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ملخص

ٌتناول هذا البح الموسوم بـ جمال ٌَّات ال َّت ْ
والحركً فً شعر عبد
اللونً
شكٌل
ّ
ّ
الرحمن بارود بالتحلٌل وال َّنقد جمالٌات ال َّت ْشكٌل اللونًّ وال َّت ْشكٌل الحركًّ فً شعر
ت أدبٌَّة أبرزت دور اللون
عبد الرحمن بارود وما فً أعماله ال ِّشعرٌَّة من لوحا ٍ
والحركة وما قدما من جمال وبهاء جعلت قصائد معجما ً ح ٌَّا ً من معاجم الرَّ وعة
واْبداع ومنهًٕ ٌرد ال َّدارسون كلَّما دعت الحاجة إلى ذلك كما أضحت أعماله مرر ًة
للواق الفلسطٌنًِّ فً الوطن وال َّشتات.
كلمات مفتاحٌة :ال َّت ْشكٌل -الجمال -اللون -الحركة -ال َّت ْشكٌل اللونًّ ال َّت ْشكٌل الحركًّ .
Abstract:
Aesthetics of Color and Kinetic Variation in Abd El Rahman Baroudi's Poetry.
This research which is entitled by " The color and kinetic variation in Abd El
Rahman Baroudi's poetry" studies analytically and critically the aesthetics of the
color and kinetic variation in the poetry of Abd ElRahman Baroudi's poetry . It
discusses also the literary portraits compromised in his poems highiting the
influence of color and motion and what they presented creating from the poems an
alive lexicon, a lexicon that's of splendor and ingeniousness and a resource that
scholars seek whenever needed to do so.
As well the poet's works became as a mirror that reflects the Palestinian reality in
home land and in diaspora as well.
Keywords (figuration, aesthetics, color, motion, color variation, kinetic
)variation

مقدمة
الحمد هلل الذي تل اْنسان علمه البٌان وأطل لفصاحته العنان والصٕة والسٕم
على أفصح من نط بالضاد وعلى رله وصحبه اِبرار وعلى من ا َّتـب هدٌه واستن
سنته وسار على دربه إلى ٌوم الدٌن وبعد.
فال َّت ْشكٌل من القضاٌا ال َّنقد ٌَّة التً تداولها كثٌر مان ال ُّنقااد وطاال حولهاا الحادٌ فقاد
أتااذ ك ا لل ٌاادلً باادلو باادءاً ماان العلماااء القاادامى ومااروراً بالمحاادثٌن ورؼاام اتااتٕؾ
وجهااات ال َّنظاار حااول هااذ القضا ٌَّة إٔ أنَّ ال ِّدراسااات حولهااا تع ا َّددت فااً أبااوام اِدم
والبٕؼة وال َّنقد وقد أثرت هذ الدراسات المكتبة العرب ٌَّة.
دراسات السابقة:
 -1عبد الرحمن بارود عبد الفتاح كاك رسالة ماجستٌر الجامعة اْسٕمٌة ؼزة
2011م.
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 -2القض ٌَّة الفلسطٌن ٌَّة فً شعر عبد الرحمن بارود عبد العزٌز اِسمري رسالة
ماجستٌر كلٌة اللؽة العرب ٌَّة جامعة أم القرى السعودٌة 2014- 1435م.
 -3ال َّت ْشكٌل البٌانًّ فً شعر الصَّعالٌك والف َّتاك حتى نهاٌة العصر اِموي :تالد جعفر
مبارك رسالة دكتورا جامعة دٌالً العرا 2014م.
تمهٌد:
إذا رماات جمااأً وقصاادت حساانا ً وأردت بهااا ًء فبااادر إلااى اِلااوان مت ا بهااا ناظرٌااك
وقلبهااا أ َنااى شاائت وكٌفمااا أردت .وإذا أردت أعلااى مراتاام الحساان فااً اِلااوان وأتاام
مجااام البهاااء فٌهااا فلااك أن تتنقاال بااٌن دٔٔتهااا فحتماا ً سااتجد الحساان والبهاااء ومإكااداً
سااترى الجاإل والصاافاء .فمشاااهد الجمااال التااً ٌرساامها التشااكٌل وٌزٌنهااا اسااتتدام
اِلوان تعا ُّد مان المشااهد المرئٌاة والنمااذف المبهارة التاً ٌقاؾ أمامهاا أصاحام الحاس
المرهااؾ وأربااام اِناماال الذهبٌااة عاااجزبن قااد ٔ ٌقااوى أحااد ماانهم علااى محاكاااة تلااك
المشاهد من قرٌم أو بعٌد أو تقلٌد تلك المسااحات الواساعة مان الجماال المبادع؛ إذ إن
البون واس بٌن هذا وتلك.
وفلسفة الجمال فً استتدام اِلوان فً التشكٌل ٔ تضاهٌها فلسفة وإن منطا
الحسن فً عناصرها ٔ ٌضارعه منط وإن مستوى البهاء ٔ ٌحاكٌه مستوى؛ فانحن
 حتما ً  -أمام تشكٌل لونً مبهر ٔ ٌدركه إٔ أصحام الحس المرهؾ ؤ ٌعاً كنهاهإٔ ذوو الذو السلٌم اَراء السدٌدة.
حمل اللون فً أعمال عباد الارحمن باارود لناا دٔلاة ربماا ترسام لناا دروم الشاهادة
التً تنقلنا إلى فسٌح الجنان ..كما ٌحمل لنا أٌضا ً دٔلة الشدة والقساوة التاً ترهبناا مان
جحٌم اِعداء والنٌران .كما أنها تحمل بٌن جنباتها باقات متنوعة مان لوحاات الطبٌعاة
التً تبهر ألبابنا بما ٌجري فٌها من جداول وأنهار وتسعد قلوبنا بما ٌحاوي ثراهاا مان
نتٌل وأشجار وتنعش أحاسٌسنا بما ٌحٌا فٌها من ورود وأزهار.
تلك اللوحات التً جارى بها بارود اِدباء وبارى فٌها الشاعراء حتاى لكاؤن القاارئ
حٌن ٌؽوص فً أعما هذ القصاائد وٌسابر أؼاوار تلاك النصاوص ٌعاود إلاى روائا
النابؽة وزهٌر ومعلقات امر ئ القٌس وطرفة ولبٌد أو تنقله نسائم التاارٌخ إلاى مادائح
حسان وكعم ومراثً التنساء والرُّ ندي.
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الشاعر عبد الرحمن بارود المولد والنشأة
ولد الشاعر سنة 1937م فً قرٌة بٌت داراس وهاجر م أسرته وهو فً
الحادٌة عشرة من عمر إلى قطاع ؼزة حٌ استقروا فً معسكر جبالٌا لٕجئٌن
شمالًَّ القطاع.
تعلَّم فً مدرسة قرٌته بٌت داراس شٌئا ً من التعلٌم أبتدائً ثم أكمل تعلٌمه
أبتدائً فً مدارس وكالة ؼو الٕجئٌن الفلسطٌنٌٌن أبتدائٌة بالقطاع ثم أكمل
دراسته الثانوٌة فً مدرسة فلسطٌن الثانوٌة بؽزة حٌ حصل على الشهادة الثانوٌة
العامة القسم اِدبً فً أواتر العام الدراسً 1955 -1954م .وكان طٌلة مراحل
الدراسة من أوائل الطٕم.
عمل بارود بعد حصوله على شهادة الثانوٌة العامة مدرسا ً فً مدارس الٕجئٌن
بقطاع ؼزة لعدة أشهر ثم بُع على حسام وكالة اِونروا إلى مصر لٌكمل دراسته
الجامعٌة فً كلٌة اَدام بجامعة القاهرة حٌ حصل منها سنة 1959م على درجة
اللٌسانس فً اللؽة العربٌة وردابها وكان ترتٌبه اِول على الدفعة بٕ منازع .وبدأ
دراسة الماجستٌر فً ذات التتصص فنال درجة الماجستٌر بتقدٌر ممتاز م مرتبة
الشرؾ اِولى فً أواتر عام 1962م .حصل على شهادة الدكتورا فً اِدم
العربً سنة 1972م .ثم تعاقد فً نفس السنة للعمل فً التدرٌس بجامعة الملك عبد
العزٌز بجدة وبقً فٌها إلى أن تقاعد فً سنة 2002م.
أما قوله الشعر فقد بدأ فً مرحلة متقدمة من صبا ولقد تؤثر بارود بقضٌة بٕد
فلسطٌن أٌَّما تؤثر وتفاعل معها أٌما تفاعل وقد ظهر ذلك جل ًٌّا فً أشعار وبرز
واضحا ً فٌما ٌُستقى من صور وأفكار وقد جرَّ هذا المسلك علٌه متاعم جمَّة لٌس
هنا مجال الحدٌ عنها.
تاااوفً الشااااعر عباااد الااارحمن باااارود صاااباح ٌاااوم السااابت 2010/4/17م فاااً إحااادى
المستشفٌات السعودٌة.
أؤً :جمالٌات التشكٌل اللونً فً شعر بارود
أؤً :الجمال
الجمال فً اللؽة ،ت َّتس اَفا وتتنوع اَراء وتتعدد اِذوا وٌنطل ك لل ٌُدلً بدلو
للتعبٌر وٌندف الجمٌ ؛ لٌعبِّر عن مضمون الكلمات وفحوى المفردات بش َّتى الطار
حتى وإن كانت تلك الكلمات التً ٌطلقها اْنسان سااذجة أو بساٌطة لك َّنهاا فاً متٌلتاه
تعبِّر عن مكنونات هذ الكلمة.
 -1موق إتوان أون ٌٔن  2010/4/17انظرhttp://www.ikhwanonline.com/Article.asp? :
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الجمٌِل والفعل َجمُل وقوله ّ
عز وجلَّ ﴿ :ولَ ُك ْم فٌِ َها
والج َمال فً لسان العرم "مصدر َ
َ
)1
َ
ٌحونَ َوحٌِنَ َت ْس َر ُحونَ ﴾ [النحل ]٦ :أي بهاء وحسن" .
َج َمال حٌِنَ ُت ِر ُ
ولم ٌبتعد صاحم معجم الصَّحاح عن ابن منظور ٌقول" :والجما ُل :الحُ سْ نُ وقد َجمُا َل
ٌ
الرج ُل بالضم َجمأً فهو جمٌ ٌل والمرأةُ
وجمْٕ ُء أٌضا ً وقول أبً ذإٌم:
جمٌلة َ
ييييييب ف َت ْسيييييييترٌ ُح
يييييييب ال َقييييييييرٌ ُح
سييييييي َتل َقى مييييييين ُت ِحي ُّ
َ
َجمالَيييييييي َك أ ٌُّهييييييييا القلي ُ
ٌرٌدْ :ال َز ْم َت َج ُّملَ َك وحٌاءك ؤ تجازعً جزعاا ً قبٌحااً :والجُ مَّاا ُل بالضام والتشادٌد :أَجْ َما ُل
مٌل .وٌقال للشحم المذام َ :جمٌا ٌل .وجُ َمٌْا ٌل :طاائرٌ جااء مصا َّؽراً والجما ِجمْ إنٌ
م َِن َ
الج ِ
َ
ْ
ال .وقااد أجْ َملا ُ
اام إذا ردد َتااه إلااى
ات الحسا َ
اان .والجُ مْ لَ ا ُة :واحاادة الجُ َما ِ
مثااال ُك َع ٌْاات وكِعْ تا ٍ
)2
الجُ مْ لَ ِة .وأَجْ َم ْل ُ
ت الصنٌعة عند فٕن وأَجْ َم َل فً صنٌعه" .
الجمال اصطٕحاً ،إن المتتب لدٔٔت الجمال فً المعاجم ٌجد وشائج كثٌرة بٌن المعنى
اللؽوي والمعنى أصطٕحً والذي ٌجم هذ الدٔٔت المتتلفاة هاو أن لفاظ الجماال
ُ
ٌحمل دٔٔت الحسن فً كل شًء َ
والتلُ وهذا قرٌم من المعنى أصطٕحً
الت ْل
الذي ٌتداوله الك َّتام فً مجالً اِدم والفن.
التشكٌل لؽة واصطٕحا ً
التشكٌل لؽةٌ :دور الشكل فً اللؽة فً دٔلتٌن :اِولاى المثال والشابه والجما أشاكال
وشكول.
تقول" :وقد تشاكل الشٌئان وشاكل ك ُّل واحد منهما صاحبه والمشاكلة الموافقة
والتشاكل مثله .وت َّشكل الشًء :تصور"  )3والتشكٌل مصدر قٌاسً للفعل الرباعً
"ش َّكل" على وزن فعَّل ومنه "ش َّك ْل ُ
ت أُّش ِّكل ش ِّكل تشكٌل ش َّكلت المرأة شعرها
ضفرَّ ته تصلتٌن وش َّكل الرسام لوحته ر َّكم ألوانها وتطوطها وش َّكل باقة من
الزهور :ألَّؾ بٌن أشكالها" .)4
إن استتدام مادة التشكٌل تحمل مزٌداً من الدٔٔت اللونٌة وكؤن هنااك وشاائج باٌن
التشكٌل واللون وٌبدو ذلك جلٌا ً فً معاجم اللؽة "فاِشكل مثًٕ ما فٌه بٌاض وساواد
والشااكلة الحماارة تتااتلط بالبٌاااض ودم أشااكل فٌااه بٌاااض وحماارة واِشااكل ماان اْباال
والؽاانم :الااذي تتلَّااط سااواد حماارة و ؼباارة أو ؼٌرهمااا وقٌاال فااً صاافة العااٌن أشااكل
العٌن :أي فاً بٌاضاها شاًء مان حمارة وقٌال الشاكلة فاً العاٌن الصافرة التاً تتاالط
بٌاض العٌن الذي حول الحدقة على صفة عٌن الصقر" .)5
 )1ابن َم ْن ُ
ظ ْور لِسَ ان ْال َعرَ م ف )126/11مادة جمل).
)
 2الجوهري الصَّحاح  )2041/5مادة جمل).
)
 3ابن منظور لسان العرم . 357 365/11
)
 4المعجم الوسٌط 94/2 1 :البستانً بطرس محٌط المحٌط ص 477مادة شكل).
)
 5ابن منظور لسان العرم  . 357 365/11مادة شكل).
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وٌإكد الجوهري تلك الوشائج فً تناولاه ماادة شاكل فقاد ساافر باٌن حاروؾ الشاكل
متنقًٕ من لون إلى لون "فاِشكل مان الشاا ِء :اِباٌض الشااكلةِ؛ ومنهاا عاٌن شاكٕء
ورجل أشكل العٌن ودم أشكل إذا كان فٌه بٌاض وحمرة وٌقال أٌضا ً بالفرس شِ ا َكا ٌل
وهو أن تكون ثإ قاوائم محجلاة وواحادة مطلقاة ومناه تشا َّكل العنام :أٌنا بعضاه
وأشكل النتل أي طام رطبه وأدرك" .)1
التشكٌل اصطٕحاً:
ٌلحظ المتنقل بٌن معانً مادة شكل) العٕقة الوشٌجة باٌن المعناى اللؽاوي والمعناى
أصاااطٕحً فاساااتتدامات اللفظااااة فاااً اللؽاااة تحماااال دٔٔت التشاااكٌل فاااً بعاااادها
أصطٕحً.
ورؼاام التركٌااز علااى جاناام اْبااداع الفنااً فااً النحاات والرساام عنااد الحاادٌ عاان
التشكٌل ف ن ذلك ٔ ٌمن من تناوله فً التشكٌل اِدباً الاذي ٔ ٌعناً ظااهر اللفاظ أو
مااا عاارؾ بالشااكل إنمااا "هااو مجموعااة العٕقااات والمجموعااات التركٌبٌااة التااً تحماال
معانً متتلفة تثٌر انفعأت متتلفة سروراً وحزنا ً توفا ً وتشٌة أو اطمئناناً" .)2
وٌتوس النقاد فً تعرٌؾ التشكٌل فهو من وجهة نظارهم "مصاطلح ٌحمال دٔلتاٌن
تاادل اِولااى علااى المظهاار التااارجً أي مظهاار الشااًء وتاادل الثانٌااة علااى المجمااوع
المتماسك والمتوازن والذي ٔ ٌتجزأ حٌ إنه نتااف عملٌاة توحٌاد ترتام علٌهاا تنظاٌم
عناصر متتلفة وتوزٌعها بحٌ كونت هٌكًٕ جدٌداً فقدت عناصرها فردٌتها ومعناهاا
لصالح الشكل الذي أصبحت جزءاً ٔ ٌتجزأ منه"  .)3وٌرى رترون أن التشكٌل "عملٌة
تركٌبٌة متكاملة تهتم بالمضمون اهتمامها بالشكل فتنتظم فٌها كل عناصر اْباداع فاً
ك ًّل حٌوي متناؼم" .)4
اللون لؽة واصطٕحا ً
إن دٔلة اللون فً اللؽة وفً أصطٕح واحدة؛ ِنه من المدركات الحسٌة التً ٔ
تتطئهااا اِبصااار منااذ أن أوجااد هللا البشاارٌة علااى اِرض ولهااذا فا ن أقاادم ماان ذكاار
اللون فً المعجماات العربٌاة التلٌال بان أحماد الفراهٌادي ولام ٌعطاه تعرٌفاا ً واضاحا ً
لكااون دٔلتااه معروفااة عنااد الناااس كافااة قااال" :اللااون معااروؾ وجمعااه ألااوان والفعاال
والتلون" .)5
التلوٌن
ُّ

