهيد حممد الدرة يزخر
بقصائد تدور عىل هذا النحو من اشرتاك القصيدة الواحدة بقناعني لكل من:
الشهيد واألب ،والشهيد والشاعر ،والشهيد واألبناء ،عىل النحو اآليت:

قناعا الشهيد واألب
كان أليب الشهيد حممد مجال الدرة حضور واسع بوصفه قناعا ألسباب تقدم

ذكرها ،وملا كانت احلادثة قد رسخت يف الوعي الشعراء من حضور األب حلظات
االستشهاد فقد عاش الشعراء حالة الوالد بقناعه وقناع ولده الشهيد ،وكأن حوارا

طويال مل ترتك رصاصات القناص له أن يدور عىل أرض الواقع فدار عىل نسيج

الشعر ،تقول الشاعرة سمرية الرشبايت يف قصيدهتا (سنطرد يا ابني العسكر)(:)26
سالما سيد املشهد

سالما واللظى يمتد
يشعل ليلنا األسود
سالما سيد املشهد
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** * *

سالما يا ضيا عيني

حممد ..يا ابني املبثوث يف جرح الضحى النازف

حممد اهيا املزروع يف عمري جوى عاصف
حممد ..انت يا قلبي
....

أحبك

فيأيت قناع االبن الشهيد:

يا أيب....
أكثر...

ليتني أكرب

ألمحل عنك أثقالك

ألمسح دمعك األمحر

أحبك ..يا أيب ..أكثر
أحبك ..آه ..لو أكرب

وتبقى مساحة الشعر التي يتحرك فيها قناع الشهيد االبن اصغر من مساحة

قناع االب الذي هييمن عىل املساحة الواسعة من القناع الذي جييب:
حممد  ...يا ضيا عيني

سلمت...
َ
تعال

كي أمحيك باجلفن
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تعال ..سلمت يا قلبي

وقلبي يفتح األبواب كي تعرب

ويستشعر قناع األب قيمة الشهادة وما ستحققه؛ لذلك تتكرر سني االستقبال

يف االشطر الالحقة كثريا استرشافا ملستقبل واعد:
سنطرد يا ابني العسكر

سنوقف زحف يأجوج الذي استرشى
سنقطع كف مأجوج الذي دمر
ستخرج أنت كي تشهد

هنا يا سيد املشهد

....

سنقهر عمرنا املمدود للخلف
سنجني غلة الصيف

سنحملها معاولنا ولن نفشل
سنقذفها قنابلنا

عىل أقفاء سارق عمرنا املثقل
ويضيق الشاعر حسني الصالح كلامته بحيث ال يأخذ كل من القناعني اكثر من

شطر أو أشطر قالئل يف قصيدته (عىل مهلكم حتى هناياتكم)(:)27
ال تبك يا ولدي

وبيتك يف انتظارك آخر املوت اجلميل
كم مرة سأموت يا ابت؟

ال تبك يا ولدي
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وخلفك جنة فرشوا عليها السلسبيل
كم مرة سأراك بعد اآلن..

قناعا الشهيد والشاعر
من الصعب اجلزم بمكان أن الشاعر يتقنع بقناعه هو؛ ألن صوته أصال هو

املتحدث ولكن حني يدخل بحوار مع قناع الشهيد ويتحدث بقناع غري معروف عنه

سوى انه عريب فيحتمل ذلك كونه قناعا للشاعر املوجود اصال يف قصائد غري قصائد
القناع واملتحد مع شخصية أخرى يف قصائد القناع ،فالقناع اآلخر حيتمل أن يكون
ألي عريب ،أو يكون هو صوت الشاعر أقحمه بطريقة غري واعية أو إنه قناع يتامهى

موه
داخل القصيدة ،فإذا عال صوت الشاعر عىل القناع سقط القناع ،لكن الشاعر ّ

القناع اآلخر ،يقول الشاعر أسامة الزيني يف قصيدته (صمت األحجار)(:)28
بيتي  ..قرب حممد

الفتيان اآلتون من االقىص
سجوه أمامي
ّ

....

فارتاح حممد

لكن فتاي اآلن..

يتطلع وجهي يسألني عن والده
قلت -غد ًا يأيت

أمي؟

عند اجلارة
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ورفاقي؟

يف الشارع يلهون

وملاذا ال اهلو معهم؟

ما زلت جرحيا يا ولدي
وملاذا جرحوين؟
كرهوك؟

وملاذا كرهوين؟

خافوا أن تكرب يوما

أن تأخذ ما سلبوك
جنبي يؤملني

لو أملك أفديك بجنبي

من أنت؟

عريب من أعاممك يا ولدي
لكني ال أملك من وطني
اال عينيك املسبلتني

وهذا القرب

....

الطفل النائم يف بيتي

ابدا لن ينطق

....

يرقد يف بيتي طفل ال أعرفه

لكني حني حتسست رصاصات
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كانت تسكن جنبيه

حزنت عليه

قناعا الشهيد واألبناء
انفردت قصيدة واحدة يف ديوان الشهيد حممد الدرة باجلمع بني قناعي

األبناء الشهداء وقناع الشهيد حممد الدرة هي (تساؤالت)( )29للشاعر حممد عواد
عبدالرمحن شحاده:

أما زال من حقنا..

أن نامرس حلم الطفولة..

ببيت عىل شاطئ من نجوم

واغنية من عبري ...وثلج ..؟
اما زال من حقنا..

ما حيق لكل الصغار

من الركض خلف بنفسجة ...وقمر...؟

اما زال ..يف الوقت وقت
لنعشق بعض املطر..؟

اما قناع الشهيد فبقوله:

خذيني لصدرك..
ابكي عيل..

عليك..

عىل املوت ..حني نموت سدى
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عىل الليل يأيت ..بغري هدى
يزجمر..

يرصخ ...

ملء املدى

عىل الليل يأيت ..

ليقتل َّ
يف فلسطني اخرى..

فاين أموت ..؟
متوت سدى..

وكيف سأرجع..؟

ال وقت للموت كي ينتظرك ..وانت صدى..

فأين أموت..؟
سدى..؟

خذيني لصدرك..

كي ال أموت ..سدى
خذيني لصدرك..

كي ال أموت ..سدى..
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املبحث الثالث
القنــــــــــــــــاع الثالثي
مثلام امتازت وتفردت بعض قصائد ديوان الشهيد حممد الدرة بتضافر قناعني

يف آن واحد بقصيدة واحدة (قناع مركب) تفردت قصيدة بتوظيف تقنية القناع

ثالثي الشخصية ،أي :وجود ثالثة أقنعة يف القصيدة الواحدة ،وقد ورد مرة واحدة:

أقنعة الشهيد واألب واألم
تناول بعض الشعراء هذا الثالوث األرسي يف قصيدة واحدة تبدأ بقناع األم

(من) فيقصيدة (مقاطع اىل حممد
املستفهمة حدّ الدهشة والذهول من خالل تكرار ْ
الدرة)( )30للشاعرة شهال الكيايل التي يبدو اهنا متزج القناع ايضا بقناع آخر للسيد

املسيح  يف قضية العشاء األخري من خالل أكل كرسة اخلبز:
....

من اكلوا كرسة خبزي

من حرموا طفيل ألعابه
من منعوه كتابه

من حفروا أريض قرب ًا يل

ما فطنوا أنّ اجلرح سبيل جيري
يأيت بتباشري اجلنة
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ثم تنتقل اىل الشهيد لتتحد به قناعا:
أبتي ال تتعثر واركض واركض

واركض دعنا نبعد عنا احلقد األسود
انظر بسمته الصفراء

يضحك مني منك وهيزأ

وجيهز رشاش املوت
....

يا هذا هل لك أبناء مثيل؟

كيف ستقتلني؟ ،أنا غصن أخرض
كنت أغني مع أطفال الدنيا
وختتم بقناع األب:

ولدي عصفور يقبع خلفي

اسمعه حيكي :أبتي ال جتزع

خذين أبتي خذين

حضنك اكرب من رشاشة

من ساحة حقده

خذين أبتي بني يديك

امنحني حلظة أمن

طلقات من كل مكان
ويلحظ ان الكتابة بأقنعة متعددة تضفي جوا مشحونا ومتدفقا باألحاسيس،

وتصور مشاعر كل طرف اختذه الشاعر قناعا يفيد منه ،وهذا ما يرتقي بقصيدة
الشاعر املداين عدادي (أماه ال تنتظريني)( )31التي يبدأ فيها بقناع الشهيد حياور والده:
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اهنض أبتاه ،وكفكف دمع القلب..
فها أنذا بني األحياء

اهنض وتقلد ألوان الغضب
سيفا بتارا يف وجه األعداء
اهنض وا ِ
رس

صوب القدس
اهنض وامض
نحو النرص

ها قد أسلمت الروح -روحيي
إذ ض ّن ْت عني –عنك -اجلبناء
فيجيبه قناع األب:

ولدي هذا قدري..
واحلمد دعاء

لكن العني أبت إال

أن تفضح أشجاين بسخاء
وتتكرر هذه احلوارية بني قناع الشهيد وقناع األب ثالث مرات ،ثم ينتقل اىل

حوارية أخرى مع قناع األم:

اماه يعز عيل فراقك دون عناق

دون وداع

فدعيني أرحل دون دموع..
دون نواح..
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دون بكاء

فيجيبه قناع األم:

ولدي -كبدي
القلب جفا..

ما عدت أعي من منا الراحل
أنت ..أنا؟

فيعود قناع الشهيد:

خرجت..
عذرا –أماه-
ُ
عصيت ِ
مناك..
ُ

أطعت هواي..
ُ

ً
رىض هلواك -هواي

....

ال تنتظري أماه رجوعي
....

ألحرر زهرتنا من أشواك الدخالء
وأعيد قوافل من رحلوا..
أرساب ًا..

أنخاب ًا لألحباب
ويستمر التناوب بني القناعني يف مخسة مقاطع تنتهي بقناع األم:
ويدي ،ولدي ،من يلثمها..؟

ورسيرك هل يبقى لصقيع الوحدة
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كل شتاء..؟

فيجيبها قناع االبن:

قد ابدلني ريب خريا

أهداين حورية حوراء
وختتم القصيدة بمقطع ال ينفرد فيه قناع معني وحده كام يف املقاطع مارة الذكر،

ولكن بتداخل القناعني عىل مستوى الشطر الواحد بني قناع الشهيد وقناع أمه:
ولدي..

أما ُه وداع..

ولدي..

فاألمر مطاع

ولدي..
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 ...اخلامتة ...
هيمن القناع بوصفه تقنية فنية يف الشعر عىل مساحة واسعة من ديوان الشهيد

حممد الدرة ،وقد توزع عىل انواع عدة عىل وفق عدد األقنعة الواردة يف القصيدة:

القناع األحادي ،وضم :قناع الشهيد ،وهو الذي يغطي املساحة الواسعة للقناع يف

الديوان ،وقناع أيب الشهيد الذي حيتل املرتبة الثانية يف عدد مرات وروده ،وقناع
قاتل الشهيد الذي ورد مرة واحدة فقط.

أما القناع الثنائي(املركب) فضم :قناعي الشهيد واألب ،والشهيد والشاعر،

والشهيد واألبناء .وورد قناع مركب آخر هو القناع الثالثي الذي ضم :أقنعة الشهيد
واألب واألم.

وتوصل البحث اىل ان (ديوان الشهيد حممد الدرة) الذي يضم شعر الشعراء

العرب املحدثني الذين تناولوا حادثة استشهاد حممد الدرة قد ّعول يف مساحة شعرية

كبرية منه عىل القناع بوصفه تقنية حديثة يف الشعر ،وقد استبطن الشعراء شخصية
الشهيد ،وعربوا عرب قناعه عن مهوم الشعراء ،ومهوم االمة ،وتطلعات الشهيد لغد
افضل ،وحوار طويل يدور مع أمه وأبيه ،لكن اكثرهم مل يستطيعوا ان ينزلوا ملستوى

الطفولة والرباءة والبساطة فحم ّلوا شخصيته محولة ثقافية قريبة لشخصية الشعراء
اكثر منها لشخصية الشهيد ،وقد تناولوا شخصية االب بقناعهم؛ لوجوده يف اثناء
احلادثة ،ولتصورهم عمق املأساة التي يعانيها األب؛ ألن أغلبهم آباء ،ومل يفردوا

لقناع االم قصيدة او قصائد بوصفها قناعا؛ربام لعدم وجودها حلظة احلادثة وعدم
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تركيز االضواء عليها كثريا؛ لذلك يعاجلوهنا من خالل قناع الشهيد الذي خياطب
أمه؛ ربام لصعوبة هذا القناع يف التعبري عن مهوم أم ثكىل.

وقد شكلت األقنعة املركبة نوعا من البناء الدرامي يف الشعر أخرجه من

الغنائية ،أو من توحد الصوت ،أو حتى القناع املوحد وقدم لوحة تليق بمأساة

الشهادة والطفولة.

