جملة اللغة العربية وآداهبا
السنة التاسعة  ،العدد ال رابع  ،شتاء  4131هـ
صفحة 445- 88

الشعراملقدسي ومساته الفن يّة
*

أستاذ مساعد يف جامعة املصطفى العاملية وجامعة طهران  -فرديس فارابی
(تاريخ االستالم 4135 /2 /82 :؛ تاريخ القبول)4135 /48 /7 :

ملخّص املقال
يهدف البحث إلی الوقوف عند مسات وخصائص الشعرالفلسطيين بشكل عام والشعر املقدسي بشكل خاص
واستعراض تلك اخلصائص والسمات ومعرفة تطورها وأثرها علي الشعر الفلسط يين والقدس بالذات ح يث شغلت
مد ينة القدس مكاناً بارزاً ومم ي زاً يف القض ية الفلسطينية وشعرها.تناولت الدراسة الشعر الغنائي ،والشعر
الدرامي والقصصي،واألسطوري ,وامللحمي و السمات البارزة يف الشعر املقدسي أمثال :اخلطاب ية  ،واملباشرة ،
وروح العقيدة  ،واملقاومة  ،وااللتزام و…لتسليط الضوء عليها واحملاولة لكشفها ودراستها ,دراسة أدبية معاصرة
السيما بعد النكبة والنكسة واالنتفاضة ،وقد ركز البحث علی أبرز شعراء األرض احملتلة الذين أثّر شعرهم علی
القدس و أثّر القدس علی شعرهم  .ولقد توصّلت هذه الدراسة إلی نتائج هامّة ذكرهتا آخر املقال.

الكلمات الرئيسة
مسات،القدس،فلسطني،الشعر الغنائي،امللحمي،االلتزام.

 *4الكاتب املسؤول اهلاتف18482545324 :
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مقدمة
ال شك أن الشعر مرآة عصره ولسانه الناطق،حيث يعكس ما خيتلج يف النفوس وكشف عن
األحاسيس والعواطف ,ومن هذا املنطلق أن شعر القدس وبعد احتالله من قبل الصهيونية
العاملية ميثّل الوجدان الفلسطيين النابض ويعرب إلی حدٍ كبريٍ عن مأساة شعب ناضل ببسالة
و شجاعة وجرأة وتصدی وقاوم بكلّ الوسائل املتاحة لديه من سالح وحجر وكلمة وأدب
والسيما الشعر وذلك ألن املقاومة بالشعر هي أحد وجوه الصمود وشعلة النضال والكفاح
املستمر وروحه الصارخة حتی حترير فلسطني وعاصمتها القدس الشريف .وكما نعلم إن
الشعر الفلسطيين وال سيما شعر القدس شهد تطوراً ملحوظاً يف الشكل واملضمون وبرزت
فيه فنون ومسات جتلّی البعض منها يف الشعرالغنائي ،والدرامي ،والقصصي ،وامللحمي،
واألسطوري,وهنا تك من أمهية طرح هذه املسألة والوقوف عندها ,لذا جاء هذا البحث
ليلقي ضوءاً أو أكثر علی السمات واخلصائص األساسية يف شعر القدس ونعين هبا تلك
السمات التی اصطبغ هبا الشعر يف فلسطني وكان ملدينة القدس األثر البالغ يف حتريك بل
إ شعال نريان قلوب شعراء املقاومة ومن تلك السمات:الزنعة الثورية,واخلطاب املباشر,
وروح العقيدة واإلميان ,وااللتزام باإلنسانية والشرائع السماوية ,واالصرار علی
املقاومة و…
وهلذا االختيار ما يربره,فقد توغلت صورة القدس يف جسد القصيدة الفلسطينية لدی
أكثر شعراء املقاومة بصورة الفتة لالنتباه ,وهو أمر -فيما يعلم الباحث – مل يتحقق لدی
الشعراء اآلخرين .ومن هؤالء الشعراء :هارون هاشم رشيد,حسن البحريي,حممود
احلوت,حممد مشس الدين,فدوی طوقان,نزار قباين,مسيح القاسم,عبد الرحيم
حممود,فقد شكلت تلك امليزات واخلصائص النسيج األساس يف شعرهم.
هذه الدراسة قطعاً ال تدّعی أهنا أوّل من طرق هذا الباب ولكن يتميزهذا البحث إلی
حد كبريعن الدراسات السابقة من كتب ومقاالت ورسائل جامعية  -والتی استفدت منها
كثرياً -أمثال:الشعرالفلسطيين املقاتل لزنيه أيب نضال(,)4871الشعر الفلسطيين يف نكبة
فلسطني لعبد الرمحن الكيايل(,)4875احلركة الشعرية يف فلسطني احملتلة لصاحل أيب
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أصبع(, )4878موسوعة األدب الفلسطيين لسلمی اجليوسي(,)4887أدب املقاومة لغايل
شكري( , )4487الشعر املقاتل يف األرض احملتلة هلارون هاشم رشيد(,)4895األدب
الفلسطيين املقاتل حتت االحتالل لغسان كنفاين(,)4892أدب املقاومة يف فلسطني احملتلة
للمؤلف نفسه(,)4899أدبيات بايداري حملمد رضا سنكري(4328ه.ش) ,وغريها من
الدراسات األخری ,بأنه حماولة لرصد ميزات وخصائص الشعر املقدسي والتّركيز عليها
نقداً وحتليالً وبيان مدی تأثريها يف اإلنسان احلر بشكل عام واإلنسان املسلم بشكل خاص
بأبعادها املوضوعية والفنية .ولك نّ الدراسات السابقة مع أمهيتها,مل تعاجل املوضوع هبذا
الشكل املرك ز واملنسجم ,حيث تناولتها إما تناوالً عاماً وخاطفاً أو مل تعرض هلا وركزت علی
موضوعات الشعرالفلسطيين بشكل عام كاملوضوعات االجتماعية ,أو موضوع اجلهاد
و…فقط ,والفرق يف الدراسات اليت قدمت يف البالد العربية أو اجلمهورية اإلسالمية يف
إيران ,إضافة إلی هذا فإن كل ما قيل وكتب ويقال ویكتب عن القدس وفلسطني ليس
ك افياً ومازال الشعر املقدسي معيناً خصباً للبحوث والدراسات شكالً ومضموناً وذلك لسبب
بسيط أال وهو عمق اجلراح ,وكثرة الزنيف ,وشدة األمل ,وطول الزمن ,حيث نشاهد
القدس ال تزال مكبلة بقيود االحتالل.
أيضاً حياول هذا املقال ,الكشف عن مدی أثر القدس علی الشعر الفلسطيين ,وهل
هذا األثر يالحظ عند كل شع راء فلسطني؟وهل خيتص جبيل دون جيل؟ وهل استطاع شاعر
القدس شحذ العزائم لتحريرمدينته؟ ما هي اخلصوصيات امللموسة يف هذا الزخم الكبري
من الشعر؟ هذه أسئلة حناول اإلجابة عنها -حبول اهلل وقوته -وقد رأی الباحث يف هذه
الدراسة أن يتّبع املنهج الوصفي الذی يتيح له القدرة علی وصف مسات شعر القدس
والتوقف عندها و التأمل يف بعض زواياها ليتزوّد مبعلومات متكنه من التحليل والتفسري
واتّخاذ القرار فيما تسفر الدراسة عنه من نتائج.

