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زارع*2

 .1أستاذ يف اللغة العربية وآداهبا ،عضو اهليئة التدريسية جبامعة اخلوارزمي
 .2طالب دكتوراه يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة اخلوارزمي
(تاريخ االستالم1435/9 / 2 :؛ تاريخ القبول)1436/ 2 / 22:

امللخّص
إن املوت هاجس اإلنسان األكرب وقد تعامل اإلنسان مع املوت انسجاماً مع إيدئولوجيا الذي يؤمن به؛ املوت من احملاور
الرئيسة عند مسيح القاسم إذحتتفل أشعاره بقضيّة املوت .يهدف البحث إىل دراسة إيدئولوجيا الشاعر يف رؤيته حنو
املوت كما حاول أن يبيّن دوافعه اليت تشكلت يف شعره ألن رؤيته اجلمالية حنو املوت تقوّي روح املقاومة عند شعبه حتّى
تغيّرَ لون املوت يف عقائدهم فيعترب املوت عنده التزاماً يف األبعاد السياسية والوطنيّة والقوميّة والذاتية.
اعتمد البحث املهنج الوصفي والتحليلي بالتركيز على دواوينه؛ إتّضح لنا بعد دراسة أبعاد املوت أنّه وقف عند هذه
املسألة على مستويني :ذا و اعي ،فدرسنامها يف القضايا السياسيّة والقوميّة والوطنيّة ،وكشفنا عن رؤيته اجلمالية يف
معجم املوت ودالالته يف التعبري عن واقع االحتالل.
قدأوجد مسيح دالالت الصمود واحلماسة من مفهوم املوت ،فنرى انسجاماً كامالً بني القضايا الوطنية والسياسية
والقومية واإلنسانية من مضمون املوت األيديولوجي .فكـان املوت بالنسبـة للشاعــر مبثاب ــة احليــاة ،كما نرى الرؤية اجلمالية
للموت من منظره الذا .

الكلمات الرئيسية
املوت ،داللة املوت ،مسيح القاسم ،الشعر العريب املعاصر.
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* الكاتب املسؤول

