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صادق فتحي دهكردي ،*1عبدالرسول إلهائي

 .1أستاذ مشارا ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديس فارايب ،قم ،إيران
 .2دكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديس فارايب ،قم ،إيران
(تاريخ االستالم 2016/11/10 :؛ تاريخ القبول)2017/3/13 :

امللخّص
بع اجلواهري يف قصيدة "الفداء والدم" األمل يف نفـوس الإـوار والفـدائيني الفلسـطينيني والعـرب ،ولعـب دور اا بـارز اا
يف حــ املناض ــلني عل ــى مقارع ــة الع ــدو ،وتوعي ــة الش ــعوب العربي ــة واإلس ــالمية وفض ــح تواط ــؤ احلك ــام املتخ ــاذلني
واألطــراف الــل تع ـوّل علــى احللــول الســلمية،كما أن ـ رســم خارطــة النصــر علــى الصــهاينة عــرب الكفــاح والعمليــات
االستشهادية .ويوضّح هذا البحـ رؤيـة الشـاعر حيـال القضـية الفلسـطينية عـرب دراسـة صـدى الكفـاح والصـمود يف
قصــيدة "الفــداء والــدم" ،والوقــوف أمــام املضــامني الإوريــة والصــور الفنيــة اجلماليــة الــل تضــمنتها ،وذلــك باملنــهج
الوصفي التحليلي الذي يعتمـد علـى ذكـر منـاذج شـعرية مـن القصـيدة مث دراسـتها والتعليـق عليهـا.ومن النتـائج الـل
توصل املقال إليها أنّ اجلواهري قد ضمّن قصيدت شىت أنواع الصور البيانية املوحية فاستفاد مـن الكنايـة والتشـبي
السيما التشبي التمإيلي واملرسل املفصل ،وأيضا االستعارة خاصة املكنية منها ،لسغراض البالغية مبا فيها املبالغـة
وتنمية اخليال لدى املتلقي ليشعر بشدة موساة فلسطني وضرورة التحرا إلنقاذها قبل فـوات األوان .واسـتفاد أيضـا
مــن رمــوز الطبيعــة (الليــل ،الكواكــب) ورمــز املكــان (فلســطني) ،ورمــوز ذات دالالت ترا يــة ودينيــة للتحــريض علــى
مقارعة العدو الصهيوين وحترير األراضي احملتلة .كمـا أنـ اسـتخدم شـىت أسـاليب اإلنشـاء والتعـبري مإـل االسـتفهام
والنــداء وظــاهرة التكــرار خاصــة التكــرار اللفظــي لتكــريس الفكــرة لــدى املتلقــي وتعظــيم اجلهــاد والتضــحيات ،ونــرى
مجالية أسلوب اخلطاب يف القصيدة حي خياطب مرارا أحد الشهداء ويذكر ما أصاب فلسطني واألمة من ويالت.

الكلمات الرئيسة
اجلواهري ،الشعر ،فلسطني ،الكفاح ،الرموز ،الصور البيانية.
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مقدمة
مرّ احتالل فلسطني مبراحل وحمطّات كـإرية لكـل حقبـة منـها ميزا ـا ومواصـفا ا ف ـ«أطلـق
العرب اسم "النكبة" على سقوط فلسطني عام 1948م ،واسم "النكسـة" علـى هزميـة جيوشـهم
أمام الكيان اإلسرائيلي الغاصب عام 1967م» (حينوين .)2 :2013 ،األمـر الـذي أدى بالشـعراء
واألدباء العرب مبن فيهم الشاعر العراقي "حممد مهدي اجلواهري" ليسخّروا فنـهم لتشـجيع
االنتفاضــات الفلســطينية وح ـ الفــدائيني عل ـى املضــي قــدما يف مقارعــة العــدو الصــهيوين.
فح ــاول ش ــبان فلس ــطني الس ــليب بع ــد ف ــاجعل "النكب ــة" و"النكس ــة" أن ينهض ــوا الس ــترجاع
أراضـيهم احملتلـة ظلمـاا بتـو ري عوامـل خارجـة عـن إراد ـم وبـدوافع اسـتعمارية حبتـة ،والــل
كان قد حد لتقاعس وتواطؤ رني عريب .األمر الذي القى ترحيباا شعبياا.
واجلواهري الشاعر والصحايف الذي كان مدركاا ملا يدور حول من تطورات ،سـاير وواكـب
القضية الفلسطينية عن كإب وتناوهلا باجتاهني؛ االجتا العريب واالجتا الفلسـطيس «ويقـوم
االجتا العـريب علـى أسـاس عـالج القضـية الفلسـطينية وتقلـيص أزمتـها عـن الطريـق العـريب
كمشكلة قومية ال حتـلّ إلّـا علـى الصـعيد القـومي ،ويقـوم االجتـا الفلسـطيس علـى أسـاس حـل
القضية الفلسطينية على صعيد فلسطيس ،ويلقي عبء حتريرها علـى الفلسـطينيني أنفسـهم،
يدفع هبم إىل ميدان النضال ،ويصدّرهم جبهات املعركة» (الصغري.)59 :1968 ،
إن عصر اجلواهري وبيئت متسمان باألحـداذ السياسـية واالجتماعيـة اجلسـام ،والشـاعر
ميتــاز بقوت ـ الشــعرية املرهفــة ،ويعتــرب مــن املهــتمني بقضــايا الشــعب (مظفــري.)646 :1436 ،
فاعتىن اجلواهري بالقضايا الوطنية ،والقوميـة ،والعربيـة ،واإلسـالمية وعلـى رأسـها تطـورات
بلد العراق والقضية الفلسطينية واهـتم هبـا اهتمامـاا شـامالا حيـ شـارا املعنـيني أفـراحهم
وأتراحهم وكان يـرى يف كـل مناسـبة فرصـة ليطلـق العنـان للسـان ليسـجّل املواقـف الـل كـان
يريـدها وحيـذر مــن مغبــة املخــاطر الــل كانـ حتـيط بالــدول العربيـة واإلســالمية .وهــذا مــا
جنــد يف قصــيدة الفــداء والــدم الــل أنشــدها مبناســبة ذك ـرى استشــهاد القائــد الفتحــاوي
"صبحي ياسني" حي أقيم ل حفل توبيس بالعاصمة العراقية بغداد.
واألسئلة الل تطرح نفسها هي:
 .1كيف ميكن فهـم التـزام اجلـواهري بالقضـية الفلسـطينية مـن خـالل دراسـة قصـيدة
"الفداء والدم"؟
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 .2ما هي املضامني الل جاء هبا اجلواهري يف قصيدة "الفداء والدم"؟
 .3ما هي الرموز والصور اجلمالية الل استخدمها الشاعر يف قصيدت هذ ؟
وفرضيات البح هي:
 .1يعتقــد الشــاعر أن ـ ال جمــال للتكاســل والنــوي بــالنفس عــن القضــية املركزيــة للعــامل
اإلسالمي ،وإمنا درب "الفداء والدم" أو"النضال" هو الكفيل بتحرير القدس الشريف
من دنس االحتالل الصهيوين.
 .2ح ـ َّ اجلــواهري الفــدائيني الفلســطينيني علــى مواجهــة العــدو الصــهيوين ،ومواصــلة
النضال ،وخوض غمار العمليات الفدائية ضد العدو ،كما أن صرخ مبا أويت من قوة
يف وج احلكام العرب املتخاذلني مع االستكبار العـاملي ونـوّ إىل أنـ البـد مـن تقـدمي
التضحيات من أجل حتقيق األهداف السامية والنبيلة.
 .3اســتفاد اجلــواهري مــن التشــبي الســيما التشــبي التمإيلــي واملرســل املفصــل ،وأيضــا
االستعارة خاصـة املكنيـة منـها لسغـراض البالغيـة ،واسـتخدم أيضـا رمـوز الطبيعـة
(اللي ــل ،الكواك ــب) ورم ــز املك ــان (فلس ــطني) ،ورم ــوزا ذات دالالت ترا ي ــة وديني ــة
للتحريض على مقارعة العدو.
وأمــا بالنســبة خللفيــة البح ـ فهنــاا دراســات خمتلفــة عــن شخصــية اجلــواهري وأســلوب
والظــواهر املختلفــة يف شــعر ملــا لـ مــن أمهيــة وشــون يف األدب العــريب ،وسـلّط األضــواء علــى
جوانــب خمتلفــة مــن شخصــيت وأعمال ـ األدببــة .لكننــا مل جنــد دراســة حــول قصــيدة "الفــداء
والـدم" للشـاعر لــدى حبإنـا يف اجملــالت العلميـة داخــل اجلمهوريـة اإلســالمية اإليرانيـة .كمــا أن
حبإنـا يف موقـع  magiran.irمل جيــد نفعـاا كــذلك .وأمّـا يف الــدول العربيـة فهنــاا كتـاب حتـ
عنــوان "فلســطني يف شــعر اجلــواهري وقــراءات يف األدب احلــدي " للباحـ "حممــد حـوّر" يتكــون
من مخس دراسات يف األدب العريب احلدي  ،خصّص إحداها بفلسطينيات اجلـواهري وتطـرق
إىل قصيدة "الفـداء والـدم" يف مخـس صـفحات ،شـكل "ذكـر أبيـات القصـيدة" الظـاهرة البـارزة
فيها ،ومل يتطرق إىل القضايا الفنية واألدبية يف دراست هـذ  .كمـا أن الدراسـة ذا ـا مـن هـذا
الكتاب قد نشرت حت عنوان "فلسطني يف شعر اجلواهري" يف موقع "مؤسسة فلسطني للإقافـة"
على الشبكة العنكبوتية .وقد نشر "حممد توكلنا" حبإاا حت عنوان «حممد مهـدي اجلـواهري...
الشاعر الذي عاش جراح فلسطني منذ أول جرح» يف موقـع "بيـ فلسـطني للشـعر" قـد كـرّر فيـ
ما جاء يف حب حممد حور وقد أشار إىل ذلك يف قسم املراجع واإلحاالت.
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مكافحة الصهيونية يف قصيدة "الفداء والدم" (1968م)
بعــد مضــي عــام علـى "نكســة حزيـران 1967م" نظّمـ املنظّمــات الفدائيـة الفلســطينية حفـالا
توبينيـاا للشــهيد الفتحــاوي "صــبحي ياسـني" يف "قاعــة الشــعب" ببغــداد خريـف 1968م .ودُعــي
الشاعر حممد مهدي اجلواهري للحضور وإلقاء قصيدة باملناسـبة .فكانـ قصـيدت اخلالـدة
"الفداء والدم" يف  130بيتاا (اجلـواهري ،)291/5 :1972 ،واستغل الشاعر هذ املناسبة لإلشادة
بتضــحيات الفــدائيني ولف ـ األنظــار إىل قض ـية العــامل اإلســالمي املركزي ـة أال وهــي القض ـية
الفلسطينية ،ليتحدذ من بداية القصيدة هـذ حـىت هنايتـها عـن جـدوى التضـحيات والـدعوة
إىل الإــورة ،والصــمود ،والصــرب ،والعزميـة ،والوحــدة ،وحـ الشــباب علـى االلتحــاق بصــفوف
املنظمــات الفدائي ـة ومقارعــة العــدو الصــهيوين مســتخدما الصــور البياني ـة والرمــوز لتك ـريس
الفكرة لدى املتلقي .والشـهيد صـبحي ياسـني هـو مناضـل قسـامي شـارا سـنة  1935يف ـورة
القسام وعقب نكبة 1948م قاد جمموعة صـغرية مـن املتسـللني يف األردن وقطـاع غـزة ،ودرّب
جمموعـ ــة مـ ــن الفـ ــدائيني الـ ــذين قـ ــاموا بعمليـ ــات داخـ ــل فلسـ ــطني احملتلة.لكن ــ اغتيـ ــل يف
1968/10/19م يف ظروف غامضة باألردن (نار .)1 :2013 ،
تعظيم اجلهاد والتضحيات
استهل اجلواهري رائعت هذ بتعظيم للفداء وإكبار ل  ،واصفاا الفدائي مظهراا مـن مظـاهر
اخللود ،وصورة صادقة للتضحيات يف سبيل الوطن والذود عن حياض  ،وأنّ املناضل ليس إلّا
أسوة وقدوة لشعب حيـ اختـار أن يكـون يف قائمـة الرجـال القالئـل الـذين ضـاق صـدورهم
ضــا جيـري حــوهلم مــن ظلــم واضــطهاد ،فرغبــوا بقطــع عهــد علـى أنفســهم خبــوض ســاحات
النضال ومكافحة االحتالل ،باذلني يف سـبيل ذلـك أغلـى مـا لـديهم أال وهـي الـروح املطمئنـة،
فرخصوا هبا دفاعاا عن الوطن والعزة والكرامة:
ض ــاق الفض ــاءُ وم ــا ض ــاق مذاهبُـ ـ ُ
جـ ـ ـلَّ الف ـ ــداءُ وجـ ـ ـلَّ اخللـ ـ ـدُ ص ـ ــاحبُ ُ
خالـ ـ ـ ـقه تُصـ ـ ـ ــاال جدي ـ ـ ــداتٍ رغائبـ ـ ـ ـ
ل ـ ــونٌ م ـ ــن اخللـ ـ ـقِ واإلب ـ ــداع يُحسـ ـ ـنُ ُ
(اجلواهري)293/5 :1972 ،