أوالً :القدس والفنون الشعرية:
أ ـ القدس والشعر الغنائي.
ب ـ القدس والشعر القصصي واألسطوري والدرامي.
ج ـ القدس والشعر امللحمي

 011

ثانياً :القدس ـ اخلصائص والسمات:
أ ـ اخلطابية املفرطة واملباشرة.
ب ـ البساطة والوضوح.
ج ـ روح العقيدة واملقاومة وااللتزام.

أوّالً :القدس والفنون الشعرية
أ ـ الشعرالغنائي
اختلف القدامى واحملدثون يف حتديد الشعر الغنائي .فانطلق الفريق األول من الشكل
اخلارجي وانطلق الفريق الثاين من املض مون يف التعريف به .وذلك ألن القدامى كانوا يغنون
الشعر فريتبون أبياته بطريقة تيسر هلم انشاده وترتيله,يف حني أن احملدثني نرروا إليه
علی أنه تعبري عن العاطفة االنسانية .ومع ذلك فقد أمجعوا كلهم علی أن الشعر الغنائي هو
غىن النفس.أيضا قالوا الشعر الغنائي يعين باملوضوعات الشخصية والعامة اليت تشمل حياة
االنسان والعاملني احملسوس وغري احملسوس اللذين ينطلقان من االنسان ويدوران حوله
متسعني شيئا فشيئا ليشمال قضايا الفرد ,واألسرة ,والوطن ,االنسانية ,والطبيعة,
والعامل ,واهلل( .جبور عبدالنور,4878,ص )454وميكن أن نقول الشعر الغنائي هو أغنية
اإلنسانية ورسالته اليت يتغنّى هبا ،وفن يعرب به عن أحاسيسه وعواطفه ،فرحه وحزنه،
حنينه وآالمه ،سعادته ومأساته ،فهو يتحدث عن األشياء ليخلق منها صورة متآلفة ،متصلة،
مترابطة ،تنفجر من أعماق وجدانه وأحاسيسه وعواطفه ،فيجسد أمام املتلقي تلك األشياء
فيعيشها هو كذلك ولقد اجته جل شعراء القدس إىل هذه احلالة الشعورية ،فغنوا للقدس
وتغنوا هبا ال سيما يف العقود األوىل من االحتالل الصهيوين ،كما نرى يف قصيدة "عرس
اجملد" للشاعر عمر أبو ريشة
يا رؤى عيسى على جفن النيب
يا روايب القدس يا جملس السنا
(أبو ريشة ،4874 ،ص)415

وهكذا قصيدة "املدينة احلزينة" للشاعر هارون هاشم رشيد إذ يقول:
وقفت يف أبواهبا  /بكيت يف أعتاهبا  /سجدت يف حمراهبا  /مدينة القدس اليت /
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تضيء من عذاهبا  /عشقتها ،أحببتها /سكنت يف أهداهبا  /فديت كل رملةٍ  /تضيء من
تراهبا  /مدينيت مشدوهةً  /هتفوا إىل أحباهبا ( هارون هاشم رشيد ،4821 ،ص 52ـ )94
فاجلرس اللفري والرنة الشعرية ذات اإليقاع القوي املنبثق من أعماق نفسه احلزينة
واضح يف القصيدة ،فالشاعر أكثر من استخدام الفعل املاضي ليدل على ارتباطه بالقدس
وحنينه هلا ،فهو العاشق واملدينة معشوقته ،يتغىن هبا ،يشعر بآالمها وأنينها ،فال ميكن ملرور
األيام والبعد أن يكونا حائالً ومانعاً.
وأكثر شعر القدس قبل السبعينيات شعراً غنائياً ال سيما شعر احلنني والشعر االجتماعي
والقومي بشكل عام واملالحظ أن شعر القدس الغنائي يتسم بالصدق العاطفي واجلمال
واالنسجام والتعبري عن مشاعر الشاعر اجلرحية ،وقد تطور هذا الشعر ابتداءً من قصيدة
"الشهيد" للشاعر عبد الرحيم حممود
وهو يستعمل البحر املتقارب الذي يقرب كثرياً من الروح الغنائية احلماسية.
سأمحل روحي على راحيت

