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ABSTRACT
This paper sheds light on the Islamic sense in the poetry of the Jordanian poet Ghazi
Al-Jamal, a sense that gives poetry more beauty, elegance and sincerity of passion. It
discusses several elements including introduction, Ghazi Al-Jamal's sources of
Islamic sense in his poetry (the Glorious Qur’an, the Sunnah of the Prophet and
Islamic history), topics of Ghazi Al-Jamal's Islamic sense in his poetry and
conclusion. The significance of the research lies in dealing with an aspect of Ghazi
Al-Jamal's poetry that has not been previously addressed by researchers, and proving
that the Islamic sense in the poet’s poetry is present and represents an Islamic trend.
The study found that the poet addressed the call to correct the belief, stimulate
people, fight injustice in all its forms and respond to advocates of Westernization.
He also dealt with social and political issues in his poetry and expressed the
problems of people and the concerns and pain that annoy them, rejecting injustice
and tyranny, striving for his people and country, and spreading the spirit of
resistance to achieve freedom with a genuine Islamic vision stemming from the love
of Islam. The descriptive analytical approach will be adopted in this study.
Keywords: Islam, Islamic Sense, Poetry, Ghazi Al-Jamal
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ادلقدمةّّ :
إف األدب بشكل عاـ لو رلاؿ واسع يتصل ابلنفس اإلنسانية بروابط قوية ،فمن خبللو نعرب عما يف نفوسنا
من األحاسيس وادلشاعر ،واألدب اإلسبلمي بشكل خاص ،كذلك واسع سعة اإلسبلـ وعظمتو ،فهو يستمد أفكاره
ورآه من تعاليم اإلسبلـ وأخبلقو ومبادئوّ .