)

 1الجوهري الصَّحاح .1737 1736 /5
)
 2الصَّفار إبتسام جمالٌة التشكٌل اللونً فً القررن الكرٌم ص.59
)
 3بدوي أحمد زكً معجم مصطلحات الدراسات اْنسانٌة ص.148
)
 4العؾ عبد التال التشكٌل الجمالً فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ص.5 4
)
 5الفراهٌدي معجم العٌن .111/4
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وتاب أصا حام المعااجم التلٌال فاً هاذا التعرٌاؾ "واللاون كهٌئاة الساواد والحمارة
تلاون
ولونته فتلوّ ن ولون كل شًء :ما فصال بٌناه وباٌن ؼٌار والجما ألاوان وقاد َّ
ولاون البسار تلوٌناا ً إذا
ولونه وفٕن متلون إذا كان ٔ ٌثبت علاى تلا واحاد
َّ
ولوّ ن َّ
بدا فٌه أثر النضج ومعلوم لمن رأى أنواع النتل وألوان البسر أن فٌاه اِتضار إلاى
اِصاافر المتاادرف ما اِتضاار إلااى اِصاافر الفاااتح ثاام المشااوم بااالحمرة أو السااواد
حسم نوعه" .)1
ٌباادو اسااتتدام اِلااوان فااً الرساام التشااكٌلً ٌسااٌراً بتاإؾ اسااتتدامها فااً التعبٌاار
اللؽوي الذي ٔ ٌمنحها هذ الحرٌة أو أن اِلوان نفسها ٔ تستطٌ أن تعبر بحرٌة كما
نجدها فً الرسم.
ورؼم أن اِلوان تبقى بمنؤى عن الوصؾ مستعصٌة على كل تعرٌؾ وعلاى كال
تحلٌل ف نها "من أكثار اِشاٌاء جماأً وتصاوبة فاً حٌااة البشار فبهاا أثارى اْنساان
حٌاته وأضفى علٌها من بدٌ الجمال وبهائه ما ٔ ٌح ّد واصؾ أو ٌحٌط به تٌال .إن
اِلوان لٌست تطوطا ً أو مسحات شاكلٌة تالٌاة مان دٔٔت جمالٌاة وتعبٌرٌاة ورمزٌاة
وطٌفٌااة وفااً بعااض اِحٌااان تزٌٌنٌااة باال هااً صااور تع ِّباار عاان موضااوعات الحٌاااة
وانفعأت الفنان بها" .)2
إن التاؤثٌر اللاونً فاً الاانفس اْنساانٌة ٔ تحا ُّد حاادود ؤ تكابح جماحاه شااكائم أو
تمنعااه ساادود "فاااللون موضااوع معقااد وهااو جاازء ماان تباارات اْنسااان اْدراكٌااة
والطبٌعٌة للعالم المرئً واللون ٔ ٌإثر فاً قادرة اْنساان علاى التمٌٌاز فقاط بال إناه
ٌؽٌّر المزاف واِحاسٌس وٌإثر فً التبرات الجمالٌة وفً اِحكاام التفصاٌلٌة بشاكل
ٌكاد ٌفو أيّ بعد رتر ٌعتمد على حاسة البصر أو أٌَّة حاسة أترى" .)3
واِلوان تترك تؤثٌراً كبٌراً فً نفس الناظر إلٌها مثلما تإثر اِنؽام وإٌقاع الموسٌقى
ُّ
والتقازز
فً نفوس سامعٌها إن اِلوان تبع فً النفس السرور وأرتٌااح أو النفاور
فنؽمة العود أو الكمان قد تبع فً النفس السرور كما تبع السرور إلى البصر بعض
اِلاوان كاااللون اِتضار فهااو "اللاون الوحٌااد الاذي اتفا علاى دٔلتااه المرٌحاة للاانفس
اْنسااانٌة فقااد أثبتاات اِبحااا أن اللااون اِصاافر واِتضاار ٌهاادئان ضااربات القلاام
وٌساعدان على تحسُّن الدورة الدموٌة" .)4

)

 1ابن منظور لسان العرم  . 393/3مادة لون) .الجوهري الصَّحاح  .2197/6مادة لون).
)
 2الدوري عٌاض دٔلة اللون فً الفن العربً ص.13
)
 3الدوري عٌاض دٔلة اللون فً الفن العربً ص.133
)
 4فرف هللا إدرٌس التشكٌل اللونً للطباعة ص.36
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التشييكٌل اللييونً اصييطٕحاً ،التشااكٌل الل اونً هااو مجموعااة العٕقااات الشااكلٌة التااً
تتنااول اللاون تركٌباا ً ودٔلاة وإٌحااء أو التنظاٌم الفناً لمعطٌاات الصاورة اللونٌاة فاً
إطار ذي دٔلة.
لقد احتفظ بارود فً جعبته بموسوعة من اِلوان فانطل ٌبحر فاً عاوالم الجماال
ِّ
ٌساطر بكلماتاه روائا المشااهدات التاً تجاذم العاٌن
ٌرسم برٌشته أجمال اللوحاات و
فت َّقاار بهااا وتتلاام اِلبااام فتتفاعاال معهااا وتبهاار اِفئاادة فتكتساام مزٌااداً ماان السااكٌنة
والثبات .ولك أن تبحر م روائعه ثام ترساو علاى شاواطئ كلماتاه التاً تازٌِّن أعمالاه
لتبصر روعة الرسم وتشاهد اللوحات النابضة بالحٌاة بما انتظم فٌها من ألوان ٌوجام
النظر إلٌهاا راحاة الانفس ولاذة القلام وسارور العقال ونشااط الاذهن وتاوفر القاوى
وانبساط الروح.
وتتتلؾ دٔلة اللون باتتٕؾ موقعه فاللون اِسود لون محبم للنفس حٌنا ً
وبؽٌض أحٌانا ً أترى؛ وذلك حسم موضعه وسٌاقه الذي ٌق فٌه؛ فهو محبم فً
الشعر والعٌن واللثة والشفا ومن روائ ما ُنظم فً وصؾ العٌن قول جرٌر:
)1
قتلننيييا ثيييم ليييم ٌحٌيييٌن قتٕنيييا .
إن العٌون التيً فيً طرفهيا حيور
ومن روائ استتدام بارود اللون اِسود وتنقله بٌن مدلؤته قوله من قصٌدته
(فلسطٌن):
َؼ ِّن َنييييا فالييييد َُّجى َ
يق ِميينْ َؼ ٌْي ِير َحييا ِد
يييوا ِد
و َقطِ ٌْي ُيع َّ
السي َ
شيييي ِد ٌْ ُد َّ
الرقِ ٌْي ِ
ص َر ْخ ُ
ص ِد َقـاءِ أَ ْعدَى اَِ َعادِي
ت َٔ مِنْ َعد ُِّو
ومِنَ اَِ ْ
ص ِد ٌْق ًِْ َ
مِنْ َ
صـادِي
سيييي ِّم ُمونَ ُج ُرو ِحييييً
َم ْن ُذ َق ْر ٍن و ٌَ ْح ِر َقُــــــــــــونَ َح َ
صيييي ِد َقابًِ ٌُ َ
أَ ْ
ييييق
ييييع َّ
وقطِ ٌْي ُ
الرقِ ٌْي ِ
صييي ِد َقابًِ إِنْ َز َّودُونِيييً ِب َ
ييينْ َر َمييييا ِد
َز َّودُونِييييًم ِبِنْ ِح ْف َ َنؼي ٌْييير ٍة َ ِم
ييً ٍء
شي ْ
أَ ْ
حيا ِد
ِ
)2
ؼربتيييييً لٌلهيييييا جحيييييٌم َّ
يييأتم و ِحييييداد
تلظيييييى
فٌييييه ملٌييييون مي ٍ
ولعل البراعة تظهر هنا فً تصوٌر الشاعر شدة الظلمة التً اكتست أثوام السواد
فال ُّدجى ٌحمل فً ثناٌا الظٕم الدامس وقد زادت شدة الظلمة بتؤثٌر َ
الس َوا ِد
ش ِد ٌْ ُد َّ
وكؤن الشاعر أضاؾ جمأً إلى جمال؛ لٌإكد لنا دٔلة ُّ
الظلَم من تٕل الظلمات التً
رسمتها تلك الكلمات "فالظلم ظلمات ٌوم القٌامة " وكما صور الظلم الذي ٌعانٌه
الفلسطٌنً من اِصدقاء قبل اِعداء لٌرسم لنا لوحة عنوانها "وظلم ذوي القربى أش ُّد
ً
س ِّم ُمونَ ُج ُروحًِ
ص ِد َقابًِ ٌُ َ
مضاضة" والذي بانت تطوطه فً قوله" :أَ ْ
)

 1شرح دٌوان جرٌر ص.452
)
 2بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.128
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مأتم وحِدادِ ....ؼربتً لٌلها جحٌم" م ما فً
و ٌَ ْح ِر ُقــــــــــــونَ َح َ
صـادِي ،فٌه ملٌون ٍ
المفردات الثٕثة من تتاب السواد.
وٌقتحم بارود بوابات الجمال الموصدة وٌفتح أبوام الحسن المؽلَّق َة عبر بوابة
ُ
وظلَم السَّواد
اْبداع فً رائعته (المارد)؛ لٌقدم لنا لوحة فنٌَّة بارعة رؼم جور اللٌل
الحسً والنفسً الذي ٌهٌمن على الشاعر فها هو ٌترنم قائًٕ:
خ ٌَّم اللٌل فٌا هلل أحٕمً وٌأسً
ُ
وترنٌمة موتاي ورمسً
وخٌأتً
الردى تأكل ؼرسً
رب نٌران َّ
موطنً ٌا ُ
أنا فً المستنقع اِسود ٌومً مثل ُ أمسً
أنا لٌل تعصؾ الثورات فً أرجاء نفسً
)1

ِض لً نجم ؤ أعرؾ فجري
أنا ٔ ٌُ ْوم ُ
لك أن تتحرك بٌن مفردات الشاعر لتصدر حكما ً دقٌقا ً على براعته فً تشكٌل
اللون ٔ لمجرد أستتدام لكن لٓبداع فً رسم صور تزدان بالروعة والبهاء حٌ
استتدم اللٌل وما فٌه من ظٕم م روعة استعمال الفعل "خ ٌَّ َم" الذي ٌوحً بثبات
اللٌل على حاله من ناحٌة وامتداد لٌشمل عموم المكان من ناحٌة أترى وزٌّن هذ
ِض لً نجم ؤ أعرؾ فجري ،وما فً العبارة من سٌطرة
اللوحة قوله :أنا ٔ ٌُ ْوم ُ
السواد والظٕم بدٔلة المضارع ٌومض وما فً ثناٌا من تجدد واستمرار
واستحضار للصورة التً ذٌَّلها بعٕقة حمٌمة تربطه م اللٌل الذي أجبر على نسٌان
فجر وحذفه من قاموس عٌشه.
وفً رائعته (شموس اٌْمان) ٌرسم الشاعر أمامنا صورة نابضة بالحٌاة ٌسٌطر
على ألوانها تطوط السواد بدرجات متفاوتة ٌقول:
وتنيييييييوح النكبيييييييا ُء بيييييييٌن
يييييول ُ اللٌيييييل ُ فيييييً دروب
ْ
ٌع ِ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياب؟.
الهضي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٕدي
ون العِيذا ِ
ب
ييير
بي وتسييييٌل الجييييراح والمطي
ٌطؽى على ُ
اللح ِ
)2
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم
المظلي
لم أقواتنيا بيدون حسياب
اللٌالً تترى وقد أخيذ الظيا
)2
واْبداع فنون وألوان تسمو وتسمو فتش َّ حسي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابفنان بارع أو
طرٌقها نحو القمة برٌشة
قلم شاعر مبدع بصحبة انتقاء الكلمات وتتراءى اللوحات أمام القارئ المتشو
ٌع ِول ُ اللٌل ُ فً دروب بٕدي" إلى لوحة "والمطر
للجمال المتلهؾ للجٕل فمن لوحة " ْ

)

 1اِعمال اِدبٌة الكاملة عبد الرحمن بارود ص.83
)
 2اِعمال اِدبٌة الكاملة عبد الرحمن بارود ص.97 -95
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لوحة " اللٌالً تترى" وفً كل لوحة أحدا قصة ظلم ٔ تنتهً
ٌعول ورف الصوت بالبكاء وفً
أولهما انصهر اللٌل فً بوتقة ِ
المطر بصفة الدٌاجً وسٌول الظلم السوداء وفً ثالثتهما عشقت
تترى لٌكتمل بٌن الحبٌبٌن مشهد السواد فً اللٌلة الظلماء وتمطر
وتترى اللٌالً صحبة الٌؤس وترسم اللوحات مشهد النهاٌة البائس

