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ملخص: 

متكن ال�صاعر متيم الربغوثي من ر�صم لوحة متكاملة �صاملة، تظهر فيها �صورة عامة 
الكلية  ال�صورة  واأر�صها، قدميها وحديثها، ومن خالل  �صمائها  داخلها وخارجها،  للقد�ص 
التي هي  ال�صعرية،  اأوجد �صوراً جزئية، متثلت يف خم�ص ع�رشة �صورة جمتزاأة من رائعته 
�صدر ديوانه »يف القد�ص«، اإ�صافة اإىل اأربع �صور مقتطفة من اأربع ق�صائد اأخرى له مبثوثة 

يف ديوانه »يف القد�ص«.
وقد ا�صتطاع ال�صاعر اأن يلون ال�صورة املقد�صية باألوان عذابات القد�ص، وما اأ�صابها 
القد�ص  الذي تعي�صه مدينة  للواقع  ال�صورة احلقيقية  اإظهار  اإنه متكن من  اإذ  من االحتالل، 
من  املحتل  فعله  وما  وعراقتها،  واأ�صالتها  القد�ص  ملدينة  ت�صويره  خالل  من  واأق�صاها، 
فاإنه برع  ال�صورة،  اأبدع يف ر�صم  اإذ  وال�صاعر  تغيري مالحمها، وت�صويه �صورتها املقد�صة، 
اأ�صلوبية وفنية  األوان الزينة والرت�صيع، التي جتلت عنده يف ظواهر  فيما اأدخله عليها من 

اأعملها خلدمة ال�صورة ال�صعرية للقد�ص ال�رشيف.
وهذا البحث جاء على ف�صلني، الف�صل االأول حتدثت فيه عن ال�صورة ال�صعرية املقد�صية، 

اأما الف�صل الثاين فركزت على بع�ص الظواهر االأ�صلوبية والفنية. 
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Abstract: 
In his volume of poetry titled “ In Jerusalem, the poet Tamim Albarghothi 

was able to draw a comprehensive and panoramic view for Jerusalem. He 
showed a general picture for the city; its internal and external parts, its skies, 
its land old and new. Further more, he created partial pictures for the city. 
There were fifteen pictures presented in the first poem of his masterpiece 
volume of poetry “In Jerusalem”, in addition to four other selected pictures 
in four other poems within the same collection.

The poet was also able to display the suffering of Jerusalem as a result 
of the Israeli occupation. Thus, he was able to show the real picture for the 
sad reality which Jerusalem lives through presenting the originality and 
grandness of this city and what the Israeli occupation has done to change 
its picture and distort its holy image. The poet has excelled in decorating the 
city with his poetry which he filled with stylistic and artistic poetic pictures 
for Jerusalem.

This research consists of two parts. In the first part, he talked abaut the 
poetic image for Jerusalem while in the second part he concentrated on some 
linguistic and artistic features.
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مقدمة: 

احلمد هلل رب العاملني، وال�صالة وال�صالم على �صيد االأنبياء واملر�صلني، وبعد: 
وال�صحابة  االأنبياء  اأر�ص  واملعراج،  االإ�رشاء  اأر�ص  مباركة،  مقد�صة  مدينة  القد�ص 
عليها  �صيطر  الدين،  ب�صالح  اهلل  واأزالهم  الزمن،  من  فرتة  ال�صليبيون  احتلها  وال�صاحلني، 
اأنا�ص  واإحالل  والتاريخ،  احل�صارة  طم�ص  وحاول  املعامل،  وغري  االآن،  اليهودي  االحتالل 
قدموا من م�صارق االأر�ص ومغاربها مكان اأ�صحابها ال�رشفاء، وما زال يغري ويدمر ويخرب 

ويهجر، فمن لها االآن....؟! 
كاماًل  ديوانًا  خ�ص�ص  املقد�صة،  االأر�ص  هذه  ابن  الربغوثي،  متيم  الدكتور  ال�صاعر 
للقد�ص وفل�صطني، يعرب عن املاأ�صاة التي تعي�صها القد�ص و�صائر االأر�ص املقد�صة، ويتحدث 
عن م�صاعره الفيا�صة نحو القد�ص ال�رشيف، وما تتعر�ص له من اإجراءات احتاللية يهودية 

غا�صمة.
اأن  م�صلم  كل  على  وباأنه  والباحث-  ال�صاعر  قبل  من  املو�صوع-  هذا  الأهمية  نظراً 
يجاهد من اأجل القد�ص ولو بكلمة، فقد جاء بحثي هذا ليتحدث عن ال�صورة ال�صعرية للمدينة 
ذوب  القد�ص  اأعطى  الذي   ، اأمنوذجًا(  القد�ص  )ديوانه يف  الربغوثي  �صعر متيم  املقد�صة يف 
القد�ص  اإىل مبحثني، عن �صورة  اأن ق�صمته  البحث بعد  م�صاعره، ولهذا فقد حتدثت يف هذا 
يف �صعر متيم الربغوثي باألوانها واأنواعها وتعددها من خالل ت�صع ع�رشة لوحة يف املبحث 
االأول، ويف املبحث الثاين تناولت بع�ص الق�صايا االأ�صلوبية والفنية يف �صعر متيم الربغوثي، 

التي جاءت داعمة لل�صورة املقد�صية ال�صعرية.
ومن الدرا�صات ال�صابقة التي اطلعت عليها بحث للدكتور فاروق موا�صي بعنوان )متيم 
الربغوثي وق�صيدة القد�ص( ، ورغم قلة هذه الدرا�صات فقد جاء بحثي على حال اأرجو من اهلل 
اأن ينال القبول لدى متلقيه، وما هو اإال جهد متوا�صع، فاإن اأجدت فيه، فالف�صل هلل عز وجل، 

واإن كان به نق�ص فمني، فالكمال هلل عز وجل.

املبحث األول: 

 : اأولً- �شورة القد�س يف ق�شيدة »يف القد�س« لل�شاعر متيم الربغوثي ◄
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مالمح من - �شورة القد�س يف اللوحة الأوىل: 
مررنا عل���ى دار احلبيب فرّدنا

 

 فقلت لنف�ش���ي رمبا هي نعمة 
ترى كل ّما ل ت�شتطيع احتماَله

 

 وما كل نف�س حني تلقى حبيبها
الف���راق لقاوؤه فاإن �رسّها قبل 

 

متى تب�رس القد�س العتيقة مرًة

عن الدار قانون الأعادي و�شوُرها

 

 فماذا ترى يف القد�س حني تزورها
اإذا ما بدت من جانب الّدرب دورها

 

ُّ ول كلُّ الغي���اب ي�شريها ُت����رسَ

 

 فلي����س مباأمون عليه���ا �رسورها
ف�شوف تراها العني حيث تديرها

حاول ال�صاعر »متيم الربغوثي« يف رائعته هذه اأن يظهر متاهيًا بني القدمي واحلديث، 
ق�صيدته  يبداأ  واأن  التقليدية،  العربية  الق�صيدة  منط  على  االأطالل  على  الوقوف  خالل  من 
بالنظم على منط ال�صعر العمودي على غرار النظم ال�صعري القدمي، ثم ينتقل اإىل النظم على 
طريقة ال�صعر احلديث )احلر( ، كل ذلك ليتماهى مع مو�صوع الق�صيدة، وهو مدينة القد�ص 

ال�صاربة يف اأعماق التاريخ، احلا�رشة ب�صخ�صيتها الواقعية، والواقعة حتت االحتالل.
حاول ال�صاعر اأن يقف على طلل االأحبة املتمثل يف مدينة القد�ص، كعادة ال�صعراء الذين 
يقفون على االأطالل، ولكن حماولته هذه مل تتم؛ ب�صبب قوانني االحتالل التي متنع دخول 
ي�صووؤه  ما  �صوى  ي�صاهد  واقعًا– لن  ذلك  باأنه -واإن كان  نف�صه  يعزي  اأخذ  القد�ص، عندها 
داخل املدينة املقد�صة، وما ال يحتمله، ب�صبب التغيريات االحتاللية، و�صوء املعاملة. واأكمل 

العزاء عنده ما قاله على �صبيل احلكمة: 
ت�رس ول كل الغياب ي�شريهاوما كل نف�س حني تلقى حبيبها

ثم هو يحاول اأن يبقي �صورة القد�ص ال�صابقة يف خميلته قبل اأن يفارقها؛ الأنها هي 
ال�صورة التي تعجبه وي�رش اإليها، �صورة القد�ص العتيقة القدمية قبل اأن يدن�صها االحتالل.

ال  التي  املحتلة  املتغرية  احلالية  القد�ص  اأن يجمع بني �صورة  فال�صاعر يحاول  ولذا 
ت�رشه، و�صورة القد�ص القدمية املحافظة على كل ما فيها من قد�صية وطهارة واأ�صالة، وتلك 
هي التي ت�رشه. وال�صاعر اإذ يركز على ال�صورة ال�صعرية يف ق�صيدته هذه؛ فالأنه يعرف االأثر 
الذي ترتكه ال�صورة يف نف�ص املتلقي، ودورها يف تو�صيح جمريات االأمور يف مدينة القد�ص، 
فال�صورة ال�صعرية هي ال�صمة املميزة للخطاب ال�صعري، واحلد الفا�صل بني لغة ال�صعر ولغة 
النرث، ذلك باأن كثرياً من مكونات اللغة ال�صعرية قابله للتغري والتطور، ولكن ال�صورة تبقى 
املبداأ الثابت يف القول ال�صعري )1( ، ولهذا جند متيم الربغوثي ي�رش على تعدد �صوره يف هذه 

الق�صيدة، وتلوينها مبا يتنا�صب فنًا ومو�صوعًا مع القد�ص وق�صيتها.
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اأظهر ال�صاعر االأثر النف�صي الذي �صعر به جّراء الت�صادم مع قانون املنع املعادي، الذي 
جاء  الذي  )الفاء(  حرف  ذلك  يف  وا�صتخدم  املقد�صة،  االأحبة  ديار  من  االقرتاب  من  منعه 
 – – فاإن  – فماذا  – فقلت  نا  اأو رمبا الإظهار املفاجاأة كقوله: )فردَّ  ، للعطف واالإتباع)2( 
فلي�ص – ف�صوف( لعله بذلك يوائم بني هول املفاجاأة واالأثر النف�صي الذي انعك�ص عليه. اأو 

يخفف من �صدة وقع ال�صدمة وهولها التي تفاجاأ بها على اأ�صوار القد�ص.
اأ�صلوب االلتفات الذي يف  اإىل  النف�صي الطارئ واملفاجئ، جلاأ كذلك  وليواجه الو�صع 
حقيقته يعتمد على حركة الذهن وانتقالها من معنى اإىل معنى )3( وهو ميثل ظاهرة اأ�صلوبية 
. »وااللتفات يعد كذلك« من   )4( اأخرى  اللغوي من �صيغة  الن�صق  انتهاك  اأي�صًا على  تعتمد 
ال�صمات الت�صليلية التي تاأ�رش وجدان ال�صاعر، فيلجاأ اإليها ملداورة القارئ، وتطرية لن�صاط 
ُّ – ي�صريها –  ال�صامع« )5( حيث نوع يف اخلطاب: »مررنا – فقلت – ترى – بدت – ُت�رشرَ

تب�رش – تديرها » ويف تنويع اخلطاب �صّد النتباه املتلقي، ولفت الأهمية املو�صوع. 
اللوحة يلّون يف االأ�صاليب، فياأتي باالأ�صلوب اخلربي يف بداية  وجنده كذلك يف هذه 
الق�صيدة، ومنه النفي الذي يعد من اأق�صام اخلرب )6( وفيه قول ال�صاعر »ال ن�صتطيع، ما كل، 
اال�صتفهام،  هيئة  على  هنا  جاء  الذي  االإن�صائي  باالأ�صلوب  اأي�صًا  وياأتي  مباأمون«،  لي�ص 
»واال�صتفهام ا�صتخبار، واال�صتخبار طلب من املخاطب اأن يخربك« )7( كقول ال�صاعر »فماذا 
ترى« اأراد ال�صاعر اأن ي�صتخرب وي�صتو�صح ماذا ع�صاه اأن يرى يف هذه املدينة املقد�صة التي 
تغريت اأحوالها، وقد عمد ال�صاعر اإىل اإيجاد اإثارات خطابية، كاأ�صاليب الطلب من ا�صتفهام 
ونداء واأمر، وما فيه من تكرار لفظي كان يعني اأن ال�صاعر يتعمد اإىل حد بعيد ا�صتخدام مثل 

هذه الو�صائل الفنية )8( . 
ويلجاأ ال�صاعر اإىل التكرار الذي يعرف »باأنه مذهب من مذاهب العرب، جلاأوا اإليه من 
اأجل التوكيد واالإفهام )9( وقد تنوع التكرار عند ال�صاعر، فجاء التكرار يف ال�صوت، فقد لوحظ 
تكراره ل�صوت اأو حرف الراء )25 مرة( ، و�صوت الهاء )12( مرة، و�صوت ال�صني )11مرة( ، 
و�صوت الدال )10مرات( . و�صوت الراء لثوي مكرر جمهور )10( ، فيه تكرير وترديد يتناغم 
من احلدث. و�صوت الهاء احتكاكي مهمو�ص )11( ، فيه تنبيه واإثارة للفكر، وعندما جاء يف 
روي البيت يف مطلع الق�صيدة، جاء ليتوحد مع ق�صيدة اأبي يعقوب اخلرميي الهائية يف رثاء 

بغداد التي منها قوله: 
دارت على اأهلها دوائرها )12(ي���ا بوؤ����س بغ���داد دار مملكة

اأهميتها  الوزنية،  وظيفتها  ترجح  اجلمالية  الناحية  من  للقافية  ال�صوتي  فاجلانب 
باعتبار اأن القافية ت�صري اإىل ختام بيت ال�صعر، كما توؤدي اإىل متييز جوانب متعددة من هذه 
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الوظيفة الداللية للقافية )13( ، وكاأن ال�صاعر دقق يف اختيار هذه القافية؛ الأن ق�صيدته هذه 
هي رثاء للقد�ص واأهلها لبيان عظم م�صابها، و�صوت ال�صني احتكاكي مهمو�ص )14( ، فيه 
مالءمة مع ال�صني يف مفردة »القد�ص«، وال�صني حرف �صفريي )15( فيه تنبيه واإثارة اأي�صًا، 
وتكرار �صوت الدال فيه قطع يف ال�صوت، وقوة تتنا�صب مع الراء ومع اجلو العام. وتكرار 
، كما   )16( ال�صعرية،  للعبارة  املو�صيقي  ال�صياق  يعد دعامة من دعامات  )ال�صوت(  احلرف 
اأما التكرار يف الكلمة، فقد تكررت كل من كلمة  األوان التكرار )17( ،  اأدق  يعد تكرار احلرف 
)القد�ص(، و )ترى( ، و )نف�ص( مرتني، وكلمة )كل( ثالث مرات، وجاءت كلمة )ت�رّش، و�رّشها، 

و�رشورها( مكررة على اختالف اال�صتقاق.
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة الثانية:  - 

يف القد�س، بائع خ�رسة من جورجيا برٌم بزوجته

 

 يفكر يف ق�شاء اإجازة اأو يف طالء البيت 
يف القد�س، توراٌة وكهل جاء من منهاتن العليا

 

 يفقه فتية البولون يف اأحكامها
يف القد�ِس �رسطي من الأحبا�س

 

يغلق �شارعاً يف ال�شوق، 

 

ر�شا�ٌس على م�شتوطن مل يبلغ الع�رسين،

 

قبعة حتّيي حائط املبكى

 

و�شياح من الإفرجن �ُشقر ل يرون القد�س اإطالقاً

 

 تراهم ياأخذون لبع�شهم �شوراً

 

مع امراأة تبيع الفجل طول اليوْم

 

يف القد�س اأ�شوار من الريحاْن

 

يف القد�س مرتا�ٌس من الأ�شمنْت

 

يف القد�س دّب اجلنُد منتعلني فوق الغيْم

 

يف القد�س �شلينا على الأَ�شفلْت

 

يف القد�س َمْن يف القد�س اإل اأنْت.)18( 
اأما �صور القد�ص يف اللوحة الثانية، فقد جاءت مركبة من جمموعة من ال�صور الواقعية 
امل�صاهدة داخل املدينة؛ لت�صكل يف جمموعها ال�صورة العامة الواقعية ملدينة القد�ص حتت 
االحتالل، فماذا ي�صاهد يف هذه ال�صورة: �صورة لبائع اخل�رشة من جورجيا، و�صورة لرجل 
�صوق  يف  �صارعًا  يغلق  ل�رشطي  و�صورة  التوراة،  اأحكام  الفتية  يعلم  منهاتن  من  )متدين( 
املدينة، و�صورة لرجل م�صتوطن يحمل ر�صا�صًا لتخويف امل�صلمني، و�صورة اآخر يحيي حائط 
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املبكى بقبعته، و�صورة ل�صياح من الفرجنة ال يهتمون بالقد�ص، بل بالتقاط بع�ص ال�صور 
وبها  القد�ص  كالريحان، و�صورة  باأ�صوارها  القد�ص  ال�صاحة، و�صورة  للفجل يف  بائعة  مع 
املتاري�ص واحلواجز االإ�صمنتية ال�صهيونية، و�صورة القد�ص وبها جنود االحتالل ينت�رشون 
يف كل مكان، و�صورة القد�ص وقد قام امل�صلون ي�صلون على االإ�صفلت يف ال�صارع؛ الأن اليهود 

منعوا امل�صلني من الو�صول اإىل امل�صجد االأق�صى.
املجتمع،  �رشائح  خمتلف  ال�صاعر  فيها  اأظهر  والتي  للقد�ص،  الواقعية  ال�صورة  هذه 
وال�رشطي،  اليهودي،  واملتدين  اخل�رشة،  بائع  مثل:  االحتاللية،  ال�صخ�صيات  خا�صة 
وامل�صتوطن، وحامل الر�صا�ص، وال�صائحون الفرجنة، واجلنود املحتلني، يقابلها �صخ�صيات 
اإ�صالمية جاءت بيت املقد�ص لل�صالة يف امل�صجد االأق�صى؛ فمنعت من الو�صول اإليه، ف�صلى 
النا�ص على ال�صارع )على االأ�صفلت( . ويظهر ال�صاعر هنا �صورة اأخرى يف مواجهة ال�صورة 
التي تنبعث منها  القد�ص باأ�صوارها  الب�رشية املتحّركة، وهي �صورة مادية تتمثل ب�صورة 
اأقامها االحتالل، حتى  اأخرى، هي للمتاري�ص التي  رائحة الريحان الزكية، و�صورة مادية 
اأبناء القد�ص. وقد مثلت ال�صورة الب�رشية املتحركة  يتمرت�ص خلفها جنوده من اأجل قن�ص 
و�صورة املتاري�ص، الواقع الذي طراأ على مدينة القد�ص من جراء التواجد االحتاليل اليهودي، 
ولكن حاول ال�صاعر اأن ي�صتنه�ص �صورة من الرتاث االأ�صيل ملدينة القد�ص، تتمثل ب�صورة 
اأ�صوارها التي تنبعث منها رائحة احل�صارة التاريخية القدمية، وهي رغم قدمها وعمقها يف 
التاريخ، فاإن رائحة الريحان العتيقة الزكية ما زالت تعطر اأجواء املدينة، وتذكر باأ�صالة 

هذه املدينة وقد�صيتها ، وبجذورها الطاهرة التي يجب اأن تعود اإليها.
وقد اأبرز ال�صاعر اأ�صول هوؤالء اليهود املحتلني، فهم من جن�صيات غري عربية وبعيدة 
عن العرب والعروبة والدين، فهم من بيئات خمتلفة يف العرق واللغة والفكر والدين والعادات 
والتقاليد، فهم من جورجيا ومنهاتن، واحلب�صة، ومن �صائر بالد االإفرجن، جاءوا اإىل فل�صطني 
والقد�ص، يوحدهم ر�صا�ص يحمله م�صتوطن، اأو جندي يرتب�ص خلف متاري�ص االإ�صمنت لقن�ص 
)اخلليط(  املجتمع  �صورة  هذه  اإذن  مكانه.  ويقيم  ويهجره  ليطرده  اأو  الفل�صطيني،  االآخر 
اليهودي الذي احتل مدينة القد�ص، التي ما زالت تظللها اأ�صوار الريحان العتيقة كدليل على 

عزتها و�صموخها واإبائها.
وو�صط هذه االأخالط، حاول ال�صاعر اأن يبث يف هذه اللوحة �صوراً من التكرار؛ لتتالءم 
املقد�صية،  وال�صخ�صية  القد�صية،  الهوية  تثبيت  على  ولتعمل  ال�صورة؛  لهذه  العام  اجلو  مع 
ولتبني مدى اأهمية ال�صيء املكرر، فقد عمد ال�صاعر اإىل تكرير كلمة »يف القد�ص« ت�صع مرات، 
ومرة اأخرى ملفردة »القد�ص«. وذلك حتى يظهر اأن هذا املزيج ال�صكاين اأ�صبح يعي�ص داخل 
القد�ص، ولكن القد�ص مهما طال الزمن، فاإن رائحة الريحان �صتبعث يف النفو�ص املوؤمنة روح 

اجلهاد والن�صال، الإزالة هذه القبعات ال�صالة، وحتل مكانها عمائم االإميان.
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مهمو�ص  حرف  فالتاء  وال�صني،  التاء  �صوتي  من  اللوحة  هذه  يف  يكرث  ال�صاعر  وجند 
انفجاري )19( يحاول ال�صاعر اأن يتكئ عليه يف مناطق متعددة من املفردة، ففي اأولها مثل: 
»توراة، تراهم...« ويف و�صطها مثل: »فتية، مرتا�ص...« ويف اآخرها مثل: »البيت، قبعة، اأنت...« 
وتركيز ال�صاعر على هذا احلرف كاأنه يركز على حجم املعاناة التي يعي�صها اأبناء القد�ص، 
واإظهار مدى التغيري الذي طراأ على املدينة املقد�صة. وال�صني حرف تف�صي وانت�صار، احتكاكي 
مهمو�ص )نف�صه( يتقاطع مع تف�صي املحتل و�صطوته على ال�صعب الفل�صطيني اجلريح، ويتوحد 

مع ممار�صات املحتل املنت�رشة يف كل مكان، يف القد�ص وخارجها.
ويلجاأ ال�صاعر اإىل اإحالل عدد من �صيغ جمع التك�صري داخل هذه اللوحة )فتية، باأحكام، 
االأحبا�ص، االإفرجن، �صور، ال�صاحات، اأ�صوار، جند( ليتنا�صب ذلك مع اجلموع واالختالط لليهود 
واملحتلني، وكاأن ال�صاعر يحاول اأن يظهر �صورة اجلمع يف ال�صكان واملجتمع، ويف االأ�صول 

واالأمكنة، ويف االأفكار واملهن.
البائع،  للمحتل:  موجهة  الغيبة  واملخاطب،  الغيبة  بني  مرتكزاً  اخلطاب  ويتنوع 
والتوراة، وال�رشطي، وال�صائح، واجلندي، وامل�صتوطن، واملخاطب »تراهم ياأخذون...« موجه 
لل�صخ�ص الذي جرده ال�صاعر، لرياقب االأحوال و�صري االأمور يف املدينة، وقد جاء هذا النوع 
ملرة واحدة، وكذلك انفرد املتكلم اأي�صًا ملرة واحدة، عندما جاءت �صيغة املتكلم الدالة على 

اجلمع اخلا�صة بال�صالة من خالل قوله: »يف القد�ص �صلينا على االإ�صفلت«.
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة الثالثة:  - 

وتلفَت التاريخ يل مبت�شماً

 

اأظننت حقاً اأن عينك �شوف تخطهم،

 

 وتب�رس غريهم
 ها هم اأمامك،

منُت ن�سٍّ اأنت حا�شية عليه وهام�س

 

اأح�شبَت اأن زيارًة �شُتزيح عن وجه املدينة يا بنّي

 

حجاَب واقِعها ال�شميك لكي ترى فيها هواك

 

 يف القد�س كل فتى �شواك
 وهي الغزالة يف املدى، حكم الزمان ببينها

ما زلَت ترك�س اإْثَرها مذ َوَدَّعْتك بعينها

 

رفقاً بنف�شك �شاعًة اإين اأراك وَهْنْت

 

يف القد�ِس من يف القد�ِس اإل اأنت )20(
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جلاأ �صاعرنا يف هذه اللوحة اإىل اأ�صلوب الت�صخي�ص، فقد �صخ�ص التاريخ، وجعله قبيله 
املحاور له، ومل يكتف منه التلفت، بل تعداه اإىل التب�صم، والتب�صم هنا رمبا حمل يف ثوبه 
ال�صخرية، بل الده�صة واال�صتغراب من ال�صاعر املقابل له، اأو رمبا جاء تب�صمه من باب بث 
روح التهدئة والطماأنينة يف قلب ال�صاعر الالهث خلف غزالته، التي غيبها االحتالل خلف 

ق�صبانه، اأو الباحث عن نظرة �صوب القد�ص يخفف بها من وطاأة ال�صوق للمدينة املقد�صة. 
وم�صهد ال�صورة احلواري بني �صخ�صيتني، ال�صخ�صية االأوىل جّردها ال�صاعر و�صّخ�صها 
للتاريخ املتلفت املبت�صم، وال�صخ�صية االأخرى لل�صاعر ذاته وهو املتلقي واملخاطب وامل�صتمع 
ملا يتحدث به التاريخ له، اأو يخاطبه به. وقد حاول ال�صاعر اأن يتحدث عن نف�صه وق�صيته، 
وعن قد�صه، من خالل �صخ�صية التاريخ، وجعل من نف�صه تلك ال�صخ�صية امل�صتمعة التي جتيد 
فن اال�صتماع. وتظهر ال�صورة �صخ�صية التاريخ وهو ينهال باالأ�صئلة على ال�صاعر، على»يف 
القد�س من يف القد�س اإل اأنت«. فيت�صاءل التاريخ اأ�صئلة ا�صتفهامية حتمل خاللها االإخبار 
وكاأن  الواقع،  بهذا  ال�صاعر  جلهل  الذاتي  وباالإنكار  القد�ص،  اأر�ص  على  املاثلة  بالوقائع 

التاريخ يحمل ال�صاعر م�صوؤولية جهله بهذه احلقائق.
املقد�صة،  املدينة  تعي�صه  الذي  الواقع  يظهر  ت�صاوؤالته  خالل  من  )التاريخ(  وال�صاعر 
عينك  �صتقع  تنظر  فاأينما  �صخو�صهم،  وكذلك  مكان،  كل  يف  منت�رشة  االحتالل  فمظاهر 
اأو هام�ص يف منت  اإال كحا�صية  اأنت  فما  القد�ص،  املهمة يف  احلقائق  ي�صكلون  فهم  عليهم، 
ن�ص كله لهم. ثم يردف ال�صاعر )التاريخ( مبرادفة ِلـ )اأظننت( بـ )اأح�صبت( اأن زيارتك هذه 
�صتغري من الواقع املرتاكم عرب عقود طويلة �صيئًا؟ »وي�صري الن�صق التكراري لعنا�رش اجلمل 
اال�صتفهامية، التي تعمل على ربط ال�صياق ال�صعري، اإىل اعتبار اال�صتفهام اأداة فاعلة، ت�صكل 
اأ�صا�ص البنية الداللية للن�ص« )21( ثم ي�صور )التاريخ( القد�ص كاأنها غزالة حكم الزمان باأن 
تبقى حبي�صة حتت �صيطرة االحتالل، ال ت�صتطيع اأن ت�صل اإليها اأو تراها. لينهي حديثه مع 
حماوره بعد اأن راآه قد وهن وتعب، باأن قدم له ن�صيحة مفادها: اأن يرفق بنف�صه لي�صرتيح 
القد�ص.لقد  الروؤية ملدينة  اأو  البحث  اأو  الرك�ص  اأ�صابه جراء  الذي  والتعب،  والغم  الهم  من 
– اأن يركز يف �صورته هذه، يف لوحته هذه،  اأ�صلوب االلتفات  ال�صاعر- رغم وجود  حاول 
على اأ�صلوب املخاطب من خالل ركيزيته تاء املخاطب املت�صلة باالأفعال، اأو كاف اخلطاب 
املت�صلة باالأ�صماء، واإن جلاأ اأخرياً اإىل �صمري املخاطب املنف�صل )اأنت( . وهذا االأ�صلوب، واإن 
اأظهره ال�صاعر اأنه هو املق�صود املبا�رش منه، لكنه يف احلقيقة ق�صد كل فرد عربي اأو م�صلم، 
فل�صطيني اأو غريه، الأن عليهم، ومن واجبهم اأن يعرفوا كل ما يدور يف القد�ص، من تغيريات، 

اأو تبديل للمالمح، اأو اعتداءات...
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ال�صاعر لوحته هذه »وتلفت التاريخ يل مبت�صمًا« يحمل  وال�صطر ال�صعري الذي بداأ به 
القول ي�صاق فيه معنى ما، يف  اأ�صكال  التي هي �صكل من  يف طياته ما ي�صمى باملفارقة، 
حني يق�صد منه معنى اآخر )22( ، فال�صاعر مل يق�صد التب�صم احلقيقي للتاريخ الذي ينبع من 
ال�رشور والفرح، ولكنه ق�صد منه ال�صخرية واال�صتهزاء بهذا ال�صاعر الذي مل يعرف اإىل االآن 
حقيقة الو�صع يف القد�ص، وكيف تغري مبجيء االحتالل، ولهذا فاإن االأ�صلوب ال�صاخر مثاًل 
االأمر  وال�صخرية،  والتقابل  باملفارقة  يفي�ص  و�صف  اأو  مو�صوع،  اأو  حدث،  وجود  يقت�صي 
الن�ص  ت�صكيل  يف  متناوبني  مت�صابكني  ملتحمني  عن�رشين  واالأ�صلوب  احلدث  يجعل  الذي 

االأدبي لغة وفكراً« )23( .
اأما عندما قال ال�صاعر »وهي الغزالة يف املدى...« فاإن ال�صاعر هنا ا�صتخدم الرمز الذي 
هو و�صيلة للتعبري عن اأحا�صي�ص ال�صاعر ال�صعورية والال�صعورية، اأتى به ال�صاعر هنا كنوع 
من التداعي احلر للمعاين. ورغبة منه يف اإجهاد املتلقي يف حتليل هذا الرمز )24( ، فغزالة 
ال�صاعر متيم الربغوثي رمز بها للقد�ص التي فّرت من اأيدي العرب، الذين رف�صوا اأن يدافعوا 

عنها، وفارقتهم اإىل اأنا�ص يرف�صون اإعادتها اإىل اأ�صحابها.
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة الرابعة:  - 

يا كاتَب التاريِخ مهالً،

 

فاملدينُة دهرُها دهراِن

 

دهرٌ اأجنبي مطمئنٌّ ل يغريُ خطَوه

 

وكاأنه مي�شي خالل النوْم

 

وهناك دهر كامٌن متلثٌم

 

مي�شي بال �شوت ِحذار القوْم )25( 

يبداأ ال�صاعر يف هذه اللوحة باأ�صلوب النداء، واأ�صلوب النداء عادة يثري النف�ص ويوجهها 
وعدم  والرتوي،  التمهل  منه  ويطلب  التاريخ،  كاتب  باأنه  ال�صاعر  ويحدده  املنادى،  نحو 
الت�رشع يف ت�صجيل االأحداث، ف�صورة القد�ص تعي�ص زمنني وواقعني يف اآن واحد، االأول ميثل 
املحتل الذي يبدو باأنه مطمئن ال يتغري، ولكن هذا ال يحول االأمور اإىل واقع، فهي اأ�صغاث 
اأحالم فيما يراه النائم، الأن الزمن االآخر، والواقع الثاين احلقيقي لل�صورة يتمثل يف اأبناء 
فل�صطني ال�صامدين، فهم حذرون متلثمون يحذرون االأعداء ويرقبونهم، ولكن اإىل حني، واإىل 
اأن ياأتي الوقت املنا�صب. ولكن، وملاذا يف اللوحة ال�صابقة اأظهر ال�صاعر )التاريخ( املحاور 
الرئي�ص لالآخر الفل�صطيني؟ وملاذا هنا يوجه ال�صاعر نداءه لكاتب التاريخ، ولي�ص للتاريخ 

نف�صه؟ 



22

البرغوثي” متيم  شعر  في  القدس  “صورة 
القدس« أمنوذجاً( د. فيصل غوادرة)ديوانه: »في 

باأنه �صخ�صية حوارية، تتحدث عن واقٍع  االأوىل  اللوحة  التاريخ يف  اأظهر  ال�صاعر  اإن 
اأن  ال�صاعر  يحاول  اللوحة  هذه  ويف  وواقعًا.  حقيقة  اأ�صبح  وكاأنه  التاريخ،  كاتب  �صطره 
حقائق  يكتب  ال  حتى  والرتوي،  التمهل  منه  ويطلب  التاريخ،  كتب  الذي  الكاتب  يخاطب 
مزيفة، تتحول اإىل تاريخ مكتوب وكاأن االأمر قد انتهى، فلذلك عمل ال�صاعر على تنبيه كاتب 
التاريخ لهذا االأمر، وباأن االأمر لي�ص كما كتب �صابقًا، باأن القد�ص اأ�صبحت يهودية باأ�صواقها 
ومت�صوقيها، وكل ما فيها ومن فيها. فما زال يف القد�ص اأ�صحابها يعملون بحذر و�صمت من 

اأجل اليوم املوعود، واالنتقام من العدو اللدود الذي ال يرحم.
وقد كرر ال�صاعر )يا كاتب التاريخ( يف اللوحة الرابعة ع�رشة وهذا ما �صن�صري اإليه يف 
بل  الكتابة،  التوقف عن  والطلب منه  للتاريخ،  ال�صاعر  لنا من خماطبة  حينه، ولكن يظهر 
اأو للذين �صّدقوا كذب اليهود  اأن يبني لالآخرين،  اأنه يحاول  التمهل والرتوي، ما يدل على 
بتزييف حقائق القد�ص. وحقائق التاريخ، باأنها اأر�صهم، واأر�ص امليعاد، اأراد ال�صاعر اأن ينبه 
خلطورة هذا الكذب وو�صوح زيف ادعائهم، فالقد�ص هي اأر�ص االإ�رشاء واملعراج، و�صتبقى 

اأر�ص ال�صالم واالإ�صالم اإىل قيام ال�صاعة.
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة اخلام�شة:  - 

والقد�ُس تعرف نف�شها،

 

فا�شاأل هناك، اخللق يدُلْلَك اجلميُع

 

 فكل �شيء يف املدينة
ذو ل�شان، حني ت�شاأُله، يبنْي )26( 

القد�ص وتاريخها، وكل ما  اأن �صورة  اأن يثبت  ال�صغرية  اللوحة  ال�صاعر يف هذه  اأراد 
فيها هو فل�صطيني عربي، ودليل ال�صاعر على فل�صطينية القد�ص وعروبتها وقد�صيتها، ال�صوؤال 
باأ�صل هذه املدينة وما  ل�صان ينطق  له  القد�ص  القد�ص، فكل ما يف  لكل املوجودات داخل 
حتتويه. وال�صاعر من خالل هذه ال�صورة يحاول اأن يظهر عراقة القد�ص، وباأن فل�صطينيتها 
وعروبتها متجذرة يف التاريخ قبل اليهود، وقبل اأن يعرف النا�ص اليهود. فكل ما يف القد�ص 

واإن مل ينطق، يدل مظهره على عراقة هذه املدينة املقد�صة، واأن ال عالقة لليهود بها.
العربي  وواقعها  القد�ص  بحقيقة  ال�صابقة  للوحة  مكملة  اللوحة  هذه  جاءت  وقد 
الفل�صطيني، مهما حاول اليهود طم�ص الهوية الفل�صطينية ف�صتبقى القد�ص بكل ما فيها ت�صهد 

على الواقع واحلقيقة باأنها عربية اإ�صالمية.
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مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة ال�شاد�شة:  - 
يف القد�س يزداد الهالل تقو�شاً 

 مثل اجلنني
حْدباً على اأ�شباهه فوق القباب

 

تطورت ما بينهم عرب ال�شنني 
عالقة الأب بالبننْي )27( 

اخلاطفة،  ال�رشيعة  اللوحة  هذه  خالل  من  ال�صغرية،  ال�صورة  هذه  يف  ال�صاعر  حاول 
اأن يظهر حجم املعاناة التي يعي�صها اأبناء القد�ص، فجعل الهالل احلقيقي يتماهى ب�صعفه 
وتقو�صه، مع اأ�صباهه فوق القباب واملاآذن، ليتوحد االثنان يف اإظهار الظلمة وال�صدة التي تعم 
ال�صاكنني حول هذه القباب واملاآذن، وكاأن هذه االأمور ال�صعبة ت�صتد على اأ�صحاب الهالل 
من امل�صلمني، واأنهم هم املق�صودون اأكرث من غريهم من اإجراءات االحتالل الظاملة، ونظراً 
لطول العهد بهذه احلال، ومرور عدة عقود على هذه احلياة الظاملة، فقد تطورت العالقة بني 

الهالل واأتباعه حتى اأ�صبحت كعالقة االآباء باأبنائهم.
وجرت العادة اأن يتفاءل امل�صلمون بظهور الهالل، فهو داللة جميء �صهر جديد، وهو 
داللة ي�صتب�رش منها امل�صلمون بقدوم �صهر رم�صان، وعيد الفطر وعيد االأ�صحى، وهو كذلك 
بداية لظهور القمر )البدر( الذي ينري ال�صماء ويبدد الظلمة، ولكن ال�صاعر يف �صورته هذه، 
عمل على اإظهار اأن العدو املحتل، وما قام به من اإجراءات حولت التفاوؤل اإىل ت�صاوؤم، وحولت 
الفرح اإىل حزن، واالأمل اإىل �رشاب، والنور اإىل ظلمة. ولكن تطور هذه العالقة بني امل�صلمني 
وهاللهم، دليل تفاوؤل باأن الوحدة، والتوحد، وااللتحام بني جميع فئات ال�صعب امل�صلم يف 

القد�ص، �صيعمل على تغيري الواقع باإذن اهلل، ويتحول الهالل اإىل بدر..
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة ال�شابعة: - 

يف القد�س اأبنيٌة حجارتها اقتبا�شات من الإجنيل والقراآن

 

 يف القد�س تعريف اجلمال مثمن الأ�شالع اأزرق،
فوقه، يا دام ِعزُّك، قبٌة ذهبيٌة،

 

 تبدو براأيي، مثل مراآة حمدبة
ترى وجه ال�شماء ملخ�شاً فيها

 

تدللُها وتدنيها

 

 توزعها كاأكيا�س املعونة يف احل�شار
 مل�شتحقيها
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القدس« أمنوذجاً( د. فيصل غوادرة)ديوانه: »في 

اإذا ما اأمة من بعد خطبة جمعٍة

 

مّدت باأيديها

 

 ويف القد�س ال�شماء تفرقت يف النا�س
 حتمينا ونحميها

ونحملها على اأكتافنا حمالً

 

اإذا جارت على اأقمارها الأزمان )28(

يف اللوحة ال�صابقة يقدم ال�صاعر متيم الربغوثي �صورة م�رشقة لرمز اجلمال واالإتقان 
ذهبية  قبة  عليها  ترتكز  اأ�صالع  ثمانية  حيث  امل�رشفة،  ال�صخرة  لقبة  الهند�صية،  والروعة 
تظهر كاأنها مراآة حمدبة، تعك�ص يف داخلها وجه ال�صماء مبا فيه من عنا�رش اجلمال، ولكن 
هذا اجلمال مل يكتمل جماله ب�صبب احل�صار، ومنغ�صات اإجراءات االحتالل، التي ي�صعر بها 
امل�صجد  ال�صالة يف  الأداء  احل�صور  يريدون  عندما  اجلمعة،  يوم  امل�صلون  النا�ص، وخا�صة 
االحتالل  الإجراءات  يتعر�صون  حيث  اجلمعة،  �صالة  بعد  يتفرقون  عندما  اأو  االأق�صى، 
واعتداءاته، التي ال يكاد يفلت اأحد منها. ولكن هذه القبة اجلميلة التي مالأت قلوب النا�ص 
يف القد�ص، ومبا فيها ولها من مكانة قد�صية يف نفو�ص امل�صلمني، يعلن ال�صاعر باأننا �صنقدم 

لها احلماية الكاملة، و�صنحملها فوق اأكتافنا، ونفديها باأنف�صنا اإذا جار الزمان عليها.
لها  كلها  باأنها  واأبنيتها،  القد�ص  مدينة  حجارة  قد�صية  يظهر  اأن  ال�صاعر  حاول  وقد 
دالالت ت�صري اإىل الديانة امل�صيحية اأو االإ�صالمية، التي ا�صتمرت وت�صتمر عراقتها عرب القرون 
وحفريات  هدم  من  الزمان  عليها  جار  اأو  واقعها،  تغيري  اليهود  حاول  فمهما  االآن،  واإىل 
واأنفاق، ف�صتبقى هذه احلجارة، وتلك االأبنية �صاهدة على اأ�صالتها وحقيقتها. وال�صاعر يف 
هذه ال�صورة يحاول اأن يلّون �صورته باألوان المعة ناعمة، فجاء باالأزرق والذهبي، و�صفاء 
اللون املنعك�ص لل�صماء يف املراآة املحدبة، وتدفق االألوان يوؤدي اإىل تدفق املعاين، فاالألوان 

تتعدد ح�صب تنوع الدالالت واالإيحاءات. )29( 
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة الثامنة:  - 

يف القد�س اأعمدُة الرخام الداكناُت

 

كاأنَّ تعريق الرّخاِم دخاْن

 

ونوافٌذ تعلو امل�شاجد والكنائ�س،

 

باِح تريه كيف النق�س بالألوان، اأم�شكْت بيد ال�شُّ

 

َوْهَو يقول: »ل بل هكذا«،
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 فتقول: »ل بل هكذا«،
حتى اإذا طال اخلالُف تقا�شما

 

فال�شبُح حرٌّ خارج العتبات لكْن

 

 اإن اأراد دخولها
ى بحكم نوافِذ الرّحمْن )30( فعليه اأن ير�شَ

تك�صف �صورة القد�ص يف هذه اللوحة عن واقع املدينة املقد�صة، فال�صاعر، واإن حاول اأن 
يظهر اأعمدة الرخام املنت�رشة هنا وهناك يف اأبنية املدينة، باأنها رغم دكنتها وتغري لونها 
مع مرور الزمن، اإال اأننا نرى فيها اأ�صالة املدينة وعراقتها، وتاريخها العربي واالإ�صالمي، 
وعراقة  كنعان  اأ�صالة  فيها  اأننا نحن جند  اإال  االحتالل،  تعجب  ال  الدكنة  كانت  ولو  حتى 
املحتل  مّثل  املقد�صة،  املدينة  واأهل  املحتل  بني  حوار  اإجراء  على  ال�صاعر  ويعمل  يبو�ص، 
ت�صخي�صه لنوافذ تعلو امل�صاجد والكنائ�ص، وهي فتحات يطل منها املحتل ملراقبة املدينة 
اأن  حاول  الذي  باح،  لل�صُّ وت�صخي�صه  جتريده  املدينة  اأهل  ومّثل  فيهم،  والتحكم  و�صكانها 

يتحرى حقيقة ما يجري اأو يتعرف على ما طراأ على هذه املدينة املقد�صة. 
باح لرتيه التغيريات التي ح�صلت يف املدينة، وما  النوافذ باالإم�صاك بيد ال�صُّ وتقوم 
باأن كاًل منها يحاول  احلوار،  اإىل خالف من خالل  االأمر  واألوان، ويتحول  نقو�ص  طراأ من 
يخرج  اجلدال،  وبعد  كذا...  على  يدل  ْعلرَم  املرَ هذا  وباأن  ال�صواب،  هو  راأيه  باأن  االآخر  اإقناع 
ال�صبح )اأهل املدينة( خارج االأ�صوار، وال ي�صمح له بتعدية العتبات والدخول، اإال بعد اأن ينال 
االإذن، اأو يح�صل على الت�رشيح من النوافذ )املحتل( بالدخول. وكاأن ال�صاعر يريد اأن يو�صل 
ر�صالة باأن كل ما يف املدينة قد تغري، والتغيري �صمل البنايات واالأمكنة، واملعامل، والنا�ص، 
واأن كل ما فيها خا�صع ل�صلطة املحتل، بل ولراأي املحتل، فهو يتحكم يف جمريات االأمور 

كيفما ي�صاء.
وال�صاعر يف هذه ال�صورة جعل الن�ص مفتوحًا على بع�ص التاأويالت التي هياأها النظام 
ال�صيميائي للغته ال�صعرية، اأو فلنقل ب�صبب الفجوة بني النظام املعياري املاألوف، والنظام 

ال�صعري الذي جاء عليه ن�ص هذه اللوحة )31( . 
النوافذ؟  بكلمة  ق�صد  ماذا  والكنائ�ص«  امل�صاجد  تعلو  »ونوافذ  ال�صاعر:  قال  فعندما 
اأّولنا �صابقًا. ثم هذه  الكلمة؟ هل ق�صد بها مناطق املراقبة للمحتل؟ كما  وعالم تدل هذه 
باح« وهو )�صعلة القنديل( )32( ، لرتيه »كيف  النوافذ – )اأو من بداخلها( – اأم�صكت بيد »ال�صُّ
باالألوان؟  بالنق�ص  املق�صود  وما   ، ْبح؟  ال�صُّ باح  بال�صَّ ال�صاعر  ق�صد  هل  باالألوان«،  النق�ص 
ومل ح�صل اجلدال بينهما فيما بعد؟ وجند ال�صاعر ي�صند كلمة »يد« اإىل غري ما ت�صند اإليه يف 
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يد؟ فال�صاعر هنا  القنديل  ل�صعلة  القنديل( وهل  )�صعلة  باح«  »ال�صُّ اإىل  اأ�صندها  العادة، فهو 
اأوقع املتلقي يف اإ�صكالية غرابة االإ�صناد، وهو معطى مل تاألفه الذاكرة ويوؤدي اإىل قائمة من 

التوقعات )33( .
ثم جند بعد اخلالف اأن ال�صبح خارج العتبات وخلف الباب، فكيف �صار ال�صبح كذلك؟ 
باح هو ال�صبح؟ اأو حتول اإىل �صبح؟ اأو غري ذلك؟ من ذلك ترى اأن االنزياح بني  ، وهل ال�صُّ
على  املتوقع  وغري  املفاجئ  االنتقال  مع  تزامنت  تاأويلية،  اإ�صكالية  خلق  االإ�صناد  اأطراف 
م�صتوى اخلطاب ال�صعري، اأدى اإىل عائق تاأويلي اآخر، بني ما بعد ال�صطر ال�صعري »حتى اإذا 

طال اخلالف تقا�صما« مع ما قبله.
باح«، و«ال�صبح« تقاربًا يف الداللة واملعنى، فقد اأظهر القدماء  ولكن رمبا جند يف ال�صُّ
يف معاجمهم دالالت الألفاظ وتف�صريها، وفيها ذكر املرادف اأو �صبهه، اأو ما يقرب منه )34( 
ولذا  واإ�صاءة،  نور  فيه  ال�صبح  وكذلك  واإ�صاءة،  نور  وفيها  القنديل،  �صعلة  هو  باح  فال�صُّ  ،
اأو حتى   )35( الرتادف  اأ�صا�ص  على  تف�صريها  املعنى ميكن  املتقاربة يف  امل�صطلحات  فاإن 

املتقاربة يف اللفظ، ال�رشط يف ذلك اأن تت�صكل واأن تنظم يف �صياق له داللته ومعناه. )36( 
وحتقيق  الربط  حاولنا  اإذا  ظاهريًا،  الن�ص  يف  االنقطاع  هذا  نبقى  قد  فاإننا  ولهذا 
اأو�صحناه عند تعليقنا على ال�صورة بعد ن�ص  التجان�ص الداخلي بني مكونات الن�ص، كما 

بح«. باح« و»ال�صُّ هذه اللوحة مبا�رشة،اأو عند بيان التقارب يف الداللة واملعنى بني »ال�صُّ
ويعمل ال�صاعر على اإدخال اأ�صلوب ال�رشط يف قوله »حتى طال اخلالف تقا�صما« فهو 
رتب على فعل ال�رشط اإحلاح طول مدة اخلالف، ورتب على فعل اجلزاء تقا�صم ما كانا فيه 
يختلفان، وكذلك االأمر يف قوله »اإن اأرادوا دخولها، فعليه اأن ير�صى بحكم نوافذ الّرحمن«، 

وهذا االأ�صلوب ي�صري اإىل دقة النظم وتالحم اأجزائه. )37( 
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة التا�شعة:  - 

يف القد�س مدر�شٌة ململوٍك اأتى مما وراَء النهر،

 

باعوه ب�شوق نخا�شٍة يف اأ�شفهاَن

 

لتاجر من اأهل بغداٍد اأتى حلباً

 

فخاف اأمريُها من زرقٍة يف عينِه الُي�رسى،

 

فاأعطاه لقافلٍة اأتت م�رساً،

 

فاأ�شبح بعد ب�شِع �شنني غالَّب املغوِل

 

و�شاحَب ال�شلطاْن )38(
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يتحدث ال�صاعر يف �صورة القد�ص التا�صعة يف هذه اللوحة، عن مدر�صة خا�صة باملماليك، 
والوجيهية،  ال�صالمية،  املدر�صة  منها:  املماليك  اأن�صاأها  عدة  مدار�ص  الواقع  يف  هي  )بل 
اأحد املماليك، ولعله  . وتركز حديثه على   )39( والتنكزية، والقادرية، واحل�صينية، وغريها( 
الظاهر بيرب�ص، فمن ناحية اأ�صوله فهو مما وراء النهر، بيع يف �صوق النخا�صة يف اأ�صفهان، 
ثم و�صل م�رش، وا�صتلم ال�صلطة واأ�صبح حاكم امل�صلمني يف م�رش، وقاد جي�صًا مع اململوك 
اأجالهم عن بالد  قطز وانت�رش على املغول يف معركة عني جالوت، واأخذ يطاردهم حتى 
امل�صلمني وكان يرتدد على القد�ص وابتنى له مدر�صة ما زالت قائمة اإىل االآن، وهي �صاهدة 

على حكم امل�صلمني اأيام املماليك للقد�ص، وعلى اأن القد�ص اأر�ص اإ�صالمية بكل ما فيها.
ولكن مِلرَ اأ�صهب ال�صاعر احلديث عن هذا اململوك؟ ، وكان با�صتطاعته اأن يذكر ا�صمه فقط 
ويعرف به، لعل ال�صاعر ق�صد من ذلك اأن يعّرف االآخر االإ�رشائيلي، الذي ينكر التاريخ ويعمل 
على تزييف الوقائع، باأن تاريخنا وا�صح ومعروف ال لب�ص فيه يف هذه املدينة املقد�صة، 
واأن تاريخكم مزيف ال حقيقة له، وال اأثر يدل عليه، واأن املماليك امل�صلمني كانوا من بني 
امل�صلمني الذين كانت القد�ص حتت حمايتهم وحكمهم، واأنهم تركوا اآثارهم الوا�صحة فيها. 

مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة العا�رسة:  - 

يف القد�س رائحة تلخ�س بابالً والهنَد يف دكان عطاٍر

 

بخان الزيْت

 

واهلِل رائحٌة لها لغٌة �شتفهُمها اإذا اأ�شغيْت

 

 وتقول يل
 : اإذ يطلقون قنابل الغاز امل�شيِّل للدموِع عليَّ

 

 »ل حتفل بهم«
 وتفوح من بعد انح�شار الغاز، وهي تقول يل: 

»اأراأيت!» )40( 

يقدم ال�صاعر يف هذه اللوحة، �صورة رائعة للقد�ص، �صورة من �صور املقاومة للمحتل 
ال�صاعر على تقدمي م�صهد تاريخي منذ مئات، بل  البداية يعمل  واإجراءاته، واعتداءاته، يف 
اآالف ال�صنني ملدينة القد�ص، م�صهد من بابل والهند، ليذكر بح�صارتهم وجتارتهم، وتواجدهم 
يف املدينة املقد�صة من خالل جموداتهم يف دكاكني العطارين يف خان الزيت، حيث تنبعث 

رائحة من دكان العطار ت�صتطيع اأن تقاوم اإجراءات واعتداءات املحتل.
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هذه  باأن  ي�صدق  مل  ال�صاعر  وكاأن  ناطق،  اإن�صان  اإىل  ال�صاعر«الرائحة«  وي�صخ�ص 
الرائحة باأنها قادرة على فعل �صيء،  »الرائحة« لها لغة خا�صة، لغة املقاومة، وتق�صم له 
وبخا�صة مقاومتها لرائحة الغاز امل�صيل للدموع الذي يطلقه اليهود على اأهل مدينة بيت 
املقد�ص، وتخربه باأنه اإذا �صادف واأطلق اليهود هذه املادة امل�صيلة للدموع فال حتفل بهم 
اأو تهتم. وفعاًل، اأثبتت هذه الرائحة قدرتها على مقاومة هذه املادة امل�صيلة للدموع عندما 
اأطلقها املحتل على الفل�صطينيني، واإذا بقنابل الغاز ال اأثر وال تاأثري لها على النا�ص. ب�صبب 
بهيئة  )الرائحة(  هذه  له  تقول  ثم  العطارين،  دكاكني  من  تنبعث  التي  املقاومة  الرائحة 
املنت�رشة: »اأراأيت! ». وكاأن ال�صاعر من خالل �رشده لهذه الواقعة يريد اأن يثبت اأن كل ما يف 
القد�ص يقاوم املحتل، حتى الروائح التي ت�صدر عن دكاكني العطارين؛ الأنها متثل احلقيقة 
والواقع وال�صدق واالأ�صالة، ال الزيف واخلداع. ويقدم ال�صاعر احلوار بني »الرائحة« امل�صّخ�صة 
وبني الراوي، بطريقة حوارية ق�ص�صية تدل على مقدرة ال�صاعر، ومتكنه من الق�ص وال�رشد 

والنظم.
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة احلادية ع�رسة:  - 

يف القد�س يرتاح التناق�ُس،

 

والعجائُب لي�س ينكرُها الِعباُد،

 

كاأنها ِقطع القما�ِس يقلبوَن قدميها وجديَدها،

 

واملعجزاُت هناك ُتْلَم�ُس بالَيَدْيْن )41( 
التي  والعجائب  التناق�صات  اللوحة من خالل  القد�ص يف هذه  ال�صاعر �صورة  ويظهر 
يعي�صها النا�ص )العباد( يف هذه املدينة املقد�صة، فلكرثة االأهوال واجلرائم التي تعر�ص لها 
ويعاي�صونها،  النا�ص  يلم�صها  اإىل عجائب وغرائب  املحتل، حتولت حياتهم  النا�ص من هذا 
ب�صبب املمار�صات االحتاللية القدمية واجلديدة، وكاأنها قطع قما�ص يقلبونها، في�صاهدون 
اليهودية،  واالعتداءات  املاآ�صي  حجم  ت�صوير  على  ال�صاعر  يعمل  وبذلك  وجديدها،  قدميها 
فهي اأّدت اإىل تناق�صات يف ال�صلوك واملمار�صة، واإىل عجائب وغرائب، واإىل معجزات ي�صعب 
ت�صديقها، لدرجة اأن هذه املمار�صات اأ�صبحت تلم�ص باليدين، وحت�ص يف واقع احلياة، فال 

جمال للتكذيب اأو املراوغة اأو الت�صكيك.
اإن ارتياح التناق�ص فيه »ت�صوير ي�صف عن قمة املعاناة، واإيحاء يف التقرير، و�رشب 
العادي » )42(  اإليه للتعبري عن املثري واملده�ص وغري  ُيْفزع  الذي  من االنحراف االأ�صلوبي، 
وهذا يتناغم مع هول العجائب واملعجزات التي حلت بالقد�ص. ولكن » لي�ص و�صوح االأدب 
اإذ ينبغي لهذا الغر�ص نف�صه  يتعار�ص مع ما قد ي�صعه االأديب لنف�صه من غر�ص التعمية؛ 
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ملب�صًا؛  اإىل جعل كالمه  يرمي  االأديب  اأن  القارئ  اأو  ال�صامع  واأن يعرف  وا�صحًا،  اأن يكون 
لي�صل من وراء اللب�ص اإىل اأثر اأدبي معني » )43( . وكاأن ال�صاعر اأراد اأن يخرب باأنه رغم كرثة 
الغرائب والعجائب واملعجزات، التي حدثت يف هذه املدينة املقد�صة، فقد اأّدت اإىل �صيء من 
التناق�ص الذي اأ�صبح لكرثته وانت�صاره وح�صوره، ي�صعر باالرتياح، فهو امل�صيطر على حياة 
النقائ�ص،  ت�صخي�ص  التعمية من خالل  اإىل  يلجاأ  وال�صاعر هنا  واأجوائها،  املقد�صة  املدينة 

فهي كالكائن احلي ت�صعر بالراحة واالطمئنان مثل الكائنات الب�رشية احلية.
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة الثانية ع�رسة:  - 

يف القد�س لو �شافحت �شيخاً اأو مل�شت بنايًة

 

لوجْدَت منقو�شاً على كفيَك ن�س ق�شيدٍة

 

يا ابن الكرام اأو اثنتنْي )44( 

ل�صيخ  م�صافحتك  خالل:  من  متثلت  فقد  اخلاطفة  اللوحة  هذه  يف  القد�ص  �صورة  اأما 
– ورمبا  اأن ق�صيدة قد نق�صت على يديك  اأو مالم�صة بناية مقد�صية، فاإنك �صتجد  مقد�صي، 
اأكرث من ق�صيدة – كتب فيها: يا ابن الكرام. وال�صاعر يحاول يف هذه اللوحة اأن يظهر حقيقة 
نف�صيته،  واقع  عن  ويك�صف  االأمر،  بحقيقة  �صيتحدث  فكالهما  والناطقة،  ال�صامتة  املدينة 
وباأن كليهما وبن�ص واحد: »يا ابن الكرام«. وهي داللة لفظية تدل على ح�صن اخللق وقوامة 

ال�صلوك واحلديث.
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة الثالثة ع�رسة:  - 

يف القد�س، رغم تتابع النَّكباِت،

 

، ريح طفولٍة، ريح براءة يف اجلوِّ

 

فرتى احلماَم يطريُ

 

يعلن دولة يف الريِح بني ر�شا�شتنْي )45( 

يظهر الربغوثي يف هذه ال�صورة – وبعد جملة اعرتا�صية يك�صف فيها تتابع النكبات 
اأو  الرباءة،  رمز  هو  الذي  اجلو،  يف  احلمام  –طائر  املقد�صة  املدينة  اأهل  على  وامل�صائب 
الطفولة الربيئة، ومل يقل ال�صاعر رمز ال�صالم؛ الأن اليهود قتلوا ال�صالم يف اأر�ص ال�صالم، وهذا 
احلمام الطائر الربيء يحاول اإقامة دولة يف اجلو بعيداً عن االحتالل، ولكن مع ذلك فاليهود 
ال ي�صمحون بذلك، فالر�صا�ص يحيط بهذه الدولة – الوهمية – من كل جانب. وهنا نت�صاءل: 
هل الر�صا�صتان حتيطان باحلمام اأم بالدولة؟ اأم اأن ال�صاعر ق�صد من الر�صا�صتني القو�صني 
الر�صا�صتان.  منهما  بداًل  يو�صع  واأن   ،  )»  «( التن�صي�ص  عالمتي  على  الدالني  ال�صغريين 
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داللة حما�رشة االحتالل بر�صا�صهم للفل�صطينيني وت�رشفاتهم و�صلوكاتهم واآمالهم، حتى 
اإذا اأرادوا اأن يفكروا باإقامة دولة لهم فوق الريح، فاإنهم لن ي�صمحوا بذلك.

اإن ت�رشيح ال�صاعر باأن احلمام »يعلن دولة يف الريح بني ر�صا�صتني« فيه انزياح عن 
املعيار وخرق لقانون اللغة )46( ، فاحلمام ال يعلن، والذي يعلن ال يعلن دولة يف الريح، ورمبا 
ق�صد من هذا االإعالن للدولة على �صبيل التوهم ال احلقيقة. وكذلك مفردة »ر�صا�صتني« ما 
جدواها هنا؟ ...، فال�صاعر –بناء على ما اأ�صلفنا- اأراد اأن يحدث فجوة يف اللغة والداللة، من 
خالل هذا ال�صطر ال�صعري الذي ينفتح عند املتلقي اإىل تاأويالت متعددة، تخدم يف نهايتها 
باإقامة  اإىل حقيقة وواقع. تتمثل  ال�صاعر حتويلها  ياأمل  ال�صعرية املتخيلة، والتي  ال�صورة 

الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ص ال�رشيف.
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة الرابعة ع�رسة:  - 

يف القد�س تنتظم القبوُر،

 

كاأنهن �شطور تاريِخ املدينِة والكتاُب تراُبها

 

الكلُّ مرُّوا من هنا

 

فالقد�س َتْقَبُل َمْن اأتاها كافراً اأو موؤمنا

 

اأُمرُْر بها واقراأ �شواَهدها بكل لغاِت اأهل الأر�ِس

 

ْقالُب والُب�شناُق فيها الزجُن والإفرجُن والِقْفجاُق وال�شِّ

 

والتاتاُر والأتراُك، اأهُل اهلِل والُهالّك،

 

اُك، �شَّ والفقراُء وامُلالُّك، والفجاُر والنُّ

 

ى فيها كلُّ َمْن وطئ الثَّ

 

كانوا الهوام�َس يف الكتاِب فاأ�شبحوا ن�ّس املدينِة قبلنا

 

يا كاتَب التاريِخ ماذا جدَّ فا�شتثنيتنا

 

 اأراأيتها �شاقت علينا وحدنا! 
يا �شيُخ فلُتِعِد الكتابَة والقراءَة مرًة اأخرى

 

َنْت )47( اأراك حَلَ

املدينة  هذه  تاريخ  بني  ال�صاعر  فيها  جمع  الق�صيدة  هذه  من  االأخرية  قبل  ال�صورة 
الذي جمع بني االأمم  التاريخ  التاريخ احلقيقي والواقع املزيف،  املقد�صة وحا�رشها، بني 
املختلفة التي مرت بالقد�ص و�صكنتها واأقامت فيها، وتركت فيها قبوراً لها، كاأنها �صطور 
تاريخ هذه املدينة، والذي مر بها، وا�صتقر فيها من هوؤالء، ُيظهر اأن هذه املدينة املقد�صة 
وال�صواهد   « موؤمنًا  اأو  اأتاها كافراً  »تقبل من  فيها، فهي  الذين ميرون  بكل �صيوفها  تقبل 
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اأمامك من االأمم املختلفة التي �صكنت هذه املدينة، من الزجن واالإفرجن... واالأتراك...  ماثلة 
اإىل قوله »فيها كل من وطئ الرثى«.ولكننا ال جند ال�صاعر ي�صجل اليهود �صمن هذه االأمم، 
الأن ال�صاعر يريد اأن يظهر اأن ال وجود، وال تاريخ لليهود يف القد�ص، واإن وجدوا فقد كانوا 
هام�صًا يف الكتاب، واإن اأ�صبحوا االآن هم الن�ص ونحن االآن حا�صية اأو هام�ص » منت ن�ٍص اأنت 
حا�صية عليه وهام�ص » )48( . ولكن الواقع املزيف الذي يظهر فيه االحتالل اليهودي باأنهم 
اأ�صبحوا هم االأ�صل وهم الن�ص، لن يدوم هذا الواقع و�صيتغري باإذن اهلل، فالطارئ يزول واإن 

طال الوقت، واالأ�صل يبقى مهما حاول االآخر طم�ص هويته.
وبعد هذه ال�صورة التاريخية – التي ما فتئت تتدفق على ذاكرة ال�صاعر – يكرر ال�صاعر 
اإياه: »ماذا  نداءه لكاتب التاريخ )كما حدث يف اللوحة الرابعة( الئمًا ومقرعًا له، و�صائاًل 
جدَّ فا�صتثنيتنا » بعد اأن حاول يف اللوحة الرابعة اأن يذكره باأن املواطن احلقيقي ما زال 
مقيمًا يف املدينة واإن بدا متخفيًا، وهنا يعنفه ال�صاعر ويطلب منه اإعادة القراءة والكتابة 
حتى يكتب ال�صواب واحلقيقة؛ الأنه بت�رشفه املحّرف للحقيقة، املزّيف للواقع يكون قد وقع 
يف االنحراف واللحن واخلطاأ. وال�صاعر يف هذه اللوحة يركز على املكان بعمقه التاريخي، 
ويجعل منه منبعًا حلوارية اللغة، وحوارية ال�صورة، ومنجمًا لتزويد قوة التعبري عن الهوية 
املقد�صة وامل�صري الأهلها الذين اأقاموا فيها عرب التاريخ )49( ، فرغم كل من اأقام يف القد�ص 
من اأمم و�صعوب اإال اأنهم كلهم اأ�صبحوا الهام�ص املرتوك، وغريهم املحتل، هو الذي اأ�صبح 
اأن  التاريخ  املقد�صة. ولهذا على كاتب  املدينة  الن�ص احلا�رش واملقيم وامل�صوؤول يف هذه 

يعيد النظر.
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة اخلام�شة ع�رسة:  - 

العني ُتغِم�ُس، ثم تنظرُ،

 

�شائق ال�شيارِة ال�شفراِء، ماَل بنا �َشمالً

 

نائياً عن بابها

 

 والقد�س �شارت خلفنا
والعنُي تب�رسُها مبراآِة اليمني،

 

تغريت األواُنها يف ال�شم�س، من قبِل الغياْب

 

اإْذ فاجاأتني ب�شمٌة
مل اأدِر كيف ت�شللت للوجِه

 

قالت يل وقد اأمعنُت ما اأمعْنْت

 

ياأيها الباكي وراء ال�شور، اأحمٌق اأنت؟ 

 

اأجننْت؟ 
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ل تبِك عيُنك اأيها املن�شيُّ من منت الكتاْب

 

ل تبك عيُنك اأيها العربيُّ واعلْم اّنُه

 

يف القد�ِس َمْن يف القد�ِس لكْن

 

ل اأري يف القد�ِس اإل اأنْت )50(

ويختم ال�صاعر متيم الربغوثي رائعته، بل مطولته يف لوحته االأخرية، ب�صورة القد�ص 
فمنعه  املقد�صة  املدينة  يدخل  اأن  اأن حاول  بعد  وذلك  املبا�رشة،  العينية  روؤيته  من خالل 
عن  ي�صتقلها  التي  ال�صفراء  ال�صيارة  انحرفت  فلذلك  الدخول،  من  و�صورها  االأعادي  قانون 
باب املدينة حتى اأ�صبحت القد�ص خلفه، واإن كان ما زال يتابعها من خالل املراآة اجلانبية 
حلظات  اآخر  حتى  القد�ص  اإىل  النظر  يدمي  اأن  يريد  ال�صاعر  وكاأن  ال�صيارة،  ميني  على  التي 
األوانها بذهاب النور واقرتاب الظالم. وبينما هو يف  قربه منها وقبل الغياب، واإن تغريت 
تلك اللحظات اإذ به يبت�صم ابت�صامه مفاجئة، ت�صللت اإىل وجهه، م�صخ�صًا لها ب�صورة ال�صائل 
الالئم النا�صح، فبعد اأن المته على بكائه خلف �صور القد�ص، نعتته باحلمق واجلنون، ونهته 
عن البكاء؛ الأن اليهود حاولوا م�صحه من منت الكتاب، وجعله يف الهام�ص اأو احلا�صية، كما 
اأ�صارت اللوحات ال�صابقة. ومع ذلك فهي توا�صيه وت�صد من اأزره. باأنه هو العربي، وباأنه لي�ص 
يف القد�ص غريه – واإن وجد يف خارج اأ�صوارها – فهو داخلها يعي�ص من خالل اأفكاره، ومن 
خالل الفل�صطيني االآخر املتلثم داخل االأ�صوار لينق�ص على االحتالل يف ال�صاعة املوجودة، 

وتطمئنه باأنها ال ترى يف القد�ص »اإال اأنت«.
وال�صاعر اإذ حاول اأن يوّدع القد�ص بنظراته، لكنه ي�رّش على اأنه هو العربي الباقي على 
ترابها، واإن حاول العدو طرده منها؛ الأنه هو املنت وغريه احلا�صية اأو الهام�ص. وال�صاعر، واإن 
بداأ ق�صيدته مت�صائمًا ممنوعًا من دخولها، ينهيها بنظرة متفائلة باأنه هو الباقي يف املدينة 

ولي�ص الوافد املحتل، فهو االأ�صل وابن القد�ص املتجذر فيها. 
ال�صاعر  اأن  لنا  تبني  الق�صيدة،  هذه  يف  ال�صابقة  اللوحات  ل�صور  عر�صنا  خالل  من 
ال�صور  كانت  وقد  املتلقي،  عند  التاأثري  يف  الزيادة  اأجل  من  ال�صورة  تتابع  على  حر�ص 
مرتابطة يف جمموعها بحيث يكّون منها �صورة كربى )51( تتج�صد فيها املعاناة العظيمة 
للمدينة املقد�صة، وتظهر ممار�صات االحتالل التي حتاول اأن تغري من �صورة القد�ص العتيقة 
ال�صعرية  اأن يو�صله من خالل �صوره  ال�صاعر  اأبنائها، وهذا ما حاول  واالأ�صيلة يف نفو�ص 
التي تعمل للتعبري عن االأفكار واالنفعاالت عن طريق االإيحاء ق�صد التاأثري يف املتلقي. )52( 
. ولتعمل هذه ال�صور ال�صعرية يف جمموعها يف هذه الق�صيدة على ت�صكيل لوحة فنية كربى، 
باأ�صواقها  بتاريخها وحا�رشها،  القد�ص،  لوحة ملدينة  اأعظم  منها  لر�صم  لفنان  اأعطيت  لو 
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وباإجراءات  ال�صخرة،  وبقبة  واأمواتا،  اأحياء  باأنا�صها  وعراقتها،  بح�صارتها  وبناياتها، 
املحتل، وباأ�صوارها... لتكّون يف النهاية اأعظم لوحة فنية ملونة، اأخذت من ق�صيدة تعّد من 

اأهم الق�صائد ال�صعرية واأعظمها التي قيلت يف القد�ص عرب رحلة الزمن.
ثانياً: �شورة القد�س يف الق�شائد الأخرى من الديوان:  ◄ 
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة ال�شاد�شة ع�رسة:  - 

�صورة القد�ص يف ق�صيدة “اجلليل” التي مطلعها: )53( 
فنطرب ل�شم املرِج، مرِج بن عامِر  مير بنا ا�ش���م املرِج مرِج بن عامٍر

حيث يقول ال�صاعر فيها: 

جليٌل هو الن�سُّ ينذر اأعداءنا بالزّواِل،

 

و�َشْوِء الوجوِه، ويْعِلمُنا اأننا

 

 �شنجو�س خالل الديار،
هو الو�شم يف اليد ُيحبُط كلَّ حماولة 

 للتنا�شي،
وكالواجب الأبديِّ اللحوح

 

يطالبنا بالأمْل )54(

ومنها: 

وجليٌل هو الولُد النا�رسيُّ الذي

 

يرتقي كلَّ يوم �شليباً

 

فيحمله، ل اأحّدُد من ِمنها يحمُل الآَن 
�شاحَبُه،

 

وي�شري اإىل القد�س م�شت�شهداً حافياً )55( 

القراآن  اإىل  اأعاله  الن�ص  خالل  ومن  هذه،  ق�صيدته  يف  الربغوثي  متيم  ال�صاعر  يعود 
ا  ْثنرَ عرَ ا برَ ْعُد اأُوالُهمرَ اء ورَ ا جرَ اإِذرَ الكرمي، وبالذات اإىل �صورة االإ�رشاء، حيث يقول اهلل عز وجل: {فرَ
ْفُعواًل})56( وقوله تعاىل:  ْعداً مَّ انرَ ورَ كرَ اِر ورَ ا�ُصواْ ِخالرَلرَ الدِّيرَ جرَ ِديٍد فرَ اأْ�ٍص �صرَ ا اأُْويِل برَ نرَ اداً لَّ لرَْيُكْم ِعبرَ عرَ
واْ  ُ ِلُيترَربِّ ٍة ورَ رَّ لرَ مرَ اأرَوَّ ُلوُه  خرَ ا درَ مرَ �ْصِجدرَ كرَ امْلرَ ْدُخُلواْ  ِليرَ ُكْم ورَ واْ ُوُجوهرَ �ُصووؤُ ِة ِليرَ ْعُد االآِخررَ اء ورَ ا جرَ اإِذرَ {فرَ

ْتِبرياً } )57( . لرَْواْ ترَ ا عرَ مرَ
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تنا�صية  اقتبا�صية  عالقة  يقيم  الربغوثي  ال�صاعر  جند  القراآين  الن�ص  هذا  خالل  ومن 
مع االآيات القراآنية؛ ليدلل على زوال اليهود، وعلى اأن امل�صلمني �صيجو�صون خالل ديارهم، 
ويلحقوا االإ�صاءة والهوان والهزمية بهم، واأن هذا االأمر هو حقيقة وواقع، وواجب احلدوث 
كالو�صم على اليد ال يتغري، و�صنة اهلل وحكمه وقراره ال يتغري ب�صاأن اليهود الظاملني، وهذا 
ما يبعث فينا االأمل بقرب الن�رش والفرج. وال�صاعر يف هذه ال�صورة ومن خالل هذه اللوحة، 
القد�ص خا�صة، بحيث جاءت عنا�رش  اليهود يف فل�صطني عامة، ويف  يقدم �صورة مل�صري 
ال�صاعر  يقدم  ثم  لليهود.  املحتوم  امل�صري  لتظهر  الكرمي  القراآن  من  ماأخوذة  ال�صورة  هذه 
�صورة للقد�ص من خالل �صورة �صيدنا امل�صيح – عليه ال�صالم – عندما جاء اإىل القد�ص حايف 

القدمني لل�صهادة فيها.
من  متخذا  العام،  الفل�صطيني  للم�صهد  �صورة  اأي�صًا  يقدم  هذه،  ق�صيدته  يف  ال�صاعر 
وكاأن  فل�صطني،  للحديث عن  الفل�صطيني( مكانًا جغرافيًا  )ال�صمال  ابن عامر  اجلليل ومرج 
هي  نهرها  اإىل  بحرها  ومن  جنوبها،  اإىل  �صمالها  من  فل�صطني  باأن  يذكر  اأن  يريد  ال�صاعر 
جنح  – وقد  ال�صالم  – عليه  امل�صيح  ومهد  االأنبياء،  اأر�ص  فهي  مباركة،  فل�صطينية  اأر�ص 
اأن  ال�صاعر عندما ا�صتخدم مفردة )اجلليل( ؛ ليبداأ بها كل مقطع �صعري لهذه الق�صيدة بعد 
اأ�صقط منها )األ( التعريف، ولي�صتخدم بعد ذلك داللتها على العظمة متخذاً معنى )عظيم( ، اأو 

)كبري( القدر من لفظة جليل.
وء الوجوه« وقوله »�صنجو�ص خالل الديار«  اإن يف قول ال�صاعر يف ال�صورة االأوىل »و�صرَ
جاء بهما ال�صاعر من قبيل ا�صتح�صاره لن�ص غائب عن الن�ص، وهو ن�ص االآيتني الكرميتني 
االهتمام به يف  ازداد  الغائب  بالن�ص  اآنفًا، واالهتمام  اأوردتهما  اللتني  االإ�رشاء  �صورة  من 
الدرا�صات النقدية املعا�رشة ب�صبب طبيعة اخلطاب االأدبي اجلديد. )58( . وبهذا عمد ال�صاعر 
اإىل الن�ص القراآين ليدلل من خالله على �صحة ما يعتقد به، وهذا الن�ص الغائب )القراآين( ، 

واإن كان غائبًا عن الن�ص ال�صعري، لكنه حا�رش يف ذهن ال�صاعر وفكره.
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة ال�شابعة ع�رسة:  - 

�صورة القد�ص يف ق�صيدة القهوة التي مطلعها: 
�شّبي لعمك يا َن�َوار القه�وْة

 

ك التاريْخ )59( ل ت�شتحي من عمِّ

وفيها يقول: 

هل �شرتدُّ اأنطاكيُة الإفرجَن اأم ي�شلون حتى القد�س؟ 

 

ما قال اخلليفة للمبلغ اأنهم و�شلوا؟ )60(
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واأفكاره،  معانيه  من  الكثري  منه  لياأخذ  التاريخ  اإىل  اأ�صعاره  معظم  يف  ال�صاعر  يعمد 
وقد  القدمية،  الرتاثية  امل�صميات  اأو  امل�صطلحات  من  )االإفرجن(  كلمة  وحتى  فاإنطاكية، 
�صبقت  ملرحلة  ا�صتح�صارية  ا�صتفهامية  �صورة  خاللهما  من  ليقدم  ال�صاعر،  بينهما  جمع 
ال�صليبيني، ويف  العهد الرتكي، واالإفرجن ق�صد بها  التاريخ، فاإنطاكية، رمبا ق�صد بها  يف 
الفرتة احتل  اأن حتررت فيما بعد، ويف تلك  اإىل  اإمارة �صليبية  اأنطاكية  فرتة م�صت كانت 
ح�صل  ما  املا�صي  �صورة  من  ي�صتح�رش  اأن  يريد  رمبا  هذا  فت�صاوؤله  القد�ص،  ال�صليبيون 
للقد�ص على يد ال�صليبيني، وما حدث للقد�ص االآن على يد اليهود، وبتاآمر وتخطيط ودعم من 
الغرب ال�صليبي. ليقدم �صورة القد�ص حتت االحتالل اليهودي متماهية مع �صورة القد�ص 
اأيام االحتالل ال�صليبي، وكاأن التاريخ يعيد نف�صه. ويف ال�صطر ال�صعري الثاين يحاول ال�صاعر 
اأن يظهر تلكوؤ اخلليفة، وتباطوؤ ا�صتجابة احلاكم امل�صلم ملا حل بالقد�ص عندما و�صله اخلرب، 
فماذا فعل احلاكم؟ وماذا ع�صاه اأن يقول ملن بّلغه بو�صول االأجنبي للقد�ص؟ وملاذا ال يكون 

هو اأول من يعلم بخرب و�صول االأعداء للقد�ص؟ .
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة الثامنة ع�رسة:  - 

�صورة القد�ص يف ق�صيدة »قبلي ما بني عينينا اعتذاراً يا �صماء« والتي مطلعها: 
قّبلي ما بني عينينا اعتذاراً يا �شماء

 

)16( ُيحتمْل  ل  ما  منك  حملنا  قد 

وفيها يقول: 
يا �شماْء

 

اأبلغي يف ليلِة الإ�رساء َمْن بامل�شجد الأق�شى ُي�َشلِّي

 

من نبيٍّ اأو اإماْم

 

ا�شمعوا يا َمْن عليهم �شلواُت اهلِل �رسٌب من حماْم

 

واأذان يف الأعايل يرتّدْد

 

ً بينكم من كلَّم اهلل جهارا

 

ً والذي مل ي�شَل نارا

 

ً رت اجلناُن دارا والذي عن اأمره َعمَّ

 

ً والذي يحيا مدى الدهر �رِسارا

 

ً حا�رساً اأو غائباً يبدد وي�شتخفي مرارا

 

والذي قد اأتعب النا�س انتظاراً

 

ليلَة املعراِج يف املحراِب من خلف حممْد )62( 
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ليلة  اإىل  ال�صاعر  يعود  حيث  الديني،  التاريخ  من  هذه  القد�ص  �صورة  ال�صاعر  ي�صتلهم 
من  �صماء(  يا  كلمة  )بعد  االأول  ال�صطر  يف  االإ�رشاء«  »ليلة  كلمة  فيجعل  واملعراج،  االإ�رشاء 
امل�صهد لينهيه بكلمة »ليلة املعراج« يف ال�صطر االأخري، ويقدم يف هذه ال�صورة لوحة دينية 
لل�صالة يف القد�ص، حيث االأنبياء ي�صلون خلف النبي حممد- عليه ال�صالم- ، يف امل�صجد 
�صورة  ي�صتح�رش  كذلك  ولعله  واالأعايل،  القد�ص  ربى  يف  االأذان  �صدى  ويرتدد  االأق�صى، 
امل�صيح- عليه ال�صالم- الذي هو يف حقيقته ما زال حيًا، واإن غاب اأو ا�صتخفى عن امل�صهد 

الب�رشي للنا�ص، لكنه �صياأتي يومًا ويكون من خلف » حممد » واأتباعه.
وجند ال�صاعر ينجح يف ربط مطلع املقطع مع نهايته من خالل تكراره كلمة »ليلة« 
التي اأ�صافها يف البداية اإىل »االإ�رشاء« ويف النهاية اإىل »املعراج«، ويعد اجلرجاين التكرار 
)63( وهذا  )الكالم( االن�صجام واالت�صاق والتنا�صق«  النظم  التي تبث يف  النحو  »من معاين 
واحدة  وحدة  وكاأنه  ليظهر  والنهاية؛  املقطع  بني  والداللة  املعنى  يف  الربط  اإىل  يوؤدي 
متما�صكة. ويظهر امل�صهد التكرار يف هذه اللوحة لقوايف االأ�صطر ال�صعرية )را( وكاأن ال�صاعر 
عقد تنا�صًا مع الفوا�صل القراآنية ل�صورة نوح، ليحدث ال�صاعر نوعًا من التمازج بني النغمة 
املو�صيقية للقافية ال�صعرية، والفا�صلة القراآنية لالآيات الكرمية من هذه ال�صورة )اآية: 8، 9( 

وداللة الكلمات واالأحداث الواردة يف هذه ال�صورة ال�صعرية. 
مالمح من �شورة القد�س يف اللوحة التا�شعة ع�رسة:  - 

�صورة القد�ص يف ق�صيدة »خط على القرب املوؤقت« والتي مطلعها: 
وحي���ُد فيه���ا  م���ن  كلُّ  جم���وع 

 

بخي���ٌل غي���ٌم  فوَق���ه  وكٌل 
تزي���ُد اإذا  تزي���د  ووح�شُته���ا 

 

 )64( متي���ُد  اأر����سٌ  حتت���ه  وكٌل 

ومنها :
وف، �شاأحمُل كي�شاً من ال�شُّ

واأمرُّ به على النا�س كال�شحاذين،
ي�شع كٌل منهم فيه �شيئاً )65(

وفيها: 

، »اإىل اأين تذهبون من هنا؟«، حفيِّ �شوؤاَل ال�شَّ

 

واجلواُب »اإىل الُقْد�ْس«

 

اأ�شُع القد�َس يف الكي�ْس،
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احلروَف الثالثْة،

 

واآلَف ال�شننْي،

 

ما�شي املدينِة �شدًى حول حا�رِسها، )66(

وفيها: 
اإذا و�شعت اأمٌّ ِطفَلها يف القد�ِس

 

تلقاها مالئكٌة وجنوْد،

 

وغابت عنها �شيارُة الإ�شعاِف،

 

وطاقم التمري�ْس،
ما�شي املدينِة �شدى، )67(

يعمل ال�صاعر متيم الربغوثي على تقدمي �صورتني ت�صاوؤميتني للقد�ص يف هذه اللوحة، 
ففي امل�صهد االأول، يحمل ال�صاعر يف هذه الق�صيدة كي�صًا من ال�صوف، يجمع فيه من النا�ص 
ما يريدون اأن ي�صعوه فيه، ومن بني ما و�صعه: »�صوؤالرَ ال�صحفي« عندما �صاأل »اإىل اأين 
تذهبون من هنا؟؟« وقد و�صعه ال�صاعر بني عالمتي تن�صي�ص؛ لي�صعر املتلقي اأن هذا الكالم 
لي�ص من عنده، بل ماأخوذ من غريه. ويجاب ال�صحفي ال�صائل: اإىل القد�ص، في�صع القد�ص يف 
الكي�ص مع ما و�صع. ي�صع احلروف الثالثة املكونة للقد�ص )ق د �ص( ، ومع تاريخ طويل ميتد 

الآالف ال�صنني.
اأخرى للقد�ص، ولكن هذه  الق�صيدة يقدم �صورة ت�صاوؤمية  اآخر يف نف�ص  ثم يف م�صهد 
الفل�صطينيات  الن�صاء  من  كثري  �صاأن  ذلك  يف  �صاأنها  القد�ص.  يف  طفاًل  تنجب  المراأة  املرة 
اللواتي ولدن على احلواجز، دون اأن يتمكّن من الو�صول اإىل امل�صت�صفيات. ولكن ماذا ق�صد 
ال�صاعر باملالئكة واجلنود؟ وهنا يربز دور املتلقي، ونظرية التلقي التي اأر�صى دعائها »يا 
و�ص« و »اإيزر« والتي اأعطت املتلقي دوراً يف تاأويل العمل الفني وحتليل اأبعاده)68( ولذلك 
نقول: هل املالئكة هي املمر�صات؟ فهن يلقنب مبالئكة الرحمة، واإن كّن هّن املق�صودات 
فلم اأتبع ال�صاعر املالئكة باجلنود؟ ومن هم اجلنود؟ هل هم جنود االحتالل؟ الذين منعوا 
االإ�صعاف من الو�صول اإليها، واإن كانوا كذلك فلم جمعهم مع املالئكة؟ وهل ق�صد باملالئكة 
مالئكة املوت؟ كل هذه الت�صاوؤالت لها وجاهتها يف تاأويل الن�ص، ولكن مع كل ذلك، وكما 
كثرياً،  وقراها  الفل�صطينية  ال�صفة  مدن  ويف  القد�ص  يف  تكررت  ال�صورة  هذه  فاإن  ذكرت، 
فم�صهد االأم التي تلد قبل اأن ت�صل اإىل امل�صت�صفى م�صهد متكرر على ال�صاحة الفل�صطينية يف 
اأيام االنتفا�صة وغريها، اإذ كم من امراأة ولدت على احلواجز الع�صكرية اآناء الليل واأطراف 
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يف  وامل�صوؤولية  واحلرية  والوعي  احلياة  تدعي  التي  ال�صمائر  ذلك  يحرك  اأن  دون  النهار، 
العامل العربي، اأو االإ�صالمي اأو الغربي، اإال من رحم اهلل.

املبحث الثاني:
»ظواهر اأ�شلوبية وفنية وبديعية يف اإطار ال�شورة ال�شعرية« ◄ 

التلقي والتاأويل:  - 

التاأويلية ت�صكل  القراءة  اأن  اأرى  التلقي والتاأويل، فاإنني  ا�صتكمااًل ملا حتدثت به عن 
»يف نظر املتلقي ا�صرتاتيجيه لالختالف واملغايرة، بقدر ما تتيح اإنتاج معنى خمتلف، اأو 
ممار�صة للفكر بطريقة مغايرة، والأن التاأويل هو كذلك فاإنه يتيح للموؤول املتلقي اأن يخرتق 
، وال ميكن   )69( ببع�ص«  بع�صها  املتباعدة  االأزمنة  ي�صل  واأن  واالآخر،  االأنا  احلواجز بني 
»للمتلقي اأن ي�صتنفد خ�صو�صية االإبداع، كما اأن عمل املتلقي لي�ص تقرير ما اإذا كان املبدع 
قد قال احلقيقة اأو انحرف بها، الأن نقد املتلقي هو فاعلية �صكلية تهدف اإىل حتديد املعنى 

املحتمل« )70( .
ال�صاعر متيم الربغوثي يف لوحاته ل�صعرية الفنية مناطق تاأويلية متعددة،  اأظهر  لقد 

كما يف اللوحتني الثانية والثالثة- على �صبيل املثال: 
الن�س الذي يحتاج اإىل تاأويل: اللوحة

2
يف القد�ص اأ�صوار من الريحاْن

يف القد�ص دّب اجلنُد منتعلني فوق الغيْم
ْن يف القد�ص اإال اأنْت: تكررت يف 15+3+2 يف القد�ص مرَ

3

وتلفترَ التاريخ يل مبت�صمًا
منُت ن�صٍّ اأنت حا�صية عليه وهام�ص

حجابرَ واقِعها ال�صميك
وهي الغزالة يف املدى

لها  يوجد  اأن  الربغوثي  متيم  ل�صعر  املتلقي  من  حتتاج  التي  التاأويلية  املناطق  هذه 
الن�ص،  يف  الغمو�ص  اأو  التعمية  دور  يوؤدي  بع�صها  كان  واإن  ومنطقية،  حمتملة  تاأويالت 
باإ�صعاعات  اإليه  تنفذ  الن�ص،  على  م�صيئة  بوابات  املتلقي  اأمام  تفتح  جمملها  يف  لكنها: 

تفاعلية مع الن�ص؛ لتقل�ص من م�صافة التوتر التي قد تظهر يف بع�ص هذه املناطق.
اأثناء عر�ص �صور القد�ص يف اللوحات  مناطق التاأويل هذه، واإن وقفت على بع�صها 
الفنية، اإال اأن ما تبقى منها يحتاج اإىل �صرب غورها، والوقوف على مدلوالتها ومعانيها التي 
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اأكتفي مبا  ولكنني  وبهاء ورونقًا،  الفنية جمااًل  ال�صورة  تزيد  كلها  الأنها  اإليها؛  قد تخرج 
وقفت عليه منها، واأترك الوقوف على ما تبقى منها اإىل قابل االأيام؛ الأنها حتتاج وحدها 

اإىل درا�صة م�صتقلة.
العنوان:  - 

جعل ال�صاعر عنوان ديوانه » يف القد�ص«، وهو ما و�صم به ق�صيدته االأوىل يف الديوان، 
التي  االإ�صارة االأوىل  االأدبي، وهو  العمل  اأو املتلقي من  القارئ  اأول ما يلقاه  والعنوان هو 
ير�صلها اإليه ال�صاعر اأو الكاتب، ويظل العنوان مع ال�صاعر اأو الكاتب طاملا هو م�صغول بعمله 
االأدبي، والعنوان ذو �صلة ع�صوية بالق�صيدة اأو العمل االأدبي عمومًا، وهو النداء الذي يبعثه 

العمل االأدبي اإىل مبدعه )71( .
الأنه  اأ�رشنا،  كما  لديوانه  عنوانًا  الق�صيدة  هذه  عنوان  جعل  الربغوثي  متيم  وال�صاعر 
جعل من القد�ص ق�صية حمورية ومركزية لعامة فل�صطني، فهو اإن حتدث عن القد�ص، فكاأمنا 
يتحدث عن فل�صطني، واإن حتدث عن فل�صطني فكاأمنا يتحدث عن القد�ص، الأنها هي اأم املدن 

وزهرة املدائن الفل�صطينية والعربية واالإ�صالمية، بل والعاملية.
ويلح ال�صاعر على تكرار العنوان خالل الق�صيدة، ويكثف منه لي�صل اإىل ثمان وع�رشين 
مرة، باالإ�صافة اإىل تكرار كلمة »القد�ص« خم�ص مرات. وهذا الرتكيز يدل على ح�صور القد�ص 
يف ذهن ال�صاعر، وباأنها الق�صية االأهم يف حياته التي حتتاج اإىل كل اهتمام. وجند ال�صاعر 
ي�صيف اإىل كلمة )القد�ص( حرف اجلر )يف( الذي يفيد الظرفية مع العلم اأن كلمة )القد�ص( قد 

تفي بذلك، ولكن ال�صاعر اأراد التاأكيد، وق�صد الرتكيز واإبراز االأهمية، واالإيحاء والداللة.
التنا�س:  - 

التنا�ص من بني الظواهر االأدبية التي جلاأ اإليها ال�صاعر يف لوحاته ال�صعرية ال�صابقة، 
ولكن  �صعر متيم،  القد�ص يف  عند حديثي عن �صور  الظواهر  بع�ص هذه  والتي حتدثت عن 
اأو  ن�صو�صًا  ما،  اأدبي  ن�ص  يت�صمن  اأن  يعني   « التنا�ص  اأن  اأجد  فاإنني  التو�صيح  لزيادة 
اأفكاراً اأخرى �صابقة عليه،عن طريق االقتبا�ص اأو الت�صمني اأو التلميح اأو االإ�صارة، اأو ما �صابه 
الن�ص  مع  االأفكار  اأو  الن�صو�ص  هذه  تندمج  بحيث  االأديب،  لدى  الثقايف  املقروء  ذلك،من 
االأ�صلي، وتندغم فيه؛ ليت�صكل ن�ص جديد واحد متكامل » )72( . وهو اأي�صًا » خروج من الن�ص 
اإىل ن�صو�ص اأخرى غائبة يجب ا�صتح�صارها ليكتمل الن�ص احلا�رش، مبعنى اأن الن�ص غري 
قائم بذاته، واإمنا يحتاج اإىل ما هو خارجه )73( . وبذلك يعني هذا املفهوم »الوقوف على 
حقيقة التفاعل الواقع يف الن�صو�ص يف ا�صتعادتها اأو حماكاتها لن�صو�ص �صابقة عليها، بدل 

املفهوم التقليدي الذي يتعامل مع كل ن�ص م�صدره فيه، وغايته واقعة فيه كذلك«)74(.
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وقد تنوع التنا�ص عند ال�صاعر، فنجده بداية يتنا�ص يف عنوان ق�صيدته »يف القد�ص« 
مع عنوان ق�صيدة حممود دروي�ص »يف القد�ص« التي وردت يف ديوانه »ال تعتذر عما فعلت« 
ذكر كل منهما  فقد  العنوان،  اإىل  اإ�صافة  املو�صوع  تنا�صًا معه يف  الربغوثي  اأحدث  حيث 
بع�ص املفردات مثل، »التاريخ، يف القد�ص، �صور، اأرى، املدينة، ال�صماء« وهناك ت�صابه كذلك 
النوم،  يقول: مي�صي خالل  والربغوثي  اأ�صري يف نومي عند دروي�ص،  يف بع�ص اجلمل مثل، 

وهكذا )75( . 
يبداأوا  اأن  ال�صعراء  اعتاد  قدمية،  و�صعرية  اأدبية  ظاهرة  مع  يتنا�ص  ال�صاعر  جند  ثم 
ق�صائدهم بها، وهي ظاهرة الوقوف على االأطالل، فال�صاعر اأراد اأن يقف على الطلل املقد�ص 
اإىل   « ال�صاعر  االأطالل عند  الوقوف على  ا�صتحال  فقد  وراثيًا وباكيًا،  زائراً  القد�ص،  ملدينة 
و�صيلة من و�صائل التعبري الرمزي، ي�صطنعها ال�صاعر لت�صوير حالة نف�صه بالقيا�ص اإىل فراق 
مل  االأعداء  ولكن  القد�ص،  مدينة  وهو  يهواه  من  طلل  على  ال�صاعر  فوقف   )76(  « يهوي  من 
ميهلوه، ليبكي بكاء امرئ القي�ص، بل وجد العدو املحتل مينعه حتى من االقرتاب من اأ�صوار 

املدينة املقد�صة، ليرتكه يبكي خلف اأ�صوارها »يا اأيها الباكي وراء ال�صور« )77( 
ورمبا اأحدث ال�صاعر تنا�صًا مع القراآن الكرمي عندما قال: »من جانب الّدرب« اأخذا من 
قوله تعاىل: {جانب الطور االأمين} )78( وقد جند تنا�صًا اآخر يف اللوحة االأوىل من خالل 
كلمة »العتيقة« فرمبا تنا�ص ال�صاعر مع املغنية فريوز؟ عندما قالت يف اأغنيتها » �صوارع 
االإلهية يف  الذات  يعمل على جتلي خطاب  القراآنية  االآيات  والتنا�ص مع  العتيقة«.  القد�ص 
اخلطاب ال�صعري الفل�صطيني، »ومنح هذا اخلطاب بعداً ملحميًا يت�صاوق مع التجارب ال�صعرية 
لل�صعراء، ونوازعهم النف�صية، للتعبري عن خال�ص االإن�صان وطموحه ومكابدته يف ا�صت�رشاف 
م�صتقبل اأف�صل« )79( وجنده يف اللوحة االأوىل اأي�صًا يتنا�ص – كما اأ�رشنا �صابقًا – مع قافية 
اأبي يعقوب اإ�صحق اخلرميي يف رثاء بغداد حيث اختار »ها« قافية له وكاأنه يتماهى مع ما 
حدث لبغداد من تدمري وتخريب. ويكرث ال�صاعر من التنا�ص التاريخي عندما ذكر » مدر�صة 
ململوك، �صوق نخا�صة، املغول، بابل والهند، الزجن واالإفرجن...« كما يحدث تنا�صًا دينيًا من 
خالل ذكره لبع�ص امل�صميات اأو امل�صطلحات االإ�صالمية، » االإجنيل، القراآن، خطبة اجلمعة، 

ليلة االإ�رشاء، ليلة املعراج...«
وقد يجوز لنا اأن نقول: اإن ال�صاعر قد اأوجد تنا�صًا مع طريقة نظم ال�صاعر وذلك عندما 
العمودي امل�صطر بداية  ال�صعر  اأخرى- ت�صتمل على  –وق�صائد  القد�ص«  جعل ق�صيدته »يف 
الطريقة  على  نظمه  من  ال�صاعر  ق�صد  فرمبا   ، التفعيلة(  )�صعر  احلر  ال�صعر  وعلى  الق�صيدة، 
التقليدية، اأن يظهر تنا�صًا مع طريقة الع�رش القدمي لنظم ال�صعر؛ ليتنا�صب ذلك مع الو�صع 
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القدمي للمدينة املقد�صة، باالإ�صافة اإىل اإظهار مقدرته الفنية يف نظم ال�صعر من خالل مزجه 
اأمراً عاديًا.  )اأو مزاوجته( بني الطريقتني يف نظم ال�صعر، فلو نظم على اأحدهما لكان ذلك 
ال�صاعر » حيدر حممود« مثل  النظم، فقد نظم  النوع من  اإىل هذا  ال�صاعر قد �صبق  اأن  واأرى 
ذلك، وكذلك فعلت ال�صاعرة » نازك املالئكة » �صيئًا من هذا القبيل )80( وال�صاعر اأي�صًا يقلد 
والده ال�صاعر مريد الربغوثي يف ق�صيدته )طال ال�صتات( التي نظمها عام 1982 على ال�صكل 
ذاته )م�صطر وتفعيلة( . وال�صاعر واإن كان مقلداً، فهو يعمل على حتقيق االإيقاع يف �صعره 
تنعك�ص  التي  لل�صفافية  ومولد  الق�صيدة،  يف  البارزة  اخل�صائ�ص  ملجمل  مولد  فاالإيقاع   «
الذي يجد �صداه يف تف�صيالت  ال�صور يف مراآة نا�صعة، ومولد للتفجر احل�صي  من خاللها 
. واإ�صافة اإىل املزج بني طريقتي النظم، فقد حقق ال�صاعر مزجًا  االأ�صكال امللمو�صة » )81( 
ال�صاعر من  التنغيم االإيقاعي فقد » كان هدف  ال�صعرية زيادة يف  بني البحور يف لوحاته 
وراء املزج بني البحور هو التعبري عن ثراء جتربته وقدرته« )82( حيث بداأ لوحته االأوىل على 
البحر الطويل، ثم انتقل اإىل البحر الكامل لي�صكل هذان البحران اإيقاعًا �صعريًا متناغمًا مع 

الق�صيدة و�صورها املقد�صية املختلفة.
الرتادف:  - 

عمل ال�صاعر على اإيجاد ظاهرة الرتادف يف بع�ص لوحاته ال�صعرية يف هذه الدرا�صة، 
والرتادف هو اأن »يدل لفظان مفردان فاأكرث داللة حقيقية م�صتقلة على معنى واحد، باعتبار 
واحد، ويف بيئة لغوية واحدة« )83( . وقد »اقتب�ص العلماء املعنى اال�صطالحي للرتادف من 
عدة  كلمات  لداللة  املفهوم  يف  احتاد  وهو   ، اآخر(  خلف  اأحد  )ركوب  وهو  اللغوي  معناه 
خمتلفة على م�صمى واحد« )84( . وجند ال�صاعر يف لوحته االأوىل من ق�صيدته » يف القد�ص 
» يرادف بني »ترى« و« تب�رش«، ويف اللوحة الثالثة يرادف بني الكلمتني نف�صيهما ولكنه 
ياأتي بـ« تب�رش« ثم » ترى«، ويرادف كذلك بني »اأظننت« و »اأح�صبت«، ويف اللوحة االأخرية 
جاء الرتادف بني »تنظر« و«تب�رش« والرتادف الذي اأوجده ال�صاعر لي�ص من قبيل الرتادف 
»الذي ي�صمح بوجود تراكيب حتتوي على ما ميكن اال�صتغناء عنه دون االإخالل باملعنى« 
)85( . ولكن ترادفه جاء بحيث اأن لكل مفردة معناها املعجمي،وداللتها يف ال�صياق، لتوحي 

كل منها باإيحاء له اأثره وتكوينه يف نف�ص املتلقي.
الطباق:  - 

م�صتوى  على  دالليًا  منه  اأفاد  لغوية  ظاهرة  اأي�صًا  ال�صاعر  جعله  فقد  الطباق  اأما 
الن�ص، فاملطابقة هي اجلمع بني ال�صيء و�صده، ولها فائدة فكرية حتقق دينامية يف بنية 
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الن�ص)86( واإن وجود التناق�ص يف الرتكيب يحقق نوعًا من التنا�صب »فالطباق واملقابلة 
احلادية  اللوحة  يف  الطباق  ح�صور  وجند   .  )87( املعنوي«  االإيقاع  عنا�رش  فيهما  تتمثل 
ع�رشة »قدميها وجديدها«، ويف اللوحة الرابعة ع�رشة »كافراً وموؤمنًا« و»اأهل اهلل والهالك« 
و »الفجار والن�صاك« و»كانوا فاأ�صبحوا » و»الكتابة والقراءة »، ويف اللوحة اخلام�صة ع�رشة 
جاء الطباق يف »تغم�ص – تنظر/تب�رش« و »اأمعنت ما اأمعنت« و »الباكي – ال تبك«. ويف 
اللوحة الثامنة ع�رشة وردت املطابقة من خالل »جهاراً – اإ�رشاراً« و »حا�رشاً – غائبًا« و 
»يبدد – ي�صتخفي«. وبذلك ترى اأن ال�صاعر قد وفق يف توظيف الطباق يف ن�صه ال�صعري من 

خالل لوحاته املختلفة، والتي اأ�صافت اإيحائية داللية ولونية لل�صورة ال�صعرية.
ترا�شل احلوا�س يف ال�شورة ال�شعرية:  - 

الداليل  التاريخي  البعد  من  اأفاد  قد  املختلفة  ل�صوره  عر�صه  خالل  من  ال�صاعر  جند 
لل�صورة ال�صعرية، ومن ا�صتخدام ال�صاعر الأ�صلوب املقابالت البالغية التي جاءت كاأ�صاليب 
للتعبري عن احلركة يف الق�صيدة، والتي ك�صفت عن حركة ملمو�صات ومرئيات وم�صموعات 
يف ال�صورة ال�صعرية)88( اإ�صافة اإىل امل�صمومات، مما ي�صكل �صبكة من احلوا�ص امل�صتخدمة 
يف ر�صم ال�صورة ال�صعرية. ورمبا اعتمد ال�صاعر الفل�صفة التجريبية املرتكزة على احلوا�ص يف 
اإي�صال املعرفة وال�صورة، حيث اعتربت هذه الفل�صفة » احلوا�ص منافذ للمعرفة، وبها نرى 
االأ�صياء ون�صمعها ون�صمها ونذوقها ونلم�صها، فتنطبع �صور املح�صو�صات يف الذهن وتتولد 
منها االأفكار«)89( . واحلوا�ص كذلك و�صائط معرفة، تنقل العامل اخلارجي اإىل النف�ص، فتتولد 
يف الذهن �صور ذهنية، ن�صتطيع بها التعرف على االأ�صياء )90( وقد ركز ال�صاعر على ال�صورة 
الب�رشية يف �صور للوحات )1، 2، 3، 8، 13، 14، 15، 16( ، وجاءت ال�صور ال�صمعية يف 
�صور اللوحات )1، 2، 3، 4، 5، 8، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19( ، وظهرت ال�صور 

اللم�صية يف �صور اللوحتني )11، 12( ، وال�صور ال�صمية يف �صور اللوحتني )2، 10( .
اإن هذا التنوع يف ال�صور اأ�صفى لونًا من اجلمال العام لل�صورة املنفردة، اأو لل�صورة 
العامة للقد�ص وممار�صات االحتالل فيها. وتكثيف ال�صاعر على ال�صور الب�رشية وال�صمعية، 
اأي  االحتالل، وهما-  جّراء  بالقد�ص من  اأملت  التي  التغيري  على و�صوح �صورة  داللة  فيه 
على  التعرف  يريد  اإن�صان  لكل  واالأو�صح  واالأقوى  االأظهر  ال�صمعية-  اأو  الب�رشية  ال�صور 
ال�صورة احلقيقية ملدينة القد�ص املحتلة، وهما – كذلك – االأقدر على نقل ال�صورة الواقعية 
وامل�صاهدة وامل�صموعة للمدينة املقد�صة. وبذلك جند اأن ال�صورة العامة للقد�ص ترتا�صل فيها 

غري حا�صة، وهذا ما يزيدها غمو�صًا، ويجعلها غاية يف التعقيد)91( .
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مان:  الز -
الزمن اأو الزمان هو ا�صم للوقت قليله اأو كثريه )92( ، وجند ال�صاعر قد تعامل مع الزمن، 
: »حكم الزمان، يف املدى، �صاعة«،  اللوحة رقم )1( ذكر »حني« ويف اللوحة )3(  فهو يف 
ولوحة )4( : »دهرهما دهران« ولوحة )6( : »خالل النوم، ولوحة )8( : »ال�صبح«، ولوحة )9(: 
»ب�صع �صنني«، ولوحة )14( : »تاريخ املدينة«، ولوحة )15( : »قبل الغياب«، ولوحة )16( : 
»كل يوم« ولوحة )18( : » ليلة االإ�رشاء، ليلة املعراج، مدى الدهر«، ولوحة )19( : »ما�صي، 

حا�رش واآالف ال�صنني«.
ال�صاعة،  فذكر  وكثريه،  قليله  فرتاته،  اختالف  على  لوحاته  يف  الزمن  ذكر  وال�صاعر 
وتاريخ  بل  ال�صنني،  واآالف  الدهر  ومدى  يوم،  وكل  واحلا�رش،  واملا�صي  والليلة،  واليوم 
املدينة باأكمله، واأحيانا جنده يقف مع فرتات زمنية حمددة عند ال�صباح، اأو قبل الغياب، 

اأو خالل النوم، وهكذا...
اإن تعامل ال�صاعر مع الزمن بهذه الطريقة له دالالت متنوعة تزيد من فاعلية ح�صور 
القد�ص يف امل�صهد ال�صعري، وما جرى لها يف كافة �صور القد�ص يف لوحاته على اختالفها.

واإن م�صاعره نحو القد�ص توؤثر فيه يف كل حلظة من حلظات حياته. واإن ال�صاعر ق�صد 
اإجراءات احتاللية م�صتمرة  اأن الزمن م�صاحب له ول�صوره، وما ينعك�ص فيها من  من ذلك 
طيلة الوقت. وهذا يدل على اأن ال�صاعر وفق يف توظيف الزمن توظيفًا دالليًا له قيمته على 

م�صتوى الن�ص ال�صعري.
وال�صاعر يف خطابه للزمن ارتكز على الزاوية الت�صاوؤمية التي �صاحبت الزمن يف معظم 
حمطاته يف �صوره القد�صية املختلفة، و« املتتبع لل�صعر العربي ينتهي اإىل اأن النزعة الغالبة 
ل�صبب اأو الآخر، هي النزعة الت�صاوؤمية على وجه العموم«)93( . وهذا يذكرنا بقول ال�صافعي- 

رحمه اهلل: )94( 
كالأعياد  حمن الزم���ان كثرية ل تنق�شي ياأتي���ك  و�رسوره 

ورمبا يح�صن بنا اأن ن�صيف اإىل الزمن )التاريخ( الذي ركز عليه ال�صاعر بني التقرير 
والطلب املتمثل بالنداء املكرر لكاتبه، فقد يكون من االأ�صباب التي جتعل ال�صاعر عظيمًا، اأنه 
كان موغال » يف التاريخ » فهو يعي�ص يف االأزمنة احلالكة راف�صًا اأن يغري وجهته، ن�صب 
نف�صه �صاهداً على الفظائع والتفا�صيل الدقيقة للعامل الذي يحيا فيه، وحتى ميكن لل�صاعر 
فعل ذلك، عليه اأن يتخيل نف�صه رمزاً تاريخيًا كواحد غا�ص يف خفايا التاريخ، بل مثل واحد 
متيقظ لظروف وجوده تيقظًا تامًا )95( . وهذا ما حاول ال�صاعر فعله يف لوحاته ال�صعرية 
عليه  ركز  الذي  املكان  مع  متناغمًا  ذلك  كان يف  الزمان،  على  تركيزه  وال�صاعر يف  هذه. 

اأي�صًا.
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املكان:  - 

يف  متجلية  املكانية  بالتجربة  حفلت  التي  االأ�صعار  اأقدم  من  اجلاهلي  »ال�صعر  يعد 
الوقوف على الطلل« )96( ، وقد اأ�صهب ال�صاعر يف �صوره عن املكان اجلغرايف الذي هو املكان 
 .  )97( متخيل  اإىل مو�صوع  فيتحول  ال�صاعر  يغري  الذي  واملكان  االأحداث،  فيه  تدور  الذي 
للقد�ص  ال�صعرية  االأمكنة يف �صوره  لنا خارطة �صخمة من  الربغوثي  ال�صاعر متيم  وير�صم 
من خالل لوحاته الفنية املقد�صة، فمثاًل جنده يتحدث عن االأمكنة يف لوحاته التالية- على 

�صبيل املثال- كما ياأتي: 
الوجه / وراء ال�صور15يف القد�ص/ مدر�صة9املدينة4
عني / الكتابوراء النهر/ بغدادالقد�ص5

يف القد�ص )3 مرات( حلب/ م�رشاملدينة
اأين19اأنطاكية/القد�ص17الوجوه16

القد�ص/الكي�ص�صماء/امل�صجد االأق�صى18الديار
حول/يف القد�صاالأعايل/ناراالو�صم / اليد

�صيارة االإ�صعافاجلنان/دارااالأيدي/ القد�ص
املحراب/خلف حممد

ن�صتطيع من هذا الكم ال�صخم من مفردات االأمكنة التي اأوردها ال�صاعر عن القد�ص يف 
ديوانه، اأن نر�صم خارطة عامة للقد�ص، داخلها وخارجها؛ الأن ال�صاعر ك�صف عن اأهم املعامل 
التي كان لها االأثر القوي يف تكوين ال�صورة املقد�صية التميمية عنده، فال�صاعر عا�ص مع 
الفنية،  ال�صعرية  لوحاته  اأح�صن عر�صها يف  التي  ال�صعرية  القد�ص، يف �صوره  القد�ص، ويف 
ليجعل من املكان يتعانق مع الزمان، بل ويلفه الزمان حانيًا عليه، الأن املكان يف اأ�صله 
هو مكان ال�صاعر، والزمان زمانه واإن دخل العدو اليهودي عليهما، وحاول التغيري والتبديل 
والتاأثري النف�صي على ال�صاعر. فال�صاعر واإن جاء املدينة يف زمان لوث االأعداء فيه االأمكنة 
تغري(  قد  يكون  الذي  )املكان  اأمام  يقف  ال�صاعر  اأن  اإال  ال�صاعر،  نظر  يف  االأ�صلية  العتيقة 
ب�صالبة وقوة، يف )زمن حتت �صيطرة االحتالل( ، اإال اأنه جاء ليواجه احلقيقة والواقع مبزيد 
من ال�صرب واملقاومة، لعل اهلل يغري االأحوال، ويجو�ص امل�صلمون خالل الديار، وت�صوء وجوه 

املعتدي.
وكل  ومعاملها  القد�ص  مدينة  لنا  لر�صم  ملهند�ص،  هذه  االأمكنة  مفردات  اأعطيت  ولو 
التي  للمعاناة  اإظهار  مع  اأو متحركة.  �صاكنة  ناطقة،  اأو  فيها من طبيعة �صامتة  يدور  ما 
تكتمل  اللوحة  فاإن  الزمنية  املفردات  عليها  اأدخل  ما  واإذا  املقد�صة،  املدينة  هذه  تعانيها 
ال�رشيف،  القد�ص  يف  اجلميلة  املناطق  معظم  يلف  الت�صاوؤم  كان  واإن  تفا�صيلها،  بجميع 
على  يعمل  مرة  ثالثني  من  اأكرث  مبفردها  »القد�ص«  و  القد�ص«  »يف  لكلمة  ال�صاعر  وتكرار 
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تركيز املكان )وما يف داخل املكان( يف ذاكرة املتلقي، حتى تنطبع يف خميلته، وي�صارك 
اإىل  ال�صعرية من ن�ص املكان املحبوب  ال�صورة  املبدع متعة ذلك املكان، »وتختلف بذلك 
ن�ص املكان املعادي، فتختلف بالتايل ا�صتجابة القارئ لل�صورة، في�صرتك مع الكاتب يف 

متعة املكان حينًا« )98( .
)يف  االأوىل  ق�صيدته  يف  القد�ص  مدينة  ذكر  يكرر  ال�صاعر  جند  املكان  �صياق  و�صمن 
القد�ص( ، وفاق تكرارها عن ثالثني مرة- كما ذكرنا اآنفًا- ، ورغم هذا التكرار، فال�صاعر اأراد 
اأن ي�صري اإىل اأن القد�ص بقيت مدينة طاهرة مباركة، واإن حاول االأعداء املحتلون تدني�صها 
بني احلني واالآخر، و�صتبقى رمزاً للطهارة والقد�صية عند ال�صعراء واالأمراء وعامة امل�صلمني، 
فلذلك جند �صاعرنا يخلع على القد�ص ثوب النقاء والطهارة، وهو رغم النظرة الت�صاوؤمية ملا 
حل بالقد�ص ومل�صريها، وملمار�صات االحتالل فيها من تدمري وتخريب وتهجري..، اإال اأننا 
ال جند ال�صاعر يتحدث عنها كما حتدث كثري من ال�صعراء االآخرين املعا�رشين عن املدينة، 
اأدوني�ص عن  اأو  بغداد،  عندما حتدث عن  ال�صياب  فعل  كما  وال خلقية،  من �صفات جن�صية 
دم�صق، اأو حميد �صعيد عن القد�ص)99( ولكن متيم الربغوثي حتدث عن القد�ص وتاريخها وما 
تعر�صت له من اإجراءات احتاللية فقط، دون اأن مي�صها بكلمة توؤثر على قد�صيتها وطهارتها 

وبركتها.

خامتة: 
رئي�صًا يف هذا البحث،  القد�ص( لل�صاعر متيم الربغوثي حموراً  لقد �صكلت ق�صيدة )يف 
هذا  وقد جاء   . القد�ص(  ديوانه )يف  والواردة يف  ال�صلة  ذات  االأخرى  الق�صائد  اإىل  اإ�صافة 
التي  املتعددة،  اللوحات  الربغوثي من خالل  �صعر متيم  القد�ص يف  ليعر�ص �صورة  البحث 
العرب  نفو�ص  يف  واأهميتها  والدينية،  التاريخية  القد�ص  مكانة  يربز  اأن  ال�صاعر  ا�صتطاع 
وعراقتها  اأ�صالتها  ف�صتبقى  يغري من مالحمها  اأن  املحتل  وباأنه مهما حاول  وامل�صلمني، 
وعروبتها فيها اأبد الدهر، وجاء ا�صتخدام ال�صاعر للتنويع والتلوين يف ال�صور املقدمة ليظهر 

مقدرته ال�صعرية من جهة، وليبني اأهمية القد�ص ومنزلتها من جهة اأخرى.
بع�ص  على  الرتكيز  مع  تاأويلية  حتليلية  درا�صة  اأقدم  اأن  هذا  بحثي  يف  حاولت  وقد 

الظواهر االأ�صلوبية والفنية الواردة يف الق�صائد مو�صع البحث والدر�ص.
والديني  التاريخي  القد�ص(  )م�صهد  عر�ص  يف  وفق  قد  ال�صاعر  اأن  اإىل  خل�صت  وقد 
وال�صيا�صي والعربي واالإ�صالمي من خالل لوحاته الفنية املتعددة ل�صور القد�ص املختلفة؛ 
لي�صل يف النهاية اإىل اإظهار حقيقة املواجهة مع االحتالل على الوجه الذي يجب اأن يكون 

عليه.
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اهلوامش: 
اأ�صتاذة  والدته  م،  ♦ 1977 عام  القاهرة  يف  ولد  فل�صطيني،  �صاعر  الربغوثي:  متيم 
االأدب االجنليزي »ر�صوى عا�صور«، ووالده »مريد الربغوثي« �صاعر فل�صطيني كبري – عمل 
ملحقًا ثقافيًا بال�صفارة الفل�صطينية يف هنغاريا. ول�صاعرنا خم�صة دواوين باللغة العربية 
مقام   /2008 اهلل  رام  القد�ص-  يف  وهي:  وامل�رشية  الفل�صطينية  وبالعاميتني  الف�صحى، 
عراق- القاهرة 2005/ قالوا يل بتحب م�رش قلت م�ص عارف- القاهرة 2005/املنظر – 

دار ال�رشوق- 2002/ ميجانا – بيت ال�صعر الفل�صطيني – رام اهلل 1999.
ال�صيا�صية من جامعة بو�صطن بالواليات املتحدة  العلوم  ح�صل عل الدكتوراه يف  ♦ 

االأمريكية عام2004 
عمل اأ�صتاذاً م�صاعداً يف اجلامعة االأمريكية بالقاهرة /عمل بق�صم ال�صوؤون ال�صيا�صية  ♦ 

ال�صيا�صية مبعهد برلني  العلوم  العامة لالأمم املتحدة بنيويورك/ وهو باحث يف  باالأمانة 
ال�صيا�صية يف جامعة جورجتاون  للعلوم  م�صاعداً  اأ�صتاذاً  للدرا�صات املتقدمة/يعمل حاليًا 

بوا�صنطن.
القاهرة  موؤلفاته: الوطنية االأليفة: الوفد وبناء الدولة الوطنية يف ظل اال�صتعمار – ♦

2007/ وله كتاب اآخر باالجنليزية: االأمة والدولة يف العامل الغربي – لندن 2008.
♦ http: //tamimbarghouti.net/tamimweb/default.htm :املوقع

، ال�صورة ال�صعرية، درا�صة يف �صعر اأبي مّتام، مطبعة اآنفو، فا�ص،  القا�صمي، حممد،2005. 1
املغرب، ط 1، �ص: 12.

، �رش �صناعة االإعراب، درا�صة وحتقيق ح�صن هنداوي،  ابن جني، اأبو الفتح عثمان، 1993. 2
دار القلم، ج1، ط2، �ص: 251.

 ، )د.ط(  البديعي،  التكوين  �صعر احلداثة،  االأ�صلوب يف  بناء   ، عبد املطلب، حممد،1988. 3
�ص: 59.

، البالغة واالأ�صلوبية، الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، )د.ط(  عبد املطلب، حممد،1984. 4
، �ص: 205.

موؤ�ص�صة  العدول،  جماليات  يف  درا�صة  االنزياح،  �صعرية   ، 5 .2001 خرية،  العني،  حمرة 
حمادة للدرا�صات اجلامعية والن�رش والتوزيع، اإربد، االأردن،ط 1، �ص: 224.
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، االإتقان يف علوم القراآن، املكتبة الثقافية،  ال�صيوطي، جالل الدين عبد الرحمن، 1973. 6
بريوت، لبنان، ج2، )د.ط( ، �ص: 77.

دار  عبده،  حممد  ال�صيخ  اأ�صله  �صحح  االإعجاز،  دالئل   ، )د.ت(  القاهر،  عبد  اجلرجاين،  7 .
الكتب العلمية، بريوت، )د.ط( ، �ص: 108.

، القد�ص وال�صعر بني الروؤيا والتعبري، جملة الها�صمية، اجلامعة  احللحويل، حممود، 2008. 8
الها�صمية، الزرقاء، االأردن، ع 4، �ص: 87.

العلمية،  املكتبة  �صقر،  اأحمد  ال�صيد  �رشحه  القراآن،  م�صكل  تاأويل   ، قتيبة،1981. 9 ابن 
بريوت، ط3، �ص: 235.

، ف�صول يف علم االأ�صوات، مطبعة الن�رش التجارية،  النوري، حممد جواد )وزميله( ،1991. 10
نابل�ص، ط 1، �ص: 14.

. نف�صه، �ص: 15. 11
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