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  الملخص
الشهادة اصطفاء واختيـار وتكـرمي مـن اهللا تعـالی للمخلصـني مـن عبـاده، ويعتـرب  إنّ 

أركان شعر املقاومة، ومن أوسـع األبـواب الشـعرية الـيت  الشهيد والشهادة من أعظم
ا فالشاعر املقاوم عليه أن يصنع مصـريه بيـده ويكـون داعيـاً . يدور الشعراء يف رحا

املعاصــر  لفلســطيينعر ااالشــ يعــدّ . التحــرر واالســتقالل وملتزمــاً بقضــايا جمتمعــه یإلــ
؛ حبيـث كـان شـهيد والشـهادةو املهتمـني بال مـن الشـعراء املقـاومني عزالدين املناصرة

أمام جمتمعه الـذي ينتمـي إليـه، مسـايراً شـعبه  شديد اإلميان حبريّة االختيار ومسؤوالً 
رافضـــاً املصـــاحلة مـــع  ،املوأبنـــاء قومـــه، مقاومـــاً للظلـــم والطغيـــان، مناصـــراً ضـــد الظـــ

وبســـالته وبطوالتـــه و  متغنيـــاً بأجمـــاد شـــعبه ،الواقـــع االجتمـــاعي الـــذي يعيشـــه شـــعبه
اته، ومــا تقــّدم بــه الشــهداء مــن إقــدام وإحجــام ومــا تســببوا يف التــأثري علــی تضــحي
دور إلـی دراســة التحليلــي  - ضــمن املـنهج الوصـفييهـدف هــذا البحـث  .اآلخـرين

ناصرة وقصـائده الـيت حتكـي قصـة اجملاهـدين والشـهداء وذلـك يف يف شعر امل شهيدال
ة الشـــاعر وشخصـــيته حيـــا إلـــی إلقـــاء نظـــرة عـــابرة علـــیكمـــا يهـــدف إطـــار النقـــد،  

ودراســة موضــوع الشــهيد يف مجيــع جمموعاتــه  أدبــه املقــاوم یوثقافتــه، مث التعــرف علــ
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الشــعرية؛ ومــن النتــائج الــيت توصــل إليهــا املقــال، تــأثر الشــاعر بــاملنهج اإلســالمي، 
حيث وظف الشخصيات اإلسالمية والقرآنية يف شـعره، داللـة علـی الـدور الرسـايل 

  . حياته وضمن مماتهالذي يقوم به الشهيد يف

  .الشهيد، املقاومة، فلسطني، عزالدين املناصرة: الكلمات الرئيسة

  
  المقدمة. 1

يعـّد نوعـاً مـن التصـدي لكـل  أو األدب املقاوم بنوعيه الشعر والنثر املقاومةأدب ال شك أّن 
دفينـة عـن مشـاعرهم ال عـربونأّن شـعراء املقاومـة ي یكمـا ال خيفـ االستعمار واالسـتبداد؛ نواعأ

؛ والشــاعر املقـاوم جيمـع بـني مصــريه بأمجـل وأدق الصـور مـن حـّب وغضــب وحرمـان الصـادقة
يــنفّض عــن أمتــه لأعــداء شــعبه و  ابــهجيحلرمــان، إلــی أن االتشــرد والغربــة و ومصــري أمتــه ويتحمــل 

 ؛ انطالقـــا مـــن هـــذا، فـــإن الشـــهيد والشـــهادة مـــن أبـــرز وأهـــمغبـــار التخلـــف والعـــذاب والتـــوتر
وأوســع اجملــاالت الــيت تناولــه شــعراء املقاومــة؛ ذلــك ألّن الشــهادة مقرونــة باجلهــاد، ومعلقــة بــه  
كالرأس من اجلسد؛ حبيث ال يذهب دم الشـهيد الـذي سـال يف املعركـة أو احلـرب هـدراً، بـل  
كــان لــه خــري جــزاء عنــد اهللا ســبحانه وتعــالی، ألنــه يف ســبيل إعــالء كلمــة التوحيــد والعبوديــة 

الفــوز برفيــع الــدرجات ورضــوانه عــّز وجــّل؛ إّن املنزلــة العظيمــة الــيت أعــّد اهللا للشــهداء، هللا، مث 
وبينها ورّغب فيها النيب صلی اهللا عليه وآله، كان حافزاً ودافعـاً قويـاً للشـعراء املسـلمني الـذين 

ب وجــدوا يف هــذه املنزلــة ســالحاً قويــاً جياهــدون بــه األعــداء واحملتلــني، وأنشــدوا الشــعر يف حــ
يريــد احلريــة واالســتقالل لشــعبه ويــرفض  الشــاعر املقــاومفالبطولــة والفــداء والتضــحية واإلقــدام؛ 

