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من خالل قصائده:
سجد األقْصى ،يا َق ْمب أمتناَ ،م ْمحمة األقصى)
الم ْ
( ُخذْني إلى َ
ديوانوُ ( :خذني إلى المسجد األقصى) أنموذجاً [
د .فيصل حسين غوادرة

أستاذ مشارؾ في الدراسات األدبية والنقدية
جامعة القدس المفتوحة -فرع جنين
ممخص :ىدؼ ىذا البحث إلى الكشؼ عف صورة األقصى في شعر الدكتور أيمف العتوـ ،مف
(خذني إلى المسجد األقصى ،ويا قمب أمتنا ،وممحمة األقصى) ،وقد أظير البحث
خالؿ قصائدهُ :
االىتماـ الكبير لمشاعر بالمسجد األقصى والقدس وفمسطيف ،حيث تناوؿ صو اًر متعددة لممسجد
األقصى،جاءت ضمف عدة محاور ،أىميا الصورة التاريخية لألقصى ،ثـ الدينية ،وكذلؾ مكانتو عند

العرب والمسمميف ،ثـ أبرز معاناة األقصى مف جرائـ االحتالؿ التيويدية والتدميرية...إلى غير ذلؾ
مف محاور الصورة .كؿ ىذه الصور أبانيا الشاعر ،وقد عاشت في عقمو ووجدانو ،واندغمت في

حياتو وسموكو ،ىذا ما كاف مف الفصؿ األوؿ ،أما الفصؿ الثاني فقد تحدثت فيو عف الظواىر الفنية
والبديعية في ىذه القصائد ،والتي أظير الشاعر فييا اىتماماً واضحاً ،فتحدثت عف الصورة الفنية

المضيئة في قصائد الشاعر ،وتناولت المكاف والزماف ،والطباؽ والجناس ،واإليقاع والموسيقا ،وكيؼ
تمكف الشاعر مف إيالء اىتمامو بيا ،والتي انعكست في النياية عمى الصورة الشعرية العامة

لألقصى؛ لتكوف أجمؿ صورة ،في أصدؽ تعبير ،وأنبؿ شعور.

the portrait of Al Aqsa in the poetry of Ayman Al
Atoum through his poems : Take me to Al Aqsa
mosque, O our nation's heart, and Al Aqsa epic
Abstract: This research aimed to reveal the portrait of Al Aqsa in the
poetry of Ayman Al Atoum through his poems : Take me to Al Aqsa
mosque, O our nation's heart, and Al Aqsa epic. Also, this research has
shown the great interest of the poet in Al Aqsa mosque, Jerusalem, and
Palestine, where he discussed several portraits of Al Aqsa mosque in many
aspects, which the most important is the historical portrait of Al Aqsa
mosque, then the religious aspect, also its importance to the Arabs and
Muslims, then, the main suffering of Al Aqsa mosque from the destructive
crimes, and judaization crimes of the occupation .... to the other aspects of
the portraits . Each of these images has lived in his mind and his conscience,
and merged in his life and his behavior, This is what was in the first chapter.
In the second chapter, I have discussed the marvelous and artistic phenomena
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in these poems, in which the poet has shown a clear interest. Then I talked
about the luminous artistic image in the poet's poems, and I talked about
time and place, counterpoint and alliteration, rhythm and music, and how the
poet was able to pay his attention on them, which reflected at the end, on the
general poetic image of Al Aqsa, to be the most beautiful image, in the truest
expression, and the noblest sense.

 المقدمة:المسجد األقصى أولى القبمتيف ،وثالث الحرميف الشريفيف ،فتحو عمر ،وحرره صالح الديف ،وىو

اآلف ينتظر مف يحمؿ لواء التحرير؛ ليقود الجيش الزاحؼ صوب المسجد األقصى الحزيف.
()1

وقمبو ووجدانو ،وحمؿ رايتو

ىـ المسجد األقصى في عقؿ الشاعر الدكتور (أيمف العتوـ)
اشتعؿ ّ
في لسانو وقممو ،وسطّر أروع أشعاره في األقصى ،سجؿ فييا أعظـ المعاني واألفكار ،وانتقى ليا
أجمؿ األلفاظ والعبارات ،واف سارت عمى سجيتيا ورونقيا في أبياتو الشعرية؛ لتشكؿ أجمؿ القصائد

الشعرية وأكمميا.

()1

الشاعر الدكتور الميندس "أيمف عمي حسيف العتوـ" ،مف مواليد سوؼ/جرش-األردف ،حيث ولد بتاريخ
2640/20/20ـ ،حصؿ عمى الدكتوراه مف الجامعة األردنية عاـ 0224ـ ،تخصص المغة العربية بتقدير ممتاز،

ويحمؿ بكالوريوس ىندسة مدنية مف جامعة العموـ والتكنولوجيا عاـ 2664ـ ،وىو عضو نقابة الميندسيف األردنييف

منذ عاـ 2664ـ ،وعضو ىيئة تأسيسية بجمعية (األدباء الميندسوف) المنبثقة عف نقابة الميندسيف األردنييف ،وىو
ٍ
لمجاف ونو ٍاد أدبية ،ولو مشاركات في مئات األمسيات والميرجانات الشعرية داخؿ األردف وخارجو ،لو ستة
مؤسس

دواويف إضافة إلى ديوانو الذي نحف بصدده (خذني إلى المسجد األقصى) ،وىي( :قمبي عميؾ حبيبتي ،القمر

المسافر ،المشارؽ ،الزنابؽ ،البيارؽ ،بوارؽ الفجر) ،ولو مسرحيتاف( :مسرحية المشردوف ،ومسرحية مممكة الشعر)،
ولو رواية(يا وجو ميسوف) ،و(في فمسفة الحب) ،ولو عشرات المقاالت.

ىذه أسطر مف حياة الشاعر األردني (الفمسطيني) المقدسي ،شاعر األقصى الثاني والمعاصر والمجدد ،في

حماستو العاطفية المتوىجة ،وقمبو النابض بحب األقصى ومف حولو وما حولو ،بؿ شاعر األقصى األوؿ في قوة

كمو الشعري لمقدس وأقصاىا ،ال ييادف ،وال
شعره ،وتعبيره ،وصدؽ عاطفتو وشاعريتو ،وفي صوره وبيانو ،وفي ّ
يساوـ ،وال يبيع ،بؿ يقاوـ ويجاىد ويشعؿ ميج النفوس لتركب الخيوؿ المسرجة ،وليحقؽ الخير المعقود في

نواصييا:
ماااااا ذل قااااااوا صهوااااااوم

اااااا وم

فه ُاااااق لل ُخ اااااول ْ فاااااب مل ه ااااا ل م

اااااا و
اااااب

ف لخ اااااااااااق دااااااااااا لخ م اااااااااااو وم ااااااااااا
هو هص اااااه ل ااااا فاااااب كااااا ه ل مل ااااا
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لقد تناولت في بحثي ىذا ثالث قصائد مف ديواف الشاعر( :خذني إلى المسجد األقصى) ،وقد اشتمؿ
عمى فصميف ،تحدثت في الفصؿ األوؿ منيما عف الصورة العامة لممسجد األقصى في قصائد

الشاعر(خذني إلى المسجد األقصى ،ويا قمب أمتنا ،وممحمة األقصى) ،حيث تناولت فيو صورة

األقصى التاريخية ،والدينية ،وصورتو عند العرب والمسمميف ،وصورتو تحت االحتالؿ واعتداءاتو،

وصورتو في عيف المسجد األقصى نفسو (أي عمى لسانو) ،وصورتو في عيف الشاعر ،أما الفصؿ
الثاني فقد ركزت فيو عمى الظواىر الفنية والبديعية ،فتحدثت عف الصورة الفنية ،وعف المكاف

والزماف ،وعف الطباؽ والجناس ،وعف اإليقاع والموسيقا ،ثـ أتبعتو بخاتمة البحث ،وقد اتبعت في

ذلؾ المنيج التحميمي والفني واألسموبي.

إف ديواف شاعر األقصى (د .أيمف العتوـ) الذي أخذت منو ىذه القصائد ،ديواف عامر بالقصائد
القدسية ،والتي تحتاج إلى المزيد مف الدراسات والتحميؿ والنقد ،لعؿ في ذلؾ ما يضيء بعض

الجوانب والمسارات التي يأمؿ الشاعر والمتمقي أف تناؿ حقيا مف الدرس والبحث واإلبانة.
واهلل ولي التوفيؽ،،،
الفصل األول
 .0صورة األقصى التاريخية:

المحاور العامة لمصورة الشعرية

 0.0الموحة األولى مف قصيدة الشاعر الدكتور أيمف العتوـ ،والتي تتحدث عف جانب مف الصورة

التاريخية ،حيث يقوؿ الشاعر في قصيدتو (ممحمة األقصى)(العتوـ:)02-06 :0225 ،
يا حبيب اهلل يا أقصى

ويا أقصى المنى لمشرفاء

إن تك اليوم عمى أيدي قرود األرض تُْنحر

ظفَّر)
(بصالح)
فسيأتي جيل تحرير ونصر
ٍ
و(الم َ
ُ

شرفتيا األنبياء
إن أرضاً ّ
السماء
وبنى مسجدىا (جبريل) من ّ
رب ّ
وتولى بيعة اإلسالم فييا الخمفاء
الثر ُّ
كل الشيداء
واستراحت في ثراىا ّْ

يحاوؿ الشاعر في ىذه الموحة أف يظير القيمة التاريخية لممسجد األقصى ،فرجع بالتاريخ إلى

مرحمة بناء األقصى األولى ،عمى يد (جبريؿ) –عميو السالـ ،-الذي بناه بتكميؼ مف رب السماء ،ثـ
مرت بأرضو وساحو األنبياء؛ ليزيدوا منو طيارة وقداسة ،ثـ تعاىده الخمفاء األمويوف والعباسيوف،

حيث كانوا يعقدوف فيو البيعة بالخالفة ليـ وألبنائيـ تكريماً لو ،وتعظيماً لمبيعة التي بيا يتولى
الخمفاء الحكـ .وكاف األقصى كمما اعنتدى عميو ٍ
معتد ،مف الصميبييف أو المغوؿ والتتار ،جاءىـ
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(صالح الديف) والمظفر (قطز)وغيرىما ،منتصريف وحاميف لألقصى الشريؼ .فيذا األقصى الذي
سقت أرضو دماء الشيداء ،وعمت في سمائو تكبيرة (اهلل أكبر) ،اعتدى عميو أبناء القردة والخنازير

مف الييود ،ولكف جيؿ التحرير قادـ بإذف اهلل.

 9.0وفي الموحة الثانية من ىذه القصيدة ،يقول الشاعر(العتوـ:)02 :0225 ،
الحقققققققققققققققا يرجعقققققققققققققققو سقققققققققققققققي

جيقققققاش
وفقققققارس ضقققققارب فقققققي الحقققققرب ّ

ورشقققققققققققققققاش

ىققققققل أرجققققققف الحق َّ
قققققوا
قققققا خق ّ

فاسقققققققققتوح مقققققققققن كتقققققققققب التقققققققققاري عبرتيقققققققققا

أم أ ْلققققق

واسققققأل (أبققققا حفققققص) ىققققل بالسققققمم قققققد فتحققققت

إل ػػى قول ػػو :أحفقققادكم ىقققاىم:
(القسقققام) منتفضقققاً
ّ

أ ْلققققق

ور َّعققققققاش
َ

صقققققحابي ليقققققا جاشقققققوا

ضقققققمتو فقققققي (يعبقققققد) األبطقققققال أحقققققراش

في سياؽ ممحمة األقصى ،وفي لوحتو التاريخية الثانية ،يطمب الشاعر ممف يجرده مخاطباً لو ،أف
يعود إلى كتب التاريخ ليستوحي العبرة منيا ،لعمو يرجع الحؽ بسيفو ورشاشو ،ال بخوفو ورعشو الذي

أضاع الحؽ وصحبو .ثـ يطمب منو أف يسأؿ رجاالً كاف عمى أيدييـ فتح القدس ،وتحرير األقصى

وحمايتو ،ويأتي بشخصيات إسالمية وتاريخية ،ليا قيمتيا أبد الدىر :كعمر بف الخطاب الفاروؽ،
وابف الوليد سيؼ اهلل ،وصالح الديف المظفر ،وبيبرس ،وقطز ،والقساـ حماة األقصى وفمسطيف.

إذف أجد الشاعر ىنا يقدـ صورة لمجياد والقوة والتضحية ،عبر لوحتو التاريخية ،وكأنو يقوؿ لمقساـ
أحفاد عمر وخالد وصالح الديف ،إف لكـ تاريخاً جيادياً مشرقاً عميكـ الحفاظ عميو.
 0.0وفي الموحة الثالثة مف ىذه القصيدة ،يقوؿ الشاعر(نفسو:)02 :

وقققققققققد سققققققققكنت أرواحيققققققققم عنققققققققد بابققققققققو
ِ
أصققققق ْ ُمرىفقققققاً تسقققققمف لصقققققدا خطابقققققو
وآالم (عيسقققققققى) فقققققققي عيقققققققود اغترابقققققققو

لققققققققققققققد رويقققققققققققققت أرض النبيقققققققققققققين بالقققققققققققققدما
ففققققققققققي كققققققققققل شققققققققققبر مققققققققققن ثققققققققققراه حكايققققققققققة

ألحقققققققققققققققققزان (يعققققققققققققققققققوب) وأوبقققققققققققققققققة(يونس)

ثـ يعرض الشاعر لموحة تاريخية أخرى ،يتذكر مف خالليا ثرى األقصى الذي روي بدماء األنبياء

والشيداء ،حتى غدا لكؿ شبر مف ىذا الثرى الطيور قصة وحكاية ،مف أصاخ السمع فإنو يسمعيا
ويتأكد مف صدؽ الخطاب ،ثـ ذكر بعض األنبياء الكراـ ،فتذكر أحزاف يعقوب ،ورجعة يونس ،وآالـ

عيسى -عمييـ السالـ.-

 .9صورة األقصى الدينية:
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 0.9يظير لنا في الموحة التالية مف قصيدة الشاعر(خذني إلى المسجد األقصى) ،صورة األقصى
في قموب المسمميف ،وذلؾ في قوؿ الشاعر(العتوـ:)22 :0225 ،

يقبققققققل األرض مققققققن شققققققوا ومققققققن نيققققققم

واخمقققققققققف فقققققققققؤادك بقققققققققالوادي المققققققققققدس كقققققققققي

فققققققل لقدسقققققك :يقققققا روحقققققي ويقققققا رحمقققققي
ولقققققققيس نبخقققققققل عنيقققققققا لحظقققققققة بالققققققق ِ
دم

الققققققققققدس أققققققققققدس مقققققققققن روح عمقققققققققى جسقققققققققد
َنمققققققققققوت فققققققققققي كققققققققققل يققققققققققوم دون صققققققققققخرتنا
نقضقققققققققققققي عمالققققققققققققققة حتقققققققققققققى إذا َحسقققققققققققققبوا

ققققققققدِم
العق َ
َّأنقققققققققا انتيينقققققققققا أتَ ْينقققققققققاىم مقققققققققن َ
فكيقققققققق تفيققققققققم ىققققققققذا ىيئققققققققة األمققققققققم

قققققققققر ٍب روحنققققققققققا التصقققققققققققت
فققققققققققي كققققققققققل ذرة تُق ْ

يظير الشاعر "أيمف العتوـ" في لوحتو الدينية ىذه ،وفي قصيدتو ىذه ،المكانة المقدسة لمقدس،

فيقوؿ الشاعر لمف يخاطبو بأنؾ موجود في ىذا المكاف المقدس ،مف خالؿ التناص الذي عقده في
مطمع لوحتو مع القرآف الكريـ الذي يقوؿ( :بالواد المقدس طُ َوى)(طو ،آية ،،(20:وما عميؾ إال أف
تخمع فؤادؾ قبؿ أف تخمع نعميؾ ،وىذا يعني المزيد مف التأثر والتقدير والتقديس والتكريـ لبيت
المقدس ،فالقدس أقدس وأغمى مف روح اإلنساف ورحمو؛ ولذا ،وليذه المكانة لمقدس واألقصى

والصخرة المشرفة ،فإننا -كما يقوؿ الشاعر -عمى استعداد أف نموت مف أجؿ الصخرة واألقصى
والقدس ،وال نبخؿ بدمنا في سبيؿ الحفاظ عمييا ،وأننا نقضي في سبيميا عمالقة أشداء أقوياء ،حتى
ظف العدو أننا انتيينا وقضي عمينا ،فسنفاجئيـ بأننا سنأتييـ مف العدـ؛ ألف أرواحنا الطاىرة
إذا ّ
التصقت في كؿ ذرة مف ترابيا الطيور ،وىذا ما ال تفيمو ىيئة األمـ أو تقدره شعوب الكفر.
لذلؾ أجد أف الشاعر يحاوؿ أف يظير المكانة الروحية والدينية لبيت المقدس ،وما بو مف مقدسات

إسالمية ،وأف ىذه المكانة دائمة ومستمرة؛ ألف أرواحنا امتزجت بذرات ترابيا الطاىر.

 0.9.9وفي الموحة التالية مف قصيدة (يا قمب أمتنا) ،يقوؿ الشاعر(العتوـ:)26 :0225 ،
شققعت بنققور بيائققك األنققوار

وتجمعقققت فقققي سقققاحك األبقققرار

يققا قبمققة اإلسققالم أول عيققده

يققا ثالثققاً فققي المسققجدين يققزار

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققورت
فنق
ّ

األ زىقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققار

مقققققن تحقققققت جبيقققققة (أحمقققققد)

سقققققجد النبقققققي عمقققققى ثقققققراك

طرب قاً ،وطققارت بعققده األحجققار
وج َّنقققت األوطقققار
مقققن وجقققدىن ُ

ومشققققققققى عمققققققققى أحجققققققققاره

فتمايمقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققت

إلى قولو :ىفت القموب إليك
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وىققققققققققققققققققققققققي أسققققققققققققققققققققققققيفة
بدأ الشاعر صورة لوحتو النبوية بنور اإلشعاع النبوي عمى أولى القبمتيف ،وثالث الحرميف الشريفيف،
وبسجوده عمى ترابو الطيور تفتحت األزىار ،وبمشيو عمى حجارتو تمايمت طرباً ،وبدعوتو لمطيور

معطار ،ثـ صمّى عمى أرضو الطيور واألنبياء
تكممت شوقاً ،وبمعراجو إلى السموات أصبح ىواؤىا
اً
وراءه أحبار ،ففي كؿ زاوية نبي قائـ يصمي ،وفي كؿ شبر ثائر شييد يرقد ،ولكؿ ما تقدـ تيفوا

القموب إليؾ يا أقصى أسيفة مف الوجد ،وتتحرؾ األمنيات والرغبات ،وتتمنى الشمس لو ىوت عشقاً

وخرت بعدىا األقمار.
وشوقاًّ ،
ىذه ىي الموحة النبوية التي زينت األقصى المبارؾ حيثما حمّت عميو ،إذ تجمعت عناصر الجماؿ
السماوي والدنيوي لتكتمؿ بذلؾ الصورة برونقيا وجماليا ،فمو أعطيت مفردات الجماؿ ىذه لرساـ،

لرسـ لنا لوحة تظير لنا المسجد األقصى المشرؽ باألنوار ،حيث األنبياء ساجدوف ،واألطيار تطير،

واألزىار تتفتح ،واليواء عطر منعش ،واألحجار تتماوج ،والثوار راقدوف ،والقموب تيفو ،والشمس
واألقمار تتمنى لو تيوي أو أف تخر.