وألقي هبا يف مهاوي الردى

فإمّا حياة تسرُ الصديق
ذونفسُ الشريف هلا غايتان
وما العيشُ؟ ال عشتُ إن مل أكُنْ

وإما ممات يغيظ العدى
ورودُ املنايا ونيل املىن
ف اجلناب حرَام احلمى
خمو َ

إذا قلتُ أصغى يل العاملون
لَعمركَ إين أرى مصرعي
أرى مصرعي دون حقّي السليب

ودوَّى
ولكن
ودون

مقايل بني الورى
أتَّخذُ إليه اخلُطى
بالدي هو املبتغى

يلذُ ألذين مساعُ الصليل
لعمرُك هذا ممات الرجالِ
فكيف اصطباري لكيد احلقود
أخوفاً وعندي هتون احلياة

ويبهج
ومن
وكيف
وذالًّ

نفسي مسيل الدما
رام موتاً شريفاً فذا
احتمايل لسوْم األذى
وإنّي لربُّ اإلبا

بقليب سأرمي وجوه العُالةِ

فقليب

لرى

حديدٌ

وناري

(عبدالرحيم حممود،4871،ص)34
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يف بداية االحتالل عام ( 4812م) توجّب على الشعراء تبنّي قضايا أمتهم وقبول
املسؤولية جتاه الوطن والوقوف بوجه العدو ،فمن هنا برز الشاعر امللتزم الشهيد عبد
الرحيم حممود ليحمل مهوم أمته ليجاهد بالكلمة والبندقية معاً ،فتغىن جملاهبة العدو
الصهيوين حامالً روحه على كفه يرى يف املوت حياة ،حياة الوطن ،حياة احلريّة  ...وفعالً
كتب حروف هذه القصيدة بدمائه الزكية يف معركة الشجرة واليت حتولت إىل نشيد تردده
األجيال إىل يومنا هذا فكلما تعمّق الوعي الفردي ازداد الشعر الغنائي ازدهاراً وقيمة ليجعل
قضية القدس حية على طول التاريخ.
ب ـ القدس والشعر القصصي واألسطوري والدرامي
ما من شك أنّ الشعر القصصي واألسطوري والدرامي ترك أثره يف القدس وقضيتها ،ويف
املقابل كان للقدس األثر البليغ فيه أيضاً.
ولعل أوّل من طرق هذا الباب يف قضية القدس وفلسطني هو برهان الدين العبوشي يف
حماولة مسرح قصصي مساه " شبح األندلس" يف جمموعة قصائد عمودية سجل فيها جانباً
من نكبة عام (.) 4812وكذلك الشاعر حميي الدين احلاج عيسى أطلق على حماولته
القصصية اسم "أسرة شهيد" صور فيها مأساة النكبة أيضاً .هاتان احملاولتان كانتا البوادر
األولية العتناق هذا الفن كما يقول عبد الرمحن الكيايل (الكيايل ، 4875 ،ص)332
وقد نضج الفن القصصي واألسطوري والدرامي لشعر القدس من عقد آلخر ،كما سلكه
الكثري من الشعراء أبرزهم :فدوى طوقان ،حممود درويش ،مسيح القاسم ،نزار قباين،
توفيق زياد ،فهاهي الشاعرة فدوى طوقان يف قصيدة "إىل الوجه الذي ضاع يف التيه" إذ
حتكي لنا قصة تصرف احملتلني ملدينة القدس العذراء وليلها الداجي ومآسي سكاهنا
األبرياء:
األسى يهطل ،ليلُ والقدس صمت  /وقتام /حرروا التجوال ،ال تطرق يف  /قلب املدينة /
غري دقات النعال الدمويّة  /حتتها تنكمش القدس كعذراء سبية (طوقان ،4823 ،ص)28
ونرى الشاعرة نفسها يف قصيدة ثانية "إىل السيد املسيح يف عيده" (طوقان،4823ص)31

