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 الملخص

يســتغرق موضــوع املقاومــة جــزءا مهّمــاً مــن الّشــعر العــريب احلــديث؛ ويعتــرب مســيح القاســم أحــد أشــهر 
. يقـوم شـعره ١٩٤٨الشعراء العرب الذين ارتبط امسهم بشعر الثورة واملقاومة مـن داخـل أراضـي عـام 

علــی الواقعيــة الثوريــة، وفيــه حتــّد ودعــوة إلــی الکفــاح، ومعظــم قصــائده ذات مضــامني ثوريــة. والقــارئ 
ـــيًال هلـــا لـــدی الشـــعراء األخـــرين، وهـــي  لشـــعر القاســـم املقـــاوم يـــری أنّـــه وظّـــف آليـــة مـــؤثّرة ال جنـــد مث

مســـيح القاســـم وفقـــاً اخلطـــاب الّتهّکمـــي. هـــذه الدراســـة ناقشـــت آلّيـــات اخلطـــاب التهّکمـــي يف شـــعر 
للمــنهج الوصــفي ـ التحليلــي، وتوّصــلت إلــی بعــض نتــائج أّمههــا أّن موضــوع املقاومــة رغــم أنـّـه يتعلّــق 
جبميع شعراء األرض احملتّلة وخارجها، لکّن الذي ميّيز القاسـم هـو رؤيتـه التهّکميـة يف مواجهـة العـدّو 

فـّن الشـعري. هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب وحتّديه، وکذلک أسلوبه املتميّـز الـذي جعلـه رائـد هلـذا ال
غّري دالالت بعض األلفاظ واألعالم يف خطابه الّتهکمي للنيـل مـن العـدّو الصـهيوين، والحظنـا آخر 

ّکـــم يف خطابـــه السياســـي  ذلـــک يف وقوفـــه وراء قنـــاع الشـــنفری ومـــزج ذلـــک مبفارقـــة املوقـــف. وقـــد 
وال املواليــة لــه،والثّاين: قــادة العــرب وحّکامــه، االحــتالل اإلســرائيلي والــدّ املقــاوم علــی ثــالث: األّول: 

 والثالث: األنا الفلسطيين، فحّملهم مسؤولية األوضاع املتأزمة يف األراضي احملتّلة. 

  التهکمي. األدب املقاوم، الشعر الفلسطيين، مسيح القاسم، اخلطابالکلمات الرئيسة: 
  

  . المقدمة١
ليّـــات املـــؤثّرة يف األدب السياســـي؛ ذلـــك أنـّــه ســـالح مـــاٍض يف ال ريـــب أّن اخلطـــاب الّتهکمـــي يعـــّد مـــن اآل

مقاومــة الظلــم واجلــور. لکــّن اخلطــاب التهّکمــّي املفّضــل عنــد املتلّقــي هــو الــذي يتحــّدث فيــه صــاحبه عــن 
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ــــا  ا السياســــية واالجتماعيــــة، ودور الــــّدول االســــتعمارية يف معانا جراحــــات أّمتــــه، ومشــــاکلها، وصــــراعا
لـــون صـــعب األداء يتطلّـــب موهبـــة «املتأّزمـــة. وهـــذا مـــن الفنـــون الشـــعرية اخلطـــرية، ألنـّــه  وختاذهلـــا وأوضـــاعها

  ).٤١: ١٩٧٩(أدونيس، ». خاصة وذکاء حاّداً وبديهة حاضرة
  ). ومن املنظور األسلويب هو ١٨٠(زکريّا، التا:» أعسر الفنون األدبية«واخلطاب الّتهکمّي کما قلنا هو 

يف اإلبانة عن آراء ومواقف ذات رؤية خاّصة، وبصيغة فّنية متمّيزة ، وهی  طريقة فّنية أدبية ذکية لبقة
أســلوب نقــدي هــادف يف التعبــري عــن أفعــال معّينــة کعــدم الرضــا بتناقضــات احليــاة وتصــّرفات النّــاس 
وکشف احلسرة واملرارة بطريقة غري مباشرة بعيـداً عـن العاطفـة اجلاحمـة واالنفعـال احلـاّد قصـد اإلصـالح 

  ) ٣٢م: ٢٠٠٤مي والتغيري حنو األحسن، وطلباً للتنفيس عن اآلالم املکبوتة  (بوحجام،والتقو 

ـا املختلفـة«وله فاعلية کبـرية إذ هـو  ـا ومقوما ». أقـوی سـالح اجتمـاعي حتـافظ بـه اجلماعـة علـی کيا
ــــاً أن يــــنهض ويعطــــي بعــــداً ١٧م: ١٩٨٧(حفــــين،  ّکمّي إنســــانّياً لــــه ). واألدب يســــتطيع باّختــــاذه طابعــــاً 

  تشريد. يعکس مهوم الشعوب املضطهدة فيما يتعّرض له من اضطهاد و
  
  . بيان المسألة٢

مسيح القاسم واحد من شعراء فلسطني املقاومني؛ لقـد عـرف هـذا الشـاعر مبقاومتـه الدائمـة ضـّد االحـتالل 
ّدة مــرّات بســبب اإلســرائيلي وســجن مــرّات عديــدة، وفرضــت عليــه اإلقامــة اإلجباريــة، وطــرد مــن عملــه عــ

نشاطه الشعري والسياسي. وقف القاسم شعره أمام عقلية احملتّلني، وأدان واستنکر جـرائمهم البشـعة، کمـا 
أنّه أدان موقف احلّکام العـرب الـذين ختلّـوا عـن األرض الفلسـطيين والم األمـة العربيـة ومحّلهـا املسـؤولية جتـاه 

ية يظهر أنّه کان أسلوباً قائما بذاته جيّسد الثـورة واملقاومـة، سقوط هذه األرض. بالّرجوع إلی دواوينه الّشعر 
ّکمـي الفتـة للنظـر حيـث أطلـق عليـه الناقـد املصـري الّشـهري رجـاء  إذ يتميز خطابه السياسي املقاوم بروح 

). هـــذا الغضـــب الثـــوري ١٠م: ٢٠١٢(عابـــد، » شـــاعر الصـــراع، وشـــاعر الغضـــب الثـــوري«النّقـــاش لقـــب 
کّ  مي يظهر يف قاموسه الّشعري. إّن القاسـم أدرک متامـا تـأثري اخلطـاب التهّکمـي علـی جتّسد يف خطاب 

احملتلّــني، وقــادة العــرب، واألنــا الفلســطيين الــذين محّلهــم مســؤولية االحــتالل. ومــن هــذا املبــدأ حتــاول هــذه 
أهــّم الدراســة مبنهجــه الوصــفي والتحليلــي الــذي يکــون مالئمــا ملثــل هــذه الدراســات تســليط الضــوء علــی 
ّکمياً؛ کما أنّنا حاولنا جبانب ذلك أن جنيب عن األسئلة التالية:      القصائد اليت وّظف فيها خطاباً 

  أ ـ ما هي بواعث الّتهّکم وأشکاله يف شعر مسيح القاسم؟
  ب ـ ما هي احلقول الداللية يف اخلطاب الّتهکمّي عند القاسم؟

ذا    العنصر الفّين؟ج ـ کيف نفّسر اهتمام مسيح القاسم 
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  خلفية البحث ١.٢
والواقــع أّن اخلطــاب التهّکمــي يف شــعر مســيح القاســم مل يــدرس مــن قبــل يف ضــوء دراســة مســتقّلة، ومل نعثــر 
علی شئ ذي بال إال إشارات موجزة هنا وهناك ضمن بعض حبوث. فشاعر مثل مسيح القاسم کـان البـّد 

ت عنــه دراســات عديــدة حاولــت اســتجالء زوايــا أدبــه أن حيظــی باهتمــام الدارســني والنقــاد، لــذا فقــد صــدر 
  املختلفة، منها ما يلي: 

های مقاومــت در اشــعار مســيح القاســم، حســن حســينی،  حتليــل تطبيقــي درومنايــه«مقالــة معنونــة بـــ  .۱
، شـتاء ۴العدد » های زبان و ادبيات تطبيقی پژوهش«لکربی روشنفکر وآخرون، فصلية » بور قيصر امني

. حبـــث املؤّلفـــون يف دراســـتهم عناصـــر املقاومـــة يف شـــعر القاســـم وقارنوهـــا ۷۱ــــ۴۱ص ش، صـــ۱۳۹۰ســـنة 
ات واملفارقــات بينهمــا، وقــد  بـاألدب املقــاوم يف شــعر حسـن حســينی و قيصــر امني بـور مرّکــزين علــی املشـا

االحتجــاج توّصــلتا يف دراســتهما أّن االنتمــاء بــالوطن، والنضــال ضــّد احملتّلــني، والبواعــث الدينيــة والقوميــة و 
  بالّتخلي عن قيم املقاومة أهّم عناصر يف أشعار هؤالء الشعراء الثالث. 