 : 9.9.9واستكماالً لموحة السابقة مف القصيدة نفسيا يقوؿ الشاعر(العتوـ:)02-26 :0225 ،

وفقققققققققققققققققققققققققققداؤك األرواح واألعمقققققققققققققققققققققققققققار

المسققققققققققققققققجد األقصققققققققققققققققى عقيققققققققققققققققدة أمققققققققققققققققة

تحمقققققققققققققو بيققققققققققققققا لمعاشقققققققققققققا األذكققققققققققققققار

والحقققققققققققققققققب فيقققققققققققققققققك طيقققققققققققققققققارة وعبقققققققققققققققققادة

ويكمؿ الشاعر لوحتو الدينية السابقة عندما يقرر أف المسجد األقصى راسخ في عقيدة األمة
اإلسالمية ،وتفديو األمة المسممة بأرواحيا وأعمارىا ،وبمغت محبتيـ لو لدرجة الطيارة والعبادة ،التي

تحمو لمف يحبو ويعشقو األذكار والتقرب إلى اهلل مف خالليا.

 :0.0.9وفي لوحتو الدينية مف قصيدة الشاعر (ممحمة األقصى) ،يقوؿ(:العتوـ)02 :0225 ،
ِ
سق ِ
وسققققققققققققيفاً يققققققققققققرد المعتققققققققققققدي ب ُذبابققققققققققققو
قققققققققققر َج ضق
قققققققققققوءهُ
َ
فج ّْيققققققققققققز لققققققققققققو زيتققققققققققققاً لتُ ْ
َ
يطمب الشاعر مف كؿ مسمـ أف يجيز لممسجد األقصى زيتاً وسيفاً ،أما الزيت فحتى تسرج بو
القناديؿ وتضاء ،وأما السيؼ فيو لرد المعتدي والدفاع عف األقصى .الزيت لإلنارة واإلضاءة،
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والسيؼ إلزىاؽ الباطؿ والقضاء عمى الظمـ والظالـ الذي سيطر عميو مف قبؿ المحتؿ الييودي

الغاشـ ،وفي القضاء عميو وازالتو وكشفو إعالء لمحؽ ،وانارة لمحرية والعدؿ ،وتطيير لمقدساتنا.

 :9.0.9ثـ تأتي الموحة الحوارية اآلتية مف القصيدة السابقة ،حيث يقوؿ الشاعر(العتوـ:0225 ،
:)00-02

حال
الر ْ
َ
شدَّت األم ُة لمكعبة والبيت ّ
سائر ٍ
جالل
ات في
ْ

تسير
األمة لمقدس
ْ
فمتى ّ
لمنفير
وتحج المسجد األقصى وتدعو
ْ
(بالل)
َّدهُ يوماً
ْ
ترفف الصوت بما َرد َ
وبما أعمنو المختار َّ
لمسؤال:
رداً ُّ

قال :األنبياء.

قال  :الشيداء.

ثم من

ثم من

أقام
قال :من أذّن في البيت الحرام ...و ْ
ثم من
قال :من َّ
أذن في القدس ونادى لمصال ْة

إنيا بوابة الجنة

عاه
أول الناس دخوالً لجنان الخمد
والفائز بال ُخمد عمى قَ ْدر ُد ْ
يتناص الشاعر في بداية لوحتو مع الحديث الشريؼ" :ال تشد الرحاؿ إال إلى ثالثة مساجد :إلى

المسجد الحراـ ،والى المسجد األقصى ،والى مسجدي ىذا"(ابف ماجة .)202 :2665 ،فَبِ ٍ
حزف غامر
شدت رحاليا إلى البيت العتيؽ،
ينظـ الشاعر لوحتو ىذه ،وبصيغة الماضي يذكرنا بأف أمة اإلسالـ ّ

شد الرحاؿ إلى
وفي كؿ وقت أرادت فباستطاعتيا ذلؾ .لكف الجزء الثاني مف الحديث والصورة ،وىو ّ
تحج إليو؟ ومتى تدعو لمنفير
المسجد األقصى ،فيتساءؿ الشاعر :فمتى األمة لمقدس تسير؟ ومتى ُ

مف أجمو؟ ومتى يؤذف بحرية عمى مآذنو؟ حيث يذكر الشاعر بأسموب حواري حديثاً عف النبي-عميو

السالـ -إلى قولو :مف أ ّذف في القدس ونادى لمصالة ،فمصيره الخمد والجنة ،وكاف أوؿ الناس دخوالً

ليا؟

إف ىذه الموحة الدينية التي مزج الشاعر في نظميا بيف حديث غير مذكور(حديث شد الرحاؿ)

وحديث مذكور منظوـ في قصيدتو ،تظير حرص الشاعر عمى تدعيـ لوحاتو المقدسية بالنصوص
النبوية ،التي تؤكد عمى حؽ المسمميف في أقصاىـ ،والتي تعمؿ عمى توثيؽ العرى بيف بيت المقدس
وأمة اإلسالـ إلى قياـ الساعة ،وىذا األمر يؤكده بيت الشاعر اآلتي ،حيث قاؿ في السياؽ

ذاتو(العتوـ:)00 :0225 ،
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العققققققققققرى
تظققققققققققل بققققققققققو هلل مشققققققققققدودة ُ

ىققققققققو المسققققققققجد األقصققققققققى عقيققققققققدة أمقققققققققة

وىنا يظير الشاعر أف المسجد األقصى يمثؿ صمب عقيدة أمة اإلسالـ ،وأف ىذه األمة ستبقى بو

العرى نحو اهلل عز وجؿ أبد الدىر.
مشدودة ُ
والشاعر أيضاً يحاوؿ أف يوصؿ رسالة داخمية إلى أمة اإلسالـ بضرورة التمسؾ بالقدس وأقصاىا،
ورسالة خارجية إلى أعداء أمة اإلسالـ بأف أمة اإلسالـ لف تتخمى عف أقصاىا ميما كمؼ األمر.

ومنيا لوحة أخرى مف القصيدة ذاتيا ،حيث يقوؿ(العتوـ:)00 :0225 ،

حر ْ )
(م ّ
إنو مصحفنا في وجو توراة ُ

تؤلّ ْ
إنو لقرآن في وجو أساطير َ
ِ
الييكل
ومنيا :إنو األقصى أمام

إنيا الحرمة لمجمعة في وجو خيانات لسبت

ِ
مخجل

ومنيا :وىي (موسى) وىي(عيسى) وىي (أحمد)

والموحة الدينية األخيرة مف قصيدة (ممحمة األقصى) يعقد الشاعر مف خالليا مقارنة ألىؿ العقوؿ
وأصحاب األلباب ،فيقوؿ :كيؼ تضعوف القرآف الكريـ مقابؿ األساطير المؤلفة مف قبؿ اإلنساف؟
وكيؼ تضعوف المصحؼ مقابؿ التوراة المحرفة؟ وكيؼ تضعوف األقصى أماـ الييكؿ؟ وكيؼ

تضعوف حرمة الجمعة المباركة مقابؿ السبت المخجؿ ،الذي يمارس فيو الخيانات والفحش؟ فكؿ ما

لدينا حؽ وطاىر ومقدس ،وكؿ ما لدييـ باطؿ ونجس ومحرؼ ،فيؿ يستوياف؟

إف ىذه الصورة الجميمة المنطقية المقنعة التي عقدىا الشاعر بيف اإليماف والكفر ،وبيف الحؽ
والباطؿ ،حاوؿ الشاعر مف خالليا أف يسوؽ األدلة المقنعة لمف كاف لديو شؾ أو توجس في صدؽ
دعوانا ودعوتنا.

 .0صورة االعتداءات الييودية عمى المسجد األقصى:

 :0.0يقوؿ الشاعر أيمف العتوـ في لوحتو األولى حوؿ الييود واعتداءاتيـ ،وذلؾ مف قصيدة(خذني
إلى المسجد األقصى) (العتوـ:)20-20 :0225 ،
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قققققققققققئم
وكققققققققققققل جققققققققققققرح مققققققققققققف األيققققققققققققام ممتق
ٌ
مققققققققققققققا دام فييققققققققققققققا ييققققققققققققققودي ينجسققققققققققققققيا

لكققققققققن جققققققققرح بققققققققالدي غيققققققققر ممتق ِ
قققققققئم

أطفالنقققققققققققا بصقققققققققققواري العقققققققققققدى سقققققققققققحقوا

قققققققدي حاقققققققققد بالقتققققققققل منققققققققتقم
عمققققققققى يق ّ
وحاسقققققققققبوه عمقققققققققى التفكيقققققققققر بقققققققققالحمم

أبقققققققققققوه لقققققققققققم يسقققققققققققتطف مقققققققققققنيم حمايتقققققققققققو

فققققي وابققققل مققققن جنققققون الطققققائرات ُرمققققي

تشقققققققققققققبث الطفقققققققققققققل واألنفقققققققققققققاس الىثقققققققققققققة

(فقققققدى فمسقققققطين كققققق ّل العقققققرب والعجقققققم)
قققوت خققققالل الوجق ِ
قققوج مق ٍ
قققو ُممققققتطم
عققققن مق ِ
أو صققققرخ ًة فققققي سققققماء المققققوت والعققققدم

فسققققققو

كققققققققم مققققققققن بققققققققريء لقققققققققد غققققققققالوا براءتققققققققو
ققققققققققر بقققققققققققين يديقققققققققققو وىقققققققققققو يحضقققققققققققنو
فخق ّ
وخقققققققط بقققققققالجرح فقققققققوا األرض مقققققققن دمقققققققو:

َّ
لعقققققققققققل خقققققققققققيط حيقققققققققققاة سقققققققققققو

يكبققققققر فييققققققا الجققققققرح كققققققالورم

وسقققققال جقققققرح ابنقققققو خطقققققاً عمقققققى الققققققدم

ينققققققققققققذه

ققوت فقققي ال ُمقققم
أبقققي حبيبقققي ،وغقققام الصق ُ
ميتقققققققاً وحقققققققدي فقققققققال تقققققققنم
فققققققق ن أنقققققققم ّْ

فصقققققققاح والرعقققققققب يمشقققققققي مقققققققلء أضقققققققمعو

أنققققققا سأقضققققققي دفاعققققققاً عققققققن حمققققققى وطنققققققي

قققققققققد دم
ىديققققققققققةً ،إن ىققققققققققذا العيققققققققققد عيق ُ
حق ُّ
قققققققا الشققققققققييد زغاريققققققققد بكققققققققل فَققققققققم

وعقققققققققد إلقققققققققى البيقققققققققت واحممنقققققققققي لوالقققققققققدتي

وان بكقققققققققققت حرققققققققققققة فامسققققققققققق مقققققققققققدامعيا

بعد الصورة السابقة ،عمد الشاعر إلى عرض صور مف االعتداءات الصييونية عمى المسجد
األقصى ،وذلؾ مف باب فضح ىذه الممارسات وكشفيا ،والتي استطاع الشاعر أيمف العتوـ أف

يصيغيا بصوتو الشعري الصادر مف أعماؽ قمبو ،بؿ وكؿ جوارحو.

فيقوؿ شاعرنا (شاعر األقصى) المعاصر في لوحتو األولى ضمف ىذا المحور ،وفي قصيدتو

األولى ،حيث يبدؤىا عمى شكؿ حكمة وخبر تقريري بأف الجروح ميما طاؿ أمدىا ستمتئـ وتشفى،

لكف جرح بالدي الذي أحدثو الييود فييا ،فيو جرح ال يمتئـ؛ ألنو جرح ييودي نجس زاد تعفنو

وأصبح كالورـ السرطاني الذي ال يشفى إال باجتثاث مف تسبب بو.
ثـ يعرض إلى صورة األطفاؿ الذيف سحقتيـ صواريخ المعتديف الحاقديف ،الذيف حاسبوا األبرياء عمى
ما يفكروف أو يحمموف بو ،ثـ يصور ىذا الجرح الذي تسببت بو طائرات االنتقاـ ،وكيؼ نزؼ دمو

وساؿ عمى األرض؛ ليكتب(فدى فمسطين ك ّل العرب والعجم) ،وفي ىذا دالالت عظيمة عمى الصبر
فخر بيف
والمصابرة والمثابرة ،وفي صورة حركية شاعرية يصور الشاعر ما حدث لمطفؿ الجريحّ :
يدي والديو ،وساؿ جرح ابنو ،وخط بالجرح ،تشبث واألنفاس الىثة ،لعؿ  ...فصاح والرعب ،وغاـ

الصوت ،أنا سأقضي ،وعد إلى البيت ،واحممني لوالدتي ،واف بكت ،فامسح مدامعيا...
03

د .فيصل غوادرة

إف ىذه الموحة التصويرية الرائعة تسجؿ مراحؿ استشياد األطفاؿ قبؿ الشيادة ،وأثناءىا ،وبعدىا،
يصور فييا الشاعر المادي والمعنوي ،الحاضر والمستقبؿ ،ومراحؿ الشيادة ،الشعور والمشاعر ،كؿ

ذلؾ بأسموب تصويري تعبيري فني جميؿ .نحا فيو الشاعر السرد القصصي زيادة في التفاعؿ

والتأثير.

 : 9.0ومف قصيدتو (يا قمب أمتنا) يتحدث الشاعر عف تدنيس الييود لممسجد األقصى،
فيقوؿ(العتوـ:)02 :0225 ،

ِ
ققققققققققققاحاتك األشقققققققققققققرُار
ققققققققققققت سق
ققققققققققققققد َد َّنسق
ْ
األظفقققققققققققققققققار
ققققققققققققققققاب و
شقققققققققققققققققتك ال ّنق
وتناى َ
ُ
ُ

إنققققققققققققققققي أراك بكققققققققققققققققل طيققققققققققققققققرك صققققققققققققققققامداً

وعقققققققققققققققدت عميقققققققققققققققك ذئقققققققققققققققابيم وكالبيققققققققققققققققم
ْ
حفققققققققققروا عمققققققققققى األنفققققققققققاا تحتققققققققققك وادعققققققققققوا
ِ
أقداسققققققققققققققنا
واستأسققققققققققققققد ا(ألُ َمنققققققققققققققاء) فققققققققققققققي

قققققققققققققققققققققار
قققققققققققققققققققققار ىققققققققققققققققققققققيكم ِيم وال آثق
آثق
ُ
َ
قققققققققققققار)
قققققققققققققتنفرت (كققققققققققققققوال ُل) أو (بئيق
واسق
ُ
َ

الشاعر في لوحتو ىذه يجرد مف نفسو شخصية أخرى ،تنطؽ باسـ األقصى ،وىذا ما حاوؿ الشاعر
تك ارره كثي اًر في مواضع مختمفة مف قصائده ،مستخدماً في ذلؾ ضمير المخاطب المفرد (أنت)،
فيقوؿ ىنا :إني أشاىدؾ طاى ًار صامداً ،لكف ساحتؾ دنسيا األشرار المعتدوف ،ثـ يشبو المعتديف
كالذئاب والكالب الذيف ينيشوف بأنيابيـ وأظفارىـ أبناء فمسطيف األبرياء .ثـ يذكر الشاعر باألنفاؽ

التي حفرىا الصياينة تحت المسجد األقصى؛ ليبحثوا عف آثار ىيكميـ المزعوـ ،ثـ يتحدث عف

(األمناء) ،و(كوالؿ) ،أو (بئيار) ،ودورىـ في تيويد األماكف المقدسة
مجموعات صييونية مثؿ
َ
وتدميرىا في القدس الشريؼ .وتمثؿ ىذه الموحة لوحة الطير والتدنيس ،لوحة األطيار والذئاب ،

لوحة األطيار والييكؿ المزعوـ ،لوحة المواطنيف والمستوطنيف.

:0.0.0ومف (ممحمة األقصى) نسجؿ لمشاعر تصويره العتداءات الييود ،فيقوؿ(العتوـ:0225 ،
:)05

ىا أراىم نزلوا

الرب دعاىم كي ُيقام الييك ُل
َم ْن ِز ُل ّ
أل ُ قَ ْر ٍن في يدييم  ....أل بوا

أل ُ َم ٍ
جنون عمى ساحاتو قد َمثَموا
وفي لوحتو ىذه يصور الييود والصياينة كالمجانيف -عندما نزلوا إلى ساحات المسجد األقصى -في

الرب قد دعاىـ إلقامة ىيكميـ الموىوـ.
حركاتيـ ورقصاتيـ ونفخيـ لمبوؽ ،بدعوى أف ّ
 : 9.0.0ويقوؿ أيضاً(العتوـ:)06 :0225 ،
ىا أراىم

وبنوا األنفاا وانحازوا إلى كل جدار
06
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جاءت اليوم لتثأر

ىدموا أبوابو

إلى قولو :صارخات :يا لخيبر

حطموا أسواره

وىذه الموحة ىي استمرار لموحة السابقة ،حيث عرض الشاعر وسائؿ الييود وتصرفاتيـ التدميرية

والتيويدية ،فيقوؿ وبرؤية العيف :بأنو يشاىدىـ قد ىدموا أبواب المسجد األقصى وحطموا أسواره،
وبنوا األنفاؽ أسفمو ،وأقاموا جدر الحصار في كؿ مكاف ،ثـ إذا بيـ تصرخ جموعيـ والحقد يمأل

قموبيـ :يا لخيبر ،وكأنيـ بذلؾ يغرسوف في قموبنا المثقوبة والمنكوبة والمرعوبة خنجرىـ المسموـ،
وكأف ما فعمو بيـ –صمى اهلل عميو وسمـ -إثر نقضيـ لمعيود ،يريدوف أف يأخذوا بثأرىـ مف أتباعو

عميو الصالة والسالـ.