بعد ما حاول املتآمرون على القدس تربير االحتالل وإعطائه الشرعية ،كيف تفضح نوايا
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احملتل وتزيل التمويه عنه إذ تلجأ إىل الكتاب املقدس تستعري منه "قصة الكرّامني" الذين
قتلوا الكرمي وادعوا الكرم.
قتل الكرّامون الوارث ياسيد  /واغتصبوا الكرم!  /وخطاة العامل ريّش فيهم طريُ اإلمث /
وانطلق يدنِّس طهر القدسْ  /شيطاناً ملعوناً ،ميقته حىت الشيطان!  /يا سيد يا جمد
القدس  /من بئر األحزان ،من اهلوة ،من قاع الليل  /من قلب الويل  /يرتفع إليك أنني
القدس  /رمحاك أجز يا سيد عنها هذه الكأس (إجنيل مرقس ،4887 ،ص)493
فالصورة اليت رمستها الشاعرة يف هذه القصة هي النموذج احلي لالحتالل الصهيوين.
وهكذا قد استخدم شعراء القدس الفن الدرامي من حوار مع الغري ،وحوار داخلي
ومسرحي فيصفون احلدث حىت يراه املتلقي واقعاً ملموساً ،فهناك قصائد كثرية يتوفر فيها
هذا النمط من الشعر.
كما هو احلال يف قصيدة " سرحان يشرب القهوة يف الكافترييا"
فهي قصيدة حوارية على األسل وب السينمائي املونتاج ،وكذلك القصيدة الدرامية للشاعر
مسيح القاسم "زنابق ملزهرية فريوز" وألن الصورة ال تتم إال بنقلها كاملة فها هو نصّها.
من أين يا صديقة  /محلت املزهرية  /والنررة الشقية؟  /من القدس العتيقة  /ومن
ترى رأيت  /يف عتمة القناطر  /من شعبنا املهاجر.؟؟  /رأيت بنت عمك!  /يف طاقة حزينة
 /تبوح للمدينة  /هبمَّها ومهّك  /رأيت يف الشوارع  /ليالً من العيون  /وإخوة يبكون  /وألف
طفل ضائع  /رأيت سائحني  /وبائعاً يصيح  /من يشتري املسيح  /حبفنيت طحني؟  /رأيت
يف املداخن  /عصفورةً جرحية  /وطفلةً كسيحة  /تبكي على املآذن! /ومرةً  ...مسعتُ /
مغنياً مهاجر  /يصيحُ  ...يا ضمائر  /أضعت يومَ ضعتُ؟  /هناك يا ابن عمي  /محلت
املزهرية  /والنررة الشقية  /وقصةً عن أمي  /عن أمي الضحيَّة  /لدي يا صديقة  /زنابقٌ
محراء  /ألواهنا دماء  /من القدس العتيقة!  /زنبقةٌ حزينة  /من دمِّ بنت عمَّ  /وجدتُها
مذبوحة  /يف طاقة مفتوحة  /تصيح باملدينة / :قويل البن عمي!  /زنبقة بريئة  /من مقلة
مفقوءَة  /لكنها تنادي :أراك يا بالدي!  /زنبقةٌ ريّانة  /من طفلة حمروقة  /تصيحُ :يا
خليفة  /مهال!ّ أنا عطشانة!  /زنبقة شريتها  /من بائع مُجَندُل  /على سياجِ مزنلِ  /لكنين
 ..ما بعتُها!  /إليك يا صديقة  /زنابقي احلمراء  /زنابقي الدِّماء  /كي تكمُلَ اهلديِّة  /وردٌ
 ...ومِزهَريَّة  /من القدس العتيقة! (درويش ،4881 ،ص)888

 011

القصيدة حوار ،مسرحيّ ،لـه نغماته اخلاصة ،فالشاعر حشد فيه جمموعة من الصور
غري مترابطة ميكن ت فكيكها لوال اإلطار العام والكلي للقصيدة وذلك هبدف تقدمي انطباع
عام عن أحوال القدس وقضيتها ،فالتصوير مباشر ،واملشهد أليم ومأساوي.
ألن الدراما واألقاصيص واألساطري يف شعر القدس خيتلف عن غريها ،فالقصة :قصة
شعب يذبح ،تقطّع أوصاله ،تسىب شيوخه ونساءه ،قصة الدّم املسفوح والطفل املذبوح ،هذا
ما تقوله فدوى طوقان (القاسم ،4883ص)827- 821
أحبيت الصغار ،خلف األهنار يا أحبيت  /عندي أقاصيص لكم كثرية  /غري حكايا
السندباد ،البحر /،غري قصة اجلنّي والصياد / ،وقمر الزمان واألمرية!  /عندي أقاصيص
هنا جديدة  /أخاف لو أروي لكم أحداثها  /أطفئ يف عاملكم ضياءه /أخاف أن أروّع
الطفولة  /أهزُّ يف جزيرة الرباءة  /رواسي األمان والسكينة  /أخشى على دنياكم الصغرية
 /من قصص السجني والسجّان  /من قصص النازيّ والنازيّة  /يف أرضنا ،فإنّها رهيبة
/يشيب يا أحبيت هلوهلا الولدان (طوقان ،4823،ص)82
فشعر ا لقدس القصصي هو شعر اعتبار وعربة ،ممزوج بالواقع واحلدث ،من أجل
مستقبل حيلم به اإلنسان الفلسطيين املغلوب على أمره.
ج ـ القدس والشعر امللحمي
ويراد منه كما عرفه "أميل يعقوب" (يعقوب ،4827،ص )371بأنه فن أديب يقوم على الشعر
البطويل ،ويهدف إىل تعريم شعور مجاعي ،ديين ،أو وطين ،أو إنساين ،يف سرد قصصي
رمزي ،فقلما جند هلذا الفن الشعري أثراً يف شعر القدس ،وذلك ألسباب غامضة نأمل أن
يقدم الشعراء ملحمة لبطولة القدس وبطولة الشعب الفلسطيين يف القريب العاجل ،إالّ أنّ
"السوافريي" (السوافريي ،4891 ،ص )912- 918قد أشار إىل بعض املالحم منها :ملحمة
"النازحة" للشاعر اللبناين حممد مشس الدّين وتشتمل على مثانية وثالثني نشيداً وعدد
أبياهتا  481بيتاً وهي حتكي قصة نازحة أجالها العدو عن وطنها برفقة أمها وابنها ولسوء
احلظ فقدهت ما نتيجة اجلوع والتعب املفر وبقيت هي تتجرع كأس األسى واحلزن لتموت
تدرجياً ،يقول الشاعر:
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وسر ُت ويف مُهجيت غصَّةٌ
وباتت فلسطني يف خاطري
ودنيا القيامة الحت ظالهلا

تئن على دمعة النازحة
غادهتا النائحة
وأبصرتُ
حزاين وصخرهتا الصادحة

وعادت إىل القلب غرناطة
فأطبقتُ جفين على دمعةٍ

الذاحبة
بالبارحة

أندلس
ومأساةُ
وما أشبه اليوم

(مشس الدين ،4851 ،ص)

امللحمة مطبوعة عام (4851م) يبكي هبا الشاعرُ القدسَ ويقارهنا مع األندلس ويرسم
صورة االحتالل فيها ولكنه يركّز على مأساة الالجئني ال سيما األمهات واألطفال فيها ،هكذا
تبدأ :
دامية
مكلومة،
ومهجة،
هذي بقايا أدمع قانية
يرمقين ،والنجمة السارية
مللمتها ،والليل ،يف صمته
بقية ،من روحها ،باقية
 ..ترسلها ليلى  ..إىل رهبا
على أننيِ الغادة الباكية!!
باكية القلب ،ويا هلفتا
لكنها يف أضلعي داوية
أنشودة كئيبة يف فمي
أبكي هبا القدس ومسرى العلى
وأندب األندلس الثانية ...
(مشسالدين ،4851 ،ص)83