بور  رقيـة رسـتم«لــ » حتليل گفتمان اشعار مسـيح القاسـم: بـر اسـاس رويکـرد بينـافردی«ـ مقالة بعنوان ۲
ش. ۱۳۹۰، ۱نصـف سـنوية، السـنة الثـاين، العـدد » نقـد ادب معاصـر عربـی«نشـرته جملـة » ومينـا بيغـامي

حبثت املؤلفتـان يف دراسـتهما حتليـل اخلطـاب عنـد القاسـم مـن منظـور لسـاين وقارنتـا قصـيدتني للشـاعر قبـل 
  م لکشف التغيري الذي حدث يف مواقف الشاعر السياسية.۱۹۶۷وبعد حرب 

وهــي أطروحــة مقّدمــة جبامعــة حممــد بوضــياف ـ املســيلة لـــ » صــورة األرض يف شــعر مســيح القاســم« .٣
م. تطــرح هــذه الدراســة إشــکالية تــدور حــول الّصــورة الشــعرية يف الشــعر العــريب، ٢٠١٦، » رهــف بــوداود«

وکيف صّور الشاعر األرض من خالل الکلمات واأللفـاظ والعبـارات؟ وإلـی أّی مـدًی جنـح يف تقـدمي هـذه 
 الصورة بأبعادها املختلفة؟ توّصـلت هـذه الدراسـة أخـرياً إلـی أِن األرض الفلسـطينية ذات حضـور کثيـف يف

شــعر القاســم وهــي قــد محلــت معنــی الــوطن واالنتمــاء، کمــا أّن األرض الفلســطيين بــدت مــن خــالل بعــدها 
  املعيش. الوطين واستقی القاسم هذا البعد من خالل الواقع

حممــد «لـــ » الــرتاث الــديين يف شــعر مســيح القاســم شــاعر املقــاومظ الفلســطينية«وهنــاک مقالــة معنونــة بـــ  .٤
ـا؛ هـذه الدراسـة توقفـت عنـد » خاقاين، ومرمي جالئي يف العدد اخلامس من جملة دراسـات يف اللغـة العربيـة وآدا

الــديّين. توّصـــلت الدراســة إلـــی أّن البحــث عــن الـــدالالت الدينيــة ومــدی قـــدرة الشــاعر يف التفاعــل مـــع الــرتاث 
  توظيف الرتاث الديين يدّل علی أصالة الشاعر وثقافته الباهرة وقدرته علی تقدمي أفکاره يف إطار الرتاث الديين.

ـا حبوثـاً مفيـدة متعّلقـة بـاألدب  ـا حتمـل يف طيّا ّ هذه الدراسـات الـيت أشـرنا إليهـا يف خلفيـة البحـث، رغـم أ
ال متتُّ بصلة إلـی موضـوعنا، وهـي مل تتطـّرق إلـی اخلطـاب التهکمـي يف شـعر مسـيح القاسـم الفلسطيين املقاوم، 

  ومل تستجِل زواياه، لکنّنا استفدنا من آراء أصحاب تلك البحوث إغناًء لدراستنا. 
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  . لمحة من حياة سميح القاسم٣
نبــالغ إذا قلنــا إنّــه أکــرب شــاعر يعــّد مســيح القاســم أحــد رمــوز الشــعر املقــاوم يف األراضــي احملتلّــة، ولعّلنــا ال 

يف مدينـة الزرقـاء يف الضـفة الشـرقية مـن  ١٩٣٩عـام «مقاوم يف فلسطني بعد حممـود درويـش. ولـد القاسـم 
). وعـــادت أســـرة ١١٦م:١٩٦٨(کنفـــاين، » األردن، حيـــث کـــان والـــده يعمـــل ضـــابطا يف اجلـــيش هنـــاك
  الثانية. القاسم إلی الرامة فی اجلليل الغريب بسبب احلرب العاملية

بــدأ القاســم دراســته االبتدائيــة يف الرّامــة، وتــابع دراســة الثانويــة يف مدينــة الناصــرة، والتقــی هنــاك بــبعض 
الشعراء الناشئني؛ ومن ذلک الزمن بدأت موهبته الشعرية تتفّتح وکتب بعض مقطوعات شعرية علی دفاتر 

  الدراسة وأرسلها ألصدقائه. 
اشــتغل القاســم معّلمــاً وعــامًال يف خلــيج حيفــا وانتقــل بعــد ذلــك إلــی العمــل يف قطــاع الّصــحافة حيــث 

م (زيــــدان، ١٩٦٦عــــام » هــــذا العــــامل«أســــهم يف حتريــــر جمّلــــة الغــــد واالّحتــــاد، مثّ تــــوّلی رئاســــة حتريــــر جمّلــــة 
د مســـؤولية صـــرخات جرحيـــة ملتهبـــة جتـــأر بـــالظلم دون أن حتـــدّ «). کانـــت قصـــائده عبـــارة عـــن ٤م:٢٠٠١

الدولة الصهيونية ...وإذا حاول مسيح ذلک فإّمنا يفعله علی استحياء، وبکثري من احلـذر... فيُـوري وخيفـي  
م هـم أصـحاب الّنکبـة، وصـانعوها.. ّ ) فاعتقـل عـّدة ٤٣٥م: ١٩٨٤(نشـاوي، » کلمته ويـّتهم العـرب بـأ

ه االحــتالل اإلســرائيلي علــی الطائفــة مــرّات بســبب مواقفــه الوطنيــة والقوميــة ومقاومتــه للتجنيــد الــذي فرضــ
  الدرزية يف فلسطني احملتّلة.

توّزعـــت آثـــار مســـيح القاســـم مـــا بـــني الشـــعر والنثـــر واملســـرحية والروايـــة والبحـــث والرتمجـــة، نـــذکر أّمههـــا: 
، سـقوط األقنعـة ١٩٦٥، سـربية إرم ١٩٦٤، أغـاين الـّدروب (قصـائد) ١٩٥٨مواکب الّشمس (قصـائد) 

  .١٩٩٩املمّثل (قصائد)  ،١٩٧٠، عن املوقف والفّن (نثر) ١٩٧٠اش (مسرحية) ، قرق١٩٦٩(قصائد) 
  
  . التهّکم في اللغة واالصطالح٤

ّدم؛ قيل: » هکم«الّتهکم يف اللغة مأخوذ من جذر  َهَکـَم َهکمـاً: تـََقّحـم علـی «وهو يدّل علی تقّحم و
، والــــتهّکم: التهــــّزؤ ــــاس وتعّرضــــهم بشــــرٍّ ). وقيــــل: إّن الــــّتهّکم هــــو االســــتهزاء ٦:٥٩(ابــــن زکريّــــا، جـــــ» الّن

وقد جاءت کلمة الّتهکم يف بعض املعاجم مبعنـی السـخرية  )١١: ٣الشديد (انظر: الزبيدي، جـوالغضب 
  واإلزراء (انظر: ابن منظور، مادة هکم).

شــکل مــن أشـکال الکــالم (أو اخلطــاب) يکـون املعنــی املقصــود منــه «أّمـا الــتهّکم يف االصــطالح فهـو 
املعنــی املعــربَّ عنــه بالکلمــات املســتخدمة، وغالبــاً مــا يأخــذ هــذا املعنــی اشــکال اهلجــاء او االســتهزاء  عکــس

الّــذی تســتخدم فيــه تعبــرياٌت هادئــٌه ملتبســة کــی تتضــمَّن إدانــًة أو حتقــرياً أو تقلــيًال ضــمنّياً مســترتاً مــن شــأن 
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ّکم حيــاول مــن خــالل هــذا الفــّن ).واملــته٤٤م: ٢٠٠٣(عبداحلميــد،  »شــخٍص أو موضــوع أو کليهمــا معــاً 
  أن يوحي باحلقيقة. 

ـــّتهکم يتفـــق مـــع مفهـــوم ويف الســـياق نفســـه يـــری بعـــض البـــاحثني أّن  مـــا الســـخرية و مفهـــوم ال ّ املفارقـــة وإ
غري أنّنا نری أّن السـخرية ختتلـف عـن الـّتهکم؛  )٦١:م٢٠١٢إبراهيم صواحلة، انظر: وجهان لعملة واحدة. (

ية يضحک متأثّراً بالصور املضـحکة والکاريکاترييـة غالبـاً؛ لکنّـه يف الـّتهکم يشـعر بـاألمل ألّن املتلّقي يف السخر 
ويعــاين ممّــا عــانی منــه الّشــاعر والّشــعب الــذي تُرَســم آالمــه ومعاناتــه يف القصــيدة. ومــن جهــة أخــری، يصــّور 

  ّد وقعاً علی النفس.املتهکُِّم، املتهکََّم به يف أبشع صورة ميکن تصّوره، وهو أقسی من الّسخرية وأش
  
  . رؤية کبار شعراء األرض المحتّلة إلی فاعلية الخطاب الّتهکميّ ٥

إّن اخلطــاب الّتهکمــّي ظــاهرة الفتــة للنظــر يف األدب الفلســطيين املقــاوم خاّصــة بعــد اتفاقيــة أوســلو؛ فبعــد 
تلــــك االتفاقيــــة مل يبــــق شــــاعر فلســــطيين إال وقــــد عــــّرب عــــن مکنوناتــــه وانفعاالتــــه الّداخليــــة حســــب موقفــــه 

الّتهکم والثورية والتمّرد والّتحدي، السياسي. تتمّيز املواقف السياسية عند شعراء األرض احملتّلة بالنزوع الی 
وهـــي تبـــّث االنطـــالق يف نفـــوس الفلســـطينيني. وقـــد عـــّد حممـــود درويـــش رائـــد الشـــعر الفلســـطيين املقــــاوم 

م: ١٩٩١(درويـش، ». نوعاً من البکاء املبطن الذي هو خـري مـن دمـوع االسـتعطاف«اخلطاب الّتهکمّي 
ــ«). ورأی غّســان کنفــاين أنّــه ٨٤ ی الّصــمود ونابعــة مــن شــعور صــميمي...فهي وســيلة نــوع مــن احلــّث عل

  ).٤٤م:١٩٧٩(کنفاين، ». يلجأ إليها الکتاب للرّد علی وجود العدّو رّده اليومي إمعاناً يف االستخفاف
م جتريــــد الشــــعب الفلســــطيّين املقــــاوم مــــن اآلالت احلربّيــــة،  والواقــــع أّن الّصــــهاينة احملتلــــني رّمبــــا بإمکــــا

م  ا ولکــّنهم لــيس بإمکــا جتريــده مــن الّشــعر مبــا فيــه مــن اخلطــاب الّتهکمــّي. فهــذا هــو مصــدر قّوتــه وبــدو
  ).  ١٨م:١٩٩٦(حبييب، ». ميکن للشعب أن حيرتق«

حاولنــا مــن خــالل مــا ســبق أن نشــري إلــی مکانــة اخلطــاب التهّکمــي عنــد کبــار شــعراء األرض احملتلّــة، ومل 
 ّ ا ليست من أهـداف هـذه الدراسـة، بـل اکتفينـا بـذکر نستشهد بنماذج شعرية من دواوينهم لکثرة ذلك، کما أ

  رؤيتهم اليت تکشف عن أمهية هذا اخلطاب؛ وميکن للقارئ أن يراجع دواوينهم ليالحظ مداه يف شعرهم.  
  
  . الخطاب الّتهکمّي في شعر سميح القاسم٦

ـا ميثّـل جـزءاً  کبـرياً مـن جمهـود مسـيح القاسـم  إّن احلديث عن القضية الفلسطينية والقضايا الفکريّة املتعّلقة 
يف كســـر  كبـــرياً   دوراً  لعـــباألديب؛ وال شـــّک أّن شـــعره عکـــس صـــور مقاومـــة الّشـــعب الفلســـطيين کمـــا أنّـــه 

ذات مغـــزی أعمـــق إلـــی اســـية إيصـــال رســـائل سي. اســـتطاعهذا الّشـــاعر الفلســـطيّين بشـــعره حـــاجز اخلـــوف
  األوساط السياسية الدولية واإلقليمية.   
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والطــابع الّتهکمــي هــو الّصــفة الغالبــة لکثــري مــن قصــائد القاســم الــيت عــاجل فيهــا موضــوعات سياســية 
أّن الفهــم الــواعي العميــق لعمــق املشــکلة مــن قبــل «ونری الشــاعر نفســه قــد فّســر جلــوءه إليــه بـــ واجتماعيــة.
  ).١٥م: ١٩٩٠ (القاسم، ».سطينيني أدی إلی نشوء مناخ من السخرية السوداءاألدباء الفل

وامليزة الرئيسة يف شعر القاسم الّتهّکمّي هي أّن الّشـاعر ال يريـد إضـحاك القـارئ، فهـذا لـيس يف إطـار 
 فلســفته الشــعرية، بــل هــو يســخط علــی األوضــاع املؤملــة يف األراضــي احملتلّــة فتــأيت عباراتــه کــاحلمم وشــواظ

النـــريان تکـــوي القلـــوب اإلنســـانية اليقظـــة أکثـــر مـــن أّی شـــئ آخـــر. وإذا أراد القاســـم الـــّتهکم علـــی أعـــداء 
م. ويف مواقــف قليلــة تفــوح رائحــة الّضــحکة مــن  الشــعب الفلســطيين فتــأيت أشــعاره ســاّمة الذعــة جتــرح قلــو

ا ضحکة مريرة سوداء. ّ   أشعاره، غري أ
م إلی قسمني: األّول، هو القصائد اليت ختتّص کّلها بـالّتهکم ينقسم اخلطاب الّتهکمّي يف شعر القاس

إلـی القـارّة «و » ليـد ظلّـت تقـاوم«و » إلی جميـع الرجـال األنيقـين«و » السجين األول«مثل قصـائد 
والثّاين هو القصائد اليت يتخّلل التهّکم بعض مقاطعها وهی ال ميکن إحصـاؤها. وقـد حـاول ». المجهولة

الشاعر من خالل هـذه القصـائد أن ينقـد األوضـاع السياسـية واالجتماعيـة املزيَّفـة يف األراضـي احملتلّـة، کمـا 
  مع الدويل وحتريض مشاعره. أنّه حياول استنهاض الشعب اإلسالمي والعريب وحّکامه، ويرنو إلی توعية اجملت

ّکمـّي علـی الّصـهاينة » الّسـجين األول«تعّد قصيدة  مـن أمجـل قصـائد القاسـم ذات طـابع قصصـي 
  احملتّلني؛ واخلطاب فيها موّجه إلی الشرطة اإلسرائيلية: 

/  لَّ َقريَــٍة..َتطُرُق ُکــلَّ بــابْ َجتُــوُس ُکــ/  مــا فَِتئَــْت تـَْبَحــُر ِيف ُمْســَتْنَقِع الظـَّـالمْ /  َدوريّــُة البــوليِس ال تَنــامْ «
 .»لـدی أصـَحاب لعاِبٍر..کـانَ /  أن تـَُقلِّـُب اجلُيُـوب ِمـن َغيظها..َتکـادُ /  َوتَنُکُت العتَمَة ِيف األزِقـَِّة الّسـوداء

  ).٩٢م: ١٩٨٧(القاسم، 
لّشـاعر هذه السطور الشعرية خالصة مريـرة لواقـع اإلنسـان الفلسـطيين الـذي يعـاين مـن اآلالم. فقـد رسـم ا

يف بــدايات هــذه القصــيدة، الظــروف املأســاوية الســائدة يف فلســطني احملتلّــة بوضــوح أکثــر؛ والّســطور الشــعرية  
کميـة:  دوريـة «کّلها تعزف علی أوتار مأساوية ُمدهشة تتکّثف مبحاور داللية عديدة ترمز إلـی لغـة خطابيـة 

  ».  عتمة األزقّة«، » تقّلب اجليوب«، » جتوس کّل قرية«، » مستنقع الظالم«، » البوليس ال تنام
وتشتّد مأسأة اإلنسـان الفلسـطيين املضـطهد عنـدما ال جيـد إزاء باليـا احليـاة ومآسـيها تسـلية غـري قـراءة 
األشعار؛ أّما الصهاينة فال يطيقون ذلـک، ألّن الشـعر سـالح مـاٍض تقطـر الـّدم مـن کلماتـه. وتبلـغ املأسـاة 

ا عندما خياف الّصهاينة رواي ة النکات املضحکة، فتحاول دوريّتهم أن يلقي القبض علی من يتعاطی حّد
  رواية الشعر والنکتة:

ــالَم ِيف َحلَقــِة أصــِدقاء/  يــا بَيَتنــا الَوديِع..يــا ُشــبّاَکنا املّضــاء ــعَر َيشــرَبُوَن يَــرُووَن /  مــا أَمجــَل السَّ يُطــالُِعوَن الشِّ
ُحمـارٌب ُخمَضَّـُب /  َوبَيـَنُهم ِمـن َجحَفـِل احلُرّيـَِّة اَحلمـراء/  بَليَّـِة احلَيـاةمـا ُيضـِحُک األحيـاَء ِمـن /  ِمن النُّکات
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ــوليس/  تَقطُــُر ِمــن ُحروِفهــا الــّدماء/  الُحُه..أشــعارسِ /  واءاللِّــ لِتُلِقــَي الَقــبَض /  َوداَمهَــت َجمِلَســهم َدوريَّــُة الُب
  ).٩٤ـ٩٣م: ١٩٨٧(نفس املصدر، لکؤوسَوباَتت اخلَمرُة ِيف ا/  علی ُحمارٍب وِجَهُتُه الّنهار

ّکمّي شکًال ومضموناً؛ کتب الشـاعر » ليد ظّلت تقاوم«أّما قصيدة  هي قصيدة أخری ذات طابع 
ا اإلنسـانية يف فلسـطني علـی مسـرح  هذه القصيدة بعد جمزرة کفر قاسم التی کانت من أبشع جمازر شـهد

ينيني وجرحــاً عميقــاً يف ضــمائر اإلنســانية. کــان الشــعب احليــاة، والــيت ترکــت حزنــاً ثقــيًال يف قلــوب الفلســط
الفلســطيين قــد طالــب مــن الســلطات اإلســرائيلية بعــد حــدوث تلــک اجملــزرة أن تقــيم حمکمــة تصــدر حکمــاً 
عــادًال؛ أّمــا رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي "دافيــد بــن غوريــون" فشــّکل جلنــة حتقيــق، وامتــّدت احملاکمــة الصــورية 

دثت اجلرمية صدی مؤملـاً لـدی الـرأی العـام العـريب والعـاملّي. مثّ صـدر حکـم ضـئيل حوايل سنتني بعد أن أح
  فجرح ذلک قلب الشاعر ودفعه إلی أن ينشد ما يلي:

اءاُت وعلــی قارِعــِة الــدَّْرِب ِوَعــ/  َيْصــرُُخ يف َوْحَشــِة َغابَــهْ /  ابهْ ويف َوجِهــي َســحَ /  کنــاُء يف َقلــيبِبرکــٌة دَ 
/  َوَعلـی َروِث املواِشـي/  اسَوألَقـْت ِيف ُجفـوِن اإلخـوِة الَقتلَـی النَُّعـ/  اتْ صاصَ أيَقَظْت ِبضَع رَ /  حناس

/  وَزهراٌت من الربقوِق يف صـدِر اْمـرأه/  َکَفر قاسم/  َکَفر قاسم/  َوِيف الّدّوار َتعِديُد مآمت/  بـَُقٌع ُمحْر
  ).  ٤٦٠ـ٤٥٩م: ١٩٨٧(نفس املصدر، َوُعيوٌن مطَفأه

» برکـة دکنـاء يف قلـيب«آالم الّشاعر، وترسم جّواً مأساويّاً؛ لقد بـدأ قصـيدته بقولـه  هذه األبيات ترتجم
عن » البقع احلمر علی روث املواشي«کما أّن توظيف بعض الکنايات زاد من مأساوية احلدث إذ کّنی بـ 

وبکـائهم. عـن تـأبني الشـهداء » ويف الـدوار تعديـد مـآمت«سقوط الشهداء علی قارعـة الطريـق، کمـا کنّـی بــ 
وقــد شــّبه دمــاء الّشــهداء بزهــرة الربقــوق ذات اللــون األمحــر الــيت تنتشــر يف مشــايل فلســطني. ويشــتّد الــّتهکم 
عندما يقارن الّشاعر الّصهاينة احملتّلني بالقياصرة؛ هؤالء الذين أصدروا أحکاماً مضـحکة حبـّق جمرمـي جمـزرة  

  الشاعر: کفر قاسم. يقول

ـ ســّيدي!.. َدْعــين أهّنئــَک علــ ُـن /  ِعــشْ  أّيهــا الِقيَصــرُ /  ِعــْش ِلَعــدٍل ال ُيضــاهي/  وِم الُبُطولَــهی يَـ َمثَـ
ن َعـْدلَک يـا مـوالیَ /  يمحِـ أنـَت يـا مـوالَی رمحـٌن رَ /  اَخلمِسني..ِقرشٌ  ُب ِمـ اٌن يطَ شَـ /  والـذي َيغِضـ

/  الَعصـِر اَجلليـل يصـرَ سـّيدي يـا قِ /  ئـيميَنزُف األدُمَع َموتوٌر لَ /  نوالذي حيزُن َخمُدوٌع..ومَ /  َرجيم
ــــــا هــــــَذا َقِليــــــل ــــــذي يف القَ /  کــــــلُّ مــــــا قُلنــــــاُه ي ــــــبوال ــــــِب..يف الَقْل ــــــل/  ْل ن َجيــــــٍل جلي (نفــــــس  وِمــــــ

  ).٤٦٢م: ١٩٨٧املصدر،

ما أشّد التکّهم يف الّسطور الّسابقة! ألّن الشاعر قلب املعنی وغّري داللته إلی الضّد، فهّنأ تلك اجملـزرة 
ـــة عنـــدهم تافـــه ال يعـــادل شـــيئاً. فاســـتطاع القامسبهـــذا علـــی فاعليهـــا ومسّاهـــا يـــوم  ـــة، قـــائًال إّن العدال البطول

 طـــــاباخل ســـــخطهعليهم. أّمـــــاعكس علـــــی رؤوس احملتلّـــــني،وي جـــــام غضـــــبه اخلطـــــاب الّتهکمـــــي أن يصـــــبّ 
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ية أسلوبني اثنني: األول، أّن الّشاعر اقتبس بعضاً من املفردات القرآنعلى  ّتهکميفقام يف األبيات الّسابقةال
مثـــل "رمحـــن، رحـــيم، شـــيطان ورجـــيم" ليصـــّور عمـــق املأســـاة، وبـــذلک أعطـــی دالالت وإحيـــاءات متضـــادة 
لتلک املفردات إذ هي تدّل علی عکس معناه احلقيقي، وهذا يزيد مـن شـّدة الـّتهکم. والثـاين أنّـه اسـتخدم 

ّکمـه مـ ن قاتلـه، وبـّني عـدم بعض املصطلحات الدارجة کـ ـ والذي يف القلب ..يف القلب ـ وعّمق بـذلک 
ودالالت القاسم نابعة من انفعاالت الغضـب والتحـدي  تنازل الفلسطيين عن وطنه وحّقه ولو طال الزمن.

إّن معظـم شـعر مسـيح «واملواجهة واالندفاع والصراخ والثورة، وهذا ما أّکده أحـد البـاحثني يف شـعره بقولـه: 
ائده الـيت اّتسـمت بالطـابع القـومي إلـی قصـائده يّتسم بالغضب والعنف، هکـذا يواجـه التحـديات منـذ قصـ

  .)١٩٦:  ٢٠٠٢(زيدان،» اليت اخرتقت دائرة القومية لتعّرب عن اجلماهري الکادحة
فهي من القصـائد الرائعـة الـيت حّوهلـا القاسـم إلـی مسـرح للـّتهکم،  »إلی القارّة المجهولة«أّما قصيدة 

 االسـتفهامبـارز مـن خـالل تكثيـف ل املفارقـة بشـكفيها الساخر الغاضب حيث وظف  وهي متتاز بأسلوبه
بدأ الّشاعر القصيدة باالستفهام عن طريقـة الذي هو يف الواقع حّکام الدولة األمريکية. املوجه للمخاَطب 

  إنکاري: وصول رسالته إلی سّکان مدينة شيکاغو، وذلك استفهام
 يقرِ احلَ  ليُکوَن ميالدَ /  غ جذويت؟بلُ من أيَن تَ /  ؟ريةقِ من أيَن أحياء شيکاغو الفَ /  من أيَن يبلُغِک الطّريق؟«

  ). ٥٠١م:١٩٨٧(القاسم:  الم..الظَّ  نَ مِ  يکِ دَ ُمّدي يَ /  ةريَ قِ حَ  اخٍ أکوَ  ! يا أکداسَ حبِ السُّ  يا ناطحاتِ / 
لقـــد وضـــع الّشـــاعر يف الّســـطور الّســـابقة ناطحـــات الّســـحاب جبانـــب األکـــواخ احملّقـــرة، وذلـــک مفارقـــة 
ـــوين لشـــأن الدولـــة األمريکيـــة. واالســـتفهامات اإلنکاريـــة يف األبيـــات  تصـــويرية يف غايـــة الـــّتهکم، وفيهـــا 

  تکشف عن الواقع املؤمل وتثري أسئلة حمظورة ذات طابع ازدواجي. 
  فيتنام:  الدولة األمريکية کانت بادئة لکثري من احلروب يف العامل، ومنها احلرب علی يری الّشاعر أنّ 

(نفــــس » کعکاً..َوأدويــــًة..إلی القمــــر احلَــــزين!!.../  ِيف فيتنــــام مذحبــــة وأنــــِت ُتَصــــدِّرينَ /  مــــن أيــــَن؟«
  ).٥٠٣ـ٥٠٢م: ١٩٨٧املصدر، 

واالجتماعيـة بـني الّشـعوب مـن خـالل  هنا اعتمد الّشاعر علی املفارقة يف عـرض التناقضـات السياسـية
ّکمـه، فلـذلك يکـّرر مـرات عديـدة أّن اسئلة قاسية ليثـري  الـرأی العـاّم العـاملي وجيعلهـا وسـيلة للوصـول إلـی 

رسالته مستحيلة أن يصل إلی مسـامع واشـنطن الّصـماء، ومادامـت املـذابح موجـودة يف فيتنـام، ويف الوقـت 
  الضعيفة.   إلی األمم نفسه تصّدر واشنطن الکعک واألدوية

کــان مــن أهــّم بواعــث اخلطــاب الّتهکمــّي عنــد مســيح القاســم، الوقــوف علــی جراحــات الّشــعب الفلســطيين 
وطبابتهـــا يف األوســـاط الدوليـــة واإلقليميـــة. وهـــذا مـــا جنـــده يف قصـــيدته الرائعـــة حتـــت عنـــوان "إلـــی مجيـــع الرجـــال 

منظمــة األمــم املتحــدة وهــم يظنّــون األنيقــني يف هيئــة األمــم املتحــدة" يــتهّکم فيهــا للسياســيني الــذين اجتمعــوا يف 
ّم علی فکرة حّل األزمة الفلسطينية:    أ
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ثـرية/  َرَبطــاُت الُعنُـِق ِيف عــزِّ الظهـرية/  أيُّهـا الّســادة مـن کــلِّ مکـان«
ُ
مــا الّـذي ُجتِديــه ِيف /  والنََّقشــات امل

  ).٥١٠م: ١٩٧٨(نفس املصدر،  .»هذا الزمان
نيقة الذين عّلقوا ربطات العنق اجلميلـة علـی صـدورهم، کمـا لقد سخر الشاعر من هيئة السياسيني األ

ّکمّية ألنّه يری أّن تلك الربطـات يف اشـتداد احلـّر يف الّنهـار  م املثرية مستخدماً لغة  أنّه سخر من خطابا
الجتــدي فائــدة، وال تفيــد الشــعب الفلســطيين تلــک اخلطابــاُت الفاتنــة، بــل إّن الــذي يفيــده هــو العمــل ال 

ال املخدعــة. واملالحظــة اهلاّمــة هــي أّن الشــاعر رغــم توظيفـه خطابــاً ســاخراً ال يرجــو مــنهم حــّل األزمــة األقـو 
  يقول:    الفلسطينية بل يظهر التشاؤم عن کلماته کّلما تنتهي القصيدة

ائـــاُت واللق/  َوَغطّـــی کـــلَّ ُجـــدراِن الّزجـــاج/  نـََبـــَت الطُّحُلـــُب ِيف قَلـــِيب /  أيُّهـــا الّســـادة مـــن کـــّل مکـــان«
» مــا الــذي ُجتِديــه يف هــذا الزمــان؟/  واجلواســيُس..َوأقواُل الَبغايا..واللَّجــاج/  َواِخلطابــاُت الکثــرية/  الکثــرية

  ).٥١١م: ١٩٨٧(نفس املصدر، 
ربطــات العنــق يف عــّز الظهــرية، «وقــد يتجّلــی اخلطــاب التهکمــّي يف القصــيدة مــن خــالل البنيــة اللغويــة 

اليت متّثل سلبية املوقـف. لقـد » ب يف قليب، اجلواسيس، أقوال البغايا، واللجاجالنقشات املثرية، نبت الطحل
شّبه الشاعر قلبه بالّزجاج وأحّس أّن الطحلب قد غّطی مجيع جوانبه. والّطحلب هنا استعارة للجواسيس، 

لنسـبة للحقـول هؤالء علـی اجملتمـع الـذي ينتسـبون إليـه. وأّمـا با يتطّفل علی أماکن الرطوبة کما يتطّفلألنّه 
الداللية يف الّسطور السابقة فيمکن القول بأّن القاسـم شـّبه ههنـا الّصـهاينة احملتلـني بنبـات الطحلـب الـذي 
ميتاز بأنّه طفيلّي ليس له جذور فينمـو علـی وجـه املـاء ويف األمـاکن الرطبـة ويغطّـي غالبـاً مسـاحات کـربی. 

ــزّة والصــهاينة کــذلك ليســت جــذور هلــم يف األرض احملتلبــة  ــّددون  بــل هــؤالء جــاؤوا مــن مکــان آخــر، ويُب
ذا غّري داللته.    خفيفة. وّظف القاسم الطحلب يف هذا النص الشعري للداللة علی احملتّلني، و

  
  . اّتجاهات الخطاب الّتهکمي في شعر سميح القاسم المقاوم٧

  سار اخلطاب الّتهکمي يف شعر مسيح القاسم يف ثالث اجتاهات رئيسية:
  

  الّتهّکم علی الّدول الموالية للمحتّلين ١.٧
ّکــم مســيح القاســم يف قصــائد عديــدة علــی الــّدول الــيت وقفــت جبانــب الصــهاينة احملتلّــني، وازدرت الّشــعب 

ـالفلسـطيين ونظـرت إليـه نظـرة احتقـار. هـذه الـّدول ـ وعلـی رأسـها الّدولـة األمريکيـة ـ تـّدعي  ا أصـحاب أ
الفلسطينّيون هم املتخّلفون وأصحاب اإلرهاب. هذه الفکـرة تظهـر يف قصـيدة احلضارة والدميقراطية، بينما 

وهـــي قصـــيدة مطّولــــة، وقـــد وّجـــه فيهـــا الّشـــاعر ســــهام خطابـــه الّتهکمـــّي إلـــی الــــدول » انتقـــام الشـــنفری«
  للصهاينة: املوالية
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ـــوِت َصــوٌت 
َ
وال حنَجـــرة/ أهـــی قُنُبلـــٌة فجــأًة يـََتَوقَّـــف بَـــثُّ اإلذاعــاِت/ ينَطِفـــئ الّتلِفزيـــون/ َيصــرُُخ حبـــة امل

ــوُت للعــاَمل الّســاِدِر:  ــُن الصَّ ــرٍَح غــاِمر/ يُعِل ــِذيُعوَن ِيف فَـ
ُ
ــ ألقــى اإلنرتبــول القــبضَ َيَدويــة؟/ امل  اِيبّ علــى إرَه

 ِيبّ ر احلَـــ انِ ريََ الطـَّـ اتِ ناعَ ِصــ ابَ أصــحَ  اً َصـــنِ قتَ مُ  ةَ رَّ احلُــ لَ وَ الــدُّ  وبُ َجيُــوَ  رٌ وَّ زَ ُمـــ كَّ ال َشــ ورتاً اســبُ بَ لُ مِ حيَ  يّ وِ دَ بَــ
 لّ ى تَـــدعَ يُ يءٍ  َشـــوا ِيف فُ ِســـنُ  الٍ ألطَفـــ أرِ الثِّـــبِ  هُ َلـــعـــاىل أوكَ تَ  اهللاَ  أنَّ  ياً عِ دَّ ، ُمـــةِ يَّـــوِ وَ النَّ  يـــاءِ يزِ الفِ وَ  ةِ ورَصـــالبُ ابَ أربَ وَ 

  ).٦٠٦:٢م: ج١٩٩٣القاسم،... (عَرت الزَّ 

أعلنهــا العــامل مّوجهــاً إليــه صــّور القاســم هنــا مشــهد إلقــاء القــبض علــی الّشــنفری والفرحــة الکبــرية الــيت 
شـّتی تـَُهـم، فتصــاعدت نغمـة الـّتهّکم علــی الـّدول املواليـة للصــهاينة يف الّسـطور الّسـابقة؛ تلــک الـّدول الــيت 
حيســبون أنفســهم أحــراراً بينمــا حيســبون املناضــلني الفلســطينطني إرهــابيني حيملــون باســبورتاً مــزّوراً وحيــاولون 

م حيملــون علــی عــواتقهم اغتيــال العــاملني يف جمــال النشــا ّ طات النوويــة، والصــناعية واالقتصــادية مــّدعني بــأ
  الفلسطينيني.    مسؤولية األخذ بالثأر لألطفال

  

  الّتهّکم علی قادة العرب ٢.٧
؛ حتــّدث الشــاعر عــام العــرب واالّجتــاه الثــاين يف اخلطــاب الّتهکمــّي يف شــعر مســيح القاســم موّجــه إلــی قــادة