 :0.0.0ويقوؿ كذلؾ(العتوـ:)02 :0225 ،

وققققققققد سقققققققكنت أرواحيقققققققم عنقققققققد بابقققققققو
ِ
أصققققق ْ ُمرىفقققققاً تسقققققمف لصقققققدا خطابقققققو

لقققققققققققققد رويققققققققققققت أرض النبيققققققققققققين بالققققققققققققدما

ففقققققققققي كقققققققققل شقققققققققبر مقققققققققن ثقققققققققراه حكايقققققققققة

وفي ىذه الموحة الختامية يقرر الشاعر حقيقة ونتيجة أفعاؿ واجراـ الييود في ىذه األرض الطاىرة
المقدسة ،وىي أف األرض قد رويت مف دماء الشيداء ،وأف أرواحيـ الطاىرة قد سكنت عند بابو،

وقد أصبح في كؿ شبر مف ثرى ىذه األرض الطيبة حكاية ،ولو أصخت السمع لسمعت ذلؾ حقيقة
(وقد سبؽ أف تحدثت عف ىذه الموحة ضمف الموحة ( )0.2تحت عنواف صورة األقصى التاريخية).

 .3صورة موق

العرب والمسممين من األقصى:

(خذني إلى المسجد األ ْقصى) (العتوـ:)22 :0225 ،
 :0.3يقوؿ الشاعر أيمف العتوـ في قصيدتوُ :
قققققققدِم
نقضقققققي عمالققققققة حتقققققى إذا َحسقققققبوا
العق َ
َّأنققققققققا انتيينققققققققا أتَ ْينققققققققاىم مققققققققن َ
وصقققوت روحقققي يحقققز القمقققب مقققن غمققققم
ققققرب واألحقققققزان جارحققققق ٌة
أمقققققة العق ْ
ومنيا :يقققققا ّ
قققققرا الشققققققمل بققققققاألىواء ،وانفققققققردت
ومنيا :تفق َّ
َي ْمضقققققي بنقققققا العمقققققر والرايقققققات تائيقققققة
والحق ِ
ققققالمون بتقققققرويض القققققذئاب َكمقققققن

بنققققققققا شققققققققراذم أقققققققققوام مققققققققن الممققققققققم

والميتققققققدون بيققققققا رتققققققل مققققققن الققققققرمم
ققروض القققذئب فقققي شقققعب مقققن ال قققنم
يق ّ

في الموحة األولى مف المحور الرابع ،يظير الشاعر أيمف العتوـ صورة جزئية لموقؼ العرب
والمسمميف مف األقصى المبارؾ ،يعمف في مطمعيا أف ىذه األمة عمى استعداد أف تموت مضحية في
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كؿ يوـ مف أجؿ أقصاىا ،دوف أف يبخموا بنقطة دـ مف أجمو ،وبأنيـ يقضوف مف أجمو كالعمالقة

العظاـ ،يتجدد المقاء مع العدو ،وتتجدد التضحية ،وتستمر ،حتى إذا ظف العدو أننا انتيينا أتيناىـ
مف العدـ ،وفي ذلؾ داللة عمى االستمرار في المواجية .ثـ يوجو خطابو إلى أمة العرب يذكرىا –

بحزف عميؽ -بما يجب عمييا نحو األقصى ،ويذكرىا بالوحدة والبعد عف الفرقة والتشرذـ ،وبأف نسير
تحت رايات توحدنا ال تفرقنا ،حتى نواجو المعتديف والذئاب ،وىنا يصور الذيف يحمموف بترويض

الذئاب المفترسة ،كمف يروض الذئب ويجعمو يعيش مع الغنـ ،وتمؾ فرصتو لالنقضاض عمييا
وافتراسيا.

 :0.9.3ومف قصيدتو (ممحمة األقصى) يقوؿ الشاعر(العتوـ:)03 :0225 ،
فقققققققققققققققققققققققققل لالىثققققققققققققققققققققققققين وراء سققققققققققققققققققققققققمم

سققققققققققققققققققيورثكم غققققققققققققققققققدا ذالِّ ذلققققققققققققققققققيال

لققققققققققققققققققد حقققققققققققققققققررتم وطنقققققققققققققققققي فعقققققققققققققققققادت

كرامتقققققققققققققققو وعقققققققققققققققاد لنقققققققققققققققا نبقققققققققققققققيال

وققققققققققققققققل لمجالسقققققققققققققققين عمقققققققققققققققى كقققققققققققققققر ٍ
اس

بمقققققققققققققققققؤتمراتيم :شقققققققققققققققققك ارً جقققققققققققققققققزيال

وضمف المحور ذاتو ،والموحة ذاتيا ،يخاطب الشاعر الالىثيف وراء السمـ؛ ليخبرىـ بأنكـ لف تحصموا

منو إال الذؿ واليواف ،فركضكـ خمفو ال ينفعكـ ،وجموسكـ معيـ ال يحرر وطن ًا ،ويأتي في الختاـ
بأسموب تقريري تيكمي ساخر :بأنكـ بسبب ليثكـ وراء السمـ حررتـ الوطف ،وعادت كرامتكـ!!...

 :9.9.3ومنيا يقوؿ(العتوـ:)06-05 :0225 ،

السمم من ستين عاما
ليثوا خم سراب ّ
والى اليوم وما قد وصموا

وأرى أىمي وما قد فعموا

فيم مميون بوا

ماء
سراب الكفر أن يصب
تتنامى بينيم كل الخروا
ْ
إلى قولو:وتأممنا َ
ويستمر الشاعر في ىذه الموحة أيضاً ،في تصوير الموقؼ العربي واإلسالمي السمبي نحو األقصى

والقدس وفمسطيف؛ ألنيـ تخمّوا عف طريؽ المقاومة والجياد ،وعمدوا إلى طريؽ السمـ والمفاوضات،

طريؽ الذؿ والخزي ،فيـ منذ ستيف عاماً –ويزيد -يميثوف خمؼ سراب السمـ دوف أف يحققوا شيئاً ،بؿ

ازدادوا فرقة فيما بينيـ ،وذالً أماـ اآلخريف ،ثـ يصورىـ الشاعر –ضمف ىذه الصورة -بأنيـ كالزبد،
والممح األجاج ،وكالغثاء ،ال نفع في كؿ ذلؾ ،ثـ يشبو ما يأممو العرب مف الكفار بالسراب الخادع،

الذي ال ماء فيو وال خصب وال نماء.

 .2صورة المقاومة والجياد والدفاع عن األقصى:
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 :0.0.2مف قصيدة د .أيمف العتوـ (خذني إلى المسجد األقصى) ،يقوؿ في مطمعيا(العتوـ:0225 ،
:)22

احقققققققققِم الققققققققققدس والقققققققققتحم
ال تَ ْبققققققققق َرح األرض و ْ
واقققققققبض عمققققققى الجمققققققر إن القابضققققققين عمققققققى

ققققققرم
بوابقققققققة َ
وانققققققققش دمقققققققاك عمقققققققى ّ
الحق َ
ِ
ِ
قققققققزة األمق ِ
قققققققم
ْ
جمققققققققر الققققققققبالد أضققققققققاؤوا عق ّ َ
صققققققققم الييققققققققود وان سققققققققاغوه فققققققققاتَّ ِيِم

وخقققققققققققق ّل خمفققققققققققققك كقققققققققققق ّل الققققققققققققراكنين إلققققققققققققى

وان أتققققققققاك رصققققققققاص ال َققققققققدر فابتسققققققققم

وجابققققققققو المققققققققوت عققققققققاري الصققققققققدر ُمشققققققققر َع ُو
ومنيػػػا:حمّققققا كمققققا َّ
الصقققققر فققققي أرجائيققققا ليبققققاً

قققققققققر حواجزىققققققققققا بال ّنققققققققققار واحتققققققققققدم
و ُ
اعبق ْ
فقققققققققققق نيم نجَّسققققققققققققوىا بققققققققققققائعو ِذمققققققققققققم

وال تقققققققققققققققققدع لييقققققققققققققققققودي بيقققققققققققققققققا أثققققققققققققققققق ارً

ا ومققققققن َنيق ِ
يقبققققققل األرض مققققققن شققققققو ٍ
قققققم
ّْ
َ

واخمققققققققف فققققققققؤادك بققققققققالوادي المقققققققققدس كققققققققي

ويأتي ىذا المحور ليبيف الشاعر ماذا عمى العرب والمسمميف أف يفعموا ،بعد أف رأينا في المحاور

والموحات السابقة صور المسجد األقصى التاريخية والدينية ،وصور االعتداءات الصييونية ،وما
واكب ذلؾ مف تخاذؿ العرب والمسمميف ،يأتي الشاعر ىنا ليبيف طريؽ الخالص ،وكيفية التعامؿ مع

ىذا المحتؿ الغاشـ ،وبأنو ال سبيؿ إال سبيؿ المقاومة والجياد ،ولذا يركز شاعرنا في ىذه الموحة
وغف ،وحمؽ ،وال
عمى األفعاؿ األمرية الجيادية( :ال تبرح ،واحـ ،والتحـ ،وانقش ،واقبض ،وجابوّ ،
تدع ،واخمع) ،كؿ ذلؾ يظير لنا أف الطريؽ الصحيح والوحيد ىو طريؽ المقاومة والجياد ،ال طريؽ
الصمح والمفاوضات ،فما عميؾ أييا العربي المسمـ إال الجياد والقتاؿ لحماية القدس واألقصى،
ولتحمؽ كالصقر قوياً مجاىداً ،وال تدع لييودي أث اًر في فمسطيف.

 :9.0..وفييا يقوؿ أيضاً(العتوـ:)20 :0225 ،

ققروض القققذئب فقققي شقققعب مقققف ال قققنم
يق ّ
ققم فقققي الدسقققم
فمقققيس تنفقققث غيقققر ُّ
السق ّْ

والحققققققققالمون بتققققققققرويض الققققققققذئاب كمققققققققن

ىقققققققققي األفقققققققققاعي وان أغقققققققققراك مممسقققققققققيا

وال اجتمققققققاع ،وال ألقققققق

ققجب بمقققؤتمر
إل ػػى قول ػػو :ولقققيس يقققرعبيم شق ٌ
لكقققققققققققنيم وصقققققققققققميل السقققققققققققيو محتقققققققققققدم

مققققققن القمققققققم

يعنقققققققون لممقققققققوت والجبقققققققارة القُصقققققققم

وفي ىذه الموحة ،وبعد أف يشبو الييود الصياينة بالذئاب واألفاعي ،يخاطب مف يفاوضيـ ويعمد إلى
مصالحتيـ ،بأنو كيؼ تمد كفؾ إلى كفيـ الممطخ بالدماء ،إف ىؤالء الييود ال يسمعوف ،وال ينفع بيـ
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أف يسمعوا غير قرع سيوؼ المجاىديف ،وال يرعبيـ أو يخيفيـ شجب المؤتمرات والقمـ ،بؿ صميؿ

السيوؼ الذي يذيقيـ الموت ،ىو الذي يحسبوف حسابو.
 :0.0.2ومنيا يقوؿ(العتوـ:)20 :0225 ،

أنققققا سأقضققققى دفاعققققاً عققققن حمققققى وطنققققي

فقققققق ن أنققققققم ميتققققققاً وحققققققدي فققققققال تققققققنم

واهلل ...واهلل ...مقققققا العقققققرب لقققققو حشقققققدوا

ققققرقم
مميقققققون مميقققققون غيقققققر العق ّ
ققققد والق ّ
لكققققققققققنيم ك ثققققققققققاء السققققققققققائل العققققققققققرم

ومنيا :فمتفخققققققققققققري بققققققققققققدماه إنيققققققققققققا نقشققققققققققققت

ألمتقققققققققققو َّ
بالنقققققققققققار ال القمقققققققققققم
عققققققققققق ازً َّ

قققققيد واحققققققد رشققققققدوا
لققققققو كققققققان فققققققييم رشق ٌ
فققققققققققل لكقققققققققل شقققققققققييد أنقققققققققت أرشقققققققققدنا

وأنقققققققققت أكرمنقققققققققا إذ فُقققققققققزت بق ُّ
ققققققققالنعم

لعقققققققل خيقققققققل جيقققققققوش المسقققققققممين غقققققققداً
أو عق َّ
قققققققققل تربتققققققققققو إن ْبر َع َمققققققققققت َزْىقققققققققق ارً

بنققققققوره تيتققققققدي فققققققي حالققققققك الظمققققققم
وريحانققققققاً ِلققققققذي ألَققققققم
تكققققققون َروحققققققاً ْ

خققققذني إلققققى المسققققجد األقصققققى وسققققاحتو
ومنيػػا :وانثققر عمققى كققل ِشق ْقب ٍر مققن حجارتققو

قققققققرج
كققققققققل الخيققققققققول بأوطققققققققاني بققققققققال ُ
سق ُ
والخيققققققر بققققققين نواصققققققي الخيققققققل منعقققققققد
فَمقققققققن يجقققققققيء بيقققققققا لمققققققققدس ِ
عاد َيققققققق ًة
َ
غقققققققققداً تعقققققققققود إلقققققققققى سقققققققققاحاتيا ألققققققققققاً

وتمتقققققققققي (بصققققققققالح الققققققققدين) موعققققققققدنا

الحقققرم
أمقققت عمقققى بابقققو فقققي األشقققير ُ
ُ
لحمقققيَّ ،
ورش عمقققى كقققل التقققراب دمقققي

وال فقققققققققققققوارس تعموىقققققققققققققا وال لُ َجقققققققققققققم

قيل :يا خيل ىذي الساح فقاقتحمي
إن َ
ضقققبحاً عمقققى صقققيوات العقققزم وال ِي َمقققم
خيقققل الم يقققرين مقققن أحفقققاد (معتصقققم)
حطققققققين ثانيققققققة فققققققي سققققققاحة الحققققققرم

ولوحة أخرى مف القصيدة ذاتيا ،مشبعة بروح الشيادة والتضحية يسجميا شاعرنا شاعر فمسطيف،

الذي ينتظر لحظة اإلقداـ والشيادة ،وبعد أف يعمف بأنو سيقضي دفاعاً عف حمى وطنو ،يطمب ممف

يخاطبو أف يكمؿ طريقو؛ ألف الدماء التي تسيؿ مف أجؿ الوطف ىي دماء العز والفخار ،وبعد أف

يعرض بأمة العرب (المميارية) يصفيـ –مكر اًر الوصؼ -بأنيـ كغثاء السيؿ ،يخاطب الشييد بأنو
ّ
أكرمنا وأفضمنا ،يطمب منو أف يصطحبو إلى المسجد األقصى؛ ليناؿ الشيادة عمى بابو ،وذلؾ مف
خالؿ بيت القصيد ،والذي أخذ منو عنواف قصيدتو(خذني إلى المسجد األقصى) ،والذي وسـ بو

ديوانو ىذا كذلؾ .ويعمؿ الشاعر ذلؾ؛ ألف المسجد األقصى ىو أقرب األرضيف إلى السموات ،ثـ
طمب ممف يخاطبو أف ينثر لحمو بعد استشياده عمى كؿ شبر مف حجارتو الطاىرة ،ويرش دمو عمى

ترابو الطيور ،ثـ يصور لحمو ودمو نو اًر لعميا تيتدي بو خيوؿ المسمميف التي تزحؼ لتحرير
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األقصى ،أو لعؿ تربتو تنبت زى اًر يفوح روحاً وريحاناً ...لكف الشاعر يستدرؾ ،أو ينبو محذ ًار بأف
الخيوؿ في أوطاف العرب بال سرج ،وال فوارس تعموىا ،رغـ أف الخيؿ معقود بنواصييا الخير،

فالقدس تنتظر عودة خيوؿ التحرير ،وعودة صالح الديف ،وحطيف ثانية.

 :9.2ومف قصيدتو (يا قمب أمتنا) يقوؿ الشاعر(العتوـ:)02 :0225 ،

فققققققققققي قدسققققققققققك األطيققققققققققار واألخيققققققققققار

منقققققققققك ارتققققققققققى زمقققققققققن الحضقققققققققارة والتققققققققققى

قققققققققققققوار
قققققققققققققوٌر وال َخق ّ
مقققققققققققققا فقققققققققققققييم َخ َ
األسققققققققققوار
َو ِمققققققققققن الرمققققققققققاح تحصققققققققققن ْ

الحقققققققققققققققققاممون لقققققققققققققققققواء كققققققققققققققققق ّل َأب ّيقققققققققققققققققة
سقققققققققققاروا وفقققققققققققي يقققققققققققدىم رمقققققققققققاح سقققققققققققري ٍ
َّة

يحاوؿ الشاعر في لوحتو ىذه أف يصور األطيار واألخيار الذيف جاؤوا إلى القدس ،ىـ الذيف

خوار ،فيـ قد انطمقوا
خواف وال ّ
سيحمموف لواء العز والفخار والجياد ،فميس فييـ ضعيؼ جباف ،وال ّ
يحمموف رماح القتاؿ التي تحصف أسوار القدس ،وتمنعيا وتحمييا وتحافظ عمييا.

 :2.0.2ومف قصيدتو (ممحمة األقصى) ،يقوؿ الشاعر(العتوـ:)04 :0225 ،

تجققققققققققققرد لمعققققققققققققدا سققققققققققققيفاً صقققققققققققققيال

ققققققققققققققادت بقققققققققققققققالد دون حقققققققققققققققرب
وىقققققققققققققققل عق
َ
ومنيػ ػ ػػا :ولققققققم يحمققققققل لنققققققا المحتققققققل ُغصققققققناً

مققققققققققن الزيتققققققققققون أو يسققققققققققمف ىققققققققققديال
تجققققققققققد فيققققققققققو عمققققققققققى قققققققققققولي دلققققققققققيال

سقققققققققققل التقققققققققققاري وا ْققققققققققققبس منقققققققققققو َىقققققققققققدياً
َ
فققققققققققققققققل لمبقققققققققققققققائعين :دعقققققققققققققققوا بقققققققققققققققالدي

قققققققققققققوا دون أقصققققققققققققققاي السققققققققققققققبيال
وأخمق ْ
يحقققققققققققققققققا بالجيققققققققققققققققاد المسققققققققققققققققتحيال

أبقققققققققققققققققي
سقققققققققققققققققيأتي جيقققققققققققققققققل تحريقققققققققققققققققر
ّّ

في ىذه الموحة يتساءؿ الشاعر "أيمف العتوـ" ،في مطمعيا :وىؿ عادت بالد دوف حرب؟! وىو سؤاؿ
إنكاري ،جوابو النفي ،قصد منو تقرير حقيقة بأنو لف تعود أرض احتميا األعداء بغير القتاؿ والجياد،
فالمحتؿ الذي جاء إلى فمسطيف لـ يحمؿ غصف زيتوف ،أو يسمح ليديؿ حماـ السالـ أف يسمع،

وىذا ىو ديدف الييود والتاريخ شاىد عمى ذلؾ ،ثـ يوجو خطابو لمذيف يحرصوف عمى بيع البالد
واستجداء السالـ :دعوا بالدي ،ابتعدوا عف األقصى ،فإف جيؿ التحرير قادـ بالجياد ،فاتركوه وشأنو

نحو غرضو.