Email: zare.3r@gmail.com
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مقدمة
كان حلتميّة املوت أثر على ردّ فعل الشعراء؛ حيث اجتهوا إىل ذكر األمم السابقة
والرجال العظماء السابقني الذين طواهم الردى ،وهدف الشعراء يف ذلك ،العربة والتقليل
من أمهيّة احلياة ،فاملوت كان له أ ثر يف نفسيّة الشعراء بشكلٍ عامٍ ،وبرزت موضوعة املوت
يف الشعر املعاصر لتحيط بنظرة الشاعر إىل هذه اإل شكالية القدمية املتجددة ،واليت
ستظل ما دامت احلياة قائمة على هذه الكون .وتفاوتت نظرة الشعراء إىل املوت ،حبيث
جند هذا التفاوت واضحاً للعيان عند شاعر وآخر ،بل عند الشاعر نفسه يف القصيدة
الواحدة أحياناً ،أو اجملموعة الشعرية الواحدة ،أو يف جمموعات متعددة أصدرها الشاعر
منذ بداية عطائه الشعري ،إذ تغدو املوضوعة أكثر بروزاً بأشكاهلا وتفسرياهتا املختلفة
كلما تقدّم الشاعر بالعمر ،أو أوغل يف التجربة احلياتية ،أو اطّلع على نظرة أدباء العامل
وفالسفته إ ليه .فمرّة جند الشاعر يؤمن إمياناً كلياً ومطلقاً حبدوث املوت مستسلماً
للقضاء والقدر ،ومرّة ثانية يرفضه رفضاً تاماً ويتحداه ،ومرّة ثالثة يتحايل عليه ،ورابعة
يهرب منه كذلك فهو يطلبه بل ويستعجله ،بينما نلتمس عنده اختالق الذرائع واألسباب
واملسوغات ليهرب منه.
وهناك عدد من الدراسات اهتمت باملوت يف أشعار الشعراء ،منها دراسة عبدالسالم
املساوي املسمّاة بـ" اليات املوت يف شعر حممود درويش"؛ ودراسة أخرى للدكتور فوز سهيل
نزال املسمّاة بـ"جتليات املوت يف شعر نزار قبّاين" ،ومنها دراسة "جتليات املوت يف شعر
املتنبّي" للباحثة هباء بن نوار.
وفيما عدا ذلك مل نعثر على دراسة كاملة يف املوضوع ذاته (فكرة املوت وألوانه يف شعر
مسيح القاسم) ،والفارق الرئيس هلذا املقال بالنسبة إىل الدراسات السابقة يرجع إىل الرؤية
اجلمالية يف موضوع املوت ،حال كونه أمراً مزعجاً ،وعاجل املوضوع يف البعدين االجتماعي
والذا يف قصائد مسيح القاسم ،لينتهي إىل دراسة ألوان متعددة من املوت .وهنا ختتلف
النظرة إىل املوت اختالفاً كبرياً تبعاً ملوقف الشاعر ومنطقه ودوافعه .وحيث حيتفل ديوان
مسيح القاسم باملوت ومتحورت أشعاره حول املوت ،كان لكلّ حمور نكهته الداللية اخلاصة وإن
تداخلت هذه الدالالت وتناقضت أحياناً .فقد حتدّثت عن املوت من خالل املضامني الوطنية
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والسياسية وأضفى عليه دالالت الصمود واحلماسة والذوبان يف سبيل الوطن واسترجاع أرضه
املسلوبة ،وأحياناً دلّ باملوت يف معىن االستكانة واخلنوع والسكون.
وحتدّث الشاعر عن املوت احلقيقيّ واملوت اإليديولوجي وبيّن حقيقة املوت الذي كتب على
كلّ شيء ،وأنّه مالزم للحياة ال مفرّ ألحد منه .ويهدف هذا املقال الكشف عن دوالّ املوت
ويعاجل صور املوت املتعددة ،كما يبيّن يف ضمنها مصادر استلهام املوت يف شعر مسيح القاسم.
إذن موضوع املوت يف شعر مسيح القاسم جديرة بالدراسة؛ إذ بدا واضحاً جبالء يف
شعره ،فال يوجد ديوانٌ له خال من ذكر املوت وألوانه ملا أسهم بشكلٍ فاعل يف تكوين أساس
مهمٍ يف جتربته الشعرية؛ إذ أنّ الظروف الطارئة اليت كانت مترّ هبا فلسطني بشكلٍ خاصٍ
والوطن العريب بشكل عام قد خلقت يف نفسه مربرات عديدة حىت ينظر إىل ما حييط به
من األوضاع نظرة مرهفة تصطبغ برؤى سياسية وقوميّة ورومانسية يف أشعاره ،كما أنّ
الشعور الذا بالسقوط نتيجة عدم القدرة على التغيري وكذلك عدم إمساكه مبا يرضي
وجدانه املعذّب.
ومن األ سباب الداعية لدراسة املوت يف شعر مسيح القاسم ما وجد من الرابط الوثيق
بني شعر املقاومة واملوت والشهادة لدى مسيح القاسم ،يف حني أنّ الظروف السياسيّة
واالجتماعيّة تعدّ من احملاور اليت أبرزها الشاعر يف النموذج الفلسطيينّ ،حيث جعل من
الفلسطيين منوذجاً ل نسان املقاوم ،باحثاً عن حريته .وثانياً إنّ قيمة شعر مسيح القاسم ال
يتوقف عند الناحية األدبية فحسب ،بل يُعد وثيقةً تارخيية تسجّل مالحم الشعب الفلسطيين
البطولية ،وتفضح جرائم العدوّ .وكان اهلدف من دراسة املوت يف شعره إظهار موقف
الشاعر يف أرضه فلسطني ،وبيان أهم القضايا اليت تتعلّق هبذا املوضوع من خالل رؤيته
اجلمالية .كما تعاجل هذه الدراسة رؤية مسيح القاسم اجلمالية حنو فكرة املوت وألوانه اليت
ظهرت يف خالل نصوصه الشعرية .وهلذا املقال ثالث فرضيّات :أوّالً يبدو أنّ الدفاع عن
الوطن وااللتزام بذات البشرية يف اعتقاد مسيح القاسم ذات أمهية واحدة ،حيث نراه مل
يكن منتظراً املوت امليتافيزيقي ،بل يرضى أن يقتل حلفظ الكرامة اإلنسانية ،فربّما يظهر
احلوار يف أكثر قصائده بني املوت واحلياة يف إطار الدفاع عن اإلنسانيّة والوطن .ثانياً
طريقة تعبريه عن أنواع املوت يف أشعاره ،كأنّه أعرض عن موته الطبيعي مستخدماً معجم
املوت ومفرداته ،لكنّه يسعى أن خيلّد ذاته من خالل هويّته الوطنيّة والقوميّة من جانب
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وا جتاهاته اإلنسانيّة من جانب آخر ،بكلمة أخرى إذا حلّت اهلويّة الوطنيّة والقوميّة حملّ
شخصيّته الذاتيّة ،فال يقصد لنفسه موتاً بل يهدف خلوداً لوجوده؛ ثالثاً إنّ مسيح القاسم
يعتقد أنّ املوت االجتماعي هو التسليم واالنقياد يف مواجهة السلطة الغادرة وتضاؤُل روح
القوميّة عند الشعب الفلسطيين ،كما يرى أنّ قضيّة فلسطني قضيّة مشتركة عند طبقة
الربوليتاريا يف مواجهة حُكمٍ عنصريّ وفرديّ؛ وحياول املقال اإلجابة عن األسئلة التالية:
 .1ما هي طرق تعبري مسيح القاسم عن املوت الذي سيغدو استراتيجيّة أساسيّة
السترجاع الكيان الروحي واملادي؟
 .2ما هي األساليب اليت يلجأ مسيح إليها يف تعبري املوت؟
 .3كيف أغىن مسيح معجم املوت وما هو تعبريه عن قضيّة فلسطني من خالل مفاهيم
جديدة للموت؟
تركّزت مضامينه على أدب ميجّد قيم البطولة والفداء والصمود والتحدي والثورة
والصالبة والشهادة والتمسك باألرض واملعاناة ،وتتداخل مع أدب األسر والسجن والعودة
واللجوء واملنفى واالغتراب ،وحيوي قيماً رمزية عالية ألبطال هذه القيم ،ويعكس التجربة
الثورية اجلهادية مببادئها ومواقفها وتسجيالهتا للوقائع واألحداث .سيتطرّق املقال هذا إىل
قضيّة املوت وألوانه من الزاويتني اجلماعيّة والذاتيّة يف شعر مسيح القاسم ويتفرّع يف
حمورين رئيسني:
 .1املنظور اجلماعيّ :ويتمّ خالله دراسة املوضوعات املتصلة بقضيّة الوطن املسلوب،
ويشمل البحث عن املوت يف املضامني الوطنيّة والسياسيّة والقوميّة واالستشهاد.
 .2املنظور الذا ّ :أمّا احملور الثاين فهو الكشف عن املوت ومعجمه وما خيتصّ بالصور
الشعرية اليت يبيّن الشاعر من خالهلا صورة الدم وصور اجلرحى والقبور ،كما قام الباحث
بدراسة مفارقة املوت لدى الشاعر والتناص األسطوريّ والديينّ حول املوت .وهلذا اعتمد
البحثُ املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة وذلك بالتركيز على النص الشعري من
خالل شبكة العالقات الفنيّة واملوضوعيّة رغبة يف البحث عن فكرة املوت وألوانه وأمهية
تواصله يف الواقع احليا وأثرها فنيّاً يف النص الشعري .أمّا خبصوص الدراسات السابقة،
فلم يعثر الباحث على دراسة تتتبّع فكرة املوت من املنظورين االجتماعي والذا للكشف عن
الرؤية اجلمالية يف أشعار مسيح القاسم.
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املنظور اجلماعي
املوت السياسي والوطين
لقد كانت القضايا الوطنيّة برمّتها قد ألقت بظالهلا على الشاعر ومحّلته عبء مقاومة
االحتالل والذود عن وجود شعبه ،وتصوير ما حلّ به والنهوض من قلب املأساة والصمود يف
وجه الواقع اجلديد .فقد استلهم القاسم هذا الواقع الذي شكل عصب القصيدة من حيث
مضامينها ،فعبّر عن اهلم الفلسطيينّ إزاء قضية الوطن السليب والشعب املتمرّد؛ «إذ آمن
الشاعر بقدرة الشعر على أداء وظيفته االجتماعيّة والسياسيّة املتمثّلة يف التوعية والتبصري
والتغيري من خالل تعميم التجارب الذاتيّة وإضاءة العامل الداخلي للمتلقي وشحنه بالتمرّد
والغضب يف ظل النفي والظلم املستمر الذي ميارسه االحتالل» (بزراوي ،2008 ،ص.)108
عرب الشعراء يف االجتاه الوطين عن هويتهم الفلسطينية ،وعن مشاعرهم إزاء وطنهم،
وهذا املوقف لن ينفك عن املوقف القومي واإلنساين أبداً ،وحيتوي عليهما أيضاً« :وذلك أن
التشبث باألرض هو حفاظ على وجود إنساين يظل مرتبطاً مهما تعددت صور النظر إليه
بوجود قومي ،هو املعىن الذي يشري إليه التشبث باألرض ،وهذا اإلفضاء مما هو وطين إىل
ما هو قومي أعطى الشاعر الفلسطيين هوية واضحة يف تناول اهلموم األساسية بصفتها
مصريه الذي يواجهه يف حياته حتت االحتالل ،وسالمه الذي يدافع به عن هذا املصري
(كامبل اليسوعي ،1966 ،ص.)517

شكلت عالقة الشاعر بالوطن جوهر قصائده من حيث مضامينها ،فقد التصق بالوطن
إىل حد اإلنصهار التام ،وانعكس ذلك يف شعره بشكلٍ مباشرٍ؛ حيث يقول:
وط ـ ـ ــين دمُ القتل ـ ـ ــى ورجـ ـ ــعُ هُت ـ ـ ــافِهم

وط ـ ـ ـ ــين وج ـ ـ ـ ــذر راس ـ ـ ـ ــخ ورج ـ ـ ـ ــالُ
(القاسم ،1978 ،ج ،1ص)49

وميكن تتبع املسار السياسي لسميح القاسم عرب رصد األحداث اليت أثارها شاعرنا يف
قصائده النابضة باحلس الوطين ،ولقد أحسّ الشاعر باملوت القادم الذي يهدّد حياته وحياة
شعبه ،حني مل تكن تتوافر لديهم القدرة على الوقوف على وجهه ،وهذا يقتضي اتقان
النضال؛ ألنّ النقيض ال يعين سوى املوت حيث يقول:
ألنّن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال نُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقِنُ النض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالَ
أحِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس أنّنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوتُ
(القاسم ،1964 ،ص)21
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فإتقان النضال هي اآللية اليت حتول دون هذا النوع من املوت الذي يعين االستسالم
والتالشي .لقد كان النضال هاجساً خيامر الشاعر يف حلظات اإلحساس باملوت البطيء
املتمثل بسياسة االحتالل وممارسته ،فهو يقضم أطراف الوجود الفلسطيين اليت مل يبق
منها سوى األحقاد واحلزن املسمم (بزراوي ،2008 ،ص .)123ويقول:
مل يُبقِ ما نُعطي سوى األحقادِ واحلزنِ املسممِ /فخُذُوا ...خُذوا منّا نصيبَ
اهلل واأليتامِ واجلرحِ املضرمِ (القاسم ،1964 ،ص)16