ويستمر اجلواهري يف اإلشادة بروح التضحية والنضال واصفاا الفدائي بون «الرجل السـمح
الذي ال نظري ل » حبي مل تغر الدنيا وما فيها من مطامع ومآرب ،خملصاا عمل يف سبيل اهلل
وحتريــر الــوطن .ومل يشــغل شــاغل ع ـن هدف ـ بــل تبقــى أعين ـ شاخصــة حنــو اهلــدف املنشــود
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ويتخــذ مــن ضــحايا هــذا الــدرب كواكــب تضــئ لـ طريقـ وأن رواد هــذ املســرية يبــدلون ظلمــة
القضية إىل مشس الضحى ويبدّدون اليوس ويفتحون آفاقاا مشرقة أمام القضية الفلسطينية:
إال ماط ـ ـ ــامحا م ـ ـ ــن ع ـ ـ ــزت ماطالبـ ـ ـ ـ
وذَروةٌ مـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــاحا ال كِفـ ـ ـ ــاءَ هلـ ـ ـ ــا
وعنـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن ضـ ـ ـ ــحايا ُ كواكب ـ ـ ـ ـ
يف الفَ ــدي م ــن ج ــربوتِ اللي ــل رهبتُـ ـ
م ـ ــن روعـ ــةِ الفج ـ ــر زحّافـ ــاا مواكبـ ــ
يتلـ ـ ــو رأدُ الضـ ـ ــحى شاـ ـ ــغفاا وتقدم ـ ــ
(اجلواهري)293/5 :1972 ،

ويوظف الشـاعر يف البيـ الإـاين مـن هـذ األبيـات «الليـل» مـن الرمـوز الطبيعيـة فيتجلـى
الليل هنا بالتنّني الذي ل جربوت ورهبة ،للتعبري عن االحتالل واملصائب واملآسي الل جلبها
للفلسطينيني .فاختذ الشاعر من املناضلني والفدائيني كواكب تزيح جربوت ورهبة هـذا الليـل
لتتب ـدّل ظلمــة القض ـية الفلســطينية إىل مشــس الضــحى ويتبــددُّ الي ـوس ويشــرق الفجــر عل ـى
الفلسطينيني الذين يعانون تنّني الليل .فتجلـ داللـة الليـل لتسـليط الضـوء علـى حالـة احلـزن
الناشئة من احتالل األرض والتشاؤم حيال مستقبل فلسطني.
مث يعود ويتغىن اجلواهري مرة أخرى بــ"جل الفداء" وهي «عبارة ما فتئ الشـاعر يرددهـا
غري مرة ،إعجاباا هبا ،وفتنة بصانع الفداء ،وهو الشهيد الذي خيلـف فراغـاا وأملـاا وحسـرة يف
نفوس أهل وشعب  ،وإن هـذ اآلالم ووقعهـا يف النفـوس ال يقـل يف تـو ري عـن انـدفاع املقـاتلني
األبطال جتا أعدائهم يفتكون هبم ،وينكلون بفلوهلم .لذا وجدنا الشاعر حيـد نا عـن الفـداء
وجالل ـ » (ح ـوّر )108 :1998 ،ويش ـيد بالعملي ـات الفدائيــة والفــدائيني حــىت وإن استشــهدوا يف
ســبيل غايتــهم .وأن ضــجيج احلــزن والتــو ر ملصــارع الشــهداء مــن الفــدائيني ،امنــا هــو صــدى
ورجعه وشبي بالضجيج الذي حتد كتائب جيوشهم وهي تنصب على أعدائهم:
عل ـ ـ ــى الش ـ ـ ــهيد وإن رانـ ـ ـ ـ نوادبـ ـ ـ ـ
جـ ـ ـ ـلَّ الف ـ ـ ــداءُ وإن ض ـ ـ ــج مآمتـ ـ ـ ـ ُ
صـ ـ ــدى الزمـ ـ ــازِم ص ـ ـ ـبّتها كتائب ـ ـ ـ
إنَّ الزمـ ـ ـ ــازِما يف الـ ـ ـ ــدنيا لِمصـ ـ ـ ــرعِ ِ
(اجلواهري)293/5 :1972 ،

وعاد الشاعر وتغىن للمرة الإالإة خالل األبيات الإمانية األوىل من هـذ القصـيدة بعبـارة
"جل الفداء" مكرساا اإلشادة بالتضحيات والعمليات الفدائية وأنّ الفداء «ما ينفك موربة لكـل
مستبســل» وأن الفــدائيني سـيحققون النصــر املــبني دون أد شـك ،ألهنــم نــذروا أنفســهم مــن
أجل قضية أمتهم وحترير األرض املغتصبة واملسجد األقصى املبارا فيقول:
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جـ ـ ــلَّ الف ـ ـ ــداءُ فم ـ ـ ــا ينفـ ـ ــكُّ ماوربـ ـ ــةا

لكـ ـ ـ ــلِّ مستبسـ ـ ـ ـ ـلا أعياـ ـ ـ ـ ـ مآربـ ـ ـ ـ ـ
(اجلواهري)293/5 :1972 ،

ويبدو تكرار عبارة «جل الفداء» الل أوردها الشاعر يف مطلع قصـيدت واضـح يف املقطـع
األول مــن هــذ القصــيدة .فظــاهرة التك ـرار إحــدى الســمات البــارزة يف بنــاء القصــيدة عنــد
اجلواهري .فعمد شاعرنا إىل تكرار هذ العبـارة لتكريسـها يف ذهـن املتلقـي وتعظـيم اجلهـاد
والتضحيات .فراح ميجّد الفداء ويتلذذ بتعظيم وتكرار على مسامع زمـالء الشـهيد صـبحي
ياسني ،ليحرّضهم على املضي قدما يف سبيل مقارعة العدو الصـهيوين وأخـذ الإـور لفلسـطني
وحتريرها من دنس الصهيونية.
وظــل ي ـدعو الشــعب الفلســطيس إىل الفــداء ومواصــلة النضــال مــن أجــل حتري ـر الــوطن
والذود عن حياض يف مواجهة ضا يتعرض ل من قبل الصهيونية العاملية ،ويستحضـر الـنو
"آدم" باعتبــار رمــزاا للكــائن البشــري واإلنســانية .ويؤكـد أن اإلنســان ال يرقـى بــبالد إلّــا
بدفع الغاي والرخيص ،وأن درب الفداء والدم كان منذ خلقة أيب البشرية سـيدنا "آدم"
ومازال إىل أبد الدهر مالذاا للدنيا وللحياة وللبشرية مجعاء ،تعلو وتسـمو بـ وأن املسـتقبل ال
يزدهــر إلّــا بفضــل النضــال ومكافحــة األعــداء ،وهــذا الطري ـق هــو الــدرب الــذي ينبغــي عل ـى
الفدائيني الفلسطينيني السري في دون غري :
ح ـ ــوى النض ـ ــالَ فس ـ ــيحاا م ـ ــا بـ ــ غلَـ ـ ـقه
علـ ـ ــى حافافَي ـ ـ ـ ِ مـ ـ ــن شـ ـ ــعبا مصـ ـ ــايرُ
م ـ ـ ــن عه ـ ـ ــد آدما وال ـ ـ ــدنيا تل ـ ـ ــوذ بـ ـ ـ ـ

وال مبائعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٍ رِخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواا رحائبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وب ـ ـ ــني جنبيـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـرا عواقبـ ـ ـ ـ
تُعل ـ ـ ـ ــي مرافهه ـ ـ ـ ــا اجللَّ ـ ـ ـ ــى متاعبـ ـ ـ ــ
(اجلواهري)294/5 :1972 ،

ويســتمر يف وصــف درب اجلهــاد والفــداء وســالكي مؤكــداا «أن درب اجلهــاد ـ ـ حســب تعــبري
اجلواهري ـ سرمديّ أبديّ "ميشـي الكمـيُّ علـى إ ـر الكمـي" يف هـذا الطريـق وحيتـذي الالحـق
حــذو الســابق وجي ـري عل ـى ســنن  .ول ـيس أمام ـ إلّــا النّصــر املــؤزّر أو اخللــود» (هبــاء الــدين
ومراديان:)356 :2011 ،
ميش ـ ــي الكمـ ـ ـيُّ عل ـ ــى إ ـ ــر الكمـ ـ ـيت بـ ـ ـ
ويسـ ـ ـ ــتجدُّ البنـ ـ ـ ــاة الصـ ـ ـ ــيدُ تل ـ ـ ـ ـهِمُهُم

للخل ـ ـ ـ ــد س ـ ـ ـ ــيانِ ناجيـ ـ ـ ـ ـ وعاطبُـ ـ ـ ـ ـ
غرائـ ـ ـ ـبا الفِك ـ ـ ــر ،خالقـ ـ ـ ـاا ،غرائبـ ـ ـ ـ
(اجلواهري)294/5 :1972 ،

صدر الكفاح والمقاومة ضد الصهاينة في قصيدة "الفدات والدم" للجواهري
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مث يصف جبا الشهداء بوهنا "تشع نـوراا" و«تضـيء سـوح الفـداء ومـروج املـروءات» مشـبهاا
إياهـا ب ـ"احلباحـب" رمـزاا لإلنـارة حيـ تضــيء احلقـول واملـروج لـيالا ،وهكـذا يصـبح الفــدائي
والشهيد يرسم خارطة الطريق ألبناء أمت التواقني للحرية والكرامة:
ما ـ ـ ــرجُ امل ـ ـ ــروءاتِ ضـ ـ ــوّت حُباحبـ ـ ــ
غ ـ ـرُّ اجلبـ ــا ِ علـ ــى الغاـ ــرباء تُسـ ــرجها
(اجلواهري)296/5 :1972 ،