المظلم" تلٌها
صفحاتها ففً
ثانٌتهما التص
اللٌالً حروؾ
السماء الظٕم
الحزٌن.
وإذا عدنا إلى اللوحة السابقة ف ننا نجد أن التمازف اللونً زادها تؤثٌراً وبعداً جمالٌا ً
ودٔلٌا ً فقد "تباعدت توزٌعات اِلوان فً النص فاِسود واِحمر متٕزمان تٕزم
أحتٕل والمقاومة وتردد اللون اِحمر فً هٌئة أترى أكثر وضوحا ً عندما اقترن
بالثورة واِحمر لون هجومً انتقامً صاتم ؼاضم ؼضم الثوار وصتم
الثورة" .)1
ٌع ُّد اللون اِحمر من أوائل اِلوان التً عرفها اْنسان فً الطبٌعة "فهو من
اِلوان الساتنة المستمدة من وهج الشمس واشتعال النار والحرارة الشدٌدة وهو من
أطول الموجات الصوتٌة وأكثرها تضاربا ً فهو لون البهجة والحزن وهو لون العنؾ
ولون المرح"( .)2أما أكثر سمات هذا اللون فهو ارتباطه بالدم وكثرة القتلى
والجراحات الثورة.
ولّحمر نصٌمٌ من روائ بارود فقد َّ
تط به سٌر الشهداء ورسم شٕٔت الدماء
وٌبدو ذلك فً قصٌدته "فً رثاء الدكتور عبد العزٌز الرنتٌسً" ٌقول:
رعييييييد ٌجلجييييييل فييييييً الفضيييييياءِ
اكتييييييييييييب وشييييييييييييٕل الييييييييييييدماءِ
ييييييييدم اِسيييييييييو ِد نخيييييييييط مليييييييييـ
بي
ِ

ـييييييييييحمة البطوليييييييييية والفييييييييييداءِ

أرض الربيييييييييييييييييياط سييييييييييييييييييفٌنة

)3

حميييييرا ُء تبحييييير فيييييً اليييييدماءِ

لقد رسم بارود فً اِبٌات بكلماته لوحة دموٌة تبدو فٌها تطوط الحزن وحروؾ
الٌؤس التً حركت الجمادات بما تحوٌه من مإثرات شدٌدة ثم إضافة الدماء إلى شٕل
لٌصور مشهد العنؾ المتواصل وٌرسم مٕمح الجرح النازؾ والقهر المتجدد ثم
ٌتبعها بحجم المعاناة التً تحملها سفٌنة حمراء ٔ تبحر فً المٌا لكن فً أمواف
الدماء التً ترسم دروم التٕص وتفتح بام الحرٌة بسواعدَ مضرجة بالدماء.
وفً قصٌدة (أزؾ الرحٌل) ٌرسم بارود مجموعة من المشاهد الدموٌة أبطالها
الٌهود ٌقول:
)

 1العؾ عبد التال التشكٌل الجمالً فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ص.222
)
 2عمر أحمد متتار اللؽة واللون ص.111
)
 3بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.328
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قالوا" :السٕ ُم "...وكل أٌدٌهم دم

ييييييل
وحييييييرابهم وثٌييييييابهم لييييييم ُتؽسي ِ

يييال عنييييدنا دم أحميييي ٍد
شييييارونُ ! ؼي ٍ

ييييييل
دم أحمييييييي ٍد ليييييييم ٌؽفي ِ
وهللا عييييييين ِ
)2
)1
يزل)
ملعونيية (جانٌييت) أ ُ ُّم (هرتي ِ

أبشر.ستصرخ" :لٌت امً لم تلد.
ْ
ً
ً
وأحٌانا ً ٌؽدو الدم سٌوفا ً
موجهة وقنابل موقوتة تحٌل
مشرعة وحٌنا ً ٌصٌر أسلحة
جنان الظلم جحٌما ً وتر ُّد فردوسه جهنما ً فٕ تجدي اِمنٌات ؤ تنف اَهات حٌن
تصبح الدماء مشاعل نور تجلو الظٕم ونٌران ٌصطلً اِعداء بوهجها وٌحترقون
بلهٌبها أ َّنى ذهبوا ومتى شاءوا.
وفً رائعته (ذكرى الخلٌل) ٌتٕعم بارود بدٔٔت اِلوان وٌعزؾ ألحانا ً حزٌنة
فٌجبر المآقً لتذرؾ دموع وٌرؼم القلوم لتعلً صوتها ببكاء ونحٌم ٌ.....قول:
ييييت لوعي َ
ألهبي ْ
يييية القليييييو ِ
فهييييً نييييار ميييين الميييي قً تسييييٌل ُ
ب الخلٌيييييل ُ
َ
ياروخ) والسييجاجٌ ُد ؼرقييى
ٌييو ُم (بي
فييييً دم السيييياجدٌنَ ٌييييوم مهييييول ُ
()4
وأَصِ ي ْ
ييخ للوجيييود مييياذا ٌقيييول:
يج( )3علييى مسييج ٍد حناٌيياه َتييدْ َمى
ُعي ْ
)2

وٌستنفر عبد الرحمن بارود فً قصٌدته (وطنً) حواسه ك َّل حواسه على أ َّنات
مشاهد الحزن حٌن ٌنهض على أنٌن النكبة وٌستفٌ على وق نحٌم التقسٌم فٌمزف
ظٕم النكبة المتواصل بحمرة الجراحات الؽائرة التً لم تندمل ولن تلتئم والتً
سافرت به بعٌداً تلقاء اِندلس فنلمح دوامة أنفعال الحاد فً قوله:
ٌييييا ميييين بشييييعبك حلَّييييت اِسييييقام
وطييينَ الهيييدى منيييً إلٌيييك سييييٕ ُم
ؼٌييير العيييدو أَ َعلَيييى العيييدو ذميييام
ييابع
بٌعيييت بيييٕدي ميييا لهيييا مييين بي ٍ
فجروحنييييا الكبييييرى متييييى تلتييييام
ييييع
إنيييييً أ َبييييينُّ أنيييييٌن ثكليييييى مفجي ٍ
خصييييم سِ ييييماه الظلييييم واْجييييرام
تضييييحى بييييٕدي سييييلعة ٌبتاعهييييا
دول ُ الخطيييييييوب كأنهيييييييا أحيييييييٕم
ميييييرت جراحيييييك كلهيييييا وتتابعيييييت
)5
هيييييً للقٌامييييية للعظيييييات إميييييام
فيييً ذ َّمييية التيييارٌخ نكبييية ميييوطنً
تؤثر بارود باِندلس الجدٌدة لشوقً وعلى وقعها شرع ٌرسم مشاهد النكبة من
ُّ
تهز المشاعر وتحرك اِحاسٌس من تٕل بواع هذا
تٕل إشارات واضحة
مفجع " فجروحنا الكبرى متى تلتام" "مرت جراحك
الحراك "إنً أ َبنُّ أنٌن ثكلى
ٍ
)

 1جانٌت هً أم هرتزل زعٌم ومنشئ الحركة الصهٌونٌة 1860م 1904-م)
)
 2بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.349 348
)
 3عُج :مِل أَصِ خ :استم جٌداً.
)
 4بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.179
)
 5بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.67
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كلها وتتابعت" فؽدت هذ البواع ثورة تشتعل فً نفوس السامعٌن وناراً تحر
أحٕم الؽاصبٌن .واستحالت شموسا ً مشرقة تجود على الوطن بالدؾء والضٌاء.
لم ٌكن أحم إلى العرم من اللون اِتضر وبقً أحم اِلوان إلٌهم حتى بعد تؽٌر
بٌئاتهم وانتشارهم فً بٌئات جدٌدة .إنه ربط بٌن اِتضر وبٌن نزول الماء من
السماء واكتساء اِرض بالتضرة والنبت؛ الذي فٌه رز لٓنسان ومواشٌه .ومن ثم
انبعا التٌر من هذ التضرة وتٌرات اِرض وقد أول العرم باللون اِتضر
واستتدمو فً رٌاشهم قال النابؽة الذبٌانً:
)1
خضر المناكب
بخاصرة اِردان
ٌصونون أجساما ً قدٌما ً نعٌ ُمها
ِ
)1
ومن الناحٌة النفسٌة وقر فً الذهن المناكب
والدراسات النفسٌة أن للون اِتضر أثراً طٌبا ً
فً النفوس وأن النظر إلى التضرة ٌبع فً النفس المسرة والسعادة والراحة لهذا
قٌل فً المثل الماء والتضراء والوجه الحسن .وذكر "أن الشهداء ٌكرمون فً الجنة
فً روضة تضراء على نهر بار فً قبة تضراء" .)2
ولم ٌؽم اللون اِتضر عن سماء بارود ولم تؤفل نجومه عن لٌله فقد أشرقت
شمسه كثٌراً فً قصائد تِّت نجومه فً لٌالٌه وبزؼت أقمار وسط ظلماته ومن
هذ النجوم أو تلك اِقمار قصٌدة (الطٌور الخضر):
ييييييير
ٌييييا رجييييأً حلَّقييييوا فييييً اِعييييالً
لييييييييم ٌشييييييييدَّ هم تييييييييراب وتِ ْبي ُ
وطٌييييور فييييً القنادٌييييل خضيييير

()3

جحيييٌم
ميييا تسييياوى صيييارخ فيييً
ٍ
برع بارود فً بٌان دٔلة اللون اِتضر بالتضاد فً شطري البٌت فالقسمة ؼٌر
العادلة فً الشطرٌن أظهرت جمالٌات تشكٌل اللون اِتضر فً البٌت والبون شاس
بٌن الصارخ فً جحٌم ،وطٌور فً القنادٌل خضر.
ومن روائ الرسم باللون اِتضر إقحامه فً ثناٌا مقارنة بارعة ومفارقة بدٌعة
تظهر فً قصٌدة (ٌا دارنا)ٌ ،قول:
)4
كأنها جنية الفيردوس فيً البٌيد
دارنييييا واِرض قاحليييية
يييرة ُ
مخضي َّ
)4
البٌييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد
مخضرة
ظهر جمال تكثٌؾ اللون اِتضر من اقترانه بالض ِّد فً قول الشاعر:
َّ
دارنا واِرض قاحلة وقوله :كأنها جنة الفردوس فً البٌد واِشٌاء بضدها تتضح
ُ
فتضرة الدٌار تبدو أكثر جمأً لما تدنو من اِرض الجدبة وجمال جنة الفردوس
ظهر لما جاور البٌد .ومنه كذلك قول بارود:
)

 1دٌوان النابؽة الذبٌانً ص.12
)
 2الطبري جام البٌان فً تفسٌر القررن .42/2
)
 3بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.117
)
 4بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.168
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فييييييً الخلييييييد طٌييييييراً أخضييييييرا

وأؼتييييييييييييييييييييييييدي مؽييييييييييييييييييييييييرداً

)1

أ َّدى ورود اللون اِتضر فً أعمال عبد الرحمن بارود دور فً التشكٌل اللونً
فقد رسم الشاعر صوراً تكثٌفٌة لهذا اللون وجمالٌاته وحٌوٌته ومن المعلوم أن
"اِتضر ورد فً القررن الكرٌم لونا ً ٌمثل سمة من سمات النعٌم فً الجنة فً البٌئة
الجمٌلة التً ٌهٌإها هللا تعالى لعباد المكرمٌن فوصفت الثٌام التضر بؤنها من
السندس والحرٌر وأنها تضراء اللون وأن أهل الجنة ٌزٌنون بضروم من الزٌنة
من الذهم والفضة"( )2قال تعالى ﴿ :أُو َٰلَبِ َك لَ ُه ْم َج َّن ُ
ات َعدْ ٍن َت ْج ِري مِن َت ْحتِ ِه ُم ْاَِ ْن َها ُر
او َر مِن َذ َه ٍ
ُس َوإِ ْس َت ْب َر ٍق ُّم َّت ِكبٌِنَ
ض ًرا ِّمن ُ
سونَ ثِ ٌَا ًبا ُخ ْ
ب َو ٌَ ْل َب ُ
ٌُ َحلَّ ْونَ فٌِ َها مِنْ أَ َ
س ِ
سند ٍ
س َن ْت ُم ْر َت َف ًقا ﴾ [الكهؾ.] 31 :
اب َو َح ُ
فٌِ َها َعلَى ْاَِ َرابِكِ ۚ ن ِْع َم ال َّث َو ُ
التشكٌل اللونً فً لوحات الطبٌعة فً شعر بارود
ٌبدو التشكٌل اللونً للوحات الطبٌعة بارزاً فً أعمال بارود وهذ اللوحات تتداعى
فٌها اِلوان بشكل متناس متوائم م اِشٌاء الموصوفة؛ ِن لّلفاظ هنا قدرتها الفائقة
فً رسم التشكٌل اللونً من تٕل دٔٔتها وسٌاقاتها المصورة للَّوحات مجموعة .ومن
شواهد تلك اللوحات ما رسمه فً قصٌدة (الدَّ وامة) التً ٌقدمها كؤجمل اللوحات
ٌقول:
أوؼلً أٌتها النظرةُ فً اِ ْفق البعٌد
قطرات َّ
ُ
الطل ِّ فً الفجر الرؼٌد
حٌث تلهو
والشذى ٌمرح حول الورد والزهر الولٌد
الربا الفٌحاء وال َّنخل المدٌد
حلقً بٌن ُّ
)3
حر الوجود
باركً صحو َة أوطانً على سِ ِ
َّ
تمثلت اللوحة اللونٌة فً اِسطر السابقة فً كلمات منتقاة بدقة ومترابطة بصورة
بارعة فالحكاٌة تبدأ بنظر ٍة تتوؼل فً اِف البعٌد حٌ تتلمس رقة قطرات الط ّل فً
الفجر الجدٌد وتتتاب المشاهد فالشذى ٌلقى بظٕل السعادة فً ضٌافة الورود
واِزهار وٌسمو الشاعر شٌئا ً فشٌئا ً حٌ الكروم الدانٌة والنتل الشامخ فً ربا
اِوطان لٌرسم صحوة للوطن.
واِف ٌحمل بدٔلته تنوعا ً لونٌا ً وكذا الفجر والورد والزهر والنتٌل ٌحمل كل
منها دٔٔت لونٌة متنوعة ففً ثناٌاها باقة متنوعة من اِلوان التً تتنقل بٌن

)