وشاعران غازي اجلمل 1من شعراء الدعوة اإلسبلمية ،كاف صاحب مبادئ وقيم إسبلمية يعرب عنها جبرأة ووضوح ،إنّو
شخصية ادلسلم احلق" ،الذي اكتملت صورة اإلسبلـ لديو ،فأصبح يتمثل اإلسبلـ قوالً ،وعمبلً ،ومنهجاً ،وسلوكاً،
تشع فيمن حولو ".2
وعلماً ،ودعوًة ،حىت حقق السعادة يف نفسو وأشعل نوراذلدى يف قلبو ،فأضاءت أنواره مثّ بدأت ّ
وديكن القوؿ أف الدراسات األدبية والنقدية حوؿ الشاعر قليلة ،ومل تعطى حقها ابلدرس والتحليل ،لذا ال
ب ّد من إلقاء الضوء عليو دلا يتميز بو شاعران من مقدرة فنية عالية يف النظم ،وتركيزه على ادلضامُت األدبية اليت هتم
اإلنساف وحياتو حبيث وظّفها خلدمة الدعوة اإلسبلمية ،إف ىذا التوظيف دينح الشعر الكثَت من اجلماؿ واالرتقاء
وصدؽ ادلشاعر ورىافة اإلحساس ونضج الفكر ،ابإلضافة دلا وجدتو يف نفسي من شعور ضلو الشاعر عندما قرأت
احلس اإلسبلمي والوطٍت يسري بدمو إذ يسعى إلحياء ىذه ادلفاىيم واألخبلؽ،
دواوينو الشعرية؛ فوجدت أ ّف ّ
واستنهاض اذلمم ورفض الظلم بكل ما أويت من قوة.
رفض شاعران الظلم الذي وقع على ببلدان وإنساننا بكل وجوىو ،فأخذ يشحذ اذلمم ،ويبث روح ادلقاومة
ليحقق احلرية ،فالشاعر يتسم ابلصراحة واجلرأة يف أقوالو ،ويع ّد نفسو مسؤوال عن كل فرد من أفراد أمتو ،مجع بُت
دراسة اذلندسة والشعر ،فكاف شعره من أجود الشعر؛ فهو أييت على الطبع دوف تكلّف وال تصنّع ،فجاء شعره معربا
عن مرحلتو أصدؽ تعبَت مبتعدا عن احلشو والرطانة والغموض .
وسوؼ نستعرض حياة الشاعر ّمن خبلؿ قولو"ىاجر والدي بعد نكبة 1948ـ من قرية مجزو قضاء اللّد
إىل سليم ببلطة يف انبلس مث انتقل سنة 1950ـ إىل مدينة غزة حيث عمل مديرا دلدرستها الثانوية ،وكاف والدي رمحو
هللا من قدامى ادلثقفُت يف فلسطُت وكاف أديبا شاعرا وخطيبا وكاف يكتب ادلسرحيات ويتقن سبثيلها وإخراجها حيث
قاـ بكتابة مسرحية (موقعة الَتموؾ) وشارؾ يف سبثيلها وإخراجها يف مدينة القدس قبل عاـ  ،1948كما كتب سبثيلية
(نضاؿ اجلزائر) وسبثيلية (نضاؿ فلسطُت) .ويف نفس السنة اليت انتقل هبا والدي إىل مدينة غزة وىي سنة 1950ـ،
ولدت ىناؾ ،ودلا كاف يل من العمر ثبلث سنوات خرجت دبفردي من ادلنزؿ ِ
وضعت فالتقطٍت أحد العرب (احلناجرة)
ومكثت فًتة من الزمن عنده وكاف يصطحبٍت مع أوالده لكروـ البطيخ ونود يف ادلساء إىل أف لقيٍت والدي بعد ألي
ونشأت صداقة محيمة بينو وبُت األعرايب وبقيت أتردد على بيت ذلك األعرايب الذي يدعى (أبو غاًل) كولد من
أوالده.
ويف سنة 1954ـ ،انتقل والدي إىل األردف حيث عمل مدرسا مث مديرا يف مدارس الشونة والسلط والزقاء،
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ودخلت ادلدرسة يف الزرقاء وأهنيت الثانوية العامة من مدرسة الزرقاء الثانوية ،مث ذىبت إىل يوغسبلفيا ودرست
اذلندسة ادليكانيكية مث درست ادلاجستَت يف اذلندسة يف جامعة الَتموؾ.
عملت مهندسا يف مؤسسة ادلواصبلت السلكية والبلسلكية سنة 1989ـ مث سافرت إىل نيويورؾ وىناؾ
عملت يف التجارة مدة مخس سنوات مث عدت إىل أرض الوطن ألاتبع العمل يف سلك التجارة ولغاية اآلف.
وكانت وال زالت يل أذف شاعرية هتتز وتطرب لو وخباصة شعر احلماسة وأحب اإللقاء الذي تعلمتو من والدي رمحو
هللا .بدأت زلاواليت الشعرية وأان طالب يف ادلرحلة اإلعدادية وساعدٍل على ذلك ثقة أساتذة اللغة يب حيث كانوا
يسندوف يل دور القراءة يف حصة ادلطالعة ويقولوف (ىذا الطالب ىو الطالب الوحيد الذي جييد فن القراءة يف الصف)
وكاف الطبلب يسمونٍت (الشاعر) دلا يروف من بداايت قصائدي ادلتواضعة.
يل ديواف مطبوع بعنواف (دمع الَتاع) وديواانف رلهزاف للطباعة ومها :ديواف (نفح الطّيب) وديواف (قناديل العرش).
وعضوييت يف اذليئات واجملاميع ىي :مساعد رئيس مجعية الكتاب اإلسبلمي ،عضو اذليئة اإلدارية لرابطة األدب
اإلسبلمي ،عضو مجعية ادلركز اإلسبلمي يف الزرقاء ،مساعد رئيس مجعية مجزو اخلَتية ،عضو مجعية الًتبية اإلسبلمية،
العشابُت األردنيُت .تويف الشاعر غازي اجلمل يف
عضو يف نقابة ادلهندسُت األردنيُت ،عضو رابطة
ّ
2010/10/12ـ.
كاف للشعر يف العصر اجلاىلي وما زاؿ أمهية كبَتة ومكانة خاصة ،فالشعر ديواف العرب ،يقوؿ ابن رشيق القَتواٍل:
"كاف العرب ال يهنئوف إال بغبلـ يولد أو فرس تُنتج ،أو شاعر ينبغ فيهم" ،3وقيل":كاف الشعر يف اجلاىلية عند
العرب ديواف علمهم ،ومنتهى حكمهم ،بو أيخذوف ،وإليو يصَتوف" ،4فالشعر عند العرب ىو احلامل دلآثرىم يف
احلرب والسلم ،فػ " ليس أظهر يف الشعر وال ألفت للنظر من عبلقتو ابلدين ،ولقد كاف عماد الشعر القدَل وقوامو
األانشيد الدينية واألساطَت ادلق ّدسة".5
تغَت جذراي يف طبيعة اجملتمع فأزاؿ الكثَت من عادات العرب السيئة كشرب اخلمر
إف رليء اإلسبلـ أحدث ّ
وحث على ما كاف عليو العرب من مكارـ األخبلؽ كالشهامة والوفاء والفروسية والكرـ
ووأد البنات ومعاقرة النساءّ ،
والشعر أيضا ،فاإلسبلـ اىتم ابلشعر من حيث طرح قضااي العقيدة والعبادات واألخبلؽ والدفاع عن اإلسبلـ وعن
الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،وأصبح الشعراء ينهلوف من صور القرآف الكرَل ومضامينو أمجل الصور وادلضامُت ،وخَت مثاؿ على ذلك
الشاعر حساف بن اثبت شاعر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص وغَته الكثَت .وال ننسى موقف استحساف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص لشعر أمية بن
الصلت .فكيف" ،وكاف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص يعلم أف العرب لن تدع قوؿ الشعر "ال تدع العرب قوؿ الشعر حىت تدع اإلبل
احلنُت"6ديكن للرسوؿ أف حيارب الشعر الذي يعترب أىم ملكة اشتهر هبا قومو ،لكنو عمل على توجيو ىذه ادللكة
خلدمة اإلسبلـ ونشر الفضائل بُت الناس  .وىذا ما وجدانه عند الشعراء العذريُت وما اتصف بو شهرىم من عفة
ومن االىتماـ ابلنفس أكثر من اجلسد ،وال ننسى التزاـ كثَت من الشعراء أمثاؿ :أيب العتاىية وأيب سباـ وادلتنيب والعماد
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األصفهاٍل ،واأللبَتي وابن خاسبة.
شجع عليو ليصبح قوة دافعة ضلو اخلَت وسبلح يف سبيل دعوة احلق" ،وكما
اإلسبلـ مل حيرـ الشعر ،بل ّ
كانت الدعوة إىل تعليم العقيدة سببا من أسباب فهم الناس أمور دينهم وعقيدهتم وشريعتهم ...ولقد كاف الشعر
واحدا من أىم أوجو النشاط االتصايل لتلك الدعوة ،فهو يعمل على تزويد اإلنساف ادلسلم ببعض احلقائق واألفكار
والتصورات والرؤى".7
يف العصر احلديث ظهر كثَت من الشعراء ديثلوف االذباه اإلسبلمي يف األدب ،ووجد لؤلدب اإلسبلمي يف ىذا العصر
ضوابط ومعايَت زلددة ال زبرج عن أدب اإلسبلـ ،يعرفو سيد قطب أبنو" :التعبَت الناشئ عن امتبلء النفس ابدلشاعر
9
8
ويعرؼ
اإلسبلمية"  ،وىو "التعبَت اجلميل عن الكوف واحلياة واإلنساف ،من خبلؿ ّ
تصور اإلسبلـ ذلذا الوجود" ّ ،
أبنو " :يستوعب احلياة كلها ....يعرب بصدؽ عن آماؿ اإلنساف ال يعرؼ العبث ...غَت معزوؿ عن احلياة
والواقع...ىو أدب الضمَت احلي..أدب الوضوح ..الصادر عن حياة نعمت اليقُت" ،10فاألدب اإلسبلمي أدب ملتزـ
ينبع من الدين اإلسبلمي الذي ىو منهج حياة متكامل وشامل ،فهو خياطب النفس اإلنسانية ،وحي ّفز عوامل اخلَت
فيها ،ويبعد عوامل الشر فيها؛ فمفهوـ االلتزاـ اإلسبلمي يف الشعر "أييت بعد تبلور معامل االنتماء عند الشاعر ادلسلم،
واتضاح آفاقو ،وتبُت مبلزلو ،وبروز مساتو يف نفس ادلنتمي ادلسلم" ،11لذا يؤكد سيد قطب على الشاعر أف "ديتلك
التصور اإلسبلمي الشامل ادلتكامل للكوف واحلياة واإلنساف ،وتكيف نفسو هبذا التصور ،ابإلضافة المتبلؾ الشاعر
انفتاح وجداٍل دائم ،وتوتر نفسي ال ينضب لو معُت إزاء الكوف واحلياة واإلنساف،عندئذ أييت االلتزاـ عفواي بعيدا عن
القسر والتكلف واإلكراه" ،12فالشاعر "يعرب عنو تعبَتا يتبلءـ مع ذلك التصور ،فإذا استشعر األديب ىذا الكوف
عرب عنو التعبَت البلئق ابإلحساس اإلسبلمي ،أو ابإلحساس غَت ادلتناقض وادلتصادـ
جبميع أشيائو إبحساس ادلسلم مث ّ
13
مع مفهوـ اإلسبلـ ،فبل عليو بعد إذ يفعل أبدبو ما يشاء"
وقد ُعّرؼ االلتزاـ اإلسبلمي يف الشعر أبنو" :أف يصدر الشاعر ادلسلم يف فن الشعر من خبلؿ نظرة
اإلسبلـ للخالق وسللوقاتو"،14وىو" :الذي يريده دعاة األدب اإلسبلمي ىو االلتزاـ اللغوي ،والذي يعٍت يف اللغة
(االعتناؽ)"15ونظرا لتعدد التعريفات ذىب سيد قطب إىل القوؿ أف مفرؽ الطريق :أف لئلسبلـ تصورا خاصا للحياة
16
كلها ،وللعبلقات والروابط فيو ،فأديا شعر نشأ من ىذا التصور فهو الشعر الذي يرضاه اإلسبلـ"
االلتزاـ اإلسبلمي ليس جديدا ،بل إ ّف "جاء مع الدعوة اإلسبلمية منذ صدر اإلسبلـ ،معربا عن القيم اجلديدة اليت
محلها الدين اجلديد فب ّدؿ كثَتا من القيم اجلاى لية؛ فالتزـ الشعراء اإلسبلميوف يف شعرىم هبذه القيم اليت جاءت سلتلفة
للقيم القددية؛ فتغَتت ادلفهومات القددية السلبية دبفهومات إجيابية إسبلمية ،وبقي شكل الشعر كما ىو يف اجلاىلية،
"فنستطيع أف نقوؿ :أف األدب والفن قد ازداد التزاما وذلك ابرتباطهما ابلدين" " ،17فبل ديكن أف منتع أكرب قدر من
الناس إال إذا جعلنا عملنا الفٍت منطواي على ىدؼ األخبلؽ" ،18فأمهية االلتزاـ اإلسبلمي تكمن أبنو " يؤكد ىدؼ
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اإلنساف يف ىذه احلياة ،وجيعل من ادلفهومات اليت يتلقاىا اإلنساف يف احلياة وسيلة لغاية ،ومادة حلركة ،من أجل بناء
19
الذات واجملتمع ،وفق مقاييس التصور اإلسبلمي"
إذف األدب اإلسبلمي يف الشعر جاء مع اإلسبلـ معربا عن قيمو اجلديدة اليت محلها ،فتب ّدلت ادلفاىيم اجلاىلية السلبية
دبفاىيم إسبلمية اجيابية  ،فهو"حيمل عاطفة أو نزعة إسبلمية ويعرب ويدؿ على مفهوـ فكري إسبلمي أو يدعو إليو،
فالذي دييزه عن غَته من ألواف األدب ومذاىب فن القوؿ زلليا وعادليا الداللة واحملتوى".20
ّ-مصادرّشعرّاحلسّاإلسالميّيفّشعرّغازيّاجلمل ّ

