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......الحرمنراعىودادلحظة،أوانتمىلمنأفادهلفظة.....

الدكتورةبنانصالحالدين ،عمىجيودىا التيتبذليا

أتقدمبخالصشكريوتقديريمن

معنا ،فمنعماألخت والمعممة والمربية والناصحاألمين ،لقدوجيتناونصحتنا ،وأسدت لنا
وبصرتنابأمورينبغيمراعاتيا،وزرعتفيقموبنامحبةالعممواالجتياد
نصائحياالقيمة ،
منأجلنيمووتحصيمو،فميامنيكلالشكروالمحبةواالحترام.




ب

الممخص
تأتي ىذه الدراسة  بعنوان ":التناص الديني والتاريخي في شعر فاروق مواسي" ،وقد تنوعت
تناصاتالشاعرفاروقمواسيوالتيتمثمتفي:التناصالديني ،والتاريخي ،واألدبي ،واألسطوري،
وستتناولىذهالدراسةالتناصببعديوالدينيوالتاريخيفيشعرفاروقمواسي.
وتكمنأىميةىذهالدراسةفيحداث ةالموضوع،فشعرالشاعرفاروقمواسيلميدرسدراسة
تناصيةموسعةمنقبل.
والسببفياختيارىذاالموضوعيعودألىميةالدراسةالتناصيةلمنصوصالشعرية،التيتجعل
من النص مكانا فسيحا يمنح الباحث مجاال واسعا في التحميل ،والغو في خبايا النص ،وما تكنزه
القصائدمنصورومدلوالتتتنوعبتنوعالمعانيواألفيام.
تشتملىذهالدراسةعمىتمييدوثالثةفصول،ومسردلآلياتالتناصية،وخاتمةبأىمالمصادر
والمراجعالتياستقىمنياالباحثمادةالرسالة.
احتوى الفصل األول عمى التناص الديني في شعر  مواسي ،واشتمل الفصل الثاني التناص
التاريخيفيشعرالشاعر،فيماخصصالباحثالفصلالثالثلمدارسةالفنيةلشعرمواسي.
اعتمدالباحثعمىالمنيجالتكاممي،الذييمكنالباحثمنتناولالدراسةمنجوانبياالمتعددة
دونالتقيدبجانبدونآخر،ممايتيحأماموفرصةاالنطالقوالنظرلمظاىرةمنزواياىاالمتعددة
التيتفيبالغايةوالغرض.
وتأتيالخاتمةفينيايةالدراسة لتمخصرؤيةالباحثحولكلماتمدراستو،وذلكمنخالل
عرضولمنتائجالتيتوصلإلييا.
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The Religious And Historical Tanas In Farouk Moisi's poetry
Prepared by: Shaddad Abdel Raheim Ahmad Omar
Supervisor: Dr. Banan Salah El-Dein.

Abstract
This study comes under the title 'The religious and historical tanas in Farouk Moisi's
poetry' .The tanases of Farouk Moisi's are divevsified. They are represented in the
religious, historical ,literary and mythical tanas.
This study deals with the religious and historical dimensions in the poetry of Farouk Moisi.
It is unprecedented ,because the poetry of Farouk Moisi hasn't been studied as a wide tanas
before.
This subject has been chosen because poetry texts are important in the study of
tanas.it makes the text a wide place for researchers to analyse and look deep through the
complicated problems of the text on the one hand, and what pictures,connotations, and
undevstanding these poems have on the other hand. It includes introduction,three chapters,
perspective of tanas phrases and an epilogue containing the most important references from
which the researcher has got his thesis.
Chapter one contains the religious tanas in Moisi's poetry. Chapter two contains the
historical tanas in the poet's poetry. chapter three, is devoted to the artistic study of Moisi's
poetry.
The researcher depended on the complementary curriculum , which enabled him to
deal with the study from various aspects without being restricted to one side or another.
This gave him an opportunity to go ahead and consider the phenomenon from different
views which will give the purpose.
The epilogue at the end of the study sums up the researcher's point of view concerning
the complete study, and the results he has come up with.
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ز

المقدمة
كتحمؿ
قدر لي أف أسير في ىذا الدرب ،كأليمني القدرة عمى مكاصمتو،
الحمد هلل الذم ٌ
ٌ
تحمؿ ىذا العبء لكال مشيئتو.
عثراتو الٌتي ما كانت لتذلٌؿ لكال أف أراد ،كما كنت ألستطيع ٌ
الديني كالتٌاريخي
لقد كاف شعر "فاركؽ مكاسي" بداية مجاالن لبلختيار ،ككاف التٌناص ٌ
الدراسة ،كاف لـ يكف المكضكع خارجا عف إرادتو تعالى ،كقد جاء االختيار منطمقا مف
مكضكع ٌ
عامة ،كفي قصائد
النابعة مف الحضكر
أىمية المكضكعٌ ،
ٌ
ٌ
المميز لمتٌ ٌ
ناص في القصيدة الحديثة ب ٌ
السائدة في القصيدة الحديثة،
ناص كاحدة مف الظٌكاىر ٌ
خاصة ،فظاىرة التٌ ٌ
"فاركؽ مكاسي" ب ٌ
ناص يسيـ في كشؼ طبيعة القصيدة،
كالمسيمة في بنائيا ،كاقامة الجدؿ حكليا ،كالبحث في التٌ ٌ
كيبيف نيج ال ٌشعراء المحدثيف ،إذ أصبح فيـ
كيعمؿ عمى تفسير بعض جكانبيا ،كابراز خباياىاٌ ،
قضية ثرٌية بما فيو مف
ناص
القصيدة في أبرز جكانبو متكقٌفا عمى الثٌقافة
ٌ
المخصبة ليا ،فالتٌ ٌ
ٌ
إبداعي ،يتعمٌؽ بثقافة ال ٌشاعر كقدرتو عمى
قصي كالبحث ،كبما فيو مف جيد
دية
ٌ
ٌ
تعد ٌ
كقابمية لمػتٌ ٌ
ٌ
اإلبداعي.
تسخيرىا في العمؿ
ٌ
كاممي ،الٌذم يم ٌكف الباحث مف تناكؿ
لقد آثر الباحث في ىذا البحث اعتماد المنيج التٌ ٌ
مما يتيح أمامو فرصة االنطبلؽ
الدراسة مف جكانبيا
ٌ
ٌ
المتعددة دكف ٌ
التقيد بجانب دكف آخرٌ ،
المتعددة الٌتي تفي بالغاية ،كربطيا بشكؿ القصيدة كمضمكنيا ،إذ ال
النظر لمظٌاىرة مف زكاياىا
ٌ
كٌ
مجاؿ لمفصؿ بيف ىذيف الجانبيف ،كتن ٌكع المناىج يتٌصؿ بالجانبيف معا ،كاعتمد الباحث في
االجتماعي في محاكلة لربط الظٌاىرة
فصكؿ البحث عمى أكثر مف منيج ،فقد اعتمد المنيج
ٌ
حميمي أثناء البحث عف الظٌاىرة كمحاكلة
ناصية بقضايا المجتمع ،كاعتمد المنيج
التٌ ٌ
الكصفي التٌ ٌ
ٌ
النصكص
يخي في الفصكؿ التي بحث فييا ٌ
تفسيرىا داخؿ ٌ
النماذج ال ٌشعرٌية ،كحضر المنيج التٌار ٌ
1

النفسي المتٌصؿ
المستحضرة ،كلـ يغب المنيج ال
جمالي عند دراسة األثر الفني لمظٌاىرة ،كالمنيج ٌ
ٌ
اإلبداعية
لمعممية
محركا
بالعناصر األساسية لمتٌجربة الشعرية ،فيك يتٌصؿ بالعاطفة الٌتي ٌ
ٌ
ٌ
تعد ٌ
بد مف تناكليا مف أكثر مف جانب تمبية لغاية البحث.
كمثي ار
داخميا ليا ،إذ ال ٌ
ٌ
تنكعيا لـ تكف متداخمة،
إف الدراسات التي تناكلت شعر " فاركؽ مكاسي" عمى الرغـ مف ٌ
المتنكعة ،كقد جاءت بعض
الخاص كأساليبو
تؤدم غايات منفصمة ،كلك ٌؿ منيا منيجو
بؿ ٌإنيا ٌ
ٌ
ٌ
تمؾ الدراسات عمى شكؿ دراسات نقدية ،إما في بحكث مقتضبة في دكرٌيات أك في كتب ،أك
قراءات في قصائده كدكاكينو.
الدراسة ،فقد كانت األعماؿ
أما المصادر كالمراجع الٌػتي استند إلييا الباحث في ىذه ٌ
ٌ
الشعرٌية الكاممة لمشاعر مصادره األكلى ،ككذلؾ القرآف الكريـ الرتباطو بمكضكع الدراسة ،كلككنو
ناص
ينية المستحضرة ،كما اعتمد عمى مراجع
ٌ
لمنصكص ٌ
المصدر األ ٌكؿ ٌ
الد ٌ
متعددة منيا( :التٌ ٌ
بي الحديث) لمكسى ربايعة
كمرج ٌ
عياتو) لخميؿ المكسى ،ك(التٌ ٌ
ناص في نماذج ال ٌشعر العر ٌ
عزاـ،
بي)
لمحمد ٌ
مؤسسة حمادة ٌ
لمدراسات الجامعية ،ك(تجمٌيات التٌ ٌ
ك ٌ
ٌ
ناص في ال ٌشعر العر ٌ
الزعبي ،ك(البنية الجمالية في القصيدة العر ٌبية الحديثة)
الديني) ألحمد ٌ
ناص التٌاريخي ك ٌ
ك(التٌ ٌ
الرباعي،
النقد
لنبيؿ ٌأيكب ،ك( ٌ
األدبي) لعماد حاتـ ،ك( ٌ
جماليات المعنى ال ٌشعرم) لعبد القادر ٌ
ٌ
النظرٌية ،كلـ يكف ألم منيا طغياف عمى
كغيرىا مف المراجع ،إذ استند إلى بعض المسائؿ ٌ
اآلخر.
اتية لم ٌشاعر"
السيرة ال ٌذ ٌ
لقد كاف البحث في تمييد ،تحدث فيو الباحث عف أقكاس مف ٌ
تكزعت ما ٌدة البحث
فاركؽ مكاسي" في سطكر ،كشيئا عف مفيكـ التناص كماىيتو ،بينما ٌ
األصمية في ثبلثة فصكؿ:
ٌ
2

يني ،فكاف تجمٌي األنبياء ىك األكثر برك از في
ناص ٌ
األكؿ :تناكؿ فيو الباحث التٌ ٌ
الفصؿ ٌ
الد ٌ
ىذا الجانب ،إذ أظير حضكر شخكص األنبياء كما يتعمٌؽ بيـ مف مبلمح كدالالت ،كقد كاف
المتميز في شعر " مكاسي" ،إذ اشتمؿ عمى حضكر كثير مف األنبياء
ليذا الجانب حضكره
ٌ
األكؿ
عمييـ ٌ
السبلـ في شعره ،كقسـ الباحث الفصؿ إلى مباحث ،حيث تناكؿ في المبحث ٌ
شخكص األنبياء كحضكرىـ في قصائد "مكاسي" ،كفي المبحث الثٌاني عرج عمى األحداث الدينية
آنية،
كاألماكف كأصدائيا في شعره ،كفي المبحث الثٌالث تحدث عف ٌ
اص مع اآليات القر ٌ
التن ٌ
الدينية كالتي زخرت بو قصائد شاعرنا "مكاسي".
كالكثير مف األلفاظ
ٌ
يخي ،حيث تطرؽ الباحث في أكؿ مباحث
الفصؿ الثٌاني :كقد اشتمؿ عمى التٌ ٌ
ناص التٌار ٌ
يخية ،كفي مبحثو الثٌاني تحدث عف
ىذا الباب إلى تكاصؿ شاعرنا عبر التٌاريخ مع شخكص تار ٌ
يخي كدالالتو في شعر"مكاسي" ،فمف فمسطيف إلى األندلس كغيرىا مف
المكاف كالحدث التار ٌ
األمكنة بأحداثيا.
الصكرة كالمكسيقى في شعر مكاسي ،إذ تناكؿ الباحث فيو
الفصؿ الثالث :كقد
تضمف ٌ
ٌ
بنائية،
الصكرة ،كما اشتمؿ عمى ألكاف أخرل ليا ،باإلضافة إلى اشتمالو عمى أشكاؿ ٌ
أنكاعا مف ٌ
أىـ مصادر المكسيقى.
كعمى ٌ
كأخي ار أسأؿ اهلل أف يجعؿ في بحثي ىذا ما ينتفع بو اآلخركف ،كاهلل كلي التكفيؽ ،كىك
النصير.
حسبي ،فنعـ المكلى كنعـ ٌ
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التمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
المطمب األوؿ :أقواس مف السيرة الذاتية لمشاعر فاروؽ مواسي
يعتبر فاركؽ مكاسي مف األدباء المحمييف المعركفيف ،فيك األديب الشاعر كالناقد كالدارس
المغكم.
المجدد
األكاديمي ككاتب المقالة في جميع مجاالتيا ككاتب القصة ك
كالباحث
النحكم ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
"لـ تكف تعرؼ أك تتقف األلعاب التي يمعب بيا لًداتؾ ،كاف جرؤت كلعبت أثرت سخريتيـ ،كاف
خدؾ دكف أف ينتصر لؾ أحد،
حدث كاف غمبت أنزلكا بؾ العقاب ،فما أسيؿ أف تصؿ صفعةه إلى ٌ
ناعما ،لذا فبل مناص مف المجكء إلى الكتاب ،أك إلى الصبلة لتجد مبلذؾ،
كنت ضعيؼ البنية ،رقيقان ٌ
يمد يده عميؾ ،كالى الصبلة لتيرب مف مجتمع كاف أكثره يبحث
إلى الكتاب لتحاكره كيحاكرؾ دكف أف ٌ
غض اإلىاب ليفعؿ فيو األفاعيؿ ،ككاف أبكؾ يجمس إلى آلة الخياطة يق أر صحيفتو أك
عف طفؿ
ٌ
أمؾ تركح كتغدك في ساحة
يحادث جمساءه_ كىـ كثر_ ي ٌ
قص عمييـ أك يستمع إلى قصصيـ ،بينما ٌ
منيف
الدار ،فإذا لـ تجد أحدا تحادثو رفعت عقيرتيا بالشككل كالتذمر ككنت بيف أخكات _ الكبرل
ٌ
بأنيا تحفظ جدكؿ الضرب
تطالبؾ بأف تككف رجبلن فتمعب البنانير ،كأالٌ تياب أحدان ،كالصغرل ٌ
تتحداؾ ٌ
أفضؿ مما تحفظو أنت".1
بيذه الكممات الشاعرية يفتتح األديب صفحات سيرتو الذاتية ،كما أكردىا في كتابو "أقواس مف
سيرتي الذاتية" كاصفنا العائمة التي كلد كنما كترعرع فييا ،كىي عائمة رقيقة الحاؿ مثؿ معظـ عكائؿ
القرية " ،كنت تذىب إلى المدرسة ببنطمكف مرقٌع كأنا حاؼ أسكة بالكثيريف" ،يعمؿ فييا األب خياطنا،
بلحا مثؿ معظـ الرجاؿ في القرية في تمؾ الفترة" ،مثقفنا" يق أر صحيفتو (ككـ كانكا يقرؤكف
كليس ف ن
الصحؼ آنذاؾ) ك ٌأـ ربة بيت كأخكات" ،كظ ٌؿ حاصؿ الجمع في نياية الحساب خمسة أبناء كسبع
1

فبهٚق ِٛاٍ ،ٟألٛاً ِٓ ٍ١ور ٟاٌنار١خِٞ ،3ٛ ،ج٦خ اثٓ فٍلٌٛٝ_ْٚىوَ.:ٓ ،َ3122 ،
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أف الكتاب كالصبلة كانا مبلذه الذم يدارم بيما ضعؼ بنيتو كسكء تعامؿ
بنات ،كمف البلفت لمنظر ٌ
أما الصبلة فبل
المجتمع ،كمف الكاضح أف مبلزمتو لمكتاب بقيت طكاؿ سنكاتو التي جاكزت السبعيف ٌ
أدرم".1
كلد األديب فاركؽ مكاسي في 1941/10/11ـ في قرية باقة الغربية ،2حيت أنيى تعميـ
ثـ أكمؿ تحصيمو الثانكم في قرية الطٌيبة سنة 1959ـ.
ٌ
(الصؼ الثامف في حينو)ٌ ،
معمما
ثـ ر ٌشح نفسو لمعمؿ في سمؾ التعميـ  ،عمؿ لفترة ى
كحصؿ عمى شيادة البجركت(الثانكية)ٌ ،
"احتياطٌنيا أك بديبل" حتٌى حصؿ عمى التعييف الرسمي في أكائؿ سنة 1961ـ في مدرسة عسفيا لمبنات،
ثـ انتقؿ عاـ 1974ـ بعد أف حصؿ
معمما في المدرسة االبتدائية في مسقط رأسوٌ ،
ثـ استقر بو الحاؿ ن
ٌ
الثانكية ،إذ عمؿ حتٌى خرج إلى
األكؿ كبدأ الدراسة لمقب الثاني لمتدريس في مدرسة البمدة
ٌ
عمى المقب ٌ
اإلسبلمية (
لمتفرغ لمعمؿ األكاديمي ،في كمية الشريعة كالدراسات
التقاعد المب ٌكر في سنة 1996ـ ٌ
ٌ
مؤخ ار عمى درجة
تتكج تحصيمو
العممي بحصكلو ٌ
ٌ
حاليا كمية القاسمي ) ،كالتي ما زاؿ يحاضر فييا كقد ٌ
ٌ
بركفسكر ( األستاذية ) مف مجمس التعميـ العالي.
بدأ فاركؽ دراستو األكاديمية سنة 1970ـ في مكضكعي المغة العر ٌبية كالتربية في جامعة بار-
إيبلف في تؿ أبيب ،كحاز عمى شيادة الماجستير ( المقب الثاني ) مف الجامعة نفسيا ،ككاف مكضكع
السياب كصمتيا بمغة المصادر القديمة " ،تحت إشراؼ
أطركحتو "لغة الشعر عند بدر شاكر
ٌ
البركفيسكر ساسكف سكميخ.
أصدر فاركؽ ىذا البحث في كتاب حمؿ العنكاف نفسو بدعـ مف ك ازرة المعارؼ قسـ الثقافة
الميمة التي اعتٌمدت عمييا في بحثي ىذا،
العر ٌبية في سنة 2006ـ ،كىذا الكتاب ىك أحد المصادر
ٌ
1

ِٛاٍ ،ٟألٛاً ِٓ ٍ١ور ٟاٌنار١خ.23 ٓ ،
2
رؾٌّٛذ لو٠خ ثبلخ اٌغوث١خ ئٌِ ٝلٕ٠خ ف.َ2::7/5/28 ٟ
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السياب كتأثير القرآف
األكؿ منو
ٌ
يتحدث الباحث مكاسي عف األصداء القرآنية في شعر ٌ
ففي الفصؿ ٌ
آنية بارزة.
آنية كألفاظ قر ٌ
السياب في األسمكب كالتعابير كالمضمكف كاألجكاء القر ٌ
الكريـ عمى ٌ
قدـ الشاعر أطركحة الدكتك اره في جامعة تؿ أبيب في األدب العربي الحديث حكؿ شعراء
ٌ
ني كعبد الرحمف شكرم) تحت إشراؼ الدكتكر ماتي بيمد.
مدرسة الديكاف( :العقاد كالماز ٌ
مرشدا لكتابة األبحاث لطبلب المدارس
الثانكية عمؿ فاركؽ
معمما في المرحمة
كبحكـ عممو
ن
ٌ
ن
عضكا في لجنة إعداد منيج القكاعد في إطار جامعة
الثانكية العر ٌبية(1994ـ_1995ـ) ،كما عمؿ
ٌ
ن
عضكا في المجنة
حيفا ،كفي لجنة كضع منيج خاص لتعميـ المغة العر ٌبية في المدرسة العر ٌبية ،ككاف
ن
العميا لشؤكف المغة العر ٌبية ،التي تعتبر النكاة التي انبثؽ عنيا مجمع المغة العر ٌبية في إسرائيؿ ،كالذم
مقره في حيفا حيث كاف ذلؾ بقرار مف الكنيست ،كما زاؿ فاركؽ أحد أعضاء ىذا المجمع البارزيف
ٌ
الميمة (لجنة المصطمحات).
حتٌى اليكـ ،كشغؿ منصب رئيس إلحدل لجانو
ٌ
أديبا فقد كاف عضكان في مجمس الكتاب مف سنة 1992ـ كحتٌى سنة 2000ـ،
أما بحكـ ككنو ٌ
ٌ
العامة في الببلد (ما بيف
كما شغؿ منصب رئيس رابطة الكتاب العرب ضمف رابطة الكتاب
ٌ
1982ـ_1995ـ) ،حيث كاف الممثؿ العربي الكحيد في اإلدارة العامة ،كيشغؿ منذ سنة 2003ـ
العامة في إسرائيؿ عمى اختبلؼ لغاتيـ.
منصب نائب رئيس نقابة الكتاب ٌ
الصحفية فقد" بدأت أكتب في مجمة " صدل التربية" حمقات تحت عنكاف "
أما في مجاؿ الكتابة
ٌ
ٌ
أستاذ قد الدنيا" كىي لكحات أدبية ساخرة تتناكؿ تدريس المكاضيع المختمفة"...
كقد أصدر الكاتب ىذه الحمقات في كتاب حمؿ عنكاف (صدل التربية) في سنة 1979ـ عف
مطبعة كفر قاسـ ،كما ٌحرر األديب مجمة " مشاكير" _ مجمة رابطة الكتاب العرب_ (ما بيف
1978ـ_1980ـ) ،ككاف عضكان في ىيئة تحرير مجمة " الجديد" (1990ـ_1993ـ) ،كعضكان في
6

مجمس تحرير مجمة " ،"48كما أٌنو أحد أعضاء أسرة تحرير مجمة "مكاقؼ" ،ككذلؾ في مجمة
"المجتمع" التي تصدر عف مجمع القاسمي لمغة العر ٌبية كآدابيا كمجمة "גג" العبرية ػ ػ مجمة نقابة الكتاب
في إسرائيؿ.
أكاديميا فقد عمؿ محاض انر مؤقٌتا لمغة العر ٌبية في " كمية الشريعة
أما بحكـ ككنو باحثٌا كمحاض انر
ٌ
ٌ
بكمية القاسمي) منذ تأسيسيا في أكائؿ تسعينيات
كالدراسات
اإلسبلمية" (كالتي تعرؼ منذ سنة 2004ـ ٌ
ٌ
القرف العشريف ،كمع االعتراؼ الرسمي بالكمية في سنة 1995ـ أصبح محاض انر مثىبتان كبكظيفة كاممة.
أقاـ في الكمية مرك از لمغة العربية كعمؿ رئيسا لو ،كمف خبللو أصدر كتابيف بعنكاف "أبحاث
كدراسات في المغة العر ٌبية" ،كخبلؿ عممو في الكمية تـ اختياره عميدان لشؤكف الطمبة ،كما كاف لدكرتيف
رئيسان لقسـ المغة العر ٌبية ،تمكف خبلليما مف إقامة عدة مؤتمرات سنكية تحت عناكيف مختمفة ،كنتيجة
لجده كنشاطو ر ٌشحتو الكمية لمحصكؿ عمى األستاذية ،كقد حصؿ عمييا كأصبح يحمؿ لقب بركفيسكر
ٌ
منذ آذار 2011ـ ،كقد احتفمت بو الكمية بيذه المناسبة.
أما عف بداية الشاعر فاركؽ مكاسي ،فيقكؿ البركفيسكر فاركؽ" :بدأت قرزماتي في المدرسة
ٌ
شعر
سميتيا نا
ٌ
أحكر أبياتنا شعرية مف قصائد معركفة ،ثـ كتبت مقطكعة نثرية ٌ
االبتدائيةٌ ،
ثـ بدأت ٌ
كأرسمتيا إلى جريدة " المرصاد" (جريدة بالمغة العر ٌبية كانت تصدر عف حزب المباـ في إسرائيؿ)
األكؿ حفظت
فنشركىا في "رسائؿ ٌ
القراء"ٌ ،
ثـ أخذت أحفظ الشعر كأطالعو بكثرة ،فيذا المتنبي أستاذم ٌ
لو مئات األبيات فكاف مميمي كمصباحي حتٌى يكمنا ىذا".
األكؿ " في انتظار القطار" في سنة 1971ـ (كىك ابف ثبلثيف سنة)،
أصدر الشاعر ديكانو ٌ
سيارتي ديكاني
يصؼ الشاعر فرحتو بصدكر باككرة أشعاره بقكلو" :عندما يعدت مف نابمس أحمؿ في ٌ
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أحس
األكؿ المطبكع" في انتظار القطار" ػ ػ 1971ـ كانت الدمعات تنساب خفيفة عمى ٌ
خدم ،ككنت ٌ
ٌ
أف لدم دافعان ألف أخاطب الجباؿ كالتبلؿ عمى جانبي الطريؽ كأقكؿ ليا ٌإنني أصدرت ديك نانا".
كأصدر ديكانو الثاني "غداة العناؽ" في سنة 1974ـ يقكؿ" :جعمت غداة ذات إمكانيتيف في
القراءة" ،أم لنا أف نق أره غداة العنا ً
العناؽ" ،كىكذا تكالت الدكاكيف حتٌى أصبحت  13ديكانان،
ؽ أك غداة
ي
جمع معظميما في مجمٌدم" األعماؿ الشعرية الكاممة " مكضكع الدراسة المذيف صد ار عف مكتبة ك ىؿ
ألف
األكؿ ألنو مكضكع ىذه الدراسة ،كثانيان ٌ
شيء سنة 2005ـ ،كسنعكد إلى فاركؽ الشاعر لسببيفٌ :
الشعر "ىك أبرز اىتمامات فاركؽ مكاسي ،فيك كما كصفو أحد الدارسيف " شاعر الساقية كالبيادر
الحب كاإللياـ ،كالمرأة كالطفكلة كشاعر
كالمحراث كالتراث كالريؼ كالقرية كالقمح كالزيتكف ،شاعر األلـ ك ٌ
الشيداء"1
القاص فقد أصدر ثبلث مجمكعات قصصية قصيرة كاف آخرىا مجمكعة "مرايا
أما فاركؽ
ٌ
ٌ
جدا ،ال يتجاكز أطكليا الصفحة مف القطع الصغير.
كحكايا" (2006ـ) ،كىي مجمكعة قصص قصيرة ن
كثير باإلضافة إلى الكتابيف في تحميؿ الشعر كالنثر الحديثيف لطبلب
أما فاركؽ الناقد فقد كتب ان
ٌ
السياب،
المرحمة الثانكية ،فقد كتب عف مدرسة الديكاف كعف صبلح عبد الصبكر كلغة الشعر عند ٌ
المحمي كالفمسطيني كالعربي
كعف محمكد دركيش ،كتعرض في أكثر مف كتاب إلى دراسة الشعر
ٌ
كنقده.
ألف الكتابة في
كلـ يكتؼ فاركؽ بالنقد األدبي حيث صاؿ كجاؿ ،بؿ كتب في النقد االجتماعي ٌ
تتممس قضايانا اليكمية" ،كلقد سبؽ كذكرنا كتابو "أستاذ قد الدنيا" كىك نقد لعيكب جياز
رأيو " يجب أف ٌ
أما كتابو اآلخر "حديث ذك شجكف" كىك كما أسماه_
التربية كالتعميـ الذم عايشو كما زاؿ عف قربٌ ،
1

٠بٍ ٓ١وزبٔ٥ٍِٛٛ ،ٟخ أثؾبس ٚكهاٍبد ف ٟاألكة اٌفٍَ ٟٕ١ٞاٌؾل٠ش  .2األكة اٌّؾٍِ ،ّٟغّ ٤اٌمبٌٍٍّ ٟغخ اٌ٦وث١خ ٚآكاثٙب ،ثبلخ اٌغوث١خ،
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بأنو نحت ىذه الكممة مف كممتيف :اجتماعية  +أدبية ،تناكؿ في ىذا
مقاالت (اجتأدبية) ،كىك يشرح ٌ
االجتماعية التي شغمت المجتمع العربي المحمى ٌي" :فكتبت عف السمكؾ
الكتاب العديد مف القضايا
ٌ
القبمية ،كعف القمع كقتؿ األفكار ،كعف الرياضة كىكسيا كعف
الكطنية ،كعف المعارؾ
كمعنى
العائمية ك ٌ
ٌ
ٌ
األكاديمية " الكاذبة التي يشتركنيا كعف كعف".1
المتسمقيف كالمنتفخيف كعف الشيادات "
ٌ
باإلضافة إلى ىذه الجكانب المتعددة " يعتبر د .مكاسي أحد المترجميف المعركفيف مف العبرية
يضماف مختارات مف شعره مترجمة إلى العبرية".2
كلو ديكاناف
ٌ
المجدد المغكم فقد تحدث عنو في سيرتو الذاتية في باب "رحمتي في رحاب
أما فاركؽ النحكم ك ٌ
ٌ
اإلذاعي "كقفة مع المغة"
لغتي" ،فيك يرل أف "المغة يسر ال عسر" ،كقد دعا لذلؾ مف خبلؿ برنامجو
ٌ
كزاكيتو "مف أحشاء المغة" في مجمة نقابة المعمميف "صدل التربية" ،كقد شارؾ في المجنة العميا لشؤكف
كتحكلت إلى مجمع المغة العر ٌبية ،كالذم ىك أحد
تطكرت
ٌ
المغة العر ٌبية مع نخبة مف المغكييف ،كالتي ٌ
المغكية كيجيب
مدكنة في االنترنت يكتب فييا تجديداتو
ٌ
مؤسسيو كرئيس لجنة المصطمحات فيو ،لو ى
خاصة حكؿ "البديؿ مف العبرية ".
عف أسئمة السائميف كب ٌ
كإلجماؿ ما قمتو حتٌى اآلف أقتبس الخبلصة التي خرجت بيا كاتبة المقاؿ عف فاركؽ مكاسي في
"مكسكعة أبحاث كدراسات في األدب الفمسطيني":
جاد ،كشاعر بارز ،كناقد
" فاركؽ مكاسي أديب
متعدد االىتمامات كالمكاىب ،فيك باحث ٌ
ٌ
متميز".3
متمرس،
كقاص بارع ،ككاتب ٌ
ٌ
ٌ

1

ِٛاٍ ،ٟألٛاً ِٓ ٍ١ور ٟاٌنار١خ.86 ٓ ،
2
وزبٔ٥ٍِٛٛ ،ٟخ أثؾبس ٚكهاٍبد.3:1ٓ ،
3
ْ.2:1ٓ ،َ.
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شخصية الشاعر والجوانب الف ّن ّية في شعره:
ّ
سف السبعيف ،ما زاؿ األديب فاركؽ مكاسي إلى جانب عممو في التدريس
عمى الرغـ مف تجاكزه ٌ
ير في جميع المجاالت التي ذكرناىا سالفا ،فيك ينتقؿ مف الشعر إلى
معطاء غز ا
في كمية القاسمي
ن
جدا ،كمف مقاؿ في النقد
النثر مف القصيدة إلى القصة أك األقصكصة ،كمنيا إلى
القصة القصيرة ن
ٌ
لغكم يثرم بو المغة العر ٌبية كيقمٌؿ مف استعماؿ الكممات األجنبية
األدبي أك االجتماعي إلى تجديد
ٌ
خاص.
كثير عمى المغة المحكية في أكساط الشباب بشكؿ
خاصة ،كالتي تسيطر نا
ٌ
عامة كالعبرية ب ٌ
ب ٌ
محمد عمكش في مستي ٌؿ مقاؿ لو نشره في مجمة مكاقؼ أشعار فاركؽ
يصؼ الشاعر كالكاتب ٌ
الحية المشفكعة بالجماليٌة
بأنيا "تمتاز بجيشاف العاطفة ،كتصادم التجربة
في دكاكينو المختمفة ٌ
ٌ
يشؽ طرقو بفكرة متبمكرة"،1
م ٌ
كاألصالة ،كىي تتناغـ مع ما يريده ىك بمغة رشيقة ٌ
متميزة كبدفؽ شعر ٌ
المتكىجة" :فيك
محمد عمكش مقالو ىذا بالتأكيد عمى شاعرية األديب فاركؽ مكاسي
ٌ
كقد ختـ الشاعر ٌ
إلى جانب ككنو ناقدا مرىفا كقاصا راتقان ،كلغكيا أستاذان ،كباحثان أكاديميا ،يظ ٌؿ إزاء ىذه األدكار أكالي
مبدعا".2
عر
كقببل شا نا
ن
في مقاؿ لسميماف نزاؿ بعنكاف " مع د .فاركؽ مكاسي" كالذم يفتتح كتاب أضكاء كأصداء-
دراسات في أدب فاركؽ مكاسي ،3يقتبس مف لقاء أجراه معو الشاعر أيمف المبدم ما قالو الشاعر
مكاسي" :المغة ىي عشقي أعمميا كأتعمميا" األمر الذم يستدؿ منو عمى تكاضع الشاعر مكاسي كأنو
درس في البساطة ،لمذيف يحسبكف أنيـ مف المعمميف الكبار بعد كتابة قصيدة أك قصيدتيف".

1

ِغٍخ ِٛالف اٌ٦لك .6: ٓ ،َ3117 ،64/63
2
ْ.6: ٓ ،َ.
3
أٛٙاء ٚإٔلاء ،كهاٍبد ف ٟأكة فبهٚق ِٛإٍ ،ٟله  ٓ٥لَُ اٌضمبفخ اٌ٦وثّ١خ فٚ ٟىاهح اٌّ٦بهف ٚاٌضمبفخ ٚاٌو٠بٙخ ،اٌؾىٌٍٞ ُ١جب٥خ
ٚإٌْو-إٌبٕوح.5 ٓ ،َ3118 ،
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تضج بكىج الحياة ،كىك
يمتمؾ فاركؽ مكاسي قامكسا لغكيًّا زاخ انر باأللفاظ كالتركيب المغكية التي
ى
كمتفردة ،كتتسـ بحساسية
متميزة
م ،حيث تصدر نصكصو ذات رؤية
ٌ
يحقؽ التكاصؿ بالقكؿ الشعر ٌ
ٌ
جياشة كصدؽ عفكم في التعبير ،ألفاظو جزلة (أستاذه المتنبي
مرىفة كمفرطة كانفعاؿ شديد كعاطفة ٌ
كرائده القرآف الكريـ) كمكسيقاه ناعمة عذبة ،يختمط فييا األمؿ باأللـ ،كالشكؽ بالشجف ،كالحزف بالفرح،
الحزف عمى فراؽ رفاؽ القمـ كالدرب ،كالفرح بنبكغ شاعرة أك شاعر جديد يطمباف منو التكجيو كالرعاية
التي ال يضف بيا عمى أحد.
ي كشعبو العربي الفمسطيني في إسرائيؿ
فاركؽ شاعر عميؽ اإلحساس بقضايا مجتمعو المحمٌ ٌ
الحب كالجماؿ
حب بؿ كعشؽ لئلنساف كلمحياة ،فيك شاعر
ٌ
أمتو العر ٌبية الكبيرة ،كمماتو تد ٌؿ عمى ٌ
كٌ
كالمرأة كالطفكلة كالقرية كىك ثائر عمى الظمـ كالقير كالقمع ،قصائده تعالج قضايا الحياة اليكمية بكؿ ما
مد كجزر كىبكط كصعكد ،كيغمب عمى بعض أشعاره البساطة في الصياغة كاألداء كالمجكء
فييا مف ٌ
إلى ما يسمى بأسمكب "السيؿ الممتنع" كىك يكظٌؼ الرمكز ك األساطير التاريخية (العربية كاألجنبية
المحسنات
مثؿ اليكنانية كالفارسية كغيرىما) ،مما يد ٌؿ عمى ثقافتو المكسكعية ،كال يتكانى عف استعماؿ
ٌ
البديعية (مف اقتباس كطباؽ كمقابمة كتكرية كتشبيو كاستعارة) ،إيقاعاتو متسارعة مشحكنة باالنفعاالت،
فنٌيا
ككؿ ذلؾ بشفافية كمركنة ،مع المحافظة عمى السبلسة كالنعكمة التي تزيد كمماتو زخما كبعدا ٌ
جماليا ،األمر الذم ال يقدر عميو إال مف ممؾ ناصية الشعر كالمغة.1
ال يتعصب األديب فاركؽ مكاسي لمشعر القديـ المكزكف المقفٌى ،كما ال يتعصب لمجديد الحر
المنثكر ،فقد كتب شع ار في ىذه األنكاع كميا بحسب ما تفرضو الفكرة كالمكضكع كالمعنى ،كىك يرل أف
قيمة القصيدة ال يحددىا الشكؿ فقط بؿ كالمضمكف أيضا ،كيرل أف الشعر الجيد ىك الذم يفرض
نفسو إذا تكفر صدؽ العاطفة.
1

٢ٕ٠و :أٛٙاء ٚإٔلاء.215ٓ ،
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باإلضافة إلى االىتماـ بالمكضكع (المضمكف) لـ يمغ الشاعر القيمة الفعمية لممكسيقى باعتبارىا
نكع في مكسيقى قصائده سكاء في بنية القصيدة،
مرتك از يبرز العكاطؼ كالمشاعر كاألحاسيس ،مف ىنا ٌ
أك في مكسيقاىا الداخمية.
يصؼ يحيى زكريا اآلغا شعر األديب مكاسي بكضكح األسمكب ،كصدؽ العاطفة ،كالبعد عف
الغريب ،كالبساطة في نقؿ الصكر ،كالقدرة عمى تكظيؼ المعاني بما يتناسب مع األفكار ،كتنامي
األفكار حسب المعنى ،كىك ييتـ بالكممة اىتماما ٌبينا ،كيمنحيا مف ذاتو ما يجعميا قادرة عمى محاكاة
تؤدم الغرض المطمكب منيا كىذا ناتج عف
نفسيا كالكاقع ،فيي تكتنز عمقا لو ميمة كبيرة ،حتٌى ٌ
الحصيمة المغكية المعجمية التي يتمتع بيا الشاعر.1
يقكؿ اآلغا ممخصا مميزات شعر مكاسي في ديكاف الشاعر الثالث "يا كطني"" :أكقفتنا (الدراسة)
تنكع الفكرة كاألسمكب
عمى عبلقة الشاعر باألرض كالكطف كالمدف ،كالحياة كالمكت ،مف خبلؿ ٌ
كجسد كصاغ لنا
المتعمقة ،حاكر نفسو
كالعاطفة ،كقدرة عمى تطكيع األلفاظ حسب قدراتو المغكية
ٌ
ٌ
متميز كقد ابتعد عف المغاالة ،كاستخدـ البسيط مف األلفاظ كاقترب مف لغة الناس،
قصائد بشكؿ
ٌ
فتعامؿ مع ك ٌؿ مظاىر الحياة ،عشؽ التي تحفظ لو كرامتو كانسانيتو.2
لـ يعتمد الشاعر عمى بنية إيقاعية ثابتة ،بؿ ٌلكف فييا حسب ما تقتضيو التجربة ،كتناكؿ مف
تمس الحياة ،كتطرؽ لمكضكعات جديدة كاستعاف بالصكر الخيالية لتقكية المعنى،
خبلليا قضايا ٌ
فبرزت ثقافتو المتنكعة كالكاسعة كانتماؤه لمغة العر ٌبية.

1

أٛٙاء ٚإٔلاء.221ٓ ،
2
ْ.291 ٓ ،َ.
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اعتمد في القصيدة عمى المفظ كالمعنى ،كلـ يمغ المعنى مف أجؿ المفظ كال المفظ مف أجؿ
كلكنو زاكج بين ًيما ،كغمٌب المعنى عمى المفظ عمى اعتبار أف المفظ يأتي بعد المعنى ،كىذا
المعنىٌ ،
نابع مف رؤاه لمكاقع بك ٌؿ اتٌجاىاتو كألكانو.
أغراضو الشعرية
"أدبيات_ مكاقؼ نقدية" :مف األدب ما يكتب بعد إعماؿ فكر ،كتدبر
يقكؿ فاركؽ في كتابو ٌ
مخرجا في لحظة
متنف ٌسا أك
مسبؽ ،يبقى طاقة مخزكنة أك مضغكطة في كجداف المبدع حتٌى يجد لو ى
ٌ
تيسرت
التجمٌي ،فمتى تجمعت لؤلديب المبدع أسباب الكتابة بكؿ ما تحممو كممة "أسباب" مف معاف _ ٌ
الرمة" :ككيؼ ينغمؽ
لو طرؽ اإلبداع ،يستشيد الشاعر فاركؽ في ىذا السياؽ بما قالو الشاعر ذك ٌ
عمي الشعر كعندم مفاتيحو _ العشؽ؟".1
ٌ
مف ىنا نستنتج أف الشاعر مكاسي _ كما شيد لو عدد ممف تناكلكا شعره بالتحميؿ _ كتب
ابي) فقذفو إلى لسانو لذلؾ فيك صادؽ
الشعر بعد أف جاش كاعتمؿ في صدره (كما قاؿ ذلؾ األعر ٌ
يعبر عف مشاعر كأحاسيس حقيقية يختمج بيا قمب الشاعر.
أما
طرؽ الشاعر عددا نا
كبير مف أغراض الشعر منيا ما طرقو القدماء كمنيا ما ىك جديدٌ ،
األبكاب القديمة فقد أضفى عمييا صكر الحداثة ،كألبسيا أثكاب التجديد كأسمكب الحداثة الذم امتاز بو
مما أضاؼ جماالن كركعة إلى قصائده.
بفضؿ سعة ثقافتو العامةٌ ،
اإلنسانية.2
الكطنية ،كالدائرة
الذاتية ،كالدائرة
ألشعار الشاعر ثبلثة أبعاد أك دكائر :الدائرة
ٌ
ٌ
ٌ

1

فبهٚق ِٛاٍ ،ٟأكثّ١بد ِٛ -الف ٔملّ٠خ ،اٌملً.39 ٓ ،َ2::2 ،
2
٢ٕ٠و :وزبٔ٥ٍِٛٛ ،ٟخ أثؾبس ٚكهاٍبد ف ٟاألكة اٌفٍَ ٟٕ١ٞاٌؾل٠ش.413 – 39:ٓ ،
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يعبر فيو الشاعر عف ذاتو :كىك األقرب إلى التكاصؿ
 الدائرة الذاتية :كىي البعد الذم ٌ
كالحميمية.
غني بصكر االنتماء إلى الكطف ،تحمؿ ك ٌؿ معاني األمؿ كعشؽ األرض.
 الدائرة الكطنيةٌ :
رددكا كممة
 الدائرة
اإلنسانية :لع ٌؿ الشاعر فاركؽ مكاسي مف أبرز الشعراء الفمسطينييف الذيف ٌ
ٌ
الحب كالعدؿ كالسمـ ،كلعمىو أكثر الشعراء
(اإلنساف) كما تتطمىبو الكممة مف ظبلؿ كالخير ك ٌ
التعصب كما يدعك إلى نبذ
المأساكم ،إٌال أف أشعاره تخمك مف
إحساسا كصدقا لكاقع شعبو
ٌ
ٌ
فإف األمؿ ىك باب
مظاىر الحقد ،فاإلنساف ىك اإلنساف كاذا كاف الكاقع يشكبو األلـ ٌ
الرجاء.1
أما األغراض الرئيسة التي طرقيا شاعرنا فيي:
ٌ
االجتماعي:
الشعر
ّ
االجتماعية التي عايشيا في حياتو منذ طفكلتو ،كشأنو في
كتب الشاعر في كثير مف المكاضيع
ٌ
ذلؾ شأف كبار الشعراء الذيف تعمـ أك ق أر بعضا مف أشعارىـ ،كقصيدتو "المسرح كالميمكـ" التي دخمت
الثانكية ،كالتي قاـ الشاعر بتحميميا في كتابو "الجنى في الشعر الحديث".
ضمف منيج األدب لممرحمة
ٌ
الوطني:
الشعر
ّ
حبو
تسمى شع انر كطنيان حي انز كبي انر مف أشعاره ،ككانت نابعة مف ٌ
تحت ٌؿ القصائد التي يمكف أف ٌ
المتفرج ،لذا
تمس كطنو ،لـ يقؼ لحظة كاحدة مكقؼ
لكطنو كأرضو ،يتفاعؿ مع ك ٌؿ القضايا التي ى
ٌ
يحكؿ بيا الكاقع إلى لغة مقركءة ،كذلؾ جاء ديكانو الثالث
كجدنا شعره انعكاسا لمكاقع بالصكرة التي ٌ
يحمؿ العنكاف "يا كطني" كيستيمو بقصيدة " يكـ األرض".
3

ِٛاٍ ،ٟأٛٙاء ٚإٔلاء ٓ .345
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كتقكؿ شفاء كتاني /كتد في مقاليا عف الشاعر ضمف "مكسكعة أبحاث كدراسات في األدب
كبي ار مف كتاباتو الشعرىية ،فتفيض قريحتو في معالجة قضايا
الفمسطيني الحديث " :ى
يحتؿ الكطف ٌ
حي ًّاز ن
الكطف بمغة تجيش عاطفة ككطنية ،فيؤ ٌكد االنتماء كاليكية عبر التقنيات المباشرة ،أك غير المباشرة مف
خبلؿ إبراز النغمة التي تشي باأللـ".1
الرثاء
يختمؼ رثاء شاعرنا عف غيره في ٌأنو ال يركز عمى تمجيد الشخص بقدر ما يمجد تراثو ،أك ما
عامة.
قاـ بو مف أعماؿ أك أبحاث ،أك ما قدـ مف خدمات مف أجؿ مجتمعو خاصة كاإلنسانية ٌ
الشعر التعميمي
كرس قصائد
األكؿ كحتٌى الجامعة ،فقد ٌ
بحكـ ككنو معمما طكاؿ حياتو في المراحؿ التعميمية مف ٌ
الحث عمى
ليست قميمة لؤلطفاؿ كأبناء الشبيبة ،فييا إرشاد كتكجيو كتربية ،باإلضافة إلى تمجيد العمـ ك ٌ
طمبو ،ككتب بعض األناشيد المدرسية.
الغزؿ
الشاعر كما تقكؿ عنو شفاء كتاني /كتد في مقاليا المنشكر ضمف "مكسكعة أبحاث كدراسات
الحب كالجماؿ كالمرأة كالطفكلة كالقرية
في األدب الفمسطيني الحديث" :فاركؽ مكاسي ىك شاعر
ي
كالكطف "2كتقكؿ أيضا" :كالمرأة ىي األخرل تشغؿ مساحة كاسعة في شعره ،كتنضكم مف أغراض

1

وزبٔ٥ٍِٛٛ ،ٟخ أثؾبس ٚكهاٍبد ف ٟاألكة اٌفٍَ ٟٕ١ٞاٌؾل٠ش.411ٓ ،
2
ْ.3:8-3:7ٓ ،َ.

15

م
أخرل تحت ما يمكف تسميتو قصائد الحياة ،كفييا عطش إلى الحياة الكادعة الجميمة كالى الر ٌ
كالخصكبة"

1

مميزات شعره
قسـ الشاعر فاركؽ مكاسي األدكار التي مر بيا شعره إلى أربعة أدكار
في إحدل المقاببلت معو ٌ
كما يأتي:
األكؿ "في انتظار القطار" ،كالثاني " غداة العناؽ " كفييما
الدور ّ
األوؿ :كىك المتمثٌؿ في ديكانيو ٌ
يتٌصؼ التعبير باألبعاد الثبلثة التي سبؽ كأشرنا إلييا ،كىي البعد الذاتي ،كالبعد الكطني ،كالبعد
أم ديكاف آخر عف ذاتو ،إذ
يعبر الشاعر أكثر مف ٌ
اإلنساني ،ففي ىذيف الديكانيف كىما باككرة إنتاجو ى
ٌ
إف التعبير عف الذات أقرب إلى التكاصؿ كالحميمية في التمقٌي ،كقد يجد القارئ نفسو مف خبلؿ ىذا
البعد يتماىى أكثر في القصيدة ،كىذا الدكر مف إنتاج الشاعر ىك مكضكع ىذا البحث ،لذلؾ سنعكد
إليو م ار انر كتك ار انر.
الدور الثاني :كىك دكر الشعر الكطني ،كفيو يتناكؿ القضية الفمسطينية مف جكانب مختمفة
مصك ار معاناة الشعب الفمسطيني في الداخؿ كالخارج كتضحياتو ،يتصؼ شعره الكطني
كبشكؿ بارز،
ٌ
كتتجسد فيو ركح االنتماء كااللتزاـ ،كال يفارقو األمؿ ،فرؤية الشاعر
بحبو لمكطف ،كعشقو لؤلرض،
ٌ
تفاؤلية ،كىذا التفاؤؿ ينسجـ مع إنسانيتو كحبو لمحياة ،كىذا الدكر متمثٌؿ في ديكانو " يا كطني".
الدور الثالث :الدكر الذم فيو يعالج بعض القضايا الفمسفية مثؿ المكت كالحياة كمكقؼ اإلنساف
العربي (الفمسطيني) مف العالـ ،كىذا متمثٌؿ في ديكانو " اعتناؽ الحياة كالممات".

1

ْ.411ٓ ،َ.
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الدور الرابع :كىك الدكر الذم انتقؿ فيو الشاعر مف القصائد القصيرة نسبيا إلى القصائد الطكلية
ندلسيات " ،ك" الخبلص مف نير الظمأ" ،ك"مصطفى العابد" التي
التاريخية أك الفمسفية كالناقدة مثؿ " :أ ٌ
بي.
كجو فييا نقدا ذاتيا الذعا لممجتمع العر ٌ
يتقيد شاعرنا بمكف كاحد مف ألكاف نظـ الشعر ،فقد نظـ شع ار تقميديا عمكديان (يقكؿ عنو بأنو
لـ ٌ
متحر ار مف الكزف
حر ،كشع ار حديثا (منثكرا)
أسيؿ لمتكرار كالحفظ لكقعو في نفس المتمقي) ،كشع انر ٌان
ٌ
م
نكع في كتابة
النص الشعر ٌ
ٌ
كالقافية" ،كقد كاكب الشاعر التطكر في بنية القصيدة شكبل كمضمكنا ،ك ٌ
بتقنية عالية".1
يكثر الشاعر حتٌى اإلغراؽ في تكظيؼ الرمزية كالفمكمكر كاألساطير التاريخية الغربية كالعربية،
المحسنات الببلغية كالتشبييات كاالستعارات ،كما يقكؿ عف نفسو " ال أبالي ٌإال
كيستعمؿ بشكؿ مقنف
ٌ
أحس كأنفعؿ بو ،كأنا ال ألجأ إلى القصيدة ٌإال بعد االقتناع بضركرة كتابتيا "،
بالصدؽ ألٌنني أكتب ما ٌ
لذلؾ يمكننا القكؿ :إف مصدر شعره ىك العاطفة الجياشة كالتجربة العميقة ،كمكاكبة األحداث في
كييزىا سمبان أك إيجابان.
المنطقة كالعالـ ،فيتجاكب مع ما يبلمس مشاعره ٌ
يمتاز شعر فاركؽ بكثرة الصكر المبتكرة التي تدؿ عمى خياؿ خصب ،كاطبلع عميؽ عمى
الثقافة العر ٌبية كالغربية ،بسبب اطبلعو العميؽ عمى مكنكنات المغة العر ٌبية ،كاشتغالو طكيؿ األمد مع
األلفاظ ،كمساىمتو في تجديد الكثير منيا في إطار " كقفة مع المغة " في المذياع كزكايا عديدة في
مدكنتو ،فيك يجيد انتقاء األلفاظ المناسبة ليضعيا في مكانيا األنسب في
الصحؼ المختمفة كحاليا في ٌ
القصيدة مف حيث المعنى كالمكسيقى.

2

ِغٍخ ِٛالف ،اٌ٦لك .78– 77 ٓ ، 64/63
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خاص في ديكانو
فإف الحزف ال يفارؽ شعره كبشكؿ
عمى الرغـ مف تفاؤلو الذم ذكرتو أعبلهٌ ،
ٌ
األكؿ ،إذ تزدحـ فيو البكائيات المتتالية كالمتشابكة ،كلكف ىذا ال يجعمو شاع ار مأساكيًّا كما يقكؿ
ٌ
أف
البركفيسكر ساسكف سكميخ في تقديمو لديكاف فاركؽ األكؿ (في انتظار القطار) ":كسيتبيف لنا ٌ
المأساكم ،كال حتٌى بالشاعر البائس حقان فيك لـ يغمؽ باب الرجاء ،كال أغمض
مكاسي ليس بالشاعر
ٌ
عينيو عف رؤية النكر كالفجر ،كالكثير مف قصائده ينتيي بعكس النبرة المتكجعة القانطة التي يبدأ/
يفتتح بيا".1

المطمب الثاني :مفيوـ التناص وماىيتو
يعتبر التناص مف أبرز بنيات الشعر الحداثي ،كىك مف أدؽ خصائص بنيتو التركيبية
كالداللية ،حيث يمثؿ التناص استحضار نصكص غائبة سابقة في النص الجديد لكظيفة معنكية
أك فنية أك أسمكبية.
كتعترض محاكالت استحضار تمؾ النصكص في القصيدة العربية المعاصرة صعكبات
جمة ،مف حيث اإلحاطة الشمكلية لكؿ مبلمح ككجكه ىذه النصكص ،كالكشؼ عف تداخبلتيا
الخفية كالظاىرة مع ىذه القصيدة ،سكاء أكانت تمؾ التداخبلت تمثؿ مصادر قديمة أـ حديثة
كخصكصا أف القصيدة الحداثية تتميز بعمؽ مككناتيا المعرفية المتشابكة ،كاصرارىا عمى
سابقة،
ن
تكظيؼ الثقافة في نسيجيا الشعرم بما يخدـ في النياية الرؤية الشعرية.
فالتناص أك تداخؿ النصكص كما ترل جكليا كريستيفا  -رائدة ىذا المصطمح – ىك النقؿ
لتعبيرات سابقة أك متزامنة؛ كىك " أف كؿ نص يتشكؿ مف تركيبو فسيفسائية مف االقتباسات ،
2

فبهٚق ِٛاٍ" ،ٟف ٟأز٢به اٌمٞبه " ،عّ١٦خ ّّ٥بي اٌّٞبث ٤اٌز٦ب١ٔٚخ_ ٔبثٌٍ.َ2:82،
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ككؿ نص ىك تشرب كتحكيؿ لنصكص أخرل" 1بمعنى أف النص يتشكؿ مف خبلؿ عممية إنتاج
مف نصكص مختمفة.
ابتداء مف رؤية الفناف ،كانما مف أعماؿ
فالعمؿ الفني كما يرل صبلح فضؿ ال يتخمؽ
ن
أخرل تسمح بإدراؾ أفضؿ لظاىرة التناص التي تعتمد في الكاقع عمى كجكد نظـ إشارية مستقمة
لكنيا تحمؿ في طياتيا عمميات إعادة بناء نماذج متضمنة بشكؿ أك بآخر ،ميما كانت
التحكالت التي تجرم عمييا.2
كالنص عند كاظـ جياد" ليس ذانتا مستقمة أك مادة مكجكدة ،كلكنو سمسمة مف العبلقات
مع نصكص أخر ل ،3فالتناص مف ىذه الزاكية خركج مف النص إلى نصكص غائبة يجب
استحضارىا ليكتمؿ النص الحاضر ،بمعنى أف النص "خاضع منذ البداية لسمطة نصكص
عالما ما ،كىك بالتالي حالة دائمة مف اإلنتاج كالسيركرة 4فالنص ال يمكف
أخرل تفرض عميو ن
فصمو عف السياؽ الخارجي سكاء اتخذ ىذا السياؽ شكؿ نصكص أخرل سابقة تبرز فييا
احتمالية التداخؿ أك التقاطع مع النص الحاضر ،أك اتخذ شكؿ األحداث التاريخية كالتحكالت
نكعا مف التراكـ في مخزكف الذاكرة البشرية ،كىذا ما أكده صبرم حافظ حيف
الثقافية التي تحدث ن
قاؿ "تعتبر فكرة البؤرة المزدكجة مف أىـ نتائج مصطمح التناص في الدراسة النقدية عمى أساس
أف ازدكاج البؤرة ىك الذم يمفت اىتمامنا إلى النصكص الغائبة كالمسبقة ،كالى التخمي عف
أغمكطة استقبللية النص ،ألف أم عمؿ يكتسب ما يحققو مف معنى بقكة كؿ ما يكتب قبمو مف
نصكص ،كما أنو يدعكنا إلى اعتبار ىذه النصكص الغائبة مككنات لشفرة خاصة نستطيع

1

٥جل اهلل اٌغناِ ،ٟاٌق١ٞئخ ٚاٌزىف١و  ِٓ -اٌجٕ٠ٛ١خ ئٌ ٝاٌزْو٠ؾ١خ  -لواءح ٔمل٠خ ٌّٕٛمط ئَٔبٔ٦ِ ٟبٕو  ،1ٛ ،إٌبك ٞاٌضمبف ٟاألكث- ٟ
علح ،َ 1985 ،ص .31
2
ٕالػ ف١ّ ،ًٚفواد إٌٔ ،كاه اٌفىو -اٌمب٘وح.223ٓ ،َ1990 ،
3
وب ُ١عٙبك ،أكِٕ ٌ١ٔٚزؾالًِ ،ىزجخ ِلث – ٌٟٛاٌمب٘وح 1990،م ،ص.13
4
ؽَٓ ؽّبك ،رلافً إٌٖ ٓٛف ٟاٌوٚا٠خ اٌ٦وث١خ ،اٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ اٌ٦بِخ ٌٍىزب ة  -اٌمب٘وح37 - 34 ٓ , 2::8 ،
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بإدراكيا فيـ النص الذم نتعامؿ معو كفض مغاليؽ نظامو اإلشارم"  .1كلكي يتـ التناص البد
مف تكفر حد أدنى مف التفاعؿ بيف النصيف الذم يتـ مف خبلؿ عدة أنماط ككجكه لمعبلقة
الكاشفة عف جكىر العممية اإلبداعية.
كقد أثير مفيكـ التناص في نقدنا التراثي العربي بكيفيات مختمفة كتحت مسميات متباينة،
كاف أبرزىا ما تناكلو النقاد تحت مباحث السرقات كاالقتباس كالتضميف كغير ذلؾ مف المباحث
النقدية كالببلغية.
فالفعؿ التناصي حاضر في مستكيات الحياة كافة كممتد في التراث اإلنساني عمى
اختبلؼ أنكاعو كتب ايف بيئاتو كال مناص كال فكاؾ منو ،إذ يمثؿ ركيزة أساسية في كؿ إبداع
معاصر يسعى لتخطي سياج الذاتية كالغنائية كاالنطبلؽ نحك اآلفاؽ الدرامية كالمكضكعية
أبعادا داللية كشمكلية كاسعة.
اليادفة إلى تعميؽ العمؿ اإلبداعي ،كاكسابو ن
نادر في النتاجات األدبية
أمر نا
إف صفاء النصكص كنقاءىا مف التفاعبلت التناصية بات نا
المعاصرة 2القائمة في معظميا عمى نسيج مف األصكات كاألصداء كالحكارات المتداخمة مع عدد
مف المدارات المعرفية المتمخض عنيا نصكص جديدة.
كيرتكز التداخؿ النصي في جكىره عمى إرث معرفي عريؽ ،يسير باتجاه كفضاء حكارم
كاسع مع عمكـ كمعارؼ تمكف المبدع مف كسر حدة انغبلؽ المغة عمى ذاتيا ،كذلؾ بتقاطعيا
ظبلال إيحائية،
عمى مدارات داللية كانفتاحيا عمى حمكالت ثقافية تنيض بمغة النص كتكسبيا
ن
كطاقات داللية ،كآفاقان جمالية عميقة ،تتجاكز بفضميا البنية اإلفرادية االنعزالية إلى البنية

1

ٕجو ٞؽبف ،٠اٌزٕبٓ ٚئّبهاد اٌ ًّ٦األكثِ ،ٟغٍخ أٌف – اٌمب٘وح.34 ٓ ،َ2:95 ،
2
٢ٕ٠و٥ :ي اٌل ٓ٠إٌّبٕوح ،اٌّضبلفخ ٚإٌمل اٌّمبهْ ،2ٛ ،اٌّإٍَخ اٌ٦وث١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌْو _ ث١وٚد٢ٕ٠ٚ ،79ٓ ،َ2::7 ،و :ثْوٜ
ِٕ ٍٝٛبٌؼ٢ٔ ،و٠خ اٌزٍم – ٟإٔٛي ٚرٞج١مبد ،2ٛ ،كاه اٌْئ ْٛاٌضمبف١خ اٌ٦بِخ – ثغلاك.52ٓ ،َ2::: ،
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التكالدية التداخمية التي تتجاكز الثبات كالمحدكدية كتحفز النص في عمؽ الذاكرة اإلنسانية
بعدا حضاريا "يطيح بخرافة األصكؿ كالمصادر كال يعترؼ بمفيكـ األبكة " 1الذم يتنافى
كتمنحو ن
مع مفيكـ التناص ،فالتناص أداة تعبيرية ،كرؤية إبداعية ،كفعالية إجرائية ،كآلية إنتاجية،
كخاصية بنائية قائمة في أساسيا عمى تعايش النصكص كتعالقيا ضمف فاعمية فنية كحساسية
شعرية قادرة عمى التداخؿ مع اآلخر كالتفاعؿ معو كفقا لجدلية اإلزاحة كاإلحبلؿ التي تتكخى
استدعاء تجارب كأفكار متباينة كامتصاصيا ،كاعادة صياغتيا ضمف رؤية فنية تتجاكب مع
تجارب المبدع كانفعاالتو ،كتكشؼ عف طاقات تأكيمية متجددة تحقؽ الفعؿ التكاصمي بيف الذاتي
كالمكضكعي الذم يقضي عمى أحادية المعنى كنيائية الداللة.
"كاف تقانة التناص ال تتحقؽ بمجرد حشد المتناصات المتآلفة أك المتخالفة كمجاكرة
المسائؿ كالمعارؼ كرصفيا داخؿ العمؿ بشكؿ عشكائي"2؛ ألنيا فاعمية فنية نابعة مف تجربة
قكيا مف ركافد التجربة الشعرية
المبدع يتـ بمكجبيا استدعاء المتناصات التي تمثؿ ر ن
افدا ن
كصياغتيا داخؿ أنساؽ تعبيرية منسربة في بنية النص ،كمتبلحمة مع جزئياتو ،كىذا يكحي
بامتصاص النص المعاصر كتشربو لمعديد مف التجارب كالنصكص المتقاطعة مع تجربتو،
كالمتفاعمة مع شفراتو كالمساىمة في إنتاج دالالتو؛ ألف ببلغة التناص كشعريتو ال تتـ إال
باندماج المتناصات كتفاعميا داخؿ النسيج الكمي لمنص.
كتخضع المدخبلت النصية التي تشكؿ البنية العميقة لمعممية التناصية لتفاعبلت النص
حضكر فاعبل ينبض بالحيكية كالدينامية ،يتجاكز
نا
كتحكالتو ،بحيث يصبح حضكرىا في النص
الحيز المكاني الذم يشغمو إلى آفاؽ فنية جديدة كعميقة ،تتيح لممتمقي إمكانية تخطي أحادية

1

ٕجو ٞؽبف ،٠أفك اٌقٞبة إٌمل ، ٞكهاٍبد ٔ٢و٠خ ٚلواءاد رٞج١م١خ  ،2ٛ،كاه ّول١بد – اٌمب٘وح .64ٓ ،َ2::7،2 ،
2
ٍبِ٠ٍٛ ٟلاْ ،علٌ١خ اٌؾٛاه ف ٟاٌضمبفخ ٚإٌمل ،2ٛ ،كاه ا٢كاة  -ث١وٚد.44ٓ ،َ2::6 ،
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القراءة كالدخكؿ في فضاءات تأكيمية منفتحة عمى مدارات حكارية كاسعة تسـ النص بالخصكبة
كالثراء ،كتضفي عمى تجربتو األصالة كالشمكلية.
كال تنيض تقانة التناص عمى كثرة المتناصات داخؿ العمؿ الفني بؿ إلى مدل حاجة
النص إلى كجكدىا ،كانسجاميا مع تجربة المبدع ،كقدرتيا عمى التفاعؿ مع مككنات النص
كاإليحاء بانفعاالت المبدع كرؤاه ،ككثرة التداخبلت المقحمة كاإلحاالت المعقدة ،تيبط بمستكل
الفعؿ التناصي ،كتطفئ كىجو ،كتيز بنيتو ،كتفقده الرؤية اإلبداعية ،كتضعؼ مف استجابة
المتمقي ،كتنفره مف متابعة النص ،ألف التناص ليس عممية قص لممتناصات كالصاؽ ليا  ،كانما
ىك تقانة فنية قائمة عمى نظاـ التكليفات البنائية كالداللية كالجمالية اليادفة إلى تفعيؿ النصكص
كبث الحيكية فييا ،بغية خمؽ نص متشرب لمعديد مف النصكص كالتجارب  ،كمنفتح عمى كثير
مف الثقافات كالمعارؼ.
كاف "فيـ حقيقة الفعؿ التناصي كادراؾ أبعاده الداللية كالجمالية ال تتأتى إال مف لمف
يمتمؾ ثقافة كاسعة ،كخياؿ عميؽ ،كحساسية شعرية تمكنو مف الدخكؿ إلى عالـ النص ،كفتح
مغاليقو ،كمعرفة حقيقة العبلقات التداخمية بيف نص المبدع كالنصكص المصدرية التي تداخمت
طا بيانية
في نسيجو كتفاعمت مع فضائو ،كنيضت عمييا آلية التناص التي تكفر لممتمقي خطك ن
يدرؾ مف خبلليا طبيعة التحكالت النصية ،كتمنح المبدع قراءات إبداعية متجددة كطاقات
تأكيمية كاسعة ،كقد ظف بعض النقاد أف ذلؾ ينطكم عمى نكع مف التكجيو آللية التمقي كفاعمية
االستقباؿ".1

1

٢ٕ٠و :ئكه ٌ٠ثٍٍّ١ؼ ،اٌمواءح اٌزفب١ٍ٥خ ،كهاٍبد ٌٕٖ٦ّ ٓٛو٠خ ؽل٠ضخ ،كاه رٛثمبي – اٌلاه اٌجٚ١بء.63ٓ ،َ3111 ،
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إذف فالفعؿ التناصي يعتمد أساسا عمى ثقافة المبدع ك تجربتو الشعرية متجاكزة ذلؾ إلى
ثقافة القارئ الذم يستطيع أف يعقد مكازنات مع نصكص غائبة كاستحضارىا في عممية القراءة
كمما سمحت ثقافتو بذلؾ ،كلكي يحقؽ النص االستجابة االنفعالية لدل القارئ البد أف تمتقي
شفراتو المغكية الداللية كالثقافية مع دائرة كعيو كمدل إدراكو لفعالية ىذه التداخبلت النصية
كقيمتيا النفسية كالجمالية ،كاال تاىت المعالـ السياقية كانغمؽ عمى الفيـ ككقع تحت كطأة
الغمكض كاإلبياـ ،كضاع المقصد الحقيقي مف تداخؿ النصكص "إف ما يكثؽ عرل األدب
بالمستقبؿ ينحدر أصبل مف صمبو كمف طرائؽ الصنع كالتخمؽ كمراكدة الرؤيا كالجرم في
متاىات التخييؿ كأدغاؿ المغة كايحاءات النصكص الغائبة" ،1كعمى الرغـ مف اختبلؼ النقاد
كالباحثيف في بعض كجكه التناص كفقنا لكجيات نظرىـ كمنظكر كؿ منيـ إلى أىداؼ التناص
كطرائقو ،فإنيـ يتفقكف عمى أف عمؿ العناصر المتناص عمييا مع حالتيا األكلى يتجمى في
التحكيؿ حيث تتخذ فيو األشكاؿ كالمضاميف ىيئات أخرل مكتسبة.
كقد حفؿ الشعر الفمسطيني المعاصر بشكؿ عاـ ،كشعر الشاعر فاركؽ مكاسي بشكؿ
خاص بالمتناصات التي تؤكد البعد الزماني كالمكاني لنصكصيـ ،كتثرم طاقاتيـ التأثيرية،
فالشعر الفمسطيني يعيش حقكال مف المعاني سكاء انعكس في البنية التاريخية أك االجتماعية أك
فنيا،
االقتصادية ،فاألدب الفمسطيني يسعى إلى االتكاء عمى الماضي ليس فقط لتكظيؼ النص ن
كانما ليستمد شرعية البناء النصي المكلد كالجديد ،أم أف التناص مف ىذا المنظكر يصبح
أيديكلكجية منتجة ،كالمجكء إلى المكركث ال يعني الرجكع إلى التاريخ بقدر ما يعني إحياء الفعؿ
اإلنساني في المرجعية التاريخية ،حيث يصبح التناص مع رمكز التراث إثباتنا لكجكدىا بفضؿ
الفعؿ اإلنساني فييا ،كمف ثـ يكتسب الحاضر شرعيتو ،لتأكيد عمى فاعميتو في الماضي.
1
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كقد تنكعت تناصات الشاعر فاركؽ مكاسي بتنكع األفكار كالرؤل التي أراد تحميميا
لنصكصو المعاصرة ،بيف التناص الديني كالتاريخي كاألدبي كالتراثي كاألسطكرم إلى غيره مف
التناصات األدبية ،كسنحاكؿ في ىذه الدراسة إلقاء الضكء عمى نكعيف مف أنكاع التناص في
شعر الشاعر فاركؽ مكاسي كىما التناص الديني كالتاريخي.