 1بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.322
)
 2الصَّفار إبتسام جمالٌة التشكٌل اللونً فً القررن الكرٌم ص.320
)
 3بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.79
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اِتضر واِبٌض واِحمر واِصفر وكؤن كل شًء فٌه شمولٌة اِلوان ومن بٌن
ثناٌا اِلوان ٌمهد الشاعر سبل التحرٌر وٌرسم دروم أنعتا .
وكؤجمل ما ٌكون الرسم "تحشد هذ اِبٌات صوراً تتداتل فٌها مفردات الطبٌعة
بحقولها المتتلفة؛ لتصن لوحات من الجمال متكاملة؛ فمن كلمات حقل النبات الذي
نحن أصًٕ بصدد نجد الورد النتل الزهر) .ؼٌر أن الشاعر لما أراد أن ٌرسم
لوحات رائعة الجمال احتاف أن ٌدمج م حقل النبات كلمتٌن من حقل الظواهر
َّ
والطل) وكلمة من حقل الطبٌعة اِرضٌة فاستعمل
الطبٌعٌة فاستعمل كلمتً :اِف
كلمة رُبى)" .)1
ومن روائ لوحات الطبٌعة التً رسمها بارود باِلوان المتنوعة واِشكال
المتعددة قوله فً قصٌدته (ؼداً ٌعود الربٌع):
ييق
ؼييييييداً ٌعييييييود الربٌييييييع ٌيييييياإخوتً
عيييود َة نهييير الضيييٌاء فيييً الفلي ِ
ٌفيييوح والمييياء فيييً الجيييرار نقيييً
والشيييمس تجليييو كرومنيييا والشيييذا
ْ
ييب الرميييان فيييً الفليييق
واليت
وٌثقل الخوخ فيً البسياتٌن
ُتيييوت وحي ُّ
)3
)2
طقطيييق مييين فيييوق ليييوز ٍة ٌقيييق
والتييٌن ٌييدعو فييً لهفيية صييردا
وحٌي ُ
والعييرق
والسيينبل ابيين المحييراث
يييث سييييرنا البحييييور ضيييياحكة
ِ
ييييييزرق
روابيييييييع أخضيييييييرار والي
والبحيييييير صيييييياؾٍ ترٌييييييك ٌاتييييييه
ِ
)4
ب فييً البطيياح مؤتلييق
ميين ذه ي ٍ
وبحييير قميييح فيييً أليييؾ بحييير لنيييا
إننا إذا تطت أقدامنا بٌن مفردات هذ اللوحة المرئٌة ندرك أن عناصرها متعددة
اِلوان أو باِحرى ترسم لنا ألوانا ً ؼٌر متناهٌة العدد ومن هنا ف ن التشكٌل اللونً
ٌعضد ذكر الكروم والتوخ والتوت والرمان والتٌن والسنبل والقمح أضؾ إلى أن
تلك الثمار لها ألوان متعددة فالكروم لها أكثر من لون وكذا التوخ والتوت والرمان
والتٌن .وبذلك ٌسهم تصوٌر تلك الثمار باتتٕؾ ألوانها وأشكالها فً إبراز لوحة
التشكٌل اللونً للطبٌعة التً ٌزٌنها شرو الشمس ونقاء الماء وصفاء البحر
وتضرة الحقول.
وفً قصٌدة (فً البساتٌن) ٌرسم بارود لوحة بارعة ٌتجلى فٌها شموخ النتٌل
وسحر الكروم وتؽرٌد الطٌر فً النسٌم العلٌل وٌنسجم الشموخ م السحر والتؽرٌد
م السحر فتبدو اللوحة وكؤنها وشاح تتزٌن به فتاة بارعة الجمال أو ملكة ذات سحر
ودٔل تجذم انتبا كل متلهِّؾ ٌقول:
)

 1اِسمري عبد العزٌز القضٌة الفلسطٌنٌة فً شعر عبد الرحمن بارود ص.85
)
 2صردا :برداً.
)
ٌ 3ق  :شدٌد البٌاض.
)
 4بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.126 125
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سييييارحاً ..فييييً ؼٌيييياض( )1النخٌييييل
خلِّنييييييييً ..سييييييييابحاًٌ..ا خلٌلييييييييً
ُ
ُ
ذوات ظييييييييييل ّ ظلٌييييييييييل
وارفييييييييييات
شييييامخات الييييذرى فييييً اِعييييالً
أرتيييييوي مييييين مابهيييييا السلسيييييبٌل
أنقييييييل الخطييييييو فٌهييييييا الهييييييوٌنى
خيييييييافقً مييييييين النسيييييييٌم العلٌيييييييل
تصييييييدح الطٌيييييير فٌهييييييا فٌهفييييييو
ييييييل ثقٌيييييييل
ييير والصييييفر تحنييييو
الح ْمي ُ
ال ُعييييذوق ُ
ٌيييييييا إلهيييييييً بكيييييييل حمي ٍ
سي ْيو ِل
ُر َطييييب ..فييييوق الييييرؤوس جنيييييً
يراح ميين ؼٌيير ُ
سيياقطا ً فييً الي ِ
()2
من خٕل العيروش عنيد المقٌيل؟
أٌيييييييييين أعنابها..لنييييييييييا تتييييييييييدلى
()2
ٌصور
المق وتجاوز أسوار الجٕل فهو
لقد تجاوز بارود فً هذ اللوحة حدود الجمال
ٌييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل؟
برٌشته أروع المشاهد وكؤنه أراد أن ٌرسل للقراء رسالة عنوانها :لنتؽنى جمٌعا ً
بثبات الوطن وشموخ الرجال وسمو اِبطال .كما تظهر براعته فً الجم بٌن
النتٌل واِعنام فً قصٌدة واحدة ومن المعلوم "أن النتٌل أكثر مٕبسة لٓنسان
وإن كان العنم أشرؾ أنواع الفواكه ف نه ٌنتف به من أول ظهور وأنه تعالى ق َّدم
النتل؛ ِنها قوت اْنسان وبٌنها وبٌن اْنسان مشابهة فً تواص كثٌرة ٔ توجد فً
النبات"(.)3
وٌتٕعم بارود فً قصٌدته (عام مضى) بدٔٔت اِلوان وٌرسم فً ثناٌاها
بالكلمات فقد جم فٌها اِصفر واِزر واِسود واِتضر وأبدع فً استتدام
اِبٌض واِحمر حتى ؼدت هذ القصٌدة من أجمل القصائد الشعرٌة ذات اللوحات
اللونٌة المتداتلة المتقاطعة ٌقول:
يب الطٌ ي ِ
يب
اليذهب
حَّٕك مين ٌتحلَّيى باسيمه
الر ْس يل ُ والكتي ُ
ب فٌييكِ ُّ
وأطٌي ُ
ُ
يييييب
أعوامنيييا اِربعيييونَ السيييو ُد كيييم
بييييييٌن المقييييييابر واِطييييييٕل تنتحي ُ
ْ
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت
ولَّيييييى اليييييردى هاربيييييا ً واخضوضييييير
خالقهيا
قبعيفانظر إلٌها وقل سبحان
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب
الحط
ييييب
بحيييير شييييواطبه تبيييير ،وزرقتييييه
سيييييحر ،وأمواجيييييه بالفيييييل ِّ تعتصي ُ
عجييب
لييون منظيير
والييورد ميين كييل
ٌييييا للربييييى والمييييروج الخضيييير
ُ
ٍ
()4
ً
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبحة
ب
ٌجيذبها
البٌض
القلوب
مصيحمامهنَّ
إٌمييان والشييوق واِنييوار والقُي َير ُ
ُ
ُ
ال ٌرسم التناس بٌن اِلوان فً اِبٌات السابقة لنا لوحة بارعة تحمل مزٌداً من
العناوٌن أولها س ِّ
الذهب " ،وثانٌهما كتم
ُطر بمداد الذهم " حَّٕك من ٌتحلى باسمه
ُ
بتطوط التشاإم والكآبة فً "اِربعون السو ُد " وثالثها ُت َّط برمز التصوبة ودٌمومة
الحطب ،المروج الخضر" ،ورابعها رسم بأمتداد وأتساع
العطاء "اخضوضر
ُ
)

 1الؽٌضة :الشجر الكثٌؾ.
)
 2بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص .241العذو  :عناقٌد البلح.
)
 3البقاعً نظم الدرر فً تناس اٌَات والسور .210/7
)
 4بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.152
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القلوب
"وزرقته سحر" ،وتامسها صوِّ ر بالفرح والسرور والهناء "حمامهنَّ
ُ
البٌض" وتتم بارود بلحن جم كل اِلوان منشداً أروع اِلحان " والورد من كل
ُ
لون منظر" لٌكمل رسم لوحته وٌنهً مٕمح تشكٌلها.
ٍ
وٌصهر بارود اِبٌض واِزر واِسود فً بوتقته (عشق الفداء) ،فٌق ِّدم صورة
َّ
أتاذة:
تِااااا يذ فاااااٍ اٌصااااافاخ واألصاااااّا ِء
ك صااااااافٕاخ جُاااااااد
خٍُُٕااااااا اٌثُ ٍْاااااا ُ
ٔحاآ واااٌثحرج ِىجااح تعااذ أخااري
لااااااااااىج ِىجااااااااااح تعااااااااااذ أخااااااااااري

ير يخ يرذٕااااااااااا األلااااااااااذا ُر ٌٍعٍُااااااااااا ِء

ة رُِاااا
ثاااُ َرِاااٍ تااااألعى ِر اٌىٍااا ِ

()1

ِاٌاااااه فاااااٍ جهااااإَّ يُ اٌضاااااىدا ِء

وٌقن بارود ك ّل متذو ببراعة اِلوان التً ٌنتقٌها لٌرسم مٕمح أصالة العربً
وعشقه لوطنه ودفاعه عن حدود بكل ما أوتً من قوة و"هذا التمازف اللونً زاد
التكوٌن الصوري المجازي تؤثٌراً وبعداً جمالٌا ً دٔلٌا ً وقد تباعدت توزٌعات اِلوان
فً النص فاِزر رمز الهدوء والسكٌنة وأرتٌاح النفسً لكنه أصبح طبٌعة شكلٌة
مٕزمة لٕجئٌن ومتٌمات الشتات ومن تلؾ هذ الشكلٌة ُترسم لوحات التشرد
و ُت ُّ
تط عناوٌن الضٌاع وٌصعد بارود إلى قمم اْبداع فٌمزف اِسود باِسود "جهنم
السوداءِ " لٌستحضر مشاهد الذعر والرعم م ما تضفٌه "ثم ٌرمً باِعور الكلب
رمٌا ً" من سوء العاقبة وعاقبة السوء.
ونعود إلى عوالم التشكٌل اللونً عند بارود لنبحر قلًٌٕ فً وسائل تعبٌر ونؽوص
فً دٔٔت ألوانه حٌنها ندرك أن روائعه ما تزال رسوما ً تزٌنٌة تلتص على ساحات
هذا الوطن وتزٌن جدرانه ولوحات تعبٌرٌة ؼرست فً أعما هذا الشعم تحفظ
كٌانه ونقشت فً قلوم أبنائه وما تزال قصائد متوهجة كشمس الصباح بازؼة
كبدر التمام متّلئة كنجوم تمّ سماء الفٌافً واِكمام وستظل ألوانه نوراً ٌرسم
تطى التائرٌن وضٌا ًء ٌنٌر دروم المجاهدٌن وما ًء سلسبًٌٕ ٌروي ظمؤ المظلومٌن
وستبقى كلماته –دوما ً -دجىً ٌُظلم نهار المحتلٌن ولًٌٕ سرمداً ٌؽشى جموع
المتآمرٌن وناراً تصطلً بلهٌبها شرذمة الؽاصبٌن.
ثانٌاً :جمالٌات التشكٌل الحركً فً شعر بارود

)1
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الحركة أو الحركٌَّة فً الشعر العربً تستمد مقوماتها من الذو الشعبً العام وتؤتً
فً انسجام م الترا والتارٌخ العربٌٌن ودائما ً ٌستتدم الشاعر العربً التعابٌر
المجازٌة والصور اَسرة التً تترك فً النفس أثراً موحٌا ً جمًٌٕ فتجعل المتلقً
ٌنتشً مزهواً م الحركة المواراة والصورة الشعرٌة الرهٌفة.
لفصل ربٌعً ٌزهو بعب الورود والرٌاحٌن
فالشاعر العربً حٌنما ٌصؾ مشاهدَ
ٍ
ٌبادر إلى تركٌز حشد من مستلزمات اللوحة الربٌعٌة الجمٌلة كاِطٌار المؽردة
والثلج القاب على الؽصون ومٌٕن أشجار ونسمات الصبا الربٌعً المنعش...الخ.
مما ٌحٌل اللوحة الطبٌعٌة إلى ما ٌشبه حفلة عرس مواراة بالحركة والرقص .وحٌنما
ٌصؾ الحرم ٌصؾ الجٌوش اللجم ببحر متٕطم اِمواف أو كؤنه قط لٌل عاتم
تتالى فٌه النجوم وتمور تحت النق بالحركة واللمعان وٌصؾ منظر الدماء تعلو
أجساد الفرسان وفرارهم من سوح الوؼى أمام ممدوحه وهو رابط الجؤش ثابت
الجنان ٔ ٌرؾ له جفن ؤ ٌتف له قلم وجل .!..وأحٌانا ً ٌصؾ وقفته بوقفة اِسد
الرابض فً عرٌنه والذي ٔ تزحزحه الوحوش والضواري من مكانه .كما وصؾ
الشاعر العربً فً القدٌم فرسه وحصانه والسهل والجبل والمحبوبة والمرأة
الجمٌلة...الخ .مستعٌنا ً فً ذلك بأستعارة والمجاز والرمز وٌترك لوازمها بحٌ
تصبح كل استعارة صورة مشتصة لجانم من اللوحة التً ٌرسمها.
وانسجاما ً م هدوء حركة المادة وتوترها داتل النص الشعري حق نص بارود
هاتٌن الظاهرتٌن بطرٌقة عالٌة فً اِداء ولعل ما ٌمٌز نصوصه اْبداعٌة عن مجمل
شعر هً تلك الحركة المستمرة فً شعر حٌ المادٌات فً مستواها المادي أو
المعنوي فً حركتً مد وجزر مستمرتٌن مما ٌرفد النص والقارئ بشهوة قرائٌة
مستمرة لذلك ظلت بعض نصوص بارود حاضرة فً التٌال القرائً الذي ٌمكن أن
نسمٌه بـ"الذاكرة الثقافٌة" على النحو الذي أفضى بهذ النصوص تمٌزها عن بقٌة
المتون الشعرٌة لذلك سٌكون محط تطبٌقنا على نصوص بارود التً ما تزال الذاكرة
الثقافٌة تحتفظ بها وبقراءتها؛ ِن الذاكرة ٔ تحتفظ إّٔ بما هو مبدع وتٕ على
تٕؾ الذاكرة الجمعٌة الثقافٌة التً قد تتلط بٌن الجٌد والرديء.
وعودة إلى بارود والتشكٌل الحركً فً قصائد لنلمح للوهلة اِولى أن الحركة
هً بمثابة عنصر الحٌاة وبدونها تفتقد الحٌاة بعض مقوماتها ؤ أبالػ إن قلت كثٌراً
من مقوماتها فانعدام الحركة موات محق ونهاٌة تعطً البرهان على توقؾ الحٌاة
عند نقطة الٕحٌاة.
إن الحركة فً أعمال بارود لٌست الحركة المجردة من اتجا إلى رتر إنها حركة
الحٌاة بكل تناقضاتها وحركة الوجود بكل حٌثٌاتها فالقصٌدة تعتمد على "التشكٌل
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الحٌوي المرتكز على ال َّتو ُّتر الحركً للنص مستمداً من توترات الحٌاة وجدلٌة
تضادها حٌ تتعدد اِصوات وتتداتل اِزمنة وتتقارم المسافة بٌن ال َّدوال
ومدلؤتها" .)1
إن شعر بارود ٌتؤرجح بٌن السُّرعة والبطء انسجاما ً م الموقؾ الشعري الذي
ٌتطلم السُّرعة فً حركٌّة الصورة تارة وتٕؾ ذلك تارة أترى.
إن الصورة الشعرٌّة عند بارود هً حركة متتابعة متواصلة مما جعلها فً
استحضار دائم فً الذاكرة وهذ الصورة تتنوع فً معطٌات حركتها بٌن البطء
والسُّرعة تارة والهدوء وال َّتو ُّتر تارة أترى بحسم الموقؾ الشعري وثمة نتٌجة
أتٌرة ٔبد من الحدٌ عنها هً تعان المحورٌن تعانقا ً بنائٌا ً فمتى ما كانت الصورة
سرٌعة كانت متوترة ومتى ما كانت بطٌئة كانت هادئة.
وبداٌة من روعة التشكٌل الحركً فً قصٌدة (عواصؾ) التً تحمل فً ثناٌاها كل
مقومات الحٌوٌة وأضطرام والحركة المتوثبة التً ٌتتفً تلفها ثورة عارمة تتدف
من العرو ٌشدو مؽرِّ داً:
أي أرض دٌيييييار
أٌتهيييييييا اليييييييرٌح التيييييييً ٔ تنيييييييام
وميييييا لهيييييا فيييييً ّ
عبر القرى السيوداء عبير البحيار
دابمييييية الترحيييييال عبييييير الظيييييٕم
منشييييييييدة للعييييييييزم وأنتصييييييييار
وللثييييرى المٌييييت تسييييوق الؽمييييام
)2
كً ٌنبت الزرع وتروى القفيار
بوركييييت روحييييا ً تتحييييدى الحمييييام
)2
القفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييارلترسم
تنسجم اِفعال وتتٕحم م اِسماء وقل إن شئت تنصهر فً بوتقة واحدة
صوراً بارعة تبدو مشاهدة للقارئ م الفعلٌن "تسوق ،وتتحدى" واِسماء التً تتدف
حركة بكل مستوٌاتها هادئة كانت أم متوترة فالرٌح والترحال والؽمام تصور
محاور السُّرعة والبطء الهدوء وال َّتو ُّتر.
ومن رائعة بارود (انتفاضة الحٌاة) ،تبدو شواجر الحركة:
واِرض ظميييأى للنيييدى والرجيييال
سييييمابً مييييّى بييييالؽٌوم الثقييييال
ٌسييييحقها المييييارد تحييييت ال ّنعييييال؟
متييييييييييى أرى كييييييييييل َّ عبييييييييييودٌتً
مييين القبيييور السيييود بيييٌن الرميييال
يييييً جييييييدٌب الييييييرؤى
ييييير رجلَي َّ
أجي ُّ
صيييارخة ميييلء اليييدروب الطيييوال
يييييرداً أتلييييييو سييييييطور البِلييييييى
مشي َّ
وخيييياطري ٌجييييري وراء المحييييال
..دام شيييييييرود المنييييييييى
مضييييييي ٌَّع
َ
ٍ
)3
تهييييييزه فييييييً قلييييييق وانفعييييييال
وكانييييييت اِحييييييزان تييييييودي بييييييه
)

 1العؾ عبد التال التشكٌل الجمالً فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ص.184
)
 2بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة .81
)
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أجرٌ ،جريّ ،
تهزه) من أجل
تستثمر قصٌدة (انتفاضة الحٌاة) اِفعال (ٌسحقهاُّ ،
منح الصورة الشعرٌة طاقة حركٌة أكبر تدل على ال َّتو ُّتر الذي ٌنسحم على العبودٌة و
اِحزان والضٌاع ولكن الشاعر استطاع ـ بذكائه وقوته اْبداعٌة التٕقة ـ نقل فعل
ال َّتو ُّتر الذي ٌبدو ؼٌر واضح ـ من حٌ المعالم ـ من ذاته إلى أمور معنوٌة .لذلك
انتقلت صورة اِفعال المتوترة من أنا /الشاعر "سمابً ،عبودٌتً ،رجلً ،وخاطري،
واِحزان" لترسم صورة ال َّتو ُّتر الذي ٌكتنؾ ك ّل فلسطٌنً ٌتجرع سموم التشرُّ د
والضٌاع تلك الصورة المستمرة بهمومها المتجددة بآهاتها والحاضرة بشجونها
ورٔمها .ولم ٌؽفل بارود تصوٌر كم المعاناة التً تقٌّد الفلسطٌنً فً ثناٌا الفعل
"أجر" الذي ٌستوعم بٌن حروفه الهدوء القسري الذي ٌٕزم الفلسطٌنً فً
المضارع
ُّ
شتى أصقاع اِرض وفً كل بقاع الدنٌا م ما ٌحمله الفعل المضارع من تجد ٍد
واستمرار واستحضار للمشهد الصُّوري.
وحٌنما نرج إلى (انتفاضة الحٌاة) مرة أترى نشاهد "مٌل الشاعر لتشكٌل
الصورة فهو ٌفجِّ ر من فعل الرإٌة مشهداً دٌنامٌا ً ٌتفاعل فٌه الجامد م المتحرك
والحً م المٌت واَتر م اِنا والض ٌّ م الشاس والحاضر م المحتمل" .)1
المحتمل" .)1
ومن النماذف التً تستحضر الصور المتوترة والحركة المتوثبة المتقلبة بٌن الهدوء
وال َّتو ُّتر قصٌدة (فلسطٌن):
قيييد ورثنيييا هيييذا الت ّ
فييييياق مييييين قبيييييل لٌلييييية الميييييٌٕد
شيييرد فيييً اَ
بييييييـح إليييييييى قمقم..إلييييييى إبعييييييياد
ييل إليييى ذبيييـ
ييل إليييى رحٌي ٍ
مييين رحٌي ٍ
ٍ
دام مرسيييييييييومة بؽٌييييييييير ميييييييييداد
معنييييا تولييييد القٌييييود علييييى اِقييييـ
لييييم تييييزل خٌييييل خالييييد و ُ
يييرو منييييا علييييى مٌعييييا ِد
شرحبٌييييـ
ـييييل وعمي ٍ
وتهيييييياوت راٌي ُ
وفلييييييييول اِربيييييييياب واِجييييييييدا ِد
يييييرس
روم وفي
ٍ
يييييات ٍ
)2
ـييييؾ وبيييييان الطرٌيييييق لليييييرواد
فيييً لهٌيييب القنابيييل احتيييرق الزٌيييـ
ُ
لصراع عنٌؾ وثور ٍة
والمتنقل بٌن بساتٌن رائعة بارود (فلسطٌن) ٌهٌئ نفسه
ٍ
تبدو عارمة وطوفان ٔ تتوقؾ ثورته م كل مفردة من مفردات القصٌدة.
إن لحظات ال َّتو ُّتر التً رسمتها اِفعال واِسماء صحبة الحروؾ تتشكل من عم
الحركة التشكٌلٌة المبتكرة "صورة التشرُّ د بصورة حركة "من رحٌل إلى رحٌل إلى
قمقم إلى إبعاد" والمشهد فٌه من الحركة الشًء الكثٌر فقد حالت هذ الحركة دون
رسمها أو تصورها من حٌ اِبعاد فظلت متحركة فً الذاكرة ٌستحٌل رسم حدود
)

ٌ 1حٌاوي رشٌد الشعر العربً الحدٌ دراسة فً المنجز ال َّنصً ص.36
)
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َّ
التٕ الذي صور حرؾ الجرّ إلى)
لها بسبم حركتها المتواصلة وهٕمٌة بنائها
الذي تكرر فً بٌت واحد أرب مرات وكؤن الحرؾ ٌنبئ هنا بنقلنا من حركة رحٌل
إلى توتر ذبح إلى هدوء قمقم وانتها ًء بحركة إبعاد فً البٌت الثانً لٌكتمل مشهد
التشاإم الٕمتناهً الذي ٌحٌا الفلسطٌنً.
ومن الحركة المتواصلة التً رسمت صور التشاإم إلى حركٌة ق َّدمت مشاهد
التفاإل م ما حملته المفردات من تفاوت فً الحركٌَّة التً تبدو شدٌدة فً "خٌل خالد
وشرحبٌل" و"تهاوت راٌات روم وفرس" م معالم حركٌة متتابعة ٌتصدر هجوم
تٌول الصحابة وٌنتهً بتهاوي راٌات الكفر والطؽٌان وأربام الجور والصلبان إلى
رسم دروم الرٌادة وأنتصار.
وبالصور التقابلٌة ومن تٕل المتناقضات حملت قصٌدة (هجوم السٕم) بعنوانها
سرعة الهجوم وهدوء السٕم:
ٔ ٌفُيييييييل ُّ الحسيييييييا َم إٔ الحسيييييييا ُم
ٌيييا حميييام السيييٕم ..عيييد ٌيييا حميييا ُم
فييً زمييان الصييقور صييرتم حماميا ً
كٌييؾ ٌحٌييا مييع الصييقور الحمييا ُم
ولمييييييييييياذا ٌط ِّبيييييييييييل اْعيييييييييييٕ ُم؟
أي عييييرس هييييذا؟ تزفييييون ميييياذا؟
ُّ
وسييييييييييهام
ورابييييييييييً خنيييييييييياجر
فً مهب الردى ..أمامً رصياص
ِ
)1
ييير باللهٌييييب الظييييٕم
ؼييردت صييوارٌخ قييومً
وقييييد احمي ّ
قلييت إذا َّ
لقد حلّت قصٌدة (هجوم السٕم ) فً أعمال بارود فكانت طرازاً فرٌداً شكلت
محوراً من محاور اْبداع فً أعماله فكؤنك أمام مشاهد متتابعة مفعمة بحرك ٍة
وممتلئة بحٌوٌ ٍة تبدو مٕمحها فً مفردات تعنً الحٌوٌة بكل معانٌها م حركات
الفرسان متقلدٌن سٌوفهم فً "ٔ ٌفُل ُّ الحسا َم إٔ الحسا ُم " وم أمواف أنتصار
َّ
والعزة فً "زمان
ؼردت صوارٌخ قومً" وم الشموخ والكبرٌاء
صحبة "إذا َّ
أي
الصقور" .بٌد أن هذا كله ٌتحطم بل ٌتوقؾ م حركات الهزٌمة وأنكسار فً " ُّ
عرس هذا؟ تزفون ماذا؟" وم زواب الذل والهوان فً قوله "ولماذا ٌط ِّبل اْعٕ ُم؟"
وكؤن اِسئلة المتتابعة تحمل فً طٌاتها أسٌافا ً تقتل أحٕما ً وتذبح أمأً وسرٌعا ً
تصف َت َّوانا ً وتلطم َّ
ظٕما ً ثم تشعل بعد ذلك ثورة أو ألؾ ثورة وثورة.
ٌتطو بارود بمفرداته هادئا ً تارة وٌنطل سرٌعا ً تارة أترى موظفا ً الصور
التقابلٌة فم نسمات الرحٌل الحزٌنة وحركات المٌا الباكٌة ٌقدم بارود فاصًٕ من
جمالٌات الحركة فً قصٌدة (نسر الجبال):
صيييييوب تليييييك المنيييييازل ال ُعلو ٌَّييييية
طييييار عنييييا نسيييير الجبييييال اِبٌيييية
صييادق الييدٌن لييٌس ٌعطييً الدن ٌَّيية
ييييدوي:
تاركيييييا ً حكمييييية الزميييييان تي ِّ
)1
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دُفنيييت فيييً قبورهيييا وهيييً ح ٌَّييية
ب
فييً حبييال الرقٌييق كييم ميين شييعو ٍ
)1
ٌجيييرون أليييؾ أليييؾ قضيييٌة
ٍن
حامييييل فييييوق ظهييييره ألييييؾ ملٌييييو
ُّ
لقد رسم بارود فً رائعته (نسر الجبال) لوحة جمٌلة قد ٌظنها القارئ لوحة صمَّاء
بٕ روح أو صورة ُم ْق َعدَ ة ٌجبرها ظرفها فٌنزع عنها صفات الحركة وٌتل علٌها
نعوت الجمادات بٌد أنه فجؤة ٌتحفنا بحركة متوثبة ٔ ٌمنعها مان ٌ ؤ ٌوقفها ساتر
فالحركة تمّ اِرض والسماء م تحلٌ "نسور الجبال اِب ٌَّة صوب المنازل
العلوٌة" ،تقابلها حركٌة هادئة رقٌقة فً أتجا المعاكس قٌَّدها عمء القضٌة وأحمال
القضاٌا.
أما فً قصٌدة (رسالة) فقد َّ
وظؾ بارود اِفعال الماضٌة وأفعال اِمر فً رسم
صورة للحٌاة وتتتاب الحركات معتمداً على التحقٌ الذي ٌٕزم الماضً وال َّتجدد
وأستمرار واستحضار الصورة الذي ٌراف المضارع:
قيييييييييد سي َّ
ـييييييييييييييد بالييييييييييييييدماء أسييييييييييييييطرا
ييييييييط َرت ٌيييييييييد الشهٌيييييييييـ
َّ
طرٌقنيييييييييييييييييييييييا المظ َّفيييييييييييييييييييييييرا
يييييييييييييييق بالييييييييييييييييدما لنييييييييييييييييا
فشي
عنيييييييييييك التيييييييييييراب اِحميييييييييييرا
هبييييييييييييً جنييييييييييييٌن وانفضييييييييييييً
ليييييييييييٌس لهيييييييييييا نِيييييييييييد ٌُيييييييييييرى
فٌيييييييييييييييا نسيييييييييييييييورنا التيييييييييييييييً
)2
وحلِّقييييييييييً علييييييييييى الييييييييييذرى
مييييييييييين الحضيييييييييييٌض أقلعيييييييييييً
َّ
فتوتر الصورة المتحركة ٌنب من توظٌؾ الشاعر الفعل "سطر" الدال على التتاب
ومما ٌزٌد الفعل حرارة وتوتراً قول الشاعر " َّ
سطرت ٌد الشهٌد بالدماء أسطرا"،
وهذا الوصؾ ٌمنح الصورة توتراً حاداً ٌنب من "سطرت بالدما أسطرا" ،فلو اكتفى
الشاعر بقولهّ " :
سطر" لكان من الممكن رسم حدود للصورة المتوترة ولكن بتشتٌص
صد بـ" سطرت بالدما أسطرا " إحالة الصورة إلى أن تكون متواترة ٔ ٌمكن
هذا التر ُّ
لنا رسم أبعادها ِن فعل التسطٌر م الفاعل "ٌد الشهٌد" فٌه من القصٌدة الشًء
الكثٌر فً اتجا الذات الشاعرة.
وٌبدو ال َّتو ُّتر أش ّد ضراوة فً توظٌؾ الشاعر ِفعال اِمر "هبً ،انفضً ،أقلعً،
وحلّقً" م ما ٌراف تلك اِفعال من ثورة عارمة وحركة تدمٌرٌة نشطة تبدو
واضحة فً اِفعال.
وم حركة موجات البحر الهادر وسرعة الرٌاح المتوثبة وم هدوء شواطئ
البحر وسكون صتور ٌقدم بارود أؼنٌة جدٌدة فارسها (البحر):