 :9.0.2وفييا يقوؿ أيضاً(العتوـ:)02-02 :0225 ،

الحقققققققققققققققا يرجعقققققققققققققققو سقققققققققققققققي

ورشقققققققققققققققاش

جيققققققاش
وفققققققارس ضققققققارب فققققققي الحققققققرب ّ
ىققققققل أرجقققققققف الحق َّ
ققققققوا
ققققققا خق ّ

فاسققققققققققتوح مققققققققققن كتققققققققققب التققققققققققاري عبرتيققققققققققا
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ور َّعقققققققاش
َ

د .فيصل غوادرة

واسققققأل (أبققققا حفققققص) ىققققل بالسققققمم قققققد فتحققققت

أم أ ْلقققققق

قققققققققققيد آبققققققققققققائي لقققققققققققققد عممققققققققققققوا
أولئققققققققققققك الصق ُ
فطيقققققققققققروا المسققققققققققققجد األقصققققققققققققى وسققققققققققققاحتو

قققققققققققققققاش
أن الييققققققققققققققققود ثعققققققققققققققققابين وأحنق
ُ
أعشقققققققاش
فمقققققققم تعقققققققد فيقققققققو ل وبقققققققاش
ُ

ومني ػ ػ ػ ػػا :وتمققققققققققك قافمققققققققققة األحققققققققققرار ماضققققققققققية

أ ْلقققققق

صققققققحابي ليققققققا جاشققققققوا

(عبققققققد العزيققققققز) و(ياسققققققين) و(عيققققققاش)

فققققي اهلل مقققققاتوا ،وفيقققققو قبقققققل ققققققد عاشقققققوا

ققققققققموا
بقققققققققاعوا لق ّ
سق ْ
ققققققققرب السقققققققققماء أرواحيقققققققققم فَ َ

وفي ىذه الموحة مف (ممحمة األقصى) ،يصر الشاعر ،بؿ ويسطر ممحمة الجياد والبطولة مرة
أخرى ،بؿ ومرات ،فيبدأ الموحة بالسيؼ والرشاش ،والفارس الجياش ،الذي سيعيد الحؽ ألىمو،

ويطمب ممف يخاطبو أف يسأؿ التاريخ عف صدؽ مقولو ،أف يسأؿ أبا حفص ،وابف الوليد ،وصالح
الديف ،وبيبرس ،وقطز ،وأحفادىـ القساـ ،وعبد العزيز ،وياسيف ،وعياش ،كيؼ فتحت القدس؟ وكيؼ

تحررت؟ ثـ يقوؿ الشاعر بمساف حالو :إنو مف نسؿ أولئؾ القادة العظاـ األبطاؿ ،الذيف عرفوا الييود

عمى حقيقتيـ ،بأنيـ كالثعابيف في خداعيا ولسعيا وسميا وقتميا ،فما عميكـ أحفاد تمؾ القادة العظاـ
،إال أف تطيروا المسجد األقصى وساحتو مف ىؤالء األوباش الغادريف.

 :0.0.2وفييا يقوؿ أيضاً(العتوـ:)00-00 :0225 ،
أرى الحقققققققققا منصقققققققققو ارً وققققققققققد بمققققققققق ّ الققققققققق ُّذرى
ومقققققققققا دام فقققققققققي األكنقققققققققا جيقققققققققل مح ّمقققققققققد
ٍ
أمقققققققققة
ىقققققققققو المسقققققققققجد األقصقققققققققى عقيقققققققققدة

وذا الكفققققر ميزومققققاً وققققققد رضققققي الثقققققرى

فقققققققال بق َّ
ققققققد أن يرققققققققى السقققققققماء ويظيققققققق ار

تظقققققققققققل بقققققققققققو هلل مشقققققققققققدودة العقققققققققققرى
ققققققدب ار
وال عقققققققر اإلققققققققدام مقققققققن كقققققققان ُمق ْ

قققققاجز
ومنيػ ػ ػػا :ولققققققم يبمقققققق المجققققققد المؤثّققققققل عق ٌ
فقققققققققل لخيققققققققول اهلل فققققققققي المسققققققققجد اركبققققققققي

كر ليقققا فقققي سقققاحة الققققدس عسقققك ار
َو َع ْ
سققق ْ

في ىذه الموحة يتحدث الشاعر بمساف أمة العرب والمسمميف ،وبعيف استشراؼ المستقبؿ ،أف الحؽ
منصور ،والكفر ميزوـ ،والنصر قادـ بإذف اهلل تعالى؛ ألف المسجد األقصى يمثؿ صميـ عقيدة أمة

اإلسالـ ،وبو تظؿ مشدودة العرى ،فال يأس يغزونا ،وجراحنا تزيدنا عزماً وبأساً ،فالعجز ال يبعدنا
عف المجد ،واإلدبار ال نعرفو ،فما عمى خيؿ اهلل وفرسانيا إال أف تجيز نفسيا ليوـ الجياد ،وتعسكر

في ساحات القدس استعداداً لذلؾ اليوـ.

 .8صورة األقصى في عين الشاعر:

 :0.8مف قصيدتو (يا قمب أمتنا) يقوؿ الشاعر(العتوـ:)02 :0225 ،
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ومنيا
ومنيا

يقققققققا ّأييقققققققا العمقققققققالا لقققققققيس يضقققققققيره
أنققققا فقققققي بيائقققققك قققققد نظمقققققت قالئقققققدي
سقققققتظل فقققققي الوجقققققدان كوكقققققب ِعق َّ
ققققزة
والطقققققالعون إليقققققك مقققققن حمقققققك القققققدجى
ٍ
قققققققققققققة
ألم
وي ْخمصقققققققققققققوك َّ
ُلي ّخمّْصقققققققققققققوك ُ
والفجقققققر –ميمقققققا طقققققال ليمقققققك -ققققققادم

إن الكبقققققققققققققار إذا تققققققققققققققاس صققققققققققققق ار
وزىقققققققققت عمقققققققققى كمماتيقققققققققا األشقققققققققعار

ييقققققققققدي إذا مقققققققققا زاغقققققققققت األبصقققققققققار

جقققققققققيش الصقققققققققباح يققققققققققوده األحقققققققققرار
ققققققار
ققققققققد شقققققققاقَيا فقققققققي المشقققققققرقين َنيق ُ
ِ
َّ
ققققققققققار
فطقققققققققققوال ّأيقققققققققققام الظقققققققققققالم قصق ُ

وفي المشيد األخير ،حوؿ صورة األقصى في عيف الشاعر ،يصور الشاعر في لوحتو ىذه مف
قصيدتو (يا قمب أمتنا) ،األقصى بأنو عمالؽ وكبير ،فأنا –أي الشاعر -قد نظمت في جمالؾ

وعظمتؾ أعظـ قصائدي ،وأجمؿ أشعاري ،وستظؿ في وجداننا كوكباً لمعزة والنصر ،ييتدي إلى

ويخمصوؾ
كوكبؾ ىذا في وسط الدجى والظالـ جيش األحرار القادـ؛ ليخمّصوؾ مف المحتؿ الغاشـْ ،
ألمة اإلسالـ دوف غيرىـ ،وفجر الخالص والتحرير قادـ ،فميما طاؿ ظالـ األياـ فيي قصيرة في

عمر الزمف.

 :0.9.8ويتحدث عف األقصى بمساف األقصى ،فيقوؿ مف قصيدتو (ممحمة األقصى) (العتوـ،
:)02 :0225
ومنيا:
ومنيا:

ققققن أبقققققدأ والمنايقققققا حفققققق ٌل
مقققققن أيق َ
مقققققققن قصقققققققة بخرافقققققققة منسقققققققوجة
وعمى جدار الصمت عمقت األسقى

أنققا شمسققكم ،أنققا بققدركم ،أنققا أنققتم

أنققققققققا فمققققققققذةٌ سققققققققمَّمتم أوصققققققققاليا
ققققرت لفقققققرط ُمصقققققابيا
أنقققققا غقققققادةٌ فق َّ

حقققققققققولي أ َؤ ّْمققققققققق ُل أن تعقققققققققود حيقققققققققاة
ققققققققققد حاكيققققققققققا التممققققققققققود والتققققققققققوراة

ققققققققات
وعمقققققققققى جقققققققققداري تَْزحققققققققق
الحيق ُ
ّ
ضقققققققققمَّت ال ايقققققققققات
أنقققققققققا رمقققققققققزكم إن َ
أإلقققققققققى القققققققققذئاب تسقققققققققمم الفمقققققققققذات

فتمقفتيققققققققققققققققققا أكمُق
قققققققققققققققققب وعققققققققققققققققققداةُ
ٌ

أما في لوحتو ىذه ،والتي جاءت في رائعتو(ممحمة األقصى) ،فيقوؿ الشاعر عمى لساف األقصى
متسائالً بشيء مف التعجب والدىشة :مف أيف أبدأ؟ والمنايا حولو ،وىؿ يأمؿ بعودة الحياة؟ فقد نسج
األعداء قصة خرافية قد حاكيا تممود الييود وتوراتيـ ،وما كاف مف العرب والمسمميف إال أف قابموا

الحيات و(األفاعي) (الييود) تزحؼ
حكاية الييود بالصمت الذي عمقت عميو أساي وحزني ،وأنا أرى ّ
عمى جداري جدار الصمت والذؿ والخذالف ،ثـ يقوؿ بمساف األقصى :ومع ذلؾ فأنا شمسكـ ،وأنا
32

د .فيصل غوادرة

بدركـ ،وأنا أنتـ إف ضمت الغايات وابتعدتـ عف اليدى ،وأنا فمذة سممتموىا إلى الذئاب(الييود)
الغادرة ،وأنا الفتاة الحسناء التي تمقفتيا كالب البغي والعدواف مف الييود الصياينة المعتديف ،فأيف

أنتـ؟!.

 :9.9.8ومنيا(العتوـ:)03 :0225 ،
أفما ترون مآذني وقبابي !
ومنيا:

وأصي ترتج السماء لصيحتي

ويسيل دمف التين والزيتون في تمك اليضاب
إلى قولو...فمن ِ
العذاب
الحراب إلى َ
الخراب إلى َ

ثـ يتبع الشاعر الموحة السابقة بموحة أخرى ،وطريقة الخطاب نفسيا ،عمى لساف المسجد األقصى،
وبأسموب الشكوى واالستنجاد ألمة العرب والمسمميف ،ومنيا ،فيتساءؿ عمى سبيؿ االستغراب مف ىذه

حؿ بيا؟ حيث
األمة ،التي ال تحرؾ ساكناً فيقوؿ :أفما تروف مآذني ماذا حصؿ ليا؟ وقبابي ماذا ّ
الحراب والخراب والعذاب الذي نشره الييود في ربوع كؿ مكاف في القدس :فكـ ِ
ت؟ وكـ ساؿ
ص ْح ُ
ِ
ألـ بي ،وفؤاد الصخر انفطر
دمع التيف والزيتوف ،ودمع أىميا؟ وقد ّ
رؽ القمب ولو كاف حج اًر ل َما ّ
لجرحي ،ولكف صوتي الصارخ وندائي العالي قد ذوى وخفت في ظالـ الصمت العربي واإلسالمي
المطبؽ ،وسط الميؿ الحالؾ.

 :0.9.8ومنيا(العتوـ:)02 :0225 ،
كقققققأن فتيققققققت المسقققققك رمققققققل ترابققققققو
َّ

ومنيا:

قققققورهُ
وقطققققققر النققققققدى واألقحققققققوان َوَنق ْ
لققققققد رويقققققت أرض النبيقققققين بالقققققدما

مر َّعقققق
عمقققى سقققاحو مميققققون جقققرح َ

سقققققققى فققققققارتوى ورد فمققققققوال رأيتققققققو
ِ
سق ِ
ققققوءه
فَ َج ّْيقققققز لَقققققو زيتقققققاً لتُ ْ
ققققر َج ضق َ

تنازعقققققققت ابفقققققققاا طيقققققققب مالبق ِ
ققققققو
ومقققاء ال مقققام الطيقققر تحقققت إىابق ِ
ققو
وقققققد سققققكنت أرواحيققققم عنققققد بابق ِ
قققو
قققزى ك يققققث ىاطققققل مققققن سق ِ
تََنق َّ
قققحابو

ألدركقققت أن القققورد بعقققض خضق ِ
ققابو
وسقققققققيفاً يقققققققرد المعتقققققققدي بذبابق ِ
ققققققو

وفي لوحة أخرى عمى المحور ذاتو ،يرى الشاعر األقصى بعيف األمؿ والنور ،وبرائحة المسؾ
واألقحواف ،وقطر الندى وماء الغماـ الطاىر يغشيانو ،ومف خالؿ ىذه الصورة الجميمة لممسجد
األقصى التي ارتآىا الشاعر ببصره ،أجده يروي لمناس عف مكانة األقصى ،بأنو لو مكانة عالية

روى األنبياء أرضو بدمائيـ الطاىرة ،وسكنت أرواحيـ عند بابو،
وعظيمة في قموب المسمميف ،فقد ّ
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ت أرضو فأزىرت
وفي ساحو كـ نزفت جروح المجاىديف ،حتى صارت كالغيث الياطؿ التي َرَو ْ
وروداً ،فمذلؾ ما عميؾ أييا المسمـ إال أف تجيز زيتاً لتسرج بو قناديمو ،وسيفاً لرد المعتدي عنو.
 :3.9.8ومنيا(العتوـ:)02-00 :0225 ،

أييا األقصى الذي ما زال أقصى في عاله

ومنيا:إنك الراس في األنفس ...والساخر من

ومنيا:عمى كفيك تخضَّر تباشير الحياة
نت وان ِل َّنا
أنت ما ِل َ

كل العتاة

ومنيا:إنك الطير الذي رغم نجاسات الصميبيين
يوما ما تنجس

وما ُى ْن َت وان ُى ّنا
الم ْبكي إنك األرض التي باركيا اهلل َومعراج السماء
ومنيا:إنك ال ائب والحاضر ...و ُ
ومنيا:إنك الصب إذا ما قد تنفس
والباكي

وفي الموحة األخيرة مف ىذه القصيدة ،وضمف ىذا المحور ،يخاطب الشاعر األقصى بأسموب
النداء ،محاوالً إظيار المكانة القدسية لألقصى مف جية ،واظيار التفاؤؿ واألمؿ ،بقرب التحرير مف
ناحية أخرى.

فأنت أييا األقصى ما زلت عالي ًا وعظيماً في مكانتؾ وعميائؾ ،فعمى كفيؾ وبسببؾ وعمى يدي أىمؾ
والمدافعيف عنؾ تخضر التباشير واآلماؿ ،فأنت بقيت قوياً لـ َتِم ْف ،ولـ تيف ،فأنت الغائب والحاضر
في قموبنا ،وأنت الراسخ في نفوسنا ،وأنت الطاىر المقدس ،وأنت األرض المباركة ،أرض اإلسراء

والمعراج ،وأنت لنا الصبح الذي سيأتي بالفرج ،ولنا كالشمس في وضوح الحؽ ،أما أنت ألعدائنا
فأنت كالظالـ الحالؾ والباطؿ المتمجمج ،وسيكوف مصيرىـ حالكا مظمما ،بالقضاء عمييـ بإذف اهلل
تعالى.

 .0الصورة الفنية:

الفصل الثاني
ظواىر فنية وبديعية

عادة ما يكوف الوزف والقافية ىما الحد الفاصؿ بيف لغة الشعر ولغة النثر ،ولكف الصورة الشعرية

أيضا تبقى ىي السمة المميزة لمخطاب الشعري عند الشاعر ،وىي حد فاصؿ كذلؾ بيف لغة الشعر

ولغة النثر ،ذلؾ بأف كثي اًر مف مكونات المغة الشعرية قابمة لمتغيير والتطور ،ولكف الصورة تبقى

المبدأ الثابت في القوؿ الشعري(القاسمي .)20 :0222 ،وقد كثؼ الشاعر الدكتور أيمف العتوـ
صوره الشعرية في قصائده قيد الدراسة ،وكانت الصورة الشعرية التي عمؿ الشاعر عمى تركيبيا

وابرازىا ،ما ىي إال إعادة إنتاج عقمية لتجربة عاطفية(ويميؾ( ،د.ت) ،)261 :تكونت لديو مف خالؿ
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شعوره الفياض ،وحبو العظيـ وشوقو الالمحدود لممسجد األقصى المبارؾ .وقد الحظ الجرجاني دور

المعاني في تشكيؿ الصورة عندما قاؿ" :وانما سبيؿ ىذه المعاني سبيؿ األصباغ التي تعمؿ منيا
الصور والنقوش"(الجرجاني( ،د.ت).)42 :

لقد حاولت في الفصؿ األوؿ أف أعرض الصور العامة في لوحاتو المختمفة ،ضمف المحاور الرئيسة

لمصورة الشعرية عند الشاعر ،والتي تمثمت في جمّيا حوؿ األقصى المبارؾ والقدس الشريؼ ،ولكف
تبيف لي مف ىذا العرض أنو ال بد مف الوقوؼ عند بعض الصور التي غصت بيا أبياتو الشعرية،

لعمي أزيد مف اإلضاءة حوليا؛ إلبرازىا بطريقة أكثر وضوح ًا وجاذبية؛ ولذا فإني أجد الشاعر في

المحور األوؿ حوؿ الصورة الشعرية التاريخية ،قد ركز عمى الصمة التاريخية بيف المسجد األقصى
وجبريؿ والمالئكة واألنبياء والخمفاء والصحابة الكراـ ،ومف جاء بعدىـ ممف حافظ عميو ودافع عنو،

وجاىد مف أجمو ،كالظاىر بيبرس ،وقطز ،وصالح الديف ،وغيرىـ .ثـ ركز الشاعر عمى الدماء
ت المسجد األقصى وساحاتو المباركة ،مف دماء األنبياء والصحابة والمجاىديف
الزكية التي َرَو ْ
وسائر الشيداء ،مف خالؿ كؿ ذلؾ ،يعمد الشاعر إلى غرس بعض الصور ذات الدالالت الكبيرة،
كالصورة التي وضعيا لمييود عندما شبييـ بالقرود ،وذلؾ في لوحتو األولى مف قصيدتو (ممحمة
األرض
األقصى) ،ضمف ىذا المحور(العتوـ{ :)02-06 :0225 ،إن تك اليوم عمى ْأيدي قُرود ْ
تُْن َحر} ،وىذه الصورة مستوحاة مف قوؿ اهلل عز وجؿ في قرآنو العظيـ( :فمما عتوا عما نيوا قمنا
ليم كونوا قردة خاسئين)( .األعراؼ .)231/