24
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25

يني في شعر فاروؽ مواسي
ناص ّ
الفصؿ األوؿ :التّ ّ
الد ّ
تمييد:
مصدر أساسيا كميما مف مصادر اإللياـ
نا
لقد كاف التراث الديني في كؿ األزمنة كلدل كؿ األمـ
كصكر أدبية.
نا
الشعرم ،حيث يستمد منو الشعراء نماذج كمكضكعات
"كتعد كتب األدياف الثبلثة ،القرآف كالتكراة كاإلنجيؿ ،رافدا ميما مف ركافد التجربة الشعرية
الحداثية لدل الشعراء الفمسطينييف ،حيث استقكا مف آياتيا القدسية العامة ،كشخصياتيا النبكية كالدينية
الثرية ،ما جعميـ يفجركف طاقاتيا الداللية ،كيكشفكف مف خبلؿ االتكاء عمييا عف رؤيا شعرية ،تتجاكز
معطياتيا المعركفة ،إلى نتاج دالالت تستكعب الحاضر كأبعاده ،كتعبر عف المستقبؿ كطمكح اإلنساف
في تحقيؽ أحبلمو الكطنية كالكجكدية عمى أرضو"

1

كقد شكؿ التراث الديني برمكزه الدينية كأحداثو مرجعية داللية ليا حضكرىا القكم كالفعاؿ في
القصيدة العربية المعاصرة ،لخصكصيتو ،كتميزه كقدرتو عمى النيكض بانفعاالت المبدع كتجاربو،
كالتأثير مع الكجداف الجمعي؛ ألف المعطيات الدينية" تشبع اإلنساف كترضي رغبتو في المعرفة ،بما
قدمت مف تصكرات لنشأة الككف ،كتفسير سحرم لظكاىره المتنكعة"

2

دالليا لكثير
نا
إلياميا
مصدر
نا
فالمكركث الديني عمى تنكع دالالتو كاختبلؼ مصادره شكؿ
كمحكر ن
ن
مف المعاني كالمضاميف التي استكحاىا شاعرنا في أعمالو الشعرية ،كحاكؿ النفاذ مف خبلليا لتصكيره
معاناتو ،كالتعبير عف قضاياه ،كمكاقفو ،كتعميؽ تجاربو.

1

ئثواّ٘ٔ ُ١و ِ ،ٍٝٛآفبق اٌوؤ٠خ اٌْ٦و٠خ-كهاٍبد ف ٟأٔٛا ٣اٌزٕبٓ ف ٟاٌْ٦و اٌفٍَ ٟٕ١ٞاٌّ٦بٕوٚ ،2ٛ ،ىاهح اٌضمبفخ اٌفٍَ١ٕ١ٞخ اٌ١ٙئخ
اٌ٦بِخ ٌٍىزبة ،هاَ اهلل.7: ٓ ،َ3116 ،
2
٥بٝف عٛكح ٖٔو ،اٌوِي اٌْ٦وٕ٥ ٞل اٌٖٛف١خ ،2ٛ ،كاه األٔلٌٌ ٚكاه اٌىٕل-ٞث١وٚد.46ٓ ،َ2:98 ،
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عكؼ الشاعر مكاسي عمى امتصاص الثراء الداللي لممكركث الديني مف خبلؿ محاكراتو
لشخصياتو ،كاستثماره لقصصو ،كمكاقفو النفسية كاإلنسانية ،كاعادة كتابتيا مف جديد في نتاجاتو الفنية
بصكرة تعبر عف قضاياه كرؤاه المعاصرة.
لقد كجد الشاعر في المكركث الديني ما يعينو عمى تأكيد قضاياه الفكرية ،كقيمو الركحية،
كبخاصة فيما يتعمؽ بقضية الصراع العربي اإلسرائيمي ،كتعميقيا في كعي المتمقي ،كمنحيا بعدا
كبير لممعطيات الدينية التي تتعرض لمييكد كجرائميـ ،ككذلؾ
ا
شمكليا ،لذلؾ أكلى شاعرنا اىتماما
استغؿ مف المكركث الديني المكاقؼ الثكرية التي كقفت في كجو الظمـ كالقير ،كقدرتيا عمى حمؿ أبعاد
التجارب المعاصرة ،كقربيا مف معاناة الشاعر المعاصر كىمكمو.
القرآف الكريـ بأسمكبو كلغتو لو تأثير عمى ك ٌؿ شاعر كأديب يكتب بالمغة العربية كقد نشأ كتربى
عمى آدابيا كعمك تراثيا ،كىذا يبرز بشكؿ كاضح لدل الشاعر فاركؽ مكاسي الذم نشأ في بيت متديف،
كتربى تربية دينية ،كما حفظ أجزاء عديدة مف القرآف الكريـ.
كالشاعر نفسو يشيد عمى نفسو بذلؾ ،فيك يقكؿ في كتابو أقكاس مف سيرتي الذاتية" :منذ أف
شرعت أقرأ ،كأعي ما أقرأ ،أخذت لغة القرآف تتنفس في كجداني بيانا كايقاعا كامتاعا ،كنت أػنيض مف
النكـ عمى قراءة كالدم لسكرة (الكيؼ) أك (مريـ) كسكاىما ،فأشنؼ أذني بيذا الخشكع ،كأحاكؿ أف
أتدبر-كأنا عمى فراشي-معنى ىذه الكممة كتمؾ ،كأكثر مف استعماؿ المعجـ أك كتب التفسير حتى أعي
المعنى".1
الصكفية ،كالديف لدم ىك
كيقكؿ في مكضع آخر ":كفي شعرم تناصات كثيرة مف القرآف الكريـ ك
ٌ
حضكر الحضارة اإلسبلمية".2

1

فبهٚق ِٛاٍ ،ٟألٛاً ِٓ ٍ١ور ٟاٌنار١خ.252ٓ ،
2
ْ.67 ٓ ،َ.
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إف الشعر المتصؿ بالشعر القديـ كبالقرآف الكريـ كالكتب السماكية يستيكم إليو القارئ ،باإلضافة
ٌ
أف القارئ يجد في ىذا االقتباسات كاالنتفاعات ثقافة كاطبلعان.
إلى ٌ
في لغة شاعرنا كثي انر ما نصطدـ بتركيب لغكم أك جممة مأخكذة مف القرآف الكريـ أصبلن،
يقتبسيا كما ىي بمعناىا أك يدخميا في سياؽ جديد.

28

المبحث األوؿ :التناص الديني عبر الشخوص
ً
ً
قاؿ تعالى ":لىقى ٍد ىكاف ًفي قى ً
ص ًيـ ًع ٍبرةه ًأليكلًي ٍاألىٍل ىب ً
يؽ الًذم
صًد ى
اب ىما ىك ى
ى
اف ىحديثنا يي ٍفتىىرل ىكلىك ٍف تى ٍ
ى
ص ٍ ى
ً
و
ب ٍيف ي ىد ٍي ًو كتى ٍف ً
كف".1
ص ى
يؿ يك ٍّؿ ىش ٍيء ىك يى ندل ىكىر ٍح ىمةن لقى ٍكوـ يي ٍؤ ًمين ى
ى ى ى ى
ظيرت الرمكز الدينية مف كؿ األدياف السماكية عند الشعراء العرب كغيرىـ ،كقد كجدت بكثرة
عند شعراء الشعر الحر مف العرب ،2فالشاعر يعكد في ظركؼ خاصة إلى ثقافتو الدينية ،كيستقي مف
كتابو الذم يعتقد بو قرآنا كاف أك تك ارة أك إنجيبل ،إذ كاف مف الطبيعي أف يرتد الشعراء إلى المصادر
الدينية بكصفيا مقكما الزما لمقاكمة المحتؿ الذم يستند في كجكده لمبررات دينية ،كحاكؿ ىؤالء
الشعراء نفي مبررات ذلؾ الكجكد عبر الثقافة الدينية ،ىذا باإلضافة إلى أف المكضكعات الدينية تغني
الفكرة ،لما تمتاز بو مف الثراء في مدلكالتيا الرامزة ،فالكتب السماكية كغيرىا مف المصادر الدينية تعد
مف أىـ ركافد القصيدة الحديثة مف ناحيتي الشكؿ كالمضمكف ،لما تمتاز بو مف خصكبة في ىذيف
الجانبيف ،ك"مكاسي" شاع ار استند إلى جكانب متفرقة مف تمؾ المصادر بحيث أثرت في شعره فنيا
كمكضكعيا.
إف الحديث عف التناص مع أم شخصية ال بد أف يضـ ىذا الحديث جكانب شتى ،تتصؿ بتمؾ
الشخصية اتصاال مباشرا ،عمى أف ثمة أبعادا كأزمات ترتبط بالنفس اإلنسانية ،إذ ال يمكف تنصيؿ تمؾ
النفس مف أبعاد كجكدىا المتشابكة ،كآثار ذلؾ الكجكد في رقعة الككف الممتدة ،بما تحتممو أس ارره مف
تأكيبلت ميما كانت طبيعة تمؾ النفس ،كما أف النفس ال تنمك خارج إطارىا الزماني كالمكاني ،إذ يؤثر
ىذاف العنصراف في جانبيا السمككي ،كالشخصية تتصؿ اتصاال كثيقا بالحدث ،كيؤثر في حركتيا.

1

ٍٛهح ٍٛ٠ف ،ا٠٢خ .222
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المطمب األوؿ" :آدـ" و "حواء" –عمييما السالـ -تعميقا لمعنى الوجود واالنتماء
لقد صكر الشعراء عمؽ الصراع اإلنساني مف خبلؿ شخصيتي آدـ كحكاء ،لما تميزت بو ىاتاف
الشخصيتاف مف أبعاد مستمدة مف الذات كالكاقع ،مثيرة ىذه األبعاد جدال حياتيا بما تضمنتو مف
متضادات ترتبط بالكجكد اإلنساني ،متمثمة في كقكؼ اإلنساف بيف مفترقي السعادة كالقمؽ ،تتجاذبو
عكاقب الخطيئة ،كال جدكل لمندـ.
لقد استأنس الشعراء بشخصيتي أدـ كحكاء ،لما لمسكه فييما مف قكاسـ نفسية تتصؿ بالذاتي،
كاالجتماعي ،كاإلنساني في آف ،كتقارب بيف الشخصيات اإلنسانية عبر الزماف ،كذلؾ بإيجاد صفات
مشتركة بينيما.
ىذا الشاعر "فاركؽ مكاسي" في ديكانو األكؿ "في انتظار القطار" بقصيدتو األكلى "أنا ومحنة
الغافقي" ،يقكؿ:
وثاني اثنيف إلى غار الحياة
يقوؿ عند الكبرياء
ما زفت الحسناء
إال عمى ميد الظنوف
وأوؿ االثنيف في غار الحياة
يفمسؼ األشياء

1

مف القراءة األكلى ليذا النص نممس تناصا ظاى ار جميا ،ينقمنا مباشرة إلى نص اآلية الكريمة في
ً
يف ىكفىيركا ثىانً ىي اثٍىن ٍي ًف إً ٍذ يى ىما ًفي اٍل ىغ ًار إً ٍذ ىيقيك يؿ
ص ىرهي الموي إً ٍذ أ ٍ
ىخ ىر ىجوي الذ ى
ص يركهي فىقى ٍد ىن ى
سكرة التكبة " :إًال تىٍن ي
1
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ً
ً
لًص ً
احبً ًو ىال تى ٍح ىزٍف إًف الموى م ىع ىنا فىأ ٍىن ىز ىؿ الموي ىس ًك ىينتىوي ىعمىٍي ًو كأىي ىدهي بً يجين و
يف ىكفىيركا
كد لى ٍـ تىىرٍك ىىا ىك ىج ىع ىؿ ىكم ىمةى الذ ى
ى
ى
ى
ً
ً ً
ً
يـ".1
ُّ
الس ٍفمىى ىك ىكم ىمةي المو ى ىي اٍل يعٍم ىيا ىكالموي ىع ًز هيز ىحك ه
كلكف سرعاف ما ننتبو إلى أف البياف القرآني إنما أراد أف يثبت دليبلن عمى قدرة اهلل كرحمتو بنبيو
كصاحبو ،حيث يبدك لنا لمكىمة األكلى أف أكؿ االثنيف في الغار ىك محمد (صمى اهلل عميو كسمـ)،
كثاني االثنيف في الغار ىك صاحبو أبك بكر الصديؽ (رضي اهلل عنو) ،كالمذاف كانت صحبتيما ميبلد
حياة جديدة في المدينة المنكرة بعد صراع طكيؿ مع الباطؿ كأىمو في مكة المكرمة ،أما ثالثيما فيك اهلل
الركف القكم في الرعاية كالحفظ كالحماية.
كمف جية أخرل يبدك لنا ثاني اثنيف إلى غار الحياة ،يقصد بو المرأة ،ذلؾ المخمكؽ البشرم
الثاني عمى كجو األرض ،كأكؿ اثنيف إلى غار الحياة ،يقصد بو الرجؿ ،ذلؾ المخمكؽ البشرم األكؿ
عمى كجو األرض ،كالمذاف كانت صحبتيما ميبلد حياة عمى كجو األرض ،كأما ثالثيما في غار الحياة
فمتغير ،فقد يرمز إلى عدة أمكر كيعطي العديد مف الدالالت في آف كاحد.
ىنا يبرز إبداع الشاعر في إفادة العديد مف الدالالت التي يحمميا التناص المكظؼ بدقة،
كبانزياح داللي متبايف كمتراكح في حديثو كاحداثياتو ،ليقدـ لنا دالالت مترابطة متسمسمة تدعـ إحداىا
األخرل.
الشاعر ىنا ال يقصد في ىذيف االستعماليف الداللة القرآنية بؿ يصرفيا إلى ما يقصده ،كحكؿ
ىذا تقكؿ شفاء كتاني في مقاؿ ليا بعنكاف "الكطف ،المرآة كالتراث في شعر فاركؽ مكاسي" كتقتبس فيو
ما قالو د .خالد سنداكم في مقالو التأثير القرآني في شعر فاركؽ مكاسي" :البعد الداللي " :فالقارئ
نص
المتمقي يستكعب كمنذ القراءة األكلى ىذا
التناص الشفاؼ ظاىرٌيان ،حيث ينقؿ القارئ مباشرة إلى ٌ
ٌ
آني ٌإنما أراد
اآلية الكريمة " ثاني اثنيف إذ ىما في الغار  ،" ...كلكف سرعاف ما ينتبو إلى أف البياف القر ٌ
1
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النبي صمى اهلل
أف يثبت دليبلن عمى قدرة اهلل كرحمتو بنبيو كصاحبو" ،الرجؿ الثاني في اإلسبلـ كخميفة
ٌ
م ،كيقصد بثاني اثنيف المرأة ،التي
أما الشاعر فيقصد بأكؿ االثنيف الرجؿ ٌأكؿ مخمكؽ بشر ٌ
عميو كسمىـٌ ،
النبي كصاحبو فيصبح عند الشاعر غار الحياة
أما الغار الذم لجأ أليو
ىي المخمكؽ البشر ٌ
م الثانيٌ ،
ى
يسميو
كىك يرمز عنده إلى عدة أشياء منيا الكبرياء كالظنكف كغيرىما ،كىذا
ى
التناص مع القرآف الكريـ ٌ
د .سنداكم " انزياحا دالليا".

المطمب الثاني :إبراىيـ -عميو السالـ -وجدلية الصراع مع الباطؿ
استميـ الشعراء شخصية إبراىيـ _عميو السبلـ_ في معالجة الكثير مف القضايا ،الرتباط ىذه
الشخصية بأرض األنبياء كخميؿ الرحمف كفمسطيف ،كما أف شخصية إبراىيـ عميو السبلـ تثير جدال في
قضية االنتماء كالكالء ،فكؿ يدعي نسبا إلبراىيـ الخميؿ ،كفي كضعنا الفمسطيني عمى كجو الخصكص،
كادعاء ييكد أف أباىـ إبراىيـ دكف غيرىـ ،كفي سبيؿ ذلؾ صادركا األرض كالمقدسات كانتيككا
الحرمات ،إلى جانب ذلؾ ،فصراع إبراىيـ عميو السبلـ مع الباطؿ كعباد الككاكب كاألصناـ جعؿ
كثير مف اإلضاءات.
الشعراء يستميمكف مف سيرتو ان
ففي قصيدتو " نار ...نور" ،1بالرغـ مف أف شاعرنا "فاركؽ مكاسي" لـ يقدـ ليا بآيات مف القرآف
الكريـ ،إال أف قصة سيدنا إبراىيـ تبدك جمية في مضمكف القصيدة كفحكاىا.
ً
ً ً
ً
اى يـ
يـ * ىكأ ىىر يادكا بًو ىك ٍي ندا فى ىج ىعٍم ىن ي
جاء في سكرة األنبياء " :يقٍم ىنا ىيا ىن يار يككني ىب ٍرندا ىك ىس ىبل نما ىعمىى إ ٍب ىراى ى
ً ً ً
طا إًلىى ٍاألىر ً ً
يف "
يف * ىكىنج ٍي ىناهي ىكليك ن
ٍاأل ٍ
ض التي ىب ىارٍك ىنا فييىا لٍم ىعالىم ى
ىخ ىس ًر ى
ٍ
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لقد حطـ إبراىيـ آلية المشركيف مف األصناـ كجعميا فتاتا ،ألنيا ال تستحؽ العبادة كال تصمح
ليا ،كانما يستحقيا اهلل تعالى ،كحينيا قاؿ الكفار حرقكه كانصركا آليتكـ ،فجمعكا الحطب الكثير،
كأضرمكا النار ،كألقكا إبراىيـ مكثكقا بالحباؿ داخميا.
كلـ تحرؽ منو النار غير كثاقو ،كذىبت ح اررتيا كبقيت إضاءتيا ،فكانت سبلما عميو مف المكت
كاألذل ببردىا.
فقد نجاه اهلل مف أذل الكافريف كما نجى لكطا ابف أخيو ىاراف الذم كاف في العراؽ ،كنقميـ إلى
األرض التي بارؾ فييا لمعالميف ،فنزؿ إبراىيـ بفمسطيف ،كلكط بالمؤتفكة كببلد الشاـ كفمسطيف كثيرة
األنيار كاألشجار.
كعطاء كسبلما عمى
يخاطب الشاعر النار التي تستعر في ببلده كيطمب منيا أف تككف خي ار
ن
أبنائيا ،كيطمب منيا أف تككف كاألـ رحيمة بأبنائيا ،لتبقى رمز الطيارة كالنقاء ،تحتضف أبناءىا
فتعطييـ مف خيرىما كبتعد عنيـ ما في داخميا مف شركر ككيبلت.
كينيي الشاعر قصيدتو بمبلحظة:1
مالحظة:
ما عدت ألخشى بعدؾ النار
أف أحرؽ واف كنت مف الكفار
الشاعر في ببلده لـ يعد يخشى أم إنذار أك تيديد ،كلـ يعد يبالي أف يحسب مف الكفار فيحرؽ،
لقد جرب النار كعذابيا ،فأصبحت لديو مناعة فيتحمميا كيصبر عمييا ،كال ييمو أف يتيـ بالكفر في
أقكالو أك أفعالو ،فيعاقب حرقا بالنار.

1
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يبدك التشابو كاضحا بيف قصة سيدنا إبراىيـ كالنار التي ألقي فييا ،كقصة األبناء كالشاعر،
الذيف يحترقكف بالنار المشتعمة في ببلدىـ.
الشاعر كاألبناء معا ىـ المعادلكف لسيدنا إبراىيـ ،كلكف سيدنا إبراىيـ خرج سالما مف النار
فكانت بردا كسبلما عميو بقدرة اهلل كمعجزة منو ،أما الشاعر فقد احترؽ بالنار كتعكد عمييا فغدا ذا
مناعة ال يخشى أف يحرؽ بأم نار ،كىك يحمـ أف يككف مخمصا إلييا أك نبيا فيمتمس مف النار أف
تككف بردا كسبلما عمى إخكانو ،الذيف يحترقكف بالنار المشتعمة في كطنيـ.
أما الكفار الذيف ألقكا إبراىيـ في النار ،ألنو كسر آليتيـ مف األصناـ ،فيعادلكف ىؤالء األشرار
الذيف يرفضكف كؿ حكار حكؿ الحياة في الببلد التي جاؤكا إلييا ،كيحبكف كيعشقكف زيادة احتراؽ أبناء
ىذه الببلد المحترقة ،ال بؿ يزيدكف النار اشتعاال ،لتمحؽ كؿ مف فييا مف أبنائيا كتيمكيـ.
لقد نقؿ اهلل إبراىيـ كابف أخيو لكط إلى ببلد الشاـ كىي أرض مباركة لمعالميف " ،ىكىنج ٍي ىناهي ىكليكطنا
ً ً ً
إًلىى ٍاألىر ً ً
يف".1
ض التي ىب ىارٍك ىنا فييىا لٍم ىعالىم ى
ٍ
كىذه األرض فييا األنيار الكثيرة ،كاألشجار الكثيرة ،يسعد بيا ،كيأكؿ مف خيراتيا كؿ مف يدخؿ
إلييا ،كىي أرض سبلـ كأماف ،كىكذا أيضا األرض التي يحكي عنيا الشاعر تتسع لكثيريف ،كمف
الممكف أف يعيشكا فييا بأماف كسبلـ ،كلكف يجب أف يككف استعداد لدل حراس ىذه النار كمشعمييا
لمتحاكر كالتفاىـ.
القرف الكريـ ،فالشاعر يبدأ قصيدتو طالبا مف النار
في ىذه القصيدة "نار نور" نجد تناصا مف آ
التي تحرقو كتحرؽ إخكتو أف تككف خي ار كسبلما عمييـ:
كوني بردا وسالما
كوني حبا وعطاء

2
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ً ً
ً
يـ "
كالمعنى مستميـ مف اآلية القرآنية " :يقٍم ىنا ىيا ىن يار يككني ىب ٍرندا ىك ىس ىبل نما ىعمىى إ ٍب ىراى ى

.1

إف حاؿ الشاعر كاخكانو كىـ يعانكف العذاب كاإلذالؿ لدرجة يصعب احتماليا ،مف جبلديف
ظالميف ،ال يختمؼ عف حاؿ سيدنا إبراىيـ يمقى بو في النار ،ليحرؽ كيتـ التخمص منو ليرتاح قكمو
منو.
إف عبلقة المشابية بيف الصكرتيف كغنى الصكرة القرآنية يمنح النص بعدا كعمقا كثراء دالليا
كثيفا ال حد إليحاءاتو.
كالتناص الثاني ىك:
فاحكي عف جنات تجري فييا األ نيار

2

كىذه الجممة ىي ذات تناص مف القرآف الكريـ" :كب ٍّش ًر الًذيف آىمينكا كع ًمميكا الصالًح ً
ات أىف لىيي ٍـ
ى
ى ى ىى
ىى
جن و
ات تى ٍج ًرم ًم ٍف تى ٍحتًيىا ٍاأل ٍىنيى يار يكم ىما يرًزقيكا ًم ٍنيىا ًم ٍف ثى ىم ى ورة ًرٍزقنا قىاليكا ىى ىذا الًذم يرًزٍق ىنا ًم ٍف قىٍب يؿ ىكأيتيكا بً ًو
ى
ً
ً
كف"
يمتى ىشابًينا ىكلىيي ٍـ ًفييىا أ ٍىزىك ه
اج يمطىي ىرةه ىك يى ٍـ فييىا ىخال يد ى

.3

ىذا النص كرد في القرآف أكثر مف ثبلثيف مرة ،كىي كردت في سياؽ التعبير عف حياة ىادئة
تتكفر فييا راحة الباؿ كالسعادة كالطمأنينة كالمكدة.
كالشاعر ىنا يصكر الغكغاء التي ترفض الحكار مف منطمؽ العنصرية كالتطرؽ ،كترفض أف
تعيش مع سكاف الببلد مع أف الببلد ،تتسع لمجميع كفييا مف المتع كالخيرات ما يسعد الطرفيف ،ألنيا
ببلد ال تنقطع منيا أنيار الخير التي ال تبقي لمحركب سببا أك ذريعة.

1
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المطمب الثالث :يوسؼ -عميو السالـ -ممثال لمتجربة الحياتية الممتدة
تحتؿ قصة النبي "يكسؼ عميو السبلـ" حي از في الفكر الديني ،كاالجتماعي ،كالسياسي لدل
الناس ،كبخاصة الشعراء إذ إنيا تمقي الضكء عمى عبلقات بشرية تحمؿ معاني كدالالت كثيرة،
كتفيض بالمغازم كالرمكز ،فقصة "يكسؼ" مع إخكتو في إجماعيـ عمى إلقائو في الجب أضحت رم از
لتآمر األخكة كظمـ ذكم القربى ،كرم از لمحسد كالغيرة القاتمة ،كتنطكم عبلقة "يكسؼ" مع امرأة العزيز
عمى رمز براءة "يكسؼ" مف اإلثـ ،كأضحت السنكات السبع العجاؼ رم از لمجدب السياسي كالفكرم
المتفشي بيف مثقفي األمة كأنظمتيا ،كما يظير فييا صبر "يعقكب" كيقينو برحمة اهلل ،كأخي ار تجسد
القصة ركح التسامح التي أظيرىا "يكسؼ" مع إخكتو.
كنظ ار لثراء ىذه القصة ،فقد استميميا الشعراء العرب عامة ،كالشعراء الفمسطينيكف خاصة ،لبياف
الذم حاؽ بيـ كبشعبيـ مف ظمـ ذكم القربى.
فمف الكىمة األكلى التي نرل فييا قكؿ شاعرنا "فاركؽ مكاسي" في قصيدة "أنا ومحنة الغافقي":
عمى جباؿ البعد
يكاد يبرييا الشغؼ
أحس شوقا ساريا في ميجتي
أذيب أمسي ذكريات
وأدت ساعاتي وأيامي العجاؼ
في غمرة فال تطاؿ
في غمرة تيدىد األحزاف

1

1
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ؼ أىيُّيىا الص ٍّ
يؽ أى ٍفتًىنا ًفي ىس ٍب ًع
ٍّد ي
كس ي
نرل استمياـ الشاعر مكاسي رؤيا الممؾ في قكلو تعالى ":يي ي
يخر يابًس و
بقىر و
ات لى ىعمٍّي أ ٍىرًجعي ًإلىى الن ً
ات ًس ىم و
اس لى ىعميي ٍـ
اف ىي ٍأ يكميييف ىس ٍبعه ًع ىج ه
اؼ ىك ىس ٍب ًع يس ٍنيب ىبل وت يخ ٍ
ض ور ىكأ ى ى ى ى
ىى
كف" ،1فكظؼ التعبير القرآني "العجاؼ" لمتعبير عف الحالة المقفرة كالمجدبة التي تمر بو قضيتنا
ىي ٍعمى يم ى
الفمسطينية بأياميا العجاؼ التي ال نكاد نرل فييا بصيص أمؿ ألياـ نرل فييا سنابؿ الحرية.
كيقكؿ الشاعر مكاسي في قصيدة غيبت فييا الحرب األب كبقي االبف يتسمـ شيادتو:
وعندما
تقدمت يداه لألماـ
لتحضناؾ
وذابت األجفاف
بالرمؿ مع نداؾ
أبوؾ في غيابة الخفاء والزمف
في رحمة خفية الخطى
وصار س ار مرتيف
في حضرة الكفف

2

ىف ىي ٍج ىعميكهي ًفي ىغ ىي ىاب ًة اٍل يج ٍّ
ب ىكأ ٍىك ىح ٍي ىنا إًلى ٍي ًو لىتيىنب ىٍّئنيي ٍـ بًأ ٍىم ًرًى ٍـ ىى ىذا ىك يى ٍـ ىال
يحضرنا قكلو تعالى" ىكأ ٍ
ىج ىم يعكا أ ٍ
كف" ،3حيث استميـ الشاعر المفظ القرآني "غيابت" الخفاء كالزمف بدال مف الجب في انزياح داللي
ىي ٍش يع ير ى
كتحكير لممعنى ،حيث أف غياب األب أبدم ،كغياب يكسؼ كاف ظنا أنو أبدم في نظر مف رمكه في
غيابت الجب.

1
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المطمب الرابع :موسى -عميو السالـ -والصراع األ زلي مع بني إسرائيؿ
كظؼ كثير مف الشعراء شخصية مكسى عميو السبلـ في كثير مف الجكانب ،فعبركا عف رؤيتيـ
لكاقع األمة العربية ،كانتقدكا الكاقع العربي الراىف الذم يسكده الكىف كالتفكؾ ،ككأف ىذه األمة عادت
إلى عيد الجاىمية األكلى بجاىمية معاصرة أشد كطأة.
كالشاعر "فاركؽ مكاسي" يعنكف قصيدة كاممة مف قصائده "وأشربوا في قموبيـ العجؿ" ،ككردت
ىذه اآلية التي في العنكاف ،كاآلية التي سبقتيا في سياؽ الحكار ،كالعتاب كالخبلؼ بيف النبي مكسى
كبني إسرائيؿ ،فقد جاءىـ مكسى بالمعجزات ،كالعصا كاليد كفمؽ البحر ،ليؤمنكا برسالتو ،كلكنيـ
اتخذكا العجؿ إليان ليـ مف بعد ذىابو إلى الميقات.
لقد طمب منيـ مكسى أف يأخذكا ما آتاىـ بو بقكة و
كجد كاجتياد ،كيسمعكا ما يؤمركف بو سماع
ىخ ٍذ ىنا
قبكؿ ،فقالكا سمعنا قكلؾ كعصينا أمرؾ ،ألف حب العجؿ خالط قمكبيـ كما يخالط الشراب " :ىكًا ٍذ أ ى
ُّ
ً
ً
ص ٍي ىنا ىكأي ٍش ًريبكا ًفي يقميكبً ًي يـ اٍل ًع ٍج ىؿ
كر يخ يذكا ىما آىتىٍي ىنا يك ٍـ بًقيكوة ىك ٍ
اس ىم يعكا قىاليكا ىسم ٍع ىنا ىك ىع ى
ميثىاقى يك ٍـ ىكىرفى ٍع ىنا فى ٍكقى يك يـ الط ى
ً
ً ً
ًً ً
ً
يف".1
يم يان يك ٍـ إً ٍف يك ٍنتي ٍـ يم ٍؤ ًمن ى
ٍم يريك ٍـ بو إ ى
ب يك ٍف ًرى ٍـ يق ٍؿ ب ٍئ ىس ىما ىيأ ي
لقد اتخذ قكـ مكسى مف بعد ذىابو إلى المناجاة مف حميتيـ التي استعاركىا مف قكـ فرعكف بعمة
عرس ،فبقي عندىـ عجبلن صاغو ليـ منيا السامرم جسدان لو خكار يسمع ،اتخذكا ىذا العجؿ إليا مع
أنو ال يكمميـ كال ييدييـ سبيبل.
كحاؿ "الغكغاء" في قصيدة "كاشربكا في قمكبيـ العجؿ" ال يختمؼ عف حاؿ بني إسرائيؿ في
سمككيـ كتفكيرىـ كاف اختمفت التفاصيؿ ،فيـ طكائؼ مختمطة مف سفمة الناس كالمتسرعيف إلى الشر،
كاألمكر الساقطة يعتبركنيا مزايا حميدة فييـ ،فيـ ال يعرفكف طريقيـ السكم في الحياة ،إنما يقكدىـ
حاكـ أك قيصر أك سمطاف يجمس في قصره العظيـ "المكبركاؿ" ،كىذا الحاكـ أك القيصر أبكه ضعيؼ

1
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العقؿ كعاجز الرأم متكبر ،كالراكم يراقب بعينيو ىذا الحاكـ األبمو المتكبر ،كىؤالء الناس المنقاديف
خمفو بعيكف عمياء:
جابت المقمة مف أرجاؿ الغوغاء
الغوغاء ال تدري ىداىا
قادىا في ( الموبركاؿ)
_والدنيا مف غالىا_
قيصر المغرور مف طيش المتاىة
مؿء جدراف البالىة

1

كىؤالء الناس ،أك الغكغاء يرضكف بكؿ ما يأمرىـ بو الحاكـ أك ينياىـ عنو دكف جداؿ أك
اعتراض ،فكؿ طعاـ مف ىذا الحاكـ يستسيغكنو كيركنو ىنيئا طيبا نافعا ،كال يركف إف ىبلكيـ في
قبكؿ ىذا الطعاـ الدسـ ،فالسـ مخفي فيو.
إنيـ يقبمكف اإلذالؿ كالميانة ،متعطشيف ليا تماما كاإلبؿ أك الحيكانات العطشى إلى الماء ،ككما
يأكمكف سمو كيشربكف إذاللو ،فأنيـ يسكركف بغائطو.
فاستساغوا طعـ أطباؽ مريئة
يمعقوف السـ في وفر الدسـ
يشربوف الخسؼ شرب الييـ
ثممى بالوخـ

2

1
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كؿ ما يقكـ بو ىؤالء الناس إنما ىك إحدل طقكس التقديس في عصرنا ،التقديس لمحاكـ في
خمؽ جديد ،نأكؿ مف سمو ،كنشرب مف خسفو ،كنسكر بغائطو ،أليس ىذا اختيار القديس كمحنة
التقديس؟
كىؤالء الناس بعد أف ساؿ القيح المختمط بالدـ مف أجسادىـ ،كعرفكا ما أصابيـ مف ىذا الحاكـ،
أخذت أركاحيـ تتمرد كتثكر كتغمي دما ،كمف يستنفذىا كيفدييا سكل إنساف أحمؽ دنيء ضعيؼ
العقؿ؟
محنة التقديس في خمؽ جديد
بعد أف نز الصديد
روحيا تغمي دما وغدا فداىا

1

ال يختمؼ حاؿ ىؤالء الناس الذيف يقدسكف حاكميـ بجيالة ،كيقبمكف الخؼ كاإلذالؿ ،عف حاؿ
بني إسرائيؿ في تقديسيـ لمعجؿ ،كاتخاذه آلية ليـ يعبدكنيا ،فكأف ىذه الغكغاء شربت مف حب العجؿ،
فتعاممت مع عجميا المغركر ككأنو الو يعبدكنو ،كالعجؿ حيكاف حقير ال يستحؽ العبادة ،سيما كأنيـ
صنعكه بأيدييـ مف حمييـ ،ككذلؾ ىذا الحاكـ الكغد ال يستحؽ أف يحكميـ كينقادكف خمفو ،لكف ىـ
الذيف صنعكه كنصبكه إليا عميو ،فيؿ ىذا الكغد يتنحى عف الحكـ طائعا فيفتدم ىذه األمة حتى تعكد
إلى رشدىا كتعيش حياة عزة ككعي  ،أـ أنو سيبقى حتى يغتاؿ أك يسفؾ دمو؟
لقد أمضى ىؤالء الناس حياتيـ بالباطؿ ببل حساب ،ككاف بإمكانيـ أف يربحكا حياتيـ كمستقبميـ
و
فحينئذ ألسرعكا في سيرىـ نحك
فيما لك خططكا كحسبكا حسابا لما تحممو األياـ كما ينتظرىـ،
الخبلص ،كتخمصكا مف ىذا الحاكـ المتجبر ،فييكم كما ييكم النجـ المذنب بأبيتو كجبللو ككبريائو.

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.34/2 ٓ ،
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كلك عرؼ ىؤالء الناس ما تحممو الكتب الكبيرة في بطكنيا أك ظيكرىا ،لما قبمكا أف يتحكـ
برقابيـ حاكـ مربب يرل نفسو ربا كاليا.
لك عرفكا ما تحممو الكتب ،كلك كانكا كاعيف كعاقميف الستنجدكا بمف يقؼ معيـ كيساندىـ
لمخبلص مف ىذا الحاكـ المربب الذم يسير مختاال متبخت ار في األرض ،كال يحسب حسبانا ألحد،
كيظف أف الصباح يشرؽ مف أجمو ،كالككف مسخر كمو مف أجمو.
لو أروا ما ترقب األياـ
ألغذوا بالخطأ
وىوى النجـ المذنب
لو دروا ما تحمؿ األسفار في
ذات المطا
الستعاذوا مف (مربب)
قد غدا في األرض يمشي
في مرح
يحسب اإلصباح إشراقا لو لما اصطدح

1

كىذا ىك حاؿ الطغاة تخضع ليـ الشعكب الذليمة الجاىمة ،كترفعيـ عمى الرقاب كتصفؽ ليـ
اآلالؼ ،كتيتؼ ليـ الحناجر ،يقكلكف عنو أنو عظيـ مع أنو في الحقيقة حقير ،يقكلكف عنو إنو نابو
مع أنو خامؿ ،يقكلكف عنو إنو فطف مع أنو غبي.
أي طاغ لـ تحممو األكؼ
أي باغ لـ يقولوا :ىو نابو

2

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.35/2 ٓ ،
2
ْ.35/2 ٓ ،َ.
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إ ف حاؿ ىؤالء الناس ،الذيف يصكركف في خضكعيـ لطاغيتيـ ،ال يختمؼ عف حاؿ األمـ
األخرل التي خضعت لطغاتيا ،كتعاممت معيـ بالذؿ كالميانة كالكذب كتزكير الحقائؽ ،كىؤالء الطغاة
عاجبل أـ آجبل مصيرىـ القتؿ كاالغتياؿ.
ليمة تغشاؾ في قرح مدمى
تغزؿ األوىاـ قص ار لمزعامة
ثـ قصت ريشة العود البذيئة
وفموؿ البغي تنعاىا الشامة

1

سكؼ تأتي ليمة سكداء عمى ىذا الباغي ،كتخترؽ جسده رصاصة أك سبلح يترؾ قرحا مدمى
في جسده ،فيفقد الحس كالحركة كيسقط مغشيا عميو ،كعندىا يتحكؿ قصره العظيـ إلى قصر مصنكع
مف األكىاـ طمعا بالزعامة.
إف تمؾ الميمة الميبلء التي سيحسـ فييا مصيرؾ ،سنقضي عمى حكمؾ ،كتصنع لؾ مف أكىامؾ
قص ار لمزعامة ،أما عكدؾ كريشتو ،التي كنت تترنـ بيما كبرياء ككبلما فاحشا كبذيئا فسكؼ تقص،
كالشؤـ كالنحس سكؼ يخبراف بيزيمة جماعات الظالميف.
يبدك الشاعر متفائبل في نياية القصيدة ،فالظالـ لو يكـ ،كال بد أف يدفع ثمف ظممو غاليا ،كىؿ
ىناؾ أعظـ مف حياتو؟ كالطريؽ إلى التخمص مف ىؤالء الباغيف كاضحة عبر التاريخ ،فإنما يككف
بالعمـ كالكعي كالتخطيط ،كال خير مف االستعانة كاالستنجاد ،بمف ىـ مستعدكف كقادركف عمى تقديـ
الدعـ كالمشكرة.
يظير في ىذه القصيدة ثبلثة أصكات ،أك باألحرل صكت كاحد يصكر ثبلث شخصيات:

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.35/2 ٓ ،
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شخصية الراوي الذم يشاىد كيعرؼ حقيقة ما جرل ،كما يجرم ،كما يمكف أف يحصؿ في
المستقبؿ اعتمادا عمى تجارب األياـ ،كما تحممو الكتب ،كيرل نفسو محقا كمصيبا فيما يقكلو كيقترحو،
كىذا الراكم المعادؿ لشخصية سيدنا مكسى ،الذم ييدم بني إسرائيؿ مطمئنا إلى ما ييدييـ إليو ،ألنو
يتقبؿ ما يكحى إليو مف اهلل.
والشخصية الثانية شخصية القيصر أك الحاكـ المقدس ،كىك ببل شؾ المعادؿ لمعجؿ الذم
صنعو بنك إسرائيؿ كقدسكه كصمكا لو ،كنيايتو الفناء كالزكاؿ إذا تكفر العمـ كاإليماف كاإلرشاد ،أما
الغوغاء فيقابميـ بنك إسرائيؿ الذيف اتصفكا بالجيالة ،كترككا ما جاء بو مكسى ،كاتبعكا أىكاءىـ ،فضمكا
كضاعكا سنكات طكيمة.
في ىذه القصيدة "كأشربكا في قمكبيـ العجؿ" تناصات عديدة ،ففي قكلو " يشربكف الخسؼ شرب
ُّ
الييـ" تناص مع عدة آيات قرآنية كىي قكلو تعالى" :كًا ٍذ أ ى ً
كر يخ يذكا ىما
ىخ ٍذ ىنا ميثىاقى يك ٍـ ىكىرفى ٍع ىنا فى ٍكقى يك يـ الط ى
ى
ًً ً
ً
ً
ً ً
ًً ً
ً
يم يان يك ٍـ
آىتىٍي ىنا يك ٍـ بًقيكوة ىك ٍ
اس ىم يعكا قىاليكا ىسم ٍع ىنا ىك ىع ى
ٍم يريك ٍـ بو إ ى
ص ٍي ىنا ىكأي ٍش ًريبكا في يقميكبي يـ اٍلع ٍج ىؿ ب يك ٍف ًرى ٍـ يق ٍؿ ب ٍئ ىس ىما ىيأ ي
1
ً ًو
ً
ً
كنوي ًم ٍف يد ً
كف الم ًو
ص ير ى
يف"  ،كقكلو تعالى " :فى ىخ ىس ٍف ىنا بًو ىكبً ىد ًارًه ٍاأل ٍىر ى
ض فى ىما ىك ى
إً ٍف يك ٍنتي ٍـ يم ٍؤ ًمن ى
اف لىوي م ٍف ف ىئة ىي ٍن ي
2
ً ً
ً
كما ىك ً
ًً
ب اٍل ًي ًيـ ".3
كف يش ٍر ى
كف ىعمىٍيو م ىف اٍل ىحميـ * فى ىش ًاريب ى
يف "  ،كقكلو تعالى " :فى ىش ًاريب ى
اف م ىف اٍل يم ٍنتىص ًر ى
ىى ى

فيذه حاليـ عندما تمادكا في عبادتيـ لمعجؿ ،كتركيـ لعبادة رب العباد ،كتكبرىـ عمى خمؽ اهلل،
أف عكقبكا أف أشربكا خسفا في أعماؽ األرض ،كشرب اإلبؿ العطشى التي ال ترتكم ميما شربت ،كيا
ليا مف عقكبة أف يظؿ الظالـ متعطشا لمعذاب كالخسؼ تعطش الييـ لمماء.
ش ًفي ٍاأل ٍىر ً
كفي قكلو " قد غدا في األرض يمشي في مرح "تناص مع اآلية القرآنية " كىال تى ٍم ً
ض
ى
اؿ طيكنال ".4
ض ىكلى ٍف تىٍبمي ىغ اٍل ًج ىب ى
ىم ىرنحا إًن ىؾ لى ٍف تى ٍخ ًر ى
ؽ ٍاأل ٍىر ى
1

ٍٛهح اٌجموح ،ا٠٢خ.:4 :
2
ٍٛهح اٌمٖٔ ،ا٠٢خ.92 :
3
ٍٛهح اٌٛال٦خ ،ا٠٢خ.66 :
4
ٍٛهح اإلٍواء ،ا٠٢خ.48:
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يحذر اهلل المسمـ مف التكبر كالتعجرؼ كالخيبلء ،فإنو لف يثقب األرض كلف يبمغ طكؿ الجباؿ،
كحاؿ الزعيـ القائد الذم يعتبر نفسو ربا مماثبلن في سمككو كتصرفاتو لحاؿ ىذا المختاؿ المرح.
لقرف ،فيناؾ ألفاظ كثيرة متجاكرة ،استميميا الشاعر
كباإلضافة إلى ىذا االستمياـ كالتناص مع ا آ
القر ف لعبلقة المشابية ،نحك" ليمة تغشاؾ " كىي تتصادل كتذكر بقكلو تعالى " :ىكالمٍي ًؿ إً ىذا
مف آ
ىي ٍغ ىشى" ،1ككذلؾ "كىكل النجـ المذنب" ،التي قد تتصادل مع قكلو تعالى " :ىكالن ٍجًـ إً ىذا ىى ىكل " ،2كقكلو "
ؽ ًٍ
ص ىبا ًح ىك ىج ىع ىؿ المٍي ىؿ
يحسب اإلصباح إشراقا لما قد اصطدح ،كالتي تتصادل مع قكلو تعالى " :فىالً ي
اإل ٍ
ىس ىكننا ىكالش ٍم ىس ىكاٍلقى ىم ىر يح ٍس ىب نانا ىذلً ىؾ تى ٍقًد يير اٍل ىع ًز ً
يز اٍل ىعمً ًيـ".3
يتحدث مكاسي عف نمكذج مف الناس ،كقاؿ عنيـ "يمعقكف السـ في الدسـ" ،كقد خص السـ
بالذكر ألنو قاتؿ ،كخص الدسـ بالذكر ألنو يعمك األشياء فيستر ما تحتو ،كالغكغاء مف الناس عند
فاركؽ مكاسي يستسيغكف كؿ ما يقدمو الزعيـ العظيـ ليـ ،كيستسيغكف كؿ طعاـ ،كيشربكف الذؿ،
كيسكركف بالغائط ،كيمعقكف السـ في الدسـ.
إنيـ ال يعرفكف أف ىبلكيـ كامف في ىذا السـ ،حتى ينز الصديد مف أجسادىـ فتغمي ركحيـ
دما كحقدا عمى ىذا الكغد الذم خدعيـ كأسقاىـ السـ.
كيبدك الترابط كاضحا بيف الصكرتيف ،كالصكرة األكلى تعمؽ ما صنعو الزعيـ مع الغكغاء مف
الناس ،دكف أف يدرككا حقيقة ما يجرم معيـ ،كما سيتمخض عنو ،إنيا خدعة محكمة تبدك في
مظيرىا منفعة ،كلكف تخفي الشر كاألذل كاليبلؾ.
كما أف عبارة "تغزؿ األكىاـ قص ار لمزعامة" ،تتصادل مع ما جاء في قصيدة "البحار كالدركيش "
لخميؿ حاكم ،إذ يصكر التائو الذم يرل المكت كأكفانو في أنكار البحر ،فيقكؿ عف المكت المحيؽ :أنو
"ينشر األكفاف زرقا لمغريؽ" ،فمبنى الجممتيف كسياقيما كمكسيقاىما متماثؿ كمتشابو أيضا.
1

ٍٛهح اٌٍ ،ً١ا٠٢خ.2:
2
ٍٛهح إٌغُ ،ا٠٢خ.2:
3
ٍٛهح األٔ٦بَ ،ا٠٢خ.:7 :
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المطمب الرابع :عيسى المسيح -عميو السالـ -ممثال لمسيرة التضحية والفداء
"لقد شاع رمز المسيح في الشعر العربي الحديث ،إلى درجة راح فييا الشعراء يعمقكف في كؿ
أحكاليـ ىمكميـ الذاتية ،كقضاياىـ المكضكعية ،في عنؽ ىذه الشخصية الدينية ،التي حممت معاني
الفداء كالتضحية في سبيؿ اآلخر ما لـ تحممو شخصية أخرل ،ألنيا تتصؿ بفكرة الصمب المممح
األساسي ،الذم أسقط عميو الشعراء المعاصركف معظـ دالالتيـ الفنية".1
فشخصية المسيح تتصادل مع شخصية اإلنساف الفمسطيني بكصفو رم از لمحياة كالخبلص
اإلنساني.
قد تختمؼ نظرة األدياف إلى األنبياء ،فالديف اإلسبلمي الذم ينكر الصمب بحؽ سيدنا عيسى
كثير مف المعجزات التي تخدـ الفكرة نفسيا ،فيك في الديف اإلسبلمي
المسيح عميو السبلـ ،يثبت لو
ان
يحيي المكتى ،كيشفى المرضى ،كىك رسكؿ سبلـ يكـ كلد كيكـ يمكت كيكـ يبعث حيا ،فإف كاف في
الديف المسيحي قد صمب فداء لمبشرية ،فيك في الديف اإلسبلمي أمضى حياتو فداء لمبشرية ،كمف أجؿ
أف تعيش بسبلـ.
كشاعرنا يذكر في ديكانو "يا كطني" في قصيدة "الستة في حوار":
"فسالـ يوـ صرخنا ...وسالـ يوـ قتمنا ...وسالـ يوـ سنبقى أقوى"

2

ث ىحيًّا" ،3يتضح ىنا
كت ىكىي ٍكىـ أ ٍيب ىع ي
ىم ي
كىنا تناص مع قكلو تعالى ":ىكالس ىبل يـ ىعمىي ىي ٍكىـ يكًل ٍد ي
ت ىكىي ٍكىـ أ ي
أف التناص تـ تكظيفو بصكرة التطابؽ ،فجاء النص الشعرم متطابقان مع الخطاب القرآني ليؤكد الداللة
في النص كما يمي:

1

إِٓخ ثٍ ،ٍٟ٦اٌوِي اٌلٕ٥ ٟٕ٠ل هٚاك اٌْ٦و اٌ٦وث ٟاٌؾل٠ش ،هٍبٌخ ِبعَز١و ،عبِ٦خ اٌغيائو.74ٓ ،9:-99 ،
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.248/2ٓ ،
3
ٍٛهح ِو ،ُ٠ا٠٢خ.44 :
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النص القرآني" :كالسبلـ عمي/

يكـ كلدت/....

كيكـ أمكت/......

كيػ ػ ػ ػ ػ ػػكـ أبعػ ػ ػػث

حي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا".
النص الشعرم" :فسبلـ/......

يكـ صرخنا/..

كسبلـ يكـ قتمنا/..

كسبلـ يكـ سنبقى

أقكل".
لقد جمع الشاعر في النص الشعرم بيف ميبلد المسيح كميبلد الثكرة ،كحتى كاف قتمنا سنبعث
بعد قتمنا أقكل كما يبعث المسيح بعد مكتو مف جديد.
كفي مكضع آخر في قصيدة "يا لبناف" ،عندما اجتاح مغكؿ العصر عاصمة الجماؿ بيركت،
كعاثكا فييا قصفا كقتبل كدمارا ،يقكؿ الشاعر مكاسي:
الرد:
ضفرت تاجي كالمسيح
لكف سأرفض صفع خدي األيسر
وأنا جريح

1

كىنا يرفض الشاعر لغة التسامح مع مف اغتصب األرض كقتؿ كشرد كدمر ،كيرفض صفع
الخد الذم تسامح المسيح بصفعو.

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.262/2 ٓ ،
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المطمب الخامس :مريـ العذراء -عمييا السالـ -ميالد سالـ مف رحـ المعاناة
ارتبطت شخصية "السيد المسيح" بشخصية كالدتو "مريـ العذراء" عمييما السبلـ ،كقد استميـ
الشعراء الفمسطينيكف المعاصركف شخصية السيدة "مريـ" في عدد مف المكاضيع ،كىذا شاعرنا "فاركؽ
مكاسي" في قصيدتو "بكائية ليست كالبكاء" يقكؿ:
المصفّى
فمسطيف ىي
ُ
ّ
الشيد ُ

وَن ْخ ٌؿ ي ِ
الجنيا
ب
الر َ
ّ
طَ
ُّ
سق ْط ُ

1

ط ىعمى ٍي ًؾ يرطىنبا ىجنًيًّا".2
يذ ٌكرنا عجز البيت بقكلو تعالى " :ىك يىٍّزم إًلى ٍي ًؾ بً ًج ٍذ ًع الن ٍخمى ًة تي ىس ًاق ٍ
السيدة مريـ العذراء كانت حاضرة في فكر الشاعر ،عندما خطر ببالو تشبيو فمسطيف
ال ى
شؾ أف ٌ
بالنخمة التي أسعفت مريـ ،بعد كالدتيا المسيح عميو السبلـ ،بعد أف تخمى عنيا الجميع ،كتركيا كحيدة
في محنتيا تصارع ما كقع عمييا مف ظمـ ذكم القربى ،كتبحث عف حؿ رباني ينقذىا مف تمؾ المحنة.
لقد اجت أز الشاعر مقطع تساقط الرطب مف نخمة دكف باقي النخيؿ رحمة بالمكلكد القادـ كأمو
عمييما السبلـ ،ككاف ذلؾ الزمف زمف المعجزات ،بداللة تساقط الرطب في غير مكسمو ،كفمسطيف
برغـ ظمـ ذكم القربى ،كتخاذؿ الكؿ ،كتركيا في محنتيا تعاني ،إال أنيا تبقى عسبل مصفى ،كتساقط
رطبا جنيا ،كتكزع جماال كحبا عمى البشر.