)
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كبٌبييييييا ً وؼييييييارت بقاٌييييييا النهييييييار
ودميييدم فيييً اليييرٌح ميييوج البحيييار
قييييييارب صييييييٌد ؼرٌييييييب الييييييدٌار
شيياطا فييً الصييخور
وأقلييع ميين
ٍ
عنيييييييه وحتيييييييى ٌؽٌيييييييب العفيييييييار
وٌوؼييييل حتييييى تؽٌييييب المراكييييب
ميييييع اللٌلٌ..تبعيييييه حتيييييى سيييييار
علييى أثي ِير المييوج ٌمضييً الهييوٌنى
وٌمضييييؽه المييييوج ٌومييييا ً عٌوفييييا ً
وٌلفظييييييه بعييييييدها فييييييً احتقييييييار
)1
ميين نييورس كييالرؤى فييً وقييار
ؤح عليييى البعيييد سيييرب ٌرفيييرؾ
ٌتو َّشح النص وٌفٌض حٌوٌة وحركة فً كل مفردة من مفرداته بل فً كل حرؾ
من حروؾ كلماته فالبحر بؤمواجه ٌتفاعل م حٌوٌة الرٌاح وإقٕع المراكم ٌصحبه
حركة المجادٌؾ وانطٕقة أسرام النوارس ٌٕزمها المضارع "ٌرفرؾ" بثنائٌة
"صافات وٌقبضن" وهدوء "ٌؽٌب و وقار" والحركة التً تمشً الهوٌنى فً دٔلة
الفعل المضارع "ٌمضؽه" وما شعرنا من تثاقل شدٌد فً الحركة م ما ٌٕزم المضػ
من شعور بالقهر والقسوة.
وعودة إلى التلؾ تجا البحر وتفجُّ ر ال َّدوال "فالمعنى ٌتفجر– فً الدفقة -من دال
السطر اِول البحر) الذي ٌق ِّدم دٔلة مزدوجة تجم بٌن أتصال وأنفصال) .فكما
ٌصل البحر بٌن المتباعدات وٌعطً للؽائم قدرة الحضور ف نه ٌشكل عالم الضٌاع
المتٌؾ الذي ٔ تحد حدود" .)2
ومن روائ حركٌَّة المشاهد ما رسمه بارود فً قصٌدة (الدَّ وامة) التً ٌقدمها
كؤجمل اللوحات ٌقول:
أوؼلييييييً أٌتهييييييا النظييييييرةُ فييييييً اِ ْفييييييق البعٌييييييد
قطيييرات َّ
ُ
الطيييل ِّ فيييً الفجييير الرؼٌيييد
حٌيييث تلهيييو
والشييييذى ٌمييييرح حييييول الييييورد والزهيييير الولٌييييد
الربيييييا الفٌحييييياء وال َّنخيييييل المدٌيييييد
َحلِّقيييييً بيييييٌن ُّ
يييحر الوجييييود
بيييياركً صييييحو َة أوطييييانً علييييى سِ ي ِ
الرعنيييياء تهييييوي ثييييم تعلييييو
هييييا هييييً الدَّ واميييية َّ
وتٕشيييييى و اِميييييل الزاحيييييؾ والفجييييير المطيييييل ُّ
)3
هكيييذا ٌجرفُ َنيييا التٌيييار! هيييل فيييً اليييدهر عيييدلُ؟؟
"الدوامة" طاقة تتدف بالحٌوٌة والحركة وكؤنما قرّ ر بارود أن تكون
إن مفردة
َّ
الربا الفٌحاء
أولى تطواته فً قصٌدته سرٌعة وتبدو السُّرعة فًَ " :حلِّقً بٌن ُّ
الرعناء تهوي ثم تعلو" بٕ تو ُّقؾ ثم "هكذا
وال َّنخل المدٌد" دون راحة ،و "الدَّ وامة َّ

)
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عدل .ومن وسط سرعة الدوامة ٌتدف الهدوء فً " حٌث تلهو
ٌجرفُ َنا التٌار" دون
ٍ
قطرات َّ
ُ
الطل ِّ فً الفجر الرؼٌد" ،و"الشذى ٌمرح حول الورد والزهر الولٌد".
ومن قصٌدة (الحنٌن إلى اِصدقاء) تتدف نسمات الشو والحنٌن ٌرافقها انهمار
الدموع والعبرات:
ً
لميييا تبيييدَّ ت فييييً اليييدجى اِحييييٕم
صيبابة
منً جيرى اليدمع الهميول
فلنيييييأتهم هيييييذي الحٌييييياة ضيييييرام
شييييييوقا ً إلييييييى لقٌييييييا ..لشييييييوقهم
ُرحنيييييا ورحيييييتم فيييييالفؤاد معي ّ
لهفيييييييييا ً وشيييييييييوقاً..إنكم ُظي َّ
ييييييييٕم
ييييذب
)1
لفييييراقكم صييييار الفييييؤاد حطييييا ُم
بيييييل قيييييد تناسيييييٌتم إخييييياء متييييي ٌَّ ٍم
سإا ُل مُشوِّ ٍ و َم ُ
ش ْو ٌسؤل :هل هو هدوء البعاد أم هو توتر المشتا ؟ هل
الدموع تنهمر لفرا اِحبة أم تنسام للقٌاهم؟ وكؤن الصور التقابلٌة تتٕقى لتنسج
حركة من طراز تاص فتجري دموع الرحٌل صحبة دموع الصبابة وتنحدر أشوا
اِحبة صوم دٌار اِحبة وتروح أفئدة المعذبٌن صوم أفئدة المتلهفٌن ك لل ٌنسام
وٌجري بٕ توقؾ ك لل ٌروح وٌنحدر وبكل تلهُّؾ؛ لٌصن الجمٌ شبكة تٌوطها
وشاح نسجه شو وصبابة وتٌوطه لهؾ وفرا .
وٌتطو بارود هادئا ً هدوء الموت صامتا ً صمت القبور منسابا ً انسٌام العبرات
فو التدود ثم ٌنطل ثائراً ثورة الرٌاح فً ٌوم مطٌر فً قصٌدة (الحرٌة):
ب حييزٌن
ثييم ماتييت فييً جنييب در ٍ
كٌييؾ ناحيييت ظٕلهييا فيييً عٌيييونً
فييييوق أحجييييار قبييييري وا حنٌنييييً
وا عيييييذابً لفقيييييدها وا دميييييوعً
ـيييلٌل َ حيييولً ُم ْؽرورقيييات اللحيييون
ييييرنَ اليييييـ
الرٌييييياح المدميييييدمات ٌُثِي ْ
والحي ُيزون
ـييوت ٌجييري بييٌن الفييٕ
وطرٌقييً الممييل أسييود مثييل المييـ
ُ
ـييييهً تجتيييياحنً طييييوال السيييينٌن
وتظييل اِشييباح تصييرخ فييً وجهييـ
)2
يون
ش فيييييا
قً وٌنداح فيً الفجياج ُ
يييييرعِ ُ
وعوٌيييييل الشيييييتاء ٌُ ْ
الج ِ
)2
الشاعر
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييون
فً هذ القصٌدة نجد ثمة حركة سرٌعة صاتبة ُ
الجيمتوترة ما بٌن سٌطرة عقل ِ
من جهة وؼلٌان عواطفه من جهة أترى لذلك وجدنا ٌعقد مشابهة ما بٌن تناقض
العقل والعاطفة وتسلٌط الماء على النار وهذا اللون ٌتل إحساسا ً بالحركٌَّة الضاجة
نتٌجة لعدم المصالحة بٌن المادٌات .فٌتل فً الذاكرة الثقافٌة نوعا ً من الصراع
الحركً الصاتم والسرٌ بسبم صعوبة المعادلة بٌن العقل والعاطفة فؤؼٕل الظلم
التً ٌرسؾ فٌها الشاعر قد تكسرها ألحان الحرٌة وقٌود الظلم ربما ٌحطمها عدل
السماء وسواد اللٌل سوؾ ٌجلو نسٌم الصبح وضٌاء الصباح.

)

 1بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص .71
)
 2بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص .76
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وإذا عدنا روٌداً إلى الوراء تصدمنا حركة "الموت ٌجري" وتقهرنا انطٕقة
صورة "اِشباح تصرخ فً وجهً تجتاحنً" وإذا تقدمنا قلًٌٕ تحطمنا "الرٌاح
ٌثرن" وتدمً قلوبنا "أحجار القبور" ومن وسط الركام تنطل زؼارٌد الفرح
ونؽمات الحرٌة وأؼنٌات التٕص.
وإلى عوالم اْبداع فً التشكٌل الحركً حٌ ٌقدم بارود فاصًٕ من الجمال َّ
اِتاذ
فً قصٌدته (مكة) التً ٌنقلنا وسمها إلى الحركة الدائبة وال َّتطواؾ الدائم:
ييييييور
ييييدٌر
أي هيييييذي اِسي
ِّ
َ
َّ
حييييييومً فييييييً مرابييييييع البلُّ ِ
ييييراب فيييييوق الؽي ِ
ييير
ظللييييييً معبييييييد القييييييرون وعييييييودي
وخييييذي للقلييييوب بعييييض ال َّنمٌي ِ
وانظييييري للثييييرى َّ
يياب ال ُّنيييور
الطهييييور وقييييولً
ييورٌ ،يييا رحي َ
بيييورك الني ُ
العصييور
ـيين ،علٌهييا ٌييرؾ مجييد
عانقٌهييييييييا فييييييييذي دٌييييييييار النبٌييييييييً
ِ
يٌر
ٌيييييييوم ٔحيييييييت راٌاتهيييييييا مقيييييييبٕت
رقييص الحييزنُ فييً عٌييون اِسي ِ
اِخٌير
ُق ،على اللٌل فيً الهزٌيع
ميين هنييا الفجيير ٔح ،وانييتفض الشيير
ِ
)1
ُ
َ
َّ
يير
التييييارٌخ
هييييزت
مكيييية التييييً
الشيهييييذي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير
رٌيييخ ،بيييٌن التسيييبٌح والتكبٌي ِ
ً
ً
تتعان السُّرعة والبطء فً نص (مكة) تعانقا بنائٌا فمتى ما كانت الصورة سرٌعة
كانت متوترة ومتى ما كانت بطٌئة كانت هادئة .ولعل هذا التعان ٌرسم رابطة الدم
بٌن السُّرعة والهدوء ف لكل ٌكمل اَتر؛ إذ ٔ فكاك بٌنهما .أما هدوء الصورة المتحركة
فٌنبث من تٕل اِسماء واِفعال فنرى أن الفعل (عانقً) ـ فً هذ اِبٌات ـ ٌؤتذ
م ذات الشاعر دٔلة حركة هادئة تلتحم م قوله( :فذي دٌار النبٌٌن) وقوله" :من
هنا الفجر ٔح" إذ إن قدسٌة هذا الجو ٔ ٌمكن أن تتم بصورة متوترة إن لم ٌكن
والتكبٌر).
هناك هدوء ٌتناسم م أجواء العبادة؛ لذلك قال( :بٌن التسبٌح
ِ
وأما سرعة الصورة المتحركة فٌنطل من أزمنة اِفعال المتنوعة بٌن الماضً
ّ
"حومً" ،ومافٌها "من حٌوٌة وحركة توازي حٌوٌة وحركة
"هزت ،انتفض" واِمر
ِّ
أنفعأت والتجربة المرٌرة ونار الثورة الم َّتقدة والتً نتج عنها هذا أستعداد
للنضال والتضحٌة تلؾ رمز الشعم المكافح" .)2
نوع من الروعة على النص
إن تنافر الهدوء والحٌوٌة تنافراً حاداً أسهم فً إضفاء ٍ
"حومً ،و"الفجر" ٌتنافر م "اللٌل" ،و"رقص الحزن" ٌتنافر
فالتسبٌح ٌتنافر م
ّ
َّ
"هزت التارٌخ" ،وهذا "ٌجعل النص فً حالة توتر دٔلً ٔ ٌمكن تفادٌها إٔ
م
)3
بالتحرك فً المستوى العمٌ للكشؾ عن العٕقات المتآلفة" .

)

 1بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص .88
)
 2العؾ عبد التال التشكٌل الجمالً فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ص.191
)
 3عبد المطلم محمد هكذا تكلَّم النص ص .100
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وٌكمل بارود أحدا رواٌته وٌتاب اْبداع فً فصولها وٌرسم مشاهد الحركة
العنٌفة بٌن أبٌات ذات القصٌدة (مكة):
نيييا ً عليييى اِرض كيييالقطٌع الحقٌييير
هكييييييذا خيييييي ٌَّم المٌٕييييييٌن أزمييييييا
ُ
ٌر
صي
هكييييذا مييييرت الحٌيييياة وضيييياعت
ييييرخات العيييييذاب بيييييٌن الهيييييد ِ
ج وتجيييري فيييً دميييع سيييٌل ؼزٌييير
وفليييول الشيييٌطان ٌلطمهيييا الميييو
ييييييييور
ق ٌؽنيييييييييً للبٌيييييييييرق المنشي
وإذا الفجييير زاحيييؾ ،وإذا الشييير
ِ
ُ
الصيييدور
دامٌيييات
الظليييم ،والخٌيييل
وزحيييوؾ اْسيييٕم تصيييفع وجيييه
ِ
ـييييمان مشييييروعة القنييييا وأؼٌييييري!
ارجعييً ٌييا جحافييل النييور واٌْييـ
)1
الفجيور
طان وأمشً على حطيام
الذباب عن اِو
ارجعً واطردي
َ
ِ
)1
بكلماته
ٌبدأ بارود والبداٌة تلقً على المشهد بظٕل اْبداع الحركً وٌنطل
الفجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييور
ِ
الهادرة التً ما فتئت تصف السكون بؤمواف هادرة وتلطم الهدوء بسٌول جارفة تحمل
فً ثناٌاها رٌاح التؽٌٌر التً ترسم مشاهد العنا ورقصات السرور م بزوغ فجر
جدٌد.
ومن وسط ركام السكون الم َُتٌِّم الذي ٌفرضه سكون اللٌل وهدوء الكواكم وقداسة
المعبد المهجور ٌنطل بارود من وسط كل هذا الهدوء إلى الحركة الدائبة على وق
عبارات تمنح هذ الحركة مزٌداً من الجمال فالمفردات تحمل شدة أنحدار وقوة
أضطرام على نؽمات زاحؾ وألحان الجحافل ووق حوافر التٌول وبرٌ
انطٕ القنا وصدى حطام الفجور.
وصحبة دماء الشهداء ورهات الثكالى وأ َّنات الجرحى فً قصٌدة (عبد العزٌز)
ٌحلو رسم التشكٌٕت الحركٌَّة الهادئة والسرٌعة:
ـييييييذؾ بالييييييدخان إلييييييى الفضيييييياء
ورحليييييييييييت والنٌيييييييييييران تقيييييييييييـ
رحييييييييييييييًٕ
ونميييييييييييوت باليييييييييييداء العٌييييييييييياء
ؼربييييييييييييييا ُء نولييييييييييييييد َّ
د أمييييييييييييام كييييييييييييل ِّ اِدعٌيييييييييييياء
ُنشيييييييييييوى بمحرقييييييييييية الٌهيييييييييييو
يييييى كحجييييييارة ال َّ
شيييييييطرنج تنظييييييير فيييييييً ؼبييييييياء
شييييييـ
وهمييييييوا دمي ً
الفييييييييييييييييياتحٌن وأصيييييييييييييييييفٌابً
يييييييييييً
سييييييييييييلُّوا صييييييييييييوارمكم بني
َّ
)2
أٔ ٌيييييييييؤول إلييييييييييى انتهيييييييييياء
مييييييييييا ميييييييييين دجييييييييييً حالييييييييييكٍ
إن قصص التشرد ورواٌات الضٌاع وما صحبها من دعوة إلى الثورة على الظلم
فتحت اَفا أمام بارود لٌبدع فً تقدٌم التشكٌٕت الحركٌَّة حتى نقل السكون أحٌانا ً
إلى ثورة وؼلٌان وحٌنا ً رتر ر َّد الثورة إلى سكٌنة وهدوء ممتدٌن حملته كلمة
"ؼرباء" ،وامتداد اِلم والعناء صحبة التجدد وأستمرار فً الفعل "نشوى"،
)