يف ىذا العصر ظهر الكثَت من الشعراء الذين ديثلوف االذباه اإلسبلمي يف الشعر منهم شاعران غازي اجلمل الذي تقوـ
على شعره ىذه الدراسة .فهو شاعر شديد التأثر دبا جرى من حولو من أحداث مثَتة ،ومن يقرأ شعره جيده يعرب عن
واقع األمة العربية ادلسلمة ،وتكالب األمم عليها واحملاولة على القضاء عليها ،لذا فهو يستنهض مهم أبنائها وإيقاظهم

من نومهم العميق ،وأيمرىم ابدلعروؼ وينهاىم عن ادلنكر ،موظفا آايت القرآن ّالكرًن ّوالسنة ّالنبوية ّيف ّشعرهّ

والتاريخّاإلسالميّ .

وفيما أييت نذكر ادلصادر اليت اعتمد عليها الشاعر يف دعوتو وشعره .
ّالقرآنّالكرًن:وظّف الشاعر غازي اجلمل الكثَت من الكلمات واجلمل اليت وردت يف القرآف الكرَل لكثَت من ادلعاٍل وادلضامُت
اإلسبلمية يف دعوتو ،فهو يقوؿ يف قصيدتو (وخذ بيمينك القرآف):21
نزفّاجملدّللدنياّعليّا
بربكّقفّوقلّايّقومّىيّاّّّّّّّّّّّّّ ّ
ّيزينّالقلبّإشعاعاّسنيّا
وخذّبيمينكّالقرآنّ

وانراّربرقّالكفارّحرقّاًّّّّّّّّّّّّ ّوتكويّالظلمّوالظالّمّكيّا
األرضٌنّطيّا
هبذاّالدينّننجوّمنّشقاءّّّّّّّّ ّونطويّايّأخيّ
َ
فعشّيفّلذةّاإلميانّحراّّّّّّ
ّ

واتبعّىديّأمح َدّابلتزامّّّّّّّّ
تعشّيفّىذهّالدنياّكرمياّّّ ّ

ووشّالنفسّثوابًّسندسيّا
ّ َّ
ّوكلّمنّينعوّرطباّجنيّا
ّوربياّيفّالورىّعيشاّىنيّا

فالشاعر ىنا وظّف كلمة القرآف من اآلية القرآنية:
ِ 22
ِ
ِ
َّاس وبيِنَ ٍ
ِِ
ئ الْ ُق ْرآ ُف
ات ِم َن ا ْذلَُدى َوالْ ُف ْرقَ
اف"  ،وقولو تعاىلَ ":وإِ َذا قُ ِر َ
" َش ْهُر َرَم َ
ضا َف الَّذي أُنْ ِزَؿ فيو الْ ُق ْرآ ُف ُى ًدى للن ِ َ َّ
23
ِ
فَ ِ
َّار لِ َم ْن ُع ْق ََب
ْ
استَمعُواْ لَوُ َوأَنصتُواْ لَ َعلَّ ُك ْم تػُ ْر َمحُو َف"  ،ووظّف كلمة الكفار من اآلايت ،كقولو تعاىلَ ":و َسيَػ ْعلَ ُم الْ ُكف ُ
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الدَّا ِر" ،24وقولو تعاىل" :اي أَيػُّها النَِّيب ج ِ
اى ِد الْ ُكفَّار والْمنَافِ ِقُت وا ْغلُ ْظ علَي ِهم ومأْواىم جهنَّم وبِْئس الْم ِ
ص َُت" ،25وأما
َ َ ُّ َ
َ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ
َ َ ُ ََ
ِِ 26
ِ
ٍ
ُت"  ،وكذلك مجلة( رطبا جنيا) وردت
كلمة سندسيا فقد وردت يف قولو تعاىل":يػَْلبَ ُسو َف م ْن ُسْن ُد ٍس َوإِ ْستَػْبػَرؽ ُمتَػ َقابل َ
ِ ِِ
َّخلَ ِة تُساقِ ْط علَي ِ
ك ُرطَبًا َجنِيًّا".27
يف قولو تعاىلَ ":وُىِّزي إِلَْيك جب ْذ ِع الن ْ َ َ ْ
والشاعر غازي اجلمل يوظّف كثَتا من الكلمات القرآنية يف سياقاتو الشعرية ،كقولو يف قصيدة (كتاب هللا):28
ّ

كنزّ
كتابّهللاّلألسر ّ
ارّ ٌ
أتملّيفّالكتابّوقفّمليّا ّ
ّ

قفتّأسرحّالنظراتّفيو ّ
ّو
ّ
ِ
منّحبارّالعلمّص ْرفا ّ
وأرشفّ
جواىرّمنّلطيفّاللفظّفيهاّ
إذاّماّصادفتّقلباّتقيا

ّ

ّيفيضّآللئاّللباحثينا

يسرّالناظرينا
ّذبدّعجبا… ّ
أكحلّمقليتّنوراّمبينا
ّ ّ
ّشراابّسائغاّللشاربينا
ّمرادّهللاّربّالعادلينا