كما يصور في لوحتو الثانية(العتوـ )02 :0225 ،الحؽ بأنو ال يعود إال بالسيؼ والرشاش ،مازجاً

بيف آلة القتاؿ القديمة والحديثة ،عمى اعتبار أف السيؼ صالح لكؿ زماف ومكاف ،ثـ يصور عطش

ابف الوليد لدماء الروـ ،وعيش صالح الديف وبيبرس عمى إرث الجياد الذي ورثوه عف أسالفيـ

ت أرض األقصى في لوحتو
المجاىديف ،ولعؿ الشاعر ىنا يعمد إلى ذكر صورة الدـ التي َرَو ْ
مر في الموحتيف السابقتيف ،كذلؾ ِذكره
الثالثة(العتوـ ،)02 :0225 ،وقد كررىا كثي اًر في ديوانو كما ّ

لصورة صوتية عندما قاؿ في الموحة الثالثة أيضاً(نفسو)( :أص مرىفاً تسمف لصدا خطابو) .إف
مثؿ ىذه الصورة ربما اعتمد عمييا الشاعر ضمف فمسفتو الفنية الخاصة بو ،والتي تركز عمى

الحواس في إيصاؿ المعرفة والصورة؛ ألنو يعتبر أف "الحواس منافذ لممعرفة ،وبيا ترى األشياء

ونسمعيا ونشميا ونذوقيا ونممسيا ،فتنطبع صور المحسوسات في الذىف وتتولد منيا األفكار"(عبد

الرحمف.)26 :0224 ،
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أما عف صوره ضمف المحور الثاني حوؿ الصورة الدينية لألقصى ،فيركز الشاعر عمى مكانة

األقصى الدينية ،فيو أولى القبمتيف وثالث الحرميف ،وىو الذي صمّى فيو النبي –عميو الصالة

والسالـ -باألنبياء إماماً ،وىو الذي يمثؿ عقيدة األمة اإلسالمية كافة ،إلى غير ذلؾ .ويبدو أف
الشاعر قد وضع في ىذا المحور الكثير مف الصور الفنية المعبرة والدالة ،فمثالً يأتي في لوحتو

األولى(العتوـ)22 :0225 ،بقولو:

يقبقققققل األرض مقققققن شقققققوا ومقققققن نيقققققم

واخمققققققققف فققققققققؤادك بققققققققالوادي المقققققققققدس كققققققققي

ربك فاخمف نعميك إنك بالواد المقدس
ولعؿ الشاع يستوحى ىذه الصور مف قولو تعالى( :إني أنا ّ
طوى) (طو .)20/والشاعر يكرر مثؿ ىذا الموف مف الصور ،وتعد الصورة الفنية المستوحاة مف
القرآف الكريـ ،وعمى سبيؿ التناص ،كاألداة الفنية المتميزة في التعبير واإلبالغ بما تتمتع بو مف
حركة وحياة ،وبما تمتاز بو مف قوة التأثير في المتمقي(المحمد .)22 :2662 ،ثـ يعمد الشاعر في

لوحتو مف قصيدتو(يا قمب أمتنا) (العتوـ )26 :0225 ،إلى تصوير التأثير النبوي في المسجد
األقصى عبر مجموعة مف الصور المؤثرة ،مازجاً فييا بيف المعنوي والمحسوس بخيالو المتوقد،

وبريشة الفناف المبدع" ،فالصورة تشكيؿ لغوي يكونيا خياؿ الفناف مف معطيات متعددة ،يقؼ العالـ

المحسوس في مقدمتيا ،فأغمب الصور مستمدة مف الحواس ،إلى جانب ما ال يمكف إغفالو مف
الصور النفسية والعقمية"(البطؿ .)02 :2650 ،ومف ىذه الصور :األنوار شعت مف نور جماؿ

األقصى وبيائو ،ولسجوده -عميو الصالة والسالـ -فيو أزىرت األزىار(صورتاف لغويتاف) ،وتمايمت
األحجار لمشيو عمييا طرباً(صورة حركية معنوية) ،وتحدثت الطيور لدعوتو ليا(صورة صوتية)،

شمية) ،ثـ صورة صالتو عميو السالـ باألنبياء في ساحو ،وصورة
عطر
وأصبح اليواء
اً
اً
معطار(صورة ّ
ميؿ القموب نحوه ،وصورة رغبة الشمس وأمنيتيا لو ىوت شوقاً (صورة معنوية نفسية) ،إلى غير
ذلؾ .كؿ ذلؾ تجمع في مخيمة الشاعر ليقدـ لنا لوحة فنية جميمة بشكميا العاـ ،وبمفرداتيا المنوعة.

والتفاتة الشاعر إلى توظيؼ مثؿ ىذه الصور سبقو إلى ذلؾ الجرجاني عندما التفت إلى دراسة

الصور الحسية بأنواعيا كالموف والييئة والصوت والذوؽ والممس(الجرجاني ،)42 :2655 ،واف كاف
قد أضاؼ إلييا شاعرنا الصور النفسية والمعنوية.

وسأتحدث عف صورة أخرى ضمف ىذا المحور ،مأخوذة مف لوحتو مف قصيدتو(ممحمة األقصى)
(العتوـ ،)00-02 :0225 ،حيث عرض الشاعر بطريقة تعبيرية فنية جميمة ،بدأىا عمى شكؿ
العرض التصويري الوصفي ،جامعاً بيف الحديث النبوي والقصة ،عندما قاؿ:
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جالل
سائرات في
ْ

الرحال |
شدت األمة لمكعبة والبيت
ْ
ّ
فقد استوحى الصورة األولى مف الحديث النبوي الشريؼ :عندما قاؿ" :ال تشد الرحاؿ إال إلى ثالثة
مساجد :إلى المسجد الحراـ ،والى المسجد األقصى ،والى مسجدي ىذا"(ابف ماجة،)202 :2655 ،

فاستوحى الشاعر مف الحديث النبوي شد الرحاؿ إلى البيت الحراـ ،وفي السطر الشعري الثاني جاء
بو الشاعر عمى طريقة السرد الدرامي القصصي ،واصفاً فيو ىيئة السير بيدوء واحتراـ .ثـ يتساءؿ

الشاعر مذك اًر األمة اإلسالمية ،ومنك اًر عمييا تقاعسيا عف النفير والجياد ،بعدىا يدخؿ الشاعر في

صورة حوارية قصصية بيف النبي –عميو السالـ -والناس ،مظي اًر الشاعر مف خالليا المكانة الدينية
لممسجد األقصى المبارؾ ،وبأف الشيداء ومف يدافعوف عف األقصى ىـ في جناف الخمد يوـ القيامة.

واذا ما عرضنا إلى المحور الثالث (محور االعتداءات الييودية عمى المسجد األقصى) ،نجد الصور
تزدحـ في كؿ لوحة مف لوحات ىذا المحور ،فمثالً في الموحة األولى(العتوـ)20-20 :0225 ،

لوحة الجراح والقتؿ ،التي قاـ الصياينة بيا ،وما زالوا ينفذونيا ضد أبناء الشعب الفمسطيني األعزؿ،
يتحدث في مطمعيا عف صورة الجرح الكبير الذي أصاب فمسطيف بفعؿ االحتالؿ ،والذي ال يمتئـ،

وشبيو كالورـ السرطاني ،وبعد الصورة العامة ىذه يأتي إلى الصورة التفصيمية لجرائـ االحتالؿ؛ ألف
الصورة عند شاعر األقصى أيمف العتوـ ،ىي تمؾ الصورة التي "تقدـ عقدة فكرية وعاطفية في برىة

مف الزمف ،وىي توحيد ألفكار متفاوتة"(ويميؾ( ،د.ت) .)262 :ولذا ففكر الشاعر وعاطفتو منصباف
في ىذه الموحة عمى جرائـ االحتالؿ التي تيز المشاعر ،فصواريخ المعتديف سحقت األطفاؿ

األبرياء ،حقداً وانتقاماً بدوف أف يتمكف آباؤىـ مف حمايتيـ:

وس ػػقط جريحػ ػاً وق ػػد خ ػػط وخققط بققالجرح فققوا األرض مققن دم ققو

(فققدى فمسققطين كققل العققرب والعجققم)

ويتشػ ػػبث الطفػ ػػؿ بالحيػ ػػاة تشقققققققبث الطفقققققققل واألنفقققققققاس الىثقققققققة

عققن مققوج مققوت خققالل الوجققو ممققتطم

ينققققققققذه

أو صققرخة فققي سققماء المققوت والعققدم

فص ػ ػ ػ ػ ػػاح رعبػ ػ ػ ػ ػ ػاً وغ ػ ػ ػ ػ ػػاـ فصقققاح والرعقققب يمشقققي مقققلء أضقققمعو

أبي حبيبقي وغقام الصقوت فقي ال مقم

بدمو:

وأنفاسو الىثة:

لعؿ خيط أمؿ ينقذه:

لعقققققققل خقققققققيط حيقققققققاة سقققققققو

صوتو:

وىي صورة استعارية تشخيصية معبرة :كيؼ يمشي الرعب؟ ،وكيؼ غاـ صوت في الغماـ؟

وصية الطفؿ الجريح:

أنقققا سأقضقققي دفاعقققاً عقققن حمقققى وطنقققي
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ىدية العيد لوالدتو:

وعقققققد إلقققققى البيقققققت واحممنقققققي لوالقققققدتي

ىديققققققة إن ىققققققذا العيققققققد عيققققققد دم

حؽ الشييد زغاريد:

وان بكققققققت حرققققققققة فامسققققققق مقققققققدامعيا

حقققققا الشقققققييد زغاريقققققد بكقققققل فقققققم

فأي صور متالحقة معبرة رسمتيا ريشة ىذا الفناف الشاعر ،أعظـ تعبي اًر عف مأساة الطفؿ
الفمسطيني ومعاناتو مف ىذه الصور؟ ولعؿ الشاعر ىنا جعؿ مف الصورة أداة الخياؿ ووسيمتو ومادتو

الميمة التي يمارس بيا ومف خالليا فاعميتو ونشاطو(عصفور .)21 :2650 ،وقد اعتمد الشاعر في
تحريؾ صوره ىنا عمى ما بثو فييا مف األفعاؿ عمى اختالفيا ،فتارة يحركيا بالماضي ،وأحيان ًا
بالمضارع ،وأخرى باألمر ،والتنوع في األفعاؿ يعطي الصورة حركية وفاعمية مؤثرة.

ويبدو أف الشاعر يمجأ إلى التشبيو في صوره؛ ألف الوظيفة األصمية واألساسية لمتشبيو

ىي التصوير والتوضيح ،وذلؾ باالنتقاؿ مف شيء إلى شيء آخر يشبيو ويشاكمو ،يعبر بو الشاعر
أو الكاتب عف معنى في نفسو ،وكمما كاف أبعد وأغرب كاف أروع وأجمؿ(ضيؼ(،د.ت).)242:

وىذا ما نمحظو مف الصورة السريعة التي ذكرىا لمصياينة وقطعاف المستوطنيف عندما وصفيـ

كالذئاب والكالب في الغدر واالعتداء والخديعة ،وذلؾ في لوحتو التي يقوؿ فييا(:العتوـ:0225 ،
)02

ققققققققققققققار
ققققققققققققققاب واألظفق
شقققققققققققققققتك ال ّنق
وتناى َ
ُ
ُ

ققققققققققققدت عميقققققققققققققك ذئقققققققققققققابيم وكالبيقققققققققققققم
وعق
ْ

ٍ
ماض عمى وزف تفاعؿ،
ومما يزيد مف جماؿ الصورة وبشاعة تأثيرىا قولو( :وتناىشتؾ) :وىو فعؿ
مزيد بالتاء واأللؼ؛ ليدؿ عمى التباطؤ في النيش وزيادة في األلـ ،واالستمرار والتواصؿ في

االعتداءات ،مستخدماً (الناب واألظفار) ،لمداللة عمى اآلالت الحادة القاطعة النجسة التي يستخدميا
المعتدوف في ممارستيـ وعدوانيـ.

وضمف المحور ذاتو ،وفي قصيدتو(ممحمة األقصى) يأتي الشاعر بصورة درامية تمثيمية حركية،
يجعؿ الشاعر المتمقي وكأنو ينظر إلى المشيد أمامو واقعاً مص ّو اًر ،وذلؾ مف خالؿ لوحتيو(العتوـ،
 )06-05 :0225عندما يبدؤىا بقولو:
ىا أراىم نزلوا  ....وقولو :ىا أراىم ىدموا أبوابو ...حطموا أسواره
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حيث بدأ الموحتيف بػِ(ىا) لمتنبيو ،متموة بفعؿ (أراىـ) ،متموة باألفعاؿ( :نزلوا ،ىدموا ،حطموا)...،

وكأف القارئ (المتمقي) يشاىد الصورة عمى أرض الواقع ،شاىدىـ عندما نزلوا كالمجانيف في ساحات

األقصى ،وبأيدييـ األبواؽ إلقامة ىيكميـ المزعوـ ،ثـ يشاىد عممية اليدـ لألبواب وتحطيـ األسوار،
وبناء األنفاؽ ...ىذه الصورة البصرية التي حوليا الشاعر إلى مشيد مرئي تدؿ داللة واضحة عمى

مقدرة الشاعر التصويرية ،والتي تؤدي في النياية إلى زيادة القدرة التأثيرية ليا عند متمقييا.

ومف المحور الرابع حوؿ صورة موقؼ العرب والمسمميف مف األقصى ،أكتفي بالموحة المأخوذة مف

قصيدتو(ممحمة األقصى) (نفسو) ،والتي تحدث فييا عف جري العرب والمسمميف خمؼ السالـ

الخادع الذي أمموا أف يحصموا عميو مع الييود ،ولكنو سالـ ال حقيقة لوجوده؛ ألف الييود ال يريدوف
السالـ وال يفكروف بو ،والشاعر يشبو السالـ الذي يسعى إليو العرب بأنو كالسراب الخادع الذي ال
وجود لمماء فيو ،والسالـ كذلؾ ال حقيقة وال وجود لو ،ثـ يصور الشاعر طريؽ السعي إلى السالـ

بأنو طريؽ الذؿ والخزي والعار؛ ألف العرب والمسمميف -وىـ األعز واألقوى -أصبحوا يستجدوف

السالـ ممف ال يريده ،وبالتالي أصبح ال قيمة لنا ،وصورنا الشاعر ىنا بأننا كالزبد ال فائدة منو،
وكالممح األجاج الذي ال يرتوى منو ،وكالغثاء ال جدوى منو.

وفي المحور الخامس حوؿ صورة المقاومة والجياد والدفاع عف األقصى يكثؼ الشاعر صوره في
كؿ لوحة مف لوحاتو الشعرية ،والشاعر في أولى لوحاتو ىذه(نفسو ،)22 :يرسـ لنا مشيداً مف
التضحية والفداء؛ وألف الموضوع ىو موضوع الجياد والدفاع عف األقصى ،فال غرابة أف يبدأ

الشاعر في كؿ بيت مف أبيات ىذه الموحة بفعؿ أمر ،يشتمؿ عمى المعنى نفسو الخاص بالموضوع،
فيحشد الشاعر فييا مف األفعاؿ األمرية (ال تبرح ،داىـ ،والتحـ ،وانقش(في بيت واحد) ،واقبض،

وغف ،حمؽ ،وال تدع ،واخمع) ،وكؿ فعؿ منيا يتبعو سموؾ وحركة يغوصاف في أعماؽ
وخ ّؿ ،وجابوّ ،
صورة فنية نسجيا الشاعر مأمورة بأمر الفعؿ المذكور .فصورة الصمود المتمثؿ بااللتحاـ مع القدس
والنقش عمى بوابة الحرـ بدـ الشييد ،وصورة القبض عمى جمر الصبر والتضحية تضيء عزة األمـ
وفخارىا ،وصورة مجابية الموت ...والغناء لمقدس ،والتحميؽ كالصقر ،ومحاربة الييود حتى ال تترؾ

أث اًر ...واخمع الفؤاد ليسكف في القدس ...كؿ ذلؾ يكوف في النياية الصورة العامة لممشيد المقاوـ
ضد المحتؿ الغاصب .ثـ يصور في لوحة أخرى(العتوـ )20 :0225 ،الراكضيف خمؼ السالـ بأنيـ

يحمموف بترويض الذئاب(الييود) ،فيؤالء لف يفمحوا؛ ألنيـ يكونوف كمف يضع الذئب وسط الغنـ

أغرؾ مممسيا ،ويكمؿ الشاعر الصورة بأنو ليس ليـ إال صميؿ السيوؼ
ليأكميا؛ ألنيـ كاألفاعي واف ا
والجياد والمقاومة والقوة .ويستمر الشاعر في عرض لوحاتو في سياؽ محوره ىذا ،كميا جاءت تبيف
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فزع العرب إلى السالـ ،وخذالف الييود ليـ في ذلؾ ،كما تظير ىذه الصور المتتابعة والمتكاممة بأف

القوة والجياد والمقاومة والتضحية ىي السبيؿ لتحرير فمسطيف ،ونزع األقصى مف تحت عبوديتيـ
وطغيانيـ واحتالليـ ،وأكتفي بما عرضت ألف التفصيؿ فييا يطوؿ لما فيو مف متعة وجاذبية.