مث الشاعر يستنجد بالتاريخ ويورّق صفحاته اجمليدة ،فريى من املستحيل أن تدنّس قدس
حممد  ومهد املسيح  ويدوم االحتالل قائالً:
أيطلب صهيون مهد املسيح ،ومسرى حممد ،قدس العُلى؟!
وحنن لنا اجملدُ واخلالدات من الدهر ،حنن أسود الفال
سنسحقه ،أو خيوض البحار ،ليلقى هبا ليله األليال
تركنا ،على الدهر دنيا احلضارة تزهو ،وجمداً غدا أوال
وذا ركبنا يتخطّى احلدود ليبطش بالغادرين األوىل (املصدر نفسه،
ص.)88
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وهلذا فالشاعر يشيد باألجماد مث يذكر أن النازحة تقدّم زوجها قرباناً للوطن وللقدس
واإلسالم ،لكنّها لن تنثين مهما كلّف األمر
وكفّنته بالدموع السواكب ،واهلفتا للدموع السكيبة!
وخلفي أمٌ تشق اجليوب ،وطفلٌ يذوِّب حزناً حنيبه
يقول له" :بابا"  ،إن اللئيم سريجع فاهنض ومزّق دروبه! (املصدر نفسه ،ص)88
مث يتخيل الشاعر الزحف العريب ـ واإلسالمي ـ حنو فلسطني والقدس قائالً:
فلسطني  ..يا قدس األنبياء ويا كعبة الرامئني احلجيجْ
أفيقي على جلجل االنتصار ،وصبّي العذاب  .متييت العُلوج ..
سالمٌ على قدسك املسترل ،بنور السماء ،وسرِ الثلوج ( ..املصدر نفسه ،ص)38
فالشاعر قد أجاد يف تقدمي الصور اجلمالية حيث استاق صوره من التاريخ ،واملأساة،
ومزج ما بني اخليال والواقع واستخدم التشبيه واالستعارة بشكل واسع ولكن امللحمة تبقى
إىل حد ما غري ناضجة وفيها من الغموض يف املعىن ماال خيفى إضافة إىل استعمال األلفاظ
العامية أحياناً.
وذكر السوافريي أيضاً ملحمة باسم النخيل للشاعر اللبناين حممد علي احلوماين ولكن
الشاعر مل يتعرض للقدس فيها ،ورأيت من املناسب أن يتوقف البحث عند ملحمة الشاعر
الفلسطيين حممود احلوت وذلك ملا فيها من دروس ومعان راقية.
امللحمة حتتوي على ستة وعشرين نشيداً ،ويتألف كل نشيد من مثانية أبيات على وحدة
الوزن واختالف القافية ،حتكي امللحمة حوادث نكبة عام (4812م) بنقد الذع وسخرية قاتلة
يقول الشاعر:
شهراً ،فكان الذي قد كان من خطب
سبعٌ من الدول الكربى تناصرها
أما الثالثون عاماً وهي روايةٌ

عن كبحنا أُمّيت قهرٍ ومستلب

فلم تنل من شباب راح يُضرمها

يف وجه ملتجئ ،منهم ومغتصب

ليت العروبةَ يف أبّان وثبتها

مل تشهر السيف بتاراً ومل تثب

إذن لكان هلا يف قلبهم هلعٌ

وكان بعض الذي نبغيه من أرب
(احلوت ،4854 ،ص)9
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نالحظ يف هذا النشيد الثاين من امللحمة كيف سخر الشاعر من املشاركني يف حرب
فلسطني عام ( 4812م) فنجده حيكي القصة واحلماسة والفخر بأسلوب ملحمي ،ولكنه بلغة
كوميدية مليئة بالسخرية مث يعجب من الذي جرى وحدث يف القدس ويف فلسطني إذ مل يكن
له شبه يف التاريخ لذا يتساءل قائالً:
هبا فلسطني ،واجتاحوا أهاليها
فهل مسعتَ حبرب كاليت نكبوا
وجوههم بعد تركني العدى فيها
وشتّتوهم ضحايا هائمني على
وعاد كلٌّ إىل األوطان تُرهقه

رسالةٌ كان يف األقصى يؤديها
(املصدر نفسه ،ص)7

نشاهد بوضوح أن الشاعر سَلَكَ مسلك اللّوم واليأس ولكنه سرعان ما عاد ودعا إىل
الوحدة والتضامن مث يأخذ بتحليل الفاجعة فريى قضية االحتالل والنكبة هي نتيجة ملؤامرة
كان منذ االبتداء هدفها األقصى والقدس وفلسطني فيقول يف النشيد الرابع عشر:
حقرية حاكها تفكري رعديد
ما كنت إال على األقصى مؤامرة
وسار فيها صنيعها غايةٍ لَؤُمت

موحى إليه وموح بعد متهيد

فسيّرا من شباب العرب خريهتم

إىل وغى واعتراكٍ غري حممود

اقتحم امليدان باسهم

املواعيد!!