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.3:/2ٓ ،
2
ٍٛهح ِو ،ُ٠ا٠٢خ .36
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المطمب السادس :محمد -عميو السالـ -في صحبة الصديؽ معادال موضوعيا لمقضية
الفمسطينية
لقد كظؼ كثير مف الشعراء الفمسطينييف شخصية النبي ،صمى اهلل عميو كسمـ ،في قصائدىـ،
كاستميمكا مف شخصيتو ،كمف األحداث التي مر بيا كبخاصة ما يتعمؽ برحمة اإلسراء إلى بيت
المقدس ،كالعركج مف بيت المقدس إلى السماء في جك ركحاني يعبؽ برائحة األنبياء العطرة كذكرياتيـ
اإليمانية.
ككظؼ شاعرنا رحمة اليجرة مف مكة إلى المدينة ،كما تكمميا مف تضحيات ،مف أجؿ بناء دكلة
العدؿ كالحؽ عمى أرض المدينة المنكرة.
ففي الكقت الذم بحث فيو محمد –عميو السبلـ -عف الركف الشديد ،كىك في أشد حاالت
الضعؼ كالمطاردة مف قريش ،لـ يمنع ذلؾ مف كجكد مف يكاسي قمبو النبي كيقؼ إلى جانبو مف
الصديؽ الذم صحب النبي –عميو السبلـ -في رحمة اليجرة ،مف دار الظمـ
البشر ،كىنا يأتي دكر
ٌ
كالتيو كالضياع إلى دار العدؿ كالحؽ ،فكاف أبك بكر ثاني االثنيف المكمؿ لبناء حياة جديدة انطمقت مف
غار ثكر بصحبة النبي –عميو السبلـ ،-كما أف حكاء ثاني االثنيف المكمؿ آلدـ -عمييما السبلـ-
لبناء حياة جديدة انطمقت مف غار الحياة:
وثاني اثنيف إلى غار الحياة
يقوؿ عند الكبرياء
ما زفت الحسناء
إال عمى ميد الظنوف
وأوؿ االثنيف في غار الحياة

48

يفمسؼ األشياء

1

مف القراءة األكلى ليذا النص نممس تناصا ظاى ار كجميا ،ينقمنا مباشرة إلى نص اآلية الكريمة
ً
يف ىكفىيركا ثىانً ىي اثٍىن ٍي ًف إً ٍذ يى ىما ًفي اٍل ىغ ًار إً ٍذ
ص ىرهي الموي ًإ ٍذ أ ٍ
ىخ ىر ىجوي الذ ى
ص يركهي فىقى ٍد ىن ى
في سكرة التكبة " :إًال تىٍن ي
ً
ً
يقيك يؿ لًص ً
احبً ًو ىال تى ٍح ىزٍف إًف الموى م ىع ىنا فىأ ٍىن ىز ىؿ الموي ىس ًك ىينتىوي ىعمى ٍي ًو كأىي ىدهي بً يجين و
يف
ى
كد لى ٍـ تىىرٍك ىىا ىك ىج ىع ىؿ ىكم ىمةى الذ ى
ى
ى
ى
ً
ً ً
ً
يـ".2
ىكفىيركا ُّ
الس ٍفمىى ىك ىكم ىمةي المو ى ىي اٍل يعٍم ىيا ىكالموي ىع ًز هيز ىحك ه
كلكف سرعاف ما ننتبو إلى أف البياف القرآني إنما أراد أف يثبت دليبلن عمى قدرة اهلل كرحمتو بنبيو
كصاحبو ،حيث يبدك لنا لمكىمة األكلى أف أكؿ االثنيف في الغار ىك محمد –عميو السبلـ ،-كثاني
االثنيف في الغار ىك صاحبو أبك بكر الصديؽ -رضي اهلل عنو ،-المذاف كانت صحبتيما ميبلد حياة
جديدة في المدينة المنكرة ،بعد صراع طكيؿ مع الباطؿ كأىمو في مكة المكرمة ،أما ثالثيما فيك اهلل
الركف القكم في الرعاية كالحفظ كالحماية.
كفي مشيد آخر مف مشاىد ابتبلء اهلل لنبيو ككقكفو إلى جانبو ،كفي قصيدتو " نشيد أو نشيج"،
يظير تناص شفاؼ في قكؿ الشاعر "مكاسي" في سياؽ القصيدة:
الم ْك َر عند ِاإل لو
و َ
ُ ِ
الء
حتّى
يكوف بو َ
الب َ

3

كيتابع:
ىذي المدين ُة والوبأ
أنقاضيا تَ ْنعى
ُ
الحمأ
صمى في َ
وَن ّ

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.8/2 ٓ ،
2
ٍٛهح اٌزٛثخ ،ا٠٢خ .51
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.32/2 ٓ ،
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الظمأ
فَتَ َك ْت بيـ ُر ُ
س ُؿ َ
يا لم َنبأ
إ ّنا أضعنا المتّكأ"

1

كؾ أ ٍىك
كالمكر مف عند اإللو
ؾ أ ٍىك ىي ٍقتيمي ى
يتناص مع قكلو تعالى " ىكًا ٍذ ىي ٍم يك ير بً ىؾ الًذي ىف ىكفىيركا لًييثٍبًتيك ى
ى
2
ً
نبيو حيف كاد لو مشركك
يي ٍخ ًريجك ى
يف"  ،ففي ىذه اآلية يذ ىكر اهلل ٌ
كف ىكىي ٍم يك ير الموي ىكالموي ىخ ٍي ير اٍل ىماك ًر ى
ؾ ىكىي ٍم يك ير ى

مكر مكرىـ عمييـ جزاء ليـ.
األشد نا
رد اهلل كىك
ٌ
م ٌكة ليحبسكه ،أك يقتمكه أك ينفكه منيا ،كقد ٌ
أما الشاعر فيأخذ ىذا المكر الذم أنقذ بو اهلل رسكلو مف كيد المشركيف ،ليصبح عند الشاعر
ببلء ،ينتج عنو الكباء كالخراب كاألنقاض التي تنعى مكت كؿٌ ما فييا ،كما كتذ ىكرنا كممة الحمأ بػ
اف ًم ٍف صٍمص و
"الحمأ المسنكف" الذم خمؽ اهلل منو اإلنساف ،كالكارد في قكلو تعالى " كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا ًٍ
اؿ
اإل ٍن ىس ى
ى ى
ى
ً
ؽ ىب ىش ار ًم ٍف صٍمص و
اؿ رب ى ً ً ً ً
اؿ ًم ٍف ىح ىموإ ىم ٍسين و
ًم ٍف ىح ىموإ ىم ٍسين و
اؿ
كف *  ...قى ى
ى ى
ُّؾ لٍم ىم ىبلئ ىكة إٍّني ىخال ه ن
كف *  ...ىكًا ٍذ قى ى ى
ً
ىس يج ىد لً ىب ىش ور ىخمى ٍقتىوي ًم ٍف صٍمص و
اؿ ًم ٍف ىح ىموإ ىم ٍسين و
كف ".3
لى ٍـ أى يك ٍف أل ٍ
ى ى
أما كممة " النبأ" في خاتمة القصيدة ،فيي تٌذ ٌكرنا بسكرة النبأ ،كاآليات األكلى منيا " ىعـ
ٌ
كف * ىع ًف الن ىبًإ اٍل ىع ًظ ًيـ " ،4كما ىك النبأ الذم يتساءلكف عنو ،كالجكاب عمى لساف الشاعر " ٌإنا
اءلي ى
ىيتى ىس ى
أضعنا المتكأ" ،أم أضعنا الراحة كالنعيـ الذم يذكرنا بما ينعـ بو السابقكف السابقكف في جنات النعيـ:
ً
ًً
"ى عمىى سرور مكض ى و
يف "
يي ى ٍ ي
يف ىعمىٍييىا يمتىقىابًم ى
كنة * يمتكئ ى

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.33/2 ٓ ،
2
ٍٛهح األٔفبي ،ا٠٢خ .41
3
ٍٛهح اٌؾغو ،ا٠٢خ .44-37
4
ٍٛهح إٌجأ ،ا٠٢خ .3-2
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المبحث الثاني :التناص الديني عبر األحداث واألماكف
المطمب األوؿ :الحج األصغر ومكة المكرمة
مف عنكاف القصيدة ندرؾ أف ىذه األبيات تتحدث عف رحمة عمرة قاـ بيا شاعرنا إلى تمؾ الديار
المباركة ،كمف خبلؿ القصيدة نستشعر تمؾ األجكاء الركحانية التي سيطرت عمى شاعرنا أثناء تنقمو
مف بقعة إلى أخرل ،كمف مكاف إلى آخر ،كالتي ظيرت جمية في أبيات القصيدة ،التي تنقؿ فييا
بركحو كجسده في أماكف لطالمنا عشقناىا ،الرتباطيا بسيرة خير األنبياء كخير الصحابة كخير السمؼ.
كنحف ىنا نقؼ عند بعض التناصات القرآنية التي كردت في القصيدة ،فأضفت جماال كركعة
عمى رقعتيا ،كرسمت سيرة مسيرة بآم القراف لحبيبنا محمد ،كنبي اهلل إبراىيـ –عمييما السبلـ .-كأكؿ
ىذه التناصات حيف يقكؿ الشاعر:
ما زالت تذكره طفال
ونبيا يتدثر أو يتزمؿ
وخديجة تحنو" ال يكذبؾ اهلل

1

يتحدث شاعرنا عف تمؾ المحظات الحرجة ،مف بداية نزكؿ الرسالة التي زلزلت حتى قمب النبي
(صمى اهلل عميو كسمـ) ،بكقع نزكؿ الكحي كالرسالة ،فقكلو "كنبيا يتدثر أك يتزمؿ" ،فيو تناص قرآني مع قكلو
2
ك"يا أىيُّيىا اٍل يمدثٍّير" ،3فالمكقؼ مكقؼ عظيـ ،فيو نزكؿ جبريؿ مف السماء ،يحمؿ
تعالى"يا أىيُّيىا اٍل يمزٍّم يؿ "  ،ى
ى

رسالة لمبشرية جمعاء ،تخرجيـ مف الظممات الى النكر ،رسالة محبة كسبلـ كاخاء كعدؿ كمساكاة.
تذكر إبراىيـ
تذكر إسماعيؿ

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.396/3 ٓ ،
2
ٍٛهح اٌّيًِ ،ا٠٢خ .2
3
ٍٛهح اٌّلصو ،ا٠٢خ .2
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والبيت وأمف الناس مثابتيـ
كيؼ الذرية أضحت بواد غير ذي زرع

1

كىنا يعكد بنا الشاعر إلى عمؽ التاريخ ،كعمؽ االنتماء كالكالء ،فما مف سعادة تفكؽ سعادة
الشعكر بأف ىذه األمة ضاربة بجذكرىا في أعماؽ التاريخ ،كأف مف يدعكف أنيـ أحفاد إبراىيـ سرقكا
األرض كالمقدسات كحتى األنبياء ،كىنا يتناص الشاعر بقكلو" :كالبيت كأمف الناس مثابيـ ...كيؼ
ت ًم ٍف يذٍّريتًي بً ىك واد ىغ ٍي ًر ًذم ىزٍروع ًع ٍن ىد
ىس ىك ٍن ي
الذرية أضحت بكاد غير ذم زرع" ،مع قكلو تعالى ":ىرب ىنا إًٍّني أ ٍ
اس تىي ًكم إًلى ٍي ًيـ كاريزٍقيـ ًمف الثمر ً
ً ً
ًً
ً
ً
ات لى ىعميي ٍـ
يمكا الص ىبلةى فى ٍ
اج ىع ٍؿ أى ٍفئ ىدةن م ىف الن ً ٍ
ٍ ى ٍ يٍ ى ى ى
ىب ٍيت ىؾ اٍل يم ىحرـ ىرب ىنا لييق ي
كف"
ىي ٍش يك ير ى

.2

ىذي الكعبة
جاؤوىا مف كؿ فجاج األرض
تحمؿ كؿ األلواف ...لغات ...دعوات

3

كىنا يرل مظاىر الكحدة اإلنسانية ،التي جمعت األبيض كاألسكد ،كالعربي كاألعجمي ،فجاء
بيـ مف أصقاع األرض استجابة لنداء ابراىيـ عميو السبلـ ،يطكفكف حكؿ الكعبة يعبدكف ربا كاحدا،
تحت راية نبي مف نسؿ إبراىيـ عميو السبلـ ،كفي قكلو ":جاؤكىا مف كؿ فجاج األرض" ،تناص مع
ً ً
يف ًمف يك ٍّؿ فى ٍّج ىع ًمي و
قكلو تعالى :كأ ٍّىذف ًفي الن ً
ؽ" ،4كذلؾ في
اس بًاٍل ىح ٍّج ىيأٍتي ى
كؾ ًر ىجاالن ىك ىعمىى يك ٍّؿ ى
ضام ور ىيأٍت ى
ى
قكلو ":تحمؿ كؿ األلكاف ...لغات ...دعكات" ،مع قكلو (صمى اهلل عميو كسمـ)  ":ال فضؿ لعربي عمى
عجمي ،كال ألبيض عمى أسكد إال بالتقكل".
ما أزخر ىذا الموضع بالخمؽ

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.397/3 ٓ ،
2
ٍٛهح ئثوا٘ ،ُ١ا٠٢خ .48
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.397/3 ٓ ،
4
ٍٛهح اٌؾظ ،ا٠٢خ .38
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بقموب واجفة وليى باآليات
ىذا أوؿ بيت أو آخر بيت
ِقبمتيـ أو قُبمتيـ

1

كىنا يؤكد مرة أخرل عمى عمؽ االنتماء ،فيذا البيت الذم يطكؼ حكلو في تطبيؽ سنة العمرة،
ىك أكؿ بيت كضع لمناس عمى كجو األرض ،كأكؿ بيت عبد اهلل فيو عمى كجو األرض ،كىك قبمتنا
التي نتكجو إلى اهلل فيو بالعبادة ،كأم انتماء أعظـ مف ىذا االنتماء؟ ،كفي قكؿ الشاعر ":ىذا أكؿ بيت
أك آخر بيت ...قبمتيـ أك قبمتيـ" ،تناص مع قكلو تعالى ":إًف أىك ىؿ ب ٍي وت ك ً
ض ىع لًمن ً
اس لىمًذم بًىبكةى يم ىب ىارنكا
ى ي
2
ً ً
اء ًم ىف الن ً
اس ىما ىكال يى ٍـ ىع ٍف ًقٍبمىتً ًي يـ التًي ىك يانكا ىعمى ٍييىا يق ٍؿ لًم ًو
ىك يى ندل لٍم ىعالىم ى
يف"  ،كقكلو تعالى ":ىس ىيقيك يؿ السُّفىيى ي

صر و
ً
ب ىي ٍيًدم م ٍف ىي ىش ي ً
اء ىعمىى
اٍل ىم ٍش ًر ي
اط يم ٍستىًق ويـ * ىك ىك ىذلً ىؾ ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ أيمةن ىك ىسطنا لًتى يك ي
ؽ ىكاٍل ىم ٍغ ًر ي
كنكا يشيى ىد ى
اء إلىى ى
ى
الن ً
كؿ ًمم ٍف
ت ىعمىٍييىا إًال لً ىن ٍعمى ىـ ىم ٍف ىيتبًعي الر يس ى
كف الر يسك يؿ ىعمى ٍي يك ٍـ ىش ًي ن
يدا ىك ىما ىج ىعٍم ىنا اٍل ًقٍبمىةى التًي يك ٍن ى
اس ىكىي يك ى
ً ً
ً
ً
ب ىعمىى ىع ًق ىب ٍي ًو ىكًا ٍف ىك ىان ٍ
يع إًي ىم ىان يك ٍـ إًف الموى
ىي ٍن ىقم ي
يف ىى ىدل الموي ىك ىما ىك ى
ت لى ىكبً ىيرةن إًال ىعمىى الذ ى
اف الموي لييض ى
اس لىرء ه ً
يـ"
بًالن ً ى ي
كؼ ىرح ه

.3

وأعود إلى الحرـ
فينا كانت أحياء قريش
إذ أطعميـ مف جوع
آمنيـ مف خوؼ
وىنا كانت لغتي
شعت مف آي القرآف

4

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.398/3 ٓ ،
2
ٍٛهح آي ّ٥واْ ،ا٠٢خ .:7
3
ٍٛهح اٌجموح ،ا٠٢خ .254-253
4
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.399/3 ٓ ،
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كيختـ قصيدتو الطكيمة كالتي طاؼ فييا تمؾ البقاع الطاىرة بتفقد أحياء قريش ،منبع الرسالة
كشعاع المغة كالحضارة ،ككيؼ أف اهلل أمف ىذه البقعة مف الخكؼ كرزقيـ مف الطيبات ،استجابة
لدعاء إبراىيـ عميو السبلـ بأف يرزؽ أىميا مف الثمرات ،كفي قكلو ":إذ أطعميـ مف جكع ...آمنيـ مف
طعميـ ٍّمف جكوع كآم ىنيـ ٍّمف ىخك و
ً
ً
َٰ
ؼ"
خكؼ" ،مع قكلو تعالى ":ىفٍم ىي ٍعيب يدكا ىرب ىى ىذا اٍل ىب ٍيت * الذم أى ٍ ى ى ي
ي ىى ي ٍ ٍ

.1

المطمب الثاني :التيو في سيناء
ىك ذات التيو الذم يغيب (حاييـ) في صحراء الحرب بيف حياة كمكت أك بيف مكت كمكت،
تماما كما غيب التيو (حاييـ) في صحراء سيناء ألربعيف سنة بيف حياة كمكت ،يقكؿ الشاعر "مكاسي"
عف ىذا الرجؿ الذم غيبتو الحرب كخطفت منو حياتو في تيو جديد ال يعمـ بنك إسرائيؿ متى نيايتو:
أبوؾ في غيابة الخفاء والزمف
في رحمة خفية الخطى
وصار س ار مرتيف
في حضرة الكفف
(حاييـ) تاه في سيناء
ثانية يتوه
وعنده بال غطاء
ماتي وفتحي وعالء

2

3
اؿ فىًإنيىا
ىنا يبرز تناص كاضح بيف قكؿ الشاعر(":حاييـ) تاه في سيناء"  ،مع قكلو تعالى" قى ى

ًً
ً
ً
كف ًفي ٍاأل ٍىر ً
يف".4
ٍس ىعمىى اٍلقى ٍكًـ اٍلفىاسق ى
يف ىس ىنةن ىيتييي ى
يم ىحرىمةه ىعمى ٍي ًي ٍـ أ ٍىرىبع ى
ض فى ىبل تىأ ى
1

ٍٛهح لو ،ِ٠ا٠٢خ .4-3
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.254/2 ٓ ،
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.254/2ٓ ،
4
ٍٛهح اٌّبئلح ،ا٠٢خ .37
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المطمب الثالث :صمب المسيح عميو السالـ
ال شؾ أف التراث الديني المسيحي ،بما يحتكيو مف عذابات الصمب كمفاىيـ التضحية كالفداء
غني باإليحاءات كالرمكز الشعرية المتناغمة مع عذابات الفمسطيني كىمكمو كتضحياتو ،كىناؾ درجة
عالية مف التطابؽ المكضكعي بيف الفادم (المسيح) كالفدائي (المقاتؿ الفمسطيني) ،فكبلىما يصؿ ذركة
العطاء ،كىك المكت مف أجؿ أف يمتمؾ المعجزة ،كالمعجزة في الحالتيف ىي الخبلص لآلخريف"،1
"فالمسيحيكف يؤمنكف أف آدـ عميو السبلـ أكؿ البشر قد عصى اهلل عندما أكؿ مف الشجرة فصار
خاطئا ،فبذلؾ يصبح كؿ أفراد ذريتو خطاة مستحقيف لمعقاب في اآلخرة باليبلؾ األبدم ،لذا يأتي
المسيح ليفدم البشر مف آالميـ كيتحمؿ خطاياىـ" ،2كىذا يدؿ عمى أف الصميب أصبح رم از في الديف
المسيحي ،لذا تردد الحديث عف الصمب كالصميب في أشعار الشعراء كخاصة الفمسطينييف منيـ ،فيقكؿ
الشاعر "مكاسي" في قصيدتو "الفارس":
الفارس المصموب آف لو الترجؿ
وأنا قعيد ال أجيد الكر
أوقفت أنفاسي عمى أمؿ التحوؿ
فإذا زماني مر
الفارس المصموب آف لو الترجؿ

3

1

ٔي ٗ٠أثٚٔ ٛبي ،اٌْ٦و اٌفٍَ ٟٕ١ٞاٌّمبرً-كهاٍخ ف ٟاٌٛال١٦خ اٌفٍَ١ٕ١ٞخ ،2ٛ ،ارؾبك اٌىزبة ٚاٌٖؾف ٓ١١اٌفٍَ ،ٓ١١ٕ١ٞاٌٍَٞخ اٌ١ٕٝٛخ
اٌفٍَ١ٕ١ٞخ.82ٓ ،َ2::5 ،
2
٢ٕ٠وّ١ٍٍ :بْ ١ب٘و ،لٖخ اٌل٠بٔبدِ ،3ٛ ،ىزجخ ِلث ،ٌٟٛاٌمب٘وح.525-524ٓ ،َ2::9 ،
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.46/2 ٓ ،
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برغـ إيماننا بنفي الصمب بحؽ عيسى المسيح عميو السبلـ في ديننا اإلسبلمي ،حيث قاؿ
ً
تعالى ":كقىكلً ًيـ إًنا قىتىٍم ىنا اٍلم ًس ً
صمىيبكهي ىكلى ًك ٍف يشٍّبوى لىيي ٍـ ىكًاف
ى ى
يسى ٍاب ىف ىم ٍرىي ىـ ىر يسك ىؿ المو ىك ىما قىتىميكهي ىك ىما ى
يح ع ى
ى ٍ ٍ
1
اختىمىفيكا ًف ً
ً
كثير
اع الظ ٍّف ىك ىما قىتىميكهي ىي ًق نينا"  ،إال أف ىناؾ ان
يف ٍ
يو لىًفي ىش ٍّؾ ًم ٍنوي ىما لىيي ٍـ بً ًو ًم ٍف ًعٍموـ إًال اتٍّىب ى
الذ ى

مف المعجزات التي أثبتيا القرآف تناغمت مع نظرة المسيحييف لمغاية مف الصمب أال كىك التضحية
كالفداء كالمحبة كالسبلـ.
في قكؿ الشاعر "الفارس المصمكب آف لو الترجؿ" ،تناص ديني مع عقيدة الصمب عند
النصارل ،كقد يعتبر انزياحا دالليا لمفيكـ الصمب عف المسمميف كدليؿ ذلؾ اآلية القرآنية التي
ذكرناىا.

المطمب الرابع :قصة أصحاب الفيؿ
كظؼ كثير مف الشعراء قصة أصحاب الفيؿ في قصائدىـ ،فصكرة الطير األبابيؿ كىي ترمي
أصحاب الفيؿ بحجارة مف سجيؿ ىي صكرة تكارثيا المسممكف جيبل بعد جيؿ بقراءة ىذه السكرة
القرآنية ،فتقدـ دعما معنكيا كبي ار في نفكس المكاطنيف خاصة المقاكميف لبلحتبلؿ كلمغزاة ،فيذه الطيكر
األبابيؿ التي أرسميا اهلل تعالى ،لييمؾ الغزاة الذيف أرادكا بببلد المسمميف شرا ،أضحت رم از لمذيف
يقاكمكف الغزاة كالمحتميف ،خاصة إذا كاف ىؤالء المقاكمكف صغار السف كأطفاؿ الحجارة الذيف تحدكا
قكات االحتبلؿ بصدكر عارية ،إال مف إيمانيـ بحقيـ في أرضيـ التي تنبت األطفاؿ كالحجارة.
ىكذا كظؼ الشعراء الفمسطينيكف حادثة أصحاب الفيؿ ،كما كظفكىا لخدمة أغراض أخرل
سياسية كغير سياسية.

1

ٍٛهح إٌَبء ،ا٠٢خ .268
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كال يبتعد شاعرنا "مكاسي" عف تكظيفو لحادثة أصحاب الفيؿ عف إخكتو الشعراء أبناء القضية
الكاحدة كالجرح الكاحد ،بؿ كيتكسع أكثر في تكظيؼ ىذه الحادثة ،لتصؿ إلى دائرة أكسع ،يقكؿ في
إحدل قصائده:
الطير أبابيؿ
يرمي حج ار مف سجيؿ
ال تبؾ العيف
ممكا رمنا أو كاف العذر
وأنا الممؾ الضميؿ
انظرني حتى الفجر"

1

يؿ * تىرًمي ًيـ بً ًح ىجاروة ًم ٍف ًس ٍّج و
يؿ".2
كفي قكؿ الشاعر تناص مع قكلو تعالى" ىكأ ٍىر ىس ىؿ ىعمى ٍي ًي ٍـ طى ٍي نار أ ىىبابً ى
ى
ٍ ٍ
كفي مكضع آخر يقكؿ الشاعر:
مف يرد السيؼ في غمد الوطف؟
(السيؼ المنصور يستقبؿ عبد المطمب)
يركبو فيال أبيض ،ويبدو وقتيا
أنو لمبيت رب يحميو

3

كفي قكؿ الشاعر تناص مع قكؿ عبد المطمب عندما ىاجـ أبرىـ األشرـ الكعبة ،كلـ يجد حكال
منو كال قكة في صد ىذا الغزك عمى بيت اهلل ،كبعث لو أبرىة ليفاكضو عمى األمر ،كعندما كصؿ إلى

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ،228/2 ٓ ،
2
ٍٛهح اٌف ،ً١ا٠٢خ .5-4
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.236/2 ٓ ،

57

الكعبة قاؿ مقكلتو المشيكرة" :لمبيت رب يحميو" ،تسميما بعدـ قدرتو في الدفاع عنيا أماـ ىذا الجيش
الجرار.
يصكر شاعرنا ىذا المشيد االستسبلمي كيستحضره في مشيد مماثؿ ،أغمدت فيو السيكؼ ،كلـ
نجد لمكطف مف يحميو مف أصحاب الفيؿ.

المطمب الخامس :اليجرة النبوية الشريفة
لقد كظؼ الشعراء حادثة اليجرة في خدمة كثير مف القضايا التي تخص كاقعنا العربي ،كعمى
كاقعنا الفمسطيني عمى كجو الخصكص ،فيذا شاعرنا "مكاسي" يكظؼ حادثة اليجرة ،كلكف في انزياح
داللي عف المعنى الحقيقي لبعض جكانب اليجرة ،أال كىك االختباء في الغار أثناء اليجرة مف مكة إلى
المدينة ،حيث يقكؿ:
وثاني اثنيف إلى غار الحياة
يقوؿ عند الكبرياء
ما زفت الحسناء
إال عمى ميد الظنوف
وأوؿ االثنيف في غار الحياة
يفمسؼ األشياء

1

في النظرة األكلى لقكؿ الشاعر "ثاني اثنيف" ك"غار" يطير القمب إلى حيث الحفظ كالحماية
كالرعاية لنبينا محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) كصاحبو ،كنعتقد مف خبلؿ ذلؾ أف اهلل أراد أف يثبت
دليبلن عمى قدرتو كرحمتو بنبيو كصاحبو ،حيث يبدك لنا لمكىمة األكلى أف أكؿ االثنيف في الغار ىك
محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) ،كثاني االثنيف في الغار ىك صاحبو أبك بكر الصديؽ _رضي اهلل

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.8/2 ٓ ،
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عنو_ ،كالمذاف كانت صحبتيما ميبلد حياة جديدة في المدينة المنكرة ،بعد صراع طكيؿ مع الباطؿ
كأىمو في مكة المكرمة ،أما ثالثيما فيك اهلل الركف القكم في الرعاية كالحفظ كالحماية.
كلكف سرعاف ما نرل في النص انزياحا دالليا ،إلثبات قضية أخرل ،كاستخراج دالالت أخرل
في مكضكع آخر يخص غار الحياة التي بدأت بأكؿ االثنيف آدـ ،كثاني االثنيف حكاء عمييما السبلـ،
كلكف ال نختمؼ أف الغاريف ىما حياة جديدة ،كاف ما قبميا كليا ما بعدىا.

المطمب الخامس :رحمة اإلسراء إلى أرض اإلسراء
كظؼ شعراء فمسطيف حادثة اإلسراء كالمعراج بقكة في قصائدىـ ،الرتباط ىذه الحادثة بفمسطيف
كبيت المقدس ،فحادثة اإلسراء كانت مف بيت النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) في مكة المكرمة إلى بيت
المقدس كالمسجد األقصى في فمسطيف ،كما عرج فيو إلى السماكات عبر بكابة األقصى كبيت المقدس
كفمسطيف ،لذلؾ كاف ليذه الحادثة األثر الكبير في نفكس الشعراء ،فكظفكا الحادثة بما يخدـ قضيتيـ.
يقكؿ شاعرنا "فاركؽ مكاسي" قصيدتو " المزمور الحادي والثالثوف ،اشتياء":
وعيوف الحقتيا ذاىمة
تشتيي أف ترفع األعالـ في أرض السماء
تشتيي أف تشرب المحبوب في التربة
أف تؤاتي لحظة اإلسراء
فمماذا أرضنا الخصبة
لـ تسممنا العطاء؟؟

1

1

فبهٚق ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.235/2 ٓ ،
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المبحث الثالث :توظيؼ الثيمة في التراث الديني
تعريؼ الثيمة :الثيمة مصطمح أدبي مستمد مف الكممة اإلنجميزية ) (themeكتعني الفكرة
الرئيسة ،كىي" المككف األساسي لمجممة أك النص مثؿ ثمة الفرح أك الحزف ،أك الحب ،أك المكت في
أم نص في مجمكعة مف النصكص".1

المطمب األوؿ :األمؿ واألجؿ
في ديكانو "اعتناؽ الحياة كالممات" الذم صدر عاـ 1979ـ ،يسعى الشاعر لمتخفيؼ مف كطأة
المكت بالتعبير عف بعض القصائد التي تنبض بالحياة ،ليكسر فييا الحاجز الرىيب الذم يكاد يسيطر
عمى النفس ،كيكقفيا عف االستمرار في الحياة في لحظة مف المحظات كعند مكقؼ مف المكاقؼ ،كلكف
سرعاف ما يجذبو عظيـ الحدث كالمكقؼ ،ليرده إلى ذلؾ المربع في قصائد دلت عمى ظبلمية الصكرة
كقكتيا.
لقد كثرت في ىذا الديكاف القصائد التي تتحدث عف ثيمة البقاء كالثبات ،بؿ الحب رغـ المكت
الذم يحدؽ كيحيؽ بنا ،يقكؿ في قصيدتو "ركاية قبؿ النياية":
لو ذات مرة
مف قبؿ أف يأتي الغروب
آتي إليؾ لنرتوي
مف بعض ما تروي القموب

1

عبك٥ ،يد ِؾّل٢ٔ ،و٠خ اٌٍّٖٞؼ إٌمل ،ٞاٌمب٘وح :اٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ اٌ٦بِخ ٌٍىزبة.5:1 ٓ ،َ3113 ،
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آتي إليؾ ألبتدي
مف قبؿ أف يأتي انتياء

1

فيك في ىذه األبيات يسعى لممحافظة عمى الحب -نبض الحياة حتى الرمؽ األخير ،ألف الحب
ىك اشتياء المحبكب كامتبلء الحياة:
"أي امتالء
أي اشتياء
ال أنتيي حتى ولو كاف انتياء"

2

إنو يحرص عمى استغبلؿ المحظات قبؿ الغركب ،فيك يعرب أف النياية ال بد منيا:
"وخطاب أجساد وضوء
ثـ انطفاء"

3

إنو صراع بيف التمسؾ بالحياة كأسبابيا كبيف المكت كحتميتو.
يتنقؿ شاعرنا في ديكانو بيف حياة كمكت ،كبيف ثبات كتسميـ ،كبيف طكؿ أمؿ كحتمية أجؿ ،إلى
أف يصؿ بنا إلى قصيدتيف ىما قصيدة " لعبة السفر والموت" 4كقصيدة " الصمت".

5

لقد كانت قصيدة "لعبة السفر كالمكت" في أشكاؿ كدكائر كخطكط (رسـ تكضيحي) تتقاطع فييا
كممات مفردة ,حيث كانت ىذه التجربة تسجيبل فنيا لحادثة كادت أف تكدم بحياة الشاعر ،كما ذكر

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.299/2 ٓ ،
2
ْ.299/2 ٓ ،َ.
3
ْ.298/2 ٓ ،َ.
4
ْ.326/2 ٓ ،َ.
5
ْ.32:/2 ٓ ،َ.
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ذلؾ في كتابو "أقكاس مف سيرتي الذاتية" ،كيمييا في ديكانو قصيدة " الصمت" التي ختـ فييا ديكانو
الشعرم "اعتناؽ الحياة كالممات" ،ككانت قصيدة "الصمت" تمثؿ عنكانان ألربع صفحات بيضاء ،مما
جعؿ مف ىاتيف القصيدتيف سببا الستغراب البعض ،أك دعاباتيـ ،فيذه المسؤكلة عف اختيار النصكص
في مناىج التعميـ تسأؿ الدكتكر إف كاف يكافؽ عمى اختيار قصيدتو "المعبة" ،كصديؽ آخر يأتيو مفاخ ار
بأنو يحفظ لو قصيدة عف ظير قمب ،كعندما يطمب منو أف يقرأىا يصمت صمتا طكيبل ،يقصد بذلؾ
قصيدة "صمت" التي تقتصر عمى العنكاف فقط.
لقد تناكؿ قصيدة "الصمت" الناقد السكرم محمد السمكرم بالتحميؿ في صحيفة "الفرات" ،كما
كبينا جكانب
تناكليا الدكتكر محمد خميؿ بدراسة كافية في أربع حمقات في صحيفة "االتحاد" الحيفاكيةٌ ،
فنية أرتأياىا كؿ مف منظكره ،لكني أكد ىنا أف أتناكؿ ىاتيف القصيديف مف جانب آخر كمف زاكية
أخرل ،لعمي أصؿ إلى شيء مف االطمئناف الشخصي في فيميما ،فما كتب لـ يكف ليجيب عف أسئمة
التناص التي أراىا.
إف قصيدة "لعبة السفر كالمكت" ،التي اشتممت عمى أشكاؿ كدكائر كخطكط تتقاطع فييا كممات
مفردة ،ىي بمثابة رسـ تصكيرم تكضيحي لبعض المشاعر التي اختمطت في لحظات كاف بيا الشاعر
بيف الحياة كالمكت ،كاختزلت الحياة بكؿ تفاصيميا في تمؾ المحظات.
(شركؽ كغركب ...كقبكر كجذكر كجسكر ...نساء كشراع ...كأماـ ككراء ...كفكؽ كتحت...
كشطكط كلقاء ...كتقاطع نيكد كسجكد كعطاء ككعكد ...كآخرىا قدر ،تمؾ ىي الكممات التي احتكتيا
األشكاؿ كالدكائر ،ككأنو يقكؿ في تمؾ المحظات التي داىمنا فييا المكت ككدنا أف نككف في عالـ آخر،
تداخمت فييا أحداث الدنيا كتقاطعت ،كتراكمت في لحظة انتظرنا فييا القدر كما يكتبو لنا.
فالشركؽ كالغركب استمرار الحياة بعد رحيؿ أم منا ،كنبلحظ أف النساء أك المرأة لفظة متكررة في
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أماما ،كتنقمب األمكر كما انقمبت السيارة ،كتنتيي بكممة
مخزكف الشاعر .يصبح األماـ كراء كالكراء ن
(قدر) ،فيكذا ىك الحاؿ كالمآؿ.
في تمؾ المحظات المخيفة كؿ أحداث الدنيا تتسارع كتتزاحـ ،لتشكؿ عبئا عمى الفكر كتفرض
كتماشيا مع ذلؾ التسارع ،إنو المكت الذم كاد أف ينيي كؿ
نفسيا بقكة ،كينبض القمب استجابة
ن
تفاصيؿ الحياة ككؿ آمالنا كأحبلمنا ،كالذم ىك قادـ ال محالو.
ىذا يجعمنا نعكد إلى تراثنا الديني ،كالى سيرة النبي محمد (صمى اهلل عميو كسمـ) ،كالى حديثو
الشريؼ الذم ركاه ابف مسعكد رضي اهلل عنو في باب "ذكر المكت كقصر األمؿ" كالذم يقكؿ فيو":
خط النبي ،صمى اهلل عميو كسمـ ،خطان مربعان ،كخط خطان في الكسط خارجان منو ،كخط يخططان صغا انر
إلى ىذا الذم في الكسط مف جانبو الذم في الكسط ،فقاؿ :ىذا اإلنساف ،كىذا أجمو محيط بو أك قد
أحاط ،كىذا الذم ىك خارهج أممو ،كىذه الخطط الصغار األعراض ،فإف أخطأه ىذا نيشو ىذا ،كاف
أخطأه ىذا نيشو ىذا".1

تناص كاضح كشفاؼ بيف األشكاؿ كالدكائر كالكممات التي رسميا الشاعر في مسألة السفر
كالرحيؿ كالمكت ،كبيف ما خطو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مف أشكاؿ كخطكط ككممات في مسألة
األمؿ كاألجؿ.

1

أفوعٗ اٌجقبه ،ٞوزبة اٌولبق ،ثبة ف ٟاألًِ ،)9:/9( ٌٗٛٝٚهلُ.)7528( :
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فحديث ابف مسعكد أكضح الصكرة ،فيذا مربع أك مستطيؿ ،كىنا نقطة ىذا اإلنساف ،كىذا خط
طالع مف الخط المربع خط طكيؿ ،كىذه بجانب ىذا الخط داخؿ المربع خطكط صغار.
فيذا اإلنساف ،كىذا األجؿ محيط بو ،كىذا الخط الطكيؿ الذم خارج مف المربع ىك األمؿ ،كىك
المسار ،كالممذات ،كالمحبكبات ،كما إلى ذلؾ ،يريد أف يفعؿ كذا
ما يرتجيو اإلنساف كيؤممو ،مف
ٍّ
كيحصؿ كذا ،كيتجر بكذا ،كيحقؽ كذا ،كيعمؿ المشاريع ثـ يأتي األجؿ.
ٍّ
فيذه الخطكط الصغار بجانبو ىي األعراض ،يعني :ما يعرض لئلنساف ،فإذا أخطأه ىذا ،نيشو
ىذا ،كالنيش إنما يككف لميكاـ ،كذكات السمكـ كالحية ،كنحك ذلؾ ،فيذه األعراض التي تعرض
لئلنساف ،ىذه المرة انقبلب بالسيارة ،لكنو سمـ ،ىذا عرض مف األعراض عرضت لو ،المرة األخرل
طاح ،كانكسر ،لكنو سمـ ،كالمرة الثالثة كقع لو مرض شديد ،لكنو سمـ ،تجاكز ىذا المرض ،لكف إذا
جاء األجؿ مات كلك كاف عمى فراشو.
ىنا تظير الصكرة جمية كاضحة في تمؾ القصيدة الغامضة ،كتتضح معالميا ،كنستطيع أف
نمسؾ بخيكطيا ،كأف نقرأىا قراءة كاضحة جمية.
ما زلنا في حضرة المكت في قصيدة "الصمت" كالتي ختـ بيا شاعرنا ديكانو المميء برائحة
المكت كالتفكر في لحظات ما بعد الحياة ،كلعمنا مف ىذا العنكاف الذم كاف بداية القصيدة كنيايتيا
ندرؾ كـ األفكار المتبلطمة كالمتداخمة التي عجزت الحركؼ عف ترجمتيا كصياغتيا ،كالتي سيطرت
عمى العقؿ كالقمب لتعجزه عف كتابة الحركؼ التي تعبر عما يجكؿ في الفكر كالخاطر.
في ىذا العنكاف تناص مع عدد مف اآليات القرآنية ،كاألحاديث النبكية التي تحدثت عف
الصمت ،كيبرز -خاصة-تناص كاضح كجمي مع حديث الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ) الذم يقكؿ
فيو" :إف اهلل يحب الصمت عند ثبلث :عند تبلكة القرآف ،كعند الزحؼ ،كعند الجنازة".
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فالحديث شديد الكضكح ،الصمت عند ثبلثة ،منيا الجنازة ،ففي حضرة المكت يسكد الصمت،
ليس عبثا أف يدعكنا رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ) إلى الصمت عند المكت ،إلعماؿ الفكر في ىذا
المعبر المف ٌكر ،كفيو
المكقؼ العظيـ الميكؿ ،الذم تعجز دكنو الكممات كتتطاير األحرؼ .إنو الصمت
ٌ
رحمة داخمية ككعظ كعبرة.
مف ىنا كاف شاعرنا يكتب عنكانا لمخزكف ىائؿ مف االفكار التي تتكارد كتتزاحـ عمى العقؿ في
لحظات المكت أك اقترابو أك تكقعو أك مفاجأتو ،فيي لحظات تفكر – كما كرد في لغة ".....رفعت فييا
األقبلـ كجفت فييا الصحؼ" ،كبدأ العقؿ كالقمب بقراءة المشيد المكتكب عمى صفحات الداخؿ في
أجكاء يسكد فييا "الصمت".
المطمب الثاني :ثيمة الحؽ والباطؿ والغثائية
1
ً
ً
ت
اء فى ىسالى ٍ
لقد قدـ الشاعر لقصيدتو "الزبد" مف اآلية القرآنية في سكرة الرعد "أ ٍىن ىز ىؿ م ىف الس ىماء ىم ن

ً
ً ً
اع ىزىب هد ًم ٍثميوي ىك ىذًل ىؾ
اء ًحٍم ىي وة أى ٍك ىمتى و
أ ٍىكًد ىيةه بًقى ىد ًرىىا فى ٍ
احتى ىم ىؿ السٍي يؿ ىزىب ندا ىاربًنيا ىك ًمما ييكًق يد ى
كف ىعمىٍيو في الن ًار ٍابت ىغ ى
ً
ث ًفي ٍاأل ٍىر ً
ب
اس فىىي ٍم يك ي
ض ىك ىذلً ىؾ ىي ٍ
ىي ٍ
ض ًر ي
ب الموي اٍل ىحؽ ىكاٍل ىباط ىؿ فىأىما الزىب يد فىىي ٍذ ىى ي
ض ًر ي
اء ىكأىما ىما ىي ٍنفىعي الن ى
ب يجفى ن
اؿ ".2
الموي ٍاأل ٍىمثى ى
في القصيدة السابقة التي قمنا بتحميميا ،اختار الشاعر جزءان مف اآلية القرآنية عنكانا ليا ،كقدـ
بجزء مف اآلية ليسيؿ عمى القراء أك المتمقي فيميا ،كذلؾ بالربط بيف مضمكف اآلية كالسياؽ الذم
جاءت فيو مف جية كمضمكف القصيدة كرسالتيا مف جية اخرل.
مثبل لمحؽ كالباطؿ ،فقاؿ :إنو أنزؿ مف
الزبد :ىك ما يعمك الماء كنحكه مف الرغكة ،فاهلل ضرب ن
السماء مطرا ،فسالت أكدية بمقدار ممئيا ،فاحتمؿ السيؿ زبدا عاليا عميو ،كىك ما عمى كجيو مف قذر

1
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كنحكه ،كما احتمؿ مما يكقدكف عميو في النار مف جكاىر األرض كالذىب كالفضة كالنحاس ،طمبا
لزينة أك متاع ينتفع بو كاألكاني إذا أذيبت ،كمف ىذه يخرج زبد أيضا ،مثؿ زبد السيؿ كىك خبثو مما
تنفيو النار أك الكير(زؼ ينفخ فيو الحداد) ،ككذلؾ يضرب اهلل الحؽ كالباطؿ مثميما ،فأما الزبد مف
السيؿ كما أكقد عميو مف الجكاىر فيمكث كيبقى في األرض زمانا ،ككذلؾ يضمحؿ الباطؿ كينمحؽ
كاف عبل عمى الحؽ في بعض األكقات ،فالحؽ ثابت باؽ.
يصكر الشاعر جماعة يعرفيـ حؽ المعرفة ،يجتمعكف في ذكرل يكـ مشؤكـ نكبة أك نكسة أك
ىزيمة ،فيذا اليكـ مظمـ كمنطفئ في حياتيـ ،إنيـ مف أبناء الببلد كيعز عمييـ ما جرل لببلدىـ ،كلكف
يأنفكف أف يذرفكا الدمكع ،فتبقى الدمكع المتعبة غصة في مآقييـ ،تمتمئ عيكنيـ بالحزف حتى تضيؽ
عنو كمف يغص بالطعاـ أك الشراب ،يعترض في حمقو شيء منو فيمنعو عف التنفس.
ىؤالء الركاد تعذبكا كعانكا مف حياة اإلذالؿ التي يعيشكنيا كأبناء ببلدىـ أك شعبيـ ،فرايتيـ رمز
عزىـ أصبحت ذليمة كمنكسو ،إنيـ يغرقكف باأللـ الذم يؤرقيـ كيحرميـ مف الراحة كالطمأنينة ،آلميـ
مر الطعـ كفظيع ال يحتمؿ ،بؿ إنيـ يكرىكف طعـ ىذا األلـ المر ،فيبصقكنو كما يبصؽ اإلنساف
الطعاـ المر ،بؿ يخرجكف مف بطكنيـ ما أكمكه مف أفكاىيـ ،إف ىذا األلـ مف المستحيؿ معايشتو:
رواد اليوـ الكابي
غصوا مف دمع مجيد
عانوا مف ذؿ الراية
وارتكسوا
ذاقوا مر الطعـ
تفموا حتى قاءوا

1

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.4:/2 ٓ ،

66

ىؤالء الركاد كاعكف كمثقفكف ،عرفكا سر المعنة التي حمت عمييـ كعمى ببلدىـ كشعبيـ ،لقد
كشفكا أسباب المعنة التي حمت عمييـ كعمى ببلدىـ كشعبيـ ،لقد كشفكا أسباب المعنة كالنحس الذم
أصابيـ ،كمعرفة السر أشعمت نار الحزف في قمكبيـ كعقكليـ الحائرة كالمؤرقة:
عرفوا سر المعنة
واستعر الحزف المسيد

1

كفي ىذا الجك الفاجع كالحزف المستعر يذكركف إحدل األساطير كىي أسطكرة القط األسكد،
الذم يتشاءمكف بو إذا سار إلى الجية اليسرل حيف يمتقكنو ،بينما يتفاءلكف بو إذا سار إلى الجية
اليمنى ،تمنكا الخبلص مف العذاب ،كأف يسير القط األسكد نحك الجية اليمنى ،لقد أفرحتيـ ىذه األمنية
كأضحكتيـ كتغير الحاؿ ،انتقمكا إلى حالة األمؿ كالتفاؤؿ ،ترددت أغنية قكية صاخبة ،تغترؼ كمماتيا
المجمجمة مف حناجر ذات عزيمة قكية متجددة ،تحث عمى السير كاالنطبلؽ نحك األماـ كالمستقبؿ،
تماما كحادم اإلبؿ الذم يسكقيا كيغني ليا لتغذ السير كتسرع في مشييا:
ذكروا أسطورة
(نحو الجية اليمنى
سار القط األسود)
ضحكوا لألمنية
رانت أغنية
مف عزـ فياض تغترؼ
تحدو :بمدي يا بمدي

2

1
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كالراكم أك الشاعر يحب ببلده حبا جما ،كىك كالحادم يعرؼ طريؽ الخبلص كطريؽ الصكاب،
إف ىذه الطريؽ ليست صعبة عمى مف يؤمف بالخبلص ،كينطمؽ بعزـ فياض نحكه ،إنيا طريؽ تتؤلأل
بكؿ غاؿ ثميف ،إنو بتبصرتو يغرم الخامميف عمى االنطبلؽ مف أجؿ نيؿ الحرية كاالستقبلؿ كالعزة
كالكرامة.
وأنا الكمؼ
بالدرب تأللئ بالعسجد
تبصرة تغري مف يقؼ

1

إف دكر الراكم ىك شحذ الحسـ ،كتشجيع الخامميف عمى السير كالتحرؾ في درب الخبلص،
كاغرائيـ بما سيبلقكنو مف مكاسب كغنائـ.
لقد ساركا كأبحركا طبلبا لمغاية ،إف غايتيـ ىي التخمص مف الذؿ ،كاسترداد حريتيـ ككرامتيـ،
لقد رفعكا راية النضاؿ كالمكاجية في نير الحياة ،التي تقدس كتبارؾ كتفي لمف يحبكنيا حبا طاى ار
صافيا:
جازوا صمدا لمغاية
رفعوا الراية
في النير األوفى
لمحب األصفى

2

كرغـ التضحيات كالمشاؽ التي يكاجيكنيا ،لـ يضعؼ حبيـ الكبير لبمدىـ ككطنيـ:
ما وىف الشغؼ

3

1
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سيرة الجياد كالنضاؿ حممت كالسيؿ الزبد العالي كالمتكاثر ،كال شؾ أنيا حممت الغالي كالثميف
أيضا ،فيناؾ مف يجاىدكف دفاعا عف الحؽ ،كىناؾ مف يقاتمكف بالباطؿ ،كالصراع بيف الحؽ كالباطؿ
لـ ييدأ بعد ،كاألحزاف عميقة ككثيرة كمكجعة.
كالباطؿ ال بد أف يضمحؿ كينمحؽ ،كاف عبل عمى الحؽ ،فاهلل يمحؽ الباطؿ بالحؽ.
السيؿ احتمؿ الزبد الرابي
فاقذؼ بالحؽ عمى الباطؿ
فمتى ييدأ روع الغاب؟
آه مف حزف واغؿ

1

ال شؾ أف "الزبد" يرمز إلى الباطؿ الذم يسكد كيعمك أىمو في بعض األكقات كاألزمنة ،كلكف
ىذا الزبد يذىب مرميا كمسحكقا لما يندثر أىمو كيختفكف ،أما "ما ينفع الناس " فرمز لمحؽ كأصحابو.
فإذا حرمكا مف حقيـ زمنا ،فبل يعني ىذا حرمانيـ منو إلى األبد ،فبل بد أف يتكاجو أصحاب
الحؽ كسالبي الحؽ يكما ،كسكؼ ينتصر الحؽ عمى الباطؿ ،فيسترد أصحاب الحؽ حقيـ ،ألف الحؽ
ينفع األرض كأىميا ،لذا يبقى أصحابو كالمدافعكف عنو.
ً
ً
ت أ ٍىكًد ىيةه بًقى ىد ًرىىا
اء فى ىسالى ٍ
كفي ىذه القصيدة "الزبد" يقدـ الشاعر ليذه باآلية " :أ ٍىن ىز ىؿ م ىف الس ىماء ىم ن
ً
ً ً
اء ًحٍم ىي وة أ ٍىك ىمتى و
اع ىزىب هد ًم ٍثميوي ىك ىذلً ىؾ ىي ٍ
فى ٍ
ب الموي
ض ًر ي
احتى ىم ىؿ السٍي يؿ ىزىب ندا ىاربًنيا ىك ًمما ييكًق يد ى
كف ىعمىٍيو في الن ًار ٍابت ىغ ى
ً
ث ًفي ٍاأل ٍىر ً
اس فىىي ٍم يك ي
ض ىك ىذلً ىؾ ىي ٍ
ب الموي
ض ًر ي
اٍل ىحؽ ىكاٍل ىباط ىؿ فىأىما الزىب يد فىىي ٍذ ىى ي
اء ىكأىما ىما ىي ٍنفىعي الن ى
ب يجفى ن
اؿ".2
ٍاأل ٍىمثى ى

1
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التناص مع ىذه اآلية يؤكد زكاؿ الحؽ كاضمحبللو كاف بقي زمنا ،فبل بد لمحؽ أف ينتصر عمى
الباطؿ كما يختفي الزبد فكؽ السيؿ ،كال يبقى سكل ما يفيد الناس مف جكاىر األرض كالذىب كالفضة،
ىذه اآلية تجعمنا نتمثؿ الزبد المترابي كمصيره ،كما نتمثؿ الظالميف المتحكميف برقاب الناس بالباطؿ.
اهلل مد األرض كألقى فييا جباال تثبتيا ،كأنبت فييا مف كؿ صنؼ بييج ،ليعمـ كيذكر عباده
كيغرييـ بعبادتو ،لما ينتظرىـ مف جزاء كخير ،إذا ىـ اىتدكا بما يدعكىـ إليو كنفذكا ما أمرىـ بو،
كىكذا أيضا حاؿ إخكاف الشاعر كأبناء كطنو ،فيـ سينالكف كيقطفكف أجمؿ الثمار إذا سمعكا كبلمو
كعممكا بو.
ً
ؼ بًاٍل ىح ٍّ
كفي قكلو "فاقذؼ بالحؽ عمى الباطؿ" تناص مع اآلية " ىب ٍؿ ىن ٍقًذ ي
ؽ ىعمىى اٍل ىباط ًؿ فىىي ٍد ىم يغوي
ً
ً
فىًإ ىذا ىك ىز ً
كف"
اى ه
ؽ ىكلى يك يـ اٍل ىكٍي يؿ مما تىصفي ى
يى

.1

إف الحرب بيف األخيار كاألشرار ،أك بيف أصحاب الحؽ كمغتصبي حقيـ ،ال بد أف ينتصر فييا
أصحاب الحؽ ،كما يقذؼ الباطؿ بالحؽ فينتصر الحؽ كينمحي الباطؿ.

1

ٍٛهح األٔج١بء ،ا٠٢خ .29
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الفصؿ الثاني :التناص التاريخي في شعر فاروؽ مواسي
تمييد
يعرؼ التناص التاريخي بأنو "ذلؾ التناص النابع مف تداخؿ نصكص تاريخية مختارة كمنتقاة مع
ٌ
النص األصمي لمقصيدة ،كتبدك مناسبة كمنسجمة مع التجربة اإلبداعية لمشاعر ،كتكسب العمؿ األدبي
ثراء كانتفاعا"

1

"إف استحضار التاريخ كاستمياـ معطياتو الداللية في النص الشعرم ،ينتج تمازجا كيخمؽ تداخبل
بيف الحركة الزمنية حيث ينسكب الماضي بكؿ تحفزاتو كأحداثو عمى الحاضر بكؿ ما لو مف طزاجة
المحظة الحاضرة ،فيما يشبو تكاكبا تاريخيا يكمئ الحاضر إلى الماضي" ،2لذا استغؿ الشاعر
الفمسطيني معطياتيا ،لمتعبير عف قضاياه ،كىمكمو كبخاصة قضية الصراع العربي الصييكني كالحاؿ
حضكر في
نا
التي آلت إليو األمة العربية ،كاضفاء قيـ تاريخية كحضارية عمى نتاجاتو ،تجعميا أكثر
الكجداف العربي ،كأشد تأثي ار في الذات المتمقية بما تحممو مف قيـ معرفية ،كركحية كجمالية.
فالتناص التاريخي تداخؿ نصكص تاريخية مختارة قديمة ،أك حديثة مع النص الفني بحيث
تككف منسجمة كدالة قدر اإلمكاف عمى الفكرة التي يطرحيا المؤلؼ ،أك الحالة التي يجسدىا كيقدميا
في عممو.
لـ يقؼ الشاعر المعاصر عند حدكد المدكنات التاريخية ،بؿ تجاكزىا إلى ما ىك أبعد مف
أسمكبيا السردم ،حيث اختار منيا مناطؽ مشعة كمضيئة تنبض بالحيكية ،كأعاد صياغتيا ،كخمقيا
مف جديد بشكؿ يتناغـ مع تجاربو المعاصرة؛ ألف" تعامؿ الشاعر مع حساسية التاريخ يتـ عبر تقنيات
الفرز الجدلي لمكقائع كاالختيار كالتحكير كالتشكيو المتعمد ،عندئذ ال تتبقى الكاقعة التاريخية كما ىي،
1

أؽّل اٌي٥ج ،ٟاٌزٕبٓ ٔ٢و٠ب ٚرٞج١م١بِ ،ملِخ ف ٟكهاٍخ رٞج١م١خ ٌٍزٕبٓ ف ٟهٚا٠خ "هؤ٠ب" ٘بُّ غواث١خِ ،ىزجخ اٌىزبٔ ،ٟئهثلٓ ،َ2::4 ،
.3:
2
هعبء ١٥لٌ ،غخ اٌْ٦و اٌّ٦بٕو-لواءح ف ٟاٌْ٦و اٌّ٦بٕو ،كاه ِْٕأح اٌّ٦بهف ،اإلٍىٕله٠خ.312 ٓ ،َ2:96 ،
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بؿ تتحكؿ الكاقعة التاريخية بعد استخداميا كؿ ىذه التقنيات إلى كاقعة شعرية؛ ألف ىذا التحكؿ كالفرز
الجدلي ىما ما يميز الشعر عف التاريخ ،كدرجات اليضـ كاالمتصاص ىي التي تحدد درجة سيطرة
الشاعر عمى حساسية التاريخ" .1كطبيعة التعامؿ مع المعطيات التاريخية كأسمكب تكظيفيا الفني ىما
المذاف يمنحانيا الطاقة الشعرية كالقكة الداللية ،كيجعبلف ليا حضك انر قكيان كفعاال في مختمؼ النصكص
األدبية.
ممتزجا بكاقع العصر ،ككفؽ كاقع معرفي جديد يجمع بيف
فالشاعر المعاصر أعاد كتابة التاريخ
ن
الماضي كالحاضر ،كيستشرؼ آفاؽ المستقبؿ ،فقط " تككف الشخصية التاريخية محصكرة في إطارىا
أبعادا معنكية جديدة"
ركحا جديدة ،فتجتاز حدكدىا الضيقة ،كتكتسب
ن
التاريخي ،ينفخ فيو الشاعر ن

2

أبعادا
تؤىميا لمعايشة الحاضر ،كالتعبير عف رؤاه كقضاياه المعاصرة ،كتمنح العمؿ أصالة كعراقة ،ك ن
شمكليا يضـ أزمنة كأمكنة مختمفة.
طابعا
حضارية ،كتحفره في عمؽ التاريخ ،كتضفي عميو
ن
ن

1

٥ي اٌل ٓ٠إٌّبٕوح ،ؽبهً إٌٔ اٌْ٦وّٙ -ٞبكاد ف ٟاٌزغوثخ اٌْ٦و٠خ ،2ٛ،كاه وزبثبد -ث١وٚد.:6ٓ ،َ2::4 ،
2
ٕجؾ ٟاٌجَزبٔ ،ٟاٌٖٛهح اٌْ٦و٠خ ف ٟاٌىزبثخ اٌفٕ١خ األٕٛي ٚاٌفو ،2ٛ ،٣ٚكاه اٌفىو اٌٍجٕبٔ -ٟث١وٚد.2:5 ٓ ،َ2:97 ،
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المبحث األوؿ :التناص التاريخي عبر الشخوص

لقد أدرؾ الشعراء الدكر الذم تمعبو الشخصية التاريخية في نصكصيـ الشعرية ،فاىتمكا
بتكظيفيا مف أجؿ خدمة قضاياىـ ،كتعج أشعار الشعراء الفمسطينييف بالشخصيات التاريخية ،كمنيف
شاعرنا مكاسي.
كال يكاد ديكاف مف دكاكينيـ يخمك مف استدعاء الشخصية التاريخية ،الحتكائيا عمى مبلمح تعبر
عف قضايا شعبنا كىمكمو كأحبلمو.

المطمب األوؿ :عبد الرحمف الغافقي

1

يستحضر الشاعر مكاسي في قصيدتو "أنا ومحنة الغافقي" شخصية القائد عبد الرحمف الغافقي،
كيمبس نفسو تمؾ الشخصية التي تحسرت في لحظاتيا األخيرة عمى مجد بدأ بالزكاؿ بعد أف كصمت
جيكش المسمميف إلى أبكاب فرنسا ،فشاعرنا يتحسر عمى ىزيمة العاـ 1967ـ التي ضاع فييا ما تبقى
مف فمسطيف بعد أف ضاع قسميا األكؿ عاـ 1948ـ.
لقد كانت ىذه اليزيمة كىذه النكسة التي ضاعت فييا فمسطيف ،كما صاحبيا مف تخاذؿ األخكة
كاألقارب ،كبحث البعض عف الغنائـ المكىكمة ،ال تقؿ عف ىزيمة الغافقي في معركتو عمى أبكاب
فرنسا ،كالتي قاتؿ فييا حتى قضى بيف الصفكؼ دكف أف يتراجع أك ييادف ،في كقت تخاذؿ فيو األخكة
كاألقارب عف نصرتو ،كانسحب فيو البعض اآلخر مف المعركة استعجاال لمغنائـ بعد نشكة انتصار.

1

عثذ الردمه الغافمٍ٥ ٛ٘ :جل اٌوؽّٓ ثٓ ٥جل اهلل ثٓ ثْو ثٓ اٌٖبهَ اٌغبفم ،ٟأث١٦ٍ ٛل :أِ١و االٔلٌٌ ِٓ ،وجبه اٌمبكح اٌغياح اٌْغ٦بْ ،إٍٔٗ
ِٓ غبفك (ِٓ لجٍ١خ ٥ه ،ف ٟاٌ )ّٓ١هؽً ئٌ ٝئفو٠م١خ ،صُ ٚفل ّ١ٍٍ ٍٝ٥بْ ثٓ ٥جل اٌٍّه األِ ،ٞٛف ٟكِْك٥ٚ ،بك ئٌ ٝاٌّغوة ،فبرًٖ ثٍّٝٛ
ثٓ ٖٔ١و ٌٚٚلٖ ٥جل اٌ٦ي٠ي ،أ٠بَ ئلبِزّٙب ف ٟاالٔلٌٌ ٌٟٚٚ ،ل١بكح اٌْبٝئ اٌْول ِٓ ٟاالٔلٌٌ٢ٕ٠( .و :اٌيهوٍ ،ٟاأل٥الَ.)423/4 ٓ ،
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يستحضر شاعرنا عف أكلئؾ األجداد الذيف أتكا مف كؿ فج ،كحممكا رايات االنتصار في كؿ
مكقعة كيؼ أنيـ بككا عمى حالنا كعمى أحفادىـ الذيف باتكا ببل سيكؼ ،كأشعارىـ غدت ببل حركؼ.
أجداد أجدادي أتوا مف كؿ فج
بكوا وعادوا
أبطاليـ بال سيوؼ
أشعارىـ بال حروؼ
أرتاليـ شجف
عيونيـ تسائؿ الركباف
أوفى خبر
جيينة اليقيف غاب
والغافقي بيف الصفوؼ
فمتفتح السبيؿ
لمف يطوؼ

1

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.22/2 ٓ ،
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المطمب الثاني :أبو عبد اهلل الصغير

1

يستدعي الشاعر في قصيدتو "العودة إلى حكاية لقيط" شخصية أبي عبد اهلل الصغير ،ليدلؿ
عمى حالة مف الخذالف كالضياع التي كصؿ إلييا حاؿ األمة ،يستدعي تمؾ الشخصية ليصب فكؽ
رأسيا حميـ المسؤكلية مسؤكلية الضياع ،كاذا كانت لحظة مغيب الشمس التي سطعت عمى الغرب
طكيبل ،كنياية حقبة المجد كاالزدىار ،كآخر قطرة في اإلناء الناضب ىي حقبة أبي عبد اهلل الصغير
كأسرتو الحاكمة ،فإف رمز السقكط كقمة التخاذؿ ،كندامة الخيبة كالحسرة ،ىك ذلؾ الحاكـ األخير
لغرناطة آخر قبلع العرب في األندلس.
فأبك عبد اهلل الصغير كصمة الدىر كعار األبد كالزفرة االخيرة عند الشعراء ،إذ إنو ىك مف سمـ
مفاتيح ثمانية قركف مف المجد ،كيبقى مشيد الدمكع الخالد ألبي عبد اهلل يتجدد في كؿ حالة خيانة
كخذالف كىزيمة ،كىنا يقكؿ شاعرنا:
ظمت األسفار تذروني ىزائـ وتماتـ
وطفت في جبيتي كؿ الظالؿ والتتار
واستفقت اليوـ في عز النيار
كنت مخذوال كعبد اهلل
صغير األندلس

2

تظؿ صكرة أبي عبد اهلل الصغير المشكىة تطؿ عمى كؿ داخؿ لؤلندلس ،تمؾ الصكرة التي تمثؿ
شخصية ذليمة ميانة ،بذلت ماء كجييا لمعدك ،كخانت كؿ القيـ ،يقؼ شاعرنا مكاسي عمى تمؾ

1

أتى عثذ اهلل الصغُرِ ٛ٘ :ؾّل ثٓ  ٍٟ٥ثٓ ٍٛ٠ف ِٓ ،ثٕٖٔ ٟو ،ؽىُ ٍِّىخ غؤبٝخ ف ٟاألٔلٌٌ ٛ٘ٚ .آفو ٍِٛن األٔلٌٌ اٌٍَّّ ٓ١اٌٍّمت
ثبٌغبٌت ثبهللٍّ ،بٖ اإلٍجبْ ثبٌٖغ١و ،ثّٕ١ب ٍّبٖ أً٘ غؤبٝخ اٌيغبث( ٟأ ٞاٌّْإَ أ ٚاٌز ،)ٌ١٦ؽبٚي غي ٚلْزبٌخ ٥بّٕخ فؤبٔل ٚفُٙيَ
ٚأٍو٠ ٌُٚ ،فه أٍوٖ ؽزٚ ٝافك  ٍٝ٥أْ رٖجؼ ٍِّىخ غؤبٝخ ربث٦خ ٌفؤبٔلٚ ٚئ٠ياث١ال ٍِٛن لْزبٌخ ٚأهاع٢ٕ٠(ْٛو :األ٥الَ ،اٌيهوٍٓ ،ٟ
.)3:1/7
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.2:/2 ٓ ،
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األطبلؿ مستحض ار المحظات ،التي بكى فييا أبك عبد اهلل الصغير عمى ممؾ ضاع ،فيقكؿ في قصيدة
"قصر الحمراء":
فأبو عبد اهلل بكى مرة
والنافورة ظمت تبكي
وأسود سكنت دار رئاسة
تتوثب في إيقاع
تزأر ماء

1

فبكاء الناف كرة ما زاؿ مستم ار منذ بكى أبك عبد اهلل عمى ضياع األندلس ،كىك ما شعر بو مكاسي
عند رؤيتو لمدمكع المنيمرة مف نافكرة قصر الحمراء ،كيتأثر في أبياتو ىذا بابف حمديس الصقمي الذم
قاؿ:
وضراغـ سكنت عريف رئاسة

المطمب الثالث :نيروف

تركت خرير الماء فيو زئي ار

2

يستحضر مكاسي نمكذجا مف نماذج الصراع بيف المكت كالحياة ،الدمار كالبناء ،مف عمؽ
التاريخ اإلنساني مف خبلؿ قصة ركما التي أحرقيا نيركف ،لتتداخؿ كتتناص مع قصيدتو التي تجسد
إحراؽ كطنو كشعبو بطريقة أكثر بشاعة كشراسة ،حيث يقكؿ في قصيدة "نشيد أو نشيج":
وزعيميـ يقتات في البستاف
طابت لو فوح الروائح مف أمية
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ49/3 ٓ ،
2
وُرون :ئِجواٛٝه هِٚبٔ ،ٟؽىُ هِٚب ِٓ ٥بَ  َ 65ؽزٚ ٝفبرٗ ث٦ل مٌه ثأهث٦خ ْ٥و ٥بًِب .رْزٙو فزوح ؽىّٗ ثبٌؾو٠ك اٌن ٞكِو وض١وًا ِٓ
هِٚب ٥بَ  .َ 75ثٕ١ٔ ٝو ْٚاٌج١ذ اٌن٘جٚ ،ٟلٖوًا ٙقًّب  ٍٜٚإٌّٞمخ اٌّؾزولخٚ ،وبٔذ ٕ٘بن ئّب٥بد رمٛي :ئْ ٔ١و ْٚثلأ اٌؾو٠ك ٌَ١ز٤١ٞ
ثٕبء اٌمٖو .ار ُٙإٌٖبه ،ٜاٌن ٓ٠وبٔٛا ألٍ١خ آٔنان ف ٟهِٚب ٚلبَ ثا٥لاِ٢ٕ٠( ُٙو :اٌىبًِ ف ٟاٌزبه٠ـ.)35:-358/2 ٓ ،
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يمتذ في السفؾ المباح
وسديفيـ غنى قصيدا لمجراح
كي ال يرى أمويا
نيروف يبقى بكرة وعشيا
ما داـ في األرض الخنوع

1

يؤكد مكاسي في أبياتو أف نيركف سيتجدد في كؿ عصر ما داـ الخنكع يسيطر عمى الناس ،كما
دامت الشعكب منيزمة ال حراؾ فييا.
لقد جاء ىذا التناص مندمجا مع البنية التركيبية لمنص الحاضر ،فقد عانت فمسطيف مف الحرؽ
كالخراب كالدمار عمى يد المحتؿ كأعكانو ،فتجممت بالسكاد مثمما عانت منو ركما بعدما أحرقيا نيركف،
كلكف الحياة ىي األقكل ،فقد مات نيركف كعاشت ركما ،كسيمضي المحتؿ كيندخر كيبقى الكطف.