 یاالحتالل ويعتّز بوطنه وحيّن إليه ويعّرب عن رفضه للواقع املرير الذي يعانيه الشعب داعيـاً إلـ
 املعاصـــر فلســـطيينمـــن هـــذا املنطلـــق يعتـــرب الشـــاعر ال. النضـــال مـــن أجـــل العـــدل واالســـتقرار

بأعمــــال البســـالة واإلقـــدام؛ وجمــــدْت  عـــرفيُ الـــذين  مـــن أولئــــك املقـــاومنيعزالـــدين املناصـــرة، 
الـذين متثّلـت معـامل املقاومـة يف  قصائده بطوالت الشهداء وخّلدْت مواقفهم الرائعة، وهو من

يف شــــعره مســــتعيناً بــــاملنهج الشــــهيد والشــــهادة شــــعرهم؛ وحيــــاول هــــذا البحــــث بيــــان مالمــــح 
  .لتحليليا - الوصفي
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  خلفية البحث 1.1
  :من أبرز الدراسات اليت تناولت موضوع الشهيد والشهادة يف الشعر العريب، هي

ـــا، حتـــت عنـــوان . 1 إســـالمية «مقالـــة مطروحـــة يف املـــؤمتر العلمـــي الثـــاين للغـــة العربيـــة وآدا
ــــا الشــــهيد : ، يف ماليزيــــا؛ وعنــــوان املقالــــة2009، ســــنة »الدراســــات اللغويــــة واألدبيــــة وتطبيقا
فكــر، حيــث تعرضــت الكاتبــة لقضــية الشــهيد لغــًة   روشــنوالشــهادة يف الشــعر اإلســالمي لكــربی 

، وذكـرت بـأّن الكـرمي القـرآنمرة يف  160وأشارت إلی إحصائية تفيد بتكرار مادة شهد حوايل 
الشــهيد مــن أمســاء اهللا تعــالی ولــه داللــة ختتلــف عمــا اصــطلح عليــه يف اجملتمــع اإلســالمي بعــد 

احلروب؛ كما قامت بدراسة الشهيد والشهادة ضمن مناذج شعرية يف العصر الـذي شـهد  وقوع
احلضور النبوي؛ وتطرقت إلی موضوع الشهيد والشهادة يف اآليات والروايـات اإلسـالمية، ومـن 

  .مث يف الشعر اإلسالمي، وبالتايل تناولت اخلصائص الفنية هلذا النوع من الشعر
 احلضـــارة آفـــاقشـــعر العـــريب املعاصـــر، ألمـــري مقـــدم متقـــي، جملـــة الشـــهادة والشـــهيد يف ال .2

، الســـنة الرابعـــة عشـــرة، حيـــث تعـــرض املؤلـــف لقضـــية الشـــهادة والشـــهيد يف األدب اإلســـالمية
العــريب، نظــراً ألمهيتهــا، وبــدأ باحلــديث عــن احلســان بــن ثابــت، الشــاعر اإلســالمي الــذي رثـــي 

معركــة أحــد، مث قــام باحلــديث عــن أيب متــام،  ســيد الشــهداء محــزة، عــّم النــيب الــذي استشــهد يف
وصــوره الشــعرية امللحميــة الرائعــة، تعظيمــاً وتكرميــاً لشــهداء احلــروب، ومــن الشــعراء األندلســيني 
ــــه الشــــعرية املليئــــة بتعظــــيم األبطــــال والشــــهداء  ــــاول احلــــديث عــــن لوحات ــــاب وتن ذكــــر ابــــن اجلي

طالحاً، وتطــرق ملوضــوع الشــهيد عنــد األندلســيني، مثّ قــام بتعريــف الشــهادة والشــهيد لغــة واصــ
شـــهيد و «املعاصـــرين، كـــإبراهيم طوقـــان، وأيب شـــادي والشـــاعر القـــروي؛ وهنـــاك مقالـــة بعنـــوان 

حلســـني كيـــاين وســـيد فضـــل اهللا » جانبـــاز در شـــعر إبـــراهيم طوقـــان، شـــاعر املقاومـــة الفلســـطينية
الشــعراء الفلســطينيني  ، حيــث اعتــرب املؤلفــان طوقــان مــناملقاومــة أدبمريقــادري؛ نشــر يف جملــة 

يف شــعره، كاهلــدوء النفســي واملعنويــة، » جانبــاز«املقــاومني، وتطرقــا خلصــائص الشــهيد واملعــّوق 
واالبتعاد عـن الضـغوط بشـيت أنواعهـا، واالمـتالك لعاطفـة صـادقة، واالتبـاع مـن منهجيـة حسـني 

  .، وعدم اخلوف إال منه عّز وجلّ )ع( بن علي
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الشــــهادة والشــــهيد يف الشــــعر العــــريب يف صــــدر اإلســــالم  كمــــا ميكننــــا اإلشــــارة إلــــی كتــــاب
حيـث تنـاول املؤلـف يف مقدمـة الكتـاب الشـهادة والشـهيد  مرضـي، عبـدالرمحنل والعصر األمـوي