العـــدد الثــامن والتســـعني جمللّــة الفجــر األديب عـــن مهومــه ومهـــوم اإلنســان الفلســـطيين يف مقابلتــه مــع  ١٩٦٨
کّنا ذات يوم حلماً قومّياً عربّياً، کانت القضية الفلسطينية مهّاً عربّياً بکّل معنـی الکلمـة. اليـوم «قائال بأنّنا 

ألنظمة، بل وأقول بکّل أسًی حّتی خيّيل إّيل أنّنا أصبحنا عبئاً حّتی علی األّمة العربية، ليس علی مستوی ا
  ».علی الّشعوب العربية

متتاز أشعار مسيح القاسم يف هذا االّجتاه بلهجته الشديدة اليت تعکس مـدی ختـاذل العـرب والسـکوت 
ّکم يف کثري من قصـائده علـی قـادة العـرب الـذين تنـازلوا  عن املؤامرة احملاکة ضّد الشعب الفلسطيين. وقد 

ّکــم »إهلــي إهلــي ملــاذا قتلتــين«يني، وآثــروا اخلمــول والّضــعف. متثّــل ســربية الشــاعر بعنــوانعــن حــّق الفلســطين
  مسؤوليةاألزمات يف العامل اإلسالمي والعريب قائًال:إياهم  الشعر علی حّکام العرب حيث حيّمل

  اتِ امَ ي القَ وِ م.. يا ذَ أنتُ  أينَ 
َ
ا م يَ أنتُ  أينَ وَ /  ة؟قيلَ الثَّ ةِ يَّ رِ سكَ العَ  ةِ يَ األحذِ  ريِ امِ سَ مَ  حتتَ /  نبكالتِّ   ةِ وقَ سحُ امل

ـــ ةِ لَيـــعِ وَ  ةِ بيَلـــالقَ  وخِ يُ ُشـــ ـــ / وم؟الَق  ائعِ الَبَضـــِني ِبِغلمـــاِن اجلَّنـــِة وَ ســـِل بِـــاحلُوِر الِعـــالنَّ بِ  / ونمُ احلـــالِ  ونَ بُ احِ أيّهـــا الشَّ
ن ا َمــيَـة /أيـَن أنـُتم / يَـا َمـن َتکَدُسـوَن نسـاءکم املازوکيـات / کمـا َيکـَدُس اهلُـواُة طَـواِبَعُهم الَربيِديـَّة / يَّـبِ األجنَ 

 أيُّ /  ةيَـــر البادِ اکِ َســـی عَ وَضـــفَ بِ / ة رَ ذِ م الَقـــركُ أظـــافِ  وقَ فَـــ املـــاسِ وَ  هبِ الـــذَّ  واِمتُ خَ فُّ صـــطَ تَ 
ُ
/  اءؤَســـالرُّ وَ  لـــوكُ هـــا امل

ـقِ  راتِ ؤمتََ يف ُمـ نيَ لسـطِ وا فِ نُـأبـِّ /  ويُكـبِ  -سايكس يكَ الِ اممَ يَ   وکـا ُکـوا الکُ بُ شـرَ ٱوَ /  مكُ تِ مَّ
ُ
 اللِ  ِظـِيف /  ةّعقَ َصـوال امل

ـــ نُّ ئِ تَـــ يـــثُ حَ  كهنـــاك / نـــاهُ  نِ زيِ احلَـــ يـــلِ خِ النَّ  اتِ ؤابَـــذُ  وقَ فَـــ/  يـــةالِ العَ  فطِ الـــنَّ  اجِ أبـــرَ    فاتُ عَ السَّ
َ
 نُ َحنـــ/  ةورَ هُجـــامل
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ــــ يوفُ ُســــ ــــ يوفُ ُســــ حنــــنُ /  ةدَ ائِــــالبَ  بِ رَ الَع ــــذَتينإهلــــي إهلــــي ملــــاذا /  ةدَ ائِــــالبَ  بِ رَ الَع م: ١٩٩٣(القاســــم،  »نـََب
  .)١٣٥ـ ١٣٤:٤ج

بدأ الّشاعر هذا املقطع من القصيدة باملقارنة بني الشباب الفلسطيين الذين وطئـوا حتـت أحذيـة اجلنـود 
العــني والّســلع األجنبيــة. وفيهــا اإلســرائيلي، وقــادة العــرب الــذين أصــبحت قصــاری جهــدهم التفکــري بــاحلور 

ّکم مؤمل علی قـادة العـرب وزعمائـه الـذين ال يفّکـرون إال بـاملرأة واصـطفاف اخلـوامت الذهبيـة واملاسـية علـی 
ّکــم کبــري علــيهم. يــدعو الّشــاعر بعــد » أظــافرکم القــذرة«و » نســاءکم املازوکّيــات«األصــابع. ويف ألفــاظ 

، ألّن قضــيتها أصــبحت نســياً منســّياً عنــدهم وصــارت املشــروبات ذلــک مــن قــادة العــرب تــأبني الفلســطني
  اهلنيئة يف ظالل األبراج املرتفعة هوايتهم.

  
  الفلسطيني» األنا«الّتهکم علی  ٣.٧

؛ هـذا يعـين أّن اضـرإّما يف احلاضـيو إّمـا فياملاألنا الفلسطيين واالّجتاه الثالث يف اخلطاب الّتهکمي موّجه إلی 
ّکمــهالقاسـم محّــل بعــض  فئتــني إلي األحيـان مســؤولية معانــاة اإلنســان العـريب إلــی نفســه. هنــا وّجـه القاســم 

: الفئــة األولــيهم هــؤالء الــذين مســتعّدون دائمــاً للثــورة واالنتفاضــة.أّما الفئــة الثانيةـــ والشــاعر علــی مــن النــاس
يف الّسـطور التاليـة إلـی زعمه أحد منهم ـ فهم هؤالء الـذين قاعـدون عـن الّنضـال والّتحـدي. أشـار الّشـاعر 

  الفئة الثانية:
أنَّين أصَبحُت ُجنِديَّاً َجَبان / أکـَرُه الرَّشـاَش َوالزَّحـَف َولـو قَـالوا ..مقـدَّس / وأنـا أفَهـُم أنَّ اَحلَشـرَاِت / «

رتُوك / َتغُزو بِاملِئات.. / َوُختَلِّيِه ُجُذوعاً َخنرات
َ
  ).٢٢١م: ١٩٨٧(القاسم، » َسوَف َتغُزو َوَطين امل

مـــن الواضـــح أّن النزعـــة التهکميـــة قـــد غلبـــت علـــی الســـطور الّســـابقة، ومـــا الـــتهّکم هنـــا إال عنـــف مـــبّطن 
وعدوانية مغّلقة اجتاه األنا الفلسـطيين؛  واهلـدف مـن هـذا النـزوع السـاخر والـتهّکم الـالذع الـذي يقلـب األمـور 

الفلسـطيين » األنـا«ة. ويظهر الـّتهّکم علـی ويأيت باملفارقات، حتريض اإلنسان الفلسطيين علی النضال واملقاوم
  جلّياً يف قصيدته "ألنّنا" وهو يفّسر فيها إحساسه باملوت نتيجة تفتت عناصر احلياة وإبرازها عنصر الّنضال:

. »أِحسُّ أنَّنا َمنُوت / ألنّنا.. ال نُتِقُن النََّضال / ألنَّنا نُعيد دون ِکيُشوت / ألنَّنا.. َهلِفـي علـی الرِّجـال«
  ).٣٧م: ١٩٨٧(نفس املصدر، 

اســـتدعی الشـــاعر هنـــا شخصـــية دون کيشـــوت للتعبـــري عـــن عبثيـــة أدوات النضـــال عنـــد العـــرب الـــيت ال 
  تستند غالباً علی املنطق والقّوة، فتهّکم علی األنا الفلسطيين بأنّه ال يتقن النضال.

القاسـم تـأثرياً سـلبّياً يف بعـض  إّن الفتور يف الصّف العريب وکذلک عند األنا الفلسـطيين قـد أثّـرت علـی
يف مقابلتــه مــع العــدد الســابع مــن  ١٩٩٩األحيــان حيــث عــاش مرحلــة شــّك وقلــق وخــوف، إذ يقــول عــام 
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ــة الّشــعراء:  يقينيــة شــعر املقاومــة، سأنتصــر، ســأقاوم، ســأحتّدی، هــذه اليقينيــة وهــم صــادق يف حينهــا «جمّل
ــا تلّقــت ضــربات. حتريــر الــوطن، بنــاء اال ّ شــرتاکية، الوحــدة العربيــة، کــّل هــذه األعمــدة الــيت بنينــا أعــرتف بأ
ارت يف   ».الواقع عليها أرواحنا وعقولنا وقصائدنا تصّدعت وا

والواقــع أّن هــذه الرؤيــة عنــد القاســم قــد نشــأت مــن الفتــور والضــعف يف الّصــف العــريب؛ وأحيانــاً يرجــع 
لتمــّزق واجلهالــة وحيّمــل األنــا الفلســطيين مســيح فيمــا حــدث لــألرض احملتلّــة مــن مأســاة وتشــريد وضــياع إلــی ا

  قائال: » ١٩٤٨أطفال «مسؤولية ذلک يف قصيدة 
ــ« ــِقيَمه / َواليُتم..َوالرؤيــا الَعِقيَمــه / فـَْل َنجِن ِمــن َغــرِس يــا إخــَوِيت! / آبَاؤنــا َمل يَغرُِســوا َغــَري األســاِطِري السَّ

  ).٤٨م: ١٩٨٧(القاسم، ». ِز التََّمزُِّق..َنکَبَة اجلُوِع الُعضالِ َنجِن ِمن ُخباَجلهاَلِة َواخلَيانَِة َواَجلرميَه / فـَلْ 
ّکـم علـی األنـا الفلسـطيين بتوظيفـه عـّدة اسـتعارات؛ فــ  » الرؤيـا العقيمـة«إّن القاسم يف هذه الّسطور 

 خبـز«ال تدّل إال علی التفکري الّساذج البعيـد عـن العمـق والشـمول عنـد األجيـال الفلسـطيين املاضـية؛ أّمـا 
فــال تــدّل إال علــی عــدم الوحــدة يف مواجهــة العــدّو الصــهيوين، واالنفصــال والتفّکــک يف الّصــف » التمــّزق

فهـي تـدّل علـی اهلزميـة والضـياع والتشـّرد الـيت جتلـب الفقـر. وواضـح أّن » نکبة اجلوع العضـال«العريب؛ وأّما 
ّکم عليه يف صيا» األنا«الشاعر قد ّمحل مسؤولية تلك األمور علی  غة استعارات تکشـف عـن سـخطه و

ا املتفّجر ونغمتها «عليه، إذ  شّکلت األنا الشعرية بؤرة مرکزية يف نّص الشاعر، ومصدر أفکاره متتاز بصو
  ).٢٠٩م: ٢٠١٢(عبدالوهاب، » الصاعدة اليت تتلمس الواقع وترصد جراحه الّدامية

  
  . المفارقة في الخطاب الّتهکمي لدی القاسم٨

ا توظيف املفارقة  ّ اسرتاتيجية قول «من أهّم األساليب فاعلّيًة للنيل من األعداء واحملتّلني؛ تعرف املفارقة بأ
(قاسم، » نقدي ساخر، وهي يف الواقع تعبري عن موقف عدواّين، ولکّنه تعبري غري مباشر يقوم علی التورية

تکـــاد ال ختلـــو قصـــيدة مـــن قصـــائد القاســـم السياســـية مـــن املفارقـــة؛ والســـبب يعـــود إلـــی . )١٤٤م: ١٩٨٢
أسباب شّتی أّمهها احلياة السياسية املتأّزمة يف األرض احملتّلة، والواقع السياسي املرير يف العامل العريب. ولعـّل 

ر يف بداية النّص رمزاً تارخيّياً أهّم قصيدة وّظف القاسم املفارقة فيها. اّختذ الشاع» انتقام الّشنفری«قصيدة 
هـو الشـنفری شـاعر العــرب يف العصـر اجلاهليـة؛ وحضــور الشـنفری يف هـذه القصــيدة يـدّل علـی أّن القاســم 
يعتــربه رمــزاً للثــورة والتمــّرد، ورفــض الواقــع املريــر الــذي أحــاط بــه. أّمــا يف نظــر أعدائــه فهــو إرهــايب قــادم مــن 

  لثوري.  الّشرق، وهو قاتل ومسّمم بالفکر ا
ـُفِن « ـَم علـی َموائِـِد رِجـاِل األعمـال يف السُّ ـواِنئ / َسـَکَب السُّ

َ
طَـارَات الدَّوليـة َوامل

َ
تسّلَل الشَّنَفری إلـی امل

ـــــــا / علـــــــی َمـــــــَداِخِل األَمـــــــِم املّتحـــــــَدة ِ م: ١٩٩٣(القاســـــــم، ». الّســـــــياحية / َوَجـــــــرََّد الطـــــــائراِت ِمـــــــن ُحمَرکا
  ).٦٠٢ـ٦٠١:٢ج



 55   عسکر بابازاده اقدم و قشالقي مجال طاليب قره

إّن الشـــنفری يف الّســـطور الســـابقة رمـــز لکـــّل فلســـطيين أو عـــريب ُمهـــان الـــذي حيـــاول اســـتعادة کرامتـــه 
وسيثأر من ظامليه وهو االحتالل واالستعمار والقمـع. وواضـح أّن لغـة الصـورة الشـعرية هنـا هـي لغـة مفارقـة 

علـــى املفارقـــة  مـــدالشـــاعر قـــد اعتنـــرى حيـــث تفـــارق الـــدوال مواقعهـــا الحتـــواء حقـــول دالليـــة جديـــدة؛ إذ 
يعـرتف أمـام  ،الـربيء، ألّن الّشـنفری الـذي هـو رمـز للفلسـطيين الساخرة واملأساوية من خـالل إبـراز التضـاد

دوء ،اليت مل يرتكبها عدّوهباجلرائم أّن الشـاعر يف  . تکمن قّوة املفارقة يف النّص السـابقفينال من خصمه 
ـام بطريقـة غـري مباشـرةعلى كـل شـيء يقففـي قفـص ا العدّو الذي يقدرجعل   ال ميكـن ألي أسـلوب، و ال

  . ويقول خماطباً املبعوثني الدوليني الی فلسطني:أن يعرب عن هذه احلالةاملأساوية آخر غري املفارقة

بُعــوِث الــدَّوِيل فَـَتنــاَوَل علــی َضــريِح أّمــي َوجَبــة إفطــارِه ُملَتزِمــاً نظــاَم الــّرجييِم الّصــارِم 
َ
ــَل َحضــَرُة امل / تـََفضَّ

اخَتَلَفت ُوُجهاُت النََّظر: أَيُکوُن التَّنديُد شـديَد اللهَجـِة أم َنکَتِفـي بِأکالِيـِل الزُُّهـوِر َوَلفـِت النَّظَـر؟ / َمل 
َحيسم َغري الفيتو! / َوَعليه أيُّها الّساَدُة فـإّنين احـَتِفُظ لَِنفِسـي ِبَرغبَـِة الصُّـراِخ وَحـقِّ االنِتقـاِم مـن َجنـازيِر 

  ).٦٠٢ـ٦٠١:٢ج/ لَُغيت ال َمتِلُك الِفيُتو (نفس املصدر، الّدبّاباتِ 

رســم الشــاعر هنــا بوضــوح مفارقـــة دراميــة مــن خــالل إبــراز التنـــاقض بــني طــرفني متقــابلني يتمـــّثالن يف 
واملمثّلني الدوليني الذين يتحّکمون يف مصرية الشعب الفلسطيين ويسـرتزقون الشعب الفلسطيين الّضعيف، 

اســم هنــا القنــاع عــن وجــه املنــافقني ووضــع مواقــف الزائفــة علــی حمــّک احلقيقــة، تلــك مــن قضــيته. أســقط الق
املواقــف الــيت ختتفــي حتــت هالــة مــن الضــوء الکــاذب. لقــد اشــتبک يف صــراع مريــر مــع العــامل حمــاوًال إقنــاع 

يـة، بـل هـي واألّم يف هذا الـّنّص ليسـت األّم احلقيقاآلخرين بعد قضيته متعّرضا لألمم املتحدة وحّق الفيتو. 
  رمٌز لألرض الفلسطينية أو األّمة العربية؛ فأصبحت هنا جمّرد مزار للمبعوثني الدوليني.