وفي المحور األخير حوؿ صورة األقصى في عيف الشاعر ،يركز أيمف العتوـ في صوره ىذه عمى
الخطاب المباشر ،كما في لوحتو(نفسو )02 :مف قصيدتو(يا قمب أمتنا) ،أو بمساف المتكمـ المفرد،
كما في لوحتيو(نفسو02 :و  )03مف قصيدتو (ممحمة األقصى) ،وضمير الغائب المفرد ،والمخاطب

المفرد ،كما في لوحتو(نفسو ،)02 :وضمير المخاطب المفرد في لوحتو األخيرة(نفسو،)02-00 :
ففي األولى يقدـ الشاعر مجموعة مف الصور المتالحقة ،فقصائده الشعرية كالقالئد في نفاستيا،

ومكانة األقصى ستبقى كالكوكب المنير فيو عزة وشموخ ،والذيف سيحرروف األقصى ىـ جيش

الصباح الذي يقوده األحرار رغـ الظالـ وحمكة الدجى ،وفي الموحة الثانية يبدأ بصورة تجسيمية

لمصمت(جدار الصمت) مع صورة لألفاعي الزاحفة عمى جدار الشاعر ،وىنا في قوؿ الشاعر(وعمى

الحيات) فييا تأويالت متعددة عما قصده بقولو :جداري ..وكذاؾ األمر في قولو( :أنا
جداري تزحؼ ّ
رمزكـ إف ضمّت الغايات) .ثـ يقوؿ مصو اًر –وعمى لساف األقصى( :-أنا شمسكـ ،أنا بدركـ)،

والصورة في قولو( :أنا فمذة ..أإلى الذئاب تسمـ الفمذات؟) ويصور أيضاً بقولو( :أنا غادة ...فتمقفتيا

أكمب وعداة )..وفي الموحة الثالثة يأتي بصور تأويمية أخرى كقولو( :ويسيؿ دمع التيف والزيتوف،
ويرؽ قمب مف حجر ،فؤاد الصخر ،ظالـ الصمت) ،وىذه الصور عندما نؤوليا نأتي بصور فنية
جميمة .وفي الموحة الثالثة يبدأ بصورة تشبيييو؛ ألف التشبيو مف الخصائص الفطرية في اإلنساف،

وعممية أساسية في التفكير مف حيث اإلدراؾ والتأليؼ ،وىو مف أوليات الصور البيانية في النشأة

التاريخية ،فيو يسبؽ وجود المجاز والكناية زمنياً ،ولذا شاع في تراث العرب شع اًر ونث اًر(العيسوي،
 .)02-00 :2650ولذا فالشاعر يشبو رمؿ تراب األقصى بفتيت المسؾ ،ثـ يأتي بصورة فييا جماؿ

وتعبير عند قولو( :قطر الندى واألقحواف نوره ،وماء الغماـ) كميا اجتمعت لتظير األقصى بمظير
الجميؿ الطيور ،ثـ صور الجرح النازؼ كالغيث الياطؿ ،وصورة الورد كالخضاب ،إضافة إلى

صورة الزيت الذي يسرج قناديمو ،والسيؼ الذي يرد المعتدي.

وفي الموحة األخيرة مف ىذا المحور يعمد الشاعر إلى صور تجسيمية تحتاج إلى تأويالت ،منيا
قولو( :عمى كفيؾ تخضر تباشير الحياة) .ثـ التركيز عمى حضور المسجد األقصى في نفوس
المسمميف ،وعمى رسوخ طيارتو ،ونجاسة المعتديف ،وبأنو أرض المعراج النبوي ،وبأنو الصبح

والشمس المذاف يبدداف حمكة الظالـ.
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 .9المكان:

لممكاف أىمية كبرى في حياة اإلنساف وفكره وثقافتو ،ولكؿ إنساف أمكنة يحبيا ويألفيا ،ويشتاؽ إلييا،

فمف صفات المكاف "أنو يممؾ جاذبية في أغمب األحياف؛ وذلؾ ألنو يكثؼ الوجود في حدود تتسـ

بالحماية"( باشالر جاستوف ،)04 :2652 ،وفي الشعر ،يعد "الشعر الجاىمي مف أقدـ األشعار التي
حفمت بالتجربة المكانية متجمية في الوقوؼ عمى الطمؿ"(كحموش ،)33 :0225 ،وتتفكؾ بنية المغة

الشعرية إلى صور مكانية مرتبطة ببنية ذات داللة موحية ،ويقصد بذلؾ "العنصر المكاني ،أو

المفردة المكانية التي جاءت في سياؽ شعري لتدؿ عمى مكاف أليؼ ،أو المكاف الذي نحبو ،ونتطمع

إلى تحقيقو أو عودتو"(مبروؾ .)051 :2666 ،وأجد الشاعر د .أيمف العتوـ قد ركز عمى المكاف
في شعره ،وتتشكؿ لوحة المكاف في قصائده كما يمي:

قصيدة (خذني إلى المسجد األقصى){ :القدس ،الحرـ ،أرجائيا ،حواجزىا ،أث اًر ،الوادي المقدس،

صخرتنا ،ىيئة األمـ ،مؤتمر ،أضمعو ،وطني ،البيت ،مدامعيا ،المسجد األقصى ،ساحتو ،بابو،
األرضيف ،السموات ،القمب ،أوطاني ،نواصي الخيؿ ،الساح ،حطيف ،ساحة الحرـ} .وفي قصيدتو:

(يا قمب أمتنا) نجد{ :ساحؾ ،قبمة اإلسالـ ،ثالث المسجديف ،ثراؾ ،جبية أحمد ،أحجاره ،ساحاتو،
السموات ،األرض ،زاوية ،شبر ،القموب ،المسجد األقصى ،الفؤاد ،قدسؾ ،األسوار ،دار ،قمب أمتنا،
ساحاتؾ ،األنفاؽ ،ىيكميـ ،أكتافيـ ،طريؽ المصطفى} .وفي قصيدتو( :ممحمة األقصى) نجد:

{القمب ،أني اًر ،دجمة ،الفرات ،جدار الصمت ،جداري ،ساحاتي ،مآذني ،قبابي ،جرحي ،السماء،
اليضاب ،فؤاد ،جرحي ،أسماع ،القمب ،كر ٍ
اس ،مؤتمرات ،وطني ،بالد ،أقصاي ،كيانات ،السيؿ،
جرح ،فؤادي ،عيوف ،جرح ،ساحات ،الييكؿ ،المسجد األقصى ،أبواب ،أسوار ،األنفاؽ ،جدار،

قمبنا ،أقصى ،أرضاً ،مسجد ،السماء ،سماىا ،اليرموؾ ،يعبد ،أحراش ،المسجد األقصى ،ساحتو،
أعشاش ،أرض ،شبر ،ساحو ،الكعبة ،البيت ،القدس ،المسجد األقصى ،جناف الخمد ،البيت الحراـ،

القدس،بوابة الجنة ،الثرى ،السماء ،المسجد األقصى ،جرحاً ،القموب ،المسجد ،ساحة القدس،
األقصى ،الييكؿ ،األقصى ،البيت المقدس ،قموب ،األرض ،معراج السماء ،القمب}.

والشاعر في لوحة المكاف ركز عمى المكاف الجغرافية ،والمكاف السياسة ،والمكاف المشاعر ،وكاف

تركيزه عمى كممة القدس أو مشتقاتيا ،وعمى المسجد األقصى ،حيث كررىما كثي اًر؛ ألنيما يمثالف

عنده نقطة ميمة في التقاء مشاعره بمشاعر المسمميف في كؿ مكاف ،وليذا أجده كثي اًر ما يكرر كممة
القمب أو الفؤاد؛ ألنو مركز اإلحساس والمشاعر الذي ينبض بحب القدس وأقصاىا ،ويشعر بما

يحدث ليا مف ممارسات االحتالؿ المجرـ ،وقد أسيب الشاعر في صوره عف المكاف الجغرافي ،الذي

23

صورة األقصى في شعر د .أيمن العتوم

ىو المكاف الذي تدور فيو األحداث ،والمكاف الذي يغري الشاعر فيتحوؿ إلى موضوع

متخيؿ(كحموش .)00 :0225 ،والذي يستعرض مفردات المكاف الواردة عند الشاعر يجد أنيا جاءت
مف معجـ إسالمي ،نابع مف قمب شاعر إسالمي ،نذر شعره ونفسو لفمسطيف والقدس واألقصى،

صب في شعره صفوة مشاعره الطيبة ،وذوب روحو الطاىرة ،فمـ يتحدث عف فمسطيف والقدس
بحيث
ّ
واألقصى كوطف وكبمد وكمدينة إال بما ىو خير ،وبما ييز المشاعر ويحرؾ القموب والنفوس،
ويدفعيا إلى الجياد والتضحية .واالستقصاء لمفردات المكاف ،يقودنا إلى كشؼ دواخؿ الشاعر التي

تشؼ "عف سعة المخيمة الشعرية ،وىي تجمع في أبعادىا كون ًا متسعاً ،يعطي في أعماؽ دالالتو
معنى حسياً بالطبيعة والماضي ،بالعاـ والخاص"(النصر ،)02 :2662 ،وىذا يكشؼ البعد النفسي

فياض بقدسية المكاف
واالجتماعي والديني والسياسي لمشاعر نحو القدس وأقصاىا ،وىو شعور ّ
وطيارتو ،وسخرية مف العرب والمسمميف لتقاعسيـ عف نصرتو ،ونقمة عمى الييود الصياينة
لممارستيـ واعتداءاتيـ نحو القدس وأقصاىا ،وألىمية المكاف عند الشاعر ،فإف بنية المكاف عنده تعد
"في النص اإلبداعي مرك ًاز لغوي ًا ،وجمالياً لتوليد المعاني المتجددة البعيدة كؿ البعد عف األوصاؼ

السطحية"(عدواف.)221 :0222 ،

وبالنظر إلى لوحة المكاف التي نسج حوليا الشاعر قصائده القدسية يتضح لنا أنو شابو الرساـ في

رسـ لوحاتو وتموينيا ،فحيف "يختار الرساـ لوحتو ،ال يمجأ إلى أجمؿ األشياء في الطبيعة ليرسمو،
ولكنو يمجأ إلى ما يالئـ منظره وموضوعو ...ويقاس عمى ذلؾ التشبييات والصور في األدب ،فال

تختار عمى أساس جماليا في ذاتيا ،ولكف لما يتطمبو موقعيا مف جممة العمؿ األدبي"(ىالؿ،

 .)020 :2631وبشكؿ عاـ أستطيع القوؿ أف لوحة المكاف عند الشاعر ىي لوحة القداسة والطيارة
لمقدس واألقصى ،وقد استطاع الشاعر مف مفردات ىذه الموحة أف يبني أجمؿ الصور الشعرية،

وأعذب اإليقاعات واأللحاف في روائع قصائده.
 .0الزمان:

الزمف والزماف اسـ لقميؿ الوقت وكثيره(مصطفى(وزمالؤه)( ،د.ت) :مادة(زمف)) ،ويتفاعؿ الشاعر مع
الزمف كما يتفاعؿ مع المكاف  ،بؿ يجعؿ كال منيما يندغـ مع اآلخر ،لينتج منيما وبيما صورة أكثر
فاعمية وجاذبية لممتمقي ،وعند استعراض لوحة الزمف يتبيف لنا فييا اآلتي :مف قصيدتو(خذني إلى

المسجد األقصى){ :كؿ يوـ ،لحظة ،عمري ،العمر ،الحمـ ،العيد ،األشير الحرـ ،غدا ،غداً}،
وقصيدتو (يا قمب أمتنا){ :أوؿ عيده ،زمف الحضارة ،الدجى ،الصباح ،نيار ،الفجر ،ليمؾ ،أياـ
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الظالـ} وقصيدتو(ممحمة األقصى){ :حياة ،الميؿ ،جيالً فجيالً ،وعد ،غدا ،قميالً ،التاريخ ،قرف ،ألؼ،

ستيف عاماً ،اليوـ ،غروب ،شروؽ ،القروف ،اليوـ ،اليوـ ،لميوـ ،يوماً ،ليؿ ،اسود ليمنا ،ليؿ اليأس،

صبحاً منو اًر ،الجمعة ،سبت ،الصبح ،ليؿ} .يحاوؿ الشاعر مف ىذه الموحة أف يوظؼ مفردات الزمف

لما يخدـ قضية األقصى واحتاللو ،فمثالً استخدـ الميؿ والدجى بمواقعيما المختمفة؛ ليدؿ في األغمب
عمى االحتالؿ وممارساتو وتيويده لممسجد األقصى والقدس وفمسطيف ،واستخدـ الصبح والفجر

وغيرىا ليدؿ عمى قرب التحرير واالنتصار بفعؿ جيش التحرير ،جيش الصباح ،جيش صالح الديف.

ومف خالؿ لوحتي المكاف والزماف نجد أف الشاعر قد استطاع أف يجعؿ مف المكاف ركناً ميماً
يتماىى مع الزماف المقدس؛ ليخرج لنا لوحة زمكانية مقدسية تتطمب مف كؿ مسمـ أف يتفاعؿ معيا
ليعمؿ مف أجؿ تحرير األقصى ،المكاف المبارؾ في الزمف المقدس؛ ألف الزمف الذي يحرر فيو

ومكرـ ،واف كاف "يراد بنسبية الزمف ىو عدـ جريانو بالتساوي في
األقصى ىو زمف مبارؾ ومقدس
ّ
األماكف المختمفة ،فمكؿ مكاف زمانو الخاص ،الذي يختمؼ بو عف غيره ،فنكوف أماـ عدة أزمنة في
ىذا الكوف"(سوار ،)26 :0220 ،ومف خالؿ لوحة المكاف ،ولوحة الزماف تفاعؿ الشاعر أيمف العتوـ
مع مكانيف وزمانيف ،فالمكاف األوؿ فيو المسجد األقصى وما حولو ،والمكاف الثاني فيو قمب
الشاعر وقموب المسمميف الشرفاء التي تيفو نحو المسجد األقصى لتحريره وتخميصو ،أما الزماف

األوؿ فيو زمف االحتالؿ لممسجد األقصى ،والذي يشبيو الشاعر بالميؿ والدجى ،والزماف الثاني فيو
زمف التحرير وتخميص المسجد األقصى مف االحتالؿ الغاشـ ،وكال المكانيف والزمانيف توحدا

وتمازجا مع بعض؛ لينتج لنا صورة المسجد األقصى وقد احتمو الييود الصياينة ،ثـ تحريره عمى يد
جيش الفتح اإلسالمي القادـ بإذف اهلل.

لقد شمؿ تحرؾ الشاعر في البعد الزمني –ضمف لوحة الزمف -جوانب الزمف بمختمؼ مسافاتو

ومساحاتو ،فجمع بيف الميؿ والنيار ،وبيف الظالـ والفجر ،وبيف الدجى والصبح ،وبيف الغروب

والشروؽ ،وبيف أوؿ عيده وغدا ...إلى غير ذلؾ مف مفردات الزمف؛ ليعبر بذلؾ عف تجربتو
باستغالؿ الطاقة الزمنية ورموزىا في المغة(عبد المطمب ،)223-222 :2655 ،وتفاعميا مع

المكاف ،وبالتالي مع الواقع الذي يعيشو الشاعر.
 .3الطباا والمقابمة:

إف اجتماع الضديف مف الحمي البديعية التي سماىا البالغيوف الطباؽ؛ ألف المتكمـ طابؽ بيف

الضديف(الشيف .)00 :2653 ،وىو يظير مدى تمكف العرب مف الجممة المغوية والبالغية التي تنبئ
بالصور الفكرية العظيمة ،والدفقة الشعورية الفياضة ،وىذا األسموب يوحي بجماليات المفارقات

28

صورة األقصى في شعر د .أيمن العتوم

الداللية ،وكأف البنية التركيبية ال تقوى إال باجتماع الشيء وضده ،وعمى المتمقي أف يستنبط

إيحاءاتيا الجمالية وغيرىا(جمعة .)15 :0222 ،وعند تتبعي لموحة الطباؽ ،وجدتيا في قصيدة
(خذني إلى المسجد األقصى) تتمثؿ في{ :ساغوه /فاتيـ ،أرجاء/حواجز ،انتيينا/أتيناىـ ،شراذـ/الممـ،
تائية/الميتدوف ،الذئاب/الغنـ ،السـ/الدسـ ،ممتئـ/غير ممتئـ ،العرب/العجـ ،حياة/موت ،أرض/سماء،

صاح/غاـ ،أنـ/فال تنـ .}...وفي قصيدتو(يا قمب أمتنا) وجدت{ :تمايمت/طارت ،السموات/األرض،

رؾ/دنست ،األخيار/األشرار ،آثار/ال
قائـ/يرقد ،ىفت/جنت ،الشمس/األقمار ،تضار/سممت ،طي
ّ
آثار ،الكبار/الصغار ،ييدي/زاغت ،الدجى/الصباح ،الفجر /ليمؾ ،طواؿ /قصار.}...
وفي قصيدتو (ممحمة األقصى) يكثؼ الشاعر فييا الطباؽ ،فيأتي بو عمى الصورة اآلتية:

فرت/تمقفتيا،
(المنايا/حياة ،أصيح/الصمت ،مأمف/غدر ،شمسكـ/بدركـ ،أنا/أنتـ ،رمزكـ/ضمتّ ،
مآذني/قبابي ،ويرؽ/حجر ،ويسيؿ/جفت ،أضمد/تقطع ،ذوى/يردد ،طيور/دنسا ،األسى/مؤنسا،

باعوا/اشتروا ،غروب/شروؽ ،توالىـ/تولى عنيـ ،سراب/ماء ،األرض/السماء(تكررت) ،سيؼ/رشاش،
جياش/رعاش،

يجبيـ/سألوا،

أحفادكـ/آبائي،

ماتوا/عاشوا،

يبكي

عميو/يحميو،

أذف/أقاـ،

منو اًر،
تمادى/دحر،قير،زواؿ ،الحؽ/الكفر ،منصو اًر/ميزوماً ،الذرى/الثرى ،ليؿ اليأس/صبحاً ّ

اإلقداـ/مدبرا ،القرآف/أساطير ،مصحفنا/توراة ،أحاديث النبي/تممود-مشناه-مكراه ،األقصى/الييكؿ،
ِ
ىنت/ىّنا ،الغائب/الحاضر ،المبكي/الباكي ،الشاىد/المشيود،
لنت/لّنا ،ما
الجمعة/السبت ،ما
ُ
الطير/نجاسات ،األرض/معراج السماء ،اإليماف/الكفر ،الصبح/ليؿ ،الحؽ/الباطؿ ،لساف الحؽ
وضاح/لساف الزيؼ أخرس ،طير/دنس ،تحبس/تفرج) .إف لجوء الشاعر إلى الطباؽ أو التضاد
"يكسب أىمية كبيرة عند حضوره في سياؽ شعري؛ إذ إنو يشكؿ مخالفة تغدو فاعمية أساسية يتمقاىا

القارئ عبر كسر السياؽ والخروج عميو"(ربابعة .)30 :2666 ،والصيغة التقابمية عادة ما تعمؿ عمى
تحقيؽ العالقة الفنية بيف الكممة ومدلوليا ،ووجودىا في النص يحمؿ مف الدالالت ما ال سبيؿ إلى

الغض مف شأنو(انظر :حساف ،)204 :2651 ،وىو ما يطمؽ عميو بالثنائيات المتشابكة(السد،
 .)253 :2661وعميو فإف الحشد لصور الطباؽ المختمفة التي أثبتيا الشاعر في قصائده ىذه يظير
المقدرة التعبيرية والفنية في صياغة العبارة الشعرية لمشاعر ،كما يظير لنا ،ما يكنو الشاعر في

نفسو نحو المسجد األقصى مف مشاعر صادقة وطاىرة وحميمية ،فجؿ المعاني التي تطرؽ ليا في
السياقات الطباقية تشتمؿ عمى الحؽ والباطؿ ،عمى الطير والنجاسة ،عمى األقصى والييكؿ ،عمى

الجياد بالسيؼ أو الرشاش ،عمى الحياة والموت ،عمى الميؿ والصباح .وكميا مفردات تولدت مف
معاف إسالمية جيادية مقاومة ،وىي النظرة الحقيقية والصائبة لطبيعة الص ارع مع الييود الصياينة.
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ورغـ قمؽ الشاعر النفسي حوؿ وضع األقصى والقدس وفمسطيف ،إال أف الشحنات التطابقية التي

أوردىا الشاعر تضفي جواً مف االنسجاـ النفسي والتفاعمي الذي يتسرب بصدؽ وطمأنينة مف أبيات
القصائد إلى نفس المتمقي ،ولذا فإني أرى أف الشاعر "ال يستخدـ الطباؽ استخداماً ساذجاً ،وال يجعؿ

التضاد فيو تضاداً لفظياً فحسب،إنما يستخدمو استخداماً معقداً ،بما يمونو مف ألواف عقمية مختمفة،
تجعؿ المقابمة المعنوية عنص ًار أساسياً في الصورة إلى جانب المقابمة المفظية"(خميؼ( ،د.ت):

 .)222واف تنقؿ الشاعر بيف صور الطباؽ المختمفة كأنو يتالعب باأللفاظ كما يتالعب بالمعاني؛

ليقيـ بيف ألفاظو طباقاً ،كما يقيـ بيف معانيو مقابمة؛ ليخرج صو ًار غير مألوفة –عند بعض المتمقيف-
لألقصى ،كتمؾ التي زرعيا في أشعاره القدسية ،ومف صور المقابمة التي وردت عند الشاعر:
ُّ
وذا الكفققققر ميزومققققاً وقققققد رضققققي الثققققرى
القققققققذرى
أرى الحقققققققا منصقققققققو ارً وققققققققد بمققققققق ّ

حيث جاء الشطر األوؿ يقابؿ الشطر الثاني في البيت الشعري ،وكذلؾ قولو( :ولسان الحا وضاح)

يقابؿ( :ولسان الزي

أخرس) .وكؿ ما أورده الشاعر مف صور لمطباؽ والمقابمة وظفيا الشاعر

توظيفاً يخدـ الداللة والمعنى ،وبالتالي يؤثر في تشكيؿ الصورة الشعرية عند الشاعر.