واحلــديث النبــوي الشــريف؛ ويف الفصــل األول تطــرق  الكــرمي القــرآنيف اللغــة ويف االصــطالح، و
األمـــوي، وبواعـــث الشـــهادة كرســـوخ إلـــی الشـــهيد والشـــهادة يف شـــعر صـــدر اإلســـالم والعصـــر 

العقيدة اإلسالمية، حتريض قادة جيوش املسلمني، اجلهاد يف سـبيل اهللا والفـوز باجلنـة؛ مث تنـاول 
صفات الشهيد كالشجاعة والصرب واإلقـدام والكـرم؛ ويف الفصـل الثالـث قـام بدراسـة فنيـة كبنـاء 

واحلـديث النبـوي  الكـرمي القـرآن القصائد واملقطعات واملعجـم الشـعري اإلسـالمي واالقتبـاس مـن
  .الشريف والصورة الشعرية واإليقاع

التنـــاص : جـــدير بالـــذكر أن أبـــرز الدراســـات الـــيت تطرقـــت لتجربـــة عزالـــدين املناصـــرة الشـــعرية
املعـــريف يف شـــعر عزالـــدين املناصـــرة، لليـــديا وعـــداهللا، وبنيـــة القصـــيدة يف شـــعر عزالـــدين املناصـــرة، 

اص املعريف يف شعر عزالدين املناصرة لصادق عيسي اخلضور؛ ومـن لفيصل صاحل القصريي، والتن
علـی (أساطري املقاومة يف شعر املناصرة، لفرامرز ميزائي، فاملناصـرة «: أبرز املقاالت يف هذا اجملال

يهــدف إلــی االلتفــات إلــی الــروح الوطنيــة والبحــث عــن جــذور الــوطن الفلســطيين ) رأي الباحــث
ئ القيس وكنعـان واألسـاطري اليونيانيـة القدميـة كـأدونيس العربية كامر ساطري ك عرب توظيف األوذل

وحــــورس لريســــم أصــــالة العــــرب ويقــــول أن العــــرب يغرتفــــون مــــن املقاومــــة واألمــــل يف األســــاطري 
اإلغريقية، وجتليات املكان يف شعر عزالدين املناصرة، للباحثة رقية رستم بور، وقناع امرئ القـيس 

نفســها؛ بنــاًء علــی هــذا، تُعــّد هــذه أول دارســة مــن نوعهــا تتنــاول قضــية  يف شــعر املناصــرة للكاتبــة
الشــهيد والشــهادة يف شــعر املناصــرة؛ حيــث يقــوم املقــال باإلجابــة عــن هــذين الســؤالني واألعمــال 

 :الكاملة للمناصرة جبزئيها األول والثاين، هي حمّل دراسة الباحث ملوضوع الشهيد
 ن الشهيد والشهادة يف دواوينه الشعرية؟ما هو موقف عزالدين املناصرة م. 1
 ما هي خصائص الشهداء وروافدهم الفكرية يف جمموعات عزالدين املناصرة الشعرية؟. 2
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  الشهيد في الشعر العربي 1.2
وردت مبعناهــا اجلديــد يف أشــعار شــعراء اإلســالم، الشــهادة والشــهيد، فكمــا مــن األلفــاظ الــيت 

تبـــني ســـابقاً فـــإن العـــرب قبـــل اإلســـالم مـــا عرفـــو الشـــهيد إال مبعنـــاه اللغـــوي الـــذي يـــدور حـــول 
احلضور أو العلم أو الشهادة، أما يف اإلسـالم فـإّن الشـهادة أصـبحت هـّم اجملاهـد املسـلم غايتـه 

إّن من أهم الدوافع الـيت حثـت الشـعراء اإلسـالميني ). 265: 2005 مرضي،( يف حياته الدنيا
م، هـو الــدفاع عـن العقيــدة  م وتضــحيا يف أْن ينشـدوا أشـعاراً حــول الشـهداء واإلشــادة ببطـوال
اإلســالمية الــيت هــي ضــمانة لوصــوله إلــی رضــوان اهللا عــّز وجــل؛ فنعتــرب أهــم بواعــث الشــهادة يف 

  :العصر اإلسالمي فيما يلي
 األول العقيدة اإلسالمية اليت رسخت فيهم حّب الشهادة،« - 
الثــاين فكــان األثــر القيــادي املهــّم الــذي تبنــاه قــادة جيــوش املســلمني يف حتــريض جنــودهم  - 

 علی الفوز بالشهادة، 
اجلهــــاد يف ســــبيل اهللا تعــــالی ثالــــث هــــذه البواعــــث وذلــــك حلــــب جماهــــدي هــــذا العصــــر  - 