 .1وهج القصيد دراسة يف الشعر املقاوم  ،أ .د .امحد موسى اخلطيب،ط ،1دار ومكتبة الرائد
للنرش والتوزيع وبالتعاون مع جامعة البرتا . 2009 ،
 .2ينظر لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ،بريوت :مادة(قنع).
 .3دراسات يف الشعر العريب املعارص القناع التوليف االصول ،د .عبد الرضا عيل ،املؤسسة
العربية للدراسات والنرش،ط،1بريوت.19 :1995،
 .4تقنية القناع الشعري ،د .أمحد ياسني السليامين ،غيامن(جملة فصلية)،صنعاء ،ع 4،2008وتنظر
مصادره.
 .5ديوان عنرتة بن شداد ،رشحة وعلق حواشيه حممد معروف الساعدي ،دار الكتب العلمية،
بريوت.126 :2009،
 .6رشح ديوان املتنبي ،الواحدي ،مكتبة املتنبي،بال.ت.841:
 .7ديوان الرصايف ،رشح وتعليقات مصطفى عيل ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد:1986،
.24-23/2
 .8ديوان اجلواهري ،حتـ د .ابراهيم السامرائي ،ود .مهدي املخزومي ،ود .عيل الطاهر ،مط
األديب البغدادية.23/1 : 1973 ،
 .9ديوان الزهاوي ،دار العودة ،بريوت.623/1 :1972،
 .10ديوان حممد رضا الشبيبي ،جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،القاهرة.107 :1940 ،
 .11دير املالك ،دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعارص ،حمسن اطيمش ،دار
الرشيد للنرش ،بغداد.104_103: 1981،
 .12ينظر القناع يف الشعر العريب املعارص ،رعد الزبيدي ،دار الينابيع ،دمشق.23: 2008 ،
 .13ينظر املصدر السابق.17-16:
 .14ينظر السابق.188-187:
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 .15ينظر ديوان الشهيد حممد الدرة ،اعداد عدنان بلبل اجلابر وماجد احلكوايت ،مراجعة
عبدالرزاق حممد مجعة ،مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري ،مطابع
الكويت :2001،صفحة الغالف االخرية.
 .16تنظر املوسوعة(ويكيبيديا) ،شبكة املعلومات العاملية (االنرتنت) عىل الرابط http://
 /ar.wikipedia.org/wikiبتاريخ .2014/4/29
 .17ديوان الشهيد حممد الدرة.88-85/1:
 .18املصدر السابق.92-89/1:
 .19السابق.99-93/1:
 .20سورة آل عمران .169 :
 .21ديوان الشهيد حممد الدرة.113-106/1:
 .22السابق.127 _ 125/1:
 .23السابق.130_ 128 /1:
 .24السابق.127-126/3 :
 .25ينظر الرصاع بني الذات والذات املضطهدة قراءة نقدية يف قصة(ارسائيل وجدل الشيكوالته
للقاصة الليبية فوزية شاليب ،عبداملنعم جبار عبيد ،جملة الرتبية (علمية حمكمة) ليبيا ،العدد
االول ،السنة األوىل.224-2004:215 ،
 .26ديوان الشهيد حممد الدرة.586-581/1 :
 .27املصدرالسابق.357-353/1:
 .28السابق.137_134/1 :
 .29السابق.230-227/3:
 .30السابق .15-13/2:
 .31السابق.174-168/1:
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املصادر واملراجع
.1

.2
.3

.4

.5

.6
.7

.8

القرآن الكريم.
دراسات يف الشعر العريب املعارص القناع
التوليف االصول ،د .عبد الرضا عيل،
املؤسسة العربية للدراسات والنرش،
ط ،1بريوت.
رشح ديــوان املتنبي ،الواحدي ،مكتبة
املتنبي( ،بال.ت) .
دير املالك ،دراسة نقدية للظواهر الفنية يف
الشعر العراقي املعارص ،حمسن اطيمش،
دار الرشيد للنرش ،بغداد. 1981،
ديـــوان اجلـــواهـــري ،تــح د .ابــراهــيــم
السامرائي ،ود .مهدي املخزومي ود.
عــيل الــطــاهــر ،مــط األديـــب البغدادية
. 1973
ديــــوان الـــرصـــايف ،رشح وتعليقات
مصطفى عــيل ،دار الــشــؤون الثقافية،
بغداد .1986
ديـــــوان الــــزهــــاوي ،دار الـــعـــودة،
بريوت.1972
ديوان الشهيد حممد الدرة ،اعداد عدنان
بلبل اجلابر وماجد احلكوايت ،مراجعة
عبدالرزاق حممد مجعة ،مؤسسة جائزة
عبدالعزيز ســعــود البابطني لــإلبــداع
الشعري ،مطابع الكويت .2001
ديــوان عنرتة بن شــداد ،رشحــة وعلق
حواشيه حممد معروف الساعدي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت .2009
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.2008
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In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful
Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge
And Allah is well acquainted
With all ye do*.

( )
* Abodullah Yussif Ali, The
Holy Quran, Text Translation
and Comment,(Kuwait : That
El-Salasil,1989)1509, Iyat 11,
Sura,Mujadila, or The Woman Who
Pleads.
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