وإن هؤالء األبطال الفدائيني كانوا يسلمون حشرجات املـوت ويتجرعونـ هـانئني جملـرد أنّ
من استشهدوا من أجل ووهبـو جـراحهم وهـو وطنـهم السـليب قـد ضـمّد جـراحهم مبـا أهـب
عليها من نسائم  ،ومبـا لفّهـا مـن ترابـ ورمالـ  .وال يعـس هـذا أن الفـدائيني كـانوا خيوضـون
ساحات النضال من أجل الشهادة فحسب ،بل هم جاهدوا بغية العودة إىل جنان وطنهم بعـد
حتريرها من دنـس االحـتالل ولكـن حـىت إذا استشـهدوا يف سـبيل هـذا اهلـدف ،فـإن املـوت ال
يعــس هنايـة احليـاة بــل هــو انتقــال مــن احليـاة الفانيـة إىل حيـاة اخللــد .ومل يعــد هنــاا فــرق
عندهم :النصر بالعودة للجنة يف احلياة الدنيا ،أو الشهادة للفوز باحلياة األخـرى .وهـذا هـو
ص و َن بِنَ ا إِالَّ إِ ْح َدر
مفه ــوم "إِحْـ ـداى الْحُسْـ ـنايايْنِ" ال ــذي ورد يف الق ــرآن الكـ ـرمي ﴿قُ ْل َه ْل تَ َربَّ ُ
ِ ِِ
ِ
الْحس نَ ي ْي ِن ونَ ْح ن نَتَ ربَّص بِ ُك م أَن ي ِ
ص يبَ ُكم اللّ هُ بِ َع َذا ٍ
ص واْ إِنَّ ا َم َع ُك م
ب أم ْن عن ده أ َْو بِأَيْ دينَا فَ تَ َربَّ ُ
ُْ َ َ ُ َ ُ ْ ُ
ُ

صو َن﴾ (التوبة:)5/
ُّمتَ َربأ ُ

تسـ ـ ـ ــربلوا رمل ـ ـ ـ ـةَ الـ ـ ـ ــوادي حي ـ ـ ـ ـنتطهُم
وأس ـ ـ ـ ــلموا حش ـ ـ ـ ــرجاتٍ جِ ـ ـ ـ ــد هانئـ ـ ـ ــةٍ

نس ـ ـ ـ ـ ـ ــيمُ  ،وتُ ـ ـ ـ ـ ـ ــواريهم مس ـ ـ ـ ـ ـ ــاحب
إنَّ ال ـ ـ ــذي وهب ـ ـ ــو اجل ـ ـ ــرحا عاص ـ ـ ــبة
(اجلواهري)296/5 :1972 ،

ويستمر يف تصوير اللحظات األخرية للفدائيني ومايشاهدون قبيـل مفارقـة احليـاة الـدنيا
حبيـ ملــح "بيـارات" الليمــون والربتقــال كانـ تــرف علـيهم رفيـف املــوت نفسـ حــىت ال ي ـدنو
رائعها إال ريإما يرتد طيف وهو شاحب متضائل ليختم القطعة هـذ مـن رائعـة الفـداء والـدم
بتسليط الضوء على «روعة البطوالت وتصاعدها يف مكافحة العدو الصهيوين بعـد مـا ابتـدأت
مسترسلة هينة» وجند يف البي األخري كناية عن البطوالت وتصاعدها:
حـ ــىت انـ ــإىن كرفيـ ــف املـ ــوتِ شـ ــاحب
وملـ ـ ـ ـ ــح "بيّـ ـ ـ ـ ــارةٍ" مل ياـ ـ ـ ـ ــدن رائعُ ـ ـ ـ ـ ـ
مـ ــن بعـ ــد مـ ــا الن وانـ ــداح جوانب ــ
ي ــا روع ــة البح ــر ق ــد جاشـ ـ غواربـ ـ
(اجلواهري)297/5 :1972 ،
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تشجيع املناضلني على مواصلة الكفاح والتيئيس من احللول السلمية
وبعد دعوت أبناء الشعب الفلسطيس إىل الإورة ومكافحة العدو الصـهيوين ،افتـتح اجلـواهري صـفحة
وقطعــة جديــدة أراد مــن خالهلــا أن يع ّبــر عــن قــوة املــد الفــدائي ،وروعــة انتشــار يف أرجــاء األرض
وتفجّر الوعي العاملي على زخم الفداء والبطوالت ،مث ينعطف الشـاعر مـن ذاا إىل مناغـاة الفصـائل
الفلسـطينية ،والطالئـع الزاحفــة منـهم وخيـصُّ بالــذكر منـها حركـة "فــتح" و"منظمـة التحريـر" وقــوات
"العاص ــفة" ال ــل تعت ــرب ال ــذراع العس ــكري الت ــابع حلرك ــة "ف ــتح" وكونـ ـ ي ــدعو الش ــباب الفلس ــطيس
لالنضمام إىل احلركات اجلهادية واملنظّمات الفدائية يف سبيل حترير الوطن السليب:
حُل ـ ـوا كرج ـ ـعِ صـ ــدى األحـ ــالم ائب ـ ـ
تفجـ ـ ــرت جنبـ ـ ــاتُ اللي ـ ــل عـ ـ ــن ناغا ـ ــما
كمـ ـ ــا تُنـ ـ ــاغي أخـ ـ ــا وج ـ ـ ـدٍ حبائب ـ ـ ـ
ن ـ ــاغى "بف ـ ــتحا" و"حتريـ ــرا" و"عاص ـ ــفة"
يف املش ـ ـ ـ ــرقني ،مُرنّ ـ ـ ـ ــاتٍ ،جتاوبـ ـ ـ ــ
وخِل ـ ـ ــتُس مرهِف ـ ـ ــاا ساـ ـ ـ ــمعاا ألجني ـ ـ ــةٍ
(اجلواهري)298-297/5 :1972 ،

ويصف "شباب فلسطني" بـ"مرح" يف معاطاة املوت ،فهو يسقي أعداء وغاصو وطن قدر
ما يشرب من  ،وأن هؤالء الشباب يتسابقون مع الدهر ويقبلون حنو املنية بصدور عاريـة بعـد
ان أتعب ظنوهنم الشهور واألعوام واستنفدت صربهم ،وأهنم جلـؤوا إىل هـذا اخليـار بسـبب
التســويفات واملمــاطالت السياس ـية ،مــا أدى هبــم إىل أن ميلّــوا االستســالم واخلضــوع وبات ـ
إراد ــم بويــديهم وال ينتظــرون أحــداا للقيـام بواجــب النضــال لتحري ـر أراضـيهم املســلوبة بــل
أخذوا هذ املهمة على عاتقهم:
م ـ ــع ال ـ ــردى فه ـ ــو س ـ ــاقي وش ـ ــارب
مرح ـ ــى ش ـ ــبابا فلس ـ ــطنيا بـ ـ ـ م ـ ــرحه
مِطالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وأمالَّتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُم ركائبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرح ـ ــى ملسـ ـ ـتابِقيِنا ال ـ ــدهرا أزعجه ـ ــم
وميتـ ـ ــراي صـ ـ ــرباهم ع ـ ـ ــامه وعاقبـ ـ ــ
يالـ ـ ـ ـ ــوي ظنُـ ـ ـ ـ ــوناهم شـ ـ ـ ـ ــهره وقابل ـ ـ ـ ــ
مـ ـ ــن ضـ ـ ــامني  ،وال حـ ـ ــولا يُصـ ـ ــاقب
مس ـ ـ ــمرين عل ـ ـ ــى وع ـ ـ ـدٍ ب ـ ـ ــال كَناـ ـ ــفٍ
(اجلواهري)298/5 :1972 ،

واسترعى "فلسـطني" املكـان انتبـا الشـاعر وجذبـ خيـال اجلـواهري حنـو إدراكـاا منـ أن
جوهر صراع القضية الفلسطينية هو صراع على األرض وأن املكان املتجلي يف أرض فلسـطني
هو لبّ الصراع مع العدو فاسـتدعى شـاعرنا فلسـطين اا بداللتـها الرمزيـة وجردهـا مـن داللتـها
الطبيعي ــة املعروف ــة باعتباره ــا جم ــرد مكــان ،وش ــحنها ب ــدالالت جدي ــدة ترم ــز إىل القض ــية
الفلســطي نية والــوطن العــريب والصــراع الــدائر بــني األمــة اإلســالمية مــن جهــة والصــهيونية
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وحلفائها الغربيني من جهة أخرى .وأضاف الشاعر مفردة شباب إىل فلسطني املكـان ليشـكل
تركيب "شباب فلسطني" ويربز انتمائهم إىل هذا احليز املكاين .وهكذا حتوّل قصيدة الفداء
والدم إىل أداة مقاومـة لتحريـر األراضـي الفلسـطينية احملتلـة يف ظـل التهديـدات الراميـة إىل
ويد مدينة القدس الشريف ومصادرة ما تبقى منها.
وعن ما يقال آنذاا عن احللول السلمية الل تتخذها القوى الكربى بالتواطؤ مع احلكـام
العــرب ذريعــة البــتالع مــا تبق ـى مــن األرضــي الفلســطينية وحتوي ـل هــذ الكار ــة العاملي ـة إىل
سياســة "األمــر الواقــع" ،يؤك ـد اجلــواهري أن شــباب فلســطني اعتلــوا صــهوات الي ـوس ومتــون
اخلطر بعد أن أمالـ هبـم عـن أمـل مكـذوب ال رجـاء فيـ كالناقـة املـويوس منـها الـل اقتطـع
س ــنامها واجتــ غارهب ــا ويع ــود بن ــا إىل قصــيدة "اليــوس املنش ــود" أو "فلس ــطني بــني الع ــرب
والصهاينة" الل كان قد أنشدها يف شباط عام  1947أي حواي قبل عام من حـدوذ فاجعـة
"النكبة" وجاءت يف ا نني ومخسني بيتاا وسـبق أن دعـا فيهـا إىل اليـوس املنشـود وهـو بعيـد كـل
البعد عن اليوس الذي يتبادر للذهن للوهلـة االوىل أال وهـو االستسـالم واخلنـوع ،بـل إنـ نظـر
إىل اليوس من كل الوعود واحللول ،واآلمال الكاذبة الل مينّى هبا العـرب مـن قبـل أعـدائهم.
وأراد بدعوت إىل اليوس واالبتعاد عـن اآلمـال الكاذبـة ،أن يشـجّع أبنـاء األمـة اإلسـالمية علـى
االعتمــاد عل ـى قــدرا ا احلقيقي ـ ة ومواجهــة العــدو بــد اال مــن احلــوار مع ـ والــدوران يف فلــك
أجندت واسترضائ  .وقد ركّز اجلواهري هنـا علـى االنـدفاع خـارج احللـول السلــمية ،وهـو مـا
أراد من الدعوة إىل اليـوس وقطـع حبـال األمـل بغـري السـالح .ويوضّـح بعـد ذلـك أن الشـباب
الفلسطيس كان فريسة احللول السلمية املزعومة والضريبة الل دفع من أجـل هـذا احللـم.
وخالصة القول إن هذ احللول املزعومة ضارة بالقضية الفلسطينية وجيـب تـداركها بالفـداء
والــدم والنضــال واجلهــاد .مشـبّهاا بــذلك احللــول الســلمية واملفاوضــات وعمليـات التطبيـع مــع
العدو الصهيوين بـ ـ «الوحش» الذي يفترس «الشعب الفلسطيس» ،و«احللـم» الـذي ينبغـي علـى
الفلســطينيني دفــع ضــريبت كمــا جنــد يف «صــهوات اليــوس» تشــبيها بليغــا ،فقــد ش ـبّ اليــوس
(املشب ) بالصهوة (املشب ب ) واستغىن الشاعر عن األداة ووج الشب :
جُ ـ ــب السا ـ ــنامُ بـ ـ ـ واجتُـ ـ ـ َّ غاربـ ـ ـ
مالــ هب ــم صاــهاواتُ الي ــوس ع ــن أمــلا
وك ـ ــان "حلـ ـ ـمه" وه ـ ــا أن ـ ــتم ض ـ ــرائب
كانـ ـ ـ حلـ ـ ــولٌ وهـ ـ ــا أنـ ـ ــتم فرائسـ ـ ــها
(اجلواهري)298/5 :1972 ،
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مث يصوّب نصيحت حنو احلضار والشباب الفلسطينيني واحلركات الفدائيـة أن يسـتفيقوا
متامـا مــن أحـالم احللــول السـلمية ومــن أطيـاف الوعــود الـل ســبق وأكـد عــدم جـدواها ،ألنـ
سيويت يـوم حياسـب كـل مـن سـوّق هلـذ األحـالم واألوهـام الـل مل جيـن الشـعب الفلسـطيس
منها سوى النكبات والنكسات واهلزمية تلو األخرى ،وأن التوريخ سيحاسب كل من سار خلـف
هذ اخليارات واضعاا البندقية إىل جنب وختلى عن املقاومة املسلحة:
حيصـ ــي احلسـ ــابا وتـ ــوريخه حياسـ ــب
وال يطِـ ـ ـ ـ ــربكمُ واه ـ ـ ـ ـ ـمه فـ ـ ـ ـ ــإم غ ـ ـ ـ ـ ـده
ع ـ ــن موقـ ـ ـفٍ أعـ ـ ـنيُ ال ـ ــدنيا تراقبـ ـ ـ
وال يزح ـ ـ ـ ــزحكمُ خُلـ ـ ـ ـ ـفه وال جاناـ ـ ـ ـ ـفه
مإـ ـ ــل الشت ـ ـ ــقاقِ إذا دبّـ ـ ــ عقاربـ ـ ــ
فل ـ ـ ـ ـ ـيس ب ـ ـ ـ ـ ـني طـ ـ ـ ـ ــواعنيا وأوبئَ ـ ـ ـ ـ ـةٍ
(اجلواهري)299/5 :1972 ،