ّأقامتّيفّجوانبوّاليقينا

أتّخرتّفكانتّّّّّّّّّّّ(رماحاّيفّصدورّالكافرينا)
وانّكفراّّر
ّ
ِ
ِ
ين" ،29وقد استخدمها الشاعر يف
فكلمة يسر الناظرينا تناص مع قولو تعاىل":إِنػ ََّها بػَ َقَرةٌ َ
ص ْفَراءُ فَاق ٌع لَ ْونػُ َها تَ ُسُّر النَّاظ ِر َ
معرض وصفو للقرآف الكرَل كتاب هللا الكرَل .وكذلك مجلة (سائغا للشاربُت) وردت يف قولو تعاىلَ ":وإِ َّف لَ ُك ْم ِيف
ِ ِ
ِ
ْاألَنْػع ِاـ لَعِبػرةً نُس ِقي ُكم ِشلَّا ِيف بطُونِِو ِمن بػ ْ ِ ٍ ٍ
ُت" ،30وكذلك مجلة ( رب العادلينا)،
صا َسائغًا للشَّا ِربِ َ
ُت فَػ ْرث َوَدـ لَبَػنًا َخال ً
ْ َ
ُ
َ َْ ْ ْ
(خرت).
وكلمة (اليقُت)ّ ،
يقوؿ هللا تعاىل :انِْفروا ِخ َفافًا وثَِق ًاال وج ِ
اَّللِ َذلِ ُك ْم َخْيػٌر لَ ُك ْم إِ ْف ُكْنػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف،31
اى ُدوا ِأب َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْػ ُف ِس ُك ْم ِيف َسبِ ِيل َّ
ََ
َ
ُ
يوظّف الشاعر ىذه اآلية القرآنية يف نصو اآليت للتدليل على أمهية ثبات ادلسلم على العقيدة ،وأ ّف هللا ىو الذي بيده
احلياة والرزؽ ،يقوؿ الشاعر يف قصيدة (انفر جلنات النعيم):32
ربّالسمواتّالطباقّوربكمّ

ّاندىّدبحكمّآيوّالعصماء

ىياّانفرواّهللّصانعّرلدكم ّ

ّفاجملدّرلدّشريعةّمسحاء

ىياّانفرواّللهللربّالذي ّ
ّ

ىياّانفرواّهلل…فاهللّالذي ّ
الّلنّتؤثرّحربكمّيفّرزقكم ّ

ضاء
ّأحياّالقلوبّبنورهّّّالو ّ
ّوىبّاحلياةّلغايةّمشّاء
ّفاهللّريبّرازقّاألحياء

وىنا يف ادلقطع اآليت صلد الشاعر يوظّف الكلمات القرآنية (خالق ،هللا ،رب العادلُت ،كن فيكوف) ،للتدليل على احلالة
الشعورية للشاعر ،فهو من ادلتوكلُت على هللا ألنو متيقن أبف من يتوكل على هللا لن خيذلو فهو حسبو ونعم الوكيل،
يقوؿ الشاعر يفّقصيدةّ(ّزأرّاألسود)ّ:33
ّ
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أانّلستّشلّنّجيلسونّىناّحزاىنّيفّالسجو ْنّ ّ
أانّلستّشلّنّيضحكونّويهزجونّويلعبو ّْن ّ

أانّصرخةّكربىّتزرلرّابلعواصفّالّتلٌنّ ّ
ْ
العادلٌن ّ
ّْ
أانّأستعٌنّّّخبالقيّّ..ابهللّربّ

وفيماّأييتّاآلايتّاليتّاقتبسّمنهاّمباشرةّ،أوّاستوحىّادلعىنّبصورةّغًنّمباشرةّ :
34
اَّللُ َربُّ ُك ْم َال إِلَوَ إَِّال ُى َو"
 "ذَلِ ُك ُم َِّ 35
ُت"
 "إِ َّاي َؾ نػَ ْعبُ ُد َوإِ َّاي َؾ نَ ْستَع ُىذه كانت بعض األمثلة والشواىد يف ديواف (دمع الَتاع) من اآلايت القرآنية ،اليت أتى هبا الشاعر سواء بطريقة
مباشرة أو غَت مباشرة ،ليدلل عن أفكاره ومعتقداتو ومبادئو يف الدعوة إىل اإلسبلـ ،شلا يكوف لو األثر البالغ عند
ادلتلقي ،وما ىذه األمثلة إال دليل على أف الشاعر غازي اجلمل ذو ثقافة قرآنية كانت من أىم مصادر اذباىو
اإلسبلمي.
ّ-السنةّالنبويةّالشريفة ّ

هنل شاعران من األحاديث النبوية الشريفة الشيء الكثَت لكوهنا جاءت "مفسرة للقرآف الكرَل ومفصلة حلدوده ،ومبينة
ألحكامو" ،36وحبكم تقافتو اإلسبلمية ،ووظّف ىذه األحاديث يف الدعوة إىل اإلسبلـ ،ونشر الفضائل ،والنهي عن
الرذائل ،وازباذ رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة ،قدوة لنا .وسندلل على ىذا ببعض ما ورد يف ديواف الشاعر من خبلؿ التصريح
أو التضمُت دلعاٍل األحاديث النبوية الشريفة.
يفّقصيدةّ(فراق) 37واليت نظمها الشاعر دبناسبة وداع أصدقائو يف يوغوسبلفيا ،واليت يتمٌت فيها من هللا أف جيمع
مشلهم يف أطهر بقعة يف األرض على جبل عرفات ليجددوا العهد مع هللا ،ويرفعوا راية اإلسبلـ عاليا .ويشَت الشاعر
إىل احلديث النبوي الشريف الذي يُظهر فضل يوـ عرفة وأمهيتو" :عن جابر بن عبد هللا :إذا كاف يوـ عرفة إف هللا ِّ
ينزؿ
إىل السماء فيباىي هبم ادلبلئكة.38" ...
فياّأىليّوأىلّالدينّأىلي ّ

ّ ّوداعاّحائراّأسفاّحزينا

عسىّنلقىّاألحبةّذاتّيومّّ

ّعلىّعرفاتّبٌنّالزائرينا

عسىّنلقىّاألحبةّذاتّيومّّ
عسىّأنّنلتقيّجنداّجبيش ّ

ّعلىّطهرّاحلديثّزللقينا
ّلنرفعّرايةّاإلسالمّدينا ّ

ّويوظّف الشاعر كلمة (تناجي) اليت وردت يف احلديث عن عائشة أـ ادلؤمنُت :سبحاف الذي وسع مسعو
علي بعض كبلمها ،فأنزؿ هللا
األصوات ،لقد كانت اجملادلة تناجي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،يف جانب البيت وإنو ليخفى َّ
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تعاىل" :قد مسع هللا قوؿ الّيت ذبادلك يف زوجها" .39يقوؿ الشاعر يفّقصيدةّ(نشيجّالًناع)ّ :40
تناديّأختناّيفّالسجنّ..تبكي
تناجيّهللاّيفّحلكّالليايل ّ

أالّايّمنّيفكّعرىّقيودي؟
ّ
ّ

ّوتدعوّيفّالركوعّويفّالسجود

ويتح ّدث الشاعر يف ادلقطع ّاأليت 41عن ظلم الناس لبعضها البعض ،فبل سبيل من التخلص من ذلك الظلم إال
يضمن الشاعر ادلعٌت يف احلديث الشريف ،عن عبد هللا بن عباس :مسعت نيب
ابلتوجو ابلدعاء هلل سبحانو وتعاىل ،ىنا ّ
إٍل أسألك رمحة من عندؾ...أسألك األمن يوـ الوعيد ،واجلنة يوـ
هم ّ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ ليلةً حُت فرغ من صبلتو :اللّ ّ
42
اخللود"...
إذليّأشتكيّبطشّالربااي