 1بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.90 89
)
 2بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.334 333
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وانتها ًء بحركة متوثبة سرٌعة حملها اِمر "سلُّوا سٌوفكم" حتً ٌإول القهر شٌئا ً
فشٌئا ً إلى تٕص وانتهاء.
لقد أثارت جدلٌَّة ال َّتضاد بٌن "نحن أصحاب الحق" و"هم حجارة الشطرنج" حٌوٌة
وحركة لتتل توهجا ً شدٌداً ش ّد عضد تتاب اِفعال "رحلت ،تقذؾ ،نولد ،نموت،
ونشوى" وكلها "أفعال حركة ودٌنامٌة متماوجة متفاوتة اِثر شحنت النص بالمزٌد
من اٌْحاءات"  .)1وٌبدع بارود فً البٌت الراب حٌن ٌماهً بٌن حجارة الشطرنج
والٌهود وٌعطً لحجارة الشطرنج صفات بشرٌة موحشة ٌحركها حم وٌوقفها
ؼباء بل ٌتٕعم بها حاقد شٌطان أو شٌطان حاقد.
وم تدف سٌول اِشوا وانحدار حركات أشتٌا نحو القدس ٌق ِّدم بارود فاصًٕ
متنوعا ً ٌسٌطر على فقراته أ َّنات الحزن واِلم ورهات الٌؤس والقسوة ولعنات التوؾ
والرعم وم هذ ال َّدوال من جمالٌات التشكٌل الحركً تبدو أحٕم الرعم وتسٌطر
هواجس التوؾ فً ربوع (القدس):
)2
يقع شيرذمة
أَ ْؼ ِربة ؼرٌبة من كيل ُ
ص ٍ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرذمة
مة
شي تؽييرز فييً أفراحنييا أظفارهييا ال ُمسيي َّم
ورمة
وطار نوم القدس من عٌونها ال ُم َّ
مييين وقيييع دبابييياتهم ،ووقيييع ح َّفييياراتهم
ووقييع جرافيياتهم فييً دورهييا المهدَّ ميية
سيييحقا ً
ِطنيييان هيييوت قُمامييية ُمق َّممييية
ٍ
ب طنانيييية رنانيييي ٍة وأوسييييمة
وميييين ُرتيييي ٍ
)3
و ُنييييييييييييييييييييييييييييؾٍ ُم َّ
خزميييييييييييييييييييييييييييية
لييو تقييدر القييدس علييى بعييض الوجييوه
ب ود َّقيييييت
المجرمةت علٌيييييه أليييييؾ قبقيييييا ٍ
صييييي َّب
ُّ)4
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه
رسم ُظ َمي
أع
لمَّا قصد بارود ْ
الطؽاة برع فً أستهٕل
صور المعاناة وتصوٌر مٕمح
ُّ
ُّ
وكؤنه منذ البداٌة أراد أن ٌوجه رسالة شدٌدة اللهجة إلى الطؽاة ك ّل الطؽاة وإلى
الظٕم ك ّل ّ
ُّ
ً
قنبلة (قبقاب) فً وجه
الظٕم وقل أ ُ َتًَّ – إن شئت -أراد أن ٌفجِّ ر
المتآمرٌن وكل العمٕء أو ٌطل صاروتا ً فً قلوم اِوؼاد كل اِوؼاد وٌشرع
سٌفا ً فً وجه الؽربان كل الؽربان .فمشكلة القهر لٌست مشكلة شعم واحد ومعضلة
)

 1العؾ عبد التال
)
 2اِؼربة :الؽربان.
)
 3اَنؾ :اِنوؾ مت ّزمة :مربوطة بالتزام والتزم شجر ٌتتد من لحائه الحبال الجوهري الصَّحاح 1911/5 :مادة
مادة تزم).
)
 4بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.291
التشكٌل الجمالً فً الشعر الفلسطٌنً المعاصر ص.185
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الظلم لٌست معضلة أمة واحدة "فمن ٌظلم فً أي أرض وفً أي مكان هو ظالم واحد
هدفه واحد وأي شعم ككل شعم فقضٌة التحرر من أستعمار هً قضٌة الشعوم
فً كل زمان ومكان" .)1
لقد َّ
مثلت رائعة بارود (القدس) معٌنا ً ٔ ٌنضم لمن أراد سبر أؼوارها ومنهًٕ ٔ
ٌجؾ لمن قصد ورود مٌاهها فقد حملت الرإى والجمالٌات اِتاذة التً ٔ تستوعبها
إٔ قرٌحة و َّقادة ؤ ٌدركها إٔ عق ٌل متفتح.
إننا حٌن َن ِرد مفردات بارود فً النص نصطدم بالمتمردة حٌنا ً وبالساكنة أحٌانا ً
أترى ومن هذا ال َّتمرد وذاك السكون تتولد التشكٌٕت الحركٌَّة التً تندف أمامنا
مسرعة حٌنا ً فننطل مندفعٌن صحبتها وتتوقؾ تجاهنا ساكنة أحٌانا ً أترى فنتوقؾ
مشاركٌن سكونها .نندف م "وقع دباباتهم ،ووقع ح َّفاراتهم ووقع جرافاتهم" و َنتِرُّ
أع ُظ َمه".
من العلٌاء تدفعنا "
أطنان هوت قُمامة ُمق َّممة" و "ود َّقت ْ
ٍ
ؾ بارود بشعر فً متتلؾ اِنحاء وحلَّ به فً متتلؾ اِجواء واِنحاء
لقد َط َّو َ
التً تتدم كلها قضٌة فلسطٌن وم ال َّتطواؾ حركة دائبة وم التحلٌ ارتقاء نحو
الوطن ببر وبحر وبسمائه وأرضه ٌترنم بارود فً قصٌدة (البحر):
كبٌبييييييا ً وؼييييييارت بقاٌييييييا النهييييييار
ودميييدم فيييً اليييرٌح ميييوج البحيييار
علييييى شيييياطا ناصييييع كال ُّنضييييار
وسييييييلَّطت الشييييييمس أضييييييواءها
ييييييراً
و ُتطربيييييييه ضيييييييحكات الصيييييييؽار
ييييييراً وفي َّ
ٌداعبيييييييه الميييييييوج كي َّ
تحيييييييدَّ د مييييييين ذلييييييية وانكسيييييييار
ولكنيييييييه عييييييياجز فيييييييً الرميييييييال
)2
تييييييزأر فييييييً حييييييدَّ ة وانفجييييييار
ظييييٕم كثٌييييؾ وهييييذي العواصييييؾ
تبدأ معالم الحركة سرٌعؤ م الكلمة اِولى "دمدم" ومنها تنطل م ذات الشاعر
دٔلة حركة سرٌعة تلتحم م التحام الرٌح بالموف صحبة قوله( :ودمدم فً الرٌح موج
البحار) ،إذ إن معالم هذا الجو ٔ ٌمكن أن تتم بصورة هادئة إن لم ٌكن هناك هدوء
ٌتناسم م أجواء النص ودٔلة كلماته التً تحمل مزٌداً من الحركة م الكرَّ والفرِّ
وما فٌهما من حركة دائبة تقدم وسٌلة من وسائل التٕص وأسلوبا ً من أسالٌم
أنتصار.
أننا ٔ نجد هنا هٌمنة الصورة المتوترة فً قصٌدة (البحر) على حسام الصورة
الهادئة وهذا ٌشكل سمة أسلوبٌة متمٌزة .فقد انسجم الهدوء م ال َّتو ُّتر انسجاما ً رائعا ً
ٌشعر بقوة الروابط بٌنهما فً تشكٌل جمالً ٌم ِّثل قمة الروعة وهذا ما قدمته "ٌداعبه
كراً
وفراً و" ُتطربه ضحكات الصؽار" ففً ٌداعبه حركة انسٌابٌة هادئة
َّ
الموج َّ
وصمت ظاهر سرعان ما تكسر حواجز ضحكات الصؽار وكرّ الموف وفرّ  .ولعل
)

 1الجٌار مدحت الصورة الشعرٌة عند أبً القاسم الشابً ص.257
)
 2بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.382
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هذا ٌرسم ما ٌحمله الؽد وٌق ّدم لما سٌؤتً قادما ً فزؼارٌد الفرح تعلو وضحكات
ِّ
تحطم أؼٕل القهر تتوالى وألحان أنتصار
الصؽار تتعالى ومب ّشرات النصر التً
ّ
تمز أثوام أنكسار والتنوع تتسامى فً البحر والفضاء وفً اِرض
الً
والسماء فٕ بحر لمحت ٍّل وعمٌل ؤ فضاء لصراخ وعوٌل ؤ سماء لدموع
ونحٌم ؤ أرض لبكاء مرٌر .فظلم المحتل زائل وظٕم السجن سٌقهر صب ٌح
قرٌم وقهر السجَّ ان وسطوة ُّ
الظ َّٕم تدوسهما أحٕ ٌم استحالت حقٌقة والتواطر
ُّ
فالعز ٔ ٌرجعه البكاء والمجد لم ٌعد قصائداً وأمانٌاً.
أضحت ثوابت.
(الس َهام) دأً ٌعلن عن انطٕ سرٌ نحو صدور المؽتصبٌن من
وتطرح قصٌدة
ِّ
ناحٌة وإنطٕ أسرع لفضِّ أؼشٌة القهر والتسلط والتشرد والضٌاع من ناحٌة أترى:
ؼفٌيييييير
ر جثييييييا والرميييييياة جييييييم
سييه ُم ميين ٌييا ُرميياةُ؟ واللٌييل كالقييا
ُ
ـيييييواء فيييييً لٌلنيييييا لهييييين صيييييفٌر
السييي َهام تبيييرق فيييً اِجيييـ
وتظيييل ِّ
س فييييً البحيييير والنجييييوم تؽييييور
ييرا
دهمتيييك اليييدنٌا وقيييد ؼيييرق الحي َّ
ومييين ابييين السيييوداء فيييٌهم كثٌييير
ورقٌييييق شييييروه ميييين كييييل لييييون
وجحيييييور
دار بيييييٌض لهيييييا
وتليييييوت صيييييفراء دُهر ٌَّييييية فيييييً
ُ
َّ
كيييييل ٍ
ومضييية تطحييين المؽٌيييرٌن طحنيييا ً
فبقاٌييييييييييياهمو رمييييييييييياد ٌطٌييييييييييير
ْ
دت عليييٌهم كيييالفحم وهيييً تفيييور
لييو تييراهم فييً دارهييم وقييد اسييودْ
)1
ييير
ٌيييييييا ذبابيييييييا ً بيييييييالعنكبوت تؽ َّنيييييييى
لييييٌس للعنكبييييوت بٌييييت ٌُجٌي ُ
(الس َهام) ،وم التنافر والتآلؾ تبدو
وتتنافر ال َّدوال حٌنا ً وتتآلؾ حٌنا ً رتر فً
ِّ
مظاهر الجمال فال ِّس َهام تتآلؾ م الرماة والبرو تتآلؾ م اللمعان والرٌاح تتآلؾ
م الم ُْزن والرقٌ ٌتآلؾ م ابن السوداء والفحم ٌتآلؾ م اسو َّدت وبٌت ٌتآلؾ م
ٌُ جٌر وفً الجانم اَتر ٌتنافر الذبام م العنكبوت وٌبر ٌتنافر م اللٌل وتطحن
ٌتنافر م تؽ َّنى ومن هذا التنافر وذلك التآلؾ تتك َّشؾ أمامنا حركات متفاوتة بٌن
الهدوء وال َّتو ُّتر وبٌن السكون والحركة السكون الذي ٌسب العاصفة أوقل إن شئت
ال َّتو ُّتر الذي ٌم ِّهد للصدام العنٌؾ والمواجهة التً ٌتبعها التٕص وأنعتا .
إننا أمام ال ِّس َهام التً اكتسبت امتداداتها الدٔلٌة بفعل ثقافتنا المعاصرة شعرٌا ً
وواقعٌا ً ثم أمام ال ِّس َهام وهً من مٌراثنا الحضاري القدٌم وربما هً رمز للرصاص
وهو من مستحدثات هذ الحضارة الجدٌدة و"بٌن الرصاص وبٌن ال ِّس َهام مسافة
ترمٌزٌة شاسعة لٌس أقلها هذا القتل الجماعً الذي ٌسببه الرصاص عن قرم وعن
بعد ظهوراً وتفٌة عن ح وعن باطل" .)2

)

 1بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.115 114
)
ٌ 2حٌاوي رشٌد الشعر العربً الحدٌ دراسة فً المنجز ال َّنصً ص.153
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ً
ثانٌة إلى قصٌدة
ونعود
(الس َهام) وما تحمله الكلمة من مدلؤت متعددة ٌصمُّ
ِّ
الس َهام) عنوان رمزي ٌجعل المتلقً حائراً
جمٌعها فً بوتقة الحركة فربما تكون ( ِّ
بٌن عدد من التؤوٌٕت "فهل ال ِّس َهام رمز ِسلحة العدو الحدٌثة؟ أم أنها مواج فً
تقطعها كما ِّ
النفس ِّ
تقط ال ِّس َهام الجسد؟ أم هً رمز للمقاومة التً بدأت تقلم موازٌن
القُوى وترسم سبل أنعتا ؟ وم كل سإال ٌتناسل عدد هائل من اِسئلة
ً
قاطعة تصم فً صالح الفلسطٌنٌٌن فً أرجاء
وللفلسطٌنً اتتٌار إجاب ٍة علها تكون
المعمورة قاطبة.
منوعة نتنسم عطرها
ومن مشاهد الحركة المتنوعة بٌن ال َّتو ُّتر والهدوء باقات َّ
َّ
معطرة نتلمس روعتها فً (ؼداً ٌعود الربٌع):
ونسائم
ً
تجيييييير أحمالهييييييا علييييييى اِفييييييق
ٔحيييييت ؼٌيييييوم الخرٌيييييؾ مقبلييييية
ُّ
()2
وحالٌي ُ
يير ِق
ييييات( )1اِشيييييجار موحشييييية
ش أؼصيييانها مييين ال َفي َ
يير َع ُ
ُتي ْ
ييورق
وطيييار فيييً الجيييو سييياقط الي
وهبييييييت الييييييرٌح ذات خشخشيييييي ٍة
ِ
()4
إليييى شيييعاؾ مييين الحِميييام تقيييً
وأرنيييب البييير نيييدَّ ( )3مييين عوسيييج
ٌقفيو قطٌيع الم ِْع َيزى عليى الطيرق
راع علٌيييييييييه كوف ٌَّييييييييية
وصييييييييياح ٍ
ً
ٌرمييً وطييوراً ٌجييري بييٕ رهييق
ونيييييييييية
ملوحييييييييييا ً بالعصييييييييييى و
َّ
َّ
مسيييييافر فيييييً مجاهيييييل الشيييييفق
وفييً الفضيياء البعٌييد سييرب القطييا
فيييً برقييييع كالرصييياص محتييييرق
والربيييى جثميييت
وؼابيييت الشيييمس ُّ
()5
تؽرٌيييدة فيييً الميييروج كالؽيييدق
وعيييياد ٌبكييييً ميييين لوعيييي ٍة بلبييييل
ربَّما تقدم لنا (ؼداً ٌعود الربٌع) إبداعا ً متفرِّ داً ٌلقً بظٕله على ذوات القرَّ اء بما
ٌتٌح لها من رإٌة مزدوجة تتراوح بٌن الهدوء وال َّتو ُّتر هدوء صحبة اِسماء
واِفعال وتوتر ٌزاحم هذا الهدوء فً ذات الحقول فً نس أسلوبً ٌعتمد على توالً
الدفقات الهادئة والمتوترة فً تماسك بنائً بدٌ ٌبدأ من عنوان النص (ؼداً ٌعود
الربٌع) الذي ٌجم بٌن دٔٔت الهدوء وال َّتو ُّتر فقد ا َّتكؤت الحركة الهادئة على "ؼٌوم
تجر أحمالها" ،و"اِشجار ترعش أؼصانها ،و"مسافر فً مجاهل الشفق"
الخرٌؾ ّ
و "ٌقفو قطٌع المعزى على الطرق" ،ثم ٌتجاوز ال َّتو ُّتر حواجز السكون على
مستوٌاتها كافة؛ لٌتتر حواجز الصمت وٌحطم أستار السكون وٌدتل عوالم
الحٌوٌة من أوس اِبوام صحبة "هبت الرٌح" ،و"طار فً الجو" ،و"أرنب البر