مث يواصــل حإ ـ شــبان فلســطني عل ـى النضــال واالنضــمام إىل املنظمــات الفدائي ـة بغي ـة
مقارع ــة الع ــدو الص ــهيوين ،مش ــبهاا أخ ــالق وس ــجايا ه ــؤالء الف ــدائيني اجملاه ــدين بـــ"الفجر"
و"السحاب" يف الطهارة والنقاء ،ويستحضـر الشـاعر التـوريخ ويوظّـف عهـد "الغساسـنة" ملـوا
"الشام" و"النعامنة" ملـوا "احلـرية" ومـا حـدذ ملمـالكهم آنـذاا مـن أجـل اسـتنهاض الشـباب
العــريب وتعاضــد مــع املنظمــات الفدائي ـة .فبينمــا ي ـذكرهم ب ـ ــعهد "الغساســنة" و"النعامنــة"
باعتبارمهــا رمــزاا لــلبداوة والشراســة ،يعــود ويســتنهض الشــباب العــريب مـرة أخــرى أن يشـدّ
أزر ويتعاض ــد م ــع املنظم ــات الفدائيـ ـة وخيـ ـصّ بال ــذكر حركـ ـة «ف ــتح» ال ــل كـ ـان الش ــهيد
الفلسطيس "فتحي ياسني" ينتمي إليها:
وكالسّ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاب نقي ـ ـ ـ ـ ـ ـاته نقائب ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ويـ ـ ـا ش ـ ــباباا كطه ـ ــر الفجـ ـ ـرِ سـ ـ ـريتُ
وذو النع ـ ـ ـ ـيمنيِ "نعمـ ـ ـ ــانٌ" وحاجب ـ ـ ـ ـ
ضـ ـ ـ ــن تبنـ ـ ـ ــا "غسـ ـ ـ ــانٌ" وسـ ـ ـ ــامرُ
فيمـ ـ ــا يراض ـ ـ ـي أو فيمـ ـ ــا يغاضـ ـ ــب
ال خت ـذِلوا "فــتحا" عــن ض ـيقا وعــن ساــعةٍ
(اجلواهري)299-298/5 :1972 ،

فقــد ش ـبّ اجلــواهري الشــباب اجملاهــدين (املشــب ) يف الســرية األخالقيــة (وج ـ الشــب
االول) ب ــ"طه ــر الفج ــر" (مش ــب بـ ـ اول) ويف س ــجاياهم وطبيعت ــهم (وجـ ـ الش ــب الإ ــاين)
بـ"السحاب" (مشب ب ان) .والقيمة الفنية واجلمالية هنا ،هـي بيـان الشـاعر مشـاعر جتـا
الفدائيني ورسـم لوحـة مجيلـة عـن سـجاياهم األخالقيـة ،وعقـد مشـاهبة بـني هـؤالء مـن جهـة
والفجر وبني السحاب من جهة أخرى.
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وبعد إشادت انية بشجاعة الفدائيني الذين مُزج دمائهم الطاهرة بتراب الـوطن وأريقـ
على أرض الوطن لدى نضـاهلم دفاعـ اا عنـها كمـا تنـدمج امليـا واخلمـرة يف وعـاء واحـد ،ينصـح
الشباب الفلسطيس والفدائي مرة أخرى أن ميضـي قـدماا يف عملياتـ الفدائيـة وتضـحيات  ،وأن
ال يإق بكل املماطالت والتسويفات السياسـية الـل تطيـل يف أمـد االحـتالل الصـهيوين لفلسـطني
ومتيـ يف نفــوس اجلمــاهري مجــرات الغضــب والإــورة واحلقــد علــى الغاصــبني ،وال بكــل احللــول
السلمية املزعومة الل لن تـويت بنصـ ار أو فائـدة وال تسـتجاش هبـا اجليـوش .ويصـف اجلـواهري
هذ الدعوات ب ــالصخب الذي تإري اللقالق وهي تطقطق احلصي:
كمـ ــا مي ـ ـازجُ صـ ــرفا الـ ــراح قاطب ـ ـ
ويـ ــا ف ـ ــىت احلـ ــيت م ـ ــازج ترباـ ــ ُ ب ـ ــدما
ج ـ ـ ـ ـيشه لقـ ـ ـ ــوما وال نص ـ ـ ـ ـره يواكب ـ ـ ـ ـ
وال تإ ـ ــق بوع ـ ــودٍ م ـ ــا اسـ ـ ـتُجيش هب ـ ــا
سـ ـ ــربُ اللقـ ـ ــالقِ مُزجـ ـ ــاةا صـ ـ ــواخب
وال بسـ ـ ـ ــربِ دعـ ـ ـ ــاواتٍ خي ـ ـ ــال هبـ ـ ـ ــا
(اجلواهري)300/5 :1972 ،

ويف البيـ األول مــن هــذا املقتــبس أراد الشــاعر أن يقــدم صــورة عــن بطــوالت املناضــلني،
فوورد تشبيهاا ال يكون وج الشب في أمراا بيناا بنفس بـل حيتـاج يف حتصـيل إىل ضـرب مـن
التوويــل فرســم صــورة للفــدائي عــن طريــق تقنيــة التشــبي التمإيلــي بوســلوب رائــع ،إذ شــب
اجملاهدين الذين مُزج دمائهم الطاهرة بتراب الوطن لـدى نضـاهلم دفاعـاا عنـ (املشـب )
بامليا واخلمرة اللتني ختتلطان يف وعاء واحد (املشـب بـ ) ،ووجـ الشـب هـو صـورة الفـدائي
الذي يضحّي بنفس يف حترير فلسطني ،فتراق دمائ وختتلط بـورض الـوطن .وهـذا مـا يبـيّن
أن اجلــواهري يســتعمل شــىت أنــواع الصــورة التشــبيهية يف ســبيل لف ـ األنظــار حنــو القضــية
الفلسطينية.كما أن الشاعر شبّ احللول السلمية والـدعاوات (املشـب ) باللقـالق (املشـب بـ )
يف الصخب دون جدوى (وج الشب ) مستغنياا عن األداة.
مث إن يتسائل استنكارياا عما إذا كان هناا يف التوريخ "حواره" سياسي أعاد للمغصوب ما
غصب من  ،وللمقهور ما سلب من أرض وكرامت  ،وعمـا إذا كـان حـوار مزعـوم كهـذا خيتلـف
عــن غشـيان املــرء ذئبـاا ضعوطـاا باعتبــار رمــزاا للغــدر واخلديعــة ليعاتبـ باحلســىن ،آمـالا أن
تكفــي مذابتـ وضــراوت  ،وعمــا إذا كـان ذلــك خيتلــف أيضـاا عــن حماولــة اإلنســان أن يزحــزح
الوحش جامثاا على فريست بون تتزلف إلي مبا متسـح مـن خمالبـ  ،مؤكـداا أن العـدوّ اليعـرف
سوى لغة السالح والنضال وأن لن يتراجع إلّا بالعنف والقوة ،فالتعويـل علـى احللـول السـلمية
واملفاوضات لن جتن سوى املزيد من اهلزائم:
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أبـ ـ ـ ـ ــاحلوارِ يـ ـ ـ ـ ـرُدُّ الغُـ ـ ـ ـ ــنما غانِم ـ ـ ـ ــ ُ
أم أن ـ ـ ـ تاطما ـ ـ ـعُ أن يكفِي ـ ـ ـكا مذأب ـ ـ ـةا
أو أن يزح ـ ــزحا وحـ ـ ـشه ع ـ ــن فريس ـ ــت

أو يرجِ ـ ــع البلـ ــدا املغص ـ ــوبا غاص ـ ــب
غِش ـ ـيانُك الـ ــذئبا باحلسـ ــىن تُعاتب ـ ـ
بـ ـ ـ ــون تُمس ـ ـ ـ ـح بـ ـ ـ ــالزُّلفى خمالب ـ ـ ـ ـ
(اجلواهري)300/5 :1972 ،

فيستخدم الشاعر أسـلوب االسـتفهام االنكـاري باعتبـار أسـلوباا مـن أسـاليب التعـبري ،ومل
يك تــف بســؤال واحــد بــل يعــدد أمناط ـ وينوّعهــا يف ســبيل توصــيل مــا يريــد إيصــال للمتلقــي
وتكـريس فكـرة ضــرورة الكفــاح واملقاومــة لتحريــر مــا احتــل مــن أرض فلســطني ودحــر العــدو
الصهيوين من منطقتنا ،وذلك إن دلَّ على شيء فإمنا يدلّ على قـدرة اجلـواهري اخلارقـة يف
حتويل عناصر اجلملة ،واملالحظ أن شاعرنا ال يويت بتقنية االستفهام يف بيـ واحـد بـل عـرب
عدة أبيات تعبّر عن فورة انفعالية تعتري نفس .
تبيني احلالة املوساوية لسمة العربية
وبعد تشجيع املناضلني على مواصلة الكفاح ،يلجو اجلواهري إىل تبيني احلالة املوسـاوية الـل
حتـيط باألمــة العربيـة واإلســالمية مــن أجــل إهناضــها وحـ املناضــلني األبطــال علـى مواصــلة
درب الفداء والدم الذي أ ب جدوا  ،داعياا إياهم أن يتركوا «مشرق الشمس للـدنيا يغازهلـا»
ويطلّقوا الدنيا وملذّا ا ـالذ مـرات ،ألنَّ األمـة العربيـة دخلـ حالـة غـروب وظلمـة وموسـاة،
وأن الصباح ال يكشف سـوى جـبني األمـة املتـرّب جـرّاء التواطـؤ والتقـاعس العـريب ،ولـذلك مل
يبق لدى الفدائي سوى دم ونفس ليضحّي هبمـا إلزاحـة العـار وحتريـر األرض وكشـف الغمـة
عن هذ األمة الل تكالب عليها املصاعب:
فق ـ ـ ـ ــد دجاـ ـ ـ ــ عربيـ ـ ـ ــاتٍ ماغاربـ ـ ـ ــ
دع مش ـ ــرقا الش ـ ــمسِ لل ـ ــدنيا يغازهل ـ ــا
ومطلَـ ـ ـعُ الش ـ ــمسِ دربه أنـ ـ ـ راكبـ ـ ـ
س ـ ــىن الص ـ ــباحِ ج ـ ــبنيه أنـ ـ ـ ع ـ ــافرُ
عل ـ ـى ظالم ـ ــك ك ـ ـي تُجلـ ــى غياهبـ ــ
مل يب ـ ــقا إال الـ ـ ــدمُ الوهـ ـ ــاجُ تنضِ ـ ـ ـحُ
(اجلواهري)301/5 :1972 ،