إذليّرمحةّىبهاّألنثى

ّ
ّ

ّومنّجورّالعبيدّعلىّالعبيد ّ
ّتقيهاّالنارّيفّيومّالوعيد ّ

يف نطاؽ ربريض الشاعر لشباب ادلسلمُت للدفاع عن أرضهم ومقدساهتم وما ينتظرىم من رلد وشهادة وحور عُت،
َُّت
فقد وظّف األحاديث الشريفة اآلتية لتقوية ادلعٌت وأتكيده" ،عن أنس بن مالك :إ ّف احلور يف اجلنّة يتغنػ ْ َ
احلور احلساف= ُىدينا ألزواج كراـ"،43يقوؿ الشاعر يفّقصيدتوّ(انفرواّجلناتّالنعيم)ّ :44
لن...ضلن ُ
ي ُق َ
فانفرّلربّالعرشّهلالج لج

التاريخّاإلسالمي

ّىياّانطلقّبعزميةّواابء

انفرّجلناتّالنعيمّمهروال ّفاحلورّترقبّزوجهاّبرجاء ّ

إف وعي الشاعر غازي اجلمل ابلتاريخ اإلسبلمي ،واالعتزاز بو ،سبثّل وعيّو الكبَت ،وثقافتو الواسعة ،اليت
تقوى وتشت ّد بفعل شبكة من ادلؤثرات النفسية واالجتماعية والثقافية ،ىكذا كاف الشاعر غازي اجلمل مع اتريخ أمتو
العربية ادلسلمة ،عاش أحداثها الكربى ووظفها على ضلو واسع يف شعره" ،فاألمة اليت تستطيع البقاء ىي اليت ذلا
ضمَت اترخيي تعي بو ماضيها وتفسر حاضرىا وتستشرؼ مستقبلها" ،45وىذا ما فعلو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص حُت ىاجر من
مكة إىل ادلدينة ادلنورة ،حيث أمر ببناء مسجده ،وعمل على ادلؤاخاة بُت ادلهاجرين واألنصار وذلك من أجل توحيد
تفرقوا" .،46فشاعران يف ادلقطعّ
ادلسلمُت واجتماع كلمتهم ،تصديقا لقولو تعاىل" :واعتصموا حلبل هللا مجيعا وال ّ
47
فنصب نفسو داعية إسبلمية-وىو كذلك أيضا -يوجو اخلطاب إىل
اآليت  ،صلده قد استولت العاطفة الدينية عليوّ ،

ادلسلمُت للعودة إىل اترخينا اإلسبلمي واستخبلص العرب ،ففي اإلرباد قوة ،ويف الفرقة فشل:
إيوّصحيبّس ّددواّخطوكم ّ

فكرواّفيمنّمضىّقبلكم ّ
إيوّصحيبّمجّعواّمشلكم

ّ

ّإنّمنّسارّعلىّالدربّوصل
ّإنّيفّالتاريخّتذكارّجلل
ّإمناّالفرقةّتوديّللفشل
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وىنا يستذكر الشاعر شخصية مهمة يف اترخينا العسكري واجلهادي ،شخصية القائد صبلح الدين األيويب وصبلتو يف
األقصى ،ويسرح الشاعر خبيالو ربت أتثَت الرغبة يف اخلبلص من احملتل ،فينادي صبلح الدين لينهض وخيلص القدس
من براثن اليهود ،يقوؿ:48
قمّايّ(صالح)أجبّمسرىّرسولكّقمّ

ىاىمّجنودكّفوقّاخليلّقدّوثبوا

ّ

ىزّّليواثّّيفّّّمعاقلها
فاحلقّّ ّّ

ّ

والكلّيرقبّأمراّمنّأوامركمّ

ّ

ّفماّّسواكّّلدىّّّاجللّىّّّيوافيو ّ
ّوالسهمّيفّالقوسّمشدو ٌدّلًنميو ّ
ّرىنّاإلشارةّّيسعىّكيّيلبيو ّ
ّفآثرتّأنّتعيدّاليومّماضيو ّ

قصيدة (صلح) نظمت دبناسبة الصلح الذي جرى بُت السادات والصهاينة يف (كامب ديفيد) ،يقوؿ الشاعر:49
بلدّىوىّفلتبكوّاألايم

ّ

ّ
منّبعدّماّس َق
تّالدماءّبطاحوُ
َ
ٍ
ٍ
ّمشؤومة ّ
ّ
فإذاّبوّيفّساعة

عاثّاليهودّبوّفساداّوحيكمّ

ّولتبكوّاألوراقّواألقالم
ّماّاشت ّدّخطبّأوّأمل ِ
ّمح ُّ
ام
ّ
ّقدّدىاهّجذام
ّيغدوّطريداً
ُ
ّوذلمّتزانّوترفعّاألعالم ّ

يستغل الشاعر معاىدة كامب ديفيد ،ليوظفها يف بياف حاؿ األمة العربية وما تعانيو من الذؿ واالنكسار بعد اتفاقية
الصلح اليت وقّعت .إف مهمة تثوير الواقع الراىن ،وزلاولة معاجلة مشكبلتو ،تقتضي شيئا من العودة إىل ادلاضي ،لذا
ال يفتأ الشاعر يستذكر التاريخ الراىن ،فيذكران بػ (أحداث مدينة طرابلس الدامية واليت كانت من قبل الدولتُت

العربيتُت :سوراي وليبيا ض ّد الفلسطينيُت يف طرابلس/بَتوت) ،يقولّالشاعر 50على لساف فتاة فلسطينية يف طرابلسّ :
وصحوتّمنّنوميّعلىّمحمّ

ّمألتّفؤاديّكلّوّذعرا ّ

أيقنتّأنّيهوداّقدّىجموا ّ

ّوفغرتّفاىيّابألسىّفغرا ّ

فالنارّمنّفوقيّومنّربيت ّ

فإذاّأيبّوالدمعّيغمره

ّ

انديتّمنّلبنانّصارخة

ّ

ىذاّرصاصّالعربّايّبنيت ّ

لوّقلتّمأسايتّعلىّجبل ّ
والعربّ ٍ
ّويفّدعة ّ
ٍّ
يفّنوم
ُّ
مسكينةّأشكوّالضياعّذلم ّ

ّوالدمّمنّحويلّجرىّهنرا ّ
ّ ....