)

 1حالٌات :علٌه الحلًّ
)
 2ال َفرَ  :التوؾ.
)
 3ندَّ :انطل .
)
 4شعاؾ :أعالً المرتفعات.
)
 5بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.125
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و"ملوحا ً بالعصى" عسى أن تتفتح أزاهٌر أنتصار فً كل بستان وترتف
ندَّ"
ِّ
أؼارٌد الحرٌة فً كل دار.
وإن الثٕثٌة فً ؼداً – ٌعود -الربٌع تتقلم بالتقدٌم والتؤتٌر كٌفما شئنا وفً كل
أمر مستقبلً فً نبوءة قوٌة الدٔلة ؼٌر أن الربٌ لٌس
اِشكال فٌها "جزم بحدو
ٍ
)1
إٔ مشبها ً به لمشبه محذوؾ هو وقت عودة الوطن السلٌم" .
إن أقوى مٕمح صور المقاومة فً شعر بارود؛ هو ملمح التحرٌض على المقاومة
واستثارة الهمم لقتال العدو ومقاومته مقاومة عسكرٌة واقتٕعه من اِرض بالقوة؛ إذ
إنه ٔ ٌرى سبًٌٕ ؼٌر ذلك( .فالفجر ٔبدَّ أن ٌخلق من لمع الخناجر) :وهذا ما تترجمه
قصٌدة (المارد):
زميياجر
المعييً ٌييا أعييٌنَ الحييرب وثييوري ٌييا
ْ
واطرحيييً الخٌمييية فيييً اْعصيييار واجتييياحً
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييابر
المقي
ييياور
وتييييد َّف ْق أٌهييييا الطوفييييان دمييييدم فييييً المؽي
مييييا لنييييا بييييد ميييين التييييدمٌر فالبهتييييان سيييياف ِْر
)2
فجرنييا ٔبييدَّ أن ٌخلييق ميين لمييع الخنيياجر!!
إن الحركة بشتى أنواعها تتماهى فً اِبٌات م ملمح التحرٌض على استتدام
القوة ٔسترداد اِرض وتحمل أفعال اِمر تلك الدٔٔت (المعً ثوري ،اطرحً،
اجتاحًَ ،تدَ َّف ْق) وهو تحرٌض على أفعال عنٌفة تتضح فً (المعً ٌا أعٌنَ الحرب-
زماجر -واطرحً الخٌمة فً اْعصار -اجتاحً المقابر -تد َّف ْق أٌها
وثوري ٌا
ْ
الطوفان  -دَ ْم ِد ْم فً المؽاور -ما لنا بد من التدمٌر -من لمع الخناجر) ،وكؤنما ساور
الشاعر إحساس بؤنه ٔ مكان للسكون فالمكان ؼدا فسٌحا ً لٌستوعم كل معانً العنؾ
وال َّتمرُّ د.
عودةٌ وهذ المرة العودة إلى رابعته (مكة) حٌ عب النبوة ومشر الرسالة:
ـييييٕم ٌطييييوي اَبيييياد فييييوق اِثٌيييير
وٌروح الهوى إلى مشرق اْسـ
ـييييمان مشييييروعة القنييييا ،وأؼٌييييري
ارجعييً ٌييا جحافييل النييور واٌْييـ
وؼرور
مييييييلعنجه
ـرمل فً
وؼييييييرور
يييييي ٍة
فييييييً ٌَّةعنجه ٌَّ
ْر
الير
ارجعً فالسراب ٌعبث فيوق َ
ِ
ارجعً ِّ
ـييييعان حتييييى ٌييييرى ظييييٕم المصييييٌر
مزقً الحجاب عن القطـ
طان ،وامشً عليى حطيام الفجيور!
ارجعً واطردي الذباب عن اِو
)3
ييعٌر
ارجعيييً ارجعيييً فييي ن الجماهٌيييـ
ـيير حٌييارى علييى فِجيياج َّ
الس ِ
)

 1اِسمري عبد العزٌز القضٌة الفلسطٌنٌة فً شعر عبد الرحمن بارود ص.129
)
 2بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.125
)
 3بارود عبد الرحمن اِعمال اِدبٌة الكاملة ص.91
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لمَّا كان "بارود ٌطوؾ فً تٌاله وهوا فً تارٌخ مكة حٌ مشر اْسٕم
وٌستدعً تلك الصور اَسرة من البطولة والعزة حضرت فً ذهنه صورة وطنه
التً ٔ تفار تٌاله البتة فصاح فً تلك الجٌوش من أجناد اْسٕم" .)1
وقد سٌطرت على اِجواء تشكٌٕت حركٌة سٌطر على معظمها ال َّتو ُّتر والسُّرعة
فً ارجعً ٌا جحافل النور واٌْـمان – ارجعً مشوعة القنا واؼٌري -ارجعً ِّ
مزقً
الحجاب عن القطـ  -ارجعً واطردي الذباب  -ارجعً ارجعً) .م ما فً تكرار
اِمر (ارجعً) من رفض للتنوع والتضوع والهوان والؽفلة واْذعان وإٔ فقد
ارتدوا (قطعان).
لقد أشعل بارود بكلماته الثائرة فً قصٌدته (مكة) ناراً متؤججة ومن هنا لم تعد
بشر امتّوا بالشمس.
"الكتابة وقوداً بل هً النار وهً نار ٔ تشتعل إٔ فً أعما
ٍ
بتعبٌر أبسط :لن تستطٌ الكلمة ك بداع أن تربح للثورة شتصا ً ٔ ٌشكل إبداع الحٌاة
وتؽٌٌرها جزءاً جوهرٌا ً من كٌانه وفكر  .قد تربحه "ككتلة مادٌة" و"كتراكم وراثً"
لكنه لن ٌكون فً هذ الحالة لن ٌكون أكثر من وقود .واِساسً له وللثورة
والمستقبل أن نجعل منه بإرة من النار ٔ حطبة ٌابسة" .)2
الخاتمة
أما قبل فقد كان الشاعر عبد الرحمن بارود قصة توالت أحداثها فكانت وما فتئت
أجمل قصة وكان رواٌة تتابعت فصولها فكانت ؤ زالت أحلى رواٌة وكان قصٌد ًة
تتابعت أبٌاتها فكانت أروع قصٌدة لقد ؼدا بارود أٌقونة فً الشعر الفلسطٌنً
وبوصلة تحدد المسار لكثٌر من الشعراء .وقنبلة موقوتة تنفجر فً وجه الؽاصم فً
كل زمان وفً أيّ مكان.
بارود الوطن والقضٌة بارود الٕجئ والباح عن الهوٌة بارود القائد والشهٌد
بارود الفارس والصندٌد بارود السٌؾ القاط والكلمة المدوٌّة بارود الثقافة الواسعة
والتارٌخ الناص بارود الشاهد والوثٌقة بارود ك ُّل ح ٍّ بٌِّن وأيُّ حلم جمٌل وكل
لحن عذم بارود من ٔ ٌتس مداد الكلمات لمدحه ؤ عِ داد اَهات لرثائه ؤ
ٍ
ٌكفً نحٌم الدهر لبكائه.
ٔ أدري وسوؾ أتال أدري صراحة كٌؾ انطل قلمً لٌنسام بهدوء هذ المرَّ ة
ِّ
ٌسطر ك َّل هذ الكلمات وأظنها ٔ تفً ولو أطلقت العنان لرٌشتً ما توقفت لحظة
كً
عن المدح ؤ كبح شكٌمتها حاجز لٌوقفها عن التعبٌر عن مآثر هذا الفلسطٌنً

)

 1اِسمري عبد العزٌز القضٌة الفلسطٌنٌة فً شعر عبد الرحمن بارود ص.52
)
 2أدونٌس زمن الشعر ص.136
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ً
تاتمة ولكل
النموذف وذاك العربً اِنموذف لكنها سنة الحٌاة التً ترسم لكل أول
بداٌة نهاٌة.
فً عوالم التشكٌل اللونً رسم بارود كرسوم فنان واتتار اِلوان كؤيّ رسام وق َّدم
ت فنٌة ترنو إلٌها العٌون فتقرّ بها تتؤثر بها القلوم فتؤنس صحبتها تشعر بها
لوحا ٍ
اِحاسٌس فتتفاعل معها وتتعل بها اِفئدة فتعشقها .لوحات ربما حملت صورها
قسمات الحزن فً وجو الثكالى والكبار ونسمات الفرح على محٌّا اِطفال الصؽار
أو حملت فً طٌَّاتها رٔم التشرُّ د ورهات الضٌاع وما برحت المكان حتى رسمت
بشائر النصر وبشرٌات أنعتا وأعلت زؼارٌد الفرح و أنشدت أؼانً أنتصار.
وصحبة السكون والحركة أو رفقة الهدوء وال َّتو ُّتر أبهرنا بارود بالتشكٌٕت
ً
الحركٌَّة التً رسمت صوراً
ناطقة ومشاهد حٌ ًَّة فعشنا م روائعه مش َّقة الرحٌل
وعناء اللجوء وحٌٌنا م قصائد سعادة الصعود وشقاء الهبوط وألم القهر وقهر
حلم تجا التٕص كما
القنوط .ولكنه لم ٌبتل علٌنا برحلة ٍ
أمل صوم الحرٌة وسفر ٍ
لم ٌضنّ علٌنا بتنسّم عب الشهادة وتلمّس كرامات الشهداء.
هكذا ؼ َّنى بارود فؤضحت كلماته فنونا ً وأفنانا ً وبدٌعا ً من شتى اِلوان حارم
وبٌض صفائ َح باترات وقنابل مدوِّ ٌات تصٌم بلعنتها
فؽدت روائعه سٌوفا ً مشرعات
َ
ِّ
وتمز أستاراً زائفات .وتر َّنم بقصائد
قلوبا ً وحثأت وتصف وجوها ً حالكات
متتارات علت فو الهامات وتبوأت بٌن الفنون أمكنة عالٌات فؽدت كالراٌات
التافقات وأصابت المجد فً الوهاد والربوات فؤضحت كعقد ال ُّدر فً جٌاد الؽٌد
والحسناوات وكالتٌجان المرصَّعة بالجواهر والُلئ فو رإوس الحِسان والملكات.
ولحن ٍّ
نور لن ٌتبو
وداعا ً لكلمة ٔ ُتنسى وسٌؾٍ لم ٌُ َف ّل
َ
عز لمَّا ٌنتهً وقبس ٍ
ووجه ٔ تفار قسماته محٌا ك ِّل فلسطٌنً بل كل ّ مسلم وعربً.
ال َّن َتابِ ُج
ُ
بمكان َب ِل انطل َ َذل َِك اِْبْدَ ا ُع
بزمان أو
ٌرتبط
اع اَِدَبًَّ الفلسطٌنًَّ لم
اْبْدَ َ
ٍ
ٍ
 -1إنَّ ِ
حُر ٌَّ ٍة َٔ حُ ُدو َد لَ َها فً ش َّتى أنحاء
ضا َءا ِ
ٌؽرِّ ُد فًِْ ُك ِّل ال َف َ
ت فً الوطن وال َّشتات َو ِب ِ
الوطن العربً.
ت أعمال بارود عب َ ال ُّت َرا ِ َفلَ ْم تنفص ْل عنه َت َما َما ً فقد حفلت ِب َما ٌٕئ ُم
 -2حمل ِ
ُ
ح ٌَ ٍة أ ْت َرى.
العصْ َر مِنْ َنا ِح ٌَ ٍة َو َما ٌتطلَّبه ْال َوا ِق ُ الفسطٌنًُّ مِنْ َنا ِ
َ
 -3عكست أعمال بارود اِحوال السٌاسٌة فلم تكن بمنؤى عنها فقد استوعبت
مساحة شاسعة من هذا الموضوع تاصة أحتٕل والمقاومة.
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ّ
ّ
َّ ْ
مجالُاخ الرشكُل اللىًٍ واحلركٍ يف شعر عثد الرمحي تارود

َ
ِص الفن ٌَّ ِة فًِْ الُّ َلؽ ِة
ت ال ُّنص ُْوصُ الشعرٌة فًِْ أعمال بارود
َ -4حفل ِ
بالت َ
صا ئ ِ
ْ
ت وتو َّش ْ
م وتزٌ ْ
حت
ت وكناٌا ٍ
ت واستعارا ٍ
م ْال َب ٌَانِ ٌَّ ِة مِنْ تشبٌها ٍ
َّنت باَِ َسالِ ٌْ ِ
واُِسْ لُو ِ
ت ْال َب ِدٌْع ٌَّ ِة ْال َمعْ َن ِو ٌَّ ِة والَّل ْفظِ ٌَّ ِة.
ِبالم َُح ِّس َنا ِ
ْ
ت َحدَ ا ِئ َ ؼ َّنا َء
-5
ٌِل الَّ ْلونًِّ والحركًِّ َف َؽدَ ِ
ازدانت أعمال بارود بروائ ِ ال َّت ْشك ِ
ً
ُون لٌقطفوا مِنْ
ون لٌشربوا
أزهارها ومناه َل
جمال
عذبة ٌَ ِر ُد َها ْال َباح ُِث َ
ارس َ
ِ
ِ
ٌرتا ُد َها ال َّد ِ
م َما ِئ َها.
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