المطمب الرابع :رابعة العدوية

2

يستحضر شاعرنا شخصية رابعة العدكية ،شييدة العشؽ اإلليي كما يصفيا األدباء ،في حبيا
اإلليي كغزليا العميؽ ،ليكشؼ في قصيدتو "مكاشفة" عف مكنكف كمخزكف مف الحب يكتنز في
األعماؽ فيقكؿ:
أحبؾ حبيف أما أنا فحسبي أنت
عدوية
وخطفني مف األصحاب أنا الطيار
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.32/2 ٓ ،
2
راتعة العذوَة ٟ٘ :اِوأح وبٔذ رىٕ ٝثـأَ اٌقـ١و٥ ،بثلح ٍَِّخ ربه٠ق١خ ٚئؽل ٜاٌْقٖ١بد اٌّْٛٙهح ف٥ ٟبٌُ اٌزٖٛف اإلٍالِٚ ،ٟر٦زجو
ِإٍَخ أؽل ِنا٘ت اٌزٖٛف اإلٍالِِ ٛ٘ٚ ٟن٘ت اٌؾت اإلٌ ٟٙوّب لبي اٌن٘ج ٟف ٟاٌَ١و( ،أ٢وّ :نهاد اٌن٘ت2:4/2 ٓ ،؛ ٕٚفخ
اٌٖفٛح.)38/5 ٓ ،
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جداوؿ السراب
ترؼ ترؼ
بإشراؽ الرؤى
وينفض الجنوف
رسيس الشعاع
وتبرجت لؾ رابعة

1

فيك يشبو المحبكبة برابعة العدكية في حبيا كغزليا كتبرجيا كما يتصكر ،أك كما صكرىا البعض
في أدبياتو ،حتى غدت قبمة لمعشاؽ كالمحبيف ،كأصحاب القمكب المكجكعة كالمككية بنار الحب
كالشكؽ لرؤية المحبكبة.

المطمب الخامس :فدوى طوقاف 2والخنساء

3

مف الشخصيات التاريخية التي استحضرىا مكاسي الخنساء ،التي أرسمت أكالدىا إلى معركة
القادسية كعادكا إلييا شيداء ،كاستقبمت خبر كفاتيـ صابرة محتسبة.
يستحضر مكاسي شخصية الخنساء التاريخية مف خبلؿ قصيدة أىداىا إلى الشاعرة فدكل طكقاف
تحت عنكف "حمـ السالـ" يقكؿ فييا:
أختاه شعرؾ قبسة قدسية آنستيا دفئا يكفكؼ دمعتي
فالصبر يا خنساء مر عمقػػػػـ لكنػػػػػػػػػو مفتاحنا لمجنػػػػػػػػػػػػػػػة
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.61/2 ٓ ،
2
فذوي طىلان :أُ٘ ّب٥واد فٍَ ٓ١ٞف ٟاٌموْ اٌْ٦وِ ِٓ ٓ٠لٕ٠خ ٔبثٌٍ  ِٓ ٟ٘ٚئؽل ٜأ٥وق ٥بئالد فٌٍَٚ ،ٓ١ٞمجذ ثْب٥وح فٍَ،ٓ١ٞ
ؽ١ش ِضًّ ّ٦و٘ب أٍبًٍب لً٠ٛب ٌٍزغبهة األٔض٠ٛخ ف ٟاٌؾت ٚاٌضٛهح ٚاؽزغبط اٌّوأح  ٍٝ٥اٌّغزّ٢ٕ٠( ٤و :األ٥الَ ،اٌيهوٍ58/2 ٓ ،ٟ؛ ّ٦واء
فٍَ.)418 ٓ ،ٓ١ٞ
3
الخىطاء :رّبٙو ثٕذ ّ٥و ٚاٌٍَّ١خٕ ،ؾبث١خ ّٚب٥وح ِقٚوِخ ِٓ أً٘ ٔغل أكهوذ اٌغبٍ٘١خ ٚاإلٍالَ ٚأٍٍّذ،
ٚاّزٙود ثوصبئٙب ألفٙ٠ٛب ٕقو ٦ِٚب٠ٚخ اٌٍن ٓ٠لزال ف ٟاٌغبٍ٘١خٌ ،مجذ ثبٌقَٕبء ثَجت اهرفب ٣أهٔجز٢ٕ٠ ) ٟوٚ :ف١بد األ١٥بْ45/7 ٓ ،؛
األ٥الَ  ،اٌيهوٍ.)97/3 ٓ ،ٟ
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إنا عمى عض الزماف بواسؿ ال بد مف شعب لصدع العزة

1

ليس مصادفة أف يسقط شخصية الخنساء عمى الراحمة فدكل طكقاف ،التي رثت أخكييا إبراىيـ
كمف بعده نمر في قصيدة "الموت والرثاء" ،كما رثت الخنساء أخكييا معاكية كصخرا ،في تشابو شفاؼ
بيف خنساء الجاىمية كخنساء اإلسبلـ.
يصؼ مكاسي الشاعرة فدكل طكقاف بالخنساء ،كليس كثي ار عمى شاعرة كفدكل أف تشبو
بالخنساء ،فقد ذىب شاكر النابمسي إلى أكثر مف ذلؾ ،حيف رأل أف قصائد فدكل طكقاف المتقدمة
تجاكزت كتفكقت عمى قصائد الخنساء مف خبلؿ النمك العضكم لمقصيدة ،كتجاكز السطحية ،كتعمؽ
النفسية الحزينة ،كيأنس مكاسي بقبس مف نكر شعرىا ،فيستشعر دؼء الكممات التي تكفكؼ دمعو،
كتسعد قمبو ،كتشعره باألماف بعد أف كصفتو الشاعرة طكقاف ككصفت شعره بالرقيؽ ،كىي شيادة اعتز
بيا مكاسي كثيرا ،كدكنيا في كتابو "أقكاس مف سيرتي الذاتية".

المطمب السادس :أبو القاسـ الشابي

2

يستحضر الشاعر مكاسي العديد مف األدباء كالشعراء ،فيعطييـ قميبل مف حقيـ ،كيرفع مف
ذكرىـ ،كيعرؼ الناس عمييـ ،كيظير محبتو ليـ ،كتقديره ألعماليـ ،كىنا يستحضر شاعرنا شخصية
أبي القاسـ الشابي في قصيدتو "مع أبي القاسـ الشابي" فيقكؿ:
أثقمتؾ القيػػػػػػػود

في متاه األبػػػػػػػد

والنوى والصدود

طاولتؾ األمػػػػػػػد

وحياة الشػػػػػػرود

لعنة في الجسد

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.74/2 ٓ ،
2
أتى الماضم الشاتٍ :اٌٍّمت ثْب٥و اٌقٚواءّ ،ب٥و ر ِٓ َٟٔٛاٌٖ٦و اٌؾل٠ش ٌٚل ف ٟلو٠خ اٌْبث١خ ف٢ٕ٠( ٟو :األ٥الَ ،اٌيهوٍٓ ،ٟ
296/6؛ رواعُ ّ٦واء اٌّ٥ٍٛٛخ اٌْ٦و٠خ.)429/2 ٓ ،
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يا زماف السدود

وسدود الزمػػػػػػػف

المطمب السابع :امرؤ القيس

1

2

امرؤ القيس مف الشخصيات التاريخية التي رسـ مبلمحيا مكاسي في أشعاره ،كبعثيا في صكرة
جديدة مستمدة مف الكاقع الذم يعيشو ،فيك إنساف مثقؿ باليمكـ كاألحزاف ينتظر الثأر ،ففي المقطع
األخير لمقصيدة التي عنكنيا الشاعر "صورة جديدة المرئ القيس" 3يقكؿ:
ِ
ينش ُد
أبابيؿ
الطير
ْ
ُ
سجي ّؿ
يرمي َح َج ًار مف ّ
العيف
ال تَ ْب ِؾ
ْ
ذر
ُمم ًكا ُرْمنا أو َ
كاف ُ
الع ْ
ِّميؿ
وأنا الممؾ الض ْ
الفجر
أنظرني حتّى
ْ

4

استحضر مكاسي ىذه الشخصية التاريخية المثقمة باليمكـ ،في كقت أثقمو اليـ كالحزف عمى
ىزيمة حزيراف ،التي ضاعت فييا األراضي المتبقية مف فمسطيف.

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.79/2 ٓ ،
2
امرؤ المُص :اثٓ ؽُغو ثٓ اٌؾبهس اٌىٕل ،ٞوبْ ّب٥وا ٥وث١ب عبٍ٘١ب ٥بٌ ٟاٌٞجمخ ِٓ لجٍ١خ وٕلح٦ُ٠ ،ل هأً ّ٦واء اٌ٦وة ٚأُ٢٥
،
ّ٦واء اٌ٦وة ف ٟاٌزبه٠ـ ٦ُ٠وف ف ٟوزت اٌزواس اٌ٦وث١خ ثبٍُ " اٌٍّه اٌ "ٚ "ً١ٍٚم ٞاٌموٚػ٢ٕ٠(".و :اٌىبًِ ف ٟاٌزبه٠ـ418-411 ٓ ،؛
األ٥الَ ،اٌيهوٍ.)22/3 ٓ ،ٟ
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.224/2ٓ ،
4
ْ.228/2 ٓ ،َ.
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اب ا ْل ِف ِ
َص َح ِ
يؿ* أَلَ ْـ َي ْج َع ْؿ َك ْي َد ُى ْـ ِفي
يذكرنا ىذا المقطع بسكرة الفيؿ " :أَلَ ْـ تََر َك ْي َ
ؼ فَ َع َؿ َرُّب َؾ ِبأ ْ
يؿ* فَجعمَيـ َكعص ٍ
ؼ َّمأْ ُك ٍ
يؿ* تَرِمي ِيـ ِب ِح َجارٍة ِّمف ِس ِّج ٍ
ضمِ ٍ
وؿ* "
تَ ْ
َ َ ُْ َ ْ
يؿ* َوأ َْر َ
س َؿ َعمَ ْي ِي ْـ طَ ْي ًار أََبا ِب َ ْ
َ

.1

الضميؿ ىك المقب الذم أطمؽ عمى امرئ القيس بف حجر الكندم ،ممؾ بني أسد أعظـ
كالممؾ ٌ
شعراء الجاىمية ،كذلؾ ألنو قضى ج ٌؿ كقتو كشأف أكالد الممكؾ في الميك كالترؼ كالشرب كالصيد،
األمر لـ يرؽ لكالده ،فقاـ بطرده إلى حضرمكت.
ضيعني
ثار بنك أسد عمى الممؾ كقتمكه ،فجاءه خبر مقتؿ كالده كىك في ليمة ليك كسكر ،فقاؿٌ " :
غدا ،اليكـ خمر كغدا أمر" ،كبالفعؿ فقد لبس في
صغيرا ،كحممني دمو كبيرا ،ال صحك اليكـ كال سكر ٌ
اليكـ التالي رداء الحرب ،كقاتؿ بني سعد ،كأخذ بثأر أبيو كقد اختمفت حياتو بعد ذلؾ كميان ،كجاب
نسبيا ،كدفف في
معظـ ببلد العرب كالركـ ،حتى مرض بالجدرم كىك في القسطنطينية ،كمات صغي ار ٌ
أنقرة في تركيا.
الضمىيؿ)
كشاعرنا كىك يستذكر ىذه الحادثة بتناص مع سكرة الفيؿ ،ففييا التضميؿ (الممؾ ٌ
كالطير األبابيؿ كحجارة مف سجيؿ ،كىذه السكرة نزلت في أبرىة الحبشي كجيشو الذيف أرادكا تدمير
دبركا ،كبعث عمييـ طي انر في جماعات متتابعة (أبابيؿ) تقذفيـ بحجارة مف
الكعبة كلكف اهلل أبطؿ ما ٌ
طيف متحجر (سجيؿ) ،كىك الممؾ الضميؿ ابف الممؾ المرفىو ،يياجـ قتمة كالده كيفتؾ بيـ كيثأر لكالده.
كفي مكضع آخر يقكؿ:
والطير في الوكنات
يشيد عصفور النار
في إشعاع النور
مف شمس وضياء

1

ٍٛهح اٌف ،ً١ا٠٢بد .6-2
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ويسح كسابح ليؿ
ويكر يفر
يقبؿ يدبر
يتحوؿ صفوا وعطاء

1

كىنا تناص أدبي مع أبيات ألمرئ القيس ،يستحضر فييا شيئا مف أشعاره الخالدة في قكالب
جديدة ،فيو حياة كحركة كثكرة.
كفي مكضع آخر يقكؿ:
في أرض يعوي فييا الذئب
يأتييا بالطيب
ينزع عنيا الريب
أو يأفؿ
إف يأفؿ يمح العيب
يق أر أشعار (سموءؿ)
يعجب في آخر بيت

2

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.225/2 ٓ ،
2
ْ.226/2 ٓ ،َ.

83

المطمب الثامف :ابف المعتز

1

شخصية أخرل يستحضرىا مكاسي مف عمؽ التاريخ في قصيدتو "ليمة ابف المعتز" ،2حيث يقكؿ:
عودا ِ
مو
قات ْ
نودىـ (غمَّ ْت) ُو ً
َوُز ُ
ٍ
تائيو
كعنكبوت
تحوـ
ظمَّت
ْ
ُ
اىيو
تبني بيوتًا و ْ

3

كف الم ًو أىكلًياء ىكمثى ًؿ اٍلع ٍن ىكب ً
ً
يف ات ىخ يذكا ًم ٍف يد ً
ت ىب ٍيتنا ىكًاف
كت ات ىخ ىذ ٍ
ى ي
ذكرنا ىذا بقكلو تعالى " :ىمثى يؿ الذ ى
ٍى ى ى
ً
أىكىف اٍلبي ً
عز كج ٌؿ عف الذيف جعمكا
كف " ،4في ىذه اآلية
يتحدث ٌ
ٌ
كت لىىب ٍي ي
ٍ ى ى يي
ت اٍل ىع ٍن ىكيبكت لى ٍك ىك يانكا ىي ٍعمى يم ى
األكثاف أكلياء ليـ مف دكف اهلل ،يريدكف نصرىا كمثؿ العنكبكت ،تحتمي ببيت مف أكىف البيكت
كأضعفيا.
يستحضر مكاسي ىذه الشخصية التاريخية التي لـ يمكث ممكيا إال ليمة كاحدة ،بعد أف ىجـ
عميو غمماف المقتدر ،كأسقطكا حكمو كممكو لصالح المقتدر ،في كقت ضيع فيو العرب فمسطيف في
حرب حزيراف في يكـ كليمة ،حيث يقكؿ الشاعر عف ضياع فمسطيف بيكـ كليمة كما ضاع ممؾ ابف
المعتز في يكـ كليمة:
عبر الدموع غدت أغانينا شموعا محرقة
درت كروما مغدقة
نحمي بيا كمماتنا
أو نزرع األشواؽ ألحانا بأعمى صدرىا

1

عثذ اهلل ته المعتس تاهلل ٛ٘ٚ :أؽل فٍفبء اٌلٌٚخ اٌ٦جبٍ١خٚ ،وٕ١زٗ أث ٛاٌ٦جبًٌٚ ،ل ف ٟثغلاكٚ ،وبْ أك٠جب ّٚب٥وا  َّٝ٠ٚفٍ١فخ ٍ١ٌٚ َٛ٠خ ،ؽ١ش
آٌذ اٌقالفخ اٌ٦جبٍ١خ ئٌٌٚ ،ٗ١مت ثبٌّور ٝٚثبهللٍ٠ ٌُٚ ،جش ِٛ٠ب ٚاؽلا ؽز٘ ٝغُ  ٗ١ٍ٥غٍّبْ اٌّمزله ثبهلل ٚلزٍٚ ،ٖٛأفن اٌقالفخ ِٓ ث٦لٖ اٌّمزله
ثبهللٌٚ ،مل هصبٖ اٌىض١و ِٓ ّ٦واء اٌ٦وة)٢ٕ٠و٦ِ :غُ اٌّإٌف265/7 ٓ ،ٓ١؛ األ٥الَ ،اٌيهوٍ.)232/3 ٓ ،ٟ
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.229/2ٓ ،
3
ْ.231/2 ٓ ،َ.
4
ٍٛهح إٌ٦ىجٛد ،ا٠٢خ .52
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حتى إذا نشرت ذوائب شعرىا
في ليمة وأرتني القمريف
طمت جماجـ مطرقة

1

كقاؿ في مكضع آخر يصؼ ضياع فمسطيف في ليمة كميمة ابف المعتز فيقكؿ:
في ليمة سبيت وآلت ال تعود
حممت بيا قم ار متيـ
يتقوؿ األشعار إذ راـ السيادة
قالوا لو :أنت األمير
هلل درؾ مف أمير

2

كفي مقطع آخر مف القصيدة ،يستعمؿ الشاعر تعبير "شيطانا مريدا" ،كىك مأخكذ مف قكلو
تعالى " :ك ًم ىف الن ً
طو
اف ىم ًر ويد" ،3يقكؿ لشاعر:
اس ىم ٍف يي ىج ًاد يؿ ًفي الم ًو بً ىغ ٍي ًر ًعٍموـ ىكىيتبًعي يكؿ ىش ٍي ى
ى
س ال يفتري
َ
صدقَ ْت ظُنوُن ُؾ َ
ىاج ٌ

ريد
عاف ما
أصبحت شيطا ًنا َم ْ
َ
س ْر َ
َ
متمرد عمى اهلل
والمريد ىو ك ّؿ ّ

4

المطمب التاسع :أسماء عمى جدراف قصور األندلس
يطكؼ شاعرنا مكاسي في ببلد األندلس بمدا بمدا ،كيحاكر قادتيا كعمماءىا كأدباءىا ،كيستنطؽ
مكاقعيـ التي حمكا بيا كارتحمكا عنيا ،ففي أندلسياتو حاكر الشاعر مكاسي العديد مف الشخصيات
ككأنيا حاضرة أماـ عينيو ،بنصرىا أك ىزيمتيا ،بعزىا أك بذليا ،بشعرىا كبأدبيا.

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.229/2 ٓ ،
2
ْ.232/2 ٓ ،َ.
3
ٍٛهح اٌؾظ ،ا٠٢خ .4
4
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.233/2 ٓ ،
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يستخدـ الشاعر مكاسي تناصا متعدد الدالالت كاإليحاءات ،كفي ىذا داللة ثراء التجربة كسعة
المخزكف الثقافي ،كىنا يستخدـ صيغة التساؤؿ الذم ىك صيغة مف صيغ البياف القرآني ،يستخدـ ىذا
النكع مف التنصيص المدعـ بالتساؤؿ ،ليفتح لنا أبكابا عديدة كدالالت جديدة ،نابعة مف تفاعؿ نفسي ال
مف تناغـ نصي.
يدخؿ أندلسياتو مف قصيدة عنكنيا "نفح مف الطيب" ،كالتي يبرز فييا تناص أدبي جمي مع
كتاب يعتبر مف أميات كتب األدب األندلسي كىك "نفح الطيب" "لممقّري" ،1كالذم يعد مف أغزر
الكتب التي كثقت لمتاريخ األندلسي ،ثـ يفتتح قصيدتو األكلى "نفح مف الطيب" بقكلو:
جادني الدمع إذا الدمع شجا

يا زماف المجد في األ ندلس

لـ يكف روضػػػػػػػػػػػػػؾ إال أرجا

يعربيا عابقا في النفػػػػػػػػػػػس

2

كالتي يعارض فييا قصيدة "لساف الديف ابف الخطيب" 3في مكشحة "جادؾ الغيث".
في ىذا المطمع يدعك لساف الديف بالسقيا لزماف الكصؿ باألحباب في األندلس ،راجيا أف يعكد
ىذا الزماف ،ألنو زمف السعادة كاليناء ،كقد مر كانقضى بسرعة الحمـ أك كخمسة المختمس في قصرىا.
يتجكؿ الشاعر في تمؾ الببلد ،كيستحضر رجاؿ األدب كالفف ،كالقادة السياسييف كالعسكرييف،
ككذلؾ النساء المكاتي اشتيرف بتمؾ الببلد ،كيستحضر ىؤالء المشيكريف الذيف خمدىـ التاريخ ،كيحاكرىـ
كيسائميـ عما صنعكه ،كعما أصابيـ كما حؿ بيـ مف سعد أك شؤـ ،كيقؼ متحس ار باكيا عمى حضارة
أجداده كعزىـ كمجدىـ في ببلد األندلس ،حيث يقكؿ في قصيدتو "قرطبة":

1

الممّرٌ ٛ٘ :أؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ أؽّل ثٓ ٠ؾ ،ٝ١أث ٛاٌ٦جبً اٌّمو ٞاٌزٍَّبَٔٔ ،ٟجخ ئٌِ ٝموح ِٓ ،لو ٜرٍَّبْ اٌغيائو٠خ ،اٌّإهؿ األك٠ت
اٌؾبفٕ ،٠بؽت (ٔفؼ اٌ١ٞت ف ٟغٖٓ األٔلٌٌ اٌو١ٝت) ،ف ٟربه٠ـ األٔلٌٌ اٌَ١بٍٚ ٟاألكث٢ٕ٠( .ٟو ،فالٕخ األصو.)413/2 ٓ ،
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.37/3 ٓ ،
3
لطان الذَه اته الخطُة ٛ٘ :أث٥ ٛجل اهلل ِؾّل ثٓ ٥جل اهلل ثٓ ٍ١٦ل اٌٍَّبٔ ٟااٌٍ ّٟٛاألًٕ ،وبْ ِٓ أ ُ٢٥اٌْقٖ١بد اٌزٙ١ ٟود
ثبألٔلٌٌ ف ٟاٌموْ اٌضبِٓٝ ٛ٘ٚ ،ج١ت ٚفٍَٛ١ف ٛ٘ٚ ،وبرت ّٚب٥وٚٚ ،ى٠و ١ٍٚبٍِ ٌٗٚ ،ٟإٌفبد وض١وح أّ٘ٙب "اإلؽبٝخ ف ٟربه٠ـ
غؤبٝخ"٢ٕ٠(.و :اٌّمؤ ،ٞفؼ اٌ١ٞت8/6 ٓ ،؛ اإلؽبٝخ ف ٟأفجبه غؤبٝخ29/2 ٓ ،؛ اٌيهوٍ ،ٟاإل٥الَ.)346/7 ٓ ،

86

في الجامع بيف األعمدة الحمراء البيضاء
كاف "الداخؿ" 1يمضي لممحراب
صق ار تعرفو كؿ سماء
فأصافح فيو العزة والكبر
يبسـ في إيماف
يتبدى في كؿ األنحاء
و "الناصر" 2يضفي أبية ويسمي نفسو
في قرطبة خميفة
والحصف يقاوـ كؿ عداء
"فالناصر" يرفؿ باأللحاف العربية
بجروح زفت لألضواء
وىنا "الحكـ" 3يفاخر
في مكتبة وسعت عمما

4

كيقكؿ في مكضع آخر:
و"ابف شييد" 5يكتب عند الوادي
بتوابعو وزوابعو

1

عثذ الردمه الذاخل٥ :جل اٌوؽّٓ ثٓ ِ٦ب٠ٚخ ثٓ ْ٘بَ ثٓ ٥جل اٌٍّه ثٓ ِوٚاْ ،اٌٍّمت ثٖمو لو٦٠ٚ ،ِ٠وف ثبٌلافً ،االِِ :ٞٛإٌٍ
اٌلٌٚخ االِ٠ٛخ ف ٟاالٔلٌٌٚ ،أؽل ّ٢٥بء اٌ٦بٌٌُٚ ،ل ف ٟكِْكْٔٚ ،أ ٠زّ١ب فزوث ٝف ٟث١ذ اٌقالفخٌّٚ ،ب أموٗ ٍِه االِ ٓ١٠ٛف ٟاٌْبَٚ ،ر٦مت
اٌ٦جبٍ ْٛ١هعبٌ ُٙثبٌفزه ٚاالٍو ،أفٍذ ٥جل اٌوؽّٓ ،صُ ٥بك ئٌ ٝاألٔلٌٌٌٚ ،مت ثبٌلافً ألٔٗ أٚي ِٓ كفً االٔلٌٌ ِٓ ٍِٛن االِ٢ٕ٠( :ٓ١٠ٛو:
اٌيهوٍ ،ٟاأل٥الَ)436/4 ٓ ،
2
عثذ الردمه الىاصر لذَه اهلل ٛ٘ :صبِٓ ؽىبَ اٌلٌٚخ األِ٠ٛخ ف ٟاألٔلٌٌ اٌز ٟأٍَٙب ٥جل اٌوؽّٓ اٌلافً ف ٟاألٔلٌٌ ث٦ل ٍم ٛٛاٌقالفخ
األِ٠ٛخ ف ٟكِْكٚ ،أٚي فٍفبء لوٝجخ ث٦ل أْ أ ٍٓ٥اٌقالفخ ف ٟلوٝجخ فَِ ٟز ًٙم ٞاٌؾغخ ِٓ ٥بَ ٘ 427ـٚ ،اٌّ٦وٚف ف ٟاٌوٚا٠بد
اٌغوث١خ ث٦جل اٌوؽّٓ اٌضبٌش رّ١١يًا ٌٗ  ٓ٥عل٥( ٗ٠جل اٌوؽّٓ ثٓ ِ٦ب٠ٚخ( ٥جل اٌوؽّٓ اٌلافً )٥ٚجل اٌوؽّٓ ثٓ اٌؾىُ( ٥جل اٌوؽّٓ
األ٢ٕ٠(.ٍٜٚو٦ِ :غُ اٌّإٌف.)7/24 ٓ ،ٓ١
3
الذكم المطتىصر تاهلل :ربٍ ٤أِواء اٌلٌٚخ األِ٠ٛخ ف ٟاألٔلٌٌ ٚصبٔ ٟفٍفبء األٔلٌٌ ث٦ل أث٥ ٗ١جل اٌوؽّٓ إٌبٕو ٌل ٓ٠اهلل اٌن ٞأ ٍٓ٥اٌقالفخ
ف ٟاألٔلٌٌ ٥بَ ٘ 427ـ .وبْ ٖ٥وٖ اِزلاكًا ٌفزوح ى٘ٛح اٌلٌٚخ األِ٠ٛخ ف ٟاألٔلٌٌ اٌن ٞثلأ فٙ٥ ٟل أثٚ .ٗ١لل اّزٙو اٌؾىُ ثْ٦مٗ ٌٍٚ ٍُ٦الزٕبء
اٌىزت ،ؽز٥ ٝغذ ِىزجزٗ ثٕؾ ٛأهثّ٦بئخ أٌف ِغٍل ،ثني عٙلًا ف ٟعّٙ٦ب ِٓ ِقزٍف األلٞبه٢ٕ٠(.و١ٍ :و أ٥الَ إٌجالء.)35:/29 ٓ ،
4
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.38/3 ٓ ،
5
اته شهُذ ٛ٘ :أث٥ ٛبِو أؽّل ثٓ ٥جل اٌٍّه ثٓ ّ١ٙلٌٚ ،ل ف ٟلوٝجخ ألٍوح لوٝج١خ ِوِٛلخ وبْ أفواك٘ب ٠ز ٌْٛٛث ٘٦إٌّبٕت اٌٙبِخ
ف ٟاٌلٌٚخ األِ٠ٛخ ف ٟاألٔلٌٌُ٥ ،وف أث٥ ٛبِو ثٓ ّ١ٙل اٌْب٥و ثجالغزٗ ٚووِٗ٦ّ ٌٗٚ ،و ع١ل ٠غلّ فٙ٠ٚ ٗ١ييٚ ،ئْ وبْ ٠غٍت ٦ّ ٍٝ٥وٖ
اٌٙيي ،ئٙبفخ ئٌ٥ ٝلك ِٓ اٌزٖبٔ١ف ِٓ أّ٘ٙب "هٍبٌخ اٌزٛاثٚ ٤اٌيٚاث "٤وّب وبْ ٌٗ ِٓ  ٍُ٥اٌٞت ٖٔ١ت ٚافو٢ٕ٠(.و :األ٥الَ ،اٌيهوٍ،ٟ
ٓ .)274/2
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وىو قرير العيف

1

كيقكؿ أيضا:
يصحبو "ابف الميموف"

2

ليدؿ الحيراف إلى األقواس
فإذا في الدرب
"ابف الزيدوف" يناغي "والدة"

3

يذكرىا بالزىراء بشوؽ عباده

4

كيسترسؿ في ذكر أسماء قادة كعمماء كأدباء كأماكف فيقكؿ:
فيحاذي المسجد يق أر أحرفو الكوفية
يحمؿ جزءا مف سفر "العقد"
والعقد بضاعة أىمي

5

6

ىذا ما قالو الصاحب بف عباد البف عبد ربو ،ىذه بضاعتنا ردت إلينا.
كيقكؿ أيضا:
فأقوؿ سالما يا زىراء
وسالما يا قرطبة الديف وقرطبة اآلباء

7

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.39/3 ٓ ،
2
اته المُمىن :أثّ٥ ٛواْ ِ ٍٝٛثٓ ِ ّْٛ١ثٓ ٥ج١ل اهلل اٌموٝج ،ٟاٌّْٛٙه ثبٌوِجُ ٚ ،اّزٙو ٕ٥ل اٌ٦وة ثٍمت اٌوئٌُٚ ،ٍِٝٛ ٌ١ل ف ٟلوٝجخ
ثجالك األٔلٌٌ ف ٟاٌموْ اٌضبْٔ٥ ٟو اٌّ١الكٕ٘ ِٓٚ ،ٞبن أزمٍذ ٥بئٍزٗ ئٌِ ٝلٕ٠خ فبً اٌّغوث١خ ؽ١ش كهً ثغبِ٦خ اٌمو ،ٓ١٠ٚصُ
أزمٍذ ئٌ ٝفٍَٚ ،ٓ١ٞاٍزمود فِٖ ٟو آفو األِوٕ٘ٚ ،بن ٥بُ ؽزٚ ٝفبرٗ٢ٕ٠(.و :اٌٛاف ٟثبٌٛف١بد361/4 ٓ ،؛ ّنهاد اٌن٘تٓ ،
.)429/3
3
اته السَذون :أث ٛاٌ١ٌٛل أؽّل ثٓ ٥جل اهلل ثٓ ى٠ل ْٚاٌّقي ِٟٚاٌّ٦وٚف ثـبثٓ ى٠ل ْٚف ٟلوٝجخ ٚ ،ى٠و ٚوبرت ّٚب٥و أٔلٌَُ٥ ،ٟوف
ثؾجٗ ٌٛالكح ثٕذ اٌَّزىف٢ٕ٠(.ٟو :اٌٛاف ٟثبٌٛف١بد67/8 ٓ ،؛ ّنهاد اٌن٘ت423/4 ٓ ،؛ ِ٦غُ اٌّإٌف.)395/2 ٓ ،ٓ١
4
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.39/2 ٓ ،
5
العمذ الفرَذ ٛ٘ :وزبة ِٓ رأٌ١ف اثٓ ٥جل هثٗ األٔلٌَ٦٠ ،ٟزجو ِٓ أِٙبد وزبة األكة اٌ٦وثْ٠ٚ ،ٟزًّ اٌىزبة  ٍٝ٥عٍّخ ِٓ األفجبه
ٚاألِضبي ٚاٌؾىُ ٚاٌّٛاٚ ٠٥األّ٦به ٚغ١و٘بٚ .لل ٍُّ ٟثـ «اٌ٦مل» ألْ اثٓ ٥جل هثٗ لَّّٗ ئٌ ٝأثٛاة أ ٚوزت ؽًّ وً ِٕٙب ؽغو وو،ُ٠
وبٌيثوعلح ٚاٌّوعبٔخ ٚاٌ١بلٛرخ ٚاٌغّبٔخ ٚاٌٍإٌإحٚ ،غ١و مٌه ِّب رٕبٚي ٥مٛك اٌؾَبْ اٌؾم١م١خ٢ٕ٠(.و :اوزفبء اٌمٕ:3/2 ٓ ،٣ٛ؛ فٙوً ّ٦واء
اٌّ٥ٍٛٛخ اٌْ٦و٠خ.)298/2 ٓ ،
6
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.3:/2 ٓ ،
7
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.39/3 ٓ ،
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كفي قصيدتو "إشبيمية" يستمر في سرد األسماء فيقكؿ:
"عباد" 1ظموا لمرؤى
رماحيـ مسننة
رسوا عمى شواطئ "الكبير"

2

كيقكؿ ىنا:
وسرت نحو "المعتمد"
حيث "اعتماد" 3الجارية
تجيز شع ار رائقا

4

كيقكؿ في مكضع آخر:
يشدو "ابف عمار" 5الوزير
قصيدة الوادي الكبير

6

كيفتقد شعراء كبار فيقكؿ:
مف منكـ رأى "ابف ىانئ"7؟
مف منكـ رأى "ابف سيؿ"8؟
1

المعتمذ ته عثاد ٛ٘ :صبٌش ٍال ٓ١ٝثٕ٥ ٟجبك ف ٟئّج١ٍ١خ ٚآفوُ٘ ،فٍف أثبٖ اٌّ٦زٚل ٥بَ  ،َ2179اٍزٕغل ثبٌّواثٙ ٓ١ٞل اٌف ٌٔٛاٌَبكً،
صُ ٛ٦ّٝا ف ٟثالكٖ ،فبٔمٍجٛا ِٚ ،ٗ١ٍ٥بد ٍغٕ١ب ف ٟاغّبدٚ ،وبْ ّب٥وا ٚوبرجب ِزوٍال٢ٕ٠(.وٚ :ف١بد األ١٥بْ29:/3 ٓ ،؛ اٌىبًِ فٟ
اٌزبه٠ـ.)615/9 ٓ ،
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.42/3 ،
3
اعتماد ٟ٘ :اِوأ ح اٌّ٦زّل اٌّْٛٙه ثبٌوِ١ى١خٚ ،لل ىّٛ٥ا أٔٗ ر٦وف ٙ١ٍ٥ب ٝ ٓ٥و٠ك األكةٌٚ ،مل هوت ف ٟإٌٙو " ٗ٦ِٚاثٓ ّ٥به" ٚى٠وٖ،
ٚى٠وٖٚ ،لل ىهكد اٌو٠ؼ إٌٙو ،فمبي اثٓ ٥جبك الثٓ ّ٥به :اعي ٕٕ ٤اٌو٠ؼ ِٓ اٌّبء ىهك فأٝبي اثٓ ّ٥به اٌفىوح ،فمبٌذ اِوأح ِٓ اٌغبالد:
أ ٞكهٌ ٣مزبي ٌ ٛعّل فز٦غت اٌّ٦زّل ِٓ ؽَٓ ِب أرذ ثٗ ِ٥ ٤غي اثٓ ّ٥به٢ٔٚ ،و ئٌٙ١ب فاما ٕ٘ٛ ٟهح ؽَٕخ فأ٥غجزٗ فَأٌٙب :أماد ىٚط
ٟ٘؟ فمبٌذ :ال ،فزيٚعٙب٢ٕ٠( ،و :اٌؾٍخ اٌَ١واء73/3 ٓ ،؛ ٚف١بد األ١٥بْ.)539/5 ٓ ،
4
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.43/3 ٓ ،
5
اته عمار ٛ٘ :أث ٛثٓ ّ٥به ٥بُ ثّ ، )2142-2195( ٓ١ب٥و أٔلٌَ٦ِ ٟبٕو اثٓ ى٠ل ،ْٚاٍزٛىهٖ اٌّ٦زّل ثٓ ٥جبك صُ لٍ١خ٢ٕ٠( ،وٚ :ف١بد
األ١٥بْ536/5 ،؛ ربه٠ـ اإلٍالَ)318/43 ٓ ،
6
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.43/3 ٓ ،
7
اته هاوٍْ٥ :بُ ثّ ،) :48-:84(ٓ١ب٥و أٔلٌٌَٚ ٟل ثاّج١ٍ١خ ،وبْ اٌّغبهثخ ٍ٠مج ٗٔٛثّزٕج ٟاٌغوةٔ ،ف ِٓ ٟئّج١ٍ١خ ألفنٖ ثّن٘ت اٌفالٍفخ
ٚئِبِخ اٌفبٚ ٓ١١ّٝلزً ثجولخٚ( ،ف١بد األ١٥بْ.)532/5 ٓ ،
8
اته ضهل :اثٓ ٍ ًٙاالّج( ،ٍٟ١رٛف٥ ٟبَ ّ ،) 2362ب٥و ٛٙ٠ك ٞأٔلٌَ ٟأٍٍُِ ،بد غو٠مب ٔؾّ٥ ٛو األهث ٌٗ ،ٓ١٦كٛ٠اْ ٛٝاٖ ِّٛ ٍٝ٥ؾبد
ِّٛؾبد ماد ئثلا٢ٕ٠( ،٣و :اٌٛاف ٟثبٌٛف١بد.)6/7 ٓ ،
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مف منكـ رأى "الزبيدي"1؟
معمـ الفصاح
أيف ترى "قالئد العقياف"

2

مف منكـ سقى الصباح
بالكأس حتى أدمنو؟
فيعرفوف أني "موري"
ويصحبوني إلى بوابة "الكازار"

3

كفي قصيدتو "عمى نجكة مف مضيؽ جبؿ طارؽ" يقكؿ:
أود أف أخطو مع ظؿ "طريؼ"

4

بصحبة أفواج مف اآليات
البحر مف ورائيو
و "طارؽ" 5يحرؽ السفف

6

كيقكؿ:
أييا البطؿ الذي أنكره "موسى بف نصير"

7

وأنكر الخميفة "موسى بف نصير"

1

الستُذٌ :أث ٛثىو اٌيث١ل٥ ،)َ:37-:9:( ،ٞبٌُ أٔلٌَ ٟئّجٍّ٥ ِٓ ٍٟ١بء إٌؾٚ ٛاٌٍغخ ٌٗ ،وزبة" ٝجمبد إٌؾ ٛث ٓ١اٌٍغٌ" ،"ٓ١٠ٛؾٓ
اٌ٦بِخ"" ،اٌٛاٙؼ"٢ٕ٠(.و :ربه٠ـ اإلٍالَ75:/37 ٓ ،؛ ّنهاد اٌن٘ت.):5/4 ٓ ،
2
لالئذ العمُان ٛ٘ٚ :وزبة "لالئل اٌ٦م١بْ فِ ٟؾبٍٓ األ١٥بْ" أٌفٗ اثٓ فبلبْ اإلّج ،ٍٟ١عّ ٤ف ٗ١أفجبه ّ٦واء اٌّغوة ٚأّ٦بهُ٘ ٚللِٗ
ٌألِ١و ئثوا٘ ُ١ثٓ ٍٛ٠ف ثٓ ربّف٢ٕ٠(.ٓ١و :ربه٠ـ اإلٍالَ498/47 ٓ ،؛ ّنهاد اٌن٘ت.)218/5 ٓ ،
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.43-42/3 ٓ ،
4
طرَف ته مالكٝ :و٠ف ثٓ ِبٌه إٌقٔٚ ٟ٦يي ثّىبْ ِلٕ٠خ ٝو٠ف فَّ ٟثٗ٢ٕ٠(.ؤ :فؼ اٌ١ٞت.)344/2 ٓ ،
5
طارق ته زَاد :لبئل َ٥ىو ،ٍَُِ ٞلبك اٌفزؼ اإلٍالٌِْ ٟجخ اٌغي٠وح األ٠ج١و٠خ ثأِو ِٓ ِ ٍٝٛثٓ ٖٔ١و ٚاٌ ٟأفو٠م١خ فٙ٥ ٟل اٌقٍ١فخا
ألِ ٞٛاٌ١ٌٛل ثٓ ٥جل اٌٍّه٢ٕ٠(.و :اٌٛاف ٟثبٌٛف١بد331/27 ٓ ،؛ إٌغ َٛاٌيا٘وح.)2:9/2 ٓ ،
6
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.46/3 ٓ ،
7
أتى عثذ الردمه مىضً ته وصُر :لبئل َ٥ىو ٞفٖ٥ ٟو اٌلٌٚخ األِ٠ٛخ ّ.بهن ِ ٍٝٛف ٟفزؼ لجوٓ فٙ٥ ٟل اٌقٍ١فخ ِ٦ب٠ٚخ ثٓ أثٟ
ٍف١بْ ،صُ إٔجؼ ٚاًٌ١ب  ٍٝ٥ئفو٠م١خ ِٓ لجً اٌقٍ١فخ اٌ١ٌٛل ثٓ ٥جل اٌٍّه٢ٕ٠(.و :اإلؽبٝخ291/2 ٓ ،؛ ّنهاد اٌن٘ت.)223/2 ٓ ،
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وأنكر بعضنا بعضا

1

يستحضر ىنا إنكار مكسى بف نصير فتح طارؽ بف زياد لؤلندلس.
كفي قصيدتو "قصر الحمراء" يقكؿ:
"ناديت لساف الديف" لساف الديف
أأحطت بأخبار األعالـ المذكوريف
أقرأت " وال غالب إال اهلل"

2

في كؿ مكاف تردد
لست عمى الغيب بضنيف
فالنصر مبيف

3

فقد اختار لساف الديف بف الخطيب لمداللة عمى البعد الديني ،ككأني بو يريد أف يقكؿ :أنا إنما
أتحدث بمساف الديف فبل تعجبكا.
أأحطت بأخبار األعبلـ المذككريف؟ ،كيقصد أسماء أىؿ األندلس الذيف ذكرىـ في كتابو "كتاب
اإلحاطة في أخبار غرناطة" ،4كىنا الفعؿ "أأحطت" تناص أدبي ،فيك جزء مف ذلؾ الكتاب المذككر.
أقرأت ال غالب إال اهلل؟ ،أم أأدركت أف ال غالب إال اهلل ،كىك شعار بني نصر المكتكب عمى
جدراف قصر الحمراء ،كمعنى ىذه اآلية الذم يتكرر عمى جدراف قصر الحمراء ،اهلل الذم مكننا مف
أىؿ األندلس بقكتو كتمكينو سبحانو كحكمتو ،عندما كنا أقكياء بإيماننا ككحدتنا ،ىك الذم مكف أىؿ
األندلس منا حيف تفرقنا كتشرذمنا ،كىنا يكشؼ لنا –سبحانو -اليكـ ما كاف في األمس غيبان.

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.47-46/3 ٓ ،
2
وال غالة إال اهلل ٦ّ ٛ٘ٚ :به ثٕٖٔ ٟو اٌّىزٛة  ٍٝ٥علهاْ اٌؾّواء٢ٕ٠(.و :اإلؽبٝخ ف ٟأفجبه غؤبٝخ.)23/2 ٓ ،
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.48/3 ٓ ،
4
اإلداطة فٍ أخثار غرواطة ٛ٘ :وزبة ٌألك٠ت األٔلٌٌََ ٟبْ اٌل ٓ٠ثٓ اٌق١ٞت٦٠ ،ل ِٓ أِٙبد وزت اٌزبه٠ـ األٔلٌَ ٟاٌزّٛ٥ ٟي ٙ١ٍ٥ب
اٌجبؽضٖٕ٠ ،ْٛت ِ ٣ٛٙٛاٌىزبة ؽٛي اٌؾل٠ش  ٓ٥ربه٠ـ غؤبٝخ آفو ِ٦مً ئٍالٍِ ٟم ٜف ٟاألٔلٌٌ ٥ ٛ٘ٚجبهح ٥ٍِٛٛ ٓ٥خ رإهؿ ٌىً ِب
٠زٍ٦ك ثٙنٖ اٌّلٕ٠خ ِٓ أفجبه ٚإٔٚبف ٦ِٚبٌُ ربه٠ق١خ٢ٕ٠( .و :األ٥الَ ،اٌيهوٍ.)387/9 ٓ ،ٟ
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كيتابع قائبل:
نوافير "أبي الحجاج" 1لكؿ سبيؿ
وحدائؽ "جنات عريؼ"

2

تنشد ع از والظؿ الظميؿ
وحفيدات الزىراء بقيف
يتناجيف حديث العشؽ األبدي
أما أحفاد " بني النصر" مضوا
حتى آخرىـ
"فأبو عبد اهلل" بكى مرة
والنافورة ظمت تبكي
وأسود سكنت دار رئاسة
تتوثب في إيقاع
تزأر ماء
في طعـ الماء نواح مممزوج بغناء
ونعاس دوف غطاء
امض "أبا عبد اهلل" إلى "سبتة"
وابؾ عمى ممؾ ما صنتو
لما استنجدت بأعدائؾ
1

أتى الذجاجٍٛ٠ :ف األ ٚي اٌّإ٠ل ثبهلل ثٓ ئٍّب ً١٥اٌغبٌت ثبهلل ثٓ فوط ثٓ ٖٔو ،ثبٔ ٟلٖو اٌؾّواء٢ٕ٠(.و :اإلؽبٝخ ف ٟأفجبه غؤبٝخٓ ،
96/2؛ ٔفؼ اٌ١ٞت.)76/6 ٓ ،
2
لصر جىة العرَف :لٖو ِٓ لٖٛه األٔلٌٌ لبي  ٕٗ٥اثٓ ىِون ف ٟئؽلِّٛ ٜؾبرٗ٠ :ب ٍبوٕ ٟعٕخ اٌ٦و٠ف ** أٍىٕزُ عٕخ اٌقٍٛك٢ٕ٠(.و:
ٔفؼ اٌ١ٞت.)357/8 ٓ ،
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إني أمضي نحو القصر ألق أر
ولساف الديف يفؾ األحرؼ لي
فينا أبيات لمشاعر
أوليا
"وتيوى النجوـ الزىر لو ثبتت بيا"..

1

لكف "لساف الديف"
مضى يقرأف أبيات موشحو

2

كيختـ شاعرنا في قصيدتو "عود عمى بدء" بقكلو:
اسقني ذكر اليوى بالغدؽ

ثـ خذني صوب "ابف العربي"

عمو ييدي سطوع األفؽ

وىو ييمي في رياض األفؽ

1

3

ٕله ث١ذ الثٓ ىِون ِ ٛ٘ٚىزٛة  ٍٝ٥علاه لٖو اٌؾّواء ٠مٛي فٚ :ٗ١ر ٜٛٙإٌغ َٛاٌي٘و ٌ ٛصجزذ ثٗ **  ٌُٚره ف ٟأفك اٌَّبء عٛاه٠ب.
(٢ٕ٠ؤ :فؼ اٌ١ٞت.)2:2/2 ٓ ،
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.49-48/3 ٓ ،
3
ْ.52/3 ٓ ،َ ،
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المطمب العاشر :خميؿ الوزير(أبو جياد)1ميندس انتفاضة الحجارة
لقد أصبح عالـ القصيدة زاخ ار بفيـ التاريخ ،كمكضعتو في إطار الشخصية المناضمة كبديؿ
لكاقع اليزائـ ،فمكاسي ينتقي مف التاريخ النضالي الفمسطيني شخصياتو متراكبة مع كعييا النضالي
المعاصر ،كالذم يفيـ التاريخ ضمف إطارىا الصحيح.
ففي قصيدتو "مرثية صغيرة" ألبي جياد ،يستحضر الشاعر مكاسي شيئا مف ذكرل قائد عظيـ
مف قادة الثكرة الفمسطينية ،كالذم اغتيؿ عمى يد المكساد في تكنس الشقيقة ،ليصبح شاىدا عمى
العصر كالتاريخ الذم يحاكـ الحاضر ،فيقكؿ:
يا نيمة الضوء التي قد ضرجت
ىؿ صدئت حكاية الغوغاء
فاستكمبوا في كحشة اغتياؿ
في ربقة العداء؟
و "صوروا" ىزيمة أخرى ليـ
ليشيدوا أف عمى سبيمؾ اإلباء
غدا أبا جياد
غدا تعود شوؽ أمطار تحف
إلى المطر
غدا تعود
عمى روابينا فداء

2

1

خلُل إتراهُم مذمىد الىزَر٦ِٚ :وٚف ثبٍُ أث ٛعٙبك١ٍ ،بٍ ٟفٍَِ ٟٕ١ٞوِٛق ٚٚاؽل ِٓ أُ٘ ل١بكاد ؽووخ فزؼ ٚعٕبؽٙب اٌٍَّؼ ،ئغزبٌٗ
اٌٍّٛبك اإلٍوائ٥ ٍٟ١بَ  2:99ف ٟر ٌٔٛثبٌزيآِ ِ ٤أؽلاس االٔزفبٙخ اٌفٍَ١ٕ١ٞخ األ٢ٕ٠(.ٌٝٚو٥ٍِٛٛ :خ أ٥الَ فٍَ.)38/4 ٓ ،ٓ١ٞ
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.62/3 ٓ ،
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المطمب الحادي عشر :سميح القاسـ

1

في قصيدتو "المدينة والعاشؽ" يبحر شاعرنا مكاسي في فضاءات مف الجماؿ في مدينة العشؽ
كالجماؿ ،يستحضر مف خبلليا الشاعر سميح القاسـ فيقكؿ:
في مدينة الشوؽ الفريدة
تبدت لي صبية
حدثتني عف موسـ حب وقصيدة
صحبتني نبضات وتباشير
وثوبا يبعث في النفس البيجة

2

كيسير في قصيدتو الطكيمة مخاطبا تمؾ المدينة كالصبية التي استحضرىا شاعرنا إلى أف يصؿ
إلى قكلو:
يا طفال "حيدر" داعبو واحتضنو
دوف صفحاتو
في قرباف ،بعثرىا في كؿ جيات الروح
حتى يقرأىا
منتصب القامة أمشي
مرفوع اليامة أمشي

3

1

ضمُخ الماضم :أؽل أُ٘ ٚأّٙو اٌْ٦واء اٌ٦وة ٚاٌفٍَ ٓ١١ٕ١ٞاٌّ٦بٕو ٓ٠اٌن ٓ٠اهرج ٜاٍّ ُٙثْ٦و اٌضٛهح ٚاٌّمبِٚخ ِٓ كافً أها ٟٙاٌ٦بَ
 ،59هئ ٌ١اٌزؾو٠و اٌفقوٌٖ ٞؾ١فخ وً اٌ٦وةٍ ٛٚ٥ ،بثك ف ٟاٌؾية اٌٌْٚ. ٟ٥ٛ١ل ٌ٦بئٍخ كهى٠خ فِ ٟلٕ٠خ اٌيهلبء ِ 22 َٛ٠ب،2:4: ٛ٠
ٚر ٍُّ٦فِ ٟلاهً اٌواِخ ٚإٌبٕوح  ٍُّ٥ٚ .ف ٟئؽل ٜاٌّلاهً ،صُ أٖوف ث٦ل٘ب ئٌْٔ ٝب ٗٝاٌَ١بٍ ٟف ٟاٌؾية اٌْ ٟ٥ٛ١لجً أْ ٠زون اٌؾية
ٌ١زفو ٍّٗ٦ٌ ٧األكث٢ٕ٠( .ٟو٦ّ :واء فٍَ)297 ٓ ،ٓ١ٞ
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.84/3 ٓ ،
3
ْ.88-84 /3 ،َ.
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كىنا تناص أدبي مف أشعار سميح القاسـ التي غناىا الشعب الفمسطيني صغا ار ككبا ار شيبا
كشبانا ،منتصب القامة أمشي ،مرفكع اليامة أمشي.

المطمب الثاني عشر :توفيؽ زياد

1

يستحضر مكاسي عمبلقا مف عمالقة األدب ،فيقكؿ في قصيدتو "كاسؾ يا تكفيؽ" كالتي ألقاىا
في ميرجاف أدبي في ذكرل المناضؿ "تكفيؽ زياد":
كاسؾ
أطمقيا ضحكة أنس ووجود وجود
اعزفيا نغمة عود
أسمعيا كممة حؽ عند سمطاف جائر
ثـ الشيطاف األخرس ال يشرب
يرقبنا ،لـ يقؿ الحؽ فال خير فيو
أما أنت يا عاشؽ ىذي األرض
في كأسؾ
تتجمى لؾ معشوقة
موجات موجات
آيات آيات

2

1

تىفُك أمُه زَّاد :وبْ ّب٥وا ٚوبرجب ١ٍٚبٍ١ب فٍَ١ٕ١ٞب ِٓ ِلٕ٠خ إٌبٕوحّ ،غً ِٕٖت هئبٍخ ثٍل٠خ إٌبٕوح ؽزٚ ٝفبرٗ ،وّب وبْ ٛٚ٥ا
ف ٟاٌىَٕ١ذ اإلٍوائ٦ٌ ٍٟ١لّح كٚهاد أزقبث١خ  ٓ٥اٌؾية اٌْ ٟ٥ٛ١اإلٍوائ ٍٟ١هاوبػ٢ٕ٠( .و٦ّ :واء فٍَ.)92 ٓ ،ٓ١ٞ
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.277 /3 ٓ ،
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المطمب الثالث عشر :إحساف عباس

1

يعنكف الشاعر مكاسي قصيدتو التي تحدث بيا عف "إحساف عباس" ببمد مكلده الميجرة "تكحيمة
البف عيف غزاؿ" ،فعيف غزاؿ مف البمداف التي ىجر أىميا عاـ 1948ـ ،كىي مكلد "إحساف عباس"
فيقكؿ في قصيدتو:
إحساف عباس
يا أييا القريب والحبيب
رأيتو الراعي
قبيؿ أف يعود
وقفت عند التمة التي تجيب
وجاءني غزاؿ
وجدتي عائشة
تمؾ التي أعطت أبي عينيف زرقاويف
خالتؾ التي
ظمت تعيد
"ال بد لمغريب أف يعود
ال بد لمغريب ........

2

1

إدطان عثاشٔ ٛ٘ :بلل ِٚؾمك ٚأك٠ت ّٚب٥و ٚفٍَٛ١ف ِٚإهؿ ٚوبرت ٚثبؽش ِ ٟ٥ٍٛٛفٌٍَٚ ،ٟٕ١ٞل ف ٟلو٠خ ٓ١٥
غياي ف ٟؽ١فب ثفٍٍَٕ ٓ١ٞخ  ،َ1920وبْ غي٠و اإلٔزبط رأٌ١فب ٚرؾم١مب ٚروعّخ ِٓ ٌغخ ئٌٌ ٝغخ ،فمل أٌف ِب ٠ي٠ل ِ 36إٌفب ث ٓ١إٌمل األكثٟ
ٚاٌَ١وح ٚاٌزبه٠ـ٢ٕ٠( .و :أِغبكُ٘ أِغبكٔب.)233 ٓ :
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.328/3 ٓ ،

97

المطمب الرابع عشر :عبد اهلل أوجالف 1وصالح الديف األيوبي

2

يتحدث شاعرنا عف اعتقاؿ القائد الكردم "عبد اهلل أكجبلف" في قصيدتو "كلماذا طمبكا مكتؾ يا
أكجبلف" فيقكؿ:
كانت ثمة جريمة
طمبوا موتؾ يا أوجالف
لـ تطرؼ عيف القاضي
ىا ىو يتمو الحكـ البيتاف
أو ينفخ نفخة ثعباف

3

كيقكؿ في مكضع آخر مف القصيدة كىك يستحضر قائدا عظيما كصبلح الديف األيكبي:
وما زالت موتؾ تكبر
تكبر تكبر
فأجاب الشاىد ذاؾ البحر:
فمعؿ ليـ ثأ ار مف أياـ صالح الديف؟
أو غضبا مف أشعار بيكة س

4

فاألرض التي احتضنت محرر بيت المقدس صبلح الديف األيكبي ،ىي ذات األرض التي
احتضنت عبد اهلل أكجبلف ،كذات القكمية التي ينتمي إلييا القائد صبلح الديف األيكبي ،ينتمي إلييا

1

عثذ اهلل أوجالنِ ٛ٘ :إٌٍ ٚأٚي لبئل ٌؾية اٌّ٦بي اٌىوكٍزبٔ ، ٟأ٥زمً ث٦ل ِٞبهكح ٍ٠ٛٝخ ف ٟو١ٕ١ب ٚأهًٍ ئٌ ٝروو١ب ٚؽٛوُ أٚعالْ فٟ
ثزّٙخ اٌق١بٔخ اٌٌ ّٝ٢٦زوو١ب ،صُ لبِذ روو١ب ثزؾ ً٠ٛؽىُ ئ٥لاَ أٚعالْ ٌٍَغٓ اٌّإثل ١ٍ ّٓٙبٍخ ئٌغبء ٥مٛثخ اإل٥لاَ ف ٟروو١بِٚ ،ؾبٌٚخ
اٌزالؤَ ِ ٤لٛأٌ ٓ١الرؾبك االٚهٚثِ ٛ٘ٚ ،ٟؾج ًٛفٍ ٟغٓ ئِواٌ ٟاالْ(٢ٕ٠و٠ٚ :ى١ج١ل٠ب).
2
صالح الذَه األَىتٍ :لبئل َ٥ىو ٞأٌٍ اٌلٌٚخ األٛ٠ث١خ اٌزٚ ٟؽلد ِٖو ٚاٌْبَ ٚاٌؾغبى ٚرٙبِخ ٚاٌ ّٓ١ف ً١ ٟاٌوا٠خ اٌ٦جبٍ١خ ،ث٦ل أْ
ل ٍٝ٥ ٝٚاٌقالفخ اٌفب١ّٝخ اٌز ٟاٍزّود ٍٕ 373خ ،لبك ٕالػ اٌل٥ ٓ٠لّح ؽّالد ٦ِٚبهن ٙل اٌفؤغخ ٚغ١وُ٘ ِٓ اٌٍٖ١جٚ ،ٓ١١لل رّىٓ ِٓ
اٍز٦بكح ِ ُ٢٦أها ٟٙفٌٍَٚ ٓ١ٞجٕبْ ثّب فٙ١ب ِلٕ٠خ اٌملً ،ث٦ل أْ ٘يَ ع ِ١ث١ذ اٌّملً ٘يّ٠خ ِٕىوح ف٦ِ ٟووخ ؽ٢ٕ٠)ٓ١ٞو :ربه٠ـ اٌلٌٚخ
اٌ١ٍ٦خ اٌ٦ضّبٔ١خ.)91-86 ٓ ،
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.378/3 ٓ ،
4
ْ.37:-378/3 ٓ ،َ.
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القائد أكجبلف ،فمكاسي يعتبر أف ثمة أحقادان ضد القائد أكجبلف تعكد إلى أحقاد ضد جده صبلح الديف
األيكبي محرر بيت المقدس كقاىر الغزاة.
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المبحث الثاني :التناص التاريخي عبر األماكف واألحداث
المطمب األوؿ :المكاف التاريخي وأىميتو في الشعر الفمسطيني
" المكاف :المكضع ،كالجمع أمكنة ،كأماكف جمع الجمع ،كقيؿ الميـ في مكاف في حكـ األصؿ
كأنو مف التمكف".1
بدأ االىتماـ بالمكاف كأصبح مرتبطان بعالمية األدب ،إذ ىك أحد أسباب الكصكؿ إلييا ،ألف
العمؿ األدبي حيف يفقد المكانية يفقد خصكصيتو كأصالتو.
فاألدب الذم يكتسب عالمية ىك ذلؾ األدب الذم يستطيع أف يتبناه اإلنساف كيجد فيو
خصكصيتو ،كمثؿ ىذا األدب يشؽ الطريؽ إلى العالمية ،كلكنو يفعؿ ذلؾ عبر مبلمح قكمية بارزة
كقكية أحدىا المكانية.
كسنحاكؿ في دراستنا لمتناص في األعماؿ الشعرية لمشاعر مكاسي أف نستشرؼ معنى البيئة،
كالمكضكع الذم ارتبط بحياة الشاعر ،فتفاعمت نفسو بو شكقا ،كحبا ،كحنينا ،أك ميبل عمى إبراز أثره
في نفسو ،كعبلقة كؿ ذلؾ بحياتو كمشاعره النفسية المتعددة الجكانب كالمبلمح.
كالذم يعزز أىمية المكاف في الشعر أنو ال يبرز شيئان معزكال أك مفردا أك بناء أجكفا ،كانما
يبرز باعتباره ممارسة كنشاطنا إنسانييف يحمبلف مكاقؼ كعكاطؼ كانفعاالت اإلنساف ،بؿ ككؿ تفاصيمو
عبر حياتو كتاريخو العاـ كالخاص ،كلعؿ ىذا كمو يحتاج منا إلى تفسير ،كيستحؽ الد ارسة ككقفة
متأممة ،بؿ كقفات طكيمة لنرل مدل ما بمغو الشاعر الفمسطيني مف تعمؽ بالمكاف عامة ،كالى أم مدل
تأثرت المشاعر بالمكاف؟ ككيؼ عالج الشاعر المكاف في المستكل الكاقعي كالفني؟ كمدل عبلقة
المكاف بالشاعرية كبالكاقع الذم يعيشو الشاعر.

1

اثٓ ِٕٛ٢هٌَ ،بْ اٌ٦وةِ ،بكح (ِىٓ).
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البحث في ىكية المكاف في الشعر الفمسطيني يؤسس لدراسة ىكيتو الشعرية باعتباره بنية ليا
أبعادىا كعبلقاتيا كخمفياتيا النفسية كاالجتماعية كالثقافية.
كىك في ظؿ ىذه األبعاد ال يشكؿ قضية انتماء جغرافي فحسب ،كانما يتجاكز ذلؾ إلى تعمقو
بالكجكد اإلنساني.
المكاف في الشعر الفمسطيني يحمؿ خصكصياتو البنيكية ،التي تشكؿ ظاىرة شعرية مف حيث
تنكعيا ،كتعدد تجاربيا ،كارتباطيا بالثقافة اإلنسانية.
أدت التجارب التاريخية كالسياسية التي مرت بيا قضيتنا إلى رد فعؿ عمى المستكل الشعرم،
أراد استعادة المكاف المفقكد في مقابؿ حركة اآلخر كتصكره لعبلقتو بالمكاف ،ككلد ىذا الصراع عمى
المكاف اتجاىا كثيفا إلى البحث في ىكية المكاف تاريخيا كعقائديا كجماليا ،إلى إعادة إنتاج المكاف في
منظكمة أدبية كفنية تمخص التنافس عمى االنتماء لمكطف.
إف المظاىر المكانية في النص الشعرم كتنكع حضكرىا ،تؤكد حضكر االنتماء في كؿ
المظاىر ،كمنيا تأسيس المكاف الحمـ كبعد جديد يحكؿ الكجكد في المكاف إلى حمـ يقظة تسترجع
المكاف مف خبلؿ الحمـ كالصكرة الشعرية ،ككثي ار ما يعمف الشعراء عف ىذه العبلقة ككأنيا الفتات
شعرية تتمسؾ بمعان ي االنتماء ،كتؤكد ىكية المكاف ،فتبدك العبلقة نكعا مف حاالت العشؽ تتكحد
خبلليا الذات باألمكنة.
فالمكاف جزء مف اليكية باعتباره انتماء لؤلرض كمراجعة لذاكرة الكطف ،ىذه العبلقة التي تبدك
بسيطة ،ىي التي يقكـ عمييا إنتاج المكاف شعريا كفؽ تصكرات سياسية كتاريخية كفمسفية تمتد مف
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خياؿ الصكرة كآفاقيا الداللية إلى كقع المكاف في الذات ،ىذا االرتباط بالمكاف كالتعمؽ بذاكرتو
يستحضر لو مكاسي بعدا طفكليا تمكذ بو الذات.

المطمب الثاني :األندلس معمقة لإلحساس بفقد المكاف
األندلس ،ذلؾ المكاف الذم استيكل مخيمة الشاعر الفمسطيني بكؿ مككناتو كأبعاده ،بأحداثو
الفاصمة كشخصياتو الفاعمة ،كمثؿ عبر األزماف كاألجياؿ ذلؾ الفردكس المفقكد ،كالجماؿ المطمؽ،
كالذاكرة المفجكعة بفقد الكطف ،إذ أصبح لو في الشعر الفمسطيني أكثر مف داللة كأكثر مف خطاب.
األندلس الذات المفجكعة ،كالكطف ،كالبحث عف القيـ ،كالعكدة ،كلذلؾ كانت منطمؽ الشاعر
الفمسطيني إلى الماضي ،الستقراء الحاضر كاستشراؼ المستقبؿ.
لـ يبتعد شاعرنا فاركؽ مكاسي في قصيدتو "أندلسيات" عف ذات الدرب ،فالجرح كاحد ،كاأللـ
كاحد ،كالقضية كاحدة ،غير أف لقصيدة "أندلسيات" كالتي صدرت في ديكاف "الخروج مف النير" نكية
كمكانة خاصة ،إذ إنيا انطمقت مف شاعر يعاني قضيتو الفمسطينية التي عاشيا كما زاؿ يعيشيا في
حياتو اليكمية ،لذا فكتابتو تكتسب طابعا مأساكيا خاصا ،ثـ إف قصيدتو ىذه مكزعة في مقطكعات
تتحدث عف أماكف تركت أث ار في نفسو بعد زيارتو ليا.
لقد كانت ىذه األندلسيات مكثفة كعميقة في مقطكعاتيا السبع كىي :نفح مف الطيب ،قرطبة،
إشبيمية ،مالقة ،عمى نجوة مف مضيؽ جبؿ طارؽ ،قصر الحمراء وعود عمى بدء.
يدخؿ الشاعر أندلسياتو مف قصيدة عنكنيا "نفح مف الطيب" ،كالتي يبرز فييا تناص أدبي جمي
مع كتاب يعتبر مف أميات كتب األدب األندلسي كىك "نفح الطيب" لممقٌرم ،كالذم يعد مف أغزر
الكتب التي كثقت لمتاريخ األندلسي ،ثـ يفتتح قصيدتو األكلى "نفح مف الطيب" بقكلو:
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جادني الدمع إذا الدمع شجا

يا زماف المجد في األ ندلس

لـ يكف روضؾ اال أرجػػػػػػػػػػػػػا

يعربيا عابقا في النفػػػػػػػػػػػس

1

كالتي يعارض فييا قصيدة "لساف الديف ابف الخطيب" في مكشحة "جادؾ الغيث".
في قصيدتو الثالثة "إشبيمية" ،يبدأ الحديث عف المئذنة التي تبدك مف بعيد أماـ ناظريو ،كىذه
المئذنة ىي آخر ما تبقى مف مسجدىا ،فيي كبقية الركح في الجسد الجريح أك المريض.
لقد تيدـ المسجد كبقيت المئذنة شاىدة عمى عظمة مف بنكه كرفعكه ،كالفراؽ بينيا كبيف المسجد
ىك فراؽ عمر طكيؿ ،قد أعمنو الزمف أك القدر كالحياة ،كلربما ىك الفراؽ بينيا كبيف مف بنكىا ،كلـ
يعكدكا قادريف عمى بناء مسجد ليا بدؿ ذلؾ المسجد الذم تيدـ أك ىدـ.
كيبدك القصر أماميا كقد بني عمى طراز جميؿ ،فبدا آية في الحسف كالجماؿ بألكانو كزخارفو،
ىذا ىك قصر بني عباد الذيف حكمكا تمؾ المدينة ،كأعمك البناء كالعمراف فكانت مرك از لمعمـ كالحضارة،
ككاف ممكؾ ىذه األسرة طمكحيف كأمبلكيـ كبيرة ،ككانت رماحيـ كىمميـ مشحكذة كحاضرة دائما
لتحقؽ المجد كالعز.
لقد أقامكا دكلتيـ كمجدىـ عمى شكاطئ الكادم الكبير ،2لقد كاف بنك عباد (المعتضد كالمعتمد)
دعاة عمـ كحضارة ،فكانت حركفيـ نك ار كضياء ،كلكنيا مزجت بالحسرة لما أصابيـ كحؿ بيـ ،ككاف
حبيـ كفيا لمعمـ كاإلسبلـ كالمسمميف ،كىذا ما يركيو التاريخ عنيـ:
ىناؾ تبدو المئذنة
حشاشة مف مسجد
فراؽ عمر أعمنو
والقصر مف اماميا
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.37/3 ٓ ،
2
ٙٔ ٛ٘ٚو ف ٟعٕٛة ئٍجبٔ١ب ٠و ٞٚلوٝجخ ٚئّج١ٍ١خ ٖ٠ٚت ف ٟفٍ١ظ لبكً(٢ٕ٠و :األ٥الَ ،اٌيهوٍ.)441/8 ٓ ،ٟ
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مزخرفا ممحنا
"عباد" ظموا لمرؤى
رماحيـ مسننة
رسوا عمى شواطئ((الكبير))
حروفيـ ضياء
بموعة السنا
وحبيـ وفاء
رواية لأل زمنة

1

كينتقؿ الشاعر مف الحقيقة إلى الخياؿ ،أك مف الحاضر إلى الماضي ،فيتخيؿ "المعتمد بف
عباد" قد عاد إلى الحياة ،فسار معو ليمتقيو كمعو الجارية "اعتماد" ،تجيز شع ار رقيقا صافيا ،فقد زادت
اعتماد الجارية عمى شعر المعتمد عندما طاؿ تفكير ابف عمار في الزيادة ،قاؿ المعتمد :صنع الريح
مف الماء زرد ،كاضافات اجازت اعتماد قائمة :أم درع لقتاؿ لك جمد).
كشعر اعتماد ىذه يقطر صفاء كنقاء ،كتستعذبو األلسنة كاألسماع ،كتستسيغو األذكاؽ ،كىذا
الشعر يصكر األرض كما تريده ،كينتيي ىذا الشعر بالبكح ،بالحب كاعبلنو صراحة:
وسرت نحو المعتمد
حيث اعتماد الجارية
تجيز شع ار رائقا
يطؿ صفوا ذائقا
عذوبة في األ لسنة

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.42/3 ٓ ،
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فيجعؿ األ رض كما تشاء
بالحب حتى يعمنو

1

كينتقؿ مف غناء الجارية "اعتماد" زكجة المعتمد إلى كزيره أبي بكر ابف عمار ،كىك يشدك
قصيدتو ،قصيدة الكادم الكبير ،فيبتدئ القصيدة قكية كاضحة ،كلكنو ينيييا ضعيفة مكىنة:
يشدو ((ابف عمار)) الوزير
قصيدة الوادي الكبير
فيبتدييا موقنة
وينتيييا موىنة

2

كال يكتفي فاركؽ مكاسي بمف التقاىـ عند القصر كالمعتمد كاعتماد كابف عمار ،كانما يستمر في
خيالو يبحث عف غيرىـ مف أدباء كشعراء كنحكييف خمد التاريخ أسماءىـ ،يتجكؿ في إشبيمية ،ييسائؿ
مف يمتقييـ مف السكاف كالسائحيف ،مف المجاذيب كالسكارل إذا كانكا قد التقكا أك أركا ابف ىانىء ،أك
ابف سيؿ ،أك الزبيدم ،معمـ الفصحاء كصاحب كتاب "قبلئد العقياف".
أسائؿ السكاف والسياح
أسائؿ المجذوب والسكراف
مف منكـ رأى ابف ىاني؟
مف منكـ رأى ابف سيؿ؟
معمـ الفصحاء-أيف ترى قالئد العقياف

3

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.43-42/3 ٓ ،
2
ْ.43/3 ٓ ،َ.
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.43/3 ٓ ،
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كعندما يعرفكف أنني مف المغاربة يصحبكنني معيـ إلى بكابة قصر الكازار ،فأنظر كينظركف
إ لى ما كتب عمى بكابة القصر ،كلكنيـ يبيتكف ألنيـ ال يعرفكف قراءة الحركؼ العربية ،أما أنا فأق أر
الحركؼ التي تألقت كالتي تمجد قكة اهلل كقدرتو كعزتو ،كحينئذ ترتفع المئذنة كتشمخ صامتة حزينة،
كألتقي معيا في العبلء ،فعبلئي مف عبلئيا ألف بناتيا آبائي كأجدادم:
مف منكـ سقى الصباح
بالكأس حتى أدمنو
فيعرفوف أنني ((موري))

1

ويصحبونني إلى بوابة((الكازار))
ال يعرفوف يقرأوف
فينظروف ويبيتوف
حروفيا التي تألقت
((الممؾ هلل
القوة هلل
العزة هلل))
ترتفع المئذنة
بالصمت محزنة
لتمتقيني في العالء

2

في ىذه القصيدة يتداخؿ الحقيقي كالخيالي فيما يراه مف آثار خالدة عمى التاريخ ،كالمئذنة
كقصر الكازار كىك حقيقة ،كلكنو يربط بيف ىذه الحقائؽ كشخصيات اشتيرت في تاريخ قرطبة ،كىذا
1

ِٛ : Moronهَٔ ٞجخ ئٌِٛ ٝه ْٚلوة ئّج١ٍ١خ ٢ٕ٠ (.و :األ٥الَ ،اٌيهوٍ.)441/5 ٓ ،ٟ
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.44/3 ٓ ،
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الربط جاء في البحث عنيـ ،كاالستماع إلى أشعارىـ كتذكر كتبيـ كقبلئد العقياف ،كأشعارىـ كأشعار
ابف عمار ،كأشعار اعتماد زكجة المعتمد ،كما يؤكد فضميـ في تشجيع العمـ كالمحافظة عميو كحب
األدب كالبناء كالعمراف ،كفي ذات الكقت تمسكيـ كخضكعيـ كرضاىـ بمشيئة اهلل.
في القصيدة تناصات عديدة منيا قكلو " الممؾ هلل ...القكة هلل ...العزة هلل" ،كىي تناص مع
العديد مف اآليات القرآنية التي تحمؿ معاني الممؾ كالقكة كالعزة ،مثؿ قكلو تعالى " يق ًؿ المييـ ىمالً ىؾ اٍل يمٍم ًؾ
ً
ً
ً ُّ
اء بًىيًد ىؾ اٍل ىخ ٍي ير إًن ىؾ ىعمىى يك ٍّؿ
اء ىكتيذؿ ىم ٍف تى ىش ي
اء ىكتيع ُّز ىم ٍف تى ىش ي
اء ىكتىٍن ًزعي اٍل يمٍم ىؾ مم ٍف تى ىش ي
تي ٍؤتًي اٍل يمٍم ىؾ ىم ٍف تى ىش ي
1
ُّكنيـ ىكح ٍّ ً ً
ً
اس مف يت ًخ يذ ًمف يد ً ً
و ً
ىمينكا
ٍ
كف المو أ ٍىن ىد نادا ييحب ى ي ٍ ي
ىش ٍيء قىد هير"  ،كقكلو تعالى" ىك ًم ىف الن ً ى ٍ ى
ب المو ىكالذ ى
يف آ ى

ًً ً
ً
ًً
يد اٍل ىع ىذ ً
اب" ،2كقكلو
يف ى
يعا ىكأىف الموى ىشًد ي
ظمى يمكا إً ٍذ ىي ىرٍك ىف اٍل ىع ىذ ى
أى ىش ُّد يحبًّا لمو ىكلى ٍك ىي ىرل الذ ى
اب أىف اٍلقيكةى لمو ىجم ن
ً
ً
ً ً
ً
ً ً
ً
يف ىكلى ًكف
كف لىئ ٍف ىر ىج ٍع ىنا إًلىى اٍل ىمد ىينة لىيي ٍخ ًر ىجف ٍاأل ى
ىع ُّز م ٍنيىا ٍاألى ىذؿ ىكلًمو اٍلعزةي ىكلً ىر يسكلًو ىكلًٍم يم ٍؤ ًمن ى
تعالى" ىيقيكلي ى
ًً
كف"
يف ىال ىي ٍعمى يم ى
اٍل يم ىنافق ى

.3

1

ٍٛهح آي ّ٥واْ ،ا٠٢خ .37
2
ٍٛهح اٌجموح ،ا٠٢خ .276
3
ٍٛهح اٌجموح ،ا٠٢خ .276
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المطمب الثالث" :التتار"1الموت القادـ مف الشرؽ
يعتبر التتار رم از لميمجية كالفكضى ،كيتحدث الشعراء عف خيكؿ التتار التي مرت عمى أرضنا،
كخمفت القتؿ كالدمار ،كلكنيا مضت كبقيت األرض كأىميا ،لذا يستحضر مكاسي التتار في أكثر مف
قصيدة ،فيقكؿ في قصيدتو "العودة إلى حكاية لقيط":
ظمت األسفار تذروني ىزائـ
وتمائـ
وطفت في جبيتي كؿ الظالؿ
والتتار
واستفقت اليوـ في عز النيار
كنت مخذوال كعبد اهلل
صغير األندلس

2

حالة مف الخذالف تسيطر عمى الشاعر كىك يرل خيكؿ التتار تصكؿ كتجكؿ عمى أرض
فمسطيف ،تمحؽ اليزائـ بجيكشنا العربية في حرب حزيراف ،لتصبح األرض كالمقدسات غنيمة بأيدييـ.
كفي قصيدة "أسماؾ القرش" التي تكثؽ ما حدث في بمدة الشاعر باقة الغربية في يكـ األرض
يقكؿ:
تكشفت لو حقيقة الثراء
فالعار والشنار
سيخذؿ التتار

1

التّتار أو التّتر :وٍّخ أٍٝمٙب اٌ٦وة ِ ٍٝ٥غّ٥ٛخ اٌمجبئً اٌّغ١ٌٛخ اٌز ٟاعزبؽذ اٌْوق اٌ٦وثٚ ٟثالكاً ئٍالِ١خ أفو ٜف ٟاٌمؤ ٓ١اٌضبْٔ٥ ٟو
ٚاٌضبٌش ْ٥و اٌّ١الك٢ٕ٠( .ٓ١٠و :اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ.)249/24 ٓ ،
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.31-2:/2 ٓ ،
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فسجموا وجمجموا
فميخذؿ التتار

1

يشبو مكاسي االحتبلؿ بعربدتو كبطشو بالتتار ،فاالحتبلؿ ىـ تتار العصر كمغكلو ،كلكف
سيخذؿ االحتبلؿ ،كىك حتما إلى زكاؿ ،تماما كما خذؿ التتار ،كسيختفي صكت خيكليـ التي تصكؿ
كتجكؿ عمى أرضنا ،كما اختفت أصكات خيكؿ التتار إلى غير رجعة.

المطمب الرابع :صفيف 2وكربالء 3تعانؽ دماؤىما دماء قتمى الزاب

4

استعاف مكاسي كثي ار بأحداث التاريخ اإلسبلمي ،متخذا منيا رم از مكحيا ،ككسيمة لتصكير الكاقع
العربي كالفمسطيني ،كمف األحداث التي استحضرىا مكاسي أحداث كرببلء كصفيف كالزاب ،كجعؿ منيا
معادال مكضكعيا لفمسطيف ،ففمسطيف تشيد كؿ يكـ كرببلء كصفيف ،كالكاقع العربي كاإلسبلمي يشيد
كؿ يكـ كرببلء كصفيف كالزاب ،فالدماء ما زلت حتى يكمنا ىذا تنزؼ مف األخكة األعداء.
كيسائؿ شاعرنا مكاسي التاريخ في قصيدتو "نشيد أك نشيج" فيقكؿ:
يا شاىدا أمسي ويومي وغدي
صفيف عادت ترتدي
ثوب البالء األسود
أصواتيا في كربالء

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.247/2 ٓ ،
2
مىلعة صفُه ٟ٘ :اٌّ٦ووخ اٌزٚ ٟل٦ذ ث ٓ١ع ٍٟ٥ ِ١ثٓ أثٝ ٟبٌت ٚع٦ِ ِ١ب٠ٚخ ثٓ أثٍ ٟف١بْ فّٙ ٟو ٕفو ٍٕخ ٘37ـ ث٦ل ِٛل٦خ
اٌغًّ ثَٕخ رمو٠جب  ٍٝ٥اٌؾلٚك اٌَٛه٠خ اٌ٦وال١خ ٚاٌز ٟأزٙذ ث١ٍّ٦خ اٌزؾى ُ١فّٙ ٟو هِٚبْ ِٓ ٍٕخ صّبْ ٚصالصٌٍٙ ٓ١غوح(٢ٕ٠وِ :قزٖو
ربه٠ـ كِْك.)54:/3 ٓ ،
3
كرتالءِ :لٕ٠خ رم ٤ف ٍٜٚ ٟاٌ٦واق .ر٦زجو أؽل اٌّلْ اٌّملٍخ ٌل ٜاٌْ٦١خ ٚمٌه ٌٛعٛك ٙو٠ؼ اإلِبَ اٌؾَ ٓ١ثٓ ٚ ٍٟ٥إٔؾبثٗ اٌنٓ٠
اٍزْٙل ٗ٦ِ ٚفٚ ٟال٦خ اٌٞف)٢ٕ٠.وِ :قزٖو ربه٠ـ كِْك.)54:/3 ٓ ،
4
معركة الساب الكثري أو "معركة الساب األعلً"ٚ :ل٦ذ لوة ٔٙو اٌياة األوجو  ٛ٘ٚأؽل هٚافل ٔٙو كعٍخ٠ٚ ،م ٤فّّ ٟبي اٌ٦واقٚ ،ل٦ذ
اٌّ٦ووخ ث ٓ١اٌقٍ١فخ األِ ٞٛاألف١و ِوٚاْ ثٓ ِؾّل ٥ٚجل اهلل ثٓ  ،ٍٟ٥ؽ١ش اٌزم ٝاٌغْ١بْ فِٕٞ ٟمخ اٌياة ث ٓ١اٌّٚ ًٕٛأهث ،ً١فبٔٙيَ
عِ ِ١وٚاْ ٚفو ئٌِٖ ٝو ؽ١ش لُزً فِ ٟلٕ٠خ أث١ٕ ٟو فىبْ آفو فٍفبء ثٕ ٟأِ١خ ف ٟاٌْبَ٢ٕ٠).و :اٌجلا٠خ ٚإٌٙب٠خ.)57-52 ٓ ،
،
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نعقت لقتمى الزاب – في ذاؾ المكاف
(وزعيميـ يقتات في البستاف)
طابت لو فوح الروائح مف أمية
يمتذ في السفؾ المباح

1

المطمب الخامس :نير اليرموؾ وماء الطيارة
ىك مف األماكف المقدسة لدل المسيحييف ،فماؤه غسؿ كطير مف صمى في األديرة كالكنائس،
أمؿ الشعراء بقصائدىـ أف يغسؿ آثار األقداـ اليمجية التي دنست أرض فمسطيف ،كيعكد لؤلرض
طيرىا ،كمكاسي مف الشعراء الذيف استحضركا نير اليرمكؾ في قصائدىـ ،فيستحضر تمؾ البقعة
المقدسة مف ىذا النير أمبل أف يغسؿ ماؤه كضر األحزاف كما يغسؿ القمكب كاألركاح ،فيقكؿ في
قصيدتو "مرثية حظ عاثر":
السقيا:
أستسقي نير اليرموؾ
كي أغسؿ وضر األحزاف
في نسغ الميجة
رحـ ميتوكة

2

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.32-31/2 ٓ ،
2
ْ.42/2 ٓ ،َ.
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المطمب السادس :يوـ األرض الخالد
يكـ األرض مف األياـ الخالدة في تاريخنا الفمسطيني ،فيك األرض كالعرض كاالنتماء كاليكية،
حاضر في ذاكرة الطفؿ كالشيخ ،كيؼ ال كىك معطر بدماء الشيداء الذيف سقطكا مف أجؿ الدفاع عف
األرض كالحفاظ عمى اليكية .تغنى بو الشعراء ،ككتب عنو األدباء ،كأحياه الشعب الفمسطيني كؿ عاـ.
يكـ األرض يعني لنا يكـ تصعيد مع االحتبلؿ ،يكمان تكبر فيو المساجد ،كتيشعؿ فيو اإلطارات،
كتخط فيو الشعارات ،كتشتعؿ فيو المكاجيات.
يستحضر مكاسي يكـ األرض في إحدل قصائده قائبلن:
يا شعبي العمالؽ إنؾ مميمػػػػػي

أنت الكريـ وما سواؾ معممي

قدمت كػػػػػػػػػػػؿ ضحية قدسػػػػػػػػػػية

لتضـ نجما في مجرة أنجػػػػػػػـ

في كؿ شبر مف ثراؾ لساعػػػػػػػػػد

سكب الدماء زكية لـ ترىػػػػػػػـ

أحياؤىـ ،ومخمدوف ،ونورىػػػػػػػػـ

ىدي لنا في كؿ ليؿ مظمػػػػػػػػـ

فمئف صرخنا في يوـ أرض إننا

ذقنا المرارة واألذى مف مجػرـ

ولئف تجمعنا عمى درب الوفػػػػػػا

فألننا متنا ولـ نستسمػػػػػػػػػػػػػػـ

1

فمكاسي يعتبر يكـ األرض يكمان لمتحدم كالتصدم ،كاستذكار دماء الشيداء ،الذيف أناركا لنا
الطريؽ بنكر دمائيـ ،كرسمكا لنا الدرب المكصؿ لمحرية كاالستقبلؿ ،كيكمان لرفض الخنكع كالخضكع
كاالستسبلـ.

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.244/2 ٓ ،
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المطمب السابع :دماء في محراب إبراىيـ الخميؿ (مجزرة الحرـ اإلبراىيمي)
ال تكاد تغيب مجزرة الحرـ اإلبراىيمي عف مخيمة كؿ فمسطيني ،حيف قتؿ فييا الركع السجكد
في شير القرآف ،كعانقت دماؤىـ محراب إبراىيـ الخميؿ ،كعطرت أرض الحرـ ،يستحضر مكاسي تمؾ
المحظات التي كشر فييا ذلؾ النكرة عف أنيابو ،كتجرد مف إنسانيتو ،ليقتؿ الطفكلة كاالنسانية في حرـ
إبراىيـ الخميؿ ،كىك يصيح أف ذلؾ فداء ألبيو إبراىيـ ،كىك منو براء ،فيقكؿ الشاعر في قصيدتو
"أناديكـ":
أناديكـ عمى باب الخميػػػػػػػػؿ

لنفدي بالكثير والقميػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

أدعو مف يسابؽ مف يجمي

دعاء سراتنا في كؿ جيػػػػػػػػػؿ

أنادي إخوة القوا عسيػػػػػػػػػ ار

وىـ عزؿ سوى رفض أصيؿ

خميؿ اهلل رفقا لست ترضى

ظمأ األبناء في الورد الوبيػػؿ

1

ينادم مكاسي أىؿ النخكة كالكرامة ،أصحاب العزة كالتضحية ،أف يقدمكا الغالي كالنفيس مف أجؿ
محراب إبراىيـ ،كمف أجؿ أحفاد إبراىيـ الخميؿ ،الصامديف عمى أرض خميؿ الرحمف.
كفي قصيدتو " بكائية ...عمى الصبلة اإلبراىيمية" يقكؿ مكاسي:
تأمؿ أف تدرؾ آخر ركعة
في سطوة تمؾ النار تردت سجدة
مف يسجد يخفض كاألشجار اليامة
قبؿ صالة إبراىيمية
ساؿ الدـ عمى عتبات الفجر اإلبراىيمي
أسقاىـ كأسا قبؿ اإلفطار

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.256/2 ٓ ،
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كاف يقدميـ لمجنة
ودليميـ رضواف

1

يطير مكاسي بركحو مع أكلئؾ الذيف سجدكا السجدة األخيرة في محراب الخميؿ ،لتطير أركاحيـ
إلى السماء ،أكلئؾ الذيف سجدت ىاماتيـ هلل في محراب إبراىيـ ،فباغتيـ ذلؾ الحاقد برصاصاتو
الغادرة ،ليكممكا صبلتيـ في الجنة كيشربكا مف ككثرىا ،كدليميـ خازنيا رضكاف.

المطمب الثامف :القدس ودرب اآلالـ والقبة والحرـ
القدس مدينة ال تعرؼ الحدكد ،أرض الرساالت ،كقبمة األنبياء ،أكلى القبمتيف ،كثاني المسجديف،
كثالث الحرميف الشريفيف ،كتب عنيا األدباء ،كتغنى بيا الشعراء ،يستشعر مكاسي عمى مداخميا،
كبكاباتيا ،كفي طرقاتيا ،كأزقتيا الدؼء الركحي كالطمأنينة ،كفيضان مف المحبة في كؿ مكاف ،فيقكؿ
في قصيدتو "مقدسية":
ال أدري إف كنت عمى بوابات القدس
أكتشؼ الحب الدافي
أسأؿ عف حضور األمس
عف حب غاؼ
كي نحدو ونسير

2

ثـ يتابع سيره في جنبات تمؾ البقعة المقدسة ليصؿ إلى القبة المذىبة ،ليصمي فييا صبلتو،
فيقكؿ:
قالت( :أحفظ قصة عمر القدسي
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.286/3 ٓ ،
2
ْ257/2 ٓ ،َ.
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أمشي كؿ زقاؽ وأمر بدري اآلالـ
حتى أصؿ القبة
وأصمي الجمعة
وتعاودني األحالـ)

1

كفي مكضع آخر يستحضر شاىدا مف عمؽ التاريخ ليشيد عمى ىكية القدس ،يسأؿ زيتكنيا
الصامد كالمتجذر في تراب الحرـ منذ يبكس ،كيستجكب المدف كالطرقات التي تؤدم إلى الحرـ كالقبة،
فيقكؿ في قصيدتو " القدس":
مف أي زماف أنت يا شاىد؟
اسأؿ تمؾ الزيتونة
أعرفيا منذ (يبوس)
اسأؿ درب أريحا
واستجوب راـ اهلل
طرؽ لمقدس عناؽ
تتالقى في قبة

2

كيعرج إلى قبة الصخرة في قصيدتو "نقوش عمى ترنيمة األقصى" ،فيشبو القباب الشامخة بكركد
في حديقة تطؿ بجماليا لتعانؽ خيكط الشمس ،كتنثر عطرىا في األجكاء ،في مشيد يسر الناظريف،
فيقكؿ:
وسر القدس يشرؽ في سرائرنا
فنقطؼ مف جنائف ورده وردا
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.257/2 ٓ ،
2
ْ.213/3 ٓ ،َ.
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يوزع بيجة عط ار
ويبيج عطرىا شيدا
قباب كميا وجد تحف إلى
صدى وجد تناديو
عمييا بقعة حمراء
إذ تنداح تصبغ مرائرنا
(ومسجدىا يظؿ الذكر والذكرى)

1

المطمب التاسع :لبناف األرز حاضنة الثورة وأثر الثوار
لبناف مف البمداف التي استحضرىا مكاسي في شعره ،فيي فمسطيف الثانية ،تجسدت عمى أرضيا
مأساة مف مآسي الشعب الفمسطيني ،كبخركجيـ مف عاصمتيا بيركت عاـ 1982ـ كانت النكبة
الثانية.
يستذكر الشاعر مكاسي في قصيدتو "يا لبناف" اجتياح قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي لبناف ،ككيؼ
حاصرت بيركت ،كعاثت فييا قتبل كدما ار كرعبا ،كحاصرت الثكرة كالثكار في بيركت كالمخيمات
الفمسطينية كاحتمت الجنكب ،فيقكؿ:
في لبناف وغوؿ الموت يجوب الطرقات
يكمف في المنعطفات
نسر الرعب يغير عمى األحياء
(وىنا ال ينفع مزمور وآيات)

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.:9-:8/3 ٓ ،
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ينسى بمد الشعر الشعر ويكتب أشالء
لغة ،يسمع صوت الغوغاء

1

كفي مكضع آخر يرفض مكاسي صفع خده األيسر ،كما قبؿ بذلؾ المسيح تسامحا مع عدك
مغتصب ،يرفض المسامحة كالجراح ما زالت تنزؼ دما في الطرقات فيقكؿ:
ضفرت تاجي كالمسيح
لكف سأرفض صفع خدي األيسر
وأنا جريح

2

كيتابع متسائبل عف قراصنة قتمكا اإلنسانية ،كاغتالت ركح اهلل التي حمت في تمؾ األجساد
الطاىرة في لبناف ،فيقكؿ:
يا بمد الحرؼ المشرؽ والحرؼ
ما باؿ قراصنة تغتالؾ تغتاؿ اهلل؟
ىؿ صار اإلنساف
رمز الشر عمى لبناف؟

3

المطمب العاشر :صب ار وشاتيال الجرح الذي ال يندمؿ
لـ يبتعد مكاسي عف لبناف كما زاؿ يجكب في طرقاتيا ،يشـ رائحة المكت المنتشر في الطرقات
كاألزقة ،يستحضر ىنا مذ بحة مف المذابح المركعة التي ارتكبيا العدك المغتصب ألرض لبناف كمف
كااله مف أصحاب الضمائر الميتة ،الذيف باعكا أنفسيـ لبلحتبلؿ بثمف بخس ،يستحضر مذبحة صب ار

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.261/2 ٓ ،
2
ْ.262/2 ٓ ،َ.
3
ْ.261/2 ٓ ،َ.
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كشاتيبل التي قتؿ فييا الطفؿ كالشاب كالشيخ كالفتاة كالعجكز ،حتى الطفؿ في بطف أمو ،فيقكؿ الشاعر
في قصيدتو "عصاـ السرطاكم يق أر أسفار العكدة":
كاف الصيؼ القائظ نا ار في نار
ال تيدي إال الخوؼ
إال الرعب وصوت دمار
كانت (صبرا) تصب حتى يعجز رب الجاني
(عيف الحموة) أضحت مسبية
اشتدي تنفرجي
وعصاـ يق أر أسفار العودة
عبر عيوف االحباب

1

قتمت صب ار كشاتيبل ،كسبيت عيف الحمكة ،كؿ ذلؾ مف أجؿ قتؿ ركح الثكرة التي تنبض في
مخيمات لبناف ،كالتي تنبض في عركؽ كؿ فمسطيني ،كلكف رحؿ شاركف ميندس تمؾ المذابح
كمنفذىا ،كبقيت صب ار كشاتيبل كعيف الحمكة ،ككؿ مخيمات الشتات صامدة تنبض بالثكرة كحب الكطف،
رحمت خيكؿ التتار التي صالت كجالت كنشرت الرعب كالقتؿ كبقي الكطف.

المطمب الحادي عشر :كفر قاسـ وقتؿ الحياة في شوارعيا ومزارعيا
ذاكرة الشعب الفمسطيني مميئة بالذكريات األليمة كالحزينة ،فبل يكاد يكـ يخمك مف ذكرل مذبحة
أك قتؿ أك تشريد ،كىنا يستحضر مكاسي مذبحة كفر قاسـ ،كىي مجزرة مف المجازر التي ارتكبيا

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.338/2 ٓ ،
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العدك االسرائيمي ضد الشعب الفمسطيني ،أمبل بتشريد كتيجير ىذا الشعب عف أرضو ،كاخراجو مف
بمده ،فيقكؿ في قصيدتو " يستياف المسرح":
كػػػػػػػػػػػؿ يػػػػػوـ أطرح

مف وريدي أطرح

كفر قاسـ قصػػػػػػػػػة

دمػػػػػػػػيا ال يمسح

روت األرض دمػػػػػا

وىجػػػػػػػػيا ال يبرح

سمرة األرض غدت

مثػػػػػػػػػػؿ زند يقدح

1

فاألرض ارتكت مف دماء الشيداء الذاىبيف إلى مزارعيـ ،كأف ىذه الدماء لف تمسح ،كستبقى
عالقة في الذاكرة ،تحدثنا عف إجراـ االحتبلؿ ككحشيتو ،كيقكؿ في مكضع آخر كاصفا الشيداء بأنيـ
أحياء عند ربيـ يرزقكف ،كأف أحقاد العدك ليا مكعد مع الفناء ،كستبقى األرض تغني كتفرح:
وشييدي لػػػػػػـ يمت

ظؿ يسمو يطمػح

بنشيد لػػػػػػػػػػػػػػػػـ يزؿ

نحو سمـ يجنػػػػػح

آه يا حقد العػػػػػػػػػػػػدا

لؾ يػػػػػػػػػػػػوـ أكمح

ىػػػػػػػػذه األرض غدا

فػػػػػػػػي غناء تفرح

2

المطمب الثاني عشر :فمسطيف المسبية وبمدانيا المنسية
يطكؿ الحديث مع فمسطيف كبمدانيا في شعر مكاسي ،فيقكؿ في قصيدتو "الخبلص مف نير
الظمأ":
فمسطيف أحرفيا تجمع مذخو ار لغويا
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.348/2 ٓ ،
2
ْ.349-348/2 ٓ ،َ.
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أحرفيا تتكرر في نطؽ الطفؿ
أوؿ ما ناغى أمو
وحفيؼ الصوت
في أجنحة الكممات العذبة
يحمؿ نبض بالده
يحمميا ىما وسعادة
تعرفو قسما – ىذي األرض
مف عرؽ الجد وجد الجد

1

كيتحدث عف بمداف فمسطيف التي أزاؿ االحتبلؿ معالميا ،كبدؿ أسماءىا ،كأسكف غير أىميا بدال
مف أىميا ،فيقكؿ:
تنكرني يافا – حيفا – طبريا
تنكرني المد – والرممة والمسمية
وعنبتا /عيناؼ
عيف حوض /عيف ىود
وفمسطيف /إيرتس يسرائيؿ

2

كيجكؿ شاعرنا مكاسي في فمسطيف طكال كعرضا ،فيتحدث عف كثير مف مدنيا كقراىا في
قصائد كثيرة ،منيا قصيدة "قيسارية" كقصيدة "عكا" التي يقكؿ فييا:
عكا امرأة عنست
لـ يممسيا رجؿ حتى اآلف
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.:/3 ٓ ،
2
ْ.22/3 ٓ ،َ.
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داعبيا حمـ ،ناغاىا
فغدت طفمة
ضاع أبوىا في السرداب الموصؿ لمبحر
ألقاه البحر عمى امواج الذلة
يسأؿ عف عكا في عكا

1

المطمب الثالث عشر :ند في أضرحة عراقية
ما زاؿ اآلباء كاألجداد يرككف قصص البطكلة كالفداء مف أبطاؿ الجيش العراقي ،ككيؼ كصمكا
بطائراتيـ ككتائبيـ إلى مكاقع متقدمة في حرب التحرير ،لكال األكامر التي أعطيت بالتراجع ،كما زالت
قبكر شيداء الجيش العراقي شاىدة عمى عظـ التضحيات ،كعمؽ العبلقة التي ربطت ىؤالء الرجاؿ
بفمسطيف كقضيتيا ،ما تزاؿ قبكرىـ في قرية مثمث الشيداء قضاء جنيف كالتي سميت بيذا االسـ تخميدا
لذكرىـ ،كتبقى ىذه األضرحة تضـ في ترابيا شيداء الجيش العراقي الذيف قدمكا أنفسيـ رخيصة مف
أجؿ الدفاع عف فمسطيف كمقدساتيا كأىميا ،يقكؿ مكاسي في قصيدة "ند في أضرحة عراقية":
بغداد تبقى بغداد
ىوالكو ولى
ظؿ النير وظؿ الماء
تعرؼ كؿ دموع الجوع العري الفقر
أف تضحي بسمات في أمنية
حممات في وعد – أغنية

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.21:/3 ٓ ،
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إشراقا يعبؽ
ينثر ندا في أضرحة
المجد عراقية

1

المطمب الرابع عشر :النكبة وبقايا البيوت الميدمة
مئات القرل ىجر أىميا ،كىدمت أبنيتيا ،كتغيرت معالمياػ كتغيرت أسماؤىا ،فمنيا ما بقي
بمداف حممت أسماء عبرية ،كضمت ساكنيف جدد،
أطبلال شاىدة عمى تمؾ النكبة ،كمنيا ما أقيـ عميو
ه
جاؤكا مف أصقاع األرض ليسكنكا فييا ،كينعمكا بخيراتيا ،في كقت يعيش أىميا الحقيقيكف في المنافي
كالشتات ببل أرض أك كطف ،يقكؿ الشاعر مكاسي في قصيدتو "حبي فمسطيني":
قالوا :بالدي بال أىؿ بال سكػػػػػػػف

يا بئس ما مكرت أوىاـ مأفوف

فشردوىا قرى كانت برغػػػػػػػػػػػػػدتيا

مف بروة ،بصة ،ميعار داموف

أنى نظرت مئات مثميا نزحػػػػػػػػػت

أماـ ناظرنا أطالؿ قاقػػػػػػػػػػػػػػػػػوف

يا أىميا – أىمنا ،يا طير منزليا

اق أر سالمي عمى أحزاف محزوف

ما زلت أذكرىـ في الدار في حمؽ ىذي تنادي وىذا واجـ دونػػػػػػػي
عيف الغزاؿ وكانت عيف ميجتيـ

فقمت مف بعد قوال غير ممنوف

2

كفي قصيدة عنكنيا "عذاب المدل" تحدث فييا عف أطبلؿ "عيف غزاؿ" ك"إجزـ" التي أسميا
المحتؿ اليكـ "كيرـ ميراؿ" ،يقكؿ فييا:
أطفالنا مضوا
(اآلخروف مف أتوا مكانيـ)
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.225/3 ٓ ،
2
ْ.318/3 ٓ ،َ.
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وجرحنا درى بو طير يرؼ فوؽ "إجزـ" التي انزوت
وىوت في عبير
كانت منارة السحاب في مياىيا تمور

1

كيقكؿ في مكضع آخر كاصفان محبتو لعيف غزاؿ:
ونغمة ظمت تعيد:
يا "عيف غزاؿ"
لكف ىذي العيف في جذر يقوـ فوؽ حومة ابتياؿ
ال أمس ال تاريخ ال حب يقاؿ

2

1

ِٛاٍ ،ٟاأل٥بًِ اٌْ٦و٠خ.322/3 ٓ ،
2
ْ.324-322/3 ٓ ،َ.
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الفصؿ الثالث
الشعرية دراسة ف ّن ّية
األعماؿ
ّ
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الفصؿ الثالث :األعماؿ الشعرية دراسة فنية
المبحث األوؿ :الصورة الفنية في شعر فاروؽ مواسي
لقد تناكؿ جميكر مف العمماء القدماء كالمحدثيف مكضكع الصكرة الفنية في الشعر ،كلسنا ىنا
بصدد حصر أقكاؿ العمماء في ىذا الجانب ،كلكف نعرج إلى شيء مما قالكا بشيء مف اإليجاز،
"فالصكرة الفنية بيذه التسمية مصطمح نقدم حديث لـ يغب مفيكمو العاـ عف النقاد األكائؿ" ،1فقد
أشاركا إليو إشارات متفاكتة ال يتجاكز في كؿ أحكالو الصكر البيانية.
كجنس مف
الصبغ
فيذا الجاحظ كاضع أساس البياف العربي يقكؿ" :الشعر صناعةه
ه
ه
كضرب مف ى
التصكير".2
كفي ذات المكضكع يقكؿ الدكتكر بدكم طبانة" :فالنظرة إلى األدب ينبغي أف تككف إلى مقدار
ما حكل مف آثار الصنعة مف جكدة تشبيييو كحسف االستعارة كابتكار الصكرة التي يتميز صاحبيا عف
غيره مف األدباء بمقدار ما تأنؽ فييا ،كبمقدار ما في إبراز الفكرة عمى الييئة غير ما عرؼ الناس".3
كىناؾ مف الشعراء مف جعؿ األفضمية لمشعر القديـ لقدمو ،كاستخؼ بالجديد ،فجاء ابف قتيبة
كثار عمى ىؤالء ،فالشعر عنده ما جاد معناه كلفظو ،في حيف أكصى الشاعر بأف يبتعد عف "الكحشي
الغريب ،كتعقيد الكبلـ ،كنايةن عف سيكلة األلفاظ كمستعمؿ المعاني".4

1

ْ٥ ٍٟ٥و ٞىا٠ل ٓ٥ ،ثٕبء اٌمٖ١لح اٌ٦وث١خ اٌؾل٠ضخِ ،ىزجخ كاه اٌ٦وٚثخ ،اٌى٠ٛذ.7: ٓ ،َ2:92 ،
2
اٌغبؽ ،٠اٌؾٛ١اْ ،رؾم١ك٥ :جل اٌَالَ ِؾّل ؽَ ٌّّ ٓ١اٌل ،ٓ٠كاه ئؽ١بء اٌزواس اٌ٦وث.555/3ٓ ،َ2:7: ،4ٛ ،ٟ

 3ثلٝ ٞٚجبٔخ ،اٌج١بْ اٌ٦وث ،ٟكاه اٌضمبفخ ،ث١وٚد_ ٌجٕبْ.4:ٓ ،َ2:97 ،2ٛ ،
4

اثٓ لز١جخ اٌلٕٛ٠ه ،ٞأكة اٌىبرت ،رؾم١ك ِؾّل ِؾ ٟ١اٌل٥ ٓ٠جل اٌّغ١ل ،كاه اٌغ.21-8 ٓ ،5ٛ ،ً١
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كقد أشار ابف قتيبة إلى فكرة النظـ بمعنى سبؾ العبارة ،كسبؾ األلفاظ أك ضـ بعضيا إلى
بعض في نظاـ دقيؽ كمتآلؼ فيما بينيا كبيف المعاني ،فيجرياف معان في سبلسة كعذكبة دكف و
كمفة أك
و
كحشية بحيث تخدـ األلفاظ المعاني كتصكرىا أصدؽ تصكير

1

كدعا ابف طباطبا كىك مف قدماء الشعراء إلى "الكقكؼ عمى مذاىب العرب في تأسيس الشعر
كالتصرؼ بمعانيو ليجعؿ معانيو في أحسف زم كأبيى صكرة".2
كال يفكتنا مكقؼ أبي ىبلؿ العسكرم حيف تناكؿ الصكرة فقاؿ" :إف الصكرة اسـ يقع عمى جميع
ىيئات الشيء ال عمى بعضيا كيقع أيضا عمى ما ليس بييئة ،أال ترل أنو يقاؿ صكرة ىذا األمر كذا،
كال يقؿ ىيئة كذا ،كانما الييئة تستعمؿ في البنية ،كقاؿ تصكرت كما قاؿ تصكرت الشيء".3
عرؼ النقاد المعاصركف الصكرة بتعاريؼ عدة ،تؤكد المفيكـ القديـ ،مضيفة إليو تجارب
كقد ٌ
جديدة ،كأبعادا أخرل ،فيي في المفاىيـ الحديثة "تشكيؿ لغكم يككنيا خياؿ الفناف مف معطيات متعددة
يقؼ العالـ المحسكس في مقدمتيا .....إلى جانب ما ال يمكف إغفالو مف الصكر النفسية كالعقمية".4
كمف األدباء كالنقاد المحدثيف الذيف تنبيكا إلى الفرؽ بيف الصكرة الفنية كالصكرة الفكرية األديب
الناقد مصطفى الرافعي ،حيث اعتبر الصكرة الفنية ما تخص األساليب األدبية كالتعابير الفنية ،ككضح
دكر الحكاس في الصكرة كأثر المفظ زيادة أك نقصانا ،فآية الشعر الحسف في تمثيؿ الحقيقة كتأديتيا
إلى التصكر.5

1

٥جل اٌمبكه اٌغوعبٔ٢ٔ ،ٟو٠خ إٌ ،ُ٢رؾم١ك١ٌٚ :ل ِؾّل ِواك ،كاه اٌّ٦بهف ِٖ -و.2:ٓ ،
2
اثٓ ٝجبٝجب اٌ١٥ ،ٍٞٛ٦به اٌْ٦و ،كاه اٌىزت اٌ١ٍّ٦خ –ث١وٚد.2:/4 ٓ ،َ2:93 ،2ٛ ،

 3للاِخ ثٓ ع٦فؤ ،مل اٌْ٦و ،رؾم١كِ :ؾّل ٥جل إٌّ ُ٦اٌقفبع ،ٟكاه اٌىزت اٌ١ٍّ٦خ –ث١وٚد.37ٓ ،َ2:93 ،
4

 ٍٟ٥اٌج ،ًٞاٌٖٛهح ف ٟاٌْ٦و اٌ٦وث ،3ٛ ،ٟكاه األٔلٌٌ٘2512 ،ـ.41 ٓ ،
5
ِٖٞف ٝاٌواف ،ٟ٦ربه٠ـ آكاة اٌ٦وة.321/3ٓ ،
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كيقكؿ سيد قطب" :جرس الكممات كنغـ العبارات كمكسيقى السياؽ في إبراز الصكرة في الصكر
التي تتمبلىا العيف كاألذف كالحس كالخياؿ كالفكر كالكجداف" ،1كقاؿ في مكضع آخر ":كالجماؿ الفني
أداة مقصكدة لمتأثير الكجداني".2
كيقكؿ د.عبد القادر الرباعي" :دراسة الصكرة الفنية كتحميؿ عناصرىا كعبلقتيا ربما كانت مف
أفضؿ الكسائؿ لمكشؼ عف المعاني الخمفية لمنصكص األدبية التي ككنتيا عقمية أصحابيا كرؤيتيـ
لمككف كاإلنساف كالحياة"

3

فكؿ صكرة ال بد ليا مف عناصر تتشكؿ منيا ،كمف قكالب تصاغ بيا ،إذ لمصكرة طرفاف :أكال:
التجربة عند الشاعر ،كثانيا :الشكؿ الذم يمثؿ ىذه التجربة ،أم مزج المادة التي تستقي كجكدىا مما اختبره
الشاعر في حياتو اليكمية المعيشة ،لذا نجد الصكرة تكشؼ عف المجاالت التي تتشكؿ فييا الصكرة
الشعرية ،كىذا الكشؼ يؤدم بنا إلى اكتشاؼ القيـ الجمالية كالفنية في العمؿ الشعرم الخاص بالشاعر.
فالقصيدة ىي معنى عاـ تشمؿ جزئياتو مجمكعة مف الصكر تتكحد مع بعضيا لتشكؿ المعنى
الكمي لمقصيدة ،كأكد د.الرباعي بقكلو" :الصكرة تعني أيضا ذلؾ البناء الكاسع الذم تتحرؾ فيو مجمكعة
مف الصكر المفردة بعبلقتيا المتعددة ،حتى تصير متشابكة الحمقات كاألجزاء بخيكط دقيقة مضمكمة
بعضيا إلى بعض في شكؿ اصطمحنا عمى تسميتو بالقصيد".4
كمع تعدد محاكالت فيـ الصكرة ،اختمفت تقسيمات النقاد ليا باختبلؼ محاكالتيـ كاتجاىاتيـ،
"كلعؿ مف أىـ ا ألسباب التي أدت إلى كثرة التقسيمات طبيعة الصكرة المراكغة ،كتراكيبيا العصية عمى
تحديد ماىيتيا كعناصرىا ،كستبقى كذلؾ ما دامت تشكيبل جماليا منفردا".5

1

ٍ١ل لٞت ،اٌزٖ٠ٛو اٌفٕ ٟف ٟاٌمواْ اٌىو ،ُ٠كاه اٌّ٦بهف ثّٖو.46ٓ ،َ2:6: ،
2
ْ.22:ٓ ،َ.
3
٥جل اٌمبكه اٌوثب ،ٟ٥اٌٖٛهح اٌفٕ١خ ف ٟإٌمل اٌْ٦و ،ٞكاه اٌفبهً ٌٍْٕو ٚاٌزٛىّ٥ -٤٠بْ -األهكْ.229ٓ ،َ2::: ،3ٛ ،
4

ْ.21ٓ ،َ.
5
ثْوٕ ٍِٝٛ ٜبٌؼ ،اٌٖٛهح اٌْ٦و٠خ ف ٟإٌمل اٌ٦وث ٟاٌؾل٠ش ،2ٛ ،اٌّووي اٌضمبف ٟاٌ٦وث ،ٟث١وٚد.216 ٓ ،َ2::5 ،
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كيبقى لدارس الصكرة مف ذلؾ كمو ما بيف يديو مف نماذج يقيـ عمييا تقسيماتو ،كمف خبلؿ ذلؾ
كصمت إلى أف الصكر في شعر مكاسي يتنازعيا اتجاىاف غالباف ،األكؿ :بياني يضـ الصكر
التشبييية ،كالصكر االستعارية ،كالثاني :شعكرم يضـ الصكر الرمزية كالصكر المتنامية ،كىذا األخير
ال يستقؿ عف األكؿ استقبلال تاما مف حيث اعتماده عمى جزئياتو التشبييية كاالستعارية ،كلكنو يستقؿ
عنو بالمفيكـ الحديث الذم يفرؽ بيف القيمة البيانية كالقيمة الشعكرية العامة ،كاف استمدت مف األكلى
قيمتيا الظاىرة.
كفي ضكء دراستنا لمصكرة عند الشاعر فاركؽ مكاسي ،سنبلحظ دكرىا في شعره ،كسنبلحظ
أيضا بناءىا مف خبلؿ الصكرة ،كىذا ال يعني أف بناء القصيدة ىك مف المجمكعة الصكرية فقط ،لكف
ىناؾ األلفاظ كالمكسيقى كالمعاني كالعكاطؼ ،لذلؾ اعتمد الباحث عمى دراسة الصكر دراسة بيانية
كشعكرية ،ليستكشؼ أكبر قدر ممكف مف جماليات التصكير بالمعنييف القديـ كالحديث في أشعاره
الزاخرة بأنماط الصكر المختمفة.

المطمب األوؿ :الصور التشبييية
يقصد بالصكر التشبييية الصكر القريبة القائمة عمى أركاف التشبيو أك بعضيا ،كىذا النكع مف
الصكر في شعرنا المعاصر يتعامؿ غالبا " مع الكاقع المحسكس بأبعاده ،كمع الجكانب التجريدية
الفكرية"" ،1كمف سماتو اليسر ،كاعتماده عمى التركيب ،كالسرعة في تقديـ دالالتو في لمحة أك
لمحات".2
كالصكر التشبييية في شعر مكاسي تأثرت بالشكؿ التشبييي المكركث بمعظـ أبعاده ،مع بعض
النماذج المبتكرة التي تحمؿ في بعض جكانبيا إبداعا كسمكا.
1

فب٠ي اٌلا٠خ ،اٌٖٛهح اٌفٕ١خ ف ٟاألكة اٌ٦وث ،3ٛ ،ٟكاه اٌفىو اٌّ٦بٕو ،كِْك٘2522 ،ـ.83 ٓ ،
2
ْ.85 ٓ ،َ .
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يكظؼ مكاسي التشبيو بمختمؼ أنكاعو لخدمة فكرتو لتبدك أكثر إشراقا ،إضافة إلى ما تقدمو تمؾ
الصكر مف خمفيات نفسية تمنح الفكرة أشكاال مختمفة مف التحميؿ.
فمف تشبيياتو أنو يشبو نفسو بعبد اهلل صغير األندلس في لحظة خذالف ،ضاعت فييا فمسطيف
كما األندلس ،فيقكؿ في قصيدة "العودة إلى حكاية لقيط":
كنت مخذوال كعبد اهلل
صغير األندلس
ساعة الترحيؿ الح
بعثرتو النكسة الشوىاء

1

كفي قصيدة "نشيد أو نشيج" يشبو نفسو بالمسيح إال أنو يرفض التسامح مع عدكه كقاتمو،
فيقكؿ:
الرد:
ضفرت تاجي كالمسيح
لكف سأرفض صفع خدي األيسر
وأنا جريح

2

كمف تشبيياتو ما ذكره في قصيدة " نقكش عمى ترنيمة األقصى":
فيا لصا تمصص فوؽ واديو
كأف الباطؿ األفاؾ يصبح بعد
روع النار حقا؟!
كأف الشر أبقى

3

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.2:/2 ٓ ،
2
ْ.33/2ٓ ،َ .
3
ْ.211/3 ٓ ،َ .
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كىؿ يصبح الباطؿ حقا بالقكة؟ ،قكة الحؽ أقكل مف حؽ القكة كاف تمادل الباطؿ ،كأراد فرض
نفسو بالقكة لف يصبح في يكـ مف األياـ حقا ،كاف تكىـ البعض ذلؾ.
كفي قصيدة "عكاء" يشبو عكا بالفتاة العانسة التي تخمى عنيا الجميع ،كلـ تجد ذلؾ الرجؿ الذم
يحررىا ،فيقكؿ:
عكا امرأة عنست
لـ يممسيا رجؿ حتى اآلف
داعبيا حمـ ،ناغاىا،
فغدت طفمة

1

المطمب الثاني :الصور االستعارية
ال يختمؼ ىذا النكع مف الصكر عف سابقو التشبييي مف حيث االنتماء البياني المشترؾ ،بيد أف
تأثير الصكر االستعارية أقكل ،كذلؾ العتمادىا "عمى ما في الكممة مف حمؿ كخصب كامف" ،2دكف
الحاجة إلى كسائط كما في التشبيو ،ألف الشاعر في صكره االستعارية "يتخمص مف بدائية التشبيو
لينطمؽ في رحاب الخياؿ" 3إلى عالـ جديد يشكمو كيفما شاء ،كفي ىذا العالـ تكتسب الصكر صفاتيا
الخاصة التي أرادىا الشاعر".4
كالصكر االستعارية في شعر مكاسي كثيرة ،كنجدىا متناثرة في شعره الحر بخاصة ،ذلؾ أف
التجربة الشعكرية التي تبدك في شعره الحر أكثر مكاءمة لمصكر االستعارية التي تكتسب قيمتيا مف
قدرتيا " عمى نقؿ حالة شعكرية يحياىا األديب ،كىذا يتطمب خمؽ تصكرات غير مألكفة في سياؽ

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.21:/3 ٓ ،
2
ِٖٞفٔ ٝبٕ١ف ،اٌٖٛهح األكث١خ ،3ٛ ،كاه األٔلٌٌ ٌٍٞجب٥خ ٚإٌْو٘2512 ،ـ.236 ٓ ،
3
أؽّل ثَبَ ٍب ،ٟ٥اٌٖٛهح ث ٓ١اٌجالغخ ٚإٌمل ،2ٛ ،كاه إٌّبهح ٌٍٞجب٥خ ٚإٌْو٘2515 ،ـ.96 ٓ ،
4
ْ.96 ٓ ،َ .
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القصيدة" ،1كلؤلىمية التي يستشعرىا مكاسي في الصكر المجازية االستعارية كجدناىا في كثير مف
قصائده كمقاطعو مكثفة ،ليؤكد أنيا "األداة الكبرل مف أدكات التعبير الشعرم" ،2الذم يصبح الشعر
مف غيرىا كتمة جامدة.
تكثر الصكر االستعارية في أشعار مكاسي كتتنكع بيف ذىنية كلغكية ،كأكثر ما يطالعنا مف
صكره تمؾ التشخيص" ،كالتشخيص كسيمة تقكـ عمى تقديـ الجمادات كمظاىر الطبيعة في صكر
كائنات حية" ،3فمف ذلؾ قكلو:
إف الروماف/اليكسوس/اليوناف ولوا أدبا ار وف ار ار
يشيد في ذلؾ الزيتوف
يشيد دوري حسوف
ونشـ نسيـ الوطف المفجوع
مع رائحة التربة
بعد المطر األوؿ

4

فقد جعؿ الزيتكف كالدكرم كائنا حيا أشبو باإلنساف كىك يشيد عمى ىكية األرض ،حيف تتعانؽ
مع نسيـ الكطف المعطر برائحة التراب بعد أكؿ مطر ينزؿ عمى ىذه األرض.
كفي مقطع آخر يعتبر البحر كالبمداف إنسانان تنكر لو كرآه غريبا ،بعد أف غير االحتبلؿ مبلمحيا
كلعب في ىكيتيا ،كأرادىا بيكية غير ىكيتيا الفمسطينية ،أرداىا بيكية ذلؾ األبيض الزاعـ أف فمسطيف
ببلده ،فيقكؿ في قصيدة "الخبلص مف نير الظمأ":
يأتي "األبيض" ىذا الزاعـ أف فمسطيف

1

فب٠ي اٌلا٠خ ،اٌٖٛهح اٌفٕ١خ ف ٟاألكة اٌ٦وث.225 ٓ ،ٟ
2
٥جبً ِؾّٛك اٌ٦مبك ،اٌٍغخ اٌْب٥وحِٞ ،ج٦خ االٍزمالي اٌىجو.51 ٓ ،ٜ
3
ْ٥ ٍٟ٥و ٞىا٠ل ٓ٥ ،ثٕبء اٌمٖ١لح اٌ٦وث١خ اٌؾل٠ضخ.91ٓ ،
4
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.8/3 ٓ ،
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فمسطيف
فمسطيػ يػ يػ يػ يػ ف بالده؟
ويراني –يا لمحمؽ غريبا في وطني
يسقيني ىذا اإلحساس بكؿ الطاقات الغربية
حتى ينكرني البحر المتوسط
تنكرني يافا -حيفا -طبرية
تنكرني المد -الرممة والمسمية
وعنبتا /عيناؼ
عيف حوض /عيف ىود
وفمسطيف /إيرتس يسرائيؿ

1

يستشعر شاعرنا بالغربة في أرضو بعد أف غير االحتبلؿ فييا كؿ شيء حتى االسـ ،كأسقط
عمييا أسماءه التي استخرجيا مف بطكف كتبو التاريخية ،فمع كثرة ما غير االحتبلؿ في معالميا بات
شاعرنا يشعر بالغربة في بمده ،كأصبحت البمداف تتنكر لو كال تعرفو.
كفي غمرة ىذا الشعكر بالغربة في أرضو ،يسائؿ شاعرنا الزيتكف كالطرقات كالبمداف عف ىكية
ىذه األرض ،كيقكؿ في قصيدة " القدس":
مف أي زماف أنت أيا شاىد؟
اسأؿ تمؾ الزيتونة
أعرفيا منذ (يبوس)
اسأؿ درب أريحا

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.22-21/3 ٓ ،
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واستجوب راـ اهلل!
طرؽ القدس عناؽ

1

ىنا يصكر مكاسي الزيتكف كالدركب كالمدف بإنساف ينطؽ شيادة حؽ في أحقية ىذا الحؽ،
كيطالب بسؤاؿ شجر الزيتكف كدركب أريحا كمدينة راـ اهلل ،لتجيب أف ىذه األرض ىي أرض
فمسطينية ،ميما غير االحتبلؿ في معالميا كمبلمحيا كأسمائيا.
الصكرة التجسيمية في شعر مكاسي أسمى قد ار مف التشخيص ،ألف "التجسيـ ىك إيصاؿ المعنى
المجرد إلى مرتبة اإلنساف" ،2فيك يتعامؿ فييا مع المعاني ليمنحيا صفات إنساف أك مرتبتو ،بخبلؼ
التشخيص الذم يقتصر عمى الجمادات كمظاىر الطبيعة الصماء.
فذا ىك يجسـ النافكرة إنسانا يبكي حزنا عمى ممؾ ضيعو صغير األندلس فيقكؿ في قصيدة
"قصر الحمراء":
فأبو عبد اهلل بكى مرة
والنافورة ظمت تبكي
وأسود سكنت دار رئاسة
تتوثب في ايقاع
تزأر ماء
في طعـ الماء نواح ممزوج بغناء

3

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.214/3 ٓ ،
2
٥جل اٌمبكه اٌوثب ،ٟ٥اٌٖٛهح اٌفٕ١خ ف٦ّ ٟو أث ٟرّبَ.236 ٓ ،
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.49/3 ٓ ،
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يصكر النافكرة بإنساف يبكي كبكاء أبي عبد اهلل عند تسميـ األندلس ،كما زالت تبكي تمؾ النافكرة
حتى يكمنا ىذا ،كصكر األسكد التي كانت تزأر قكة كرعبا ،أصبحت تزأر ماء كالنافكرة ال حكؿ ليا كال
قكة.
ىذا غ يض مف فيض مف بحر مف االستعارات التي تعج بيا أشعار مكاسي ،التي عرجنا عمى
بعضيا عمى سبيؿ الذكر ال الحصر.