لقد حتوّل اإلحساس باملوت إىل حقد ،كما حتوّلت الدموع إىل احلزن املسمم.
وإنّ تشبّث الشاعر بالثورة االشتراكية ودفاعه عنها حيمل داللة سياسيّة ،وهي أنّ االحتالل
وليد القوى االستعمارية اليت تقوم على احتالل أرض الغري وهنب خرياهتا وقهر شعوهبا وتدمري
مقومات وجودها ،وهلذا نراه يقف إىل جانب موقع االشتراكيّة األول االحتاد السوفيييت ،ويدافع
عنه أمام أعدائه ،فهو قلعة األحياء ،وهو وطن املغاوير الذين هوت على أيديهم قلعة النازية
اهلتلرية( ،بزراوي ،2008 ،ص )141يقول:
يـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــامتاً وط ـ ـ ـ ـنَ املغـ ـ ـ ــاويرِ األِىل
جـ ـ ـ ــرحُ املالي ـ ـ ـ ـنيِ الذبيح ـ ـ ـ ـةِ صـ ـ ـ ــارخ

اهـ ــووا بلي ـ ـلِ الـ ــرايخِ يف شـ ــفقِ الـ ــدمِ
ي ـ ــا قلعـ ـ ـةَ األح ـ ــرارِ دوم ـ ــي وأس ـ ــلمي
(القاسم ،1978 ،ج ،1ص)34

ويف هذه القصيدة يتحدّث عن معجم املوت يف زمن احلرب واالحتالل ،هذا املوت
اإلجباري الذي يقهر الشاعر قهراً يفوق قهر املوت الطبيعي الذي ميرّ مبحطته كلّ إنسان،
ولذا يستخدم مفردات خاصةً هبذا املوت كالدم واجلرح والذبح.
املوت يف الفكرة القوميّة
إنّ الفكرة القوميّة من حيث وجود الشعب العريب هبويته وكيانه وحمدداته وروابطه
وشخصيته التارخييّة ،ضمن معطيات الزمان واملكان من قيم وأعراف وتقاليد وخصائص ثقافيّة
ونفسيّة مشتركة وهي عوامل تشكل جبدليتها ،االستمراريّة والتفاعل احلضاري وصريورة الواقع
القوميّ (خليل ،2004 ،ص .)32إنّ احلركة الشعرية يف فلسطني هي جزء من احلركة الشعرية يف
الوطن العريب ،وانتماء الشاعر الفلسطيين لفلسطينيته هو جزء من انتمائه لعروبته ،يتفاعل مع
أحداث وطنه العريب السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية (أبوشاور ،2004 ،ص.)53
كقصيدة "عروس النيل" (القاسم ،أغاين الدروب ،صص)121-119؛ حيث يقول:
فَاستَيقَظُوا يَا أيها النيامُ /...ولنَبنتِ السدودَ قبلَ دمهةِ الزلزال /تَنبَّهُوا...
بِهذه اجلُدران /تَزنلُ فينا مِن جَديدٍ نكبةُ الطوفان ... /يَا وَيلكم ،أَحلَى صَبايا
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قَرييت قُربان /ونَحنُ نَستَطِيع أن نبتينَ السدود /مِن قَبل أن يُدمهَنا الطوفان
(القاسم ،1987 ،صص)121-119

تأثّر الشاعر بالفكر القوميّ الناصريّ يف بدايات حياته الشعريّة إذ تزامنت إهتماماته
السياسيّة واالجتماعيّة والفكريّة واالدبيّة مع ثورة  1952املصريّة وكان هلذه الثورة تاثريها
الكبري على تنامي الشعور القوميّ لديه وتعميق وعيه .حيث يقول« :إنّ قوة اجلذب اهلائلة
بالنسبة يل آنذاك تركزت بشكلٍ يكاد يكون دينيّاً يف الظاهرة العمالقة اليت أوقفت اإلنسان
العريبّ على ساقني قويتني فوق أرض صلبة يف تلك املرحلة املفعمة باحلماس احللم أعين
ظاهرة ال عبدالناصر» (القاسم ،1991 ،ج ،6ص.)345
وبقي االنتماء للعروبة أرضاً ولغة وهوية ،سالح الشعراء املقاومني يف األرض احملتلّة؛ وقد
تنامى الشعور القوميّ يف شعره معبّراً عن نفسه يف اإلشادة باالجنازات العربيّة ،والتعبري عن
اهلموم العربيّة ،والتعريض يف ذات الوقت باألنظمة العربيّة اليت وقفت ضد مصاحل شعوهبا،
كما وقفت موقفاً سلبيّاً من قضيّة الشعب الفلسطيين .وهو يدعو صراحة إىل الوحدة العربيّة
عندما يصوّر أحاسيسه إزاء واقع التجزئة اليت يعاين منها الوطن العريبّ( ،بزراوي،2008 ،
ص )129فهو أشالء ممزقة ودماء مسفوحة دفعت الشاعر إىل الدعوة جلمع هذه األشالء يف
قصيدة "أريد أن أذهب إىل عملي" يقول:
من جيمعُ أشالئي /من يُرجِعُ لألشالء دمي املسفوحَ؟ /من جيمعُ أشالئي/
من ينفخ فيها الروحَ؟ /قليب املصري /لن ينبضَ وحده /وجهي السوري /لن
يشرقَ وحده /ساقيّ السودانيّةُ /لن تبلغ ما مل تسعفها ساقيّ اللبنانيّةُ (القاسم،
 ،1971صص)103-102

وإن استخداماته غري املباشرة يف إظهار قوميته كانت ناجحة إىل حد بعيد فقد استطاع
أن يرسم صورة حادة األلوان واضحة املعاين لشخصيته القومية ،وأكثر ما نالحظ يف الكشف
عن معجم املوت يف بيان فكرته القومية هي الرؤية اجلمالية يف سياق الداللة والفنّي معاً ،أي
إنّه أظهر لنا إثبات شخصيته القومية يف إطار التضاد يف الفاظ (حتفر وينهش) مع (باقٍ-
مل أبدّل) حيث يقول:
عبثاً حتفر الرياح جبيين /عبثاً ينهشُ اللهيب خناعي /هذه نرب وهذي
ذراعي /وثيايب ..وأحريف ..ومتاعي /أنا باق ..باق أنا حيث أمضي /مل أبدل
مالحمي بقناعَ (القاسم ،1987 ،صص)496-495
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إنّه هنا ينكر املوت الطبيعي من خالل معجم املوت (عبثاً حتفر -عبثاً ينهش) وأكد على
بقاء شخصيته القوميّة من خالل (أنا باقٍ ..باقٍ -مل أبدل) رغم سيطرة املؤثرات اهلا ة
على هويّته .لكن إحساسه القومي أقوى منها ،فتشبّث على عناصر شخصيته.
ويف قصيدة (لن) ذات العنوان الرافض ،تتجلّى رؤية الشاعر حنو الفكرة القوميّة من
خالل إنكار املوت يف أسلوب مركب من املباشرة وغري املباشرة (جذرنا -دمنا) ،واستخدام
القسم واإلنكار يعطي انطباعاً يالً بكالمه:
قسماً ..جذرنا لن ميوتا  /قسماً ..دمّنا لن يُطالّ (القاسم ،1987 ،ص)498

«إذ كان شعره يتّسم بالغضب والعنف ويواجه التحديات الكبرية منذ قصائده اليت
اتّسمت بالطابع القومي إىل القصائد اليت اخترقت دائرة القوميّة للتعبري عن اجلماهري
الكادحة املسحوقة» (األسطة ،دون تا ،ج ،7ص.)134
املوت االجتماعي :االستكانة واخلنوع واالحساس باملرارة
إنّ أصعب ما ابتلي به بعض الناس من اآلفات االجتماعيّة هو االستكانة واخلنوع والقبول
باألمر الواقع وضعف الروح الوطنيّة وإصابتها بالوهن والتشاؤم ،ففي ظلّ هذا املناخ ال ميكن
حتقيق النجاح أو النصر على األعداء .فإنّ مسيح القاسم يصوب سياط نقده على اخلانعني
واملتبطني الذين يقفون موقفاً سلبياً ملا يدور حوهلم وال حيركون ساكناً ،فهم كالقطيع يساق
للذبح راضياً خانعاً ال يقاوم (أمين سليمان ،2007 ،ص)77؛ حيث يقول:
هنا أنتَ ...حولَك هذا اجلدارُ الكثيفُ /هذا اهلمودُ الكفيفُ وهذا اخلمودُ
املخيفُ /وحولَ جنونِك تقعُ املالينيُ حولَ املالينيِ /فوقَ املالينيِ ...حتتَ املالينيِ...
متضي إىل الذبحِ ...قطعانُ ماعزٍ /وتُولدُ للذبح قطعانُ ماعزٍ (القاسم ،2005 ،ص)38

والشاعر هنا يرسم صور متعددة املشاهد واإلحياءات ،إنّها صُور نابعةٌ عن عمق املاساة
واحلسرة اليت يتجرعها الشاعر وهو يرى حوله هذا الصمت والقبول باخلنوع والذل فيستدعي
هذه الصورة املتتابعة (اجلدار الكثيف ،اهلمد الكفيف واخلمود املخيف) ويقول:
هرمت ظهريتُنا ...وأدركنا النعاسَ بال ظاللٍ /مننا ...وفاجأنا صياحَ الديك
يف احلاسوبِ /...أوكلنا مراجعنا إلينترنت /...كان أمامَنا نفقُ ..وضوءٌ يف هنايته
ميوتُ /...وننتهي نفقاً بال ضوء /يقودُ إىل احتمالِ (القاسم ،2005 ،ص)38

يوظّف الشاعر التصوير االستعاري "هرمت ظهريتنا" "أدركنا النعاس" وهو تعبري عن احلالة
الصعبة والواقع املرير الذي وصلت له األمة من التخلف والسري حنو ذيل احلضارة ،مثّ يَرسمُ
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صورة كليّة للضياع والكسل "مننا ...وفاجأنا صياح الديك يف احلاسوب" هذا الضياع جيسّده
من خالل «صورة شعرية هتدف إىل تشوية الواقع وهي إحدى خصائص الصورة الشعرية يف
حركة الشعر احلديث» (إمساعيل ،1981 ،ص .)124وأخرياً يصوّر لنا فقدان األمل "كان أمامنا
نفق وضوء يف هنايته ميوت" وميكن إرجاع ذلك حلالة االنكسار النفسيّ اليت حيياها الشعب
الفلسطيينّ وعدم ثقته باألنظمة العربيّة واإلسالميّة (أمين سليمان ،2007 ،ص.)190
االجتاه اإلنساين يف املوت
ولو تفحصنا ديوان مسيح القاسم لوجدناه ميتلئ مبعاين املواقف اإلنسانية اليت تتم عن
نظرة الشاعر ورؤيته اجلديدة للعالقات اليت تربط العامل ببعضه .وتدخل هذه القضية
ضمن ملمح من مالمح هذا الشعر .وهذا امللمح ميكن أن يدرج حتت قضية يسارية األدب
الفلسطيين اليسارية اليت نفهمها حنن ،أي االنطالق من الوطن إىل القومية إىل اإلنسانية.
بإخضاع الشعر الفلسطيينّ احلديث ملقاييس اإلنسانيّة ،جند أنّ جزءاً كبرياً منه ينضوي
حتتَ عباءهتا .والشعراء الفلسطينيّون «إعتربوا قضيّتهم هي قضيّة اإلنسان يف كلّ مكانٍ»
(أبوشاور ،2004 ،ص.)242
وقد اعترب أنّ مأساة الشعب الفلسطيين هي «مأساة يع الشعوب الكادحة والفقرية
واملعذّبة يف األرض ضد يع ألوان العنصرية واالستعمار» (أبوشاور ،2004 ،ص)243؛ تعاطف
الشاعر الفلسطيين مع شعب هريوشيما وندّد باألمربيالية ،وجد يف ثوراً الفيتكونغ شعلة حرية
ونضال ومل يترك أي جانب من جوانب القضايا األخرى؛ حيث يقول:
مِن أقصَى أطرافِ الدنيا /يَنهلُ غناؤُك يف بييت /ويُرَّفرِفُ يف قليب /عُصفوراً..
أمسر ..منفيا /يا فَاضحَ جَور اإلنسانِ على اإلنسان /مِن أقصَى أطرافِ الدنيا/
باهلل خُذُوا أمّي للبيت /كي ال تشهدَ مَو (القاسم ،1987 ،ص)329

وميكن أن نرى تعاطف الشاعر مع قضايا العامل رؤية أخرى أي إن الشاعر الفلسطيين
كان بتعاطفه هذا حيرّضُ على الثورة ضد احملتل ،ويف ذلك تكمن قضية استغالله للمعاين
غري املباشرة اليت تؤدي إىل التغيري .وغالباً ما كانت هذه هي املهمة اليت حاول من خالهلا
األديب إلقاء الضوء على ثورات العامل التحررية ،وبالتايل ومن خالهلا التحريض على الثورة
والتمسك بالتعاليم الثورية العاملية ومناذجها بالتعاليم القومية العربية والوطنية الفلسطينية.
جند قول مسيح القاسم إىل أوري ديفز ،مؤكداً امتزاج النضال ضد العنصرية الصهيونية
واألمربيالية( :انظر :الباش ،1977 ،ص)3
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يف كفي دفءٌ مِن كَفِك /يف قَليب صَوتكَ (إين يف صَفك) /ويف ذهين وجهك..
ذاتُ لقاء /وهتافكم (إنّي معكم يا إخو الشرفاء) /يا جَرح األعداء وصديقَ
الشرَفاء /قسماً باجلَرحِ الوَاحِد /يف ماضي شعبينا اخلالد /قسماً بالشمس /معاً..
سنفك مِن األَسرِ الدَامِي الشمسا (القاسم ،1987 ،صص)342-341

إنّ الشاعر استطاع أن يكشف عن ممارسة الصهيونية بشىت األشكال لقهر اإلنسان
وجتريده من إنسانيته وإلقائها على هامش معناها بل بعيداً عنها .إنّ املعىن اإلنساين الذي
أضافه الشاعر إىل املعاين القومية ساهم إىل حد كبري يف كشف الصورة للعامل صورة جتريد
الفلسطيين من أبسط حقوق اإلنسانية (انظر :موقع مؤسسة القدس للثقافة والتراث ،حسن الباش).
وواضح أنّ املوقف الوطين أدىّ إىل املوقف القومي مبعىن االنتماء إىل العروبة تارخيياً
ونفسياً ،فهذا االنتماء يؤدّي بالضرورة إىل املوقف اإلنساين (انظر :مهري  ،1390 ،ص.)123
املوت األمسى يف معىن الشهادة والدفاع عن الوطن
« :أشرف
قد أعتربت الشهادة هي أفضل بل أشرف أنواع املوت لقول النيبّ األكرم
املوت قتل الشهادة» (اجمللسي ،1363 ،ج ،67ص)8؛ إنّ معىن الشهادة مل يصل املقام األسىن إلّا
يف ظلّ اإلسالم ،ولقد اكتسب لفظ الشهادة علواً فهو اسم من أمساء اهلل ،لذا منح اهلل
الشهداء حياة اخللود يف اآلخرة ليكونوا مع النبيني والصديقني والصاحلني ،لذلك «يبقى
الشهيد الذي قتل يف سبيل اهلل متفرداً يف مزنلته عالياً يف مكانته» (عراق ،2002 ،ص،)23
والشك أنّ االستشهاد هو أمسى تضحية يقدم عليها اإلنسان ،فليس هناك أعلى من بذل الروح
يف سبيل قضيّة أو موقف .وقال اهلل تعاىل﴿ :وال تَحسبن ال ِذين قُتِلُوا ِفي سبِ ِ ِ
َحيَاء
يل الله أ َْم َواتًا بَ ْل أ ْ
َ ْ ََ
َ
َ
ِعْن َد َربِّ ِه ْم يُ ْرَزقُو َن﴾ (آل عمران.)169 :
واهتمّ الشعراء املعاصرون كأسالفهم مبوضوع الشهادة والشهيد اهتماماً بالغاً ،وطبعاً
بعد اندالع احلروب يف البالد العربية والقيام والثورات وتضحيات األبطال املسلمني.
إنّ الشهيد والشهادة من الكلمات املرادفة للموت ،ونرى كلمة الشهيد والشهادة بارزة يف
ديوان شعراء املقاومة ،وإنّ مسيح القاسم هو شاعر املقاومة الشهري الذي نظم قصائد
خمتلفة يف الدفاع عن وطنه فلسطني املغتصبة ومقارعة الغاصبني هلا (طهراين،1992 ،
ص)88؛ فله مشاهد شعريّة رائعة عن الشهيد والشهادة ،وإنّ جبهة السفاح ال تعدلُ جبهة
الشهداء؛ بل إنّ نعل الشهداء أعزّ منها وأكرم ،بينما هو يذكر بأبدع صورة أنّ دم الشهيد
رسالة نبويّة فلنصلّ ولنسلّم على روحه الرفيعة (متقي ،1432 ،ص)98؛ حيث يقول:
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ودمُ الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيد رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالةٌ نبويّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٌ
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نسـ ـ ـ ـ ــتلهمُ الشـ ـ ـ ـ ــهداءَ إذ نَس ـ ـ ـ ـ ـتَلهِمُ
نع ـ ـ ـلُ الشـ ـ ــهيد أعـ ـ ــز منـ ـ ــك وأكـ ـ ــرمُ
صَ ـ ـ ـلّوا علـ ـ ــى روح الشـ ـ ــهيد وس ـ ـ ـلّموا
(القاسم ،1993 ،ج ،2ص)415

ويف قصيدة أخرى يتمىن أن ميتلك قدرة الشهيد:
أيب الغايل /تطلّع مرة أخرى /لِتُبصر مرةً أخرى /وَهَبين قدرة الشهيد
(القاسم ،1993 ،صص 415 ،49و )417

إنّ موت الشهيد ال جيسّد فقط قيمة معنوية تذكي روح املقاومة بني األحياء وحتفظ
وجوده املستمر بينهم مبا قدّم ومبا ضحّى ،بل إنّ جسده الذي هوى يف أرض املعركة يتحوّل
إىل عتادٍ حريبّ صاحل الستعمال ماديّ جديد.
وهذه الشهادة اليت يقبل عليها املؤمن املخلص أمام أعداء اهلل ،ويف سبيل ارتقاء القمة
الشمّاء اليت ال يرقى إىل الوصول إليها إالّ كلّ من صفت نفسه وصحت عزميته على أن يكون
املثال والقدوة جبرأة وثقة وتصميم على الوصول إىل أهداف األمة؛ أليس عودهتا إىل
االسالم حاجة ملحة من حاجاهتا؟ والبدّ هلذه احلاجة من سَعَةٍ جتيش يف قلوهبم ،غايات
األمة سبل صالحها لتحقق على أيديهما النقلة إىل املرحلة اجلديدة اليت فيها العزة هلل
ولرسوله وللمؤمنني (الساريسي ،1996 ،ص)112
عالوة على ذلك ،إنّ مسيح القاسم يصوّر األم الفلسطينيّة الصابرة تقف صامدة يف
وجه احملتل تعلن التحدي ورفض االستسالم حتّى بعد أن يسقط أبناؤها شهداء؛ فهو يف
موضوع االستشهاد يكفر باملوت وينكره ،بل يراه عدم االستسالم أمام األعداء:
تقدَّمُوا تقدَّمُوا /كلل مساء فوقَكم جهنّمُ /وكلل أرضِ حتتَكم جهنّمُ /تقدَّمُوا/
ميوتُ منّا الطفلُ والشيخُ /وال يَستسلِمُوا /وتَسقطُ االم على أبناءهَا القَتلى /وال
تَستسلِمُ (القاسم ،1991 ،ج ،3ص)405

املنظور الذايت
تشخيص املوت :خطابة يف املعىن الواقع ّي
هناية كل شيء املصري احملتوم الذي ال مفرّ منه ،وهو الذي قهر اهلل به العباد وال ينجو منه
أحد ،وال حتّى األنبياء ﴿أَيْ نَ َما تَ ُكونُوا يُ ْد ِرُك ُك ُم ال َْم ْو ُت َول َْو ُكْنتُ ْم فِي بُ ُروج ُم َشي َدة﴾ (النساء.)78 :
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هذا هو املوت الغائب الثقيل الذي ينتظره كلّ فرد ،فقد تناوله الشعراء يف قصائدهم مبينني
حقيقة هذه احلياة الغائبة« .يستطيع الشاعر يف نطاق اإلطار االجتماعي أن يتأمل موضوعاتٍ
كامليالد واملوت وضالة اإلنسان بالنسبة للوجود» (سنبدر ،2001 ،ص.)45
ويبيّن مسيح القاسم حقيقة املوت الذي كتب على كلّ شيء وأنّه مالزم للحياة ال يفرّ منه
أحد ،ويصوّر الشاعر املوت إنساناً حيدثه ويسأله عن حقيقته وعن سبب وجوده؛ حيث يقول:
يا موتُ هل كنتَ من أجلنا أم وُلِدنا لِأجلك /يا موتُ ...نطفتنا أنتَ أم أنّنا
بعضُ أهلِك /ويا موتُ جرب جناعتَنا يف احلياةِ قليالً إذا أنتَ أمهلتنا سنكرسُ
إلمسك كل اجلوارحِ /ونكتبُ بامسك أحلى املدائحِ /متهَّل ...لعلّ احلياة قليالً
ألجلِك أرقى وأنقى وأ ل /متهّل ...متهّل (القاسم ،2005 ،ص)95

وجتتهد الذات يف حتويل مفهوم املوت من جمهولية امليتافيزيقية إىل معلوميّة الواقعيّة،
ومن خالل ذلك يسعى اخلطاب املباشر للموت إىل جتريده ممّا يصاحبه من تضخيم للحس
املأساوي .وهذه الطريقة يف خطاب املوت تعطيه بعداً إنسانيّاً ختتفي معه كلّ مالمح الصراع
اليت يعبّر عنها شعراء الرثاء يف كثري من األحيان (خليل الشيخ ،2014 ،ص.)120
وينادي مسيح القاسم املوت كأنّه صديق حيدثّه ويسأله يف األبيات اليت مرّت؛ ألنّ حقيقة
املوت تقلق الشاعر وجتعله يتوجس من هذا الزائر الذي يقدم على حني غرّة دون استئذان،
فيسأله ليجيبه ويكرّر عليه النداء والسؤال ،ولكن هل ميلك املوت جواباً ألسئلته؟ ال ميلك
املوت شيئاً من أمره ،ولكن الشاعر يريد أن يبيّن لنا حقيقة احلياة واملوت وحقيقة وجودنا
فيها ،كما جعل للردى صفات إنسانيّة؛ حيث يقول:
كيـ ـ ـ ـ ـفَ تُغفِ ـ ـ ـ ــي وجُرحُهَ ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـ ــهرانُ
كي ـ ـ ـ ـ ـفَ تُغفِـ ـ ـ ـ ــي ولِل ـ ـ ـ ـ ـرَدَى نَ ـ ـ ـ ـ ـزَوَات

أيهَ ـ ـ ــا النَّصـ ـ ــلُ لَ ـ ـ ــم يَـ ـ ــزَل ش ـ ـ ــريانُ
مُح ـ ـ ـ ـ ــدقَات ،ولِلفِـ ـ ـ ـ ـ ـدَى مِهرج ـ ـ ـ ـ ــانُ
(القاسم ،1983 ،ج ،3ص)5

مفارقة املوت يف "التوبة":
املفارقة عند عشري زائد« :تكنيك فينّ يستخدمه الشاعر املعاصر إلبراز التناقض بني
طرفني متقابلني بينهما نوع من التناقض» (زائد ،2008 ،ص ،)130إنّ إدراك التناقض بني
احلقائق من حيث الشكل والرواية على املستوى السطحي هو الذي يدلّنا إزاء مفارقة؛ ويف
هذا النمط [مفارقة التحوّل] تبدأ الصورة بدالالت معيّنة لكنّها تتحوّل إىل دالالت جديدة
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مغايرة ملا بدأت به كأن تكون الداللة يف بدايتها إجيابيّة فتتحوّل إىل السلب (الرواشدة،1999 ،

ص .)22كما نرى رؤية مسيح إىل املوت بعد عام  1990قد تغيّرت إىل تصوير جديد.
يربز املوت كما يرى الدكتور الزعيب باملعىن الفكري أو الفلسفي على أرضية التناقض أو
الصراع الذي ينشأ بني اإلنسان وحميطه العام ،ذلك الصراع الذي ينطلق أحياناً من روية
ذاتية أو فردية تتعلّق بتفسري الواقع واحلياة والوجود تفسرياً جيعل الشخصيات الروائية
متثّل صراعاً يعبّر عن حالة العجز واالغتراب وفقدان اهلوية واليأس ،وعندئذ يربز
اإلحساس بعبثية الوجود وال معقولية احلياة وانعدام الغاية (احلسني ،دون تا ،ص.)182
إنّ قصيدة "التوبة" تؤكد التغيّر الفكريّ الذي أملّ بالشاعر قبل عام  1990فيما كتبه الشاعر
من قصائد خمتلفة يف ديوانه [التوبة] تشي خبالفاته مع الشيوعيني ومن أبرزها قصيدة التوبة
(القاسم ،2004 ،ج ،3ص .)236القصيدة اليت أعلن فيها عودته من املوت الذي أصبح رمزاً ملرحلة
سابقة حتلل الشاعر منها وهي مرحلة انتمائه احلزيبّ ،وهي تصوّر القطيعة التامة مع احلزب
الشيوعيّ ،فهي تشكل تصوّراً جديداً للحياة واملوت مل يعهده القارئ يف شعره من قبل حيث يقول:
ها أنذا بعدَ موتٍ كبريٍ /أعودُ اليك قليالً /ثقيلَ اخلطأ عاقالً مستحيالً /ها
أنذا بعدَ مو أعودُ /على جبهيت وصميت /واملشيب الذي وخط الصد كفار /
بعدَ موتٍ طويلٍ أعودُ (القاسم ،2004 ،ج ،3ص)236

لقد تغيّرت روية الشاعر وموقفه من املوت الذي تضمنته دواوينه السابقة ،فقد كان املوت
مرتبطاً مبا يتعرض له شعبه حتت االحتالل وما ترسخ يف ذهنه عرب السنني اليت شهدت
مآسي شعبه املتكرّرة على أيدي احملتلني .كان هذا النوع من املوت غري الطبيعي يعدّ أساساً
لتشكيل موقف الشاعر من احلياة واملوت ،فقد كان الشاعر يتحداه ويرفضه ويتمرّد عليه
حني كان يكتب القصيدة املقاومة:
سقطت كلّ األسانيدِ اليت تزعمُ مو  /والذين احترفوا القولَ بأنّ املوتَ أجدى/
عندما فاجأهتم يف اللحظات اليائسة هرعوا يف عريهم /صوبَ نتوء البحر أو صوب
نتوء اليابسة /ووحيداً تركوين /نازفاً يف عقرِ بييت (القاسم ،1973 ،صص)141-140

فالشاعر يستخدم املوت رمزاً يوحي بالداللة على ما كان يرمز له يف السابق ،فهو
يتحدّث عن مرحلة عربت من مراحل حياته اليت عاشها وكأنّه راحل يف املوت ،ولقد طغت
عليه مشاعر القلق واليأس إزاء املوت يف املرحلة الراهنة ،فاقتصرت نبوءته على انتظار املوت
الذا  ،ومل يعد يبين واقعه احللمي إلّا يف استحضار صورة املوت الذي يدمهه .وكان هذا
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الواقع احللمي دخاناً ،فهو سرعان ما يتالشى ويضمحلّ وإن كان له حيّز يف املكان والزمان.
ويف هذا التالشي ،تُولد ثورة جديدة يف ذات الشاعر ،إنّها ثورة ذاتية تطال أولئك الذين
يتحملون مسؤوليّة حتطيم النبوءة حسب وجهة نظره؛ حيث يقول:
سيقالُ الذي قيلَ /أعطى وأعطى وأعطى /كلّ الذي أخذه /رجعةَ املوتِ يف
ضجعةِ الربذةِ (القاسم ،2004 ،ص)224

ومل يقف األمر عند هذا احلد وإنّما جتاوزه الشاعر ،فكأنّه يعيش املوت احلقيقي؛ يقول فيها:
إال عظّمَ اهللِ أجرَكم أ عني /وبعدَ /فأنتم إىل حيثُ شاءَ العلي العظيمُ
القديرُ الرحيمُ /على أثرنا قادمون /إىل جنةٍ ...أو جحيمٍ وإنّا له ...وإليه كعادتِنا
راجعون (القاسم ،2000 ،صص)8-7

لقد حلّت فكرة املوت حمل النبوءة الثورية ومل يقف األمر عند هذا احلد ،وإنّما أخذ الشاعر
يفسّر تلك النبوءة اليت رافقت قصائده املاركسية بأنّها خديعة ووهم؛ «فالشاعر خيلق خديعة
ذاتيّة بأنّه سيغيّر العامل حتماً ،يقنع نفسه بأنّه قادر وأنّه سيغيّر العامل» (طه ،1999 ،ص.)139
التناص األسطوريّ للموت:
تعبّر مدلوالت األسطورة يف الشعر العريب املعاصر غالباً عن قيمة إنسانيّة مفتقدة أو
حلم مضطهد ،باإلضافة إىل كوهنا تكشف عن احلسّ املأساويّ للّذات الشاعرة خالل
التركيبيّة الدراميّة للنص .من بني األساطري اليت وظّفها مسيح القاسم أسطورة متّوز ،فتمّوز
هو أدونيس ،وعشتار هي أنانا وهي كلّها تشري إىل حكاية واحدة جتعل من عشتار ملكة
السماء ومتّوز االبن احلق للحياة العميقة ،ومها من آهلة اخلصب والتجدد واالنبعاث يف
الطبيعة بكافة مظاهرها وأشكاهلا (موسى ،2010 ،ص)328؛ حيث يقول:
ال خبزَ غريَ وداعةِ املواتِ /وليكن األدامُ /وشالً على األحداق خلفَ الدمع ِة
املتحجرةِ /ولك اجملاعةُ والسالمُ /يا أسر املغلوبةَ املتكبّرةَ /القمحُ هذا العامَ
منذور حلربٍ /جاللةَ السطان /حَسب املومنني رضا جاللته وَعدَ بالذرة /وجلندِه
لنبَ القطيعِ وحلمَه /وخليلِه ذهبَ اخلاليا اخلري (القاسم ،1990 ،ص)35

فهو ميزج بنيَ الشخصيّة التارخييّة وبني الرمز األسطوري متّوز املستمر يف احلضور منذُ
بداية القصيدة حتّى هنايتها ،ويف سياق داليلّ يشري إىل القتل واملوت كما يشري إىل عشتار
باالسم وحسب األسطورة ،إنّ شقائق نعمان كانت نتيجة موت أدونيس حبيب عشتروت األبديّ؛
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حيث حتوّل دمه إىل زهرة يلة عندما أخذت عشتروت كأساً من كوثر اآلهلة وصبتها على دم
أدونيس اجلميل فغلى الدم وحتوّل دم أدونيس إىل زهرة الشقيق منذ ذلك اليوم صارت الوردة
احلمراء رمز احلزن على أدونيس اجلميل (البستاين ،1994 ،ص)35؛ حيث يقول:
لشقائقِ نعمانَ أن ترتاحَ /يف أفياء أرز اهلل /للدوري أن يأوى لعش /آمن من
شهوة األفعي /وأن يشتاق قرميد الليايل املقمرة ولقلب عشتاروت أن ترتاحَ /من
ضوضاء طائرةٍ تدمرُ وردةً (القاسم ،1990 ،ص)39

أو عندما يقول:
يهوشعُ ماتَ /فال تستوقفُوا الشمسَ وال تستمهلوا الغروبَ ...سورُ أرحيا شامخ
يف وجهِكم إىل األبدِ /يهوشعُ راحَ /ولن يؤوبَ /يهوشعُ ماتَ (القاسم،1964 ،
صص)71-70

ويهوشع هو اللفظ اآلخر الذي يقصد به الشاعر يشوع بن نون القائد العسكري اليهودي
الذي عرب األردن من تيه سيناء ،واحتلّ أرحيا وحرقها؛ يثري الشاعر انتباه املتلقي إىل
االحتالل مهما تشبّث باألرض ،فإنّ مصريه سيكون كمصري يهوشع الذي مات ولن يؤوب.
التناص الديين للموت
شكل التناص الديين جماالً فسيحاً يف جتربة الشعر املعاصر؛ حيث عمد عدد كبري من
الشعراء إىل استعادة النصوص والرموز الدينيّة يف سياق شعرهم املتنوّع ،من أجل خدمة
أغراض فنيّة ودالليّة تزيد النص الشعري عمقاً و اليّة.
وجد بعض الشعراء الفلسطينيّني املعاصرين يف املوروث الديين ما يعينهم على تأكيد
قضاياهم الفكريّة وقيمهم الروحيّة ،وخباصة فيما يتعلّق بقضية الصراع العريبّ الصهيوينّ
وتعميقها يف وعي املتلقي ،ومنحها بعداً مشوليّاً ،لذلك استغلوا من املوروث الديين املواقف
الثوريّة اليت وقفت يف وجه الظلم والقهر (البنداري ،2009 ،ج ،11ص.)247
واستخدم مسيح القاسم القرائن الدينيّة معجماً وتركيباً لغاية فنيّة جتعل من مثل هذه
املمارسة شكالً قريباً ممّا يسمّيه البالغيّون القدامى التضمني أو االقتباس.
ويعدّ النص القرآينّ مصدراً هاماً من مصادر التعبري الشعري وتكثيف الداللة وإثرائها
بالرموز اخلصبة ،فقد تأثّر الشعراء الفلسطينيّون بأسلوب القرآن الكرو؛ حيث استثمر هؤالء
الشعراء ثقافتهم الدينيّة بشتّى الطرق اليت تناسب جتارهبم ورؤيتهم (نبيل ،2001 ،ص)116؛
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فاستلهموا بعض املعاين القرآنيّة ،ويستلهم مسيح القاسم من النص القرآين حيث يقول:
الم نون /وضراعةُ روحي وعمادي يف احلمأ املسنون /والكفنُ الطالعُ من جلدِي/
والتابوتُ الطالعُ من جسدِ الزيتونِ واألسالفُ املوتى األحياءِ املوتى /واألحقادُ اآلتون
(القاسم ،1973 ،ص)21
لقد استخدم مسيح القاسم عبارة "األحياء املوتى" صفة لألسالف( ،العف ،2000 ،ص)72
يل الل ِه أَموات بل أَحياء ول ِ
وكأنّه استلهم قوله تعاىلَ ﴿ :وال تَ ُقولُوا لِ َم ْن يُ ْقتَ ُل فِي َسبِ ِ
َك ْن ال تَ ْش ُع ُرو َن﴾
َْ َ ْ َْ َ

(البقرة .)154 :كما استخدم الشاعر هذا التعالق النصيّ الديينّ من ثنايا معجم املوت (الكفن،
التابوت ،الروح ،اجلسد ،املوتى) حتّى ينقل فضاء املوت إىل املتلقي.
لوحات معجم املوت
صورة الشهيد يف الشعر الفلسطيين املعاصر «صورة غنيّة ثريّة ،متعدّدة اجلوانب واملعاين
واأللوان واألصوات والدالالت والرموز ،وإنّ الشاعر الفلسطيين استخدم يف رسم هذه الصورة
كلّ ما حوله من أدوات ونباتات وأسلحة ومواقع طبوغرافية ،وأماكن هلا خصوصيتها كاملسجد
األقصى والقدس وغري ذلك من القرى واملخيّمات؛ كما وظّف هلا التجارب الشخصية واجلمعيّة
وحمصوله الثراثيّ العريبّ وثقافته من التراث اإلنساينّ قدميه وحديثه ،واستيعابه ملخترعات
العصر احلديث ومنجزاته العلميّة املتنوعة» (عراق ،2002 ،ص .)481إنّ النصوص الشعريّة
الفلسطينيّة املعاصرة قدّمت «صورة الشهيد الكليّة والصور اجلزئيّة للدماء واجلراح (والقبور)
من الدالالت والرموز ما ال حصر له ،واستعانت باجملاز يف كثري من حتوالته وجماالته» (عراق،
 ،2002ص.)482
أ) لوحة الدم:
وتعدّ صور الدماء والشهداء والقتلى ،من أثرى الصور بروزاً يف قصائده ،وهي ال تقلّ
تأثرياً عن صورة الواقع نفسه يف النفس اإلنسانيّة؛ إذ يسقط عليها الشاعر من إحساس ما
ينبّه الذاكرة من خالل استحضار املاضي واسترجاع جذور الصورة املمتدة يف أعماق التاريخ
الفلسطيينّ ،إنّها صورة نابعة من الثورة املستمرة اليت متنح الفلسطيينّ الثقة بالنفس
واالعتبار مبا كان عليه اآلباء واالجداد:
نفضت خيولُ املوتِ عن صَهواتِها /جيالً على جيلٍ ملّا تلجمُ /يف كلٌ فجرٍ مامتٌ
ال ينطوي /حتّى يعاجلنا املساءِ مبأمتِ (القاسم ،1978 ،ج ،1ص)27
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نظر الشعراء الفلسطينيّون إىل الدم على أنّه مشعل احلريّة ومثن األرض ورمز الفداء
والتضحية ،لذلك رمسوا له العديد من الصور ووضعوه يف تشبيهات وكنايات ورموز خمتلفة
متعدّدة يف حماولة إلعطائه مكانته اليت يستحقها؛ فهذا الدم ليس دماءو عادياً ،بل دم بطل مقاتل
ضحّى بنفسه ليسعد من يأ بعده ،وكافح من أجل احلريّة والكرامة؛ حيث يقول مسيح القاسم:
لكلٌ فجرٍ مشسُه وفجرُنا /مشس من الشهداء يُشعلُها الدمُ (القاسم،1993 ،
ج ،2ص)414

واستمرّ الشاعر يف وصف الشعب الفلسطيينّ الذي قدّم آالفاً من خرية أبنائه شباباً
وشيوخاً ونساءو وأطفاالً قرابني على مذبح احلرية ،ليصبحوا مشوساً تضيء حنو التقدّم
والعلم واألمن والسالم؛ ومل ترهبه كثرة التضحيات وهذه الدماء املراقة ،بل زادته إصراراً
وتصميماً على نيل حقوقه واسترجاع وطنه؛ يقول:
صَـ ــقلَ الـ ــدمُ املصـ ــقولُ شـ ــعباً صـ ــامداً

صـ ـ ـ ـ ــد الصـ ـ ـ ـ ــقورَ ذليل ـ ـ ـ ــةً تتـ ـ ـ ـ ــربمُ
(القاسم ،1993 ،ج ،2ص)416

وقد شبّه مسيح القاسم دماء الشهداء بزهرة الربقوق ذات اللون األمحر ،اليت تنتشر
يف مشال فلسطني ،يف وصفه جلو اجملزرة الرهيب الذي سقط فيه الشهداء على قارعة
الطريق ،فانتشرت دماؤهم لتغطي األرض وترشق ماحول الشهيد بعد تفجر من صدورهم
وأجسادهم؛ يقول:
وعلى قارعةِ الدربِ وعاءاتُ حناسٍ /أيقظت بضعَ رصاصاتٍ /وألقت يف جفونِ
اإلخوةِ النعاسَ /وعلى روثِ املواشي /بقع محر /ويف الدوارِ تعديدُ مامتٍ /كفرُ
قاسم /كفرُ قاسم /وزهريات من الربقوقِ يف صدرِ امراةٍ /وعيونٌ مطفاةٌ
(القاسم ،2004 ،ج ،1ص)101

ب) لوحة اجلرحى:
صوّر الشعراء الفلسطينيّون جراح الشهداء ،سواء اجلراح اجلسديّة أو املعنويّة املمثّلة يف
جرح الوطن وجرح الكرامة وجرح النفس ملا أصاهبا من حزن وأمل جرّاء اجملزرة ،كما
صوّروا أشالء الشهداء وجثثهم .وإن كانت النصوص الشعرية اليت عثرنا عليها مل تتناول
صورة اجلراح اجلسديّة بشكل كبريٍ ومل تركز عليها .فإنّنا جند الشعر يستصرخ ضمائر
العامل ليأتوا إىل فلسطني ويروا اجلرائم واجملازر اليت يتعرّض هلا الفلسطينيّون كباراً
وصغاراً على أيدي القتلة يف قول مسيح القاسم:
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فليأتِ العاملُ /ولريَ كيفَ يتفجّرُ رأسي اجلميلُ كثمرةِ الرمّانِ /حتتَ جنازيرِ
الدباباتِ وخُرافةِ العصرِ /كفرُ قاسم /مل أعد أحصي جراحي فقد تعبتُ (القاسم،
 ،2004ج ،1ص)196

ج) لوحة القبور:
إنّ قبور الشهداء أعالم حقّ يثبت أنّ الفلسطينيّني أصحاب األرض الشرعيّون ،وتتفاعل
معها مظاهر الطبيعة من شجر وقمر وأمطار و ...لتثبت هذه احلقيقة ،نرى قبورهم أخذت
متثّل طوراً من أطوار اجلهاد والصمود ،فهي تدعو الفلسطينيّني إىل االعتزاز واالفتخار
بالشهداء وعدم الرضوخ والذلّ لألعداء ،بل االستمرار يف املقاومة.
لذلك مل تكن زيارة القبور لسكب الدموع والبكاء والعويل فقط ،وإنّما الستلهام الشجاعة
والقوة ،وجتديد العهد للشهداء؛ حيث يقول مسيح القاسم:
ولك ـ ـ ـ ـ ــم وقفن ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــالقبور وإنّن ـ ـ ـ ـ ــا

نسـ ـ ـ ـ ــتلهمُ الشـ ـ ـ ـ ــهداء إذ نسـ ـ ـ ـ ــتلهمُ
(القاسم ،1993 ،ج ،2ص)415

ويواصل الشاعر توضيح معامل الصورة يف الواقع ،فتتكرّر صور الشهداء والقتلى ،وكأن
البالد أصبحت قرباً كبرياً لكثرهتم؛ يقول:
قَتلى على قتلى كأن بِالدَنا /قرب كبري يف ترابِ جهنّمِ /وطنُ السالمِ على
اخلنادقِ نازف /واهللِ يف ظلٌ املدافعِ يرمتي (القاسم ،1993 ،ج ،2ص)28

النتيجة
ومن خالل هذه الدراسة توصّلنا إىل:
 يبدو أنّ فكرة مسيح القاسم حنو املوت فكرة هادفة؛ حيث يريد الشاعر أن يقوّي حسّاملقاومة عند شعبه ويغيّر مشاعرهم وتصوّرهم من املوت ،حىت انتقل الشعب من املوت إىل
الشهادة.
 إنّ دوافع مسيح االجتماعيّة تعكس القضايا املتعددة حنو الوطن واإلنسانيّة والقيماإلجتماعيّة والثقافيّة ،وكما رأينا أنّ دوافعه الذاتيّة نا ة عن املشاكل العالقة والسياسيّة
القمعيّة احلاكمة على اجملتمع ،فهذا العامل يربّر معاجلة املوت يف اإلطار األديب ،كالتشخيص
واألسطورة والتناص واملفارقة ،حتّى ال يبني مكنونات قلبه.
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 إنّ مسيح يف رؤيته االجتماعيّة طرح املوت السليب واإلجيايب ،كأنّه يرى أنّ التسليمواخلضوع أمام الظلم واليأس هو املوت السليب ،لكنّ الشهادة واملقاومة يف مواجهة احملتلني
واملستعمرين تعترب املوت اإلجيايب.
 وإنّ مسيح ال يلجأ إىل التناص واألسطورة للهروب من الواقع ،بل هو إقبال عليهاوحماولة طرح قضاياه بصورة أعمق ،وإنّه استلهم التراث والقرآن واملفاهيم الدينيّة مبختلف
أشكاهلا ،مستحضراً إيّاها ،وبثّ الروح فيها ومحلها مدلوالت جديدة مكنته من التعبري عن
مهومه ومهوم الشعب الفلسطيينّ والعريبّ الذي يعاين القهر والظلم وقسوة االحتالل ،حتّى
تكون قصائده وثيقة دينيّة ،وهكذا ابتعد مسيح القاسم عن طرق موضوعة املوت بشكل
مباشر ليتناوهلا "مرمّزة" ،كما حتدّث عن املوت السياسي والوطين واإليديولوجي لتكون وثيقة
تارخييّة تبيّن أحداث جمتمعه.
 ال نبالغ إذا قلنا أنّ مسيح القاسم شاعر املوت؛ ألنّه أغىن معجم املوت ،حيث أعربألفاظ املوت بأمتّ أشكاهلا ومعانيها ،فقد يستعمل الشاعر مرادفات املوت حنو القتل
والشهادة ،وقد يستعمل الً معبّرة عن املوت .وكلما تعقّدت سبل احلياة نتيجة للصراع
واالحتالل وإليغال البشرية يف احلضارة ،تعدّدت مفاهيم املوت ومعانيه وألوانه ،لذا ابتعد
الشاعر عن أسس التعريف الرئيسة للموت الفيزيولوجي ،ليضع جدليّة فلسفيّة عقليّة للموت،
ويزناح شيئاً فشيئاً عن املعىن الشمويلّ إىل املعىن اجلزئيّ؛ إذ يضعنا الشاعر أمام مفاهيم
جديدةٍ للموت.
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