 .2الجناس:

عرفو البالغيوف بأنو" :تشابو لفظيف في النطؽ ،أو
الجناس :ىو ظاىرة إيقاعية بالغية بديعيةّ ،
تقاربيما في المفظ واختالفيما في المعنى ،وتجيء لمتوكيد أو الوصوؿ إلى معنى مزدوج ،ويستخدـ

لتحسيف األسموب"(التونجي .)005 :2660 ،وذلؾ لما يمثمو التجنيس مف ثنائية صوتية خالصة
تتوافؽ فييا الصورة المفظية بيف الكممتيف(انظر :عبد المطمب .)32 :2655 ،واذا تساوت أنواع
الحروؼ وأعدادىا وىيئاتيا بيف كممتيف ،ينتج عنيما صورة لفظية ليا إيقاعيا الخاص وىي

الجناس(انظر :عبد المطمب ،)025 :2651 ،ولذا تستمر التك اررية ممحوظة في التجنيس ،حتى مع
بعض عناصر المشابية بيف المفردات ،والذي يسمى بالتجنيس الناقص(انظر :عبد المطمب،

 ،)220 :2655باإلضافة إلى الجناس التاـ .والشاعر الحاذؽ يستطيع اإلفادة مف الجناس دوف أف
يمنحيا سمطة التحكـ في النص الشعري وتوجييو الوجية التي ال يريدىا الشاعر ،وقد استطاع "أيمف

العتوـ" اإلفادة مف الظاىرة اإليقاعية إفادة عظيمة ،حيث شكؿ الجناس بأشكالو المختمفة حضو اًر قوياً

لبنية مف البنى األساسية التي ساىمت في تشكيؿ البنية اإليقاعية الكبرى لقصائده الشعرية(انظر :أبو

حمادة ،)42 :0222 ،وقد ظيرت تجميات الجناس في قصائده بشكؿ واضح ،فمثالً في
قصيدتو(خذني إلى المسجد األقصى) أجد{ :واحـ/والتحـ ،الحمـ /احتدـ ،واقبض/القابضيف،
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ترويض/يروض ،بريء/براءتو ،غاـ/الغمـ ،الطيور/األطيار/
القدس/أقدس/قدسؾ ،روح/روحي،
ّ
خور/خوار ،ارتقى/التقى ،ساروا/سرية/األسوار،
األوطار/األطيار ،العال/العمية ،سرائر/األسرار،
ّ
تضار/نضار ،سممت/سالمتٍ ،
صوؾ/يخمصوؾ ،طاؿ/طواؿ} ،وفي
/دار ،طيرؾ/األطيار ،يخمّ
ْ
دار ُ
قصيدتو (ممحمة األقصى) أجد{ :نكبة/النكبات ،طعنة /الطعنات ،قطيعاً/قطعتو ،حياة/الحّيات،
ِ
اب/العذاب،
اب/الخر
الحر
فرت/فرط،
َ
َ
جدار/جداري ،مأمف/األمف ،فمذة/الفمذات ،سممتـ/تسمـّ ،
أصيح/لصيحتي ،دمع/دمعتي/دمعة ،ذالَ/ذليالً ،عاد /عادت /العدا/تستعدي ،الميزوـ/ىزمو،

أقساميا/منقسمة،
خيبر/خنجر،

/عـ،
عـ/طـ ٌّ

ثراىا/الثر،

األسى/احتسى،

دعوا/دعوة/

اش/عياش،
رشاش/جياش/رّع
ّ
ّ

جياش
ّ

دعاىـ/تدعو،
/جاشوا،

تنافخنا/تنافرنا،

يجبيـ/

جواب،

أحناش/أحراش/أعشاش/أوباش ،عياش/عاشوا ،خطابو/خضابو ،بابو /حرابو ،الذرى/الثرى،
ِ
تؤلؼ/محرؼ ،عيد/وعد ،األقصى/أقصى ،مالنت/لنا،
/ع ْس َكار،
عقيدة/عميقة ،يأس/بأسَ ،ع ْسك ْر َ
ّ
ماىنت /ىنا ،المبكي/الباكي ،الشاىد/المشيود ،أسرى بو/أسرابو ،نجاسات/تنجس ،تنجس/يغرس
/تيأس/تنفس،

تأسى/تيأس/تنفس،

عسعس/أخرس/تحبس/تدنس،

أبمج/تمجمج،

تحبس/تدنس،

مخرج/تفرج /تأرج}.
مف خالؿ ىذه الموحة الجناسية يبدو أف الشاعر أيمف العتوـ يركز في تجنيساتو عمى جانبيف ،أوليما
يتعمؽ بجانب الخير ،جانب الطيارة والقدسية ،جانب الحؽ ،جانب المقاومة والجياد والتضحية،

جانب القتاؿ والتحرير والصمود ورفض الذؿ ،...وثانييما جانب النجاسة والتدنيس والباطؿ،

والمساومة واالستسالـ ،والذؿ ،والرضوخ لالحتالؿ الصييوني ...وىذاف الجانباف ىما المذاف ركز

عمييما الشاعر في كافة لوحاتو وألفاظو ومعانيو في قصائده ،ولذا فيما يتماىياف مع الصورة والمكاف

والزماف والطباؽ وكؿ لوحات الشاعر.

ولعؿ صور التجنيس التي ساقيا الشاعر في قصائده ىذه ،تعد "جميعاً ثنائيات تؤدي إلى وجود
وظيفة إيقاعية جمالية تنتج عف التشابو الكبير في البنية الصوتية المتمثمة في عدد الحروؼ ونوعيا

وترتيبيا وحركاتيا ،وعف التعادؿ الوزني مف الناحية الصرفية ،مما يجعؿ الكممات أكثر برو اًز واشاعاً
مف غيرىا في النص"(أبو حمادة .)42 :0222 ،ويتداخؿ مع التجنيس في طبيعة التك اررية ما يسمى

برد األعجاز عمى الصدور ،أو التصدير ،وىو "يكسب البيت الذي يكوف فيو أبية ،ويكسوه رونقاً

وديباجة ،ويزيده مائية وطالوة"(ابف رشيؽ ،)0 :0223 ،ويظير ىذا المممح التجنيسي في قوؿ

الشاعر ،مف قصيدتو (يا قمب أمتنا) أجد قولو:

ومشققققققققققققققى عمققققققققققققققى أحجققققققققققققققاره فتمايمققققققققققققققت
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ودعققققققققققا الطيققققققققققور إليققققققققققو فققققققققققي سققققققققققاحاتو

إنقققققققققققي كتمتقققققققققققك فقققققققققققي الفقققققققققققؤاد سقققققققققققرائ ارً

وفي قصيدتو (ممحمة األقصى) ،يقوؿ:
ِ
كبققققققة مققققققن نكسققققققة مققققققن صققققققمتكم
مققققققن َن َ
طع َنقققققققة فقققققققي القمقققققققب ظقققققققل نزيفيقققققققا
ِمقققققققن َ
سقققققققققققققققمَّ ْمتم ْأوصقققققققققققققققالَيا
أنقققققققققققققققا ف ْمقققققققققققققققذة َ
وقولو :

فتكممقققققققققت مقققققققققن شقققققققققوقيا األطيقققققققققار
والعشقققققققققققا أعقققققققققققذب ورده األسقققققققققققرار

وأمامققققققققققققققققققو تتقققققققققققققققققققزم النكبققققققققققققققققققات

بققققققققققققققققققواره تتوسقققققققققققققققققل الطعنقققققققققققققققققات
إلققققققققققى الققققققققققذئاب تسققققققققققمّم الفمققققققققققذات

لصقققققققققققيحتي
وأصقققققققققققي تَققققققققققق ْرتج َّ
السقققققققققققماء َ

التكررية ىنا ممحوظة عمى مستوى البناء الشكمي ،وعمى مستوى البنية العميقة ،وكأف التكرار ىنا ال
و ا
بد أف يتوفر فيو ذىنياً مسافة في الداللة ،تسمح لمفظة التالية أف تستقر بعدىا محققة نوعاً مف
اكتماؿ المعنى أو بيانو أو تحقيقو ،وىذا الموف يتميز بالميؿ إلى تأكيد المعنى وتبيينو ،وتكثيفو الذي

يرجع إلى اإليحاء النابع مف المفظ األوؿ بتوقع الثاني(انظر :عبد المطمب.)220 :2655 ،
 .8اإليقاع والموسيقا:

اإليقاع يحقؽ انسجاماً بيف األصوات تصؿ إلى أعماؽ النفس اإلنسانية ،فيو "يتجاوز المظاىر
الخارجية إلى األسرار التي تصؿ بيف النفس والكممة"(أدونيس ،)61 :2650 ،وىو عمى قدر كبير
مف األىمية؛ ألنو "يعوض ما يكوف مف نقص في المغات"(كوىيف )66 :2655 ،بحسب (ماالرميو)،

ويؤدي دو اًر أساسياً فاعالً في تشكيؿ لغة القصيدة ومحتواىا ،ويميز الشعر عف النثر .ولذا نجد
اإليقاع بتشكيالتو المتداخمة يستطيع أف يمنح المفظ في الشعر "معنى مختمفاً عف المعنى الذي يمقاه

في النثر ،معنى أكثر كثافة ،وأكثر عمقاً ،وأكثر كشفاً عف األعماؽ البعيدة لإلنساف"(البحراوي،

.)220 :2653

ولعؿ الوزف والقافية ،وتكرار بعض الحروؼ أو األصوات ،والتركيز عمى بعض صور التكرار

كالطباؽ والجناس ،وغيرىا ،كؿ ذلؾ يؤدي إلى إيجاد الموسيقا الشعرية ،والتمويف اإليقاعي في
القصيدة زيادة أو نقصاً ،كثرة أو قمة ،وسأتعرض ضمف ىذه الظاىرة إلى:
 -الوزن والقافية:
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إف نظرية الوزف الصوتي "تقوـ عمى استقصاء موضوعي يستخدـ غالباً أدوات عممية ،مثؿ راسـ
الذبذبات الذي يسمح بتسجيؿ ،وحتى بتصوير األحداث الفعمية خالؿ قراءة الشعر"(ويميؾ( ،د.ت):

 ،)241وىو يقوـ عمى "مراعاة نسبة المتحركات وأزمانيا لمسواكف وأزمانيا(عبد العزيز:2651 ،
 ،)045أما القافية فيي تسيـ في بناء النص مف ناحية صوتية وداللية ،وايقاعية ،فيو مكوف شعري،
ومكوف إيقاعي يتمتع بمرونة كبيرة ،وىي كالوزف واإليقاع تعمؿ عمى "ضماف عودة الصوت التي

تمثؿ جوىر النظـ"(كوىيف .)23 :2655 ،ولعؿ الشاعر استخدـ في قصيدتو األولى (خذني إلى
المسجد األقصى) بحر البسيط ووزنو( :مستفعمف فاعمف مستفعمف ِ
فعمف) ،وقافية الميـ المكسورة،
وقصيدتو (يا قمب أمتنا) جاء عمى بحر الكامؿ ووزنو( :متفاعمف متفاعمف متفاعمف) ،وقافية الراء
المتحركة بالضـ ،وقصيدتو(ممحمة األقصى) ،فقد جاءت عمى أوزاف متنوعة(الكامؿ ،الوافر ،البسيط،

الرمؿ ،الطويؿ) ،وقوافي متعددة ،مثؿ :التاء المضمومة ،والباء المكسورة ،والالـ المتبوعة باأللؼ،
والياء الساكنة ،والسيف المتبوعة باأللؼ ،والالـ المضمومة ،والقاؼ الساكنة ...والشيف المضمومة،

والباء المتموة بالياء المكسورة ...والراء المتموة باأللؼ ...إلى أف تنتيي بالجيـ الساكنة ،ويحاوؿ

الشاعر باختياره ليذه البحور والقوافي أف يظير قيمة الوزف؛ ألف الوزف "ينظـ الخصائص الصوتية
في المغة ،وىو يضبط اإليقاع في النثر ،ويقربو مف التساوي في الزماف ،وبالتالي يبسط الصمة بيف

أطواؿ المقاطع المفظية"(ويميؾ( ،د.ت) .)252 :ولذا نظـ الشاعر قصيدتو األولى عمى البحر

البسيط ،وىو بحر سيؿ عذب يجنح نحو الرقة بميونة القافية ،حيث الميـ المتحركة بالكسر التي تزيد

مف رقة اإليقاع ،باإلضافة إلى ما بث فييا مف طباؽ وجناس وتك اررات أخرى ،زادت مف فاعمية
القصيدة في نفس المتمقي وتأثيرىا ،وكذلؾ فعؿ مع القصيدة الثانية ،فقد نظميا عمى البحر الكامؿ

بوصفو أحد البحور الصافية وقافية الراء المتحركة بالضمة ،وقد ركز الشاعر في ىذه القصيدة عمى
الفعؿ الماضي واألسموب الخبري الذي أدى إلى أف تتسـ وتيرة اإليقاع فييا باليدوء والسالسة ،وىو

ما يتناسب مع أجواء السرد والوصؼ المذيف يحتاجاف إلى الجمؿ الخبرية التي تنتيي بانحدار
الصوت وىدوء اإليقاع وسيولتو .وجاءت الثالثة (ممحمة األقصى) لتكوف ممحمة في عنوانيا
وموضوعيا ،في وزنيا وبحورىا ،في طباقيا وجناسيا ،في إيقاعيا وموسيقاىا ،فيما اشتممت عميو مف
تموف في الوزف والمعاني ،وتنوع في صور الطباؽ والجناس ،وتعدد في األسموب اإلنشائي ،والخبري،
فجاء بأسموب األمر واالستفياـ والنداء ،وجاء بالفعؿ الماضي والمضارع ،واإلخبار بشكؿ عاـ ،كؿ

ذلؾ أدى إلى أف تتجو وتيرة اإليقاع نحو السرعة والصعود ،وىو ما يتناسب مع أجواء الحوار
والعرض الذي يحتاج إلى تنوع األسموب ،واإلكثار مف جمؿ األمر واالستفياـ ذات اإليقاع السريع-
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إضافة إلى ما سبؽ -يعطينا لوحة إيقاعية جميمة ،بؿ عدة لوحات موسيقية في القصيدة األخيرة،
وفي تتبعنا لمقوافي التي اختارىا الشاعر وجعميا الزمة لقصائده ،يظير لنا مدى توفيؽ الشاعر في

اختيار قوافيو ،وذلؾ عندما ربط بيف القافية وما يسبقيا مف الكممات ربطاً عضوياً ،بحيث تسوؽ

األفكار والمعاني إلييا ،وىي تدخؿ في سياؽ الكالـ كمو ،وتؤدي وظيفتيا مع ما يجاورىا مف

كممات(انظر :أبو كريشة ،)060 :2663 ،أو ما يسبقيا مف أصوات ومفردات ليا تكرارىا المعيف
وتنوعيا األسموبي؛ ولذا فالجانب الصوتي لمقافية مف الناحية الجمالية ترجح وظيفتيا الوزنية ،وتظير

أىميتيا باعتبار أف القافية تشير إلى ختاـ بيت الشعر ،كما تؤدي إلى تميز جوانب متعددة مف ىذه

الوظيفة الداللية لمقافية(انظر :ويميؾ( ،د.ت) ،)234 :واضافة إلى مزج الشاعر بيف طريقتي النظـ
التفعيمي والعمودي ،فقد حقؽ مزجاً بيف البحور في لوحاتو الشعرية لقصيدتو (ممحمة األقصى) زيادة
في التنغيـ اإليقاعي والتأثير الموسيقي لدى المتمقي.