يبديّجواابّمؤسفاّمرا ّ
ّ
ّ
ولئنّحييتّستفهميّاألمرا ّ
ّ
َ
أمسعتّمنّأملّالنِّداّبُصرى ّ
ّ ُ
ّلشققتّمنّىولّاألسىّالصخرا ّ
ٍ
فكأهنمّمنّأمةّأخرى!! ّ
ّ
ّولقدّأضاعواّقبليّادلسرى!! ّ
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موضوعاتّشعرّاحلسّاإلسالميّيفّشعرّغازيّاجلملّ(ّالشعرّالديينّ،الشعرّالعرويبّ،الشعرّاالجتماعي)ّ ّ
ّ-2
ّ
إف الشاعر غازي اجلمل قد بذؿ كل جهده يف سبيل دفاعو عن اإلسبلـ وادلسلمُت ،ومناىضة الظلم الواقع
عليهم بكافة أشكالو ،فاإلسبلـ يف حقيقتو نظاـ أيخذ ابإلنساف للكماؿ ،واإلنساف ادلسلم ىو الذي يرفض الظلم
واجلور لنفسو ولآلخرين ،ويعمل على إقامة العدؿ من خبلؿ الدعوة إىل الرجوع لدين هللا وسنة نبيو والثورة على
وحرض الشباب على رفض الفساد االجتماعي واالقتصادي
الظلم ،وقد وظّف الشاعر ىذه القيم يف شعرهّ ،
والسياسي.
ّالشعرّالديين ّقاؿ تعاىل" :ومن أحسن قوال شلن دعا إىل هللا وعمل صاحلا وقاؿ إنٍت من ادلسلمُت" ،51فالدعوة كلمة" من
األلفاظ ادلشًتكة اليت تطلق على اإلسبلـ أو الرسالة وعلى عملية نشره وتطبيقو وبيانو".52
إف من أىم واجبات الفرد ادلسلم الدعوة إىل اإلسبلـ واألمر ابدلعروؼ والنهي عن ادلنكر ،يقوؿ هللا سبحانو وتعاىل:
"ولتكن منكم أمة يدعوف إىل اخلَت وأيمروف ابدلعروؼ وينهوف عن ادلنكر وأُولئك ىم ادلفلحوف" ،لذا ال ب ّد للمسلمُت
ظل ما ُحياؾ لئلسبلـ وادلسلمُت ،فػ "الدعوة
ولعلماء اإلسبلـ من ادلضي قدما يف الدعوة إىل اإلسبلـ خاصة يف ّ
أصبحت ضرورة شرعية وضرورة حتمية على كل من انتسب إىل أمة اإلسبلـ شيبا وشبااب رجاال ونساءً...يقوـ هبا كل
حسب طاقتو وحسب إديانو ،53"...وذلك لقولو تعاىل" :وادلؤمنُت وادلؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمروف ابدلعروؼ
وينهوف عن ادلنكر" ،54فالداعي إىل هللا ىو "ادلسلم مطلقا ،ألف الدعوة وظيفة كل مسلم ،55"...لقولو تعاىل" :قل
ىذه سبيلي أدعو إىل هللا على بصَتة أان ومن اتّبعٍت وسبحاف هللا وما أان من ادلشركُت" ،56والدعوة تكوف لعموـ الناس
دوف استثناء مهما كانت جنسيتو ولونو ومهنتو ،وهبذا "الدعوة عامة جلميع البشر وليس جلنس دوف جنس أو طبقة
دوف طبقة" ،57وشاعران غازي اجلمل من شعراء الدعوة اإلسبلمية الذين سخروا قلمهم وشعرىم يف الدفاع عن
استمر على ذلك ،حىت وافتو
اإلسبلـ وادلسلمُت ،فهو داعية يدعو إىل اإلسبلـ من خبلؿ شعره ،منذ نشأتو ،و ّ

ادلنية،يقولّالشاعرّ :58

وأنتّأخيّبربكّالّتلمين ّ
فالّانمتّعيونّيفّأما
أترضىّأنّيداسّعلى

ّ
ّ

فقدّىجمتّعلىّاإلسالمّمجعا

وديسّاحلقّوانتُهكتّفتاة ّ
فياّهللّكمّانحتّعليها

تناديّتستغيثّبكلّبرّ
ّ

ّ
ّ

ّإذاّأقلقتّأشبالّاألسود

ّوجندّالبغيّهتتكّيلّحدودي
ّطوالّالعمرّهترعّللسجود؟!
ّسراايّالبغيّوالشرّالكؤود

ّتناديّسبطّ(ىرونّالرشيد)
ّمحائمّإذّتنوحّبالّحدود

ّوتدفعّكلّشيطانّمريد ّ
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الرد على أعداء اإلسبلـ الذين هتتك احلدود وتدوس على اجلباه اليت طوؿ عمرىا هترع
ىنا يبُت الشاعر أنو ال ب ّد من ّ
العز ىو اجلهاد يف سبيل هللا ،لذلك جيب أف ال يكوف ىناؾ لوـ ،فهذه الدعوة ذات مبادئ
للسجود ،فالسبيل إىل ّ
عظيمة ،الغاية منها رضا هللا تعاىل.

ويف ادلقطعّالشعريّاآليت ،59يؤكد الشاعر على أمهية ادلوت الذي خيافو الناس ،ابستثناء الدعاة والعلماء؛ لعلمهم دبا
ربسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواات بل أحياء عند رهبم يرزقوف":60
أع ّد هللا ذلم يف اجلناف ،لقولو تعاىل" :وال
ّ
ّ

أالّايّأخوةّاإلسالمّىبّوا
ود ّكواّمعقلّالطغيانّحىت ّ
فموتّيفّسبيلّهللاّخًن

ّ

وابإلميانّجيريّيفّالزنود
ّ
ّ
ّتالقواّهللاّابألجرّادلزيد

ّمنّاإلخذاءّّيفّظلّالقرود ّ

يناشد الشاعر أبناء اإلسبلـ ليهبوا لنصرة إسبلمهم ،فادلوت يف سبيل هللا أفضل من حياة ال ّذؿ واخلنوع " إف ادلوت
لدى الشاعر الثوري ىو سبيل االنتصار ،وابب من أبواب احلياة".61

ويف قصيدةّ(ّمريرّالعلقم) ،يؤكد الشاعر على ضرورة التمسك بشريعة اإلسبلـ وتطبيقها ،وابلقرآف الكرَل دستورا،
وهنج رسوؿ هللا حياة ،يقوؿ الشاعر:62
ايّأمةّاإلسالمّىيّاّفامسعي ّ
عوديّإىلّشرعّاإللوّوحكموّ
ولتشهدّالدنياّلدينّدمحمّ

ّ

ّمينّادلواعظّوالنصائحّفافهمي ّ
ّإالّّتصوينّشرعّربِّكّتندمي ّ
ّعصراّبوّيزىوّجبٌنّادلسلم ّ

فالشاعر يف ادلقطع السابق ،يتساءؿ عن الرجاؿ األشاوس أين ذىبوا ،ىؤالء الذين يتصفوا ابلعقوؿ الراقية ،واحلزـ
ابألمور ،والشجاعة ،فهؤالء على عاتقهم توحيد صفوؼ األمة ورفع راية اإلسبلـ ،وال شك يف أف مهمة تثوير الواقع
الراىن ،وزلاولة معاجلة مشكبلتو ،تقتضي شيئا من العودة إىل ادلاضي واستقراء عوامل النصر والتقدـ فيو.