ففــي املقتــبس أعــال  ،رســم الشــاعر لوحــة عــن األمــة العربيــة إذ دخلـ حالــة غــروب وظلمــة
وموســاة ،وأن الصــباح ال يطــر ســوى جبهــاد هــؤالء األبطــال .ومبــا أن اجلــواهري يتحــدذ عــن
احملطات املشرقة للشباب الفدائي يف توريخ األمة العربية ،أراد للمتلقي أن يتخيل هـذ الصـفات
النبيلة لدى اجملاهدين وصواب الطريق الذي سلكو يف سبيل حترير القدس ،فتحـدذ يف البيـ
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الإاين عن شروق صباح األمل من جبا الفدائيني واخليار الذي اتبعو  ،مستعينا بالتشبي البليـغ
مرتني يف هـذا البيـ ؛ إذ شـ ّب جـبني الفـدائي (املشـب ) بسـىن الصـباح (املشـب بـ ) ،والطريـق
الــذي ســلك هــؤالء األبطــال (مشــب ) مبطلــع الشــمس (املشــب ب ـ ) ،مســتغنياا عــن األداة ووج ـ
الشــب  .فبعــد رســم الشــاعر لوحــة عــن الظلمــة الــل خيّمـ علــى األمــة العربيــة ،يتخيــل املتلقــي
الفدائي ومل يبق لدي سوى دم ونفس ليضحّي هبما إلزاحة العار وحترير األرض.
ومــا إن خلــص مــن رســم الصــورة املوســاوية الــل حتــيط باألمــة العربيــة وحإـ املناضــلني علــى
مواصــلة درب الفــداء ،حــىت خاطــب املستســلمني الــذين تركــوا الســالح جانبـاا وختلّــوا عــن املقاومــة
ومقارعة العدو الصهيوين ،ووصفهم بـ"القعدد :اجلبان" لتركهم النضال .وأكد أن استسـالم وهـوان
هؤالء جلب هلم الضعف والذلة ،وال ييوس منهم بل يشجّعهم علـى الرجـوع إىل رُشـدهم وجتـرُّع كـوس
املوت عرب خوضهم ساحات النضال واملعارا الفدائية ،مـن أجـل اسـترداد العـزة والكرامـة الضـائعة،
وشبّ املوت بـ"املائدة" الل يتناول منها الفدائيون طوعاا قبل أن يطعمون جرباا:
هوانُـ ـ ـ ـ ـ وهاـ ـ ـ ـ ـواى لل ـ ـ ـ ــذل جانبـ ـ ـ ـ ـ :
أقـ ـ ـ ــول للقعـ ـ ـ ــدد املهـ ـ ـ ــزولِ أض ـ ـ ـ ـمارا
وأقحام ـ ـ تاعصِ ـ ــمك م ـ ــن ذلا أطايبـ ــ
ذق مــن "خِ ـواان" الــردى تُســمنك عزّتُ ـ
(اجلواهري)301/5 :1972 ،

تبيني قوة املد الفدائي والقسم بدم العمالق كفدية لقصور اآلخرين
«وتــويت انطالقت ـ اجلديــدة وهــو يقســم بالــدم العمــالق الــذي "الزيــغ يف مشــيت  ،وال عــوج
مناكب "! ومن أين يويت الزيغ أو العوج ،وهو الذي حتمل مهوم قوم  ،وسار ليخفف منها؟ وقد
كــان صــاحب الــدم العمــالق أهـالا للإقــة ،مــا دام ضســكاا مبجــد فــات ذاهبـ  ،وداحضـاا عــاراا،
ويصون جمداا ،ويدرا وراا عز طالب » (حوّر .)112-111 :1998 ،فقول «الـدم عمالقـاا فـال زاياـغٌ
يف مشيت » استعارة مكنية ،إذ تصوّر الشاعر الدم بصورة كائن حـي يتحـرا ،وفيـ تشـخيص
وإحياء بقداسة الفداء والتضحيات ،فحذف املشب ب ورمز ل بالزم وهو (مشيت ).
يف مشـ ـ ـ ـ ـ ــيت وال عُـ ـ ـ ـ ـ ــوجه منااكب ـ ـ ـ ـ ــ
أقس ـ ــم ُ بال ـ ــدم عمالقـ ـ ـاا ف ـ ــال زاياـ ـ ـغٌ
وعافَـ ـ ـ ـ خِدنُـ ـ ـ ـ  ،وأنسـ ـ ـ ـلَّ ص ـ ـ ــاحبُ
حتمت ـ ـ ـ ـلِ ال ـ ـ ـ ـوِزرا أل ـ ـ ـ ـواى عن ـ ـ ـ ـ وازرُ
(اجلواهري)302/5 :1972 ،

وبعد قسم بالدم العمالق بون فدية عن قصور اآلخرين وتقصريهم ،وأن يتحمـل الـذنب
عن مسبب وعمن تنصـل وانسـل عنـ  ،يـويت جبـواب القسـم «لَخـريُ يومايـك يـومه تسـترِدُ بـ ،»..
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موضــحاا أن ـ ال ســعادة أك ـرب مــن اســترداد أصــحاب الــدم األرض املســلوبة ،واســتعادة اجمل ـد
املغتصب ،ودحض العار ،وصون اجملد ،والإور لفلسطني أوىل القبلتني:
م ــن كــفت أمســكا جم ــداا ف ــاتا ذاهبُــ
لَخـ ـ ـ ـريُ يوماي ـ ـ ــك ي ـ ـ ــومه تس ـ ـ ــترِدُ بـ ـ ـ ـ
غـ ـ ــداا ،وأدرك ـ ــ ا ـ ـ ــوراا عا ـ ــزاَّ طالبُ ـ ــ
يـ ــومه دحض ــ ا ب ــ عـ ــاراا ،وصـ ــن ب ــ
(اجلواهري)302/5 :1972 ،

وإذا كان التشبي التمإيلي ما كان وج الشب في هيئة منتزعة من متعدّد ،مجعـ هـذ اهليئـة
وض ّم إىل بعضها بعضها ،حبيـ تصـبح شـيء الميكـن فصـل  ،فـإن اجلـواهري يف هـذا األسـلوب
البيــاين ل ـ تطبيقــات عديــدة منــها مــا اســتخدم يف تصــوير كيفيــة انتصــار الفــدائي علــى القــوى
املتغطرســة عــرب الصــمود واملقاومــة .فالشــاعر بعــد احلــدي عــن التضــحيات ودورهــا يف اســترداد
األرض املســلوبة والكرامــة املهــدورة ،وقــف متســائالا اســتنكارياا «هــل توجــد جهــة غالبــة وطــاغوت
مسيطر ،مل يستطع الدم والتضحيات من قهر وهزميت ؟» كال ..ألن مان يشـدد عزميتـ ويـرخص
بدمائ بغية الوصول إىل أهداف السامية ،يتمكن مـن إزاحـة الإقـة العميـاء والكاذبـة لـدى الطـاغي
والظـامل .وأن الفــداء والــدم مبإابــة كلمـة سـرا تُمكــن املناضــل مـن تــذليل العقبــات والوصــول إىل مــا
يطمح إلي  ،وذلك بفضل تضحيات وتسـطري املالحـم الباسـلة يف مقارعـة العـدو الـذي غرتـ قتـ
بقوت اهلشة الل سرعان ما تنهار أمام عزمية أصحاب الدم والفدائيني:
إلّـ ـ ــا وهـ ـ ــذا الـ ـ ــدمُ املغلـ ـ ــوبُ غالب ـ ـ ـ
سـ ـلِ الطواغيـ ـ ا ه ــل م ــن غالـ ـبا أشِـ ـرا
كم ـ ــا يُزع ـ ــزعُ جِ ـ ــذرا ال ـ ــدوحِ ض ـ ــارب
يزعـ ـ ـ ــزع الإق ـ ـ ـ ـةَ العمي ـ ـ ـ ــاءَ س ـ ـ ـ ــاربُ
هانـ ــ عل ـ ــى ي ـ ــد مق ـ ــداما ماص ـ ــاعب
وم ـ ـ ــا املـ ُـ ـ ـــفاداة سـ ـ ــره إهن ـ ـ ــا خطـ ـ ــره
(اجلواهري)302/5 :1972 ،

فاجلواهري يف تصـوير كيفيـة انتصـار الصـمود واملقاومـة علـى القـوى املتغطرسـة ،اسـتخدم
التشبي التمإيلي يف قول «يزعزع سارب الدم املغلوب الإقةَ العمياءَ كما أن جِـذرا الـدوحِ يزعزعُـ
ضارب » ،و(كما) هو األداة ،ووج الشب هو (الزعزعة والتدافق بعضها فوق بعض).
أجل؛ الفداء سره عظيم يهوتن املصاعب للبطل املقـدام ولكـن مـاذا بعـد؟ ..يسـتطرد اجلـواهري
إىل أنـ وكمــا أن كإــرة التجــارب جتعــل الشــخص حمنكـاا ،فكــذلك أن العزميــة متــد بــالقوة ،األمــر
الذي يؤكد ضرورة شدت أبطال فلسطني والفدائيني العزمية ملواجهة العدو .ومبـا أنّ اجلـواهري كـان
يتحــدذ عــن عظمــة الفــداء واجلهــاد وأيضــا عــن دور العزميــة يف ســبيل تــذليل العقبــات واملصــاعب
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الل قد تواج البطل املقدام ،رأى أن جيعل املتلقي يتخيل هذ املقولة ،لـذلك شـبّ البطـل املقـدام
الــذي يتمتــع بالعزميــة ،باحملنــك الــذي ســبق وجـرّب أمــوراا كــإرية ،ملــا بينــهما مــن وجـ مشــاهبة يف
استفادة كلٍّ منهما ضا لدي فالبطل متد عزميت واحملنك تغني جتارب :
مإ ـ ـ ـ ــل احملنـ ـ ـ ــكِ أغنتـ ـ ـ ــ جتارِبـ ـ ـ ـ ـ
إنَّ املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيع مدتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ عزائمُـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
(اجلواهري)302/5 :1972 ،