 اإليقاع الصوتي:الشاعر يتوسؿ في "تشكيؿ البنية اإليقاعية لقصائده بطرؽ مف شأنيا إثراء النغمة المنبعثة مف

اإليقاعات الداخمية ،مثؿ التكرار الصوتي"(العؼ)012 :0222،؛ لذا فالشعرية ليا أشكاؿ وأنساؽ

إيقاعية متنوعة ،فالشعرية "ليا غوايتيا الواضحة في التعامؿ مع المستوى الصوتي ،حيث يبمغ التردد

الحرفي درجة عالية مف الكثافة"(عبد المطمب ،)235 :2664 ،والشاعر في قصيدتو (خذني إلى
المسجد األقصى) ركز عمى حرؼ الميـ في القافية ،وأتى بو مكر اًر في أغمبيا كقولو( :األمـ،
الحمـ ،ذمـ ،غمـ ،الممـ ،الرمـ صمـ ،القمـ )...إضافة إلى تك ارره الالفت في متف األبيات ،وصوت

الميـ يتصؼ بأنيا مجيور شفوي أنفي مرقؽ ذو وضوح سمعي(النوري(وزميمو)،)214 :2662 ،

إضافة إلى تكرار أصوات الراء والسيف والشيف ،وأحياناً يجمع بيف بعضيا في بيت واحد:
كقول ػػو :القققققدس أقققققدس مققققن روح عمققققى جسققققد

فققققل لقدسقققك يقققا روحقققي ويقققا رحمقققي

ققققققققجب بمقققققققققؤتمر
وقول ػػو :ولقققققققققيس يقققققققققرعبيم شق
ٌ
وقول ػػو :لقققققو كقققققان فقققققييم رشقققققيد واحقققققد رشقققققدوا

لكققققققققنيم ك ثققققققققاء السققققققققائل العققققققققرم

لعققققققل خيققققققل جيققققققوش المسققققققممين غققققققداً

بنقققققوره تيتقققققدي فقققققي حالقققققك الظمقققققم

وقول ػػو :خقققذني إلقققى المسقققجد األقصقققى وسقققاحتو
وقولو:
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وأما في قصيدتو (يا قمب أمتنا) ويبدو أف الشاعر يركز عمى حرؼ الراء المضمومة في القافية،
إضافة إلى تكرارىا الواضح في متف األبيات ،وحرؼ الراء يوصؼ بأنو صوت مجيور لثوي تكراري

مرقؽ ذو وضوح سمعي(نفسو ،)214 ،وقد ركز الشاعر فييا أيض ًا عمى أصوات السيف والشيف

والفاء والقاؼ ،كقوؿ الشاعر:

شققققققققققققققققعت بنققققققققققققققققور بيائققققققققققققققققك األنققققققققققققققققوار

وتجمعققققققققققققت فققققققققققققي سققققققققققققاحك األبققققققققققققرار

وقول ػ ػػو :ودعقققققققققققا الطيقققققققققققور إليقققققققققققو فقققققققققققي سقققققققققققاحاتو

فتكممقققققققققققت مققققققققققققن شققققققققققققوقيا األطيققققققققققققار

يققققققققققققققققا قبمققققققققققققققققة اإلسققققققققققققققققالم أول عيققققققققققققققققده
وقولو:

وقولو:
وقولو:

وتمنقققققققققت الشقققققققققمس العميقققققققققة لقققققققققو ىقققققققققوت

المسقققققققققققققققجد األقصقققققققققققققققى عقيقققققققققققققققدة أمقققققققققققققققة

إنققققققققققققي كتمتققققققققققققك فققققققققققققي الفققققققققققققؤاد سققققققققققققرائ ارً

يقققققققققققققا قمقققققققققققققب أمتنقققققققققققققا ويقققققققققققققا شقققققققققققققريانيا

يقققققققققا ثالثقققققققققاً فققققققققققي المسقققققققققجدين يققققققققققزار
ققققققققققرت بعقققققققققققدىا األقمقققققققققققار
عشققققققققققققاً ،وخق ّ
وفققققققققققققققققققققققققققؤادك األرواح واألعمققققققققققققققققققققققققققار
والعشققققققققققققققا أعققققققققققققققذب ِو ِ
رده األسققققققققققققققرار
فققققققققققققق ذا تضقققققققققققققار ،فكمنقققققققققققققا سنضقققققققققققققار

أما قصيدة الشاعر (ممحمة األقصى) التائية المضمومة ،في مقطعيا األوؿ ،ثـ تمتيا قواؼ متعددة

بعدىا ،قافية الالـ ...،بعدىا قافية الشيف ،فربما عمد الشاعر إلى استعماؿ جؿ حروؼ المعجـ

يكثؼ بعضيا أحياناً ،ويركز عمى أخرى تارة ...وىكذا ،حيث جاءت القوافي متعددة تبعاً لتعدد

البحور ،وربما أجد في كؿ مقطع تركي ًاز عمى بعض األصوات أكثر مف غيرىا ،ونظ ًار لطوؿ الحديث
عف الحروؼ التي كررىا الشاعر في ممحمتو الشعرية ىذه ،وتعدد األصوات المستخدمة ،أكتفي

باإلشارة إلى قافية الشيف ،تمؾ القافية الحربية ،حيث قاؿ الشاعر في مطمع لوحة ىذه القافية:

جيققققققاش
شقققققققققققققققاش
سقققققققققققققققي
ور ّ
الحققققققققققققققق ُ
الحققققققرب ّ
وفققققققارس ضققققققارب فققققققي َ
َ
ا يرجعقققققققققققققققو َ
َ
ولعؿ استخداـ الشاعر لمصوت المنفرد المتكرر ،أو الموجود ضمف مجموعة مف األصوات ،يعمؿ
عمى تكويف اإليقاع الصوتي بوصفو إيقاعاً جزئياً يعمؿ عمى تشكيؿ اإليقاع الكمي والعاـ لمنص؛ ألف
التشكيؿ الصوتي "يمثؿ أىـ ىذه العالقة التركيبية في تشكيؿ الشعر ،فيو عماد الموسيقا

الشعرية"(تميمة .)226 :2645 ،فقد استخدـ الشاعر مفردات القافية متناسبة مع حرؼ الروي ليا،
وتتماىى مع األفكار والمعاني والمفردات في متف األبيات ،وىذه الموحة الحربية التي تتميز بإيقاعيا

االنفعالي القتالي تظير مقدرة الشاعر الشعرية عمى الصياغة الشعرية ،وعمى التأثير في المتمقي،
ولعؿ تأثير القافية ىنا يكوف كما قاؿ محمد غنيمي ىالؿ" :والقافية في الشعر العربي ذات سمطاف
يفوؽ ما لنظائرىا في المغات األخرى"(ىالؿ .)110 :2665 ،إف مزج الشاعر ألصوات معينة داخؿ
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بنية قصائده ،وتكرارىا بطريقة معينة ومؤثرة ،إضافة إلى ما أوجده الشاعر مف تقنية الثنائية الطباقية
والتقابمية والجناسية ،كؿ ذلؾ يشكؿ في النياية اإليقاع الموسيقي الذي يكوف لو األثر األبرز في

التشكيؿ العاـ لمقصيدة بمجمميا ،وليذا "فاإليقاع مولد لمجمؿ الخصائص البارزة في القصيدة ،ومولد
لمشفافية التي تنعكس مف خالليا الصور في مرآة ناصعة ،ومولد لمتفجر الحسي الذي يجد صداه في

تفصيالت األشكاؿ الممموسة"(بكار.)002 :0224 ،

وثمة قضية أخرى أود أف أنيي بيا حديثي عف اإليقاع ،وىي قضية عالمات الترقيـ ،بوصفيا

عالمات داللية يمكف أف تمعب دو ًار بار ًاز عمى مستوى اإليقاع في الجانب القرائي ،وتسيـ في تشكيؿ

البنية اإليقاعية لمنص ،وقد استطاع الشاعر تسخير العالمات لخدمة اإليقاع النصي ،فمثالً:

عالمات الفراغ ،واألقواس ،والجممة االعتراضية ،والنقطتاف الرأسيتاف ،والتعجب ،واالستفياـ ،كاف ليا

حضورىا في النصوص الشعرية .أما عالمات االستفياـ ،فالشاعر يكثر منيا في (ممحمة األقصى)،

فقد كررىا نحو خمس عشرة مرة" ،فعندما يتطمب المقاـ إيقاعاً سريعاً قوياً ،كانت عالمات االستفياـ
تتوالى بكثرة ...مما يؤكد أف عالمات الترقيـ بمقدورىا أف تمعب دو اًر بار ًاز في تشكيؿ اإليقاع

النصي ،إلى جانب الدور الذي لعبتو في تدوير النص"(أبو حمادة .)41 :0222 ،والحديث عف
اإليقاع والموسيقا حديث طويؿ ،متعدد الجوانب؛ ألنو يقوي بنياف الصورة ،ويزيد مف حيويتيا

ووىجيا ،ولكف لضيؽ الوقت أكتفي بذلؾ.
 الخاتمة:

(خذني إلى المسجد األقصى) ىو بمثابة
إف الحديث عف ثالث قصائد مف ديواف الشاعر ُ
نماذج متواضعة في إطار الكـ الضخـ مف نتاج الشاعر في أشعاره القدسية.



لمعت الصورة حوؿ األقصى والقدس في كؿ جنبات قصائده الشعرية ،لدرجة أف صورة
األقصى والقدس أصبحت عند الشاعر ىي موضوع الشاعر وقضيتو ،وأفكاره ،بؿ وحياتو

جميعيا ،فيي أخذت في الشاعر كؿ مأخذ ،حتى أصبحت تعيش في عقمو ووجدانو ،وكؿ

شيء في حياتو.



إف الحديث عف الصورة الفنية وما تبعيا مف ظواىر فنية وبديعية ،ىو حديث مختصر بشكمو
العاـ؛ ألف ما تطرؽ إليو الشاعر في قصائده أكثر بكثير مما تحدثت عنو ،إذ ىناؾ بعض

الجوانب لـ أتمكف مف إضاءتيا لتعددىا وكثرتيا.
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ىناؾ بعض الظواىر الفنية والبديعية واألسموبية تحتاج التطرؽ إلييا ،كظواىر األسموب والتمقي

والتأويؿ والتناص وجوانب أخرى بديعية ،فربما في قابؿ األياـ يأتي دورىا بإذف اهلل.
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المصادر والمراجف
*

القرآن الكريم.

.0

أدونيس ،2650 ،مقدمة الشعر ،دار العودة ،بيروت ،ط.1

.9
.0
.3
.2
.8
.3
.6
.2

.01
.00
.09
.00
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باش ػػالر جاس ػػتوف ،2652 ،جمالي ػػات المك ػػاف ،ترجم ػػة غال ػػب ىمسػ ػة ،بغ ػػداد ،دار الج ػػاحظ
لمنشر ،عماف ،األردف ،ط0

البحراوي ،سيد ،2653 ،في البحث عف لؤلؤة المستحيؿ ،دار الفكر الجديد ،بيروت.
البطؿ ،عمي ،2650 ،الصورة في الشعر العربي ،دار األندلس ،بيروت ،ط0

ب ّكػػار ،يوسػػؼ ،0224 ،عػػيف الشػػمس ،مقاربػػات فػػي النقػػد ونقػػد النقػػد ،مكتبػػة ال ارئػػد العمميػػة،
عماف ،األردف ،ط.2

تميمة ،عبد المنعـ ،2645 ،مداخؿ إلى عمـ الجماؿ ،دار الثقافة ،القاىرة.
التونجي ،محمد ،2660 ،المعجـ المفصؿ في األدب ،دار الكتب العممية ،بيروت.

الجرجاني ،عبد القاىر ،2655 ،أسرار البالغة في عمـ البياف ،صحح أصػمو :محمػد عبػده،
وعمؽ عميو :محمد رشيد رضا ،دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،ط.2
الجرجػػاني ،عبػػد القػػاىر( ،د.ت) ،دالئػػؿ اإلعجػػاز فػػي عمػػـ المعػػاني ،صػػحح أصػػمو :الشػػيخ
محمػػد عبػػده ،وعمػػؽ عمػػى حواشػػيو الشػػيخ محمػػد رشػػيد رضػػا ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػروت،

لبناف( ،د.ط).

جمع ػػة ،حس ػػيف ،0222 ،جمالي ػػات الخب ػػر واإلنش ػػاء ،د ارس ػػة بالغي ػػة جمالي ػػة نقدي ػػة ،اتح ػػاد
الكتاب العرب ،دمشؽ.

حس ػػاف ،تم ػػاـ ،2651 ،المغ ػػة والنق ػػد األدب ػػي ،مجم ػػة فص ػػوؿ ،مجم ػػة النق ػػد األدب ػػي ،مجم ػػد،1
عدد ،0ص.204:

أبػػو حمػػادة ،عػػاطؼ ،0222 ،البنيػػة اإليقاعيػػة فػػي جداريػػة محمػػود درويػػش ،مجمػػة جامعػػة
القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،02: ،ـ.0:

خمي ػػؼ ،يوس ػػؼ( ،د.ت) ،ف ػػي الش ػػعر العباس ػػي ني ػػو م ػػنيج جدي ػػد ،مكتب ػػة غري ػػب ،مص ػػر،
(د.ط).

ربابعة ،موسػى ،2666 ،األسػموبية واالتصػاؿ والتػأثير ،المػؤتمر الػدولي األوؿ لمنقػد األدبػي،
 ،2664القاىرة ،جماليات التمقي والتأويؿ ،إشراؼ :عز الديف إسماعيؿ ،ط.2
ابػػف رشػػيؽ ،أبػػي الحسػػف ،0223 ،العمػػدة فػػي محاسػػف الشػػعر وآدابػػو ونقػػده ،دار الطالئػػع،
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.08
.03
.06
.02
.91
.90

القاىرة ،ط ،2ج. 0

السد ،نور الديف ،2661 ،األسموبية في النقد الحديث ،جامعة الجزائر ،رسالة دكتوراه.
ضيؼ ،شوقي( ،د.ت) ،في النقد األدبي ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ط.0

عب ػػد ال ػػرحمف ،نص ػػرت ،0224 ،ف ػػي النق ػػد الح ػػديث ،دار جيين ػػة لمنش ػػر والتوزي ػػع ،عم ػػاف،
األردف ،ط.2

عبد العزيز ،ألفت ،2651 ،نظرية الشعر عند الفالسػفة المسػمميف ،الييئػة المصػرية العامػة
لمكتاب.

عبد المطمب ،محمد ،2651 ،البالغة واألسموبية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب( ،د.ط).
عبػػد المطمػػب ،محمػػد ،2655 ،بنػػاء األسػػموب فػػي شػػعر الحداثػػة(التكويف البػػديعي)( ،د.دار
نشر)( ،د.ط).

.99

عبػػد المطمػػب ،محمػػد ،2664 ،ىكػػذا تكمػػـ الػػنص ،الييئػػة المص ػرية العامػػة لمكتػػاب( ،د.دار

.90

العت ػػوـ ،أيم ػػف ،0225 ،ديوان ػػو :خ ػػذني إل ػػى المس ػػجد األقص ػػى ،مؤسس ػػة فمس ػػطيف لمثقاف ػػة،

.93
.92
.98
.93
.96
.92
.01
.00

نشر)( ،د.ط) .

سوريا ،دمشؽ ،ط.2

عػ ػػدواف ،عػ ػػدواف ،0222 ،تقنيػ ػػات الػ ػػنص السػ ػػردي فػ ػػي أعمػ ػػاؿ جب ػ ػراف ،رسػ ػػالة ماجسػ ػػتير،
مخطوطة ،جامعة النجاح الوطنية.

عص ػػفور ،ج ػػابر ،2650 ،الص ػػورة الفني ػػة ف ػػي التػ ػراث الفن ػػي والنق ػػدي عن ػػد الع ػػرب ،التن ػػوير
لمطباعة والنشر ،ط.0

العػ ػػؼ ،عبػ ػػد الخػ ػػالؽ ،0222 ،تشػ ػػكيؿ البنيػ ػػة اإليقاعيػ ػػة فػ ػػي الشػ ػػعر الفمسػ ػػطيني المقػ ػػاوـ،
مطبوعات و ازرة الثقافة ،فمسطيف.

العيسوي ،عبد الحميد ،2655 ،بياف التشبيو ،مطبعة القاىرة الجديدة ،ط.2
القاسػػمي ،محمػػد ،0222 ،الصػػورة الشػػعرية ،د ارسػػة فػػي شػػعر أبػي تمػػاـ ،مطبعػػة آنفوب ارنػػت،
فاس ،المغرب ،ط.2

كحموش ،فتحية ،0225 ،بالغة المكاف ،قراءة في مكانية النص الشعري ،مؤسسػة االنتشػار
العربي ،بيروت ،لبناف ،ط.2

أبو كريشة ،طو مصطفى ،2663 ،أصوؿ النقد األدبي ،مكتبة لبناف ناشروف ط.2
كػ ػػوىيف ،جػ ػػاف ،2655 ،بنيػ ػػة المغػ ػػة الشػ ػػعرية ،ترجمػ ػػة محمػ ػػد الػ ػػولي ومحمػ ػػد العمػ ػػري ،دار
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.09
.00
.03
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.03

توبقاؿ ،المغرب.

الشػػيف ،عبػػد الفتػػاح ،2653 ،البػػديع فػػي ضػػوء أسػػاليب الق ػرآف ،مكتبػػة األنجمػػو المص ػرية،
ط.0

اب ػػف ماج ػػة ،2665 ،س ػػنف اب ػػف ماج ػػة ،حقق ػػو بش ػػار عػ ػواد مع ػػروؼ ،مجم ػػد  ،0دار الجي ػػؿ،
بيروت ،ط.2

مبػػروؾ ،م ػراد ،2666 ،جماليػػات التشػػكيؿ المكػػاني فػػي "البكػػاء بػػيف يػػدي زرقػػاء اليمامػػة"،
دراسة نصية ،مجمة عالمات في النقد ،ـ ،22ج.01

المحمد ،ألما سميماف ،2662 ،الصػورة الفنيػة فػي القػرآف الكػريـ ،رسػالة ماجسػتير ،إشػراؼ:
ىناء دويدري ،كمية اآلداب ،جامعة دمشؽ

مصػػطفى إب ػراىيـ (وزمػػالؤه)( ،د.ت) ،المعجػػـ الوسػػيط ،المكتبػػة اإلسػػالمية لمطباعػػة والنشػػر
والتوزيع ،استانبوؿ ،تركيا ،ط.2

النصػػر ،ياسػػيف ،2662 ،جماليػػات المكػػاف فػػي شػػعر السػػياب ،دار المػػدى لمثقافػػة والنشػػر،
دمشؽ.

.06

النوري ،محمد جػواد ،2662 ،فصػوؿ فػي عمػـ األصػوات ،مطبعػة النصػر التجاريػة ،نػابمس،

.02

ىالؿ ،محمد غنيمي ،2664 ،النقد األدبي الحديث ،نيضة مصر ،القاىرة.

.31

فمسطيف ،ط.2

ويميػ ػػؾ ،ريني ػ ػو( ،د.ت) ،نظريػ ػػة األدب ،ترجمػ ػػة محيػ ػػي الػ ػػديف صػ ػػبحي ،مراجعػ ػػة د.حسػ ػػاـ
الخطيب ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،بيروت ، 2654 ،ط. 0
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