المطمب الثالث :الصور الرمزية
لعؿ ىذا القسـ كالقسـ الذم يميو يظيراف جمية آثار الدراسات الحديثة لمصكر ،مستقمة عف
العرض البياني المتبع في القسميف السابقيف ،كىذا ما يعرؼ حديثا بالقيمة الشعكرية ،التي أجدىا جمية
في شعر مكاسي الحر الجديد في شكمو كمضمكنو.
يعتبر الرمز الشعرم "تقري ار لمقضايا كتسجيبلن لئلشارات"" ،1كىك أكؿ قيمة شعكرية مباشرة تنبع
مف تجربة الشاعر لتحدد رؤاه بكاسطة الصكر الناتجة عنو" ،2لككنو كسيمة إيحائية حديثة يحاكؿ
الشاعر مف خبلليا " تقديـ حقيقة مجردة ،أك شعكر ،أك فكرة غير مدركة بالحكاس في ىيئة صكر
كأشكاؿ محسكسة" ،3ليحمؿ رمزه االدبي "كظائؼ جمالية عندما تسيـ تجربتو عمى نحك مؤتمؼ مع
مككنات النص الفني".4
كلك نظرنا في الصكر الرمزية في شعر مكاسي الستطعنا أف نصنفيا في ثبلثة مستكيات تكشؼ
عف جانبيف ،األكؿ :يكشؼ عف أبعاد تجربتو الشعكرية التي اكتسبت صكره معيا داللة إيحائية،
كالثاني :يكشؼ عف مصادره التي استمد منيا معظـ صكره تمؾ.

1

أث٥ ٛجل اهلل ثٓ ٥م ً١اٌ٢ب٘و ،ٞإٔٛي اٌوِي ف ٟاٌْ٦و اٌؾل٠ش ،اٌوئبٍخ اٌ٦بِخ ٌو٥ب٠خ اٌْجبة ،ؽبئً٘24:9 ،ـ.8 ٓ ،
2
ٍبٍَ٥ ٓ١بف ،اٌٖٛهح اٌْ٦و٠خٚ :عٙبد ٔ٢و غوث١خ ٥ٚوث١خ ،كاه ِبه٥ ْٚجٛكح ،ث١وٚد.87 ٓ ،َ2:96 ،
3
ْ٥ ٍٟ٥و ٞىا٠ل ٓ٥ ،ثٕبء اٌمٖ١لح اٌ٦وث١خ.221 ٓ ،
4
فب٠ي اٌلا٠خ ،اٌٖٛهح اٌفٕ١خ ف ٟاألكة اٌ٦وث.286 ٓ ،ٟ
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الرمز الجامد
كىك ما يبدك "طرؼ الصكرة المعني معو في ىيئة معاف أك جمادات ،لينقميا المبدع بعد ذلؾ مما
ىك مادم باتجاه ما ىك ركحي" ،1كفي ىذا النكع مف الرمكز قد يصعب تحديد العبلقة بيف أطراؼ
الصكرة كمغزل الشاعر ما لـ يتـ الكقكؼ عمى أبعاد التجربة الشعرية لمنص كالشاعر أيضا ،كمع ذلؾ
يبقى الغمكض العاـ المصاحب ىذا المستكل الرمزم في شعر مكاسي حائبل بيننا كبيف الجزـ بمعرفة
األبعاد الحقيقية لصكره تمؾ.
فمف ذلؾ قكلو في قصيدة "الميؿ والفجر":
ىسيس الفجر عمى أصداء نغمة
وتيادى
بعد أف كاف توانى
طية أعطاؼ عتمة
كاف قد طاؼ كثي ار
(وأطؿ الفجر في برج الحماـ
ينفح البسمات تترى لمربيع)

2

1

ٍبٍَ٥ ٓ١بف ،ا ٌٖٛهح اٌْ٦و٠خٚ :عٙبد ٔ٢و غوث١خ ٥ٚوث١خ.91 ٓ ،
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.59/2 ٓ ،

134

كفي قصيدة "روعة األسى" يرمز مكاسي بالطاعكف لعمر اإلنساف ،الذم يتسارع ليسمبيا جماليا
كحيكيتيا ،كيرسـ مبلمح المكت عمى الكجو حزيف ،كيقترب مف الركح كحبؿ الكريد ،فيقكؿ :
جاءنا الطاعوف
ما نقوؿ؟
(ال نقوؿ)
جاءؾ الصوت ممحا وعنيد
دانيا حبؿ الوريد

1

كفي قصيدة "ىاؾ قمـ" رمز بالصبح الذم يتنفس لتمؾ األنفاس النابضة في ركح أحد أصدقائو،
الذم خاطب كلده قبؿ كفاتو بمحظات قائبل بحسرة" :يا بني ،ىاؾ القمـ كاحتفظ بو" ،فتمؾ األنفاس
المميئة بحب العمـ حتى المحظات األخيرة مف حياتو ،ال تقؿ جماال عف أنفاس الصبح التي بارؾ اهلل
فييا في القرآف ،كفي األبيات تناص شفاؼ مع قكلو تعالى" :كالصبح إذا تنفس" ،فيقكؿ:
كاف التقاء رائقا
كانت لياليو احتفاء بالمنى
يتنفس الصبح الوضي

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.67/2 ٓ ،
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لمصبح طيبا مثمال
عنقود موالي المعذب

1

كفي قصيدة "نقوش عمى ترنيمة األقصى" يرمز لمعدك كالمحتؿ بالباطؿ كبالنار كالشر ،كىذا
تكرر كثي ار في قصائد مكاسي ،كىنا يتساءؿ مكاسي إف كاف ىذا الباطؿ األفاؾ سيصبح برغـ كؿ
جبركتو صاحب حؽ ،كأف ىذا الباطؿ سيبقى جاثما عمى صدكرنا دكف حساب أك عقاب ،فيقكؿ:
فيا لصا تمصص فوؽ واديو
كأف الباطؿ األفاؾ يصبح بعد
روع النار حقا؟!
كأف الشر أبقى
كشيطاف تداجينا ،فتزجي حبنا القدسي

2

إف اإليحاء الكامف في ىذه األبيات يكشؼ عف جانب جمالي في التصكير ،كآخر رمزم ،كمف
خبلؿ ىذا التصكير يتضح لنا البعد الرمزم لمصكرة الذم يشير إلى آالـ تسيطر عمى الشاعر في
رؤيتو ليذا المحتؿ جاثما عمى قمكبنا كأرضنا كمقدساتنا.

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.81/3 ٓ ،
2
ْ.211/3 ٓ ،َ.
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الرمز الحي
كىك "ما جاءت أطراؼ الصكرة معو مستمدة مف مظاىر الطبيعة كالحياة النابضة" 1التي يقصد
الشاعر مف رمكزىا "التعبير عف حالة شعكرية أك ذىنية".2
كالرمز الحي في شعر مكاسي كسيمة مف كسائؿ اليركب مف الكاقع الذم فرض عميو حياة
مقيدة ،فكثي ار ما رمز لنفسو بما يجد فيو ما ال يجده في نفسو ،فمثبل في قصيدة "غداة العناؽ" تارة نفيـ
مركر الطيكر بأنيا الذكريات ،كتارة أخرل األحداث التي مر بيا الشاعر ،كأخرل أسراب البشر الذيف
مركا مف حياة الشاعر ،فجعمتو يقمب كفيو ناظ ار إلى ما تبقى مف تمؾ الذكريات كاألحداث كاألشخاص،
مرت سريعا كأسراب طيكر مياجرة تجاكزت الشاعر برمشة عيف كبمحظة مف الزمف ،فيقكؿ:
تمر الطيور وتتمو طيور
وأرقب كفي بكؼ
نقايض بعدا لمعنى جميؿ
سوانح تخفؽ في خيط نور
لفمذة بعض
ويومض يومض يا أمنا

1

ْ٥ ٍٟ٥و ٞىا٠ل ٓ٥ ،ثٕبء اٌمٖ١لح اٌ٦وث١خ اٌؾل٠ضخ.235 ٓ ،
2
ٍبٍَ٥ ٓ١بف ،اٌٖٛهح اٌْ٦و٠خٚ :عٙبد ٔ٢و غوث١خ ٥ٚوث١خ.87 ٓ ،
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بأسمح أرض

1

كفي قصيدة "لقاء منتصؼ الميؿ" ينتقؿ مف كائنات الطبيعة المطيفة إلى مظاىر أخرل ،تحمؿ
خمؼ أسمائيا رمك از أكثر إبياما كعمقا ،فمع ليفة االنتظار ،كفي عتمة الميؿ ،يتحدث عف تمؾ النجمة
المراكغة التي سيطرت عمى تفكيره ،كأزىرت ذلؾ المقاء ،فيقكؿ:
أي نجمة
راوغتني
في صفاء العيف كاف الممتقى
مزى ار أنثى وأطفاال وكونا عابقا
يرىؼ السمع
مع سكوف الميؿ في أقصى مداه
وصالة لمشفاه
أدركت أعماؽ أعماؽ العذوبة
وأحست بثمار الشوؽ في عينيؾ

2

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.:1/2 ٓ ،
2
ْ.9:/3 ٓ ،َ.
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فعتمة الميؿ كالنجمة المراكغة تكاد تككف حقيقية ،لكال أبيات القصيدة التي تظير أف ىناؾ ما ىك
أبعد مف ذلؾ رمز لو الشاعر مف خبلليا ،فيك يصكر ما كراء تمؾ الرمكز أحبلمو كأمانيو ،كما عتمة
رمكز فييا بعض القكاسـ المشتركة مع محبكبتو التي قصدىا الشاعر.
ا
الميؿ كالنجمة إال
عصفكر حط عمى
ا
كفي قصيدتو " محمود كبيا" يرثي شييدا مف شيداء االنتفاضة ،كيصكره
كفو ،يقكؿ:
قؿ لي
ما معنى أف يأتي عصفور
ويحط عمى راحتؾ اليمنى
يمسح منقاره
في راحتؾ اليسرى
في أثناء دعاء
ويموت
مف قبؿ استدعائؾ
بدقائؽ؟!

1

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.215/3 ٓ ،
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لقد رمز مكاسي في كثير مف قصائده لمشييد ،فيك طير كعصفكر كزىر كحنكف ،كىنا يرمز
لمشييد بالعصفكر الذم كاف قريبا منو يداعبو بكفيو ،كلعؿ رمز الشاعر لمشييد بالطير ال يبتعد كثي ار
عف كصؼ القرآف كالسنة الشيداء بطيكر الجنة كعصافيرىا ،فالعصفكر أك الطير يعبر عف الحرية عند
مكاسي ،ألنو رفض االستسبلـ حتى الرمؽ األخير مف حياتو ،كأبى إال الطيراف في سماء الحرية حتى
سقط شييدا في سبيميا.

الرمز التراثي
"إف التراث منجـ طاقات إيحائية ال ينفد لو عطاء"" ،1كعادة يجرده الشاعر المعاصر مف بعض
دالالتو التراثية ليحممو األبعاد المعاصرة لركيتو الشعرية" ،2كانطبلقا مف ىذه النظرة إلى التراث
كمصادرىا المتعددة يستمد الشاعر عناصر صكرتو.
كالرمكز التراثية في شعر مكاسي مستمدة مف مكركث ديني ،كتاريخي ،ككبلىما يكشفاف عف
اتصالو الكثيؽ بيما ،فكثي ار ما لخص صكرة بأحد رمكزىما لتجيء صكرة دالة عمى تجربة طكيمة في
ىيئة مكجزة.
كثير مف مشاىد القرآف الكريـ،
ا
كتطالعنا رمكزه الدينية في مكاضع كثيرة مف شعره ،فقد كظؼ
ليرمز بيا إلى حالة قد تختمؼ في بعض أطرىا العامة عف الحالة الحقيقية التي كردت في األصؿ،
كىك ما تناكلناه بإسياب في الفصؿ األكؿ الذم يتحدث عف التناص الديني ،كمف ذلؾ قكلو في قصيدة
"أنا ومحنة الغافقي":
1

ْ٥ ٍٟ٥و ٞىا٠ل ٓ٥ ،ثٕبء اٌمٖ١لح اٌ٦وث١خ اٌؾل٠ضخ.239-238 ٓ ،
2
ْ.239 ٓ ،َ .
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في حيرة ظمأى الطرؼ
وجيي ضباب
جسمي حراب
والذئب في ثوبو
سراج عينيو انطفأ
وتفزع األحالـ مف صيد الشغؼ
أجوب كؿ لحظة
مرقالة العيوف

1

فيك يرمز في ىذا المقطع إلى نبي اهلل يكسؼ مع إخكتو الذيف ادعكا أف الذئب أكمو كىـ يحممكف
بقايا قميصو ،كقميصو الذم ألقي عمى كجو أبيو فارتد بصيرا.
كفي قصيدتو "العودة إلى حكاية لقيط" يبث أح ازنو كيشكك خذالنو ،كيرمز إلى عبد اهلل صغير
األندلس فيقكؿ:

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.:/2 ٓ ،
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ظمت األسفار تذروني ىزائـ
وتمائـ
وطفت في جبيتي كؿ الظالؿ
والتتار
واستفقت اليوـ في عز النيار
كنت مخذوال كعبد اهلل
صغير األندلس ساعة الترحيؿ الح
بعثرتو النكسة الشوىاء

1

إف أكثر الرمكز التاريخية ال تعد مف ابتكار الشاعر ،ألنيا اتخذت رمك از منذ القدـ ،كفضيمة
الشاعر ىنا إحسانو تكظيؼ الرمز.

المطمب الرابع :الصور المتنامية
"تعتبر الصكرة المتنامية كليدة دراسات شعكرية حديثة متصمة بأصكؿ بيانية بسيطة في الشعر
القديـ" ،2كتعرؼ أيضا "بالصكر المكثفة كالمطكلة كالمركبة كالكمية"" ،3كفييا يستعيف الشاعر بحركة

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.2:-29/2 ٓ ،
2
فب٠ي اٌلا٠خ ،اٌٖٛهح اٌفٕ١خ ف ٟاالكة اٌ٦وث.216-215 ٓ ،ٟ
3
ْ.215-213 ٓ ،َ .
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الدراما ،كحياة القصة ،كمكسيقى الشعر ،ليبدع قصيدتو" 1مف خبلؿ صكر متتابعة يرسـ بيا " مشيدا
طكيبل يستقصي فيو خصائص كصفات تعكس ما يعتمؿ في نفسو أك ما يحيط بيا".2
"كالصكرة المتنامية ال تمغي التشبيو ،كال تمحك االستعارة ،كانما تقدـ فيما أعمؽ مف الفيـ الجزئي
ليبقيا معيا عمى أساس أنيما كسائؿ مختمفة لكسائؿ كبرل تضميا جميعا".3
كفي شعر مكاسي تطالعنا نماذج عديدة لتمؾ الصكر ،كىذا يؤكد الكحدة العضكية كالمكضكعية
في قصائده تمؾ التي تجيء في سمسمة كاحدة في تتابع محكـ ،لتصبح معيا القصيدة لكحة شعرية
صامتة ،أك متحركة أسيـ فييا قمـ مبدع ،كزخرفتيا ريشة رساـ.
فيذا مشيد يصؼ فييا الميؿ كالفجر فيقكؿ في قصيدتو "الميؿ والفجر":
ىسيس الفجر عمى أصداء نجمة
وتيادى
بعد أف كاف توانى
طيو أطياؼ عتمو
كاف قد طاؼ كثي ار
وتغنى:
(جعمت الميالي متكئي
وقد أجيدت أصواتا

عمى بحر مف الميج
تناديكـ إلى الفرج)

وتمادى
يقتؿ األنفس في شجو اليجوع

1

ٚ ٗٝاك ،ٞعّبٌ١بد اٌمٖ١لح اٌّ٦بٕوح ،4ٛ ،كاه اٌّ٦بهف ،اٌمب٘وحـ .:5 ٓ ،َ2::5
2
فب٠ي اٌلا٠خ ،اٌٖٛهح اٌفٕ١خ ف ٟاألكة اٌ٦وث.213 ٓ ،ٟ
3
٥جل اٌمبكه اٌوثب ،ٟ٥اٌٖٛهح اٌفٕ١خ ف ٟإٌمل اٌْ٦و.:6 ٓ ،ٞ
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يتمطى مثؿ ثعباف مريع
يتردى قبؿ أف يأتي الطموع
يا صباحا ينجمي
قاب قوسيف
نابغيات الميالي
تنتحر
(وأطؿ الفجر في برج الحماـ
ينفح البسمات تترى لمربيع)

1

فحيف نتأمؿ األبيات نشاىد كيفية تتابع الصكر فييا ،كتنامييا صكرة بعد صكرة ،لتككف معا
مشيدا متحركا أماـ أعيننا ،ثـ يقؼ المشيد في آخر األبيات ،ليطؿ عمى نكر الفجر ترقبو أبصارنا،
لتعكد مف جديد تسترجع تفاصيمو ككأنو حدث عيانا.
كتتمثؿ معاناة الشاعر الغرامية في دائرة التعب في مشيد يكاد يككف رمزيا كبعيدا عف الكاقع،
نشعر معيا ككأف عالمو الخاص عالـ حقيقي ،كتتجمى ميارتو في إبداع تمؾ الصكر عندما يحركيا
افتراضا ،فيقكؿ في قصيدتو "دائرة اليوـ المتعب":
يق أر في بعض
األسفار .يتمنى
لو ينسى ما يتمى
مف أخبار .يطمع
جرح ينسى ما يق أر

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.59/2 ٓ ،
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يكتب ما
تمميو األفكار ،حتى
يورؽ ما
يكتب غضبا
بعثا ...أقمار
تقع الكممات مباركة
زعمى الجرح وال
يفتأ يسأؿ
عما تخفي األقدار
يسمع أغنية
لـ تصدؽ فييا
الكممات ،بالصوت
المنكر ممموء
بالعاىات ،أو باآلىات
يغمض عينيو
وينسج ،يأتي طيؼ
األنثى
األنثى
المرغوبة ،فيالقييا بفـ
مميوؼ وبقمب
145

مشغوؼ ،ولكف
المحبوبة تيرب
(يستيقظ)
يستحضر أنثاه
يسقط
ثوبا ال ينساه
يسكت
أشياء تعبت في
الظممة يسكنيا .يضحؾ
(أو يبصؽ)
ويتابع شكؿ
قصيدة .ينبطح عمى
الكممات .يشتعؿ الجرح
الموار وال يكتب.
يذىب كي يشرب ويناـ...

1

فمع تجمع تمؾ الصكر الجزئية كتكالييا اكتسب المقطع حياة قصصية متنامية في مشيد شدتنا
إليو أحداثو بمقطاتو المتتابعة ،فتحرؾ المشيد أمامنا حتى النياية ،كىذا ما يجعؿ الصكر في ىذا
اإلطار لقطات قصصية حية قريبة مف الكاقع الذم جعؿ مف الخياؿ شبو حقيقة ،كمف الشاعر الذم
كاف ضحية لممشيد ماثبل بيف الكاقفيف يشاىد ما يحدث لو.

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.97-95/2 ٓ ،
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المطمب الخامس :صور متناثرة في أشعار مواسي
صورة فمسطيف اليوية واالنتماء
لقد برزت اليكية الفمسطينية كاالنتماء لمكطف كالقضية في كتابات مكاسي عبر العديد مف
التجميات ،فقد ذكر اسـ فمسطيف في كتاباتو مباشرة تعبي ار عف ىكيتو الفمسطينية كاالنتماء لمكطف
كالقضية ،فقاؿ:
وفمسطيف أحرفيا تجمع مذخو ار لغويا
أحرفيا تتكرر في نطؽ الطفؿ
أوؿ ما ناغى أمو
يأتي ىذا "األبيض" – ىذا الزاعـ أف فمسطيف – فمسطيف
فمسطيػ يػ يػ يػف بالده

1

فحركؼ فمسطيف ىي حركؼ الطفكلة األكلى ،كالطفؿ الذم رضع مف أمو حب الكطف ،فكيؼ
يأتي ىذا األكركبي أك الركسي مف كراء البحار ببشرة بيضاء دخيمة عمى فمسطيف ليدعي أنيا أرضو؟
كلك عرجنا إلى قصيدتو " شوؽ األرض دليؿ" لكجدنا فييا تمخيصان لمتجربة االنتمائية لمكطف
كالقضية ،حيف يقكؿ:
أىمي في الجرح الدامي النغار
يا ويمي
ذاؾ السامي يرقب كيؼ يتـ القصؼ
يعـ النزؼ

2

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.22-21/3 ٓ ،
2
ْ.389/3 ٓ ،َ.
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كثير عف انتماء كعاطفة لمكطف،
يبلحظ ىنا استخداـ ضمير المتكمـ (ياء المتكمـ) الذم يقكؿ لنا ا
كال يستطيع القارئ أف يسمخ ىذه األبيات ،كىذه القصيدة عف الكاقع الفمسطيني كاالنتماء العميؽ
لمقضية.
لقد عبر مكاسي في كثير مف قصائده عف عمؽ االنتماء لمكطف كاالحتفاظ باليكية الفمسطينية،
فيقكؿ في قصيدتو "مجمس األحبة" التي أىداىا إلى أعضاء المجمس الكطني في أكائؿ الثمانينات:
عيوننا تراقب الخطى
وخطونا يسابؽ المنى
في أرضنا الخصبة
نقايض األحبة الوفاء
وقبمة عمى جبيف متعب أميف
يسير في ثقة
القدس مف أسراره
إف لـ تكف حبو

1

كتمضي القصيدة في خطابيا "يا إخوتي" حتى تتداخؿ لغة (نحف) ،كما مكاسي إال جزء منيا،
حيث يقكؿ:
"عمى شفاه طفمنا وشيخنا
فينتشي شبابنا مضاعؼ اليوى
في رحمة النوى
اهلل يا وطف"

2

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ397/2 ٓ ،
2
ْ.398/2 ٓ ،َ.
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لـ يكف البعد القكمي في أشعار مكاسي إال كمضات ىنا كىناؾ ،كما في رثاء الراحؿ جماؿ عبد
الناصر حيف قاؿ:
ىو درس قد ثقفناه
ىو حب وشربناه

1

لقد ب رزت عاطفة مكاسي الدينية الكطنية جمية في أكثر مف قصيدة منيا :قصيدة "القدس" ،التي
كانت مف كحي السيرة النبكية ،أما نغمة "الكنعانية" التي أخذت تتردد كثي ار فميس ليا أثر في أشعار
مكاسي إال في قصيدة كاحدة ،حيف استخدـ لفظة "يبكس" في الرد عمى بعض الرسائؿ ،فيقكؿ:
"مف أي زماف أنت أيا شاىد؟
اسأؿ تمؾ الزيتونة
أعرفيا منذ يبوس

2

ككاف ىذا االستخداـ لمداللة عمى الرسكخ كالقدامة ،كيعكد سبب إغفاؿ مكاسي البعد الكنعاني إلى
ضركرة إغفاؿ مسألة "الحؽ التاريخي" الذم يدعيو اآلخر ،فيك ال يمجأ إلى تكذيب التاريخ اآلخر
بتاريخ مكاز أك أسبؽ ،كانما يردعو بالكاقع كالتكاصؿ كباالرتباط الحميـ باآلف كباالنتماء لما ىك مكجكد
كالدفاع عف اليكية الحاضرة.

صورة فمسطيف التضحية والشيداء
لقد أخذ الشييد حي از كبي ار مف أشعار مكاسي ،كيؼ ال كمكاسي عاش الكثير مف األحداث التي
سقط خبلليا الشيداء دفاعا عف الحؽ المقدس ،الشيداء الذيف جممكا فمسطيف بزىر الحنكف األحـ

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.38/2 ٓ ،
2
ْ.61/2 ٓ ،َ.
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النابت مف دمائيـ ،كبنكا بتمؾ الدماء معابد ،ككانكا لحنا منشدا ،تفكح مف أجسادىـ العطكر ذات
الركائح الصادقة كما يقكؿ شاعرنا في قصيدتو "قيامة شييد":
قد كاف صوتؾ والصدى
ألقا عمى درب تمضخ في العطور
الفائحات عمى المدى
نا ارً تموح عمى المشارؼ ال تميف مف العدا

1

فدماء الشيداء تنير الدركب المكحشة ،كأنكارىـ تكشؼ الطريؽ لمسائريف عمى طريؽ النضاؿ مف
أجؿ استعادة الحؽ السميب ،أنكار تمؤل القمكب بالقكة كالثبات كالتحدم.
ىا أنت منتصبا تجيء كما الرياح
كما العواصؼ في لثاـ أربدا
ىا أنت يا أمال يغازؿ صفحة األياـ
لحنا منشدا

2

بكؿ ثقة يأتكف كما الرياح العاصفة في كجو المحتؿ ،يسارعكف بكؿ شمكخ بيامات مرفكعة
كقامات منتصبة ،ينثركف األمؿ عط ار في المياديف ،كيممؤكف الساحات جمجمة يزأركف بنشيدىـ الكطني
الذم يزلزؿ قمكب األعداء.
قد كاف صوتؾ موعدا
يا أييا البطؿ الشييد المفتدى
واألرض تبني مف دمائؾ
كؿ يوـ معبدا
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.58/2 ٓ ،
2
ْ.58/2 ٓ ،َ.
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والزىر غذاه اليوى
كاف النجيع الموردا

1

ىا ىي لحظات الشيداء تزداف بالكركد ،تحكؾ ليـ الجماىير أكاليؿ العز كالفخار ،معطرة بكرؽ
الغار ،يمضكف في دربيـ الطكيؿ سبلحيـ االبتسامة كالمبادئ النقية كاألمؿ الذم يبلزميـ ،ككميـ شكؽ
كليفة لمحفاظ عمى بقايا الجذكر الصامدة المتحدية كؿ الرياح ،لينمك منيا حمـ التحرير المقدس.
مف قاؿ مت
أمات درب ظؿ في صوت يرامؽ موعدا
يسقي اليدى ظمأ الضياع
يصير خطو المبتدا

2

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.58/2 ٓ ،
2
ْ.59/2 ٓ ،َ.
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المبحث الثاني :الموسيقى في شعر فاروؽ مواسي
إف أىـ ما يميز الشعر عف النثر ىك المكسيقى ،فالمكسيقى ىي العنصر األبرز إلظيار الشعر
عف سائر الفنكف الكبلمية ،فيذا أرسطك في كتاب الشعر "يرل أف الدافع األساسي لمشعر يرجع إلى
عمتيف :أكليما غريزة المحاكاة كالتقميد ،كالثانية غريزة المكسيقى أك اإلحساس بالنغـ".1
فالشعر منذ أف جاء مكزكنا مقفى ،كبقي ىكذا في أشعار جميع الشعراء ،إال ما جاء في قصيدة
النثر ،كالفصاحة في المعنى االصطبلحي القديـ كاف يراد بيا رنيف األلفاظ ،كىذا قريب مف الجرس
ككذلؾ الجزالة.
ما مف شؾ أف الشعر لو مقكمات خاصة بو" ،يقكـ الشعر عمى أربعة أركاف كىي :المفظ كالكزف
كالمعنى كالقافية ،فيذا ىك حد الشعر"

2

قاؿ السكاكي":إف التقفية كىي القصد إلى القافية كرعايتيا ،ال تمزـ الشعر ،لككنو شع ار بؿ ألمر
عارض ،كككنو مصرعا ،أك قصيدة أك القتراح مقترح ،كاال فميس لمتقفية معنى غير انتياء المكزكف،
كانو أمر ال بد منو جار مف المكزكف مجرل ككنو مسمكعا".3
فالعركض مف العناصر الميمة لمشعر ،كأيد ذلؾ قدامو بف جعفر بقكلو ":الشعر محصكر
بالكزف ،محصكر بالقافية ،يضيؽ عمى صاحبو ،كالنثر مطمؽ غير محصكر فيك يتسع لقائمو" 4حيث
إف الجاحظ تنبو إلى ذلؾ مف قبؿ ،فقاؿ " الصكت ىك آلة المفظ كالجكىر الذم يقكـ بو التقطيع ،كبو
يكجد التأليؼ ،كلف تككف حركات المساف لفظا كال كبلما مكزكنا كال منثك ار إال بظيكر الصكت ،كال تككف

 1ئثوا٘ ُ١أٔ١ٍِٛ ،ٌ١مب اٌْ٦وِ ،ىزجخ األٔغٍ ٛاٌّٖو٠خ ،اٌمب٘وح.25ٓ ،َ2:91 ،
 2اٌم١وٚأ ،ٟاثٓ هّ١ك ،اٌّ٦لح فِ ٟؾبٍٓ اٌْ٦و ٚآكاثٗ ٔٚملٖ ،كاه اٌغ ،ً١ث١وٚدٌ-جٕبْ.22:ٓ ،َ2:92 ،
 3اٌَىبو ،ٟأث٦٠ ٟمٛة ٍٛ٠ف اثٓ أث ٟثىو ثٓ ِؾّل ثٓ ِ ،ٍٟ٥فزبػ أٌْ ،2ٛ ،ٍَٛ٦و عبِ٦خ ثغلاك.87: ٚ89ٓ ،َ2:93 ،
 4اٌجغلاك ،ٞللاِٗ ثٓ ع٦فو ثٓ للاِٗ ثٓ ى٠بكٔ ،مل إٌضو ،كاه اٌىزت اٌ١ٍّ٦خ ،ث١وٚد.86ٓ ،َ2:93 ،
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الحركؼ كبلما إال بالتقطيع كالتأليؼ ،كحسف اإلشارة باليد كالرأس مف تماـ حسف البياف بالمساف مع
الذم يككف مع اإلشارة ،كاستدعاء الشيكة كغير ذلؾ مف األمكر"

1

أما المحدثكف "فقد جعمكا الكزف الشعرم كخضكع الكبلـ في ترتيب مقاطعو إلى نظاـ خاص،
حتى أف بعضيـ جعؿ الجرس المكسيقي في المفظ الشعرم باعتبار ىذه الصفة أخص مزايا لغة الشعر
كلكنيا أشدىا خفاء كيصعب جدا الداللة عمييا"

2

كيرل د.إبراىيـ عبد الرحمف "أف الشعراء القدماء كانكا يعكلكف عمى المزج بيف ظاىرتيف تغمباف
عمى نماذج ىذا الشعر ،كتشيعاف في أساليبو منذ أقدـ شعرائو ىما :التكرار الصكتي ،كالتقطيع المغكم.
كفيما يتصؿ بظاىرة التكرار الصكتي ،فقد كاف الشاعر الجاىمي يسعى إلى تحقيقو مف طرفيف
متقابميف-أحدىما :نمطي يتصؿ بنظاـ القصيدة القديمة" ،3كما كانت استقرت عميو عبر تاريخيا
الطكيؿ ،كىك االلتزاـ بقافية كاحدة كبحر كاحد ،يحدث بيما الشاعر إيقاعا صكتيا كاحدا في القصيدة
جميعيا ،كثانييما :إبداعي يكشؼ فيو الشاعر عف قدراتو الخاصة في إحداث أصكات بعينيا تتكرر في
كؿ بيت عمى حده ،فتخمؽ في داخمو جناسا صكتيا يختمؼ مف بيت إلى بيت ،فيخمؽ ىذا البيت كغيره
مف أبيات القصيدة األخرل كقكافييا الثابتة ما يصح أف نسميو طباقا صكتيا ،فالشاعر يختار األلفاظ
التي تتكافؽ فيما بينيا ،مف حيث اإليقاع المجرد ،لتككف فيما بينيا إطا ار أك شكبل مكسيقيا ،كىك ما
يسمى بالكزف أك البحر.4
كالمكسيقى الشعرية تتمثؿ في إطاريف أساسييف كىما:
أكال :التكافؽ اإليقاعي الذم يمثمو الكزف.
 1اٌغبؽ ،٠أث٥ ٛضّبْ ّ٥و ٚثٓ ثؾو اٌغبؽ ،٠اٌج١بْ ٚاٌزج ،ٓ١١رؾم١ك ٥جل اٌَالَ ٘به ،ْٚكاه اٌغ ،ً١ث١وٚد.8:/2 ٓ ،
 2ئثوا٘ ُ١أٔ١ٍِٛ ،ٌ١م ٝاٌْ٦و33ٓ ،
 3ئثوا٘٥ ُ١جل اٌوؽّٓ ،اٌْ٦و اٌغبٍ٘ ٟلٚب٠بٖ اٌفٕ١خ ٚاٌّ١٥ٛٙٛخِ ،ىزجخ اٌْجبة.476ٓ ،
4

٥جل اٌغٍٍٛ٠ ً١ف١ٍِٛ ،م ٝاٌْ٦و اٌ٦وث ٟكهاٍخ فٕ١خ ٥ٚو١ٙٚخ ،اٌ١ٙئخ اٌّٖو٠خ ٌٍىزبة.22ٓ ،
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ثانيا :التكافؽ الصكتي ،كىذا يمثؿ مخارج الحركؼ في الكممة كالجممة كالبيت الشعرم.
كنحف نعمـ أف ألفاظ المغة العربية تساعد عمى ذلؾ ،يقكؿ عباس العقاد" :فاأللفاظ العربية
كالتراكيب العربية تجرم عمى السميقة المكسيقية ،1فيي لغة الكزف في أصميا ،كمنشأىا ،كمعناىا،
كمبناىا ،فيي لغة التكافؽ الصكتي كاإليقاعي ،فحتى حركؼ المغة العربية تتبادؿ المكاقع بحسب النغمة
المفظية كالتكافؽ الصكتي.
كيتابع العقاد قائبل :المغة العربية ىي" :لغة التكافؽ كحسبنا أف نبلحظ في تركيب المفردات أف
الكزف ىك قكاـ التفرقة بيف أقساـ الكبلـ في المغة العربية.2
كمما سبؽ نبلحظ االرتباط الكثيؽ بيف األثر المكسيقي الذم تحدثو القافية كمع ضركرة ارتباط
مكسيقاىا بداللة القصيدة معنى كمبنى ،كارتباط مكسيقى الشعر الممحف بمعناه كالغرض الذم نظـ فيو،
فبشر بف المعتمر قاؿ" :إذا أردت أف تعمؿ شع ار ،فاحضر المعاني التي تريد نظميا فكرؾ ،أحضرىا
عمى قمبؾ ،كاطمب ليا كزنا يتأتى فيو إيرادىا كقافية يحتمميا ،فمف المعاني ما تتمكف مف نظمو في
قافية ،كال تتمكف منو في أخرل ،أك تككف في ىذه أقرب طريقا كأيسر كمفو في تمؾ ،كألف تعمك الكبلـ
فتأخذه مف فكؽ فيجيء سمسا سيبل ذا طبلكة كركنؽ ،خير مف أف يعمكؾ فيجئ ك انز فجان ،كمتجعدا
جمفا".3
عند اتحاد الكممات كالعكاطؼ الجياشة كالتجربة الصادقة كالمكسيقى الشعرية ككضكح المعاني،
تطرب األذف لسماع القصيدة ،كتسعى ك ارء استيعاب كمماتيا ،كفيـ مكضكعيا ،كاإلحساس بيا ،كقد
تصؿ إلى حد التعاطؼ مع صاحب التجربة ،كيككف كراء ىذه المكسيقى العذبة أجذب األذف لسماع
٥ 1جبً ِؾّٛك اٌ٦مبك ،اٌٍغخ اٌْب٥وحٚٙٔ ،خ ِٖو ٌٍٞجب٥خ ٚإٌْو.46ٓ ،َ2::6 ،
.26ٓ ،َ . ْ 2
١ٍ٠ٚ 3ه ،ه٢ٔ ،ٗ١ٕ٠و٠خ األكة ،روعّخ ِؾ ٟ١اٌلٕ ٓ٠جؾ ٓ١اٌّغٌٍ األٌ ٍٝ٥و٥ب٠خ اٌفٕٚ ْٛا٢كاة ٚاٌ ٍَٛ٦االعزّب١٥خ ،كِْك،
.316ٓ ،َ2:83
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الكممات كفيـ المكضكع ،كنالت القافية حظكة ،كما يقكؿ الجاحظ " :إف حظ جكدة القافية كاف كانت
كممة كاحدة أرفع مف حظ سائر البيت"

1

لقد سبؽ كتحدثنا في بداية الفصؿ حكؿ تأثير القرآف الكريـ في الشعر العربي الحديث ،كذكرنا
أف ارتباط المغة العر ٌبية بالقرآف جعميا محفكظة بحفظة ،كىي باقية ببقائو ،كفي ىذا ما نطمئف بو
أنفس الخائفيف عمى المغة ،الذيف يخشكف مف زكاليا أماـ المغات األجنبية في العصر الحديث مف
جية ،كبسبب ضعؼ الناطقيف بيا ،كعدـ حرصيـ عمى تعمميا كنشرىا ،كربما مف تقصير القائميف
عمييا مف عمماء كمجامع لغكية ،مف جية أخرل كيؼ نقمؽ عمى المغة العر ٌبية كقد قاؿ ع ٌز كج ٌؿ في
سكرة الحجر ":إًنا ىن ٍحف ىنزٍل ىنا ٍّ
الذ ٍك ىر ىكًانا لىوي لى ىح ًافظيك ىف" ،2ما داـ اهلل ىك الذم تعيٌد بحفظ القرآف الكريـ
ي
فبل خكؼ عمى المغة العر ٌبية التي ستبقى ما بقي القرآف الكريـ إلى يكـ الديف ،كيؼ ال كىي لغةٌ أىؿ
الجنة.
كحبو لمغة ،كمعالجاتو ليا،
لقد سبؽ
ٌ
كتحدثنا عف البينة الدينية التي نشأ الشاعر كترعرع فيياٌ ،
كفكزه في مسابقات تتعمؽ بالقرآف كالمغة ،ليذا كمو تأثير بالغ عمى لغة الشاعر يتمثؿ في لغتو المتينة
الرصينة كالسمسة ،كفي استعمالو أللفاظ كبلسيكية كثيرة مف القرآف الكريـ كمف المغة القديمة كبالذات
عمى األسمكب.

 1اٌغبؽ ،٠أثّ٥ ٛو٥ ٚضّبْ ثٓ ثؾو ،اٌج١بْ ٚاٌزج ،ٓ١١رؾم١ك ٥جل اٌَالَ ٘به.217/4 ٓ ،ْٚ
2

ٍٛهح اٌؾغو ،ا٠٢خ .:
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المطمب األوؿ :الموسيقى الخارجية
أوال :األوزاف
كىي في القصيدة العمكدية "مجمكع التفعيبلت التي يتألؼ منيا البيت" ،1أما القصيدة الحرة فيي
"ىياكؿ عركضية قائمة عمى كحدة التفعيمة ،كالحرية في تكرار عددىا في الشطر الكاحد".2
كقد انتقى مكاسي لقصائده العمكدية التي تشكؿ قسما ال بأس بو مف شعره خمسة بحكر خميمية
صب في قكالبيا التامة كالمجزكءة أفكاره كعكاطفو.
ككاف لمبحر الكافر الحظ األكفر ،حيث نظـ عميو عددا كبي ار مف قصائده ،يميو البحر الكامؿ ،ثـ
البحر البسيط ،كيأتي بعدىا بحر الرمؿ ،فالبحر السريع.
كعندما نتأمؿ األكزاف التي انتقاىا مكاسي ألشعاره نجدىا مف البحكر الشائعة قديما كحديثا،
كالغريب أنو أىمؿ بحريف ال تقؿ شيرتيما ككثرة استعماليما عف بحكره تمؾ ،فقد أىمؿ البحر الطكيؿ،
كىك البحر الذم تمتمئ بو دكاكيف الشعراء المتقدميف حتى أكائؿ شعر النيضة ،كال يكاد يخمك منو ديكاف
شاعر معاصر ،3كلكننا نمتمس لو عذرا ،فقد لحظ بعض الدارسيف " انييا ار في نسبة البحر الطكيؿ"،4
مما جعمو يقكؿ " إف زمانو قد مضى ،فمـ تعد لو المنزلة األكلى ...في أشعار القدماء".5
كمما أىممو مكاسي مما كاف لو شيكع معقكؿ في الشعر القديـ ،كانتشار غير محدكد في الشعر
المعاصر البحر الخفيؼ الذم قيؿ عنو إنو مف "أخؼ البحكر عمى الطبع ،كأطبلىا لمسمع ...كيكثر
في البيئات المتحضرة" ،6ككاف كما زاؿ يتربع عمى أعالي القكائـ اإلحصائية ألكزاف الشعراء
1

ِؾّل غٕ٘ ّٟ١الي ،إٌمل األكث ٟاٌؾل٠ش ،كاه ٔٚٙخ ِٖو ،اٌمب٘وح.547 ٓ ،َ2::7 ،
2
ٔبىن اٌّالئىخ ،لٚب٠ب اٌْ٦و اٌّ٦بٕو ،6ٛ ،كاه اٌٌٍّ ٍُ٦ال.8: ٓ ،َ2:89 ،ٓ١٠
3
ٕبثو ٥جل اٌلا١ٍِٛ ،ُ٠مب اٌْ٦و اٌ٦وث ٟث ٓ١اٌضجبد ٚاٌزٛٞهِ ،4ٛ ،ىزجخ اٌقبٔغ ،ٟاٌمب٘وح٘2524 ،ـ.219 ٓ ،
4
ئثوا٘ ُ١أٔ١ٍِٛ ،ٌ١مب اٌْ٦و312 ٓ ،
5
َ.312 ٓ ،ْ .
6
ٕبثو ٥جل اٌلا١ٍِٛ ،ُ٠مب اٌْ٦و اٌ٦وث ٟث ٓ١اٌضجبد ٚاٌزٛٞه.229 ٓ ،
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المعاصريف ،ألف "حركتو كاضطرابو كتمكنو كاغراءه باالنسياب مرة كالتأمؿ البطيء مرة (تجعمو صالحا)
لغناء الذات ،كالتعبير عف الكجداف".1
كلك نظرنا إلى أكزاف مكاسي كجدناىا تحتكـ إلى تجربة شعكرية يمر بيا ،كلذلؾ فقد غمبت عمى
كثير مف قصائده ذات التجارب الشعكرية الجادة األكزاف الطكيمة ،كيؤكد بعض النقاد أىمية التجربة
الشعكرية كذلؾ " أف الشاعر في حالة اليأس كالجزع يتخير عادة كزنا طكيبل كثير المقاطع يصب فيو
مف أشجانو ما ينفس عنو حزنو كجزعو".2
لقد جاء البحر الكافر في مقدمة البحكر التي نالتيا عناية مكاسي ،كىك مف "بحكر الشعر
الجميمة ذات اإليقاع الغنائي الذم ينساب في األسماع كيأتمؼ كاألذكاؽ" ،3كمنو قكلو في قصيدة
"صور":
حنايا األرض نثت بالمآسي

خباياىا تفتش عف غراسي

تجيش بكؿ أحزاف التكػػػػػػػايا

فتمقييا عمى نيد األماسػػػي

يحرؾ لوح أقداري صدايػػػػػػػا

فأرمؽ واحػػػػػػػػػػة بعد ابتئاس

وذؤباف تعاوت في شعابػػي

تذيب الروع ميدا الرتكاسػي

4

عند قراءة األبيات نشعر بانسياب مكسيقاىا في أسماعنا ،كنحس أف بداخمنا مف ينشدىا عمى
ألسنتنا ،كذلؾ أف الكافر بحر غنائي يناسب اإلنشاد كالترنـ ،كبإمكاف مف يمتمؾ أدنى حس مكسيقي أف
يستعذب أنغامو ،كينساب معيا كانسيابيا في أذنو ،لذلؾ نرل مكاسي تخير ىذا البحر لتجاربو الشعكرية
الحزينة ،ليقطع قمكبنا معو أثناء تقطيعنا غير اإلرادم لتفاعيمو.
1

٥ ٍٟ٥جبً ٍٛ٥اْ ،رٛٞه اٌْ٦و اٌ٦وث ٟف ٟاٌ٦واقِْٕٛ ِٓ ،هاد ٚىاهح اإل٥الَ اٌ٦وال١خ ،ثغلاك.5:7 ٓ ،َ2:86 ،
2
ئثوا٘ ُ١أٔ١ٍِٛ ،ٌ١مب اٌْ٦و.288 ٓ ،
3
عالي اٌؾٕف ،ٟاٌ٦و :ٗٚرٙن٠جٗ ٚئ٥بكح رلِٞ ،ٕٗ٠ٚج٦خ اٌٙبٔ ،ٟثغلاك٘24:9 ،ـ.539 ٓ ،
4
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.77/2 ٓ ،

157

كالبحر الكامؿ في شعر مكاسي يحظى مف مجمكع أكزانو بمكانة ثانية ،ال سيما بعد تراجع نسبة
البحر الطكيؿ في الشعر المعاصر ،فالكامؿ لـ يعد يغرم بإيقاعو السمس الشعراء المعاصريف فحسب،
بؿ أصبح "البحر الذم يستمتع بو جميكر السامعيف مف محبي الشعر ...كيمكننا اآلف كنحف مطمئنكف
أف نصفو بأنو مطية الشعراء المحدثيف".1
كلمرصانة التي يتمتع بيا البحر الكامؿ مع رشاقتو المطمقة ،بدا مناسبا لمختمؼ تجارب مكاسي
الشعكرية ،كىذا ما يجعؿ منو "إف أريد بو الجد فخما جميبل مع عنصر ترنمي ظاىر ،كيجعمو إف أريد
بو الغزؿ كما بمجراه مف ابكاب الميف كالرقة حمكا مع صمصة األجراس ،كنكع مف األبية ،...كىك بحر
كأنما خمؽ لمتغني المحض".2
كفي شعر مكاسي نجد الشعكر الجاد متناسبان أتـ التناسب مع مركنة مكسيقا الكامؿ ،كنغمو
العذب ،كقكلو في قصيدة "حمـ السالـ":
ما عدت أقبؿ أف أطيؽ مذلتي

وأمامي اآلماؿ تنفي غربتػي

أختاه شعرؾ قبسة قدسيػػػػػػػػػػػػة

آنستيا دفئا يكفكؼ دمعتػػػػػي

فالصبر يا خنساء مر عمقػػػػػػـ

لكنيا مفتاحنػػػػػػػػػػا لمجنػػػػػػػػػػػػػػػػػة

إنا عمى عض الزماف بواسػػػػػؿ ال بد مف شعب لصدع العػػػػػزة

3

ناؿ البحر البسيط حي از كبي ار مف أشعار مكاسي ،ذلؾ أف في البحر البسيط ذم األجزاء الطكيمة
كالتفاعيؿ الثماني مساحة يصب فييا الشاعر مف أشجانو ما ينفس عف حزنو كجزعو ،كىك مف البحكر

1

ئثوا٘ ُ١أٔ١ٍِٛ ،ٌ١مب اٌْ٦و.319 ٓ ،
2
لبٍُ اٌؾَ ،ٟٕ١اٌْ٦و األٔلٌَ ٟف ٟاٌموْ اٌواث ٤اٌٙغو ،ٞاٌلهه اٌ١ٍّ٦خ ٌٍىزبة ،اٌّغوة.432 ٓ ،
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.74/2 ٓ ،
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" التي أكلع الشعراء برككبيا منذ القدـ ...التساع أفقو كامتداد رقعتو كجماؿ إيقاعو" ،1كىذا ينسجـ
كتجارب مكاسي الشعكرية ذات النزعة الركمانسية ،كما في قصيدتو "إسقاطات عمى قصيدة قديمة" التي
يقكؿ فييا:
يا لذع قمبي لنار في جوانحػػػػػػػػػو

مف فعؿ فاتنة بالعيف ترميػػػػػػػػػػػػػػػػو

قالت سأصنع ظال أنت حاممػػػػػػػػو

تمقى بو القيد أو موتا تالقيػػػػػػػػػػػػو

لو كنت ترجو رجاء الناس تبغيو

الجتزت ظنا وتفضي منو في تيو

قومي اعبري أفؽ آمالي بأغنيػػة

تستشرؼ الغيب أفراحا وتبديػػػػػػػػػػػػو

2

كيمضي مكاسي مسخ ار بحكره المنتقاة لخدمة أفكاره كعكاطفو ،فكاف مما نظـ عميو شعره بحر
الرمؿ ،كىك "بحر طرم النغـ ،عذب اإلنشاد ،لسيكلة انسيابو عمى المساف كالرتباطو بقكانيف الغناء"،3
فمف ىذا البحر قكلو في قصيدة "مقاطع مف رحمة العصر":
غائب أنت ترى أ حاضػػػػػػػر؟

كؿ ما في الكوف وىـ عابر

زىرة الروض التي قد أينعت

جدىا غوؿ غوي جائػػػػػػػػػػػػػر

قد شجاىا مع ترانيـ األسى

فتياوت وتياوى الحاضػػػػػػػػر

صار أيار خريفا عندمػػػػػػػػػػػا

لـ يوقع أي لحف طائػػػػػػػػػػػػػػػر

1

عالي ؽٕف ،ٟاٌ٦و :ٗٚرٙن٠جٗ ٚئ٥بكح رل.275 ٓ ،ٕٗ٠ٚ
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.:8/2 ٓ ،
3
عالي اٌؾٕف ،ٟاٌ٦و :ٗٚرٙن٠جٗ ٚئ٥بكح رل.41: ٓ ،ٕٗ٠ٚ
4
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.322/2 ٓ ،
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4

ككما تعامؿ مكاسي مع تاـ تمؾ األكزاف ،فقد تعامؿ مع بعضيا مجزكءا في عدد مف قصائده،
كمف األكزاف التي تعامؿ معيا مجزكءة البحر الكافر كالكامؿ كالرمؿ ،فمف قصائده مجزكءة الكافر قكلو
في قصيدة "ىموـ ونجوـ":
أدبت القمب في الكرب
جرى نظري عمى ألػػػؽ

وتيت عمي في الحجب
ولـ يسأؿ ولػػػػػػػػػػـ يجب

1

كمف قصائدة مجزكءة الكامؿ التي قاليا في تأبيف المؤرخ عبد المطيؼ الطيباكم ،حيث يقكؿ:
مات المؤرخ في الجسد

عاش اسمو ذكر األبد

وعمومو مف نبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

ريا ،وتسقي مػػػػف ورد

2

كىكذا يمضي مكاسي مع بقية بحكره في شعره العمكدم حينا باكيا ،كحينا مغردا ،مسخ ار أكزانيا
التامة كالمجزكءة لخدمة تجاربو الشعكرية ،كمعاناتو الخاصة.
ىذا ما يخص أكزاف شعر مكاسي العمكدم ،أما فيما يخص شعره الحر الذم أخذ حي از كبي ار مف
مجمكع شعره ،فقد كجد مكاسي "مساحات أرحب لمتعبير كاالنطبلؽ ،لتجاكزه نظاـ التفاعيؿ المحدد في
البيت العمكدم ،كتحممو مف ربقة القافية المنتظرة في آخره ،كلمناسبة شكمو كعمكـ مضامينو لمنزعة
الكاقعية الحديثة ،كمبلءمتو أيضا لمغة العصر السريعة".3
مف ىذا المنطمؽ فإف شعر مكاسي الحر ال يختمؼ كثي ار عف مضمكف شعره العمكدم ،كاف كاف
ثمة اختبلؼ ظاىر بيف الشكميف فيك في المكسيقا الخارجية.

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.62/2 ٓ ،
2
ْ.385/2 ٓ ،َ.
3
ٔبىن اٌّالئىخ ،لٚب٠ب اٌْ٦و اٌّ٦بٕو.76-67 ٓ ،
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كالبحكر التي انتقاىا مكاسي لشعره الحر مف األكزاف المتجانسة التفاعيؿ متعددة ،منيا المتدارؾ
كالمتقارب كالكامؿ كالكافر كالرمؿ كغيرىا ،إال أف البحر المتدارؾ يأتي في مقدمة البحكر في أكزاف
شعره الحر ،كىذا ليس مستغربا عمى شكؿ جديد منطمؽ كانطبلقة البحر المتدارؾ الذم يتميز " بخفتو
كتبلحؽ أنغامو" ،1كبرىاف ذلؾ أننا "حيف نتأمؿ دكاكيف الشعراء المعاصريف نجد أف مكسيقا ىذا البحر
ىي األكثر شيكعا كسيطرة عمى إيقاع القصائد ،...كيمكف أف نقكؿ إف مكسيقا ىذا البحر الكاثبة تناسب
سرعة اإليقاع في ىذا العصر".2
كعمى العمكـ فإف مكاسي أتقف التعامؿ مع أكزانو في الشكميف العمكدم كالحر ،فجاءت إيقاعاتيا
منضبطة ،دكف أ ف يضطر الرتكاب تجاكزات تكسر الكزف ،كىك أثناء ذلؾ يحافظ عمى سبلسة أنغامو،
مبتعدا عف الزحافات الثقيمة النادرة االستعماؿ التي يقع فييا شعراء العركض كالنظـ.
ثانيا :القوافي
كىي مجمكعة "أصكات تتكرر في أكاخر األشطر أك األبيات مف القصيدة" ،3لتمنحيا "ترانيـ
إيقاعية خارجية تضيؼ إلى الرصيد الكزني طاقة جديدة ،كتعطيو نب ار كقكة جرس".4
كانتظاميا مختص بالقصائد العمكدية التي تككف القكافي فييا "بمثابة الفكاصؿ المكسيقية التي
يتكقع السامع ترددىا ،كيستمع بمثؿ ىذا التردد الذم يطرؽ اآلذاف في فترات زمنية منتظمة" ،5كعمى
ىذا فالقافية كفؽ ذلؾ التصكر الشائع عمميا "حرؼ الركم الذم يتكرر في آخر بيت مف أبيات
القصيدة".6

1

ٔبىن اٌّالئىخ ،لٚب٠ب اٌْ٦و اٌّ٦بٕو.243 ٓ ،
2
ٕبثو ٥جل اٌلا١ٍِٛ ،ُ٠مب اٌْ٦و اٌ٦وث ٟث ٓ١اٌضجبد ٚاٌزٛٞه.212 ٓ ،
3
ئثوا٘ ُ١أٔ١ٍِٛ ،ٌ١مب اٌْ٦و.357 ٓ ،
4
٥جل اٌوؽّٓ اٌٛع ،ٟاإل٠مب ٣ف ٟاٌْ٦و اٌ٦وث ،2ٛ ،ٟكاه اٌؾٖبك ،كِْك.82 ٓ ،َ2:9: ،
5
ئثوا٘ ُ١أٔ١ٍِٛ ،ٌ١م ٝاٌْ٦و.357 ٓ ،
6
ّىوِ ٞؾّل ١٥بك١ٍِٛ ،مب اٌْ٦و اٌ٦وث ،2ٛ ،ٟكاه اٌّ٦وفخ ،اٌمب٘وح.9: ٓ ،َ2:79 ،
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كلـ يكف االىتماـ بالقافية مف شأف النقاد كاألدباء فحسب ،فقد فصؿ فييا العركضيكف ،فنظمكا
كظائفيا ،كحددكا أجزاءىا ،كذكركا أنيا "آخر ساكف في البيت إلى أقرب ساكف يميو مع المتحرؾ الذم
قبمو" ،1كأطمقكا عمى كؿ حرؼ منيا لقبا ،حسب مكقعو كمكانتو في القافية ،كما أطمقكا عمى حركاتيا
ألقابا أخرل" ،كأجمعكا عمى ضركرة التزاـ الشاعر بحركفيا كحركاتيا في نسؽ كاحد ال يخرج عف إذا بدأ
بو في قصيدتو".2
كبالنظر إلى حركؼ الركم في قصائد مكاسي المتحدة القافية فإف الياء تأتي في مقدمتيا ،تمييا
األلؼ كالباء كالياء ،ثـ الراء كالميـ كالداؿ ،كبعدىا الفاء كالقاؼ كالحاء كالبلـ كالنكف كاليمزة ،ثـ الجيـ،
أما قصيدتو "مع أبي القاسـ الشابي" المتعددة القكافي فجاءت مقاطعيا الخمسة مكزعة عمى الداؿ،
فالميـ ،فالبلـ ،فالفاء ،فاليمزة ،ككؿ مقطع مختكـ ببيت حرؼ ركيو النكف.
كتمؾ الحركؼ التي بنى عمييا قكافيو كثيرة االستعماؿ شعريا ،كقد جاءت معظـ قكافيو عذبة
طيعة ييتدم إلييا القارئ قبؿ قراءتيا ،ال سيما إذا عرؼ قافية القصيدة ،مف ذلؾ قكلو:
ما عدت أقبؿ أف أطيؽ مذلػػػػػػػػػػػػتي

وأمامي اآلماؿ تنفي غربتػػػي

أختػػػػػػػػػػػػػػػاه شعرؾ قبسة قدسيػػػػػػػػػة

أنستيا دفئا يكفكؼ دمعتػػػػػػي

3

كقكلو:
يا شعبي العمالؽ إنؾ مميمي أنت الكريـ وما سواؾ معممي
قدمت كػػػػػػػػؿ ضحية قدسيػػػػػػػة لتضـ نجمػػػػػػػا في مجرة أنجـ

1

4

أؽّل اٌٙبّّ١ِ ،ٟياْ اٌن٘ت فٕٕ ٟب٥خ ّ٦و اٌ٦وة ،كاه اٌىزت اٌ١ٍّ٦خ ،ث١وٚد٘2517 ،ـ.223ٓ ،
2
ّىو١٥ ٞبك١ٍِٛ ،مب اٌْ٦و اٌ٦وث.:2 ٓ ،ٟ
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.74/2 ٓ ،
4
ْ.244/2 ٓ ،َ.
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كقكلو:
زكية شذيػػػػػػػػػػة الرواء
أنيسة جميسة المرايػػا

تباركت مف دينيا سمائػػػػػػػي
رغيبػػػػػػػػػػػة رىيفػػػػػػػػة المضاء

1

كمعمكـ أف "الحركؼ الطيعة تمنح الشاعر فرصا متعددة الختيار ألفاظ القكافي ،كما أف تمؾ
الحركؼ مييئة لخدمة تجارب الشاعر المختمفة ،كما قيؿ في تخصيص األكزاف لؤلغراض يقاؿ أيضا
في حركؼ القافية ،فميس ىناؾ حركؼ معينة يمكف أف تتصؼ في ذاتيا بإحساس الحزف أك الفرح"،2
كلذا جاءت حركؼ القكافي عند مكاسي دالة عمى أحاسيس مختمفة مف غير أف يخصص حرفا
إلحساس دكف آخر.
كعناية مف مكاسي بمكسيقا قكافيو اختار بعضا منيا ممدكدا بحركؼ الميف ،لتنساب في األذف
مع حركؼ ركيو العذبة ،كقكلو كقد جعؿ حرؼ الركم العيف في قصيدة تدمع ليا العيف " في رثاء
صديؽ":
نزلت عوادي الموت تقضي مصرعا

فاستمطرت دمعا وأدمعت مدمعػػػػػػػا

ىاجت قمػػػػػػػػػوب الصحب حزنا واليا

واستعبرت خفقاتيا كػػػػػػػػػػػي تسمعا

والبحر مضطرب الجوانب موجػػػػػػػػػػو

متردد اإليقاع لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يتصدعا

والناس ذرات عمػػػػػى شطآنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

غاضت فعادت في التراب لتضجعا

1

3

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.2:6/3 ٓ ،
2
ِؾّل ىو ٟاٌّْ٦ب ،ٞٚلٚب٠ب إٌمل األكث ٟث ٓ١اٌملٚ ُ٠اٌؾل٠ش ،كاه إٌٚٙخ اٌ٦وث١خ ،ث١وٚد.447 ٓ ،َ2:8: ،
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.382/2 ٓ ،
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كقد جعؿ في بعضيا حركؼ الميف لتككف ردفا لحرؼ الركم ،كما في قصيدتو " وقفة أماـ
البحر" التي خاطب بيا البحر كأمكاجو ،التي جعؿ فييا األلؼ ردفا لحرؼ الراء ،حيث يقكؿ:
البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يروي قػػػػػػػػػػدرة الجبار

أمواجو سػػػػػػر مف األسرار

ماذا رمى ربي وراء ضخامػػػػػػػػػػػػػػػة

وجػػػيامة أقوى مف األقدار

يطوي السنيف وموجو العاتي غدا

مستيزئا في صخبو الموار

1

كمثمما نظـ مكاسي قصائده العمكدية التامة كالمجزكءة عمى النمط المعتاد ذم الشطريف المنتيي
بقافية ،نظـ أيضا بعض قصائده في قكالب شكمية مستحدثة تسير كفؽ نظاـ قافية محدد.
كمف تمؾ القكالب الشكمية التي جاءت في شعر مكاسي ما يعرؼ بالمربع كالمخمس ،كىك قالب
"يقسـ فيو الشاعر قصيدتو إلى أقساـ يتضمف كؿ قسـ منيا أربعة أشطر ،كيراعي الشاعر في ىذه
األشطر نظاما ما لمقافية".2
كمف صكر المخمس في شعر مكاسي ما كرد في قصيدتو " مع أبي القاسـ الشابي" ،التي يقسـ
فييا مكاسي قصيدتو إلى خمسة أقساـ ،كؿ قسـ منيا أربعة أشطر ليا نظاـ خاص في قكافييا ،حيث
تمتقي قكافي األشطر الثبلثة األكلى في كؿ قسـ عمى حرؼ ركم كاحد ،أما الشطر الرابع فيستقؿ
بحرؼ ركم مكحد يتكرر في جميع األقساـ ،فيقكؿ:
أثقمتؾ القيػػػػػػػػود

في متاه األبػػػػػػػد

والنوى والصدود

طاولتؾ األمػػػػػػػد

وحياة الشػػػػػػرود

لعنة في الجسد

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.379/2 ٓ ،
2
ئثوا٘ ُ١أٔ١ٍِٛ ،ٌ١مب اٌْ٦و.414 ٓ ،
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يا زماف السدود

يا سدود الزمػػػف

***
شاغمتؾ الحياة

في ظالؿ الوىـ

لـ تجد الشفػػاه

قبمة مف نغػػػػػػػػـ

فمماذا الصػػالة

فػي رحاب العدـ

يا زماف المتاه

يا متاه الزمػػػػػػػف

***
راقبتؾ المنػػػػػػوف

في سرير المػػمؿ

ساىرتؾ الجفوف

ترتعي بالمقػػػػػػػؿ

فمماذا تكػػػػػػػػػػػػوف

لقية لمعػػػػػػػػػػػػػػػمؿ

في زماف الشجوف

في شجوف الزمف؟

1

كلـ يكف اىتماـ مكاسي بقكافيو منصبا عمى شعره العمكدم ،فمو عناية خاصة بالقكافي كثي انر في
شعره الحر ،إلى درجة أف بعض شعره الحر قابؿ لمتحكيؿ إلى شعر عمكدم في بعض األحياف،
فبعض أجزاء شعره الحر الممتزمة بالقافية تقترب كثي ار مف الشعر العمكدم ،كمف ذلؾ قكلو في قصيدة
"خبايا":
حيف اجتزت خباياىا ما ميزت غنائي ...مف آىات العصفورة
الوعد األوؿ مأسور ...بيف أصابع مسحورة
والثاني بيف الشفتيف ...أىال يا دنياي المنظورة

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.79/2 ٓ ،
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فالساعة دقت دقت ...عند حميا المذات المحظورة

1

كيتجمى حرص مكاسي عمى إتماـ مكسيقية شعره الحر عندما يجمع في بعض مقاطعو أكثر مف
قافية تتعاقب عمى المقطع ،كقكلو في قصيدة " ثبلثة شعراء كايقاعات متباينة":
آه يا رىط اليباب
كـ بنيت القصر فوؽ القصر
وبنيت الحمـ واألفراح لألحباب
وصقمت الدىر

2

كفي كثير مف دكاكينو تتباعد قكافي شعره الحر بعضيا عف بعض ،حتى تكاد تنعدـ إال في
أشباه القكافي ،كيمكننا أف نستنتج مف ىذه الظاىرة أبعاد االتجاىات الفنية الجديدة التي أفادىا مف
بعض تيارات عصره األدبية ،مما كاف لو تأثير مباشر في تغير نيجة الفني بيف ديكاف كآخر ،كتكثر
القصائد التي تنعدـ فييا القافية عند مكاسي ،منيا قصيدتو "سؤاؿ" التي قاؿ فييا:
أسأؿ
كيؼ الضابط يصرع طفال
يدعى
أسعد
ثـ

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.2:1/2 ٓ ،
2
ْ.238/2 ٓ ،َ.
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وفي برىة
يحتضف طفال لو
بحناف يتودد
في أعذب قبمة
يحضف طفمو؟

1

المطمب الثاني :الموسيقى الداخمية
كىي في معظـ صكرىا إيقاعات "خفية تنبع مف اختيار الشاعر لكمماتو ،كما بينيا مف تبلؤـ في
الحركؼ كالحركات"" ،2لتستحيؿ في األذف أنغاما محسة عبر رنيف الكممات كايقاع الجمؿ كالعبارات"،3
كتتجاكز ذلؾ إلى تحقيؽ نكع آخر مف "االنسجاـ الصكتي الداخمي الذم ينبع مف التكافؽ المكسيقي بيف
الكممات كدالالتيا"" ،4المرتبطة بالتأثيرات العاطفية الناشئة مف التجربة الشعرية ذات الصمة االنفعالية
بمجاؿ العمؿ الشعرم"،5
كطاقاتيا تحس في إيقاعات الشعر العمكدم التي اكتسبت مكسيقيتيا األكلية مف انتظاـ التفاعيؿ
كالقكافي ،كما تحس في الشعر الحر التي تعكض عف ذلؾ "بما تعممتو مف حسف الصياغة ،كجكدة
تكجيو الجممة الشعرية عبر أساليب عربية خالية مف التعقيد".6

1

ِٛاٍ /ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.217/3 ٓ ،
2
ّٛل١ٙ ٟف ،ف ٟإٌمل األكث ،8ٛ ،ٟكاه اٌّ٦بهف ،اٌمب٘وح.:8 ٓ ،َ2:99 ،
3
٥بكي فو٠غبد ،فَّخ ئّىبالد ٔمل٠خ ،2ٛ ،كاه كأ١خ ،كِْك.79 ٓ ،َ2:9: ،
4
ئثوا٘٥ ُ١جل اٌوؽّٓ ِؾّل ،لٚب٠ب اٌْ٦و ف ٟإٌمل اٌ٦وث ،2ٛ ،ٟكاه اٌٛ٦كح ،ث١وٚد.47 ٓ ،َ2:92 ،
5
اٌَ١٦ل اٌٛهلٌ ،ٟغخ اٌْ٦و اٌؾل٠شِ :مِٛبرٙب ٝٚبلبرٙب االثلا١٥خ ،4ٛ ،كاه إٌٚٙخ اٌ٦وث١خ ،ث١وٚد.31: ٓ ،َ2:95 ،
6
ِلؽذ اٌغ١به١ٍِٛ ،مب اٌْ٦و اٌ٦وث :ٟلٚب٠ب ِْٚىالد ،3ٛ ،كاه ٔلٌٍٖ ُ٠ؾبفخ ٚإٌْو ،اٌمب٘وح.417 ٓ ،َ2::5 ،
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كالناظر في أشعار مكاسي يجد في تضاعيفيا إيقاعات أخرل غير تمؾ اإليقاعات المكتسبة مف
األكزاف كالقكافي ،منيا ما يطرب لو السمع جممة ،كمنيا ما يغريو بأجزائو البديعة التي اكتسبت
مقكماتيا اإليقاعية مف فنكف الببلغة الصكتية.
فمما يطرب لو السمع جممة في شعر مكاسي ما يطالعنا أحيانا في بعض قصائده كمقاطعو التي
يركؽ إيقاعيا في السمع ،كيحمك تكرارىا عمى المساف دكف أف تدلنا إلييا معايير ثابتة ،كربما طاؿ
كقكفنا عمييا عاجزيف عف تحديد مكامف اإلعجاب المكسيقية ،كلعؿ أبرز ما يبدك لمدراس مف تمؾ
المكامف ىك ما يمكف أف يحمؿ ظكاىر الحركؼ كاأللفاظ كالجمؿ ،كما تمتمئ بو مف تناسؽ أصكات،
كبعد عف التنافر ،ككضكح في الداللة ،مما تييئيا مجتمعة تجربة الشاعر الخاصة ،ككأف أذنا داخمية
كراء أذنو الظاىرة تسمع كؿ شكمة ككؿ حرؼ كحركة بكضكح تاـ ،كمف ثـ يبثيا في نصو الشعرم،
لتكتسب في أجكائو إيقاعات كأنغاما ،كلنتأمؿ ىذا المقطع مف قصيدة مكاسي "حبي فمسطيني":
األرض أرضي وليس الشوؽ يبريني

الشوؽ يحدو إلى حبي فمسطيني

درجت فييا صغي ار رمت مأثػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة

مف كؿ جد مف الغر المياميػػػػػػػػػػػف

شببت فييا أنيسا عاشقا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا

رغـ العداء فطارت لي حساسيني

زروعيا في جناف العدف اطيبيػػػػػػػػػػػا

اهلل بارؾ في تيني وزيتونػػػػػػػػػػػػػػػي

كمثؿ ذلؾ يجرم أيضا عمى قكلو في قصيدة "الفارس":
الفارس المصموب آف لو الترجؿ
وأنا قعيد ال أجيد الكر

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.317/3 ٓ ،
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1

أوقفت أنفاسي عمى أمؿ التحوؿ
فإذا زماني مر
الفارس المصموب آف لو الترجؿ
ىو يرقب األياـ في ليؼ
ىو يمحظ التاريخ يخطو في تذلؿ

1

إف أكلى الدالالت اإليقاعية الظاىرة في ىاتيف القصيدتيف تكمف في سيكلة ألفاظيما ،كعذكبة
جمميما ،ككضكح معانييما ،كتمؾ الصفات تظير كثي ار في قصائد مكاسي ،األخرل دكف أف تحمؿ تمؾ
اإليقاعات المتبلحقة ،إذا فيناؾ ثمة دالالت أخرل تخفي في طياتيا مكامف إيقاعية آسرة ،قد تككف
عاطفة الشاعر المتأججة بالذكريات كاألشكاؽ كراءىا ،أك إلياـ مكفؽ كراءىا.
كفي مقاطع أخرل مف شعره تبدك الداللة اإليقاعية أكثر كضكحا لككنيا غالبة عمى مقاطعو،
فمف ذلؾ ما ينبع مف صكتيات أكلية (حركؼ كمقاطع) تتككف منيا كممات ذات جرس مكسيقي ،منيا
بيف الجير كاليمس كالشدة كالرخاكة ،كنجد ذلؾ في تكالي المدكد الذم يكسب النص إيقاعا ىادئا ،كقكؿ
مكاسي في قصيدة "خطاب ذات القدرة":
تسمو لؾ األصوات آنا ال تبيف
يرقى إليؾ المحف
ىفيافا سجيف
طيبتنا باألنبياء
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.46/2 ٓ ،
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نعمتنا بالفجر واألنداء
حتى سفحنا قمبنا الموار باألحزاف
عط ار ترقرؽ لممنوف
لـ أجدؿ الصموات تاجا لمجبيف
فقالدتي حمراء خيطيا الجبيف

1

فنمحظ أف المدكد كحركؼ الميف مسيطرة عمى معظـ األلفاظ (تسمك_ األصكات_ آنا_ ال_
تبيف_ يرقى_ إليؾ_ ىفيافا_ سجيف_ طيبتنا_ باألنبياء_ نعمتنا_ كاألنداء_ حتى_ سفحنا_ قمبنا_
المكار_ باألحزاف_ عطرا_ لممنكف_ الصمكات_ تاجا_ لمجبيف_ فقبلدتي_ حمراء_ خيطيا_ األنيف)،
كىذا ما منح النص إيقاعا ىادئا ممتدا بيف الداللة.
كقد يككف لتكرار حرؼ ذم جرس خاص داللة إيقاعية أخرل ،كتكرار حرؼ السيف اليامس في
قصيدة "مرثية حظ عاثر" ،حيف يقكؿ:
القوس:
يخفي السر لو س ار
في كيؼ األسر الطاعف
أرسـ قوسا
يبقى درسا

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.24/2 ٓ ،
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ذكر إف نفعت الذكرى
السقيا:
أستسقي نير اليرموؾ
كي أغسؿ وضر األحزاف
في نسغ الميجة
رحـ ميتوكة

1

إننا نجد حرؼ السيف في ىذه األلفاظ (القكس_ السر_ سرا_ أرسـ_ قكسا_ درسا_ السقيا_
أستسقي _ أغسؿ_ نسغ) قد تعاقب عمى ما يدنك مف ثمث مجمكع ألفاظ األبيات ،كىي نسبة قادرة عمى
منح المقطع نبرة إيقاعية ىامسة.
"كالتكرار مممح إيقاعي كاضح الداللة ،كىك أسمكب يمتاز بقدرتو عمى إحداث مكسيقا ظاىرة"،2
ك"تتحقؽ مف خبلؿ إعادة األلفاظ في سياؽ التعبير ،بحيث تشكؿ نغما مكسيقيا" ،3كقد كرد ىذا
األسمكب بكثرة في شعر مكاسي ،كتنكعت فيو طرقو ،فحينان يكرر حركفا ،كحينان كممات ،كحينا جمبلن،
فمف تك ارره لمحركؼ قكلو في قصيدة "الخالص مف نير الظمأ":
نسي المأفوف
أف الحرية تؤخذ ال تعطى
أف الموت طريؽ الحياة

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.42/2 ٓ ،
2
ٔبىي اٌّالئىخ ،لٚب٠ب اٌْ٦و اٌّ٦بٕو.3:2 ٓ ،
3
ِب٘و ِٙل٘ ٞالي ،عوً األٌفبٚ ٟكالالرٙب ف ٟاٌجؾش اٌجالغٚ ٟإٌمل ،ٞكاه اٌوّ١ل ،ثغلاك.34: ٓ ،َ2:91 ،
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أف الورد مع الشوؾ
أف الروماف /اليكسوس /اليوناف
1

ولو أدبا ار وف ار ار

يؤكد مكاسي في ىذه األبيات بالحرؼ (أف) أف الحرية تؤخد بالقكة ،كلك كمؼ ذلؾ تقديـ األركاح،
كأف االحتبلؿ إلى زكاؿ كما الركماف كاليكسكس كاليكناف ،كالتكرار ىنا ناتج عف أىمية ىذا الحركؼ
كأثره في إيصاؿ المعنى التحريضي لمتحرؾ مف أجؿ استرداد الحؽ المسمكب.
ككثي ار ما كرر مكاسي كممات أثقمت صدره ،ففرغيا في نصكصو لتكتشؼ ما بداخمو ،فمف
الكممات التي كررىا مكاسي في قصائده قكلو في قصيدة "خطاب ذات القدرة":
حيث الردى غوؿ تبدى مف بعيد
فيفوت لمتصعيد والتصعيد
والتصعيد
حتى أمزؽ قمة اإل نصاؼ

2

كفي مكضع آخر مف القصيدة نفسيا يقكؿ:
وأنا حيالؾ
تيويمة ترجو وال ترجو
ترجو وال ترجو
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.8/3 ٓ ،
2
ْ.25/2 ٓ ،َ.
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مجدوعة األطراؼ

1

فيذا إعبلف صارخ بالصمكد كعدـ التراجع ،كيؤكد مرة أخرل عمى عمؽ اليمكـ التي يشعر بيا
الشاعر لفقد الكطف ،فيرفع مف كتيرة ثكرتو رافضا الذؿ كاليكاف ،فالتكرار ىنا يخدـ كتيرة تمؾ األحاسيس
المثقمة باليمكـ في أعماؽ الشاعر.
مرات ،مرتاف في نياية
كفي قصيدة أخرل مف قصائده الشعرية يكرر الشاعر كممة مطر أربع ٌ
المقطع الثاني ،كمرتاف في بداية المقطع الثالث ،كذلؾ في قصيدة "أنا ومحنة الغافقي" حيث يقكؿ:
ما عاد في أرضي ثمر
وصرخة السياب
مطر ...مطر
مطر ...مطر
تعمؽ األياـ في وجو الخطر

2

ىناؾ يكرر مكاسي كممة (مطر) كما كررىا السياب في أنشكدة (المطر) في تناص شفاؼ مع
أبيات السياب ،كبترتيب معيف يخدـ السياؽ ،كفي إيقاع مكسيقي يؤكد مف خبللو أىمية ىذه المفردة في
خدمة النص الجديد ،كأثرىا كأىميتيا في إيصاؿ المعنى المراد.
كفي تكرار الجمؿ يبدك اإليقاع أقؿ تأثي ار مف غيره لتباعد أطرافيا ،إال أف الشاعر عمد إلى ذلؾ
لتأكيد المعنى ،كتأدية الغرض اإليقاعي أك الشعكرم ،فيقكؿ في قصيدة "مصطفى العباد" التي يكرر
فييا في أكثر مف مكضع حيث يقكؿ:
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.26/2 ٓ ،
2
ْ.9 /2 ٓ ،َ.
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منيـ مف يق أر
منيـ مف يحضف
منيـ مف جاء لينسى
منيـ مف يجيؿ أني بالقرب عمى زاوية
إف كاف الميت أـ حيا
إف كاف سيقبض أـ يبسط
إف كاف النائـ أـ في صحوة
إف كاف سيبقى أ سيعود
صمى في كؿ األياـ الركعات
نفس الكممات
نفس الحركات
نفس الوجية واآليات

1

يتنكع التكرار في أشعار مكاسي لدرجة أنؾ ال تكاد تجد قصيدة تخمك مف تكرار ،كما أكردناه ىك
لئلشارة فقط ،ألف الحديث عف التكرار في أشعار مكاسي يطكؿ كيطكؿ ،فيك أحد األساليب التي أكثر
مكاسي مف استعماليا ،ككظفيا بطريقة تخدـ النص ،كتتفاعؿ مع العكاطؼ كالمشاعر المختزنة في
جنبات ذلؾ النص ،كاختـ بتكرار يبعث عمى األمؿ في قصيدة "حوارية العيد" التي يقكؿ فييا:

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.33-31/3 ٓ ،

174

عمى سفينة السالـ
شراعنا أمؿ
وبحرنا أمؿ
وحبنا أمؿ

1

وفي االستفياـ نجد في أشعار مكاسي قصائد عنكنيا بعبلمة تعجب كاستفياـ ،كقكلو في قصيدة"!؟":
!؟
عالمة التعجب،
تعجبت!!
عالمة السؤاؿ،
تساءلت؟؟
ونقطة تقوؿ:
قؼ.

2

كقصائد أخرل عنكنيا بكممة سؤاؿ كجعؿ محتكاىا سؤاؿ ،كقكلو في قصيدة "سؤاؿ؟":
سؤاؿ؟
أسأؿ:

1

ْ.56/2 ٓ ،َ .
2
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.248/3 ٓ ،
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كيؼ الضابط يصرع طفال
يدعى أسعد
ثـ
وفي برىة
يحضف طفال لو
بحناف يتودد
في أعذب قبمة
يحضف طفمو؟!!!

1

يتنكع استخداـ مكاسي لبلستفياـ ،كيكظفو بطريقة تخدـ النص كأجكاءه العاطفية كالنفسية ،ككما
ىك التكرار ،فبل تكاد تجد قصيدة مف قصائد مكاسي تخمك مف االستفياـ بأنكاعو ،ففي قصيدة "إشبيمية"
يقكؿ:
أسائؿ السكاف والسياح
أسائؿ المجذوب والسكراف
مف منكـ رأى ابف ىانىء؟
مف منكـ رأى ابف سيؿ؟
(مف منكـ) رأى الزبيدي؟

1

ْ.217/3 ٓ ،َ .
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_معمـ الفصاح_
أيف ترى "قالئد العقياف"؟
مف منكـ سقى الصباح
بالكأس حتى أدمنو؟

1

كفي قصيدة "قصر الحمراء" يتعجب كيتساءؿ قائبل:
ناديت "لساف الديف"! "لساف الديف"!
أيف "بنو نصر"؟ أيف "بنو الزير"؟
أأحطت بأخبار األعالـ المذكوريف؟
أقرأت "وال غالب إال اهلل"؟

2

كلكؿ استفياـ عند مكاسي جكه الخاص المتكافؽ مع جك القصيدة ،كالحالة النفسية لمشاعر،
كاألجكاء العاطفية التي رافقت ذلؾ المكقؼ ،لذا نرل تعدد االستفيامات كتنكعيا.
كمف أصناؼ المكسيقى الداخمية في شعر مكاسي تمؾ التي اكتسبت مقكماتيا اإليقاعية مف فنكف
الببلغة الصكتية ،كالطباؽ ،كالتجانس ،كالترصيع ،كالتقسيـ ،فمف الطباؽ قكلو في قصيدة "شعب":
شعبي يبكي إذ يضحؾ
يضحؾ إذ يبكي
يطرب إذ يغضب
1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ34/3 ٓ ،
2
ْ.48/3 ٓ ،َ .
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يغضب لإلفؾ

1

كفي بعض األحياف يعد مكاسي إلى صنع شيء مف التجانس بيف ألفاظو ،مما يزيد مف تقارب
أصكاتيا ،كيحسف كقعيا في أبياتو ،كقكلو في قصيدة "زىرة":
تمرة
جمرة
تنبت في بمدي
يا ولدي
أنت ذكي!

2

ككقكلو في قصيدة "شوط وراء الخطو":
يا وقفتي
وأنت في الشوؽ فريدة
وتقرئيف بيف أسطر الجريدة
وتيزئيف مف تناوح الرياح
تراوديف طمة الصباح

3

1

ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.315/2 ٓ ،
2
ْ.317/2 ٓ ،َ.
3
ِٛاٍ ،ٟاألّ٥بي اٌْ٦و٠خ.318/2 ٓ ،
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كعمى تمؾ األنساؽ الخفية كالظاىرة ،سارت معظـ قصائد مكاسي بشكمييا العمكدم كالحر حاممة
تكقيعات إيقاعية عذبة مؤتمفة مع المكسيقى الخارجية ،لتبدك لممتمقي في أبيى حمميا ،كجاءت معظـ
دكان تنساب في النفس بكؿ سبلسة كجماؿ.
قصائده ن
غناء ك ىش ى

179

الخاتمة
التناص ظاىرة غريبة عمى أدبنا ،كىي ظاىرة بارزة في الشعر الفمسطيني ،كتمثؿ جانبا ميما في
مسيرة مكاسي الشعرية ،كقد حاكلت في ىذا البحث تقديـ أبرز مظاىر التناص الديني كالتاريخي
كتجمياتو اإلبداعية في شعره.
بدأت دراستي بتمييد عرضت فيو أىـ المحطات في حياة الشاعر ،كالبيئة التي نبت فييا،
كاستقى منيا مادتو الشعرية ،كالحديث عف نشأة مصطمح التناص.
كمف ىنا كانت نقطة االنطبلؽ صكب شعر مكاسي ،حيث تجمت براعة مكاسي في تكظيؼ
التناص الديني ،كاستثماره في نصكصو األدبية استثما ار الفتا ،فتنكعت مصادر ثقافتو الدينية بيف
"القرآف الكريـ ،كالحديث النبكم ،كاإلنجيؿ ،كالتكراة ،كقصص األنبياء" ،فكانت النصكص الدينية متنفسا
يعبر مف خبلليا عف رؤيتو لمكاقع كالحياة.
استطاع مكاسي مف خبلؿ ثقافتو كاطبلعو عمى ثقافات األمـ السابقة ،كقراءتو لتاريخ الشعكب
أف يستثمر االحداث ،كاألماكف ،كالشخصيات التاريخية ،كيكظفيا في شعره ،لما ليا مف خصكصية
تظير مف ككنيا محك ار في إثبات الحؽ الفمسطيني في ىذه األرض.
كيمكف مف خبلؿ دراسة التناص في شعر مكاسي أف نتكصؿ إلى النتائج التالية:
-1

إف التراث العربي كمصادره معيف ال ينضب ،كىك يشكؿ رافدا ميما مف ركافد

القصيدة العربية الفمسطينية ،كيسيـ في الكشؼ عف شعرية النص ،كنقؿ رؤية الشاعر تجاه
الكاقع كالحياة إلى المتمقي ،كىك مادة غنية باإليحاءات كالدالالت التي تكسب التجربة
الشعرية تماي از ممحكظا.
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-2

إف النيؿ مف التراث يتطمب ثقافة كاسعة ،لكي يككف الشاعر قاد ار عمى إغناء

تجاربو الشعرية ،كتجربة مكاسي الشعرية غنية بالتناص ،مما يؤكد أنو غذل نفسو بألكاف
عديدة مف الثقافات ،فمديو مف الثقافة كمصادر المعرفة الشيء الكثير ،كالقارئ يستطيع أف
يصؿ إلى ىذه العناصر بيسر كسيكلة.
-3

كاف لتناص مكاسي مع المصادر التراثية أثر إيجابي في تككيف تجربتو

الشعرية ،فساعد عمى انفتاح القصيدة عمى عكالـ غنية بالدالالت كاإليحاءات الخصبة،
كجعؿ نصكصو الشعرية نصكصا ليا سمطة تأثيرية ،كخاصة في تناصو مع المكركث
الديني.
-4

مزج مكاسي ف ي قصيدتو الكاحدة أنكاعا متعددة مف التناص ،ليدلؿ مف خبلليا

عمى قدرتو الشعرية ،كانفتاحية نصو الشعرم عمى المرجعيات الثقافية كالمعرفية بكصفيا
سبيبل إلغناء التجربة الشعرية ،كانتاج الداللة ،كيبدك ذلؾ كاضحا في الكثير مف قصائده
مثؿ قصيدة "الخالص مف نير الظمأ" كغيرىا مف القصائد.
كأخي ار أساؿ اهلل العمي القدير أف يككف عممي ىذا خالصا لكجيو الكريـ ،إنو نعـ المكلى كنعـ
النصير.
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مسرد التناصات القرآنية


(ديواف في انتظار القطار)(ص)5/1



ص ىرهي
ص يركهي فىقى ٍد ىن ى
"كثاني اثنيف إلى غار الحياة"( ،)7/1مع قكلو تعالى" إًال تىٍن ي

ىخرجو الًذيف ىكفىركا ثىانًي اثٍىن ٍي ًف إً ٍذ ىما ًفي اٍل ىغ ًار إً ٍذ يقيك يؿ لً ً ً
صاحبًو ىال تى ٍح ىزٍف إًف الموى
ى
الموي إً ٍذ أ ٍ ى ى ي
ى
ى ي
يى
ى
ً
ً
م ىع ىنا فىأ ٍىن ىز ىؿ الموي ىس ًك ىينتىوي ىعمىٍي ًو كأىي ىدهي بً يجين و
يف ىكفىيركا ُّ
الس ٍفمىى ىك ىكمً ىمةي
كد لى ٍـ تىىرٍك ىىا ىك ىج ىع ىؿ ىكم ىمةى الذ ى
ى
ى
ً
ً ً
يـ (التكبة.)40/
المو ى ىي اٍل يعٍم ىيا ىكالموي ىع ًز هيز ىحك ه


ص ىرهي
ص يركهي فىقى ٍد ىن ى
"كأكؿ اإلثنيف في غار الحياة"( ،)7/1مع قكلو تعالى" إًال تىٍن ي

ىخرجو الًذيف ىكفىركا ثىانًي اثٍىن ٍي ًف إً ٍذ ىما ًفي اٍل ىغ ًار إً ٍذ يقيك يؿ لً ً ً
صاحبًو ىال تى ٍح ىزٍف إًف الموى
ى
الموي إً ٍذ أ ٍ ى ى ي
ى
ى ي
يى
ى
ً
ً
م ىع ىنا فىأ ٍىن ىز ىؿ الموي ىس ًك ىينتىوي ىعمىٍي ًو كأىي ىدهي بً يجين و
يف ىكفىيركا ُّ
الس ٍفمىى ىك ىكمً ىمةي
كد لى ٍـ تىىرٍك ىىا ىك ىج ىع ىؿ ىكم ىمةى الذ ى
ى
ى
ً
ً ً
يـ" (التكبة.)40/
المو ى ىي اٍل يعٍم ىيا ىكالموي ىع ًز هيز ىحك ه


ً
يع"
ض ًر و
اـ إًال م ٍف ى
"طعامو ضريع"( ،)8/1مع قكلو تعالى" لى ٍي ىس لىيي ٍـ طى ىع ه

(الغاشية.)6/


"نساؤه مثؿ صقر"( ،)8/1مع قكلو تعالى" ىما ىسمى ىك يك ٍـ ًفي ىسقى ىر" (المدثر.)42/



ً
ٍّ و ً
كف"
يم ى
"في كؿ كاد"( ،)9/1مع قكلو تعالى" أىلى ٍـ تىىر أىنيي ٍـ في يكؿ ىكاد ىيي ي

(الشعراء.)225/


ت"
كدةي يسئًمى ٍ
"كأدت ساعاتي كأيامي العجاؼ"( ،)9/1مع قكلو تعالى" ىكًا ىذا اٍل ىم ٍك يء ى

يؽ أى ٍفتًىنا ًفي س ٍب ًع بقىر و
ات ًس ىم و
ؼ أىيُّيىا الص ٍّ
ٍّد ي
كس ي
(التككير ،)8/كقكلو تعالى" يي ي
اف ىي ٍأ يكميييف ىس ٍبعه
ى ىى
يخر يابًس و
ات لى ىعمٍّي أ ٍىرًجعي إًلىى الن ً
كف"
ًع ىج ه
اؼ ىك ىس ٍب ًع يس ٍنيب ىبل وت يخ ٍ
اس لى ىعميي ٍـ ىي ٍعمى يم ى
ض ور ىكأ ى ى ى ى
(يكسؼ.)46/
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"كأجداد أجدادم أتك مف كؿ فج"( ،)10/1مع قكلو تعالى" كأ ٍّىذ ٍف ًفي الن ً
اس
ى

ً ً
يف ًم ٍف يك ٍّؿ فى ٍّج ىع ًمي و
ؽ" (الحج.)27/
كؾ ًر ىج ن
بًاٍل ىح ٍّج ىيأٍتي ى
اال ىك ىعمىى يك ٍّؿ ى
ضام ور ىيأٍت ى


"كقكة بعد كىف"( ،)11/1مع قكلو تعالى" المو الًذم ىخمىقى يكـ ًمف ضع و
ؼ ثيـ ىج ىع ىؿ
ي
ٍ ٍ ىٍ

ً
ً
ً
و
ً
ً
يـ
ض ٍعفنا ىك ىش ٍي ىبةن ىي ٍخمي ي
ض ٍعؼ قيكةن ثيـ ىج ىع ىؿ م ٍف ىب ٍعد قيكوة ى
م ٍف ىب ٍعد ى
ؽ ىما ىي ىش ي
اء ىك يى ىك اٍل ىعم ي
اٍلقىًد يير"(الركـ.)54/


ىعر ً
اؼ
"شاطئ األعراؼ"( ،)14/1مع قكلو تعالى" ىكىب ٍي ىنيي ىما ًح ىج ه
اب ىك ىعمىى ٍاأل ٍ ى

ً
ًّ ً ً
كف"
كىا ىك يى ٍـ ىي ٍ
اى ٍـ ىكىن ى
ىف ىس ىبل هـ ىعمى ٍي يك ٍـ لى ٍـ ىي ٍد يخمي ى
اب اٍل ىجنة أ ٍ
يم ي
ىص ىح ى
ط ىم يع ى
ًر ىجا هؿ ىي ٍع ًرفي ى
اد ٍكا أ ٍ
كف يكبل بس ى
(االعراؼ.)46/


"متبرج في الجنة األلفاؼ"( ،)15/1مع قكلو تعالى" لًين ٍخ ًرىج بً ًو ىحبًّا ىكىن ىباتنا *

كجن و
ات أىٍلفىافنا" (النبأ.)16-15/
ىى


"أدنك ابتغاء رحيقؾ المختكـ"( ،)15/1مع قكلو تعالى" يي ٍسقى ٍك ىف ًم ٍف ىرًحي و
ؽ

م ٍختي و
كـ"(المطففيف.)25/
ى


ً
ىمينكا ىك ىع ًمميكا
"يطكيو ظؿ مف ظبللؾ"( ،)15/1مع قكلو تعالى" ىكالذ ى
يف آ ى

ًً
ً
ً
و
ً
ً ً
اج يم ى
طي ىرةه
يف ًفييىا أ ىىب ندا لىيي ٍـ ًفييىا أ ٍىزىك ه
الصال ىحات ىسين ٍدخمييي ٍـ ىجنات تى ٍج ًرم م ٍف تى ٍحتيىا ٍاأل ٍىنيى يار ىخالد ى
يبل"(النساء.)57/
ىكين ٍد ًخمييي ٍـ ًظ ًّبل ى
ظمً ن


"كالمسجد المعمكر أضحى كالضريح"( ،)16/1مع قكلو تعالى" ىكاٍل ىب ٍي ًت

اٍل ىم ٍع يم ً
كر"(الطكر.)4/


ؾ
"كالمكر عند اإللو حتى يككف بو الببلء"( ،)121مع قكلو تعالى" كًا ٍذ ىي ٍم يك ير بً ى

ً
كف ىكىي ٍم يك ير الموي ىكالموي ىخ ٍي ير
كؾ أ ٍىك يي ٍخ ًريج ى
كؾ أ ٍىك ىي ٍقتيمي ى
يف ىكفىيركا لًييثٍبًتي ى
كؾ ىكىي ٍم يك ير ى
الذ ى
ً
يف"(األنفاؿ.)30/
اٍل ىماك ًر ى
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اف ًم ٍف صٍمص و
"كتصمى في الحمأ"( ،)22/1مع قكلو تعالى" كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا ًٍ
اؿ
اإل ٍن ىس ى
ى ى
ى

ًم ٍف ىح ىموإ ىم ٍسين و
كف"(الحجر.)26/
كف * ىع ًف الن ىبًإ
اءلي ى
" يا لمنبأ ...إنا أضعنا المتكأ"( ،)22/1مع قكلو تعالى" ىعـ ىيتى ىس ى
ًً
ًً
يف ًفييىا ىعمىى ٍاأل ىىرائً ًؾ ىال ىي ىرٍك ىف ًفييىا ىش ٍم نسا ىكىال
اٍل ىعظيـ"(النبأ ،)2-1/كقكلو تعالى " يمتكئ ى
ير"(اإلنساف.)13/
ىزٍميى ًر نا


ىخ ٍذ ىنا ًميثىاقى يك ٍـ ىكىرفى ٍع ىنا
"كأشربكا في قمكبيـ العجؿ"( ،)23/1مع قكلو تعالى" ىكًا ٍذ أ ى

ُّ
ً
ص ٍي ىنا ىكأي ٍش ًريبكا ًفي يقميكبً ًي يـ اٍل ًع ٍج ىؿ
كر يخ يذكا ىما آىتىٍي ىنا يك ٍـ بًقيكوة ىك ٍ
اس ىم يعكا قىاليكا ىسم ٍع ىنا ىك ىع ى
فى ٍكقى يك يـ الط ى
ً
ً ً
ًً ً
ً
يف"(البقرة.)93/
يم يان يك ٍـ إً ٍف يك ٍنتي ٍـ يم ٍؤ ًمن ى
ٍم يريك ٍـ بو إ ى
ب يك ٍف ًرى ٍـ يق ٍؿ ب ٍئ ىس ىما ىيأ ي


ىخ ٍذ ىنا ًميثىاقى يك ٍـ
"يشربكف الخسؼ شرب الييـ"( ،)23/1مع قكلو تعالى" ىكًا ٍذ أ ى

ُّ
ً
ص ٍي ىنا ىكأي ٍش ًريبكا ًفي يقميكبً ًي يـ
كر يخ يذكا ىما آىتىٍي ىنا يك ٍـ بًقيكوة ىك ٍ
اس ىم يعكا قىاليكا ىسم ٍع ىنا ىك ىع ى
ىكىرفى ٍع ىنا فى ٍكقى يك يـ الط ى
ً
ً
ً ً
ًً ً
ً
يف"(البقرة ،)93/كقكلو تعالى" :
يم يان يك ٍـ إً ٍف يك ٍنتي ٍـ يم ٍؤ ًمن ى
ٍم يريك ٍـ بو إ ى
اٍلع ٍج ىؿ ب يك ٍف ًرى ٍـ يق ٍؿ ب ٍئ ىس ىما ىيأ ي
كنو ًمف يد ً ً
ً ًو
ً
اف ًم ىف
ص ير ى ي ٍ
فى ىخ ىس ٍف ىنا بًو ىكبً ىد ًارًه ٍاأل ٍىر ى
كف المو ىك ىما ىك ى
ض فى ىما ىك ى
اف لىوي م ٍف ف ىئة ىي ٍن ي
ً ً
ً
ًً
ب
كف يش ٍر ى
كف ىعمى ٍيو م ىف اٍل ىحميـ * فى ىش ًاريب ى
يف"(القصص ،)81/كقكلو تعالى " :فى ىش ًاريب ى
اٍل يم ٍنتىص ًر ى
اٍل ًي ًيـ"(الكاقعة.)55/


"كىكل النجـ المذنب"( ،)24/1مع قكلو تعالى" ىكالن ٍجًـ إً ىذا ىى ىكل "(النجـ.)1/



" قد غدا في األرض يمشي في مرح "( ،)24/1مع قكلو تعالى" كىال تى ٍم ً
ش ًفي
ى

ٍاأل ٍىر ً
اؿ طيكنال"(اإلسراء.)37/
ض ىكلى ٍف تىٍبمي ىغ اٍل ًج ىب ى
ض ىم ىرنحا إًن ىؾ لى ٍف تى ٍخ ًر ى
ؽ ٍاأل ٍىر ى


ؽ
"يحسب اإلصباح إشراقا لو لما اصطدح"( ،)24/1مع قكلو تعالى" فىالً ي

ًٍ
اح ىك ىج ىع ىؿ المٍي ىؿ ىس ىكننا ىكالش ٍم ىس ىكاٍلقى ىم ىر يح ٍس ىب نانا ىذلً ىؾ تى ٍقًد يير اٍل ىع ًز ً
يز اٍل ىعمً ًيـ"(األنعاـ.)96/
ص ىب ً
اإل ٍ
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"ليمة تغشاؾ في قرح مدمى"( ،)24/1مع قكلو تعالى" ىكالمٍي ًؿ إً ىذا

ىي ٍغ ىشى"(الميؿ.)1/


ً
الجنيا"( ،)29/1مع
ب
"فمسطيف ىي
ي
المصفٌى ...ى
ٌ
ٌ
كن ٍخ هؿ يي ٌسقط ال يرطى ى
الشيد ي

طنبا ىجنًيًّا"(مريـ.)25/
قكلو تعالى" ىك يىٍّزم إًلى ٍي ًؾ بً ًج ٍذ ًع الن ٍخمى ًة تي ىس ًاق ٍ
ط ىعمىٍي ًؾ ير ى


" يي ٍخفي السر لو سرا"( ،)31/1مع قكلو تعالى" ىكًا ٍف تى ٍجيى ٍر بًاٍلقى ٍك ًؿ فىًإنوي ىي ٍعمى يـ

ىخفىى"(طو.)7/
السٍّر ىكأ ٍ


"ذكر إف نفعت الذكرل"( ،)31/1مع قكلو تعالى" فى ىذ ٍّك ٍر إًف نفى ىع ًت

ٍّ
الذ ٍك ىرل"(األعمى.)4/


ؼ الموي ىن ٍف نسا إًال يك ٍس ىعيىا لىيىا
"كمفتـ كبل كسعو"( ،)33/1مع قكلو تعالى" ىال يي ىكمٍّ ي

ً
ت رب ىنا ىال تيؤ ً
ص نار
اخ ٍذ ىنا إً ٍف ىن ًس ىينا أ ٍىك أ ٍ
ىما ىك ىس ىب ٍ
ىخطىأ ىٍنا ىرب ىنا ىكىال تى ٍحم ٍؿ ىعمىٍي ىنا إً ٍ
ى
ت ىك ىعمى ٍييىا ىما ا ٍكتى ىس ىب ٍ ى
ً
اغ ًف ٍر لىىنا
يف ًم ٍف قىٍبمً ىنا ىرب ىنا ىكىال تي ىح ٍّمٍم ىنا ىما ىال ى
ؼ ىعنا ىك ٍ
اع ي
طاقىةى لىىنا بً ًو ىك ٍ
ىك ىما ىح ىمٍمتىوي ىعمىى الذ ى
ً
يف"(البقرة.)286/
ىك ٍار ىح ٍم ىنا أ ٍىن ى
ص ٍرىنا ىعمىى اٍلقى ٍكًـ اٍل ىكاف ًر ى
ت ىم ٍكىال ىنا فى ٍان ي


" أد حياتي ًح ٍفظٌييما ...لـ تأخذني سنتي"( ،)33/1مع قكلو تعالى " :الموي ىال

ً
ً
إًلىو إًال ىك اٍلح ُّي اٍلقىيُّكـ ىال تىأ ي ً
ات ك ىما ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض ىم ٍف ىذا
يى ى
ى
ي
ٍخ يذهي س ىنةه ىكىال ىن ٍكهـ لىوي ىما في الس ىم ىاك ى
ً
ً
ًً
ً
ً
كف بً ىش ٍي وء ًم ٍف ًعٍم ًم ًو إًال
الذم ىي ٍشفىعي ع ٍن ىدهي إًال بًًإ ٍذنو ىي ٍعمى يـ ىما ىب ٍي ىف أ ٍىيدي ًي ٍـ ىك ىما ىخٍمفىيي ٍـ ىكىال ييحيطي ى
ً
ً
ات ك ٍاألىرض كىال ييئ ي ً
ً
ً
بًما ىش ً
يـ"(البقرة.)255/
اء ىكس ىع يك ٍرسيُّوي الس ىم ىاك ى ٍ ى ى ى
ى
ى
كدهي ح ٍفظييي ىما ىك يى ىك اٍل ىعم ُّي اٍل ىعظ ي


"ىؿ تق أر كممات الكرسي ...فاق أر شيئا مف ذكر"( ،)33/1مع قكلو تعالى" إًف

ً ً ً
ً
يف ىم ىع ىؾ ىكالموي ييقى ٍّد ير المٍي ىؿ
صفىوي ىكثيميثىوي ىكطىائفىةه م ىف الذ ى
كـ أ ٍىد ىنى م ٍف ثيميثى ًي المٍي ًؿ ىكنً ٍ
ىرب ىؾ ىي ٍعمى يـ أىن ىؾ تىقي ي
كالنيار عمًـ أىف لىف تي ٍحصكه فىتىاب عمى ٍي يكـ فىا ٍقرءكا ما تىيسر ًمف اٍلقي آر ً ً
كف ًم ٍن يك ٍـ
ىف ىعم ىـ أ ٍ
ى ىى ى ى ٍ ٍ
ىف ىس ىي يك ي
ي ي ى ى ٍ ىي ى ى ى ى ٍ
ً
كف ًفي سبً ً
كف ًفي ٍاأل ٍىر ً
يؿ الم ًو
ض ًؿ الم ًو ىكآ ى
ضى ىكآ ى
كف ًم ٍف فى ٍ
كف ىي ٍ
ىم ٍر ى
كف ييقىاتمي ى
ىخ ير ى
ض ىي ٍبتى يغ ى
ض ًريب ى
ىخ ير ى
ى
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ً
ً
ضا ىح ىسننا ىك ىما تيقى ٍّد يمكا
ضكا الموى قى ٍر ن
يمكا الص ىبلةى ىكآىتيكا الزىكاةى ىكأى ٍق ًر ي
فىا ٍق ىريءكا ىما تىىيس ىر م ٍنوي ىكأىق ي
ىج ار ك ً
كر
ًأل ٍىنفي ًس يك ٍـ ًم ٍف ىخ ٍي ور تى ًج يدكهي ًع ٍن ىد الم ًو يى ىك ىخ ٍي نار ىكأ ٍ
ىعظى ىـ أ ٍ ن ى ٍ
استى ٍغف يركا الموى إًف الموى ىغفي ه
ً
يـ"(المزمؿ.)20/
ىرح ه


"الفارس المصمكب آف لو الترجؿ"( ،)35/1مع قكلو تعالى" ىكقى ٍكلً ًي ٍـ ًإنا قىتىٍم ىنا

ً
ً
اٍلم ًسيح ًعيسى ٍابف مريـ رس ى ً
اختىمىفيكا
يف ٍ
ى ى
صمىيبكهي ىكلىك ٍف يشبٍّوى لىيي ٍـ ىكًاف الذ ى
كؿ المو ىك ىما قىتىميكهي ىك ىما ى
ى ى ٍ ىى ى ي
ى
ًف ً
اع الظ ٍّف ىك ىما قىتىميكهي ىي ًق نينا"(النساء.)157/
يو لىًفي ىش ٍّؾ ًم ٍنوي ىما لىيي ٍـ بً ًو ًم ٍف ًعٍموـ إًال اتٍّىب ى


ً
ً
اء
"كأما الزبد فيذىب جفاء"( ،)39/1مع قكلو تعالى" أ ٍىن ىز ىؿ م ىف الس ىماء ىم ن

ً
ً ً
اء ًحٍم ىي وة أ ٍىك
فى ىسالى ٍ
ت أ ٍىكًد ىيةه بًقى ىد ًرىىا فى ٍ
احتى ىم ىؿ السٍي يؿ ىزىب ندا ىاربًنيا ىك ًمما ييكًق يد ى
كف ىعمى ٍيو في الن ًار ٍابت ىغ ى
ً
اس
ىمتى و
اع ىزىب هد ًم ٍثميوي ىك ىذلً ىؾ ىي ٍ
ب الموي اٍل ىحؽ ىكاٍل ىباط ىؿ فىأىما الزىب يد فىىي ٍذ ىى ي
ض ًر ي
اء ىكأىما ىما ىي ٍنفىعي الن ى
ب يجفى ن
ث ًفي ٍاأل ٍىر ً
اؿ"(الرعد.)17/
ب الموي ٍاأل ٍىمثى ى
فىىي ٍم يك ي
ض ىك ىذلً ىؾ ىي ٍ
ض ًر ي


ً
صرةن كًذ ٍكرل لً يك ٍّؿ ىع ٍبود منً و
يب"(ؽ.)8/
"تبصرة"( ،)40/1مع قكلو تعالى " تىٍب ى ى ى
ي



ً
ً
اء
"السيؿ احتمؿ الزبد الرابي"( ،)40/1مع قكلو تعالى"" أ ٍىن ىز ىؿ م ىف الس ىماء ىم ن

ً
ً ً
اء ًحٍم ىي وة أ ٍىك
فى ىسالى ٍ
ت أ ٍىكًد ىيةه بًقى ىد ًرىىا فى ٍ
احتى ىم ىؿ السٍي يؿ ىزىب ندا ىاربًنيا ىك ًمما ييكًق يد ى
كف ىعمى ٍيو في الن ًار ٍابت ىغ ى
ً
اس
ىمتى و
اع ىزىب هد ًم ٍثميوي ىك ىذلً ىؾ ىي ٍ
ب الموي اٍل ىحؽ ىكاٍل ىباط ىؿ فىأىما الزىب يد فىىي ٍذ ىى ي
ض ًر ي
اء ىكأىما ىما ىي ٍنفىعي الن ى
ب يجفى ن
ث ًفي ٍاأل ٍىر ً
اؿ"(الرعد.)17/
ب الموي ٍاأل ٍىمثى ى
فىىي ٍم يك ي
ض ىك ىذلً ىؾ ىي ٍ
ض ًر ي


ؼ بًاٍل ىح ٍّ
ؽ ىعمىى
"فاقذؼ بالحؽ عمى الباطؿ"( ،)40/1مع قكلو تعالى" ىب ٍؿ ىن ٍقًذ ي

ً
ً
اط ًؿ فىي ٍدم يغو فىًإ ىذا ىك ىز ً
اٍلب ً
كف"(األنبياء.)18/
اى ه
ى ى ي
ى
ؽ ىكلى يك يـ اٍل ىكٍي يؿ مما تىصفي ى
يى


باد ً
ً ً
ىس ىرفيكا
" أسر ٍ
م الذ ى
يف أ ٍ
فت نفسي عمييا"( ،)47/1مع قكلو تعالى" يق ٍؿ يا ع ى

ً
ً ً
ً
ً
ُّ
كب ىج ًم ن ً
كر
ىعمى أ ٍىنفيس ًي ٍـ ال تى ٍق ىنطيكا م ٍف ىر ٍح ىمة المو إًف الموى ىي ٍغف ير الذين ى
يعا إنوي يى ىك اٍل ىغفي ي
الرًحيـ"(الزمر.)53/
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يد"( ،)47/1مع قكلو تعالى"يكـ ىنقيك يؿ لًجينـ ى ًؿ امتىؤل ً
ٍت
"جاىدان ىؿ مف مز ٍ
ىىى ى ٍ
ىٍ ى

ىكتىقيك يؿ ىى ٍؿ ًم ٍف ىم ًز ويد"(ؽ.)30/


اف
"يا صباحا ينجمي قاب قكسيف"( ،)48/1مع قكلو تعالى" ثيـ ىد ىنا فىتى ىدلى * فى ىك ى

اب قى ٍك ىس ٍي ًف أ ٍىك أ ٍىد ىنى"(النجـ.)8-7/
قى ى


"أت مف لدنؾ رحمة"( ،)55/1مع قكلو تعالى" إً ٍذ أىكل اٍل ًفتٍيةي إًلىى اٍل ىكي ً
ؼ فىقىاليكا
ى
ٍ
ى

ً ً
ٍّئ لىىنا ًم ٍف أ ٍىم ًرىنا ىر ىش ندا"(الكيؼ.)10/
ىرب ىنا آىت ىنا م ٍف لى يد ٍن ىؾ ىر ٍح ىمةن ىك ىىي ٍ


"دانيا حبؿ الكريد( ،)56/1مع قكلو تعالى" كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا ًٍ
اف ىكىن ٍعمى يـ ىما
اإل ٍن ىس ى
ى

ً
ب إًلى ٍي ًو ًم ٍف ىحٍب ًؿ اٍل ىكًر ًيد"(ؽ.)16/
تيىك ٍس ًك يس بًو ىن ٍف يسوي ىكىن ٍح يف أى ٍق ىر ي


(ديواف مف الدفتر القديـ)(ص)61/1



(ديواف غداة العناؽ)(ص)71/1



ت ىي ىدا أىبًي لىيى وب
"تبت أيادييـ كتب"( ،)79/1مع قكلو تعالى" تىب ٍ

ىكتىب"(المسد.)1/


ص ير
اء ىن ٍ
"كي يدخمكا اإليماف فكجا بعد فكج"( ،)79/1مع قكلو تعالى" إً ىذا ىج ى

ت الناس ي ٍد يخميكف ًفي ًد ً ً
اجا"(النصر.)2-1/
الم ًو ىكاٍلفىتٍ يح * ىكىأرٍىي ى
يف المو أى ٍف ىك ن
ى ى
ى


ً
ىمينكا ىك ىع ًمميكا
"كف يا ابنيا ظبل ظميؿ"( ،)87/1مع قكلو تعالى" ىكالذ ى
يف آ ى

ًً
ً
ً
و
ً
ً ً
اج يمطىي ىرةه
يف ًفييىا أ ىىب ندا لىيي ٍـ ًفييىا أ ٍىزىك ه
الصال ىحات ىسين ٍدخمييي ٍـ ىجنات تى ٍج ًرم م ٍف تى ٍحتيىا ٍاأل ٍىنيى يار ىخالد ى
يبل"(النساء.)57/
ىكين ٍد ًخمييي ٍـ ًظ ًّبل ظىمً ن


ؼ
ؽ ىي ٍخطى ي
اد اٍل ىب ٍر ي
"يمكف أف تخطؼ كالبرؽ"( ،)91/1مع قكلو تعالى" ىي ىك ي

أ ٍىبصارىـ يكمما أىضاء لىيـ م ىشكا ًف ً
ً
ب بً ىس ٍم ًع ًي ٍـ
يو ىكًا ىذا أى ٍ
اء الموي لى ىذ ىى ى
امكا ىكلى ٍك ىش ى
ظمى ىـ ىعمىٍيي ٍـ قى ي
ى ى يٍ ى ٍ
ى ى يٍ ى
ص ًارًى ٍـ إًف الموى ىعمىى يك ٍّؿ ىش ٍي وء قىًد هير"(البقرة.)20/
ىكأ ٍىب ى
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اصبً ٍر
"كقصة المثابر المسافر الغداة كالعشي"( ،)93/1مع قكلو تعالى" ىك ٍ

ً
يد ًز ىينةى
كف ىك ٍجيىوي ىكىال تى ٍع يد ىع ٍي ىن ى
اؾ ىع ٍنيي ٍـ تيًر ي
كف ىربيي ٍـ بًاٍل ىغ ىد ًاة ىكاٍل ىع ًش ٍّي يي ًر ي
يد ى
يف ىي ٍد يع ى
ىن ٍف ىس ىؾ ىم ىع الذ ى
ً
اٍل ىح ىي ًاة ُّ
اف أ ٍىم يرهي فييرطنا"(الكيؼ.)28/
الد ٍن ىيا ىكىال تي ًط ٍع ىم ٍف أ ٍ
ىغ ىفٍم ىنا ىقٍم ىبوي ىع ٍف ذ ٍك ًرىنا ىكات ىب ىع ىى ىكاهي ىك ىك ى


ً
"شعرؾ أصناـ الزلفى"( ،)104/1مع قكلو تعالى" أ ىىال لًم ًو ٍّ
ص
الد ي
يف اٍل ىخال ي

ً
ً
ً
كنا إًلىى الم ًو يزٍلفىى إًف الموى ىي ٍح يك يـ ىب ٍي ىنيي ٍـ ًفي ىما
اء ىما ىن ٍعيب يد يى ٍـ إًال لًييقىٍّريب ى
ىكالذ ى
يف ات ىخ يذكا م ٍف يدكنًو أ ٍىكلًىي ى
ًً ً
ب ىكف هار"(الزمر.)3/
كف إًف الموى ىال ىي ٍيًدم ىم ٍف يى ىك ىك ًاذ ه
يى ٍـ فيو ىي ٍختىمفي ى


"الطير أبابيؿ ...يرمي حج ار مف سجيؿ"( ،)117/1مع قكلو تعالى" ىكأ ٍىر ىس ىؿ

ارة ًم ٍف ًس ٍّج و
يؿ * تىٍرًمي ًيـ بً ًح ىج و
يؿ" (الفيؿ.)4-3/
ىعمى ٍي ًي ٍـ ى
ط ٍي نار أ ىىبابً ى
ى
ٍ


" ظمت تحكـ كعنكبكت تائية ...تبني بيكتا كاىية"( ،)120/1مع قكلو تعالى"

ت ب ٍيتنا كًاف أىكىف اٍلبي ً
ً
مثى يؿ الًذيف ات ىخ يذكا ًمف يد ً ً
ت
كت لىىب ٍي ي
ٍ
اء ىك ىمثى ًؿ اٍل ىع ٍن ىكيبكت ات ىخ ىذ ٍ ى ى ٍ ى ى يي
ى
كف المو أ ٍىكلً ىي ى
ى
ً
كف" (العنكبكت.)41/
اٍل ىع ٍن ىكيبكت لى ٍك ىك يانكا ىي ٍعمى يم ى


كف ًم ٍف
"سبحاف ما أصبحت شيطانا مريد"( ،)122/1مع قكلو تعالى" إً ٍف ىي ٍد يع ى

ً
يدا"(النساء.)117/
كف إًال ىش ٍيطى نانا ىم ًر ن
يدكنًو إًال إً ىناثنا ىكًا ٍف ىي ٍد يع ى


"كأتكؾ في باس شديد"( ،)122/1مع قكلو تعالى" يق ٍؿ لًٍمم ىخم ًف ً
ىعر ً
اب
ي ى
يف م ىف ٍاأل ٍ ى

ً
ً
ىستي ٍد ىع ٍك ىف إًلىى قى ٍكوـ أيكلًي ىبأ و
ىج نار ىح ىسننا
يعكا يي ٍؤتً يك يـ الموي أ ٍ
ٍس ىشًد ويد تيقىاتًمي ى
كنيي ٍـ أ ٍىك يي ٍسم يم ى
كف فىًإ ٍف تيط ي
ً
ً
ٍّ
يما"(الفتح.)16/
ىكًا ٍف تىتىىكل ٍكا ىك ىما تىىكل ٍيتي ٍـ م ٍف قىٍب يؿ يي ىعذ ٍب يك ٍـ ىع ىذ نابا أىل ن


ً
ىس ىرل
" أف تؤاتي لحظة اإلسراء"( ،)124/1مع قكلو تعالى" يس ٍب ىح ى
اف الذم أ ٍ

ً
ً
ً
ًً
ً
صى الًذم ىب ىارٍك ىنا ىح ٍكلىوي لًين ًرىيوي ًم ٍف آ ىىياتًىنا إًنو يى ىك
بً ىع ٍبده لى ٍي نبل م ىف اٍل ىم ٍس ًجد اٍل ىح ىراـ إًلىى اٍل ىم ٍس ًجد ٍاألى ٍق ى
الس ًميع اٍلب ً
ص يير" (اإلسراء.)1/
ي ى
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(ديواف يا وطني)()131/1



"فسبلـ يكـ صرخنا ...كسبلـ يكـ قتمنا ...كسبلـ يكـ سنبقى أقكل"(،)137/1

ث ىحيًّا"(مريـ.)33/
كت ىكىي ٍكىـ أ ٍيب ىع ي
ىم ي
مع قكلو تعالى" ىكالس ىبل يـ ىعمىي ىي ٍكىـ يكلً ٍد ي
ت ىكىي ٍكىـ أ ي


ىمين يك ٍـ ىعمى ٍي ًو ًإال ىك ىما
"كاهلل الحافظ يحفظنا"( ،)138/1مع قكلو تعالى" قى ى
اؿ ىى ٍؿ آ ى

ًً
ىخ ً
ىم ٍنتي يكـ عمىى أ ً
ً
يف"(يكسؼ.)64/
يو ًم ٍف قىٍب يؿ فىالموي ىخ ٍيهر ىح ًاف ن
أ ٍ ى
ظا ىك يى ىك أ ٍىر ىح يـ الراحم ى


"أبكؾ في غيابة الخفاء كالزمف"( ،)143/1مع قكلو تعالى" ىكأ ٍ
ىج ىم يعكا أ ٍ
ىف ىي ٍج ىعميكهي

ً
ًفي ىغ ىي ىاب ًة اٍل يج ٍّ
كف"(يكسؼ.)15/
ب ىكأ ٍىك ىح ٍي ىنا إًلى ٍيو لىتيىنب ىٍّئنيي ٍـ بًأ ٍىم ًرًى ٍـ ىى ىذا ىك يى ٍـ ىال ىي ٍش يع ير ى


اؿ فىًإنيىا يم ىحرىمةه ىعمى ٍي ًي ٍـ
"(حاييـ) تاه في سيناء"( ،)143/1مع قكلو تعالى" قى ى

ًً
ً
ً
كف ًفي ٍاأل ٍىر ً
يف"(المائدة.)26/
ٍس ىعمىى اٍلقى ٍكًـ اٍلفىاسق ى
يف ىس ىنةن ىيتييي ى
أ ٍىرىبع ى
ض فى ىبل تىأ ى


ار ح ً
ام ىيةن"(الغاشية،)4/
صمىى ىن نا ى
"كتصمى بالحمأ"( ،)152/1مع قكلو تعالى" تى ٍ

اف ًم ٍف صٍمص و
كقكلو تعالى" كلىقى ٍد ىخمى ٍق ىنا ًٍ
اؿ ًم ٍف ىح ىموإ ىم ٍسين و
كف"(الحجر.)26/
اإل ٍن ىس ى
ى ى
ى


كف * ىع ًف
اءلي ى
يا لمنبأ ...إنا أضعنا المتكأ"( ،)152/1مع قكلو تعالى" ىعـ ىيتى ىس ى

الن ىبًإ اٍل ىع ًظ ًيـ"(النبأ.)2-1/


"ككني بردا كسبلما" "يا نار"( ،)155/1مع قكلو تعالى" يقٍم ىنا ىيا ىن يار يككنًي ىب ٍرندا

ً
ً ً
طا إًلىى ٍاأل ٍىر ً
ض
يف * ىكىنج ٍي ىناهي ىكليك ن
اى يـ ٍاأل ٍ
يـ * ىكأ ىىريادكا بًو ىك ٍي ندا فى ىج ىعٍم ىن ي
ىخ ىس ًر ى
ىك ىس ىبل نما ىعمىى إ ٍب ىراى ى
ً ً ً
ً
يف"(األنبياء.)71-69/
التي ىب ىارٍك ىنا فييىا لٍم ىعالىم ى


ً
يف
"فاحكي عف جنات تجرم فييا األنيار"( ،)155/1مع قكلو تعالى" ىكىب ٍّش ًر الذ ى

ات أىف لىيـ جن و
آىمينكا كع ًمميكا الصالًح ً
ات تى ٍج ًرم ًم ٍف تى ٍحتًيىا ٍاأل ٍىنيى يار يكم ىما يرًزقيكا ًم ٍنيىا ًم ٍف ثى ىم ىروة
يٍ ى
ى
ى ىى
اج يمطىي ىرةه ىك يى ٍـ ًفييىا
ًرٍزقنا قىاليكا ىى ىذا الًذم يرًزٍق ىنا ًم ٍف قىٍب يؿ ىكأيتيكا بً ًو يمتى ىشابًينا ىكلىيي ٍـ ًفييىا أ ٍىزىك ه
ً
كف"(البقرة.)25/
ىخال يد ى
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"نص ار مأتيا"( ،)156/1مع قكلو تعالى" جن ً
ات ىع ٍد وف التًي ىك ىع ىد الر ٍح ىم يف ًع ىب ى
ى
ادهي

اف ىك ٍع يدهي ىمأٍتًيًّا"(مريـ.)61/
بًاٍل ىغ ٍي ًب إًنوي ىك ى


"كأنت تقكؿ يحؽ المكر السيء في أىؿ السكء"( ،)157/1مع قكلو تعالى")

يؽ اٍلم ٍكر السيٍّئ إًال بًأ ٍ ً ً
ً
ار ًفي ٍاأل ٍىر ً
ض ىك ىم ٍك ىر السي ً
استً ٍك ىب نا
كف إًال يسنةى
ىىمو فىيى ٍؿ ىي ٍنظيير ى
ٍ
ٍّئ ىكىال ىيح ي ى ي
ي
يبل"(فاطر.)43/
يبل ىكلى ٍف تى ًج ىد لً يسن ًة الم ًو تى ٍح ًك ن
يف ىفمى ٍف تى ًج ىد لً يسن ًة الم ًو تىٍبًد ن
ٍاألىكلً ى


(ديواف أصداء مف أصوات الذات)()167/1



"انظرني حتى حيف ...قبؿ الطرؼ سيرتد"( ،)169/1مع قكلو تعالى" قىا ىؿ

ً
اؿ الًذم ًع ٍن ىدهي ًعٍمـ ًم ىف اٍل ًكتى ً
اب أ ىىنا
كف"(األعراؼ ،)14/كقكلو تعالى" قى ى
أ ٍىنظ ٍرنًي إًلىى ىي ٍكًـ يي ٍب ىعثي ى
ه
آىتً ى ً
ض ًؿ ىربٍّي لً ىيٍبمي ىكنًي أىأى ٍش يك ير
ىف ىي ٍرتىد إًلى ٍي ىؾ طى ٍرفي ىؾ ىفمىما ىآرىهي يم ٍستىًق ًّار ًع ٍن ىدهي قى ى
اؿ ىى ىذا ًم ٍف فى ٍ
يؾ بًو قىٍب ىؿ أ ٍ
ً
ً ًً
يـ"(النمؿ.)40/
أ ٍىـ أى ٍكفيير ىك ىم ٍف ىش ىك ىر فىًإن ىما ىي ٍش يك ير ل ىن ٍفسو ىك ىم ٍف ىكفى ىر فىًإف ىربٍّي ىغن ٌّي ىك ًر ه


"كسبلـ يكـ تجكب الصحراء كيكـ تطير األجكاء كيكـ تعكد إليا"(،)179/1

ث ىحيًّا"(مريـ.)33/
كت ىكىي ٍكىـ أ ٍيب ىع ي
ىم ي
مع قكلو تعالى" ىكالس ىبل يـ ىعمىي ىي ٍكىـ يكًل ٍد ي
ت ىكىي ٍكىـ أ ي


ً
ٍّي ًاـ
"ىف لباس حقا ىف لباس"( ،)179/1مع قكلو تعالى" أيحؿ لى يك ٍـ لىٍيمىةى الص ى

ً
ً
ً
ً ً
اب
الرفى ي
كف أ ٍىنفي ىس يك ٍـ فىتى ى
اس لىييف ىعم ىـ الموي أىن يك ٍـ يك ٍنتي ٍـ تى ٍختى يان ى
اس لى يك ٍـ ىكأ ٍىنتي ٍـ ل ىب ه
ث إًلىى ن ىسائ يك ٍـ يىف ل ىب ه
ً
ب الموي لى يك ٍـ ىك يكميكا ىكا ٍش ىريبكا ىحتى ىيتىىبي ىف لى يك يـ
ىعمى ٍي يك ٍـ ىك ىعفىا ىع ٍن يك ٍـ فى ٍاآلى ىف ىباش ير ي
كىف ىك ٍابتى يغكا ىما ىكتى ى
ً
ً
ً
كىف ىكأ ٍىنتي ٍـ
ىس ىكًد ًم ىف اٍلفى ٍج ًر ثيـ أىتً ُّمكا ٍّ
اـ إًلىى المٍي ًؿ ىكىال تيىباش ير ي
اٍل ىخ ٍيطي ٍاأل ٍىب ىي ي
ض م ىف اٍل ىخ ٍيط ٍاأل ٍ
الص ىي ى
ً
ؾ ح يد ي ً
اكفيكف ًفي اٍلمس ً ً ً
ً
ٍّف الموي آ ىىياتً ًو لًمن ً
اس لى ىعميي ٍـ
كد المو فى ىبل تى ٍق ىريب ى
اجد تٍم ى ي
كىا ىك ىذل ىؾ يي ىبي ي
ىع ى
ىى
كف"(البقرة.)187/
ىيتقي ى


يب ىعمى ٍي يك يـ اٍل ىي ٍكىـ ىي ٍغ ًف ير
"ال تثريب عمينا"( ،)182/1مع قكلو تعالى" قى ى
اؿ ىال تىثٍ ًر ى

ًً
يف"(يكسؼ.)92/
الموي لى يك ٍـ ىك يى ىك أ ٍىر ىح يـ الراحم ى
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(ديواف اعتناؽ الحياة والممات)(ص)185/1



كـ * ًفي أ ٍىد ىنى
"في أدنى األرض"( ،)196/1مع قكلو تعالى" يغمً ىب ًت ُّ
الر ي

ً
ً
ً
ٍاأل ٍىر ً
كف"(الركـ.)3-2/
ض ىك يى ٍـ م ٍف ىب ٍعد ىغمىبً ًي ٍـ ىس ىي ٍغميب ى


اؿ ىم ٍف
ب لىىنا ىمثى نبل ىكىن ًس ىي ىخٍمقىوي قى ى
ض ىر ى
"صار رميما"( ،)197/1مع قكلو تعالى" ىك ى

ً ً
ظ ً ً
يـ"(يس.)78/
اـ ىكى ىي ىرم ه
يي ٍحيي اٍلع ى ى


"أخرجنا لمناس عمى أنا خير الناس"( ،)197/1مع قكلو تعالى" يك ٍنتي ٍـ ىخ ٍي ىر أيم وة

كؼ كتىٍنيكف ع ًف اٍلم ٍن ىك ًر كتيؤ ًمين ً ً
اس تىأٍمركف بًاٍلمعر ً
يخ ًرج ٍ ً
ىى يؿ اٍل ًكتى ً
اب
ىم ىف أ ٍ
ى ىٍ ى ى
أٍ ى
ى ٍ ى
ت لمن ً ي ي ى ى ٍ ي
كف بالمو ىكلى ٍك آ ى
ي
ً
ً
كف"(آؿ عمراف.)110/
كف ىكأى ٍكثىيريى يـ اٍلفىاسقي ى
اف ىخ ٍي نار لىيي ٍـ م ٍنيي يـ اٍل يم ٍؤ ًمين ى
لى ىك ى


(ديواف مف شذور التعب)(ص)221/1



ً
ىمينكا ىك ىع ًمميكا
"كسيعمـ الذيف ظممكا"( ،)230/1مع قكلو تعالى") إًال الذ ى
يف آ ى

ً
ً
ً
ً
الصالًح ً
ظمى يمكا أىم يم ٍن ىقمى وب
ات ىكىذ ىك يركا الموى ىكثً نا
يف ى
ى
ص يركا م ٍف ىب ٍعد ىما ظيم يمكا ىك ىس ىي ٍعمى يـ الذ ى
ير ىك ٍانتى ى
ً
كف"(الشعراء.)227/
ىي ٍن ىقميب ى


ار ًفي
استً ٍك ىب نا
"الكيد في النحر سكء ما يحيؽ بكـ"( ،)230/1مع قكلو تعالى" ٍ

يؽ اٍلم ٍكر السيٍّئ إًال بًأ ٍ ً ً
ً
ٍاأل ٍىر ً
ض ىك ىم ٍك ىر السي ً
يف ىفمى ٍف تى ًج ىد
كف إًال يسنةى ٍاألىكلً ى
ىىمو فىيى ٍؿ ىي ٍنظيير ى
ٍّئ ىكىال ىيح ي ى ي
ي
يبل"(فاطر.)43/
يبل ىكلى ٍف تى ًج ىد لً يسن ًة الم ًو تى ٍح ًك ن
لً يسن ًة الم ًو تىٍبًد ن


"كبأف صبلتي كنسكي محيام مماتي"( ،)239/1مع قكلو تعالى" يق ٍؿ إًف

ً
ً
ً
ام ىك ىم ىماتًي لًم ًو ىر ٍّ
يف"(األنعاـ.)162/
ب اٍل ىعالىم ى
ص ىبلتي ىكين يسكي ىك ىم ٍح ىي ى
ى


"أنت السمسبيؿ كانت السبيؿ"( ،)241/1مع قكلو تعالى" ىع ٍيننا ًفييىا تي ىسمى

يبل"(اإلنساف.)18/
ىسٍم ىسبً ن
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(ديواف الخروج مف النير)(ص)3/2



"ميما صعد ىذا الظالـ في رأس التمة ...ال يمكف إال أف ييكم في

ً
ً
ص ٍدرهي لً ٍ ً
ئل ٍس ىبلًـ ىك ىم ٍف يي ًرٍد أ ٍ
ىكة"( ،)5/2مع قكلو تعالى" فى ىم ٍف يي ًرًد الموي أ ٍ
ىف ييضموي
ىف ىييد ىيوي ىي ٍش ىرٍح ى ى
ً
ي ٍجع ٍؿ ص ٍدره ضيٍّقنا حرجا ىكأىنما يصع يد ًفي السم ً
يف ىال
اء ىك ىذلً ىؾ ىي ٍج ىع يؿ الموي ٍّ
ى ى
ى ىي ى ى ى ن
الر ٍج ىس ىعمىى الذ ى
ى ى
ى
ً
يؤ ًمينكف"(األنعاـ ،)125/كقكلو تعالى" ح ىنفى ً ً
يف بً ًو ىك ىم ٍف يي ٍش ًر ٍؾ بًالم ًو فى ىكأىن ىما
اء لمو ىغ ٍي ىر يم ٍش ًرك ى
يٍ ى
ي ى
ىخر ًمف السم ً
اف ىس ًحي و
يح ًفي ىم ىك و
ؽ"(الحج.)31/
اء فىتى ٍخطىفيوي الط ٍي ير أ ٍىك تى ٍي ًكم بً ًو ٍّ
الر ي
ى
ى


كف بًىنا
ص ى
لكف المظمكـ تربص  /يتربص"( ،)6/2مع قكلو تعالى" يق ٍؿ ىى ٍؿ تىىرب ي

ً
صيب يكـ المو بًع ىذ و ً ً ً ً
ً
صكا
ص بً يك ٍـ أ ٍ
اب م ٍف ع ٍنده أ ٍىك بًأ ٍىيد ىينا فىتىىرب ي
ىف يي ى ي ي ى
إًال إً ٍح ىدل اٍل يح ٍس ىن ىي ٍي ًف ىكىن ٍح يف ىنتىىرب ي
كف"(التكبة.)52/
ص ى
إًنا ىم ىع يك ٍـ يمتىىرٍّب ي


" بؿ محسك ار مدحكرا ...يستكحش كؿ دخيؿ كمبا مسعكرا"( ،)7/2مع قكلو

ً
كر لى ىم ٍف تىبً ىع ىؾ ًم ٍنيي ٍـ ىأل ٍىم ىؤلىف ىجيىن ىـ ًم ٍن يك ٍـ
كما ىم ٍد يح نا
تعالى" قى ى
اؿ ٍ
اخ يرٍج م ٍنيىا ىم ٍذ يء ن
أٍ ً
طيىا يكؿ
يف"(األعراؼ ،)18/كقكلو تعالى" ىكىال تى ٍج ىع ٍؿ ىي ىد ىؾ ىم ٍغميكلىةن إًلىى يعين ًق ىؾ ىكىال تىٍب يس ٍ
ىج ىمع ى
ً
كر"(اإلسراء.)29/
كما ىم ٍح يس نا
اٍل ىب ٍسط فىتى ٍق يع ىد ىممي ن


ص ير الم ًو
اء ىن ٍ
" لتحد يقفكف ...أفكاجا أفكاجا"( ،)8/2مع قكلو تعالى" إً ىذا ىج ى

ت الناس ي ٍد يخميكف ًفي ًد ً ً
اجا"(النصر.)2-1/
ىكاٍلفىتٍ يح * ىكىأرٍىي ى
يف المو أى ٍف ىك ن
ى ى
ى


"يأمؿ أف يشيد نص ار مأتيا"( ،)9/2مع قكلو تعالى" جن ً
ات ىع ٍد وف التًي ىك ىع ىد
ى

اف ىك ٍع يدهي ىمأٍتًيًّا"(مريـ.)61/
الر ٍح ىم يف ًع ىب ى
ادهي بًاٍل ىغ ٍي ًب إًنوي ىك ى


ً
ُّ ً ً
ام ًة
"يتمنى لك يذبحنا فردا فردا"( ،)12/2مع قكلو تعالى" ىك يكميي ٍـ آىتيو ىي ٍكىـ اٍلق ىي ى

فى ٍرندا"(مريـ.)95/
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" يكثر كسكاسؾ ...أكثر حراسؾ"( ،)13/2مع قكلو تعالى" ًم ٍف ىشٍّر اٍلك ٍسك ً
اس
ى ى

ً
ً
اس * ًم ىف اٍل ًجن ًة كالن ً
كر الن ً
اٍل ىخن ً
ص يد ً
اس"(الناس.)6-4/
اس * الذم يي ىك ٍس ًك يس في ي
ى


" شرذمة منا عكرت الصفك المنشكد"( ،)13/2مع قكلو تعالى" إًف ىى يؤىال ًء

ً
ً
كف"(الشعراء.)54/
لىش ٍرًذ ىمةه ىقميمي ى


ُّكف ىعمىى
لما"( ،)18/2مع قكلو تعالى" ىكىال تى ىحاض ى
"قد يأكؿ سما  /ىما  /أكبل ٌ

ً
طى ىع ًاـ اٍل ًم ٍس ًك ً
اؿ يحبًّا ىج ًّما"(الفجر.)20-18/
ُّكف اٍل ىم ى
كف التُّىر ى
اث أى ٍك نبل لى ًّما * ىكتيحب ى
يف * ىكتىٍأ يكمي ى


"يا ليؿ الصب متى غده ...أقياـ الساعة مكعده"( ،)19/2مع قكلو تعالى" ىب ًؿ

ىم ُّر"(القمر.)46/
اعةي ىم ٍك ًع يد يى ٍـ ىكالس ى
الس ى
اعةي أ ٍىد ىىى ىكأ ى


"ال يمكف أف تنتظـ أمكر الككف الفاسد ...إال بالنيي عف الفحشاء /البغي/

اف كًايتى ً
المنكر"( ،)22/2مع قكلو تعمى" إًف الموى ىيأ ً ً ً
اء ًذم اٍلقي ٍرىبى ىكىي ٍنيىى ىع ًف
ي
ٍم ير باٍل ىع ٍدؿ ىك ٍاإل ٍح ىس ً ى
ً
ً
كف"(النحؿ.)90/
اٍلفى ٍح ىشاء ىكاٍل يم ٍن ىك ًر ىكاٍل ىب ٍغ ًي ىيعظي يك ٍـ لى ىعم يك ٍـ تى ىذك ير ى


"كي تحظى باألنيار الخمرية /المبنية ...بالحكر العيف"( ،)23/2مع قكلو

اء ىغ ٍي ًر آ ً
تعالى" مثى يؿ اٍلجن ًة التًي ك ًع ىد اٍلمتقيكف ًفييا أ ٍىنيار ًمف م و
ىس وف ىكأ ٍىنيى هار ًم ٍف لىىب وف لى ٍـ ىيتى ىغي ٍر
ى
ي ى ى ىه ٍ ى
ى
ي
طعمو كأ ٍىنيار ًمف ىخم ور لىذ وة لًمش ًاربًيف كأ ٍىنيار ًمف عس وؿ مصفًّى كلىيـ ًفييا ًمف يك ٍّؿ الثمر ً
ات
ى ى ى ه ٍ ى ى ي ى ى يٍ ى ٍ
ىٍي ي ى ى ه ٍ ٍ
ىى
ً
ً ً
ً ً
اء يى ٍـ"(محمد،)15/
يما فىقىط ىع أ ٍىم ىع ى
ىك ىم ٍغف ىرةه م ٍف ىرٍّب ًي ٍـ ىك ىم ٍف يى ىك ىخال هد في الن ًار ىك يسقيكا ىم ن
اء ىحم ن
يف * ىكأىمثى ً
اؿ المُّ ٍؤلي ًؤ اٍل ىم ٍكين ً
كف"(الكاقعة.)22-21/
كر ًع ه
كقكلو تعالى" ىك يح ه
ٍ


ب لىىنا ًفي ىىًذ ًه ُّ
الد ٍن ىيا
"في مكتبة كسعت عمما"( ،)27/2مع قكلو تعالى" ىكا ٍكتي ٍ

ً
ً
ت يكؿ ىش ٍي وء
ىح ىس ىنةن ىكًفي ٍاآلى ًخ ىرًة إًنا يى ٍد ىنا إًلى ٍي ىؾ قى ى
اء ىكىر ٍح ىمتًي ىك ًس ىع ٍ
اؿ ىع ىذابًي أيص ي
يب بًو ىم ٍف أى ىش ي
ً
ً
ًً
كف"(األعراؼ.)156/
يف يى ٍـ بًآ ىىيات ىنا يي ٍؤ ًمين ى
كف الزىكاةى ىكالذ ى
كف ىكيي ٍؤتي ى
يف ىيتقي ى
فى ىسأى ٍكتييبيىا لمذ ى
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"حركفيا التي تألقت ...الممؾ هلل ...القكة هلل ...العزة هلل"( ،)33/2مع قكلو

ً
ً
ً
ً
ً
اء
اء ىكتيع ُّز ىم ٍف تى ىش ي
اء ىكتىٍن ًزعي اٍل يمٍم ىؾ مم ٍف تى ىش ي
تعالى"" يقؿ المييـ ىمال ىؾ اٍل يمٍمؾ تي ٍؤتًي اٍل يمٍم ىؾ ىم ٍف تى ىش ي
ً ُّ
اء بًىيًد ىؾ اٍل ىخ ٍي ير إًن ىؾ ىعمىى يك ٍّؿ ىش ٍي وء قىًد هير(آؿ عمراف ،)21/كقكلو تعالى" ىك ًم ىف
ىكتيذؿ ىم ٍف تى ىش ي
ُّكنيـ ىكح ٍّ ً ً
ً
اس مف يت ًخ يذ ًمف يد ً ً
ىمينكا أى ىش ُّد يحبًّا لًم ًو ىكلى ٍك ىي ىرل
ٍ
كف المو أ ٍىن ىد نادا ييحب ى ي ٍ ي
الن ً ى ٍ ى
ب المو ىكالذ ى
يف آ ى
ًً ً
ً
يد اٍل ىع ىذ ً
اب"(البقرة،)156/
يف ى
يعا ىكأىف الموى ىشًد ي
ظمى يمكا إً ٍذ ىي ىرٍك ىف اٍل ىع ىذ ى
الذ ى
اب أىف اٍلقيكةى لمو ىجم ن
ً ً
كقكلو تعالى" يقيكلي ً
ىع ُّز ًم ٍنيىا ٍاألى ىذؿ ىكلًم ًو اٍل ًعزةي ىكلً ىر يسكلً ًو
كف لىئ ٍف ىر ىج ٍع ىنا إًلىى اٍل ىمد ىينة لىيي ٍخ ًر ىجف ٍاأل ى
ى ى
ًً
ً
ً
كف"(المنافقكف.)8/
يف ىال ىي ٍعمى يم ى
يف ىكلىكف اٍل يم ىنافق ى
ىكلًٍم يم ٍؤ ًمن ى


ً ً
"أقرأت ال غالب إال اهلل"( ،)37/2مع قكلو تعالى" كقى ى ً
ص ىر
اؿ الذم ا ٍشتىىراهي م ٍف م ٍ
ى

ً
ً
ً
ًً
ؼ ًفي ٍاأل ٍىر ً
كس ى
ًال ٍم ىأرىتو أى ٍك ًرًمي ىمثٍ ىكاهي ىع ىسى أ ٍ
ض ىكلًين ىعمٍّ ىموي
ىف ىي ٍنفى ىع ىنا أ ٍىك ىنتخ ىذهي ىكلى ندا ىك ىك ىذل ىؾ ىمكنا ليي ي
ًمف تىأ ًٍكي ًؿ ٍاألىح ًاد ً
ب ىعمىى أ ٍىم ًرًه كلى ًكف أى ٍكثىىر الن ً
كف"(يكسؼ ،)21/كقكلو
يث ىكالموي ىغالً ه
ٍ
ى
اس ىال ىي ٍعمى يم ى
ى
ً
ب لى يكـ اٍل ىي ٍكـ ًم ىف الن ً
اس ىكًاٍّني ىج هار لى يك ٍـ ىفمىما
تعالى" ىكًا ٍذ ىزي ىف لىيي يـ الش ٍي ى
ىع ىمالىيي ٍـ ىكقى ى
اف أ ٍ
ط ي
اؿ ىال ىغال ى ي ى
اء ًت اٍل ًف ىئتى ً
ص ىعمىى ىع ًق ىب ٍي ًو ىكقى ى
ىخ ي
مء ًم ٍن يك ٍـ إًٍّني أ ىىرل ىما ىال تىىرٍك ىف ًإٍّني أ ى
اؼ الموى
اؿ إًٍّني ىب ًر ه
اف ىن ىك ى
تىىر ى
يد اٍل ًعقى ً
اب"(األنفاؿ.)48/
ىكالموي ىشًد ي


"لست عمى الغيب ضنيف ...فالنصر مبيف"( ،)37/2مع قكلو تعالى" ىك ىما يى ىك

ضنً و
يف"(التككير ،)24/كقكلو تعالى" إًنا فىتى ٍح ىنا لى ىؾ فىتٍ نحا يمبً نينا"(القتح ،)1/كقكلو
ىعمىى اٍل ىغ ٍي ًب بً ى
ص ير الم ًو ىكاٍلفىتٍ يح"(النصر.)1/
اء ىن ٍ
تعالى" إً ىذا ىج ى


ً
ىمينكا ىك ىع ًمميكا
" تنشد ع از كالظؿ الظميؿ"( ،)37/2مع قكلو تعالى" ىكالذ ى
يف آ ى

ًً
ً
ً
و
ً
ً ً
اج يم ى
طي ىرةه
يف ًفييىا أ ىىب ندا لىيي ٍـ ًفييىا أ ٍىزىك ه
الصال ىحات ىسين ٍدخمييي ٍـ ىجنات تى ٍج ًرم م ٍف تى ٍحتيىا ٍاأل ٍىنيى يار ىخالد ى
يبل"(النساء.)57/
ىكين ٍد ًخمييي ٍـ ًظ ًّبل ظىمً ن
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(ديواف قبمة ما بعد الفراؽ)(ص)43/2



"عمى كسادتؾ بمرقدؾ"( ،)51/2مع قكلو تعالى" قىاليكا ىيا ىكٍيمىىنا ىم ٍف ىب ىعثىىنا ًم ٍف

ً
كف"(يس.)52/
ص ىد ى
ؽ اٍل يم ٍر ىسمي ى
ىم ٍرقىد ىنا ىى ىذا ىما ىك ىع ىد الر ٍح ىم يف ىك ى


ً
ىمينكا
"برغـ ظميا الظميؿ ...ىنا شجرة"( ،)63/2مع قكلو تعالى" ىكالذ ى
يف آ ى

ًً
ً
ً
و
ً
ً ً
ً
اج
يف ًفييىا أ ىىب ندا لىيي ٍـ ًفييىا أ ٍىزىك ه
ىك ىعمميكا الصال ىحات ىسين ٍدخمييي ٍـ ىجنات تى ٍج ًرم م ٍف تى ٍحتيىا ٍاأل ٍىنيى يار ىخالد ى
يبل"(النساء.)57/
يمطىي ىرةه ىكين ٍد ًخمييي ٍـ ًظ ًّبل ظىمً ن


اىًد ىنا
ٍّ
الص ىارطى
" كربينا كسرنا في سراط قكيـ" ،)067مع قكلو تعالى" ٍ

ً
يـ"(الفاتحة.)6/
اٍل يم ٍستىق ى


"يتنفس

الصبح

الكضي"(،)70/2

مع

قكلو

تعالى"

ُّب ًح
ىكالص ٍ

إً ىذا

تىىنف ىس"(التككير.)18/


اسقى و
"رأيت مف قرب نبتة باسقة"( ،)75/2مع قكلو تعالى" كالن ٍخ ىؿ ب ً
ات لىيىا ى
ى
طٍمعه
ى

ىن ً
يد"(ؽ.)10/
ضه


"ليتني صخرة عمى ربكة"( ،)86/2مع قكلو تعالى" ىك ىج ىعٍم ىنا ٍاب ىف ىم ٍرىي ىـ ىكأيموي آ ىىيةن

كآىكٍي ىناىما إًلىى رٍبكوة ىذ ً
ات قى ىروار ىك ىم ًع و
يف"(المؤمنكف.)50/
ى ى يى
ىى


(ديواف ما قبؿ البعد)(ص)93/2



"كأف الباطؿ األفاؾ يصبح بعد"( ،)100/2مع قكلو تعالى" ىى ٍؿ أ ىينبيٍّئ يك ٍـ ىعمىى

اطيف * تىىنزيؿ عمىى يك ٍّؿ أىف و
ً
اؾ أىثً ويـ"(الشعراء.)222-221/
ى
ىم ٍف تىىنزيؿ الش ىي ي


(ديواف كشؼ في دفاتري _ قصيدات)(ص)131/2



"كاستكينا فكؽ عرش كي نصمي"( ،)138/2مع قكلو تعالى" الر ٍح ىم يف ىعمىى

اٍل ىع ٍر ً
استى ىكل"(طو.)5/
ش ٍ
195



(ديواف لما فقدت معناىا األسماء)(ص)159/2



"أسقيتني في ظمأة ،قدمت لي كأس معيف"( ")165/2مع قكلو تعالى" بًأى ٍكك و
اب
ى

يؽ ك ىكأ و
ٍس ًم ٍف ىم ًع و
يف"(الكاقعة.)18/
ىكأ ىىب ًار ى ى


"أطمقيا مثنى كثبلث كرباع"( ،)168/2مع قكلو تعالى" ىكًا ٍف ًخ ٍفتي ٍـ أىال تي ٍق ًسطيكا

اع فىًإف ًخ ٍفتيـ أىال تىعًدليكا فىك ً
النس ً
ً
ً
امى فى ٍان ًك يحكا ىما ى
اء ىمثٍىنى ىكثي ىبل ى
اح ىدةن
ث ىكيرىب ى ٍ
ط ى
ٍ
اب لى يك ٍـ م ىف ٍّ ى
ٍ
في اٍل ىيتى ى
ى
ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ ىذلً ىؾ أى ٍد ىنى أىال تى يعكليكا"(النساء.)3/
أ ٍىك ىما ىممى ىك ٍ


"إذ نشرب كعد رحيؽ مختكـ"( ،)168/2مع قكلو تعالى" يي ٍسقى ٍك ىف ًم ٍف ىرًحي و
ؽ

م ٍختي و
كـ"(المطففيف.)25/
ى


"اهلل يعطيؾ بيف العرب رحمتو ...فاىنأ بأنياره في جنة نعيـ"( ،)173/2مع

ً
ً
ًً
ً ً ً ً
يمانً ًي ٍـ تى ٍج ًرم ًم ٍف تى ٍحتً ًي يـ ٍاأل ٍىنيى يار
قكلو تعالى" إًف الذ ى
ىمينكا ىك ىعمميكا الصال ىحات ىي ٍيديي ٍـ ىربُّيي ٍـ بإ ى
يف آ ى
ًفي جن ً
ات الن ًع ًيـ"(يكنس.)9/
ى


"مي ار قرآف الفجر المشيكد البلمشيكد"( ،)174/2مع قكلو تعالى" أ ًىقًـ الص ىبلةى

لً يدلي ً
س إًلىى ىغ ىس ً
كؾ الش ٍم ً
كدا"(اإلسراء.)78/
اف ىم ٍشيي ن
ىف اٍلفى ٍج ًر ىك ى
ىف اٍلفى ٍج ًر إًف قي ٍآر ى
ؽ المٍي ًؿ ىكقي ٍآر ى


"كالساجد يدعك مع حزف ...مف ال تأخذه سنة أك نكـ"( ،)175/2مع قكلو

ٍخ يذه ًس ىنةه كىال ىنكـ لىو ما ًفي السماك ً
ً ً
ات ىك ىما ًفي
ُّكـ ىال تىأ ي ي
ى ٍه ي ى
تعالى" الموي ىال إلىوى إال يى ىك اٍل ىح ُّي اٍلقىي ي
ىى
ً
ً
ًً
ً
ً
ٍاألىٍر ً
كف بً ىش ٍي وء
ض ىم ٍف ىذا الذم ىي ٍشفىعي ع ٍن ىدهي إًال بًًإ ٍذنو ىي ٍعمى يـ ىما ىب ٍي ىف أ ٍىيدي ًي ٍـ ىك ىما ىخٍمفىيي ٍـ ىكىال ييحيطي ى
ً
ً
ً
ً ً ًً
كدهي ًح ٍفظييي ىما ىك يى ىك اٍل ىعمً ُّي
ض ىكىال ىيئي ي
اء ىكس ىع يك ٍرسيُّوي الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
م ٍف عٍممو إًال بً ىما ىش ى
ً
يـ"(البقرة.)255/
اٍل ىعظ ي


"كاف بصدر النار (كأسطكرة) ...بردا كسبلما كاف ككاف"( ،)176/2مع قكلو

ً ً
ً
يـ"(األنبياء.)69/
تعالى" يقٍم ىنا ىيا ىن يار يككني ىب ٍرندا ىك ىس ىبل نما ىعمىى إ ٍب ىراى ى
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" جرحكا ذاكرتي في آية زدني عمما"( ،)183/2مع قكلو تعالى :فىتى ىعالىى الموي

ؽ كىال تىعج ٍؿ بًاٍلقي آر ً ً
ُّ
ضى إًلى ٍي ىؾ ىك ٍحييوي ىكيق ٍؿ ىر ٍّ
ب ًزٍدنًي
اٍل ىممً ي
ىف م ٍف قىٍب ًؿ أ ٍ
ىف يي ٍق ى
ٍى
ٍ
ؾ اٍل ىح ى
ًعٍم نما"(طو.)114/


"أدعؾ شمسي كالشمس ىا قد أفمت ...ىذا ربي ىذا أكبر"( ،)184/2مع قكلو

يح ُّ ًً
اؿ ىال أ ً
يف * ىفمىما
اؿ ىى ىذا ىربٍّي ىفمىما أى ىف ىؿ قى ى
تعالى" ىفمىما ىجف ىعمىٍي ًو المٍي يؿ ىأرىل ىك ٍك ىكنبا قى ى
ب ٍاآلىفم ى
اؿ لىئًف لىـ ييًدنًي ربٍّي ىألى يك ى ً
ٍّ
يف *
ىأرىل اٍلقى ىم ىر ىب ًازنغا قى ى
كنف م ىف اٍلقى ٍكًـ الضال ى
اؿ ىى ىذا ىربٍّي ىفمىما أى ىف ىؿ قى ى ٍ ٍ ى ٍ
ى
مء ًمما
ت قى ى
ىفمىما ىأرىل الش ٍم ىس ىب ًازىغةن قى ى
اؿ ىى ىذا ىربٍّي ىى ىذا أى ٍك ىب ير ىفمىما أى ىفمى ٍ
اؿ ىيا قى ٍكًـ إًٍّني ىب ًر ه
كف"(األنعاـ.)78-76/
تي ٍش ًريك ى


"كىدايتيـ كانت في بحر ضبلؿ مسجكر يدعى حسنا"( ،)184/2مع قكلو

تعالى" ىكاٍل ىب ٍح ًر اٍل ىم ٍس يج ً
كر"(الطكر.)6/


يبل ً
ؼ
"سرت أنا بيف القكؿ كبيف اإليبلؼ"( ،)185/2مع قكلو تعالى" ًًإل ى

قيىرٍي و
ش"(قريش.)1/


" كأحيط بكؿ األشياء العمـ ألني أكتيت مف العالـ قميبل"( ،)185/2مع قكلو

الرك يح ًم ٍف أ ٍىم ًر ىربٍّي ىك ىما أيكتًيتي ٍـ ًم ىف اٍل ًعٍمًـ إًال
الرك ًح يق ًؿ ُّ
ؾ ىع ًف ُّ
كن ى
تعالى" ىكىي ٍسأىلي ى
يبل"(اإلسراء.)85/
ىقمً ن


"عند الناصية اليسرل"( ،)188/2مع قكلو تعالى" ىكبل لىئً ٍف لى ٍـ ىي ٍنتى ًو لىىن ٍسفى ىع ٍف

اصي وة ىك ًاذب وة ىخ ً
ً
ً ً
اط ىئ وة"(العمؽ.)16-15/
ى
بًالناص ىية * ىن ى


" كي ينبذكا كؿ أفاؾ ببل ذمـ"( ،)189/2مع قكلو تعالى" ىى ٍؿ أ ىينبيٍّئ يك ٍـ ىعمىى ىم ٍف

اطيف ( )221تىىنزيؿ عمىى يك ٍّؿ أىف و
ً
اؾ أىثً ويـ"(الشعراء.)222-221/
ى
تىىنزيؿ الش ىي ي
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ت لًمن ً
اس
" ككنتـ خيرة األمـ"( ،)189/2مع قكلو تعالى" يك ٍنتي ٍـ ىخ ٍي ىر أيم وة أ ٍ
يخ ًر ىج ٍ

كؼ كتىٍنيكف ع ًف اٍلم ٍن ىك ًر كتيؤ ًمين ً ً
تىأٍمركف بًاٍلمعر ً
ىى يؿ اٍل ًكتى ً
اف ىخ ٍي نار لىيي ٍـ
ىم ىف أ ٍ
ى ىٍ ى ى
اب لى ىك ى
ى ٍ ى
يي ى ى ٍي
كف بالمو ىكلى ٍك آ ى
ي
ً
ً
كف"(آؿ عمراف.)110/
كف ىكأى ٍكثىيريى يـ اٍلفىاسقي ى
م ٍنيي يـ اٍل يم ٍؤ ًمين ى


"فاستمسككا

بالع ار

الكثقى

كال

تينكا...

تستمسككف

بحبؿ

غير

الد ً
منفصـ"( ،)190/2مع قكلو تعالى" ىال إً ٍك ىراهى ًفي ٍّ
الر ٍشد ًم ىف اٍل ىغ ٍّي فى ىم ٍف ىي ٍكفي ٍر
يف قى ٍد تىىبي ىف ُّ
ً
ً
ً ً
بًالط ي ً
اغكت ىكيي ٍؤ ًم ٍف بًالمو فىقىد ٍ
استى ٍم ىس ىؾ بًاٍل يع ٍرىكًة اٍل يكثٍقىى ىال ٍانف ى
اـ لىيىا ىكالموي ىسميعه
صى
ً
ً
يف"(آؿ
يـ"(البقرة ،)256/كقكلو تعالى" ىكىال تى ًيينكا ىكىال تى ٍح ىزينكا ىكأ ٍىنتييـ ٍاأل ٍ
ىعمى ٍك ىف إً ٍف يك ٍنتي ٍـ يم ٍؤ ًمن ى
ىعم ه
ً ً ً
عمراف ،)139/كقكلو تعالى" ك ٍ ً
يعا ىكىال تىفىرقيكا ىكا ٍذ يك يركا نً ٍع ىمةى الم ًو ىعمى ٍي يك ٍـ
اعتىص يمكا بً ىحٍبؿ المو ىجم ن
ى
ىص ىب ٍحتي ٍـ بًنً ٍع ىمتً ًو إً ٍخ ىك نانا ىك يك ٍنتي ٍـ ىعمىى ىشفىا يح ٍف ىروة ًم ىف الن ًار
اء فىأىل ى
إً ٍذ يك ٍنتي ٍـ أ ٍ
ؼ ىب ٍي ىف يقميكبً يك ٍـ فىأ ٍ
ىع ىد ن
ًً
ً
ً
كف"(آؿ عمراف.)103/
ٍّف الموي لى يك ٍـ آ ىىياتو لى ىعم يك ٍـ تى ٍيتى يد ى
فىأ ٍىنقى ىذ يك ٍـ م ٍنيىا ىك ىذل ىؾ يي ىبي ي


"لمبر كاألمر بالمعركؼ كالحكـ"( ،)190/2مع قكلو تعالى" ىكٍلتى يك ٍف ًم ٍن يك ٍـ أيمةه

ً
ً
ً
ىي ٍد يع ى ً
كف"(آؿ
كف بًاٍل ىم ٍع يركؼ ىكىي ٍنيى ٍك ىف ىع ًف اٍل يم ٍن ىك ًر ىكأيكلىئ ىؾ يى يـ اٍل يم ٍفم يح ى
ٍم ير ى
كف إلىى اٍل ىخ ٍي ًر ىكىيأ ي
عمراف.)104/


ٍّؾ الًذم
اسًـ ىرب ى
"اق أر في مسمع مف ال يقرأ"( ،)199/2مع قكلو تعالى" ا ٍق ىٍأر بً ٍ

ؽ"(العمؽ.)1/
ىخمى ى


ار
"سنبمة الصيؼ في نار الشعر تمظى"( ،)200/2مع قكلو تعالى" فىأ ٍىن ىذ ٍرتي يك ٍـ ىن نا

تىمىظى"(الميؿ.)14/


اض إًلىى
اء ىىا اٍل ىم ىخ ي
"ال تغدك إال نسيا منسيا"( ،)201/2مع قكلو تعالى" فىأ ى
ىج ى

ت ىيا لى ٍيتىنًي ًم ُّ
ت ىن ٍسنيا ىم ٍن ًسيًّا"(مريـ.)23/
ًج ٍذ ًع الن ٍخمى ًة قىالى ٍ
ت قىٍب ىؿ ىى ىذا ىك يك ٍن ي
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(ديواف خاطرتي والضوء /نبضات)(ص)203/2



"زركعيا في جناف العدف أطيبيا ...اهلل بارؾ في تيني كزيتكني"(،)206/2

ات تى ٍج ًرم ًمف تى ٍحتًيا ٍاأل ٍىنيار كمس ً
مع قكلو تعالى" ي ٍغ ًفر لى يكـ يذينكب يكـ كي ٍد ًخٍم يكـ جن و
اك ىف طىي ىٍّبةن ًفي
ٍ
ٍ ى
ى ٍ ٍ ى ٍ ىي
ىي ىى ى
ى
ً
ً
ً
كف * ىكطي ً
يف ىكالزٍيتي ً
يـ"(الصؼ ،)12/كقكلو تعالى" ىكالتٍّ ً
كر
ىجنات ىع ٍد وف ىذل ىؾ اٍلفى ٍكيز اٍل ىعظ ي
ً ً
يف"(التيف.)2-1/
سين ى


يف ىكالزٍيتي ً
"كمكسـ الكحي يعمك طكر سينيف"( ،)208/2مع قكلو تعالى" ىكالتٍّ ً
كف

* كطي ً ً ً
يف"(التيف.)2-1/
كر سين ى
ى


ً
ىمينكا ىك ىع ًمميكا
"فالجنة فكؽ األنيار"( ،)237/2مع قكلو تعالى" ىكىب ٍّش ًر الذ ى
يف آ ى

ات أىف لىيـ جن و
الصالًح ً
ات تى ٍج ًرم ًم ٍف تى ٍحتًيىا ٍاأل ٍىنيى يار يكم ىما يرًزقيكا ًم ٍنيىا ًم ٍف ثى ىم ى ورة ًرٍزقنا قىاليكا ىى ىذا
يٍ ى
ى
ً
ً
كف"(البقرة.)25/
الًذم يرًزٍق ىنا ًم ٍف قىٍب يؿ ىكأيتيكا بً ًو يمتى ىشابًينا ىكلىيي ٍـ ًفييىا أ ٍىزىك ه
اج يمطىي ىرةه ىك يى ٍـ فييىا ىخال يد ى


ؽ اٍلب ً
اء اٍل ىح ُّ
اط يؿ إًف
ؽ ىكىزىى ى ى
"قؿ جاء الحؽ" ( ،)241/2مع قكلو تعالى" ىكيق ٍؿ ىج ى

ً
اف ىزيىكقنا"(اإلسراء.)81/
اٍل ىباط ىؿ ىك ى


اؿ ىر ٍّ
ب ا ٍش ىرٍح لًي
" فمذا رب اشرح لي صدرم"( ،)242/2مع قكلو تعالى" قى ى

ص ٍد ًرم * ىكىيس ٍٍّر لًي أ ٍىم ًرم"(طو.)26-25/
ى


(ديواف ومضات)(ص)265/2



"ىا ىك يتمك الحكـ البيتاف"( ،)267/2مع قكلو تعالى" ىكلى ٍكىال إً ٍذ ىس ًم ٍعتي يمكهي يقٍمتي ٍـ

ما ي يككف لىىنا أىف ىنتى ىكمـ بًي ىذا س ٍبح ىان ىؾ ى ىذا بيتى ه ً
يـ"(النكر.)16/
ٍ
ى ى ي ى
ى ى ي
ى يٍ
اف ىعظ ه


"في كؿ خطك نكره أنس كييدم لمسكاء"( ،)273/2مع قكلو تعالى" ىكلىما تى ىكجوى

ً
ىف ىييًد ىينًي سكاء السبً ً
يؿ"(القصص.)22/
اء ىم ٍد ىي ىف قى ى
ىى ى
تٍمقى ى
اؿ ىع ىسى ىربٍّي أ ٍ ٍ
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ٍّ
اس ًفي اٍل ىم ٍيًد
"جئتكـ ذكرل ككيبل كصبا"( ،)275/2مع قكلو تعالى" ىكيي ىكم يـ الن ى

ًً
يف"(آؿ عمراف.)46/
ىك ىك ٍي نبل ىك ًم ىف الصالح ى


" تعكؼ في محرابؾ تساقط مجنيا"( ،)281/2مع قكلو تعالى" كفىتىقىبمىيىا ىربُّيىا

ً
بًقىيب و
اب ىك ىج ىد ًع ٍن ىد ىىا ًرٍزقنا
كؿ ىح ىس وف ىكأ ٍىن ىبتىيىا ىن ىباتنا ىح ىسننا ىك ىكفمىيىا ىزىك ًريا يكم ىما ىد ىخ ىؿ ىعمى ٍييىا ىزىك ًريا اٍلم ٍح ىر ى
اء بً ىغ ٍي ًر ًح ىس و
اب"(آؿ
قى ى
ت يى ىك ًم ٍف ًع ٍنًد الم ًو إًف الموى ىي ٍريز ي
اؿ ىيا ىم ٍرىي يـ أىنى لى ًؾ ىى ىذا قىالى ٍ
ؽ ىم ٍف ىي ىش ي
ط ىعمى ٍي ًؾ يرطىنبا ىجنًيًّا"(مريـ.)25/
ى
عمراف ،)37/كقكلو
تعالى" يىٍّزم إًلى ٍي ًؾ بً ًج ٍذ ًع الن ٍخمى ًة تي ىس ًاق ٍ


"كنبيا يتدثر أك يتزمؿ"( ،)285/2مع قكلو تعالى" ىيا أىيُّيىا اٍل يمزٍّم يؿ"(المزمؿ،)1/

كقكلو تعالى" ىيا أىيُّيىا اٍل يمدثٍّير"(المدثر.)1/


"كتعكد لتدرؾ معنى أال يعبد زلفى هلل صنـ سمكه(ىبؿ)"( ،)285/2مع قكلو

ً
ً
ً
ً
تعالى"أ ىىال لًم ًو ٍّ
كنا إًلىى الم ًو
اء ىما ىن ٍعيب يد يى ٍـ إًال لًييقىٍّريب ى
ص ىكالذ ى
الد ي
يف ات ىخ يذكا م ٍف يدكنًو أ ٍىكلًىي ى
يف اٍل ىخال ي
ً
ًً
ً
ب
كف إًف الموى ىال ىي ٍيًدم ىم ٍف يى ىك ىك ًاذ ه
يزٍلفىى إًف الموى ىي ٍح يك يـ ىب ٍي ىنيي ٍـ في ىما يى ٍـ فيو ىي ٍختىمفي ى
ىكف هار"(الزمر.)3/
ت ىمثى ىابةن لًمن ً
اس ىكأ ٍىمننا
" كالبيت كأمف الناس مثابيـ"( ،)286/2مع قكلو تعالى ":ىكًا ٍذ ىج ىعٍم ىنا اٍل ىب ٍي ى
ً ً ًً
اىيـ كًاسم ً
ً ً ً ً
ً
ً
ً
اىيـ م ًّ
ً
يف
ىف ى
اع ى
يؿ أ ٍ
طيٍّ ىار ىب ٍيت ىي لمطائف ى
ىكاتخ يذكا م ٍف ىمقىاـ إً ٍب ىر ى ي ى
صمى ىك ىعي ٍد ىنا إلىى إ ٍب ىر ى ى ٍ ى
ًً
ُّج ً
كد"(البقرة.)125/
يف ىك ُّ
الرك ًع الس ي
ىكاٍل ىعاكف ى
ت ًم ٍف
ىس ىك ٍن ي
" كيؼ الذرية أضحت بكاد غير ذم زرع"( ،)286/2مع قكلو تعالى ":ىرب ىنا إًٍّني أ ٍ
ًً
ً
ً
ً
ً ً و
ً
اج ىع ٍؿ أى ٍفئً ىدةن ًم ىف الن ً
اس تى ٍي ًكم
يمكا الص ىبلةى فى ٍ
يذٍّريتي ب ىكاد ىغ ٍي ًر ذم ىزٍروع ع ٍن ىد ىب ٍيت ىؾ اٍل يم ىحرـ ىرب ىنا لييق ي
ً
ً
كف"(إبراىيـ.)37/
إًلى ٍي ًي ٍـ ىك ٍاريزٍقيي ٍـ م ىف الث ىم ىرات لى ىعميي ٍـ ىي ٍش يك ير ى
" جاؤكىا مف كؿ فجاج األرض"( ،)286/2مع قكلو تعالى :كأ ٍّىذف ًفي الن ً
ؾ
اس بًاٍل ىح ٍّج ىيأٍتيك ى
ى
ًرجاالن كعمىى يك ٍّؿ ً ً
يف ًمف يك ٍّؿ فى ٍّج ىع ًمي و
ؽ"(الحج.)27/
ى
ى ىى
ضام ور ىيأٍت ى
211

" ىذا أكؿ بيت أك آخر بيت ...قبمتيـ أك قبمتيـ"( ،)287/2مع قكلو تعالى ":إًف أىك ىؿ ىب ٍي وت
ً ً
ضع لًمن ً ً
ً
يف"(آؿ عمراف ،)96/كقكلو تعالى ":ىس ىيقيك يؿ
اس لىمذم بًىبكةى يم ىب ىارنكا ىك يى ندل لٍم ىعالىم ى
يك ى
اء ًم ىف الن ً
ب ىي ٍيًدم ىم ٍف
اس ىما ىكال يى ٍـ ىع ٍف ًقٍبمىتً ًي يـ التًي ىك يانكا ىعمى ٍييىا يق ٍؿ لًم ًو اٍل ىم ٍش ًر ي
ؽ ىكاٍل ىم ٍغ ًر ي
السُّفىيى ي
صر و
ً
ىي ىش ي ً
اء ىعمىى الن ً
كف
اط يم ٍستىًق ويـ * ىك ىك ىذلً ىؾ ىج ىعٍم ىنا يك ٍـ أيمةن ىك ىس ن
طا لًتى يك ي
اس ىكىي يك ى
كنكا يشيى ىد ى
اء إلىى ى
ً
ت عمىٍييا إًال لً ىنعمىـ مف يتبًع الرس ى ً
ً
ً
ب
الر يسك يؿ ىعمى ٍي يك ٍـ ىش ًي ن
كؿ مم ٍف ىي ٍن ىقم ي
ٍ ى ىٍ ى ي ي
يدا ىك ىما ىج ىعٍم ىنا اٍلقٍبمىةى التي يك ٍن ى ى ى
ً ً
ً
ض ً
ىعمىى ىع ًق ىب ٍي ًو ىكًا ٍف ىك ىان ٍ
يم ىان يك ٍـ إًف الموى
يف ىى ىدل الموي ىك ىما ىك ى
ت لى ىكبً ىيرةن إًال ىعمىى الذ ى
يع إ ى
اف الموي ليي ى
اس لىرء ه ً
يـ"(البقرة.)143-142/
بًالن ً ى ي
كؼ ىرح ه
" إذ أطعميـ مف جكع ...آمنيـ مف خكؼ"( ،)288/2مع قكلو تعالى ":ىفٍم ىي ٍعيب يدكا ىرب َٰىى ىذا
طعميـ ٍّمف جكوع كآم ىنيـ ٍّمف ىخك و
ً
ً
ؼ"(قريش.)3-2/
اٍل ىب ٍيت * الذم أى ٍ ى ى ي
ي ىى ي ٍ ٍ
ًو
اس أى ٍشتىاتنا لًيي ىرٍكا
" إذ قسمناىـ أشتاتا"( ،)299/2مع قكلو تعالى" ىي ٍك ىمئذ ىي ٍ
ص يد ير الن ي
ىع ىمالىيي ٍـ"(الزلزلة.)6/
أٍ
و
ًً
اى ٍـ
صفيكفىة ىكىزك ٍج ىن ي
" أف يتزكج مف حكر عيف"( ،)303/2مع قكلو تعمى" يمتكئ ى
يف ىعمىى يس يرور ىم ٍ
كر ًع و
بً يح و
يف"(الطكر.)20/
اء ىح ىمٍم ىنا يك ٍـ
 " كيطغى السيؿ في كادم الخطكب"( ،)317/2مع قكلو تعالى" إًنا لىما ى
ط ىغى اٍل ىم ي
ً
ً
ً
ً
احتى ىم ىؿ
اء فى ىسالى ٍ
ت أ ٍىكًد ىيةه بًقى ىد ًرىىا فى ٍ
في اٍل ىج ًارىية"(الحاقة ،)11/كقكلو تعالى" أ ٍىن ىز ىؿ م ىف الس ىماء ىم ن
ً
ً ً
اء ًحٍم ىي وة أ ٍىك ىمتى و
اع ىزىب هد ًم ٍثميوي ىك ىذلً ىؾ ىي ٍ
ب الموي
ض ًر ي
السٍي يؿ ىزىب ندا ىاربًنيا ىك ًمما ييكًق يد ى
كف ىعمى ٍيو في الن ًار ٍابت ىغ ى
ً
ث ًفي ٍاأل ٍىر ً
ب
اس فىىي ٍم يك ي
ض ىك ىذًل ىؾ ىي ٍ
ض ًر ي
اٍل ىحؽ ىكاٍل ىباط ىؿ فىأىما الزىب يد فىىي ٍذ ىى ي
اء ىكأىما ىما ىي ٍنفىعي الن ى
ب يجفى ن
اؿ"(الرعد.)17/
الموي ٍاأل ٍىمثى ى
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دار الكتب العممية ،بيركت1982 ،ـ.
 جياد ،كاظـ ،أدونيس منتحالً ،مكتبة مدبكلي ،القاىرة1990 ،ـ.
 الجيار ،مدحت ،موسيقا الشعر العربي :قضايا ومشكالت ،ط ،2دار نديـ لمصحافة كالنشر،
القاىرة1992 ،ـ.
 حافظ ،صبرم ،أفؽ الخطاب النقدي  -دراسات نظرية وقراءات تطبيقية ،ط ،1دار شرقيات،
القاىرة1996 ،ـ.
 حافظ ،صبرم ،التناص واشارات العمؿ األدبي ،مجمة ألؼ ،القاىرة1984 ،ـ.
 الحسيني ،قاسـ ،الشعر األندلسي في القرف الرابع اليجري ،الدار العممية لمكتاب ،المغرب.
 حماد ،حسف ،تداخؿ النصوص في الرواية العربية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،
1997ـ.
 حمادة ،محمد عمر ،موسوعة أعالـ فمسطيف ،ط ،2دار الكثائؽ ،دمشؽ1421 ،ق.
 الحنفي ،جبلؿ ،العروض :تيذيبو واعادة تدوينو ،مطبعة الياني ،بغداد1398 ،ىػ.
 ابف الخطيب ،لساف الديف محمد بف عبد اهلل ،اإلحاطة في أخبار غرناطة ،تحقيؽ :يكسؼ عمي
طكيؿ ،دار الكتب العممية ،بيركت2003 ،ـ.
 ابف خمكاف ،أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر ،وفيات األعياف وأنباء أبناء
الزماف ،تحقيؽ :إحساف عباس ،دار الثقافة ،لبناف ،بيركت.
 الداية ،فايز ،الصورة الفنية في األدب العربي ،ط ،2دار الفكر المعاصر ،دمشؽ1411 ،ىػ.
 الدينكرم ،ابف قتيبة ،أدب الكاتب ،ط ،4تحقيؽ محمد محيي الديف عبد المجيد ،دار الجيؿ.
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 الذىبي ،شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف ،إ -تاريخ اإلسالـ ووفيات المشاىير واألعالـ،
ط ،2تحقيؽ :عمر عبد السبلـ تدمرم ،دار الكتاب العربي ،لبناف ،بيركت1407 ،ىػ.
 ب_ سير أعالـ النبالء ،ط ،9تحقيؽ :شعيب األرناؤكط ،محمد نعيـ العرقسكسي ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت1413 ،ق.
 الرباعي ،عبد القادر ،الصورة الفنية في النقد الشعري ،ط ،2دار الفارس لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف1999 ،ـ.
 زايد ،عمي عشرم ،عف بناء القصيدة العربية الحديثة ،مكتبة دار العركبة ،الككيت1981 ،ـ.
 الزركمي ،خير الديف ،األعالـ قاموس تراجـ ألشير الرجاؿ والنساء مف العرب والمستعربيف
والمستشرقيف ،ط ،15دار العمـ لممبلييف ،بيركت2002 ،ـ.
 الزعبي ،أحمد ،التناص نظريا وتطبيقيا ،مقدمة في دراسة تطبيقية لمتناص في ركاية "رؤيا" ىاشـ
غرابية ،مكتبة الكتاني ،إربد1993 ،ـ.
 ساعي ،أحمد بساـ ،الصورة بيف البالغة والنقد ،ط ،1دار المنارة لمطباعة كالنشر1404 ،ىػ.
 السكاكي ،أبك يعقكب يكسؼ ابف أبي بكر بف محمد بف عمي ،مفتاح العموـ ،ط ،1نشر جامعة
بغداد1982 ،ـ.
 سكيداف ،سامي ،جدلية الحوار في الثقافة والنقد ،ط ،1دار اآلداب  -بيركت1995 ،ـ.
 شراب ،محمد محمد حسف ،شعراء فمسطيف في العصر الحديث ،ط ،1األىمية لمنشر كالتكزيع،
األردف ،عماف2006 ،ـ.
 شعث ،أحمد جبر ،األسطورة في الشعر الفمسطيني المعاصر ،ط ،1مكتبة القادسية ،فمسطيف،
2002ـ.
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 الشيباني ،أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ ،الكامؿ في التاريخ ،ط ،2تحقيؽ :عبد اهلل القاضي ،دار
الكتب العممية ،بيركت1415 ،ق.
 صالح ،بشرل مكسى ،إ -الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،ط ،1المركز الثقافي العربي،
بيركت1994 ،ـ.
 ب_ نظرية التمقي – أصوؿ وتطبيقات ،ط ،1دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد1999 ،ـ.
 الصفدم ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ ،الوافي بالوفيات ،تحقيؽ :أحمد األرناؤكط كتركي
مصطفى ،دار إحياء التراث ،بيركت1420 ،ىػ.
 ضيؼ ،شكقي ،إ -في النقد األدبي ،ط ،7دار المعارؼ ،القاىرة1988 ،ـ.
 ب_ محمد خاتـ النبييف ،دار المعارؼ ،القاىرة2000 ،ـ.
 ابف طباطبا ،محمد بف أحمد العمكم ،عيار الشعر ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت1982 ،ـ.
 طبانة ،بدكم ،البياف العربي ،ط ،1دار الثقافة ،بيركت ،لبناف ،ط1986 ،1ـ.
 الظاىرم ،أبك عبد اهلل بف عقيؿ ،أصوؿ الرمز في الشعر الحديث ،الرئاسة العامة لرعاية الشباب،
حائؿ1398 ،ىػ.
 عبد الدايـ ،صابر ،موسيقا الشعر العربي بيف الثبات والتطور ،ط ،3مكتبة الخانجي ،القاىرة،
1413ىػ.
 عبد الرحمف ،إبراىيـ ،الشعر الجاىمي قضاياه الفنية والموضوعية ،مكتبة الشباب.
 عبد الناصر ،صالح ،مدائف الحضور والغياب ،ط ،1راـ اهلل ،فمسطيف :ك ازرة الثقافة ،الشعر
الفمسطيني2009 ،ـ.
 عساؼ ،ساسيف ،الصورة الشعرية :وجيات نظر غربية وعربية ،دار ماركف عبكدة ،بيركت،
1985ـ.
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 العشماكم ،محمد زكي ،قضايا النقد األدبي بيف القديـ والحديث ،دار النيضة العربية ،بيركت،
1979ـ.
 العقاد ،عباس محمكد ،المغة الشاعرة ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر1995 ،ـ.
 العكرم ،عبد الحي بف أحمد بف محمد الحنبمي ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،ط ،1تحقيؽ:
عبد القادر األرناؤكط كمحمكد االرناؤكط ،دار بف كثير ،دمشؽ1406 ،ىػ .
 عمكاف ،عمي عباس ،تطور الشعر العربي في العراؽ ،مف منشكرات ك ازرة اإلعبلـ العراقية ،بغداد،
1975ـ.
 عياد ،شكرم محمد ،موسيقا الشعر العربي ،ط ،1دار المعرفة ،القاىرة1968 ،ـ.
 عيد ،رجاء ،لغة الشعر المعاصر -قراءة في الشعر المعاصر ،دار منشأة المعارؼ ،اإلسكندرية،
1985ـ.
 الغذامي ،عبد اهلل ،الخطيئة والتكفير -مف البنيوية إلى التشريحية  -قراءة نقدية لنموذج إنساني
معاصر  ،ط ،1النادم الثقافي األدبي ،جدة1985 ،ـ.
 أبك الفرج ،عبد الرحمف بف عمي بف محمد ،صفة الصفوة ،ط ،2تحقيؽ :محمد فاخكرم ،محمد
ركاس قمعجي ،دار المعرفة ،بيركت 1399 ،ق.
 فريجات ،عادؿ ،إ_ إضاءات في النقد األدبي ،ط ،1دار أسامة ،دمشؽ1985 ،ـ.
 ب_ خمسة إشكاليات نقدية ،ط ،1دار دانية ،دمشؽ1989 ،ـ.
 فضؿ ،صبلح ،شيفرات النص ،دار الفكر ،القاىرة1990 ،ـ.
 فنديؾ ،أدكرد ،اكتفاء القنوع بما ىو مطبوع  ،دار صادر ،بيركت1896 ،ـ.
 القاسـ ،سميح ،مممكة أتالنتس (وسربيات أخرى) ،ط ،1الدار العربية لمعمكـ ،بيركت2005 ،ـ.
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 القضاعي ،أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر ،الحمة السيراء ،ط ،1تحقيؽ :حسني
مؤنس ،دار المعارؼ ،القاىرة1985 ،ـ.
 قطب ،سيد ،التصوير الفني في القرآف الكريـ ،دار المعارؼ ،القاىرة1959 ،ـ.
 القيركاني ،ابف رشيؽ ،العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ،دار الجيؿ ،بيركت ،لبناف،
1981ـ.
المحمي،
 كتاني ،ياسيف ،موسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفمسطيني الحديث .1 ،األدب
ٌ
مجمع القاسمي لمغة العربية كآدابيا ،باقة الغربية2011 ،ـ.
 ابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر القرشي ،البداية والنياية ،مكتبة المعارؼ ،بيركت.
 كحالة ،عمر رضا ،معجـ المؤلفيف ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت.


المحبي ،خالصة األثر في أعياف القرف الحادي عشر ،دار صادر ،بيركت.

 محمد فريد بؾ ،تاريخ الدولة العمية العثمانية  ،دار النفائس ،بيركت.
 محمد ،إبراىيـ عبد الرحمف ،قضايا الشعر في النقد العربي ،ط ،2دار العكدة ،بيركت1981 ،ـ.
 مراد ،كليد محمد ،نظرية النظـ وقيمتيا العممية في الدراسات المغوية عند عبد القاىر الجرجاني،
دار المعارؼ – مصر.
 المقرم ،أحمد بف محمد التممساني ،نفخ الطيب مف غصف األندلس الرطيب ،تحقيؽ :إحساف
عباس ،دار صادر ،بيركت1388 ،ىػ.
 المبلئكة ،نازؾ ،قضايا الشعر المعاصر ،ط ،5دار العمـ لممبلييف ،بيركت1978 ،ـ.
 المناصرة ،عز الديف ،إ -المثاقفة والنقد المقارف ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
بيركت1996 ،ـ.
 ب_ حارس النص الشعري -شيادات في التجربة الشعرية،ط ،1دار كتابات ،بيركت1993 ،ـ.
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عماؿ المطابع التعاكنية ،نابمس1971،ـ.
 مكاسي ،فاركؽ ،إ_ "في انتظار القطار" ،جمعية ٌ
نقدية ،القدس1991 ،ـ.
أدبيات  -مواقؼ ّ
 ب_ ّ
 ج -أقواس مف سيرتي الذاتية ،ط ،2مطبعة ابف خمدكف ،طكلكرـ2011 ،ـ.
 مكسى ،إبراىيـ نمر ،آفاؽ الرؤية الشعرية-دراسات في أنواع التناص في الشعر الفمسطيني
المعاصر ،ط ،1ك ازرة الثقافة الفمسطينية الييئة العامة لمكتاب ،راـ اهلل2005 ،ـ.
 ناصيؼ ،مصطفى ،الصورة األدبية ،ط ،2دار األندلس لمطباعة كالنشر1401 ،ىػ.
 النجار ،عبد الفتاح ،حركة الشعر الحر في األردف(1979ـ1992-ـ).
 نصر ،عاطؼ جكدة ،الرمز الشعري عند الصوفية ،ط ،1بيركت :دار األندلس كدار الكندم،
1987ـ.
 الياشمي ،أحمد ،ميزاف الذىب في صناعة شعر العرب ،دار الكتب العممية ،بيركت1406 ،ىػ.
 ىبلؿ ،ماىر ميدم ،جرس األلفاظ ودالالتيا في البحث البالغي والنقدي ،دار الرشيد ،بغداد،
1980ـ.
 ىبلؿ ،محمد غنيمي ،النقد األدبي الحديث ،دار نيضة مصر ،القاىرة1996 ،ـ.
 كادم ،طو ،جماليات القصيدة المعاصرة ،ط ،3دار المعارؼ ،القاىرةػ 1994ـ.
 الكجي ،عبد الرحمف ،اإليقاع في الشعر العربي ،ط ،1دار الحصاد ،دمشؽ1989 ،ـ.
 الكرقي ،السعيد ،لغة الشعر الحديث :مقوماتيا وطاقاتيا اإلبداعية ،ط ،3دار النيضة العربية،
بيركت1984 ،ـ.
 كيميؾ ،رينيو ،نظرية األدب ،ترجمة محيي الديف صبحيف المجمس األعمى لرعاية الفنكف كاآلداب
كالعمكـ االجتماعية ،دمشؽ1972 ،ـ.
 يكسؼ ،عبد الجميؿ ،موسيقى الشعر العربي دراسة فنية وعروضية ،الييئة المصرية لمكتاب.
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