ويف هذا البي نالحظ التشبي التمإيلي ،حيـ شـبّ الشـاعر الشـجاع يف قولـ «إنَّ املشـيع
(أي الرجل الشُّجااع اجلر القلب) مدّت عزائمُ » بالرجل ذي جتربة يف قول «احملنكِ أغنتـ
جتارِب »  ،مستفيد اا مـن األداة (مإـل) ،ووجـ الشـب بـني املشـب واملشـب بـ هـو (املنفعـة الـل
تشمل كال من البطل واحملنك).
التعبري عن حزن لفلسطني
وبعــد الــدعوة إىل املقاومــة والصــمود ،وتب ـيني حالــة األمــة العربي ـة اهلامــدة ومتجيــد الفــداء
والفدائي ،وتقدمي النصائح لسبطال الفدائيني ،كادت آالم وأحزان اجلواهري جتـا القضـية
الفلســطينية تطفــح إىل الســطح .فاستشــعر حاجــة ليـنفّسا عنــها مبخاطبــة «الفجــر الصــادق»،
مطالباا إيا أن «يوقظ» و«يصحي» أعني العرب الل كانـ قـد أغشـاها النـوم منـذ زمـن بعيـد
م ــا أدى هب ــا إىل «القرح ــة» ،للتع ــبري ع ــن اس ــتمرار اهلزميـ ـة وع ــدم حت ــرا األم ــة العربيـ ـة
واإلسالمية ،ألن أنشد هذ القصيدة حواي  11عاما قبل انتصار الإورة اإلسـالمية يف إيـران
بقيادة اإلمـام اخلمـيس حيـ تـبىن القضـية الفلسـطينية فـور انتصـار الإـورة الـل توجـ
بطرد السفري اإلسرائيلي آنذاا من طهران وحتويل مقر سفارة العـدو الصـهيوين إىل سـفارة
فلسطني يف اجلمهورية اإلسالمية .وبعد ذلك يطلب العـون لتحمـل اخلطـب الـذي يكابـد منـذ
احتالل فلسطني بل منذ أبعد من حي دُبـرت املـؤامرات إلحلـاق فلسـطني باألنـدلس ،وكـذلك
يريد العون إلهناض األمة والفدائيني الذين خياطبهم يف هـذا احلفـل التـوبيس بغيـة تإـويرهم
وإهناض اهلمم لديهم ليسلكوا طريق اجلهاد والكفاح على غرار الشهيد صبحي ياسني:
فقـ ـ ــد تقـ ـ ــرحنا ضّـ ـ ــا طـ ـ ــال كاذِب ـ ــ
ي ـا صــادقا الفجــر زعــزع أعين ـاا غفِي ـ
أمٌّ الكتـ ـ ـ ــاب مب ـ ـ ــا تُـ ـ ـ ــوحي وكاتب ـ ـ ــ
وأنـ ِ يـا مجــرةَ احلــرف الــل نضِ ـجا
وجنـ ـ ــدةَ الغاـ ـ ــوذِ يف خل ـ ــقا أخاطب ـ ـ ـ
كـ ـ ـوين ي العاـ ـ ــونَ يف خاطـ ـ ـبا أكابـ ـ ـدُ
(اجلواهري)302/5 :1972 ،
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استخدم الشاعر يف البي األول من املقتبس أعال استعارة ،حي ذكر املشـب يف الشـطر
األول وهو "الفجر الصـادق" وحـذف املشـب بـ وهـو اإلنسـان ورمـز لـ بشـيء مـن لوازمـ وهـي
مفردة "زعزع" يف قول «زعزع أعيناا غفِي » على سبيل االستعارة املكنية لإلحياء بقوة التعبري
ودقّة التصوير .والقيمة الفنية تظهر جليا يف دقة الشعر يف تصوير األمة العربية وغفلتها عـن
أمرها حبي بات ال حترا ساكناا جتا القضية الفلسطينية .فصوّر العرب وهم نائمون منذ
زمن بعيد ،ما أدى إىل قرحة جفون أعينهم.
ويســتمر يف وصــف حالتـ النفسـية جتــا مــا حيـدذ لفســطني ،حيـ كـاد ينفجــر ضــمري
للحزن واهلم الذي حيمل على عاتق منذ  50عاماا ذاق فلسطني خالهلا شـىت أنـواع احملنـة
والقهر واملرارة ،مإلما يتعرض احلاطب يومياا للشوا ويشعر باألمل وأن التكتم والتجاهل جتا
ما حدذ ومازال حيدذ ألُوىل القبلتني ال يغري من الواقع بل يزيد من ضعف وانتكاسة األمة:
يبا الض ـ ــمريُ وح ـ ــىت ض ـ ــج ص ـ ــاخب
فقـ ـ ـ ــد تكتم ـ ـ ــ ُ حـ ـ ـ ــىت َّ منفجـ ـ ـ ــراا
كم ـ ــا يعـ ــيشُ قت ـ ــادا الش ـ ــواِ حاطبـ ــ
مخسـ ــونَ عاش ــ فلسـ ــطيناا وحمنتاهـ ــا
إنَّ اللئيمـ ـ ـةَ تُض ـ ــوي ما ـ ــن تُ ـ ــؤادِ بـ ـ ـ
ناضـ ـواى علـ ـى قَ ــدر م ــا نغشاـ ـى مآدباه ــا
(اجلواهري)302/5 :1972 ،

ففي البي الإاين من املقتبس أعال  ،ولدى وصف حالت النفسية جتا ما حيـدذ لفسـطني،
اســتخدم اجلــواهري التشــبي التمإيلــي ،فش ـبّ حمنــة فلســطني طيلــة العقــود اخلمســة املاضــية،
حبياة احلاطب الـذي يتعـرض يوميـ اا لشـىت أنـواع الشـوا والقتـاد ،وذلـك علـى سـبيل التمإيـل إذ
جنــد وجـ الشــب هــو حالــة العــذاب واألذى املتكــررة واملتجــددة ،حيـ اليوجــد أمــل حلســم هــذ
القضية باملستقبل القريب .وقد أورد الشاعر "شوا القتاد" كناية عن األمل والعذاب.
ويس ــتذكر "وع ــد بلف ــور" ال ــذي قطعتـ ـ بريطانيـ ـا مبفرده ــا وت ــآمرت علـ ـى أراض ــي األم ــة
اإلسالمية ،حي أصدر "آر ر جيمس بلفـور" وزيـر خارجيـة بريطانيـا آنـذاا تصـرحياا اشـتهر
فيمــا بعــد ب ــ"وعد بلفــور" بتــاريخ  1917/11/2وكان ـ النتيجــة بتعهــد بريطاني ـا بإنشــاء وطــن
قــومي لليهــود يف فلس ــطني (صــاحل .)34 :2012 ،وب ــات هــذا الوع ــد رمــزاا للش ــؤم والغ ـ ل ــدى
الفلس ــطينيني .وبلف ــور يق ــع أيضـ ـاا يف ع ــداد رم ــوز الشخص ــيات الس ــلبية يف اط ــار القض ــية
الفلسطينية .كما يتذكر نكسة حزيران  1967ويقول إنـ منـذ وعـد بلفـور حتّـى نكسـة حزيـران
طعِما ـ فلســطنيُ ال ـ ـ"زقــوما" وجترع ـ املي ـا امللو ــة بســبب تقــاعس الــدول العربي ـة يف ســبيل
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حتريرهـا حيـ بســبب سياسـة التــهجري الــل تنتـهجها حكومــة العــدو بـات الفلســطيس تائهـاا،
ومشرداا ومهجّراا ال ملجو ل  ،يفترش األرض يف املخيمات و ني أشعة الشـمس جسـد العـاري
حي اخليام ضزقة وال يوجد ل مووى ملجو:
حتّـ ـ ـى حزي ـ ــرانَ "غِسـ ـ ــليناا" نُشـ ـ ــارب
م ـ ــن وع ـ ــد بلف ـ ــور "زقاومـ ـ ـاا" نُطاعِمُـ ـ ـ
وحيسا ـ ــدُ اللي ـ ــل إذ تُرخا ـ ــى ذوائب ـ ــ
وت ـ ـ ــائهنيا تُهـ ـ ــني الش ـ ـ ــمسُ عُ ـ ـ ــريتاهم
كنسـ ـ ــجهن الـ ـ ــذي راحـ ـ ــب جتاذب ـ ـ ـ
صـ ـ ــرعى اخلي ـ ـ ـامِ مالي ـ ـ ـنيه ضزق ـ ـ ـةٌ
(اجلواهري)303/5 :1972 ،

فعنــد حديإ ـ عــن معانــاة الفلســطينيني يف املخيمــات ،ق ـدّم الشــاعر صــورة عــن حيــاة املشــرد
الفلســطيس مســتعيناا باالســتعارة املكنيــة والتشــبي التمإيــل؛ ففــي قول ـ «تُهــني الشــمسُ عُــريتاهم»
استعارة مكنية ،إذ تصور الشاعر الشمس إنساناا يهني الفلسطينيني ،وهـذا اإلنسـان املشـب بـ بعـد
حذفـ أتــى بوشــياء مــن لوازمـ وهــو مفــردة ( ــني) ،وهــذا يــدلا علــى أن الشــاعر كــان يهــتم مبــزج
الصورة البيانيـة بالطبيعـة وقـد جـاء اجلـواهري هـذ الصـورة البيانيـة لغـرض بالغـي وهـو املبالغـة
وتنمية اخليال لدى املتلقي ،ليشعر بشدة املوساة يف فلسطني وضرورة التحرا إلنقاذها قبـل فـوات
األوان .كما ش ّب اجلواهري يف البي الإال من املقتـبس ذاتـ اخليـام املممزقـة وهـي ملقـاة أرضـ اا
(املشــب ) ،بالنســيج الــذي بلــي واختــرق مــن شــدة أشــعة الشــمس (املشــب ب ـ ) ،مســتخدماا األداة
(الكــاف) .ووجـ الشــب هــو وضــعية اخليمــة املمزقــة نتيجــة سياســة التــهجري واإلمهــال ،فتتجــاذب
أشـعة الشــمس نســيجها لتلقــى علــى األرض وحتــول دون إيــواء املشــرد الفلســطيس .وهــذا النــوع مــن
التشبي هو من أرقى أنواع إذ يدعو املتلقي إىل اإلمعان وإعمال الفكر.
وبات الفلسطيس الذي هو جزء اليتجزأ من األمة العربية واإلسالمية ،مشرداا ،وحمروماا،
وفقرياا يستحق الصدقة املر طعمها على األحرار على مرأى ومسمع العامل والشعوب الل نو
بعيشــها ،بينمــا ــروة الــدول العربي ـة مــن حول ـ  ،وبفضــل البتــرودوالرات أصــبح ال تُع ـدُّ وال
حتص ـى ،كاآل ــام الــل تتضــاعف ومل يعــد بإمك ـان الشــخص أن حيســبها وحيص ـيها ،ران ـاا
بذلك لوحة عن حياة املواطن الفلسطيس باملخيمات:
مـ ــرأى ومسـ ــمعا مـ ــن راق ـ ـ مشـ ــارب
تُجـ ــى هلـ ــا الصـ ــدقاتُ امل ــرُّ ماطعامُهـ ــا
ك ــاإلمث ضُـ ــوعف ال حيص ــي حاسـ ــب
وحاـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوهلن مالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنيه مكدس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٌ
(اجلواهري)303/5 :1972 ،
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ومبــا أن اجلــواهري كـان يتحــدذ عــن ــروة الــدول العربيــة اهلائلــة دون منفعــة لفلســطني،
فوراد للمتلقي أن يتخيلها هبيئتها السلبية فشبّ املاليـني املكدسـة (املشـب ) باآل ـام املضـاعفة
عــرب أداة التشــبي الــل هــي (الكـاف) ووجـ الشــب هــو (ال حيصـي حاســب ) .فجمــع مجيــع
أركان التشبي عرب تقنية التشبي املرسل املفصل.
اإلشادة بالشهيد والشهادة والتحذير من مغبة تقاعس العرب
واسـتمر بتمجيــد الفــدائي الفتحــاوي الــذي ارتقــى شـهيدا وكــان قــد أ خــن جراحــا طيلــة مســريت
النضالية وهذا من دواعي فخر واعتزاز  ،كما أنّ السيف يعتـز بفلولـ  .واسـتعاد صـبحي ياسـني
اجملد لسمة العربية مبقارعت العدو الصهيوين وانتصر بصرب و قت  ،مؤكـداا أن النصـر ال يـويت
الّا بالصرب وزيّن هذ األبيات بتصوير بياين رائع عرب تقنية التشبي املرسل املفصل:
نبـ ـ ـ ــعُ الف ـ ـ ـ ــداء وترع ـ ـ ـ ــا مواهبـ ـ ـ ـ ـ
ي ـ ــا قائ ـ ــد "الف ـ ــتح" يس ـ ــتذري بنبعتـ ـ ـ
كالسـ ـ ـيف يعت ـ ــزُّ أن فلَّـ ـ ـ ماضـ ـ ــارب
يهتـ ـ ـزّ اجل ـ ــرح تلـ ـ ـوا اجل ـ ــرح حيملـ ـ ـ
أغل ــى مـ ــن اجملـ ــد ك ـ ـبٌ أن ـ ـ ا واهب ـ ـ
ي ـ ـ ـا واه ـ ـ ـبا اجمل ـ ـ ـدِ أعراق ـ ـ ـاا يفص ـ ـ ـدت
والنصرُ من هو ـ إلَّا الصربا ـ ـ جالبـ ؟
وجالـ ـبا النصـ ـرِ ع ــن صـ ـربا وع ــن قـ ـةٍ
(اجلواهري)304/5 :1972 ،