يقوؿ الشاعر يف قصيدةّ(خذّبيمينكّالقرآن)ّ :63
بربكّقفّوقلّايّقومّىيا ّ

وخذّبيمينكّالقرآنّنورا

وانراّربرقّالكفارّحرقا

ّ
ّ

هبذاّالدينّننجوّمنّشقاء ّ

اإلميانّحرا
فعشّيفّلذةّ
ّ
واتبعّىديّأمحدّابلتزام

تعشّيفّىذهّالدنياّكرميا

ّ
ّ
ّ

نزفّاجملدّللدنياّعليّا ّ
ّ ّ
ّيزينّالقلبّإشعاعاّسنيّا ّ

ّوتكويّالظلمّوالظالّمّكيّا ّ
ّونطويّايّأخيّاألرضٌنّطيّا ّ
ووشّالنفسّثوابّسندسيّا ّ
ّ ّ
ّوكلّمنّينعوّرطباّجنيّا ّ
ّوربياّيفّالورىّعيشاّىنيّا ّ
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خياطب الشاعر أخاه يف اإلسبلـ ،ويقصد كل فرد من أفراد ادلسلمُت ،أبف أيخذ القرآف بيمينو ،فهو زينة للقلب ،وانرا
ربرؽ الكفار ،فباإلسبلـ صلاة وحياة دائمة خالدة ،فالشاعر يستغل الًتاث احلضاري العريب احململ ابألرلاد ليوظفو يف
ادلقارنة بُت حاضر األمة وما يعتوره من وىن ،وماضيها ادلشرؽ ،ولعل الشاعر يقصد ذلك قصدا الستفزاز مشاعر
قومو لينهضوا ،دلعاجلة مشكبلهتم.64

ودبناسب اإلسراء وادلعراج الشريفاف ،يقولّالشاعر:65

ربّالسماءّبوّأسرىّفالّعجب

ّ

ّوىلّيقالّلريبّجئتّابلعجب؟ ّ

أسرىّبوّحنوّأوىلّالقبلتٌنّلكي

ّ

ّيعليّمكانتهاّيفّاجملدّواحلسب ّ

ّ

ُّجىّسبب ّ
ٌّ
أسرىّبوّليالّوالد
ّالشعرّاالجتماعيّّّ ّ

ّيفّأنّيبٌنّمجالّالبدرّكالذىب ّ

يصف حاؿ أبناء اجملتمع وما يتعرضوف لو من تطاوؿ األقزاـ وأرابب اذلوى وظهور أصحب القلم الرخيص
ادلأجور يف الساحات ،لذا ال ب ّد ألبناء اجملتمع الواعي من مواجهة الظلم أبشكالو ،ليعلموا أ ّف ىناؾ أحرار يدافعوف
عن رلتمعهم ،يقوؿ الشاعر يف قصيدةّ(دوافع)ّ :66

ماّكنتّأحسبّأنينّيوماّأصوغّالوجدّشعرا ّ
فلقدّأابنّاذلامشيّأبنّيفّاإلنصاتّخًنا ّ
ّ

فبقيتّيفّالصمتّادلهيمنّقابعاّشهراّفشهرا

حىتّرأيتّتطاولّاألقزامّيفّالساحاتّفخرا

اّوفرا
ور
أيتّأراببّاذلوىّقدّىامجواّكر ّ
ّ
وتطاولّالقلمّالرخيصّعلىّالرجالّيقولّىجرا
...

أذينّأسرا
وإذاّبصوتّمنّصديقّالعمرّيفّ
ّ
انشرّّعلىّذلبّالقصيدّوقلّأخيّشعراّونثرا
...

اكتبّفاينّالّأطيقّعلىّبقاءّالظلمّصربا

اكتبّوسطرّيفّجبٌنّالكونّإمياانّوطهرا

لتّحرا ّ
وليعلمّالتاريخّأنّكّايّأخيّماّز
ّ
إف قدرة الشاعر اللغوية ومجاؿ صوره واضحة يف أبياتو الشعرية وذلك لصدؽ شعوره ،فػ"الشعر اجليد ديتاز قبل كل
شيء أبنو مرآة دلا يف نفس الشاعر من عاطفة ،مرآة سبثل ىذه العاطفة سبثيبل فطراي بريئا من التكلّف ،واحملاولة".67
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ويف قصيدةّ(فراق) ،68واليت نظمت دبناسبة وداع الشاعر أصدقائو يف يوغوسبلفيا ،يناشدىم ويوصيهم بتقوى هللا،
ألهنا زاد ادلؤمن ،وأف يكونوا جنودا خلدمة اإلسبلـ ،فخطابو خطااب مشفوعا ابحلب واألمل كي يكملوا ادلسَتة،
للحصوؿ على رضا هللا والفوز جبنتو:
أفارقّإخويتّأسفّحزينا

ّ

فياّصحيبّأعاىدكمّأبين

ّ

ألىليّسوفّأغدوّبيدّأين ّ

وأوصيكمّبتقوىّهللاّدوما ّ
وأنّتبقواّعلىّاألايمّأسدا ّ
وعهداّأنينّماّعشت أحيا ّ
وماّتصبوّإليوّالنفسّمنكم ّ
فياّأىليّوأىلّالدينّأىلي ّ

ّإىلّوطينّوقدّغُ ّربتّحينا ّ
ّأفارقّخًنّأىلّسللصينا ّ

ّحلسنّصنيعكمّأبقىّمدينا ّ
ّفتقوىّهللاّزادّادلؤمنينا ّ
ّحبملكمّاألمانةّدائبينا ّ
ّلدينّهللاّجندايّأمينا ّ

ّلزالّيتّتكونواّصافحينا ّ
ّوداعاّحائراّأسفاّحزينا ّ

ويظهر لنا إحساس الشاعر الكبَت ابدلسؤولية الدينية ادللقاة على عاتقو ،فهو يعاىدىم ما عاش حيّا أف يبقى جنداي
أمينا لدين هللا ،وىو يؤكد على أ ّف أىل الدين أىلو ،ونبلحظ على شعره أنو جاء سلسا ،سهبل دوف عناء وتكلّف؛
فالشعر إذا "مل أيت طبيعيا كما أتيت األوراؽ للشجرة فمن اخلَت أال أييت البتة" .69

قصيدةّ(أماه)ّ،يرّكز الشاعر على أمهية األـ ودورىا يف اجملتمع ،إذ يقوؿ:70
ويف
ّ

اهّايّمنّأرضعتينّاحلبّيفّعهدّالطفول ْةّ ّ
ّأم
ّ
َّ
غذيتينّابحلقّابلصربّاجلميلّوابلرجول ّْة ّ
بيَّ ِ
نتّأ ّنّالدينّإصر ٌارّعلىّنيلّالفضيل ّْة ّ
وطلبتّمينّأنّأطيعّهللاّمتَّبعاّرسولَّْو ّ
وطلبتّمينّأنّأثورّعلىّاخلناّوعلىّالرذيل ّْة ّ
إف ادلتأمل يف األبيات السابقة جيد رلموعة من ادلبلمح اجلمالية مثل األلفاظ ادلألوفة والتناسق بُت اللفظ وادلعٌت ما
يكوف لو من أثر يف نفس ادلتلقي ،فالشعر "جيب أف يسحر اآلذاف والنفوس معا ابأللفاظ اجلميلة اليت سبتاز أحياان
ابلرصانة واجلزالة ،وسبتاز أحياان ابلرقة واللُت".71