وكلما

وأوغلوا،

أقفاهم

يف

(املصدر نفسه ،ص)42

امللحمة حماولة جادة تناسب العواطف واألحاسيس وقد اختار الشاعر األلفاظ الواضحة
والسهلة ولكن يرهر أنّها ال تتسم باجلزالة وميكن أن يقال إنّ الشاعر كان يف بداية حماولته
الشعرية ،وفيها من القوة ماال خيفى إذ استاق الشاعر صورة من اجلرح الزنيف وواقع
احلدث وقد استعا ن باملاضي ليستدرك املأساة ويقدم بعض العالج.
وقد ذكر الدكتور عبد الرمحن الكيايل ملحمة للشاعر الفلسطيين عصام محاد حتت
عنوان "ديان بيان فو" وهي خمطوطة خيلّد فيها بطولة الشعب "الفيتنامي" حني أسقط قلعة
"ديان بيان فو" ويتمىن "عصام" أن يسمع أصداء البطولة يف القدس إذ يقول:
بيد النذار الفيتنامني /ميجده الغفر احلريف اخلافقني/فتسمع يف القدس أصداؤه/وتلمح
آثاره يف العراق /ويف مكة وضفاف اخلليج /ومصر وتونس واملغرب (الكيايل ،4875 ،ص.)338
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ثانياً :خصائص ومسات شعر القدس
أ ـ اخلطابية املفرطة واملباشرة
" الشعر الفلسطيين هو الذي أيقظ الغافلني ونبه النيام ،واستنهض اهلمم ،وقاوم االستعمار
وفضح أساليب ختله وخداعه ،وكشف القناع عن دسائس الصهيونية ،وهو الذي نشر الوعي،
وبصر باحلقائق وتنبأ بالكارثة وتوقع املأساة واستلهم العربة من األندلس ،وهو الذي حض
على الثورة وأهلبَ املشاعر ،وهو الذي جمّد البذل ،وقّدّس التضحية وترنّم بالفداء وخلـّد
الشهداء" (السوافريي ،4891 ،ص )314باألحاسيس الساخطة وبصوت من التشنجات العاطفية
املتفجرة ،فمنذ وعد بلفور ( )4847ـ الذي أحس فيه الشاعر بضياع الوطن والقدس إىل
يومنا هذا ـ متاشياً مع التطورات واألحداث ،لذا تفجرت نربة صوته عندما رأى املمارسات
الصهيونية وقسوة العدو ،فاتّسم الشعر باخلطابية املفرطة والنغمة اإلرشادية الوعرية
الشديدة يف بداية املؤامرة واشتدت هذه اللهجة اخلطابية بعد نكبة عام (4812م) ألهنا
األكثر تناسباً مع احلدث ،يبدو ذلك جلياً يف كثري من قصائد حسن البحريي ،حممود
درويش ،يوسف اخلطيب ،هارون هاشم رشيد ،سليمان العيسى ،نزار قباين وغريهم كما
نالحظ يف قصيدة "احلب والبترول" للشاعر نزار قباين قائالً:
فبِعتَ القدسَ  / ...بعتَ اهلل  / ..بعتَ رمادَ أمواتِك  / ..كأنَّ حِرَابَ إسرائيلَ مل تُجهِض
شقيقاتِك  / ..ومل هتدُم منازلَنا  / ...ومل تُحرِقْ مصاحفَنَا / ..وال راياتُها ارتفعت  / ..على
أشالء راياتك  / ..كأنَّ مجيعَ مَنْ صُلبُوا  / ..على األشجار يف يافا  ..ويف حيفا  / ...وبئر
السبَع  ..ليسوا من سُالالتك  / ..تغوصُ القدسُ يف دمها /،وأنتَ صريعُ شهواتِك (قباين،
 ،4883ج ،3ص)97

ال ختفى النربة احلادة واخلطابية املفرطة يف مجل وألفاظ هذه األشطر من القصيدة
فهي أقرب شيء إىل اجللد والضرب العنيف ،فصور الشاعر أولئك املتهاونني بقضية
القدس ،بأنّهم باعة القيم واملعتقدات والتراث ،فهم بال دين وال تراث هلم وال غرية وال
محية ،وذلك ألن القدس تغوص بالدم وهم يغوصون يف لذاهتم وشهواهتم ،هلذا استخدم
الشاعر األلفاظ العنيفة واملباشرة فهي معركة لفرية استخدمت فيها كل وسائل التنديد
والتجريح من أجل كرامة القدس ،وقد استمرت إىل يومنا هذا وتستمر إىل حتريرها من
االحتالل اإلسرائيلي.
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ويأيت الشاعر املغترب هارون هاشم رشيد يف الدرجة الثانية بعد نزار قباين حيث اتَّصف
شعره وامتاز هبذه الصفات كما نالحظ يف قصيدته "احلريق".
ليحترق كالمنا  /لتحترق أقالمنا  /لتحترق كل معاين  /الكرب يف بالدنا  /لتحرّق
أعالمنا  /فا ملسجد األقصى احترق  /املسجد األقصى احترق  /ليحترق كل الذي شراعه
كالم  /وعمره كالم  /وعيشه كالم /فراية اإلسالم  /احترقت  /..واملسجد احلرام/
منكّس اآليات واألعالم (رشيد ،4821،ص)58
فنالحظ األلفاظ ـ ليحترق ـ لتحترق ـ ساحنة ،ساخطة ،تلتهب مع األقصى بروح متوترة
و صوت صارخ ومتفجّر حامل الغضب والتنديد والرفض ،فصيغ األمر مع الم التأكيد هلا
وقعها وشدهتا اخلاصة مما جعلتها تناسب ما حل باحلرم واملسجد األقصى والقدس
الشريف.
هذا النمط سواء أكان عمودياً أو شعر تفعيلة فهو كثري يف شعر القدس وال شك أنه خدم
القضية إذ جعلها دائماً تغلي يف الصدور.
لكنّ هذه اخلطابية قلت من حدهتا واجتهت لالستقالل والتعقل بعد االنتفاضة األوىل.
ب ـ البساطة والوضوح
استطاع الشاعر الذي كتب يف القدس شعراً  ،أن يستخدم لغة الشارع ،اللغة العامة عند
الناس وذلك ألن القدس قدسهم ،والقضية قضيتهم واللغة السهلة والواضحة هي السبيل إىل
القلوب وهذا ما جاء على لسان حممود درويش إذ يقول:
إذا مل حتمل املصباح من بيت إىل بيت
قصائدنا بال لون ،بال طعم بال صوت
وإنْ مل يفهم البسطا معانيها

فأوىل أن نذريها وخنلد حنن للصمت
(درويش ،4881 ،ص)55

ويؤكد هذا املضمون الشاعر نفسه يف موضع آخر:
أمجل األشعار ما حيفره عن ظهر قلب كل قارئ ..
فإذا مل يشرب الناس أنا شيدك شرب
قل ،أنا وحدي خاطئ (درويش ، 4881 ،ص)95
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دور الشعر اجلماهريي يف وطننا العريب ـ واإلسالمي ـ تنقصه واقعة مؤملة ،تلك هي نسبة
األمية املتفشية بني أبناء األمة العربية ـ واإلسالمية ـ إذ تزيد على ثالثة أرباع جمموع السكان
(أبو أصبح ، 4878 ،ص)372

أشهر شعراء هذا املسلك ـ أي الشعر البسيط والسلس وذو املعاين واألفكار الواضحة هم:
هارون هاشم رشيد ،حممود درويش ،نزار قباين ،سليمان العيسى ،عبد اهلل يوركي حالق،
حسن البحريي ،ابتعدوا عن التكلّف والتعقيد واالبتذال اللفري لينتقل الشعر إىل املتلقّي
بأحاسيس الشاعر وعواطفه وبأسلوب مالئم ويتناسب مع املوضوع كما نشاهده يف قصيدة
"املسجد األقصى" للشاعر حسن البحريي إذ يقول:
والنّارُ يف جَنَبَاتِ الصّدرِ تَستعِرُ
وقفتُ يف"املسجد األقصى" أسائلُهُ
ما بالُ حمرابِكَ الطُّهريُّ تغمُرُُُهُ

ظاللُ غمٍ دُجاها ليس ينحَسِرُ

القدسيِّ

مكتئباً

فما عليه لصوتِ احلقِّ مُنتَبِرُ

غابتْ

أهِلَّتُها

فما عليها إلشراقِ الُهدى أَثـَرُ

فقال مُستعرباً والرَّوعُ يُنطِقُهُ

واألرضُ من حتِتِه البُركانُ ينفجرُ:

رَمَى البغاةُ رِحايب رَمْيَ منتقِمٍ

وليس يل من مَرامي حِقدِهم وَزَرُ

وليس يل من ذَوي القُرىب أخو شَمَمٍ

وليس يل من طُغاةِ الَجورِ مُنْتَصِرٌُُ

وما ملِنبِرِكَ
ولِلمآذنِ

قد

(البحريي ،4828 ،ص )23

نالحظ سهولة وبساطة الصياغة واملفردات يف هذه القصيدة فإهنا قد تصل إىل الكالم
املنثور لوال نرامها وموسيقاها الشعرية .ومن البديهي فإن تكرار املفردات واملصطلحات
ساعد على وضوح شعر القدس وبساطته إذ يكاد ينحصر معجم الشعر يف حمور البحث يف
ألفاظ حمدودة ومفردات معدودة أقرب شيء للمعجم اليومي املستعمل عند عامة الناس يف
هذه البالد ،وكما يرى الدكتور حممد غنيمي هالل ،بأن الكالم إذا كان لفره حلواً عذباً،
سلسالً سهالً ،ومعناه وسطاً دخل يف مجلة اجليد وجرى مع الريح (النقد األديب احلديث،
ص)917
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ج ـ روح العقيدة وااللتزام واملقاومة
روح العقيدة وااللتزام واملقاومة الذي محله لنا شعر القدس يف حماور البحث ،هو الشعر
الذي مل حيمل لنا البكاء والنواح واليأس وروح التراجع والتقهقر بل محل للدنيا ولألجيال
القادمة روح العقيدة واملقاومة وذلك ألنه مل ينكب وينطوي على نفسه حتت ظاهرة
االنتكاسات الذاتية بل جعلها جسراً مير عليه ومنطلقاً حنو أهدافه السامية وحترير أرضه،
ليس هو كما يقول أدونيس  ..بأن شعر املقاومة شعر احتجاج ليس إال ،حيث ال يرى يف
األرض احملتلة شعر مقاومة محل روح العقيدة واجلهاد وكل ما هناك أنه شعر وصفي وثناء
حلركة املقاومة (أدونيس ،4878،ص)478
إذ أننا نرى منذ وعد بلفور ( )4847وإعالن دويلة إسرائيل ونتيجة ختاذل وتقاعس
بعض احلكام انطلق شعر املقاومة قوياً جماهداً صامداً يذب ويدافع عن األرض يف الكلمة
كما يدافع اجملاهد يف رفضه وسالحه فتغنّى للمقاومة ومحل احلجارة ومحل روح التضحية
والعقيدة .ولقد كانت من مثاره صمود مدينة القدس وانتفاضتها املتكررة ،وألنه ذكرنا الكثرة
من الشعر الذي يدل على هذا املضمون يف حمله ـ الثورة واجلهاد ـ االنتفاضة املقدسة ـ فهذه
الراهرة ميكن مالحرتها جلية يف شعر القدس.
وميكن أن أنوه إىل أن شعراء املقاومة هم :حممود درويش ،مسيح القاسم ،توفيق زياد،
راشد حسني ،حممود عبد الرحيم ،هارون هاشم رشيد ،علي عقلة عرسان ،خالد أبو خالد،
سليمان العيسى ،عبد ا هلل يوركي حالق ،فدوى طوقان ،سلمى خضراء اجليوسي ،نزار قباين،
وجنيب مجال الدين ،وعبد الكرمي الكرمي " أبو سلمان" وكمال رشيد واخل...
ه ك ذا خنلص إلی القول :
 نالحظ اخلطابية واملباشرة يف بداية االحتالل عام(4812م) تطغی علی الشعرالفلسطينی وبشكل مفر للغاية ,ويرهر أن منشأ هذا اللون من االفرا يعود إلی نكبة
عام( )4817وصدمتها الك ربی ,والذي ميزهذا اخلطاب املباشر الشعري عن غريه من
اخلطابات الشعرية املباشرة ك ما نالحرها يف شعرالعصر اململوكي والعثماين وأواخر
العصرالعباسي الثاين الذي اصطبغ هبا الشعر آنذاك ونشاهد فرقاً كبرياً بني احلالتني ألنه
ميك ن أن نقول  -يف ما يسمّ ی بعصر االحنطا  -منشأ الراهرة اآلنفة الذكرهي الرّكاكة
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وأحياناً االبتذال الشعري,أما يف الشعر الفلسطيين والشعراملقدسي الرّ روف اخلاصة هي
اليت حتك مت بالشعرومل يكن منشأه الضّعف والفن .واستمرت هذه الصفة الشعرية إىل
أواخر السبعينيات إذ املأساة أخرجت الشعر من الغنائية والرومانسيّة إىل اخلطابية
واملباشرة نتيجة احلدث الفادح واحلاجة املاسة إىل التحريض والنضال ،وعاد شعر القدس
إىل هذه الصفة مرّة أخرى نوعاً ما بعد االنتفاضة األوىل.
 شعر القدس امللحمي واملسرحي مل يأخذ مكانته املناسبة وإىل اآلن رغم بعضاحملاوالت اليت قام هبا البعض أمثال الشاعر حممد مشس الدين وحممود احلوت ومن
املناسب أن يقدم الشعراء ملحمة شعرية شاملة ملدينة القدس وفلسطني.
 الشعر القصصي والدرامي واألسطوری لعب دوراً كبرياً يف قضية القدس مما جعلاحلدث وما متر به القدس حيّاً ال يغيب عن األذهان وكان الدور الفاعل للشاعرة فدوى
طوقان ومسيح القاسم وحممود درويش وغالباً رُكـّزَ على مأساة الالجئني واألطفال وما عانته
وتعانيه القدس من قساوة االحتالل.
 اتسم شعر القدس بالرقيّة والوضوح وبساطة القاموس اللغوي كما نشاهد شعر أكثرالشعراء أمثال نزار قباين ،هارون هاشم رشيد ،حسن البحريي ،حممود درويش ،ولعل
السبب يف ذلك أنّ القدس ليس قضية فنية يعرض الشعراء عضالهتم فيها بل هي قضية
اإلنسان املرلوم ،قضية الشعب املنكوب ،قضية االحتالل والدمار والويالت و ..لذا أراد
الشاعر أن يفهم اجلميع حىت أبسط إنسان يدُّب على وجه األرض.
وهذا ال نالحره يف غري الشعر املقدسي والفلسطيين بشكل عام إلی هذا املستوی ولعلّ
االختالف يعود إلی الرّروف الدّاخلية واخلارجية للقضية الفلسطينية والتحوالت السريعة
اليت طرأت عليها السيما التحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
 اتسم شعر القدس غالباً بااللتزام وروح العقيدة اإلسالمية واملسيحية وذلك ملكانةالقدس السماوية لدى األديان الثالثة ،نلمس هذا يف شعر نزار قباين ،هارون هاشم رشيد،
حسن البحريي ،فيوی طوقان  ،حممود درويش و ..أكثر من غريهم.
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي.
 .4الكتاب املقدس ( .)4887العهد اجلديد .إجنيل مرقس ،دار املشرق ،بريوت.1 :
 .8أبوإصبع ،صاحل ( .)4878احلركة الشعرية فی فلسطني احملتلة .املؤسسة الشعرية للدراسات
والنشر ،بريوت.
 .3ابو ريشه ،عمر ( ،)4874الديوان .دار العودة ،بريوت.
 .1أدونيس ،زمن الشعر ( .)4878دار العودة .بريوت.
 .5البحريی ،حسن ( .)4828لفلسطني أغنی .داراحلياة ،دمشق.
 .9احلوت ،حممود ( .)4854املهزلة العربية .منشورات البصری ،بغداد.
 .7السوافريی ،كامل ( ،)4891الشعرالعربی فی مأساة فلسطني .مكتبة هنضة مصر.
 .2مشس الدين ،حممد ( ،)4851النازحة من صور نكبة فلسطني .دون ذكر مكان النشر.
 .8طوقان ،فدوی ( ،)4823ديواهنا الليل والفرسان .دارالعودة ،1 ،بريوت.
 .41عبد النور ،جبور ( .)4878املعجم األدبی .دار العلم للماليني ،بريوت.
 .44قبانی نزار ( ،)4883األعمال الشعرية .ج .3منشورات نزار قبانی ،بريوت.
 .48القاسم ،مسيح ( ،)4883األعمال الكاملة .دارسعاد الصباح.
 .43الكيالی عبدالرمحن ( .)4875الشعر الفلسطينی فی نكبة فلسطني .املؤسسة العربية
للدراسات ،بريوت.
 .41حممود ،عبدالرحيم ( .)4871األعمال الكاملة .دار العودة ،بريوت.
 .45هاشم رشيد ،هارون ( ،)4821مفكرة عاشق .املطابع املوحدة.
 .49يعقوب ،أميل (د ت) .قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية .دارالعلم للماليني.
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