  
  . لغة الّتهکم لدی القاسم٩

إّن شعر مسيح القاسم خطاب فّين يلبس النّص اللغوّي رداء جديـداً مـن الثوريـة والتمـّرد والتحـدي بفعـل 
نطــالق واملغــامرة. هــذه امليــزة جعلــت شــهره املقــاوم أناشــيد أداتــه التحريضــية، ويبــّث يف األرواح شــحنة اال

ثوريـة يردّدهــا الشــّبان الفلســطيين يف نضـاهلم ضــّد العــدوان الصــهيوين. نسـتطلع جانبــاً مــن هــذه الــروح يف 
وهــي تعتــرب أنشــودة محاســية ملــا حتويــه مــن » قصــيدة االنتفاضــة رســالة إلــی غــزاة ال يقــرؤون«مقطــع مــن 

  أصوات مدوية:

َتقــدَّموا / ال َتفَتحــوا مدرســًة / ال َتغلقــوا ِســجناً / وال تعتَــذروا، ال َحتــذروا / ال َتفَهمــوا / فاسرتَســلوا / 
واستبَســلوا / وانــدفعوا / وارتـََفعـــوا / واصــطدُموا / وارَتَطمــوا / آلخـــر الشــوط الــذي ظـــلَّ لکــم / وآخـــر 

 )  ٤٠٧: ٣جاحلبل الذي ظلَّ لکم (نفس املصدر،
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الــيت يعيشــها الشــعب الفلســطيين يتجلّــی فيمــا وظّفــه الشــاعر مــن مقــاطع طويلــة وأصــوات إّن املأســاة 
الـيت أعطـت لشـعره املقـاوم أمهيـة إيقاعيّـة مـن الّناحيـة اجلماليـة الصـوتية. ففـي » الـواو«ممدودة خاّصة حرف 

ـــا عـــن غضـــبه وحزنـــه وشـــکواه  تقـــّدموا، «املقطـــع الســـابق مجلـــة مـــن العناصـــر الفنيـــة واللغويـــة الـــذي يعـــّرب 
التفتحوا، التغلقوا، التعتذروا، الحتذروا، التفهموا، فاسرتسلوا، واستبسلوا، وانـدفعوا، وارتفعـوا، واصـطدموا، 

االسرتســال يعــّرب «وال شــّک أّن هنــاك احيــاءات و دالالت خاصــة لتوظيــف هــذه الرتادفــات فـــ ». وارتطمــوا
والثبات علـی املوقـف، واالنـدفاع حيمـل معـاين  عن االستمرار يف التحدي، أّما االستبسال فيوحي بالّصمود

االضطراب والتداخل، هذا مع االصطدام واالرتطام ومـا يوحيانـه مـن مظـاهر املواجهـة والتقاتـل؛ وهلـذا کـان 
(احممـــــــد، » رصـــــــف هـــــــذه األلفـــــــاظ املتتابعـــــــة موافقـــــــا للســـــــياق املعـــــــّرب عـــــــن قضـــــــية املقاومـــــــة والتحـــــــدي

  ).١٢٦  م:٢٠١٥
خطاباتــه التهکميــة علــی اللعــب باأللفــاظ خاّصــة الّســجع والّتضــاد؛ هــذه ونــری القاســم قــد يعتمــد يف 

تقـدَّموا / بِنـاقالِت ُجنـدُکم / وراِمجـات ِحقـدکم / َوَهـدِّدوا / «الظاهرة نالحظه يف کثري من قصـائده، مثـل: 
ُموا / حراُمکم ُحمّلل / َحالُلکم ُحمرَّم / قاتُِلکم ُمربّأ  / قَتيلُنا ُمتَّهم / أّوُلکم آخـرُکم / َوَشرِّدوا / َويـَتِّموا / َوهدِّ

). وکـّل ذلــك يالئـم الغــرض ٤١١ـــ٤٠٨: ٣م: ج١٩٩٣(القاسـم، » مـؤمنکم کــاِفرُکم / وداؤکـم ُمســتحِکم
العــام للــنّص وهــو املوقــف التهّکمــي الثــائر الــذي حــاول الشــاعر مــن خاللــه التعبــري عــن الّتحــدي وإظهــار 

  موقفه الرافض لسياسة العدو الصهيوين.
ملوســـيقی الرتکيبيـــة الـــيت نلحظهـــا عنـــد القاســـم تعتمـــد التشـــکيلني الـــّداخلي واخلـــارجي، ويف هـــذا هـــذه ا

  الصدد قال أحد النّقاد إّن القصيدة ملّا کانت

بنية موسيقية متکاملة کان من الطبيعي أن يلتفت الشـاعر يف تشـکيله هلـذه البنيـة إلـی هـذه العناصـر الـيت 
ا...ومع  أّن جزءاً کبرياً مـن قيمـة الشـعر اجلماليـة يُغـزی إلـی صـورته املوسـيقية، حتقق االنسجام بني مفردا

  ).٦٥م:١٩٦٣بل رّمبا کان أکرب قدر من هذه القيمة مرجعه إلی هذه الصور املوسيقية (إمساعيل،

عرب تكرار دالالت هيأقرب إىل والّتهکم توحي بالغضب  املقطوعة السابقةهذه النزعة اخلطابيةمثال يف 
 .السياسي منها إىل لغة الشعر لغة اخلطاب

نقــول إّن القاســم يف خطاباتــه التهّکميــة حــاول ترســيم مشــاهد مأســاة اإلنســان الفلســطيين ويف اخلتــام 
والنضـــال مـــع األعـــداء يف األرض احملتّلـــة بکيفيـــة دراميـــة جتعـــل القـــارئ يعـــايش األحـــداث. وهـــذا يعـــود إلـــی 

ئعة متأل بألفاظ هـذا احلقـل الـداليل. بـالرجوع إلـی النصـوص مقدرة الشاعر اللغوية فأخرج لنا تعابري لغوية را
ا يف أثناء الدراسة يظهر أّن کثرياً من املفردات منها  الغيظ / العتمة / الّدماء / القبض / «اليت استشهدنا 

و احملارب / مذحبة / اجلواسيس / القنبلة / اإلرهاّيب / الثأر / سـيوف / اجلنـدّي / الرشـاش / الّزحـف / الغـز 
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ميکن تصنيفه يف حقل املقاومة الـيت کّررهـا » / اخليانة / اجلرمية / الّتمزق / اجلوع / االنتقام / اجلند / احلقد
الشــــــاعر يف کثــــــري مــــــن قصــــــائده بصــــــورة الفتــــــة لالنتبــــــاه، وهــــــي تعــــــّرب عــــــن مظــــــاهر التحــــــّدي ومواجهــــــة 

  الصهيوين. العدو
  
  . النتيجة١٠

  الدارسة إلی ما يأيت:وبعد هذا العرض والتحليل، توصلت 
کانــت املأســاة الفلســطينية يف األرض احملتلّــة واحلــّث علــی الّنضــال ضــّد العــدّو الصــهيوين مــاّدة األّول:  

غنية لشعر مسيح القاسم املقاوم؛ هـذا األمـر مل يکـن حصـراً علـی هـذا الشـاعر الفلسـطيّين، بـل يشـرتک فيـه  
اآلخرين رؤيتـه التهّکميـة يف مواجهـة العـدّو وحتّديـه، وکـذلك کّل شعراء املقاومة. أّما الذي ميّيز القاسم من 

  الشعري.  أسلوبه املتمّيز الذي جعله رائد هذا الفنّ 
ّکم مسيح القاسم يف خطابه السياسي املقاوم علی الـذين يـراهم متـورطني يف احـتالل األرض  والثّاين: 

الکـربی الـذين مّهـدوا األرضـية الحـتالل األرض احملتّلة، وهم برؤيته ثالث: بعض املنّظمات الدولية والـّدول 
ــا فلــم تکــن بأقــّل خطيئــة مــن احملتّلــني؛ الحظنــا يف خطــاب  الفلســطيين؛ أّمــا الــّدول العربيــة وحّکامهــا وقاد
القاسم التهّکمي املّوجه حلّکام العرب أنّه يتمّيز بلهجته الشديدة اليت تعکس ختاذل العرب والسکوت عن 

ــــرية يف األزمــــة  املــــؤامرة احملاکــــة ضــــدّ  الشــــعب الفلســــطيين. وأخــــرياً ّمحــــل القاســــم الفلســــطينيني مســــؤولية کب
م يف مواجهة العدّو الصهيوين، ووأصيبوا باالنفصال والتفّکک يف صفوفهمز  م فقدوا وحد   الفلسطينية ألّ

دّو والثالــث: غــّري مســيح القاســم دالالت بعــض األلفــاظ واألعــالم يف خطابــه الّتهکمــي للنيــل مــن العــ
الصــهيوين، والحظنــا ذلــک يف وقوفــه وراء قنــاع الشــنفری ومــزج ذلــک مبفارقــة املوقــف. وظّــف جبانــب ذلــك 

  اللغة املوحية ليعطي علی شعره قّوة وتأثرياً  کبرياً. 
  

  المصادر والمراجع
ـــ ١ محـــادة للدراســـات مؤسســـة  املفارقـــة يف النقـــد العـــريب القـــدمي يف ضـــوء النقـــد احلـــديث،م): ۲۰۱۲إبـــراهيم صـــواحلة، أميـــن (ـ
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