يقولّالشاعر 72واصفا حاؿ بناتنا وشبابنا يف اجلامعات:
أينّاإلابءّاحلرّوالقيم
ّ

ّ

فالعرضّىانّوصارّمبتذ ّالً ّ
ايّمنّبعثتّهباّمكحل ّةً ّ
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ّأينّالرجالّالصادقونّىم؟ ّ

ّوالصدقّجاستّفوقوّقدم ّ
ّيهتزّمنهاّالرأسّوالقدمّ! ّ
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كيّالّيفوحّبعطرىاّاحلرمّ ّ
ّّ
ُ
ّْبذلكّعرضّأخت ِه ُّم ّ
ّربفظ
َ

افّىوىّ
واحفظّبنيكّمنّاحنر
ً
ّقاتالّلكم ّ
ُّ
العلمّإنّماّزانوّخل ٌقّّّّّ
أضحىّعدواً
ُ
وىنا أييت دور الشعر ادللتزـ يف احلياة وتوعية اجملتمع للخطر احملدؽ هبم ،فهم يريدوف شعرا خاليا من [أخبلؽ "وأخطر
ما يواجو األدب العريب اليوـ الدعو ادلبثوثة إىل أدب ادلتعة والشهوة والفن اخلليع ...واليت ال تتفق مع الفكر اإلسبلمي
األصيل".73
الشعرّالعرويب ّ
يصف حاؿ األمة العربية فيقوؿ يفّقصيدةّ(اثرّالقريض):74
لبنانّأصبحّمفجوعاّبنكبتوّ ّ

يفّكلّانحيةّعذراءّابكي ّةٌ ّ
أما يف وصف مصر فيقوؿ يف قصيدةّ(اثرّالقريض):
ٍّ
ّمنّكرب
والنيلّحلّبوّماّحلَّ
َّ

دّاألعداّلياليو ّ
ِّ
منّبعدّماّسو
ّ
ّ
ّترويّمآسيو ّ
ِّ
ّحًنىّواثكلةُ

ّ ...

ٍ
كمّمنّمصائبّقدّحلّتّبواديو ّ
ّ

ّ ...

واخلليج العريب ليس أبفضل حاؿ ،إذ يقوؿ يف القصيدةّنفسها:
ايّمنّجيهزّأكفاانّويرسلها ّ
ُ

ّماّيفّاخلليجّمنّاألىوالّكافيو ّ

ٍ
والعربّيفّدعةّانمواّعلىّأملّ

ِ
أنّيقصفّالرعدّأعداءّاذلدىّفيوّ ّ
ّ

ّ ...

ابألمة العربية من أالـ وظلم وحروب ودمار ،متنفسا دلشاعره القومية ومهومو الوحدوية ،فتفجرت
حل ّ
وجد الشاعر ،ما ّ
حيمل أبناء األمة العربية وزر ما ىم بو من ضعف ووىن،
قرحيتو شعرا عريب النغمة ،إف الشاعر يف األبيات السابقة ّ
فالتجزئة يف الوطن العريب ،وما ينجم عنها من خبلفات ومنازعات ،أسبااب تقف وراء ضياع األمة اليت أصبح النوـ
صفتها األساسية.
ويف السخرية من العرب ،يقولّالشاعر:75

بّيفّكلّالبقاعّذبهزوا ّ
فالع ْر
ّ
ُ
لكنّهاّسكتتّسكواتّمذىال ّ
ماّابلّىاتيكّالقنابلّوحيها ّ
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ِ
أنعمّبتجهيزّالقنابلّأنعمّ ّ
ّ
ّ ُّ
ُّم ّ
ّوربسرّوتكت ِّ
بتخش ٍع ّ
ِّ
ملّتنتقمّيوماّلصرخةّأًن؟ ّ
ّ
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وال يتواٌل الشاعر عن السخرية من العرب وحاذلم ،فاىم قد ذبهزوا ابلقنابل لقتاؿ األعداء ،إال أهنا قنابل ساكنة ال
هتب لنجدة أرملة.
ّ

يقولّالشاعرّ :76

وارحمّجبودكّايّرابهّأمتنا ّ
ّ
ايّأميتّإنّأردتّالعزّسام َق ّوُ ّ
ّ
ايّأمةّاحلقّإنّهللاّسائلنا ّ
ايّأميتّإنّىذاّالدينّرائدان ّ

ّوامننّعليهاّفوف ّقهاّإىلّالرشد ّ

ّ ...

ّقرآنّربكّلألحكامّفاعتمدي ّ
ٍ
دد ّ
اّحباانّوعنّمالّوعنّعُ ِّ
عم
ّ ّ
ّلألبد ّ
ّحنوّالكمالّّ...وفيوّالسع ًد ِّ

لقد عرؼ الشاعر أف بناء األوطاف يكوف من خبلؿ الشباب وبنائهم بناءً إسبلميا مبنيا على قيم اإلسبلـ

السمحة ،لبلعتماد عليهم يف توحيد صفوؼ األمة العربية اإلسبلمية والذي لن يتحقق إال ابرتفاع راية اإلسبلـ عالياّ،
يقولّالشاعر:77

اخلامتة

اكّمترسوا
أينّالرجالّعلىّالعر ّ
إنّشئتمّايّعربّوحدةّص ّفكم

ّ
ّ

ّأينّالنّهىّواحلزمّواإلقدام
ّفلًنتفعّفوقّالرابّاإلسالم ّ

لقد شكلت ىذه الدراسة زلاولة لًتكيز الضوء على (احلس اإلسبلمي يف شعر غازي اجلمل) ،واستطاعت
أف تكشف عن بعض اخلصائص ادلميزة يف نتاجو الشعري ،ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة ما يلي:
 -1أ ّف شاعران غازي اجلمل امتلك حسا إسبلميا عاليا انبعا من إديانو الشديد بعقيدتو اإلسبلمية وقيمو ومبادئو،
وحبّو لوطنو ودفاعو عنو ،ظهر ذلك واضحا يف تكوين شخصيتو األدبية والعلمية حبيث أخذ معجمو الشعري وصوره
من تعاليم اإلسبلـ ومبادئو ،فاتسمت مجيع نصوصو الشعرية بلمسات مجالية ساحرة.
 -2اعتمد الشاعر على السَت على هنج الشعراء القدماء يف بناء قصيدتو؛ لذا جاء شعره شعرا تقريراي مباشرا.
 -3كشفت لنا الدراسة عن ثقافة الشاعر اإلسبلمية والسياسية والثقافية ،وإحساسو ابلدور ادللقى على عاتقو ذباه
رلتمعو وأمتو.
 -4كشفت لنا الدراسة ادلوضوعية لشعر غازي اجلمل أف الشعر اإلسبلمي حيتل مكانة ىامة يف شعره.
احلس اإلسبلمي
-5غلبت األلفاظ الدينية يف معجم الشاعر الفٍت على غَتىا ،شلا يؤكد حقيقة ىذه الدراسة بوضوح ّ
لديو.
 -6إ ّف األدب اإلسبلمي أدب أخبلقي يهتم ابلفرد واجملتمع بكل أطيافو ويرتقي هبما.
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