ولك ـي جيعــل املتلقــي يتخيــل هــذ الصــورة الشــعرية ،عقــد عالقــة مشــاهبة بــني املناضــل
والسيف على طريقة التشبي املرسل املفصل وذكر مجيع أركان التشبي من املشـب (املناضـل
املــإخن بــاجلراح) واملشــب بـ (الســيف املفلــول) واألداة (الكـاف) ووجـ الشــب (االعتــزاز).
فوخذ اجلواهري هذ الصورة من الشعر احلماسي القدمي الـذي كـان قـد حفـظ قسـطاا كـبرياا
منــ يف أي ــام طفولتــ واعتق ــد بونــ جن ــح يف اختي ــار املش ــب بــ  ،ليتناس ــب وحال ــة النض ــال
والتضحيات يف سبيل حترير فلسطني.
ويـإس عليـ بطـالا عبّــد الــدرب ورســم خارطــة االنتصــارات للفــدائيني واالستشــهاديني مــن
بعد ويعد مناقب  ،ويقر بعجز لسان يف تودية حق الفدائي وعـد مناقبـ  ،وأنـ لـو نإـر النجـوم
بكإر ا واستعان هبا ملا استطاع أن يوفّي ذلك:
نب ـ ـ ـ ـعُ الطـ ـ ـ ــوالت أشـ ـ ـ ــبا ه ماسـ ـ ـ ــارب
أ ـ ــس عليـ ــك مب ـ ــا يإناـ ــى علـ ــى بطـ ــلا
أن ـ ــى وأبلـ ـ ــغ مـ ـ ــن نط ـ ــقا منااقب ـ ــ
ومـ ــا عس ــى يبلـ ــغ املنطي ــقُ مـ ــن رج ــلا
جن ـ ــمه يوفي ـ ــك حـ ـ ــق القـ ـ ــولِ اقب ـ ــ
ب ــل ل ــو نإ ــرتُ النج ــوما الزهــرا أع ــوزين
(اجلواهري)304/5 :1972 ،
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مث يعــود وينــدب "قائــد الفــتح" مــرة انيـة ،وهــي ندبــة مــا فتــئ الشــاعر يرددهــا غــري مــرة،
إعجاباا بالشهيد الفتحاوي وما فعل الفدائي صـانع االنتصـارات ،وهـو الشـهيد صـبحي ياسـني
الذي راح يناجي بصراحة ويعبّر عن أحاسيس نفسـ وخواجلهـا ،ويضـيف أن نفسـ مبسـوطة
يف متابعــة احلــدي معـ  .وأن أصــدق الشــعر مــا ينبــع مــن الضــمري وتشــتعل نــار مــن حــرارة
القلب ،وهي حرارة احتالل فلسطني الل يشعر هبا كل عريب ومسلم حُره يف قلب  ،لـذا وجـدنا
الشاعر حيـدذ قائـد الفـتح بونـ كمـا "الإكلـى حتـب الإكلـي" ،فـإن أفضـل شـخص للنجـوى هـو
رجل كرمي يشارك ويقان ويتقمص مهوم :
ي ــا قائـ ــد "الفـ ــتح" إنَّ الـ ــنفسا مُرساـ ــلةٌ
وأص ـ ــدقُ الش ـ ــعر م ـ ــا هبـ ــ نس ـ ــائم
وخ ـ ـريُ مـ ــن قِ ـ ـيض للنجـ ــوى أخـ ــو أملا

كـ ــالطري تت ـ ــرى مراسـ ــيالا عص ـ ــائب
م ـ ــن الض ـ ــمري وم ـ ــا شُ ـ ــب لواهبـ ـ ـ
نـ ـ ـ ــدبه أراح علي ـ ـ ـ ـ اهلـ ـ ـ ــم عازب ـ ـ ـ ـ
(اجلواهري)304/5 :1972 ،

ففــي البي ـ األول تش ــبي مرســل مفصــل ،فق ــد ش ـبّ الشــاعر ال ــنفس (املشــب ) ب ــالطري
(املش ــب بــ ) ع ــرب أداة (الكــاف) ووجــ الش ــب (اإلرس ــال)كما أنّ اجل ــواهري شــبّ الش ــعر
(املشــب ) بــالريح (املشــب ب ـ ) وحــذف األخــري ورمــز إلي ـ بالنســائم الــل هــي إحــدى لــوازم
املشب ب وذلك عرب تقنية االسـتعارة املكنيـة .كـذلك احلـال يف قولـ «شُـب لواهبـ » اسـتعارة
مكنية على نفس الطريقة و(اهلاء) يف لواهب تعود إىل الشعر.
وأخذ يشكو يف مناجاتـ لقائـد الفـتح حالـة األمـة العربيـة املوسـاوية الـل قابلـ صـراحت
بكذب ونفاق ،وأوضاع اجملتمعات العربية الـل زادت معايبـها علـى حماسـنها ،ومـدى اسـتيائ
من املضاعفات واملفارقات ،والتناقضات يف إلقاء العـرب التبعـات الكبـار علـى عواتـق معـدودة
عنـد الشــدائد واملصـاعب ،وختلــي اآلخـرين عــن أولئـك األبطـال وتــركهم يرزحـون حتـ وطــوة
احلمل الذي يفوق طاقتهم:
أفرغـ ــ ُ روحـ ــيا يف األرواحِ أحمضُ ـ ــها
أشـ ـ ـ ـكو إليـ ـ ـ ـكا تض ـ ـ ــاعيفاا مبُجتمـ ـ ـ ـعا
مـ ـ ــا إن تـ ـ ــزال ب ـ ـ ـ األعبـ ـ ــاءُ جامث ـ ـ ـةا

بإّـ ـ ـاا صُـ ـ ــراحاا؛ وش ـ ــرُّ الب ـ ــ ِ رائب ـ ــ
عل ـ ـ ـ ـى ماحاسِـ ـ ـ ــن أرب ـ ـ ـ ـ معايب ـ ـ ـ ـ
عل ـ ـ ـ ـى القلي ـ ـ ـ ـلِ اذا نابا ـ ـ ـ ـ نوائب ـ ـ ـ ـ
(اجلواهري)305/5 :1972 ،
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مث يصــف حالــة األمــة العربي ـة املوســاوية وجمتمعا ــا يف التنــاقض وعــدم التضــامن عنــد
احلاجة والشدة ،وركوهنم إىل الدعة وحب السـالمة ،فبينمـا توجـد شـرحية وفريـق مـن األمـة
العربية يعيش يف األحالم وملذات الدنيا ،واليـولون أي اهتمـام ملـا حيـدذ ألمتـ  ،هنـاا فريـق
آخر حالت مرزية وحباجة ماسة ملن ميدّ ل يـد العـون .ويصـوّر غالبيـة األمـة بـون ال رأي هلـا،
فهي مع هذا ويف نفـس الوقـ مـع نقيضـ يف إشـارة لـ إىل حالـة التنـاقض الـل كانـ ختـيم
على العرب آنذاا ويبدو ل أن هذ الوضعية التزال مستمرة:
ومُفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداةٌ بوهلي ـ ـ ـ ـ ـ ــ ِ ماكاسِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
ش ـ ــطَّ املَسـ ـ ــافُ أفـ ـ ــادٍ نفسا ـ ــ كرم ـ ــاا
ط ــاوي املَص ـريِ علــى الض ـرّاء س ــاغِب
وص ـ ــاهره يف جحـ ـ ـيمِ الن ـ ــاس مهجتاـ ـ ـ
ه ـ ـ ــمّ لـ ـ ـ ــديهم وال ضاـ ـ ـ ــرعه وحالب ـ ـ ــ
وإمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاته فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال زرعه وزارعُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(اجلواهري)305/5 :1972 ،

وأن هؤالء العرب حياولون إبعاد املوت من أجل أن يستمروا حبيا م املترفـة ولكـن األجـل
يباغتهم ليطبع عليهم الذلة واملسكنة وأهنم بسبب طول اآلمال ،تقمصـوا أحالمهـم وأصـبحوا
جيرون خلفها ،وبات بيو م عالية وشيدوا األبراج والعمارات الفخمة ولكنهم تركوا فلسطيناا
وانشغلوا باحلياة الدنيا ويا ليتهم كانوا بدل ذلك أدْيِـراة ورهبانـاا ومل يتعلّقـوا بشـئ مـن أمـوال
الدنيا الل أفسدت غري م ومحيتهم:
ش ـ ـ ـ ـره مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـ ــوتِ إذاللٌ تُقارب ـ ـ ـ ـ
تُباع ـ ـ ــدُ املـ ـ ـ ــوتا إشـ ـ ـ ــفاقاا وي ـ ـ ــدماغُها
كـ ـ ــلٌّ تاجلباـ ـ ــبا من ـ ـ ــها م ـ ـ ــا يناس ـ ـ ــب
وناسـ ـ ـ ــجونَ مـ ـ ـ ــن األحـ ـ ـ ــالم أردي ـ ـ ـ ـةا
لي ـ ـ ـ البـ ـ ــديلَ هبـ ـ ــم داي ـ ـ ـره وراهب ـ ـ ـ
ومنط ـ ـ ـ ــوونَ :عاللـ ـ ـ ــيهِم ص ـ ـ ـ ــوامعُهم
(اجلواهري)306-305/5 :1972 ،

استنهاض األمة العربية والتفاؤل مبستقبل فلسطني
ويستهل القطعة األخرية مبخاطبة «قائد الفتح» للمرة الرابعة ،ليذكر الفلسطينيني والفدائيني
بون ال فتح وانتصار بال تعب ونضال ،وأن من طلـب العلـى سـهر الليـاي ،وعلـيهم أن ال ينسـوا
بون فرس املقـدام الطـامح للوصـول إىل القمـم واألعـاي ،سـتتعب وتشـعر باإلرهـاق .مث يلتفـ
معاتباا بون ما لذة سلك الدروب العامرة ومـا قيمـة األشـياء السـقيمة اذا طلبـ ؟ وأن الفضـل
ك ـل الفضــل للــذي يســلك درب ـاا وعــرةا ويســعى للحصــول عل ـى أش ـياء مثينــة ســامية ،ال األمــور
السقيمة الل ال يطمح أحد هبا:

صدر الكفاح والمقاومة ضد الصهاينة في قصيدة "الفدات والدم" للجواهري

يـ ـا قائ ــد "الف ــتح" م ــا ف ــتحه ب ــال تعـ ـبا
مـ ـ ــا ل ـ ــذّة الـ ـ ــدربِ معمـ ـ ــوراا تسـ ـ ــايرُ
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ماه ـ ــرُ الطِمـ ـ ــاحِ إىل العلي ـ ــا ماتاعب ـ ــ
وقيمـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ــرِ مبسـ ـ ـ ــوراا تطالب ـ ـ ــ
(اجلواهري)307-306/5 :1972 ،

وما إن نو الشاعر بضـرورة االسـتعداد التـام ملواجهـة شـىت املشـاكل والتحـديات يف سـبيل
حترير األرض واستعادة عزة وكرامة األمة ،حىت عاد ونـاجى وبـ َّ الشـهيد الفتحـاوي صـبحي
ياسني للمرة اخلامسة واألخـرية بـونَّ املسـتقبل لـيس إلّـا األفكـار واخلطـط الـل توضـع اليـوم،
وأن األفكار واألهداف تدبُّ كالدبيب لتتحقق على أرض الواقع وعسـى تزدهـر حديقـة متروكـة
باملستقبل بسبب الظروف الل متر عليها اليوم ،غامزاا بذلك من قنـاة الفـدائيني واملناضـلني
للتومل حول القضية الفلسطينية ،وأن العزمية والفكـر واهلمـة هـي الـل متيـز قومـاا عـن قـوم،
وال فرق بني األجيال سوى اإلجنازات واهلزائم الل خيلفوهنا:
والفكـ ـ ـ ـرُ يسـ ـ ـ ـتابقُ الغايـ ـ ـ ـاتِ دائبـ ـ ـ ـ
ي ــا قائـ ــد "الفـ ــتحِ" والـ ــدنيا إىل صُ ـ ـعُدٍ
غ ـ ــداا م ـ ــن القمـ ـ ـرِ الن ـ ــائي خرائبـ ـ ـ
وربّم ـ ـ ـ ــا ازدهاـ ـ ـ ـ ـرات غنّ ـ ـ ـ ــاءَ وارفـ ـ ـ ـ ـةا
وتافـ ــرقُ اجلي ـ ـلَ مـ ــن جي ـ ـلا ضـ ــرائب
تُمـ ـ ــايز الك ـ ـ ـونَ عـ ـ ــن ك ـ ـ ـونٍ طبائع ـ ـ ـ ُ
(اجلواهري)307/5 :1972 ،

وتربز يف املقاطع األخرية من هذ القصيدة ظاهرة "التكرار" يف أسـلوب اجلـواهري حيـ
كرّر عبارة "قائد الفـتح" مخـس مـرات ،مسـتخدماا حماسـن التكـرار اللفظـي يف بنـاء موسـيقى
القصــيدة وإيقاعهــا ،فمنحهــا تناســقاا ومتــا الا ضتــازاا ،وجــاء هــذا التك ـرار عفويـاا بعيــداا عــن
الصــنعة والتكلّــف يستحســن املتلقــي ويــونس اإلنســان ب ـ فج ـاء هبــذ العبــارة يف بدايــة ال ــة
مقاطع ومرتني بني األبيات .ومن خالل اإلمعان يف هذ الظاهرة جند أن الشاعر ينوي توكيد
ال عـن اإليقـاع اجلميـل الـذي يتكـون مـن هـذا التكـرار .فقـام
الفكرة لـدى املتلقـي العـريب فضـ ا
مبناجاة القائد الفتحاوي صبحي ياسني مباشرة وخماطبـة األمـة العربيـة بشـكل غـري مباشـر
لتحريضها على النضال واملقاومة ،فعمد إىل تكـرار هـذا التركيـب ليكـون مفتاحـاا إىل املقـاطع
اجلديدة ووسيلةا من وسـائل الـربط بـني املقـاطع الـإالذ األخـرية كمـا أنـ قـرن هـذا التركيـب
حبــرف النــداء (اليــاء) وأخــد مــن صــورة النتــداء طرفـاا أخــر حيــاور ويناجيـ ويتلـذذ بطــول
املناجاة مع وبتكرار النتداء.
ويواصــل استنهاضـ الفــدائيني ورفــاق الشــهيد صــبحي ياسـني بــالقول إن األجيـال املقبلــة
ستكون شاهدة على ما نصنع اليوم جتا القضية الفلسطينية وأهنـا سـتزيل بعزمهـا وقـدر ا
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الضــعف والعــار الــذي حنــن في ـ  ،وأنَّ املســتقبل املنتظــر س ـيمرُّ عل ـى أمــس الغــابر كمــا مي ـر
املصحّح على أغالط يشجبها ،وأن األجيال القادمة ستلقي بالالئمة على جيلنا إذا مل يتحرا
جدياا من أجل قضيت وحينئدٍ لن حنصد سوى العار واهلزمية:
مـ ــا حن ـ ـنُ عـ ــن خا ـ ـوارا فينـ ــا نُجانب ـ ـ
ساـ ـ ـيدرِاُ ابـ ـ ـنُ غـ ـ ـدٍ عزمـ ـ ـاا ومق ـ ــدرةا
كمـ ــا نف ـ ـى الغل ــطَ املفضـ ــوحا شـ ــاطب
فطاملـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــب عه ـ ـ ـ ـده وِزرا سـ ـ ـ ــابقِ ِ
كم ـ ـ ـ ــا تؤنتـ ـ ـ ـ ـبا طفـ ـ ـ ـ ـالا أو تعاقبـ ـ ـ ـ ـ
وق ـ ـ ـ ــد تؤنتـ ـ ـ ـ ـبُ أس ـ ـ ـ ــالفاا خالئفهُ ـ ـ ـ ــا
(اجلواهري)307/5 :1972 ،

مث يستمر يف خماطبة قائد الفتح وكون يقول إياا أعس وانعي يا جارة ،ويدعو للتومل
والتوقع ملا سيسفر عن الغد الذي يتمخض عن اليـوم املشـحون ،واملـوحي باالنفجـار ،موضـحاا
أن املسـتقبل سـيزيل العيـوب الـل تعـاين منـها األمـة مإـل امليـا الغزيـرة الـل تصـبح نقيـة وال
تلوذ فيها .وسينهض اجليل أجيال أخرى كما ينهض املتبارزان يف حومة القتال:
مإ ـ ـلَ اجلِمـ ــامِ انتف ـ ـ عن ـ ـ شـ ــوائب
سياسـ ـ ـ ـ ـفِر الغـ ـ ـ ـ ـدُ خلّتـ ـ ـ ـ ـ شـ ـ ـ ـ ــوائبُ
كم ـ ـ ــا تُط ـ ـ ــاعِنُ قَرنـ ـ ـ ـاا أو تض ـ ـ ــارب
س ـ ـ ــيحفِزُ اجليـ ـ ـ ـلَ أجي ـ ـ ــالٌ تس ـ ـ ــابِق
(اجلواهري)307/5 :1972 ،

وخيتم اجلواهري رائعت هذ بالتفاؤل باملستقبل و قة هبذ األجيال الل عزم على السري
بـالطريق الصــائب ،وإهنــا ستصـل إىل الغايــة املنشــودة كمــا حيـدو املســيل امليــا إىل غايتــها .وأن
الص ــبح لقري ــب حيــ دمــاء الش ــهداء أمإ ــال ص ــبحي ياس ــني ستض ــيء طري ــق النص ــر والف ــتح
للفدائيني اآلخرين الذين خرجوا من ظـالم اهلزميـة وحمنتـها ،لينطلقـوا حـاملني مشـاعل النـور
والعزمية .وأن الغد الواعد بالنصر وحتريـر األراضـي الفلسـطينية مـن دنـس اليهـود والصـهيونية
قريب جداا للشباب الفلسطيس الواعي الذي ال حيمل مهّاا سوى قضيت العادلة:
وإن تراما ـ ـ ـ ـ ـ طليحـ ـ ـ ـ ــاتٍ لواغب ـ ـ ـ ـ ـ
لَس ـ ـ ــوفا حت ـ ـ ــدو ُ للمغ ـ ـ ــىن نواش ـ ـ ــط
ه ـ ــذي الض ـ ــحايا عزي ـ ــزات جوائبـ ـ ـ
وس ـ ــوفُ ينجـ ـ ــابُ كاإلصـ ـ ــباحِ مُقتابِـ ـ ـلٌ
وأقـ ـ ـ ــربا الغ ـ ـ ـ ـدا مـ ـ ـ ــن واعا يوا ب ـ ـ ـ ـ
م ـ ــا أبعـ ـ ـدا الي ـ ــوما ع ـ ــن غِـ ـ ـراَّ جيانِبُـ ـ ـ
(اجلواهري)307/5 :1972 ،
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النتائج
أ)

ب)

ج)

د)

)

و)

ز)

إن القصيدة من القصائد ذات "الوحدة املوضوعية" حي جعلها اجلـواهري متماسـكة
يف وحد ا وذلك بالرغم من أن الشاعر ينتهج هنج القدامى وأن حتـدذ مـن البدايـة
حــىت النهايـة عــن غــرض واحــد وهــو متجيــد الكفــاح والنضــال ضــد الصــهيونية ،وقــد
حاول أن حيافظ على وحدة القصيدة.
وجدنا ظاهرة "التكرار" بارزة يف قصيدة "االفداء والدم" فقد كرّر اجلواهري تـركيو
"جــل الفــداء" ــالذ مــرات يف املقطــع األول ،و"قائــد الفــتح" مخــس مــرات يف املقــاطع
ال عـن اإليقـاع
األخرية ،لتوكيد الفكرة لـدى املتلقـي وتعظـيم اجلهـاد والتضـحيات فضـ ا
اجلميل الذي يتكون من هذا التكرار.
استخدم الشاعر يف هذ القصيدة أسلويب االستفهام والنداء ونوّع أمناطهما يف سبيل
توص ــيل وتكــريس فكــرة الكف ــاح واملقاوم ــة لتحري ــر فلس ــطني ،ض ــا ي ــدلّ علــى ق ــدرة
اجلواهري اخلارقة يف حتويل عناصر اجلملة.
ص ـ ـوّر اجلـ ــواهري املوسـ ــاة الفلسـ ــطينية أدق تصـ ــوير وصـ ــرخ يف وج ـ ـ املستسـ ــلمني
واملتخاذلني ،وحـ الشـباب الفلسـطينيي والعـريب علـى مكافحـة الغـزاة واسـترجاع مـا
احتــل مــن فلســطني بــالقوة عل ـى غــرار مــا فعل ـ الفــدائي الفتحــاوي الشــهيد "صــبحي
ياسني" ،مستخدماا أروع الصور البيانية مإل التشبي واالستعارة والكناية.
اعتــرب اجلــواهري املوســاة الفلســطينية دلــيالا حيـاا علــى عجــز وهزميــة الــدول العربيـة
وحكامهــا الــذين ي تبختــرون يف أبــراجهم الشــاخمة وح ـذّر مــن امتــداد لعنــة احــتالل
فلسطني إىل سائر الدول العربية.
وبـالرغم مــن أن اجلـواهري أكـد يف قصـيدة "الفــداء والـدم" علـى أنـ اليكفــي أن يهــب
الشعب الفلسطيس وحد ملواجهة العدو ،وإمنا هم حباجة إىل من يقف جبانبـهم مـن
الفدائيني ،ألن الدول العربية لن تكون يف مومن ضا حيـيط هبـا ،لكنـ مل يعـوّل كـإرياا
على األمة العربيـة ،إذ طلـب فيمـا بعـد مـن الفـدائيني ألّـا يعتمـدوا علـى العـرب ،ألهنـم
أصحاب أقوال ال أفعال ،وتقتصر نصر م هلا بالشجب واإلدانة.
مل يق ـدّم الشــاعر ،الشــهيد صــبحي ياس ـني عل ـى أن ـ مــواطن فلســطيس ــار مــن أجــل
قضايا الفرديـة املغتصـبة ،وإمنـا صـوّر ـائراا فـدائياا حـراا ميإّـل شـعب وانـتفض علـى
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احملتل قدوة لآلخرين الذين سيتلحقون بركاب وأن اهلدف النبيل الذي ـار مـن أجلـ
سيتحقق بالعزم والفداء عاجالا أم آجالا.
ح) جعل اجلواهري من ذكرى استشهاد صبحي ياسني فرصة مناسبة إلجالل وإكبـار اجلهـاد
وح الفلسطينيني وأبناء األمة اإلسالمية علـى االعتمـاد علـى قـدرا ا احلقيقيـة ومواجهـة
العدو بالفداء والدم بدالا من احلوار مع والدوران يف فلك أجندت واسترضائ .
ط) أزال الشاعر القناع عن ختاذل القادة العرب ،حممالا إياهم اهلزائم الـل تلحـق باألمـة
العربية وانتقد سياسة التطبيع والقبول باألمر الواقع ،وسخّر من احللول االستسالمية.
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