م وجدوا فيه طريقا س   ).352: املصدر نفسه(» ريعا يقودهم إلی اجلنةللجهاد، أل
إّن الشــهيد والشـــهادة هلمـــا جـــذور إســـالمية ظهـــرت مـــع ظهـــور الـــدين اإلهلـــي وتزامنـــت مـــع 

كمـا  .موضوعات غري مسبوقة عليها كاجلهاد والكفاح والـدفاع عـن العقيـدة والفـوز برضـوان اهللا
أنـا الفـارس صـيدة داليـة أوهلـا نالحظ يف العصر اإلسـالمي، حسـان بـن ثابـت، شـاعر النـيب يف ق

  :يقول احلامي الذمار
َشــاِهُد  ومنـا قتيــل الشِّــعب أَوس بــن ثابــٍت

َ
 شــهيداً وأســين الــذكِر مــينِّ امل

ـــــه ـــــُن أُمِّ ـــــن جـــــدُُّه األدين أيب واب  ألُّم أيب ذاك الشـــــــــــــــهيُد اجملاهـــــــــــــــُد  وَم
  )76: 1994حسان بن ثابت، (

تتجلی مالمح البطولة واجلهاد يف هذا املقطع الشعري، واليت أخذها حسان من الدين 
اإلهلـــي؛ وهـــي مضـــامني جتـــري يف خدمـــة الـــدعوة اإلســـالمية، وأصـــبح فخـــراً علـــی الشـــعراء 
ـــــذه املبـــــادئ اخلالصـــــة النابعـــــة مـــــن شـــــريعة اهللا وأن يـــــدافعوا عـــــن  اإلســـــالميني أن يلتزمـــــوا 

وا أعــــداءهم؛ إذن وكمــــا الحظنــــا يف شــــعر حســــان، يقــــول اجملاهــــدين والصــــابرين وأن جيــــ ا
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إنــه كــان جماهــداً كمــا وصــفه بأنــه هــو قتيــل الشِّــعب، وهــو : الشــاعر يف رثــاء هــذا الشــهيد
فرِحَني مبا «: الذي فضَّل القرح والشدائد لكي يصل برضوان اهللا تعالی، كما قال عّز وجلّ 

ـم ِمـن خلفهـم أّال خـوٌف علـيهم وال آتاهم اُهللا مـن فضـله ويستبشـروَن بالـذيَن مل يلح قـوا 
: آل عمران(» يستبشرون بنعمٍة من اهللا وفضٍل وأن اهللا ال يضيع أجراَ املؤمنني/ هم حيزنونَ 

ـاتني اآليتــني عنـدما يؤكــد علـی أنــه قتيـل الشِّــعب، )171- 170 ؛ كـأن الشـاعر يستشــهد 
 الكــرمي القــرآنولكنــه فــاز بنعمــة وفضــل مــن اهللا ورضــوانه، وهكــذا كثُــر االقتبــاس مــن آيــات 

ــة األعــداء والكفــار واخلصــوم وحتــريض اجملاهــدين علــی  عنــد شــعراء صــدر اإلســالم يف جما
  .التضحية والفداء والبطولة

  :يف العصر األموي نری أبا الصخر اهلذيل يرثي إبنه الشهيد قائالً أما 
ـــّروم بـــني املقانِـــِب  ســـأْلُت مليكـــي إْذ بـــالين بفقـــده  وفـــاًة بأيـــدي ال

  )923 ،2 ج :ت.دالسكري، (

كما الحظنا، يسأل الشاعر املولی عّز وجّل أن يشرح صدره ويلهمه الصـرب والسـلوان علـی 
أبــو صــخر أســلوب الــدعاء، وهــو كــان أســلوباً شــائعاً عنــد شــعراء فقــد ابنــه الشــهيد؛ واســتخدم 

  .صدر اإلسالم امتثله الشعراء األمويون وقّلدوها
مل يكــــن الشــــعراء العباســــيون بعيــــدين عــــن قضــــية الشــــهيد والشــــهادة؛ كمــــا نالحــــظ دعبــــل 

  :وتضحياته، حيث يقول) ع(اخلزاعي وهو يعتّز باإلمام الشهيد حسني بن علي 
 وقــد مــات عطشــاناً بشــطِّ فــراِت  ِت احلســَني ُجمَــّدًالأفــاطُم لــو ِخْلــ

 وأجرَيِت دمَع العِني يف الوجنـاِت  إذن لََلِطمـــِت اخلــــدَّ فـــاطُم عنــــده
 جـــــــــوَم مســـــــــاوات بـــــــــأرض فـــــــــالِة  أفـــاِطُم قـــومي يابنـــَة اخلـــِري وانـــديب
 وأخـــــــــري بفـــــــــخٍّ ناهلـــــــــا صـــــــــلوايت  قبــــــوٌر بكوفــــــاَن، وأخــــــري بطيبــــــٍة

  )135: 1972اخلزاعي، (

حقيقــة مأســاة احلســني وهــو ســاقط علــی  إذا عرفــتْ ــا إ: رأينــا كيــف يقــول الشــاعر حلبيبتــه
تلطـم خـّدها  األرض وقُتَل ظمآن قرب فـرات، فهـذا املشـهد اجلنـائزي املأسـاوي الكـارثي جيعلهـا

وجتــــري الــــدمع وتصــــبها وتتــــأوه علــــی اإلمــــام وابــــن اإلمــــام، قتيــــل العــــربات، حفيــــد النــــيب الــــذي 
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وذلـــك بعاطفـــة ) ع( ضـــياً بقضـــاء اهللا ومرضـــياً؛ إذن يرثـــي الشـــاعر حســـني بـــن علـــياستشـــهد را
  .صادقة ومشاعر حزينة تدفع املتلقي علی هذه الكارثة العظيمة اليت مل يسبق مثلها يف التاريخ

تنـــاول عمـــر أبـــو ريشـــة يف أشـــعاره موضـــوع الشـــهيد ويف الشـــعر املعاصـــر علـــی ســـبيل املثـــال 
) م1937(قاهلــا يف احلفلــة التذكاريــة يف محــاة ودمشــق » شــهيد«بعنــوان والشــهادة، لــه قصــيدة 

  :الذي استشهد يف جبل النار يف فلسطني، إنه يقول» سعيد العاص«للشهيد البطل 
ــان املـــــــــاحي ــــــــ ــ ــ ــ ـــــــــب الزمـ ــاح  نـــــــــام غي ــــــ ــ  جبـــــل اجملـــــد والنـــــدي والسمــ
ــــه البكــــر ــال نعمت ـــ ــ ــ ــ ــ ــراحبفـــــــــــيض األعـــــــــــراس   أســــكرته أجيــ ــــــــــ ــ ــ ــ  واألفــ

ـــــوج علــ ــ ــوّاح  الكــوِنیحــني أنفاســه متـ ـــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــّوة الفــ ـــــــــــــــــ ــ ــ ــ  بعبــــــــــــــــــق النبــ
ــور وأزرت ــــــ ــاِح یباملنايـــــــا، علـــــــ  فتهـــــاوت تلـــــك النســ ــــــ ــ  اللظـــــــي اجملتـ
ـــــري ســــخاًء ــاِح  يــــا دمــــاء النســــوِر جتـ ــــــــــــ ــ ــ ــة الفّضــ ــــــــــــ ــ  بغرامـــــــــــــة البطولـ

ــاح  اهلـوليا شـهيد اجلهـاد يـا صـرخة  إذا اخليـــــل مححمـــــت يف الســــــ
ــام كمـــا منـــَت ــ ــ ــ ــــــح الطمـــــاِح  یجـــــريح العلـــــ  جبـــل النـــار لـــن تنــ ــ  كسيــ
ــون وصــــنني ـــــ ــاء مالـــــــــــه مـــــــــــن بـــــــــــراح  لــــك حــــّب يف قاسيـ ــــــــــــ ــ ــ ــ ــ  وسينـ

  )414-406 ،1 ج :2005أبو ريشة، (

وَلّوحتــه الشــمس بســمرة ، حفظــت ذكرياتــه اءُ فــارس عــرّيب عرفتــه البيــدهــذا ســعيد العــاص و 
عربية أصيلة وكم شـهدته سـاحات دمشـق وهـو حيتـال مثقفـاً بسـالحه أو ميتطـي صـهوة جـواده، 

ــ یيســتحثّه علــ ميــادين القتــاِل، واثقــاً بالنصــر مســتحّقاً أكاليــل الغــار تــزين  یاإلقــدام، مســرعاً إل
لــــه، مزغــــردات  جبينــــه، ومــــا عــــاد مــــرًّة مــــن معركــــة إالّ وجــــد الصــــبايا بانتظــــار عودتــــه مبتهجــــات

نتصاره ِألنّه كتلة خنوة ومروءٍة، ما تستنجد به مكروب يوم معركٍة إالّ ولّيب دعوتـه بقلـٍب عـامر ال
  .)21 :1988دندي، ( »باالميان

لفظـــوا أنفاســـهم  إّن الشـــهداء وإنْ . إّن عمـــر قـــد أراد أن يـــَويفَّ الشـــهداء حّقهـــم يف التخليـــد
فـيت اجملـد واملنـاداة ه إنّـو  بالنسـر» سـعيداً العـاص«فإنّـه وصـف . ولكّن عمر يريُد أن يأخذ ثـأرهم

بــل هنــاك يف هــذه . للعــرب، ووصــف فضــله وشــأنه يف ســبيل العــزّة القوميــة واالســتقالل والتحريــر
مــــن آيــــات املراثــــي صــــرخة الثــــأر، ألن الينجلــــي غبــــار بطــــوالت هــــؤالء الشــــعراء ومــــا كــــان هلــــا 

فكانــت هــذه املراثــي خــري وقــوٍد للعزمــات واملشــاعر والقــرائح النازعــة . التضــحية والفــداء واخللــود
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ِألّن روح املقاومــــة قــــد جــــرت يف نفــــوس العــــرب بواســــطة دمــــاء هــــؤالء الشــــهداء، . حنــــو التحــــّرر
  .وأخذت تبعث الرعَب بني املستعمرين

إذن وبعـــد مـــا تعرضـــنا لقضـــية الشـــهيد يف الشـــعر العـــريب وإن كـــان بصـــورة عـــابرة وبســـيطة، 
ميكننـــا تلخـــيص أهـــم ظـــاهرة تتجلـــي فيمـــا خيـــص بأشـــعار الشـــهداء يف األدب العـــريب ومبختلـــف 

بعــد املــوت للشــهيد، باعتبــار أن مــوت الشــهيدِ عــين احليــاة عصــوره هــو الــدعوة إلــی اســتمرارية 
ايــة احليــاة أو إيقافــه، بــل هــو انتهــاء مرحلــة وبدايــة م رحلــة أخــری؛ فمــوت الشــهيد لــيس مبعــين 

الدفع إلی األمام، وهو الفوز برضوان اهللا؛ وأنه هو نفسه مثن ما يدفعه الشهيد من فـداء الـنفس 
  .والتضحية يف سبيل الوطن واحلرية واحلياة

  
  التعريف بالشاعر وثقافته الشعرية. 3

حصــــل علــــى ؛ يةفلســــطينالحافظــــة اخلليــــل مب، )11/4/1946(مواليــــد عزالــــدين املناصــــرة مــــن 
، ودبلــوم الدراســات 1968 عــام ،»اللغــة العربيــة، والعلــوم اإلســالمية«يف  »الليســانس«شــهادة 

 ؛امعــة القــاهرةجبكليــة دار العلــوم،  ، يف1969العليــا، يف النقــد والبالغــة، واألدب املقــارن، عــام 
يف األدب البلغـاري احلـديث،  مث أكمل دراسـاته العليـا الحقـاً، وحصـل علـى شـهادة التخصـص

، 1981يف النقـد احلـديث واألدب املقـارن يف جامعـة صـوفيا،  »درجـة الـدكتوراه«وحصل على 
باللغـة البلغاريـة،  -  »شعرية املقاومة يف الشـعر العـاملي احلـديث«: عنوانحتت وكانت أطروحته، 

ــــل وميتــــودي، حمفوظــــة يف  ــــة كريي ــــة األســــتاذية الكــــذلك حصــــل الحقــــاً علــــى   ؛صــــوفيابمكتب رتب
عزالـــدين املناصـــرة شـــاعر إشـــكايل ال تتــــأتی .2005عّمـــان بجامعـــة فيالدلفيـــا،  يف) ســـوريبروف(

إشكاليته من تكوينه األديب واملعريف لكونه شاعراً وناقداً وآكادميياً حسب، بل مـن طبيعـة شـعره 
بـــدو شـــعره للوهلـــة األولـــی صـــلباً وخشـــناً خيلـــو مـــن الســـاللة اللغويـــة واملرونـــة وكيفيتـــه الفنيـــة، إذ ي

اإليقاعية ومجاليات التصوير، لكنه حني تنجح القراءة بصـربها الضـروري يف االنتمـاء إلـی فضـاء 
هــــذا الشــــعر وتقاليــــده ورؤاه واالنشــــغال احلميمــــي خبصوصــــيته اإلشــــكالية، ستكشــــف بســــهولة 

ـــــــاورحابـــــــة خطابـــــــه وفرادتـــــــه وســـــــيب ـــــــا وتأويال  ادر مبتعـــــــة لذائـــــــذه قبـــــــل أن يبـــــــادره باحتماال
؛ إذن ميكننا أن نعتـرب شـعره سـهالً ممتنعـاً، تـراه سـهالً مـع مفـردات بسـيطة، )6: 2006  عبيد،(
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ولكنها يف الوقت نفسه حتتاج إلی إمعان النظر لفهم حمتواها؛ ينشد املناصرة الشـعر وكأنـه راوي 
املشــهد كأنــه جــّرب مأســاة الــوطن واملــواطنني بنفســه ورأی بــأم احلــدث وبطلــه؛ يــروي أحــداث 

عينيــه وأحــّس الفقــر واجلــوع واحلرمــان وانتهاكــات حقــوق شــعبه حباســته وشــاّمته، فصــّور املأســاة 
  .بعاطفة صادقة نابعة عن حب مسقط الرأس والوطن

هــو أنّــه عــين لعــّل أهــّم مــا مييــز الشــاعر عزالــدين املناصــرة عــن نظرائــه الشــعراء الفلســطينيني، 
عنايــة فائقــة بالتواصــل مــع الــرتاث العــريب والفلســطيين بأنواعــه املختلفــة، فقــد ارتــبط الشــاعر مــذ 

وجـدانيا ارتباطـاً ، عين بتاريخ أمته وتراثها وارتبط بـه »يا عنب اخلليل«قصائده األولی يف ديوانه 
اعاتـــه الفكريـــة وتوجهاتـــه وفكريـــاً وثقافيـــاً، وانـــدغم بـــالرتاث الشـــعيب الفلســـطيين، انطالقـــاً مـــن قن

السياســية، وإميانــاً منــه بــأّن االنــدغام بــالرتاث األديب، هــو الطريــق املــؤدي لالدغــام والتوحــد مــع 
  .)301: 2008  ،رزوقة( األرض والوطن

  
  الشهيد في شعر المناصرة. 4

اصـرة نتناول يف هذا القسم من املقالة أهم املضامني املرتبطـة بالشـهيد يف جمموعـات عزالـدين املن
الشعرية، حيث نبـدأ احلـديث عـن الشـهيد والـوطن أو موقـف الشـهيد مـن الـوطن عنـد الشـاعر؛ 
مث نتعرض ملوضوع الشهيد والرتاث بأنواعه املختلفة كآليات إلبراز أهـم مـا ينويـه الشـاعر املقـاوم 

  .واألسطوري» القرآين«مبا فيها الديين 
  
  الشهيد والوطن 1.4

ه إنّـ. واقعيـةيف سبيل قضية  »ستشهاداال«قدسية يف  األرض يشكانعلی وجه إثنان  ال خيتلف
أصـــحابه ، إّن اختيـــار يتخطـــى مبعانيـــه الوجـــود احلســـي ليســـمو يف أعلـــى درجـــات النبـــل واإليثـــار

اختــاروا التضــحية ســبيالً لنحيــا ونعــيش يف ، و الشــهادة علــى العــيش يف ذل وخنــوع فّضــلواأنــاس 
متـنعهم مل . اً للفداء بـالنفس يف سـبيلهاحبتهم فازدادوا هم أناس آمنوا بقضي، عز وكرامةشرف و 
نظـراً ؛ أبديـة »حيـاة«فجهادهم جزء من ثقافـة ، عن النضال حىت الرمق األخري »املوت«صورة 
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ألّن املناصرة من كبار شعراء املقاومة الفلسطينية، فتابع أخبار الوطن ومعانـاة املـواطنني، وتعـرف 
ال؛ وتناول قضية الشهيد والشهداء، وتعرض يف جمموعاته الشعرية علی األبطال والفدائيني واألبس

م، ورسم أروع الصور وأمجلها فيما بذلوه من جهدهم سعياً إلی الوصول إلـی  م وتضحيا لبطوال
  :أغراضهم، هذا املقطع من أمجل ما رمسه علی لسان واحد من الشهداء الفلسطينيني

وملـّــا وقعـــُت حصـــانا جرحيـــا وحيـــدا / الســـماح كنـــُت أكثـــرهم يف/ يف زمـــان النـــدی والســـماح
ــهامْ ... طَــّوقْتين ســكاكيُنهم ... فجــأًة / علــی صــخرة يف الظــالم/ شــهيداً فريــداً  وصــرُت / والسِّ

ـــــام ـــــيُط اللثـــــامْ / يتيمـــــاً علـــــی طـــــاوالت اللئ ـــــام ؟/ هـــــل أُم  !!عـــــن أكـــــاذيبهْم، هـــــل أمـــــيُط اللِّث
  ).80، 1 ج: 2005  ،املناصرة(

» النــدی«قطــع جمــال احللــم الــذي يســتدرج الواقــع إلــی دراميتــه بــني يرســم الشــاعر يف هــذا امل
ــــهام«و» الســــكاكني«و» الظــــالم«و» الســــماح«و ؛ »األكاذيــــب«و» طــــاوالت اللئــــام«و» السِّ

فنيـة تنفـتح فيهـا حـواس اللحظـة علـی مـا تفرتضـه املخيلـة، هادفـا » بؤرة«ويشكل اجملال احللمي 
القــارئ؛ فكمــا » أنــا«يهــا األنــا الشــاعرة املكتســية بـــ مــن ميلهــا حنــو الغيــاب إجنــاز مســافة تتنــاثر ف

نالحـــظ يف هـــذا املقطـــع، اســـتخدم الشـــاعر تكنيـــك القنـــاع ليســـرد مشـــهداً مأســـاوياً ويف النهايـــة 
ختتزل ذاك الشهيد الشاعر الذي يكثف دالالته بضمري املتكلم للوحـدة ويصـّور نفسـه بطـالً يف 

قناع يستخدم العتباره مداً جلسـور التواصـل مـع ذلك املشهد، كما هو راٍو لتلك األحداث؛ فال
املتلقــي، وال تصــل رســالة الشــاعر عــن طريــق املباشــرة كمــا عهــده املتلقــي، بــل مــن خــالل وســيط 

  .هو شخصية القناع اليت متثل املوضوع يف التجربة القناعية
تزهـــو معـــاين احلماســـة والفخـــر فـــوق األلفـــاظ وتلمـــع يف ســـطور هـــذه األنشـــودة اجلهاديـــة، 

زدهر فيهـا اجلـرأة واإلقـدام، وينـدفع يف معظـم مضـامينها حـّب االستشـهاد؛ يصـور املناصـرة يف وت
هــذا املقطــع نفســه، حيــث كــان أجــود وأمســح وأكثــر قومــه عطــاًء وهبــة، حينمــا ســاد زمــن اجلــود 
والعطاء؛ ولكن الزمن تغري؛ وانقلب الدهر علی ظهره، ومع مـرور الـزمن أصـبح شـاعراً كحصـان 

فريــد واقــع علــی صــخرة يف ظــالم الوحــدة واالبتعــاد عــن اآلخــرين، أو البعــد عــن جــريح وشــهيد و 
مواطنيـــه، أو االفـــرتاق عمـــن يفهمـــه، أو يســـايره، أو يشـــاطره يف األتـــراح أو مـــا عانـــاه، مـــا كـــان 
هنــاك مــن ميّرضــه ويعاجلــه ويزيــل عنــه آالم اجلــروح والقــروح واإلصــابات؛ بغتــة أحاطــت الشــاعَر 

احلرمـان ونكـران اجلميـل، وسـهام العقوبـة واجلـزاء، وصـار الشـاعر يتـيم سكاكني الظلـم والبخـل و 
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األب واألّم والصــــديق احلنــــون علــــی طــــاوالت اللئــــام اجلبــــارين الظــــاملني؛ هنــــا يتســــاءل املناصــــرة 
هـــل أفشـــي ســـّرهم وأخـــرب اآلخـــرين بأقـــاويلهم الكاذبـــة ودفـــائنهم وخفايـــا : نفســـه، حيـــث يقـــول

م يظهرون ما ال يبطن م وأ   .ون؟؛ مث يكّرر التساؤل لكي يؤكد علی ما يبطنه وما خيفيهوجدا
  :كما خياطب الشاعر مقربة الشعراء ويقول يف هذا املقطع

آلن ا- / .غنَّينا أغنيًة جارحًة حارقًة، مل يألفهـا حممـودْ !!/ أال يكفيك... قولوا ملقربة الشهداء 
ــــارين، يــــا مقــــربة ا/ نقــــول ملقــــربة الشــــهداء املختفيــــة يف أحــــراش الــــدارْ  لشــــهداِء املغمــــوريَن اجلّب

ال، ال تكفيـــــك مئـــــاُت ... َو ... أ !!!/ ال، تكفيـــــك أكاليـــــل الغـــــار ... َو ... أ / أغيثيـــــين
  ).431، 1 ج: املصدر نفسه( !!!قرابيين 

ليســت ظــاهرة التكــرار غريبــة علــی الشــعر العــريب قدميــه وجديــده؛ حيــث جنــدها متثــل يف كــّل 
العريب يف إحداث التكرار علـی حنـو ملحـوظ؛ فبنيـان الشـعر تسهم طبيعة الشعر «نص شعري، 

نفسه قائم علی منطية منه، وليسـت حبـور الشـعر، والتفاعيـل املكّونـة هلـا، مث حـرف الـروي الـذي 
جيــب التزامــه إّال تكــراراً واجــب االلتــزام، بــل إّن اخلــروج علــی نســقها املتكــرر خيــرج القصــيدة مــن 

ــــه أســــاليب ــــه وزن البيــــت  بــــاب الشــــعر الــــذي جــــرْت علي العــــرب، مث إّن املهــــاد الــــذي بُــــين علي
  ).32: 2004عاشور، ( »وموسيقاه، وهو اإليقاع متكرر وجوباً 

، وبعـده »ال، تكفيـك... وَ ... أ«: الحظنا يف هذا املقطع تكرار احلروف والفعـل كمـا يلـي
يف تكــرار  ، إّن الباعـث النفســي هـو مــن أهـم العوامـل الــيت تسـبّبت»ال، ال تكفيـك... وَ ... أ«

هــذه العبــارة املتشــكلة مــن احلــروف والفعــل املكــرر، كمــا خياطــب الشــاعر مقــربة الشــعراء، ويقــوم 
بإعادة األثر الواقع علی القلـب واسـتقراره يف الـنفس، وذلـك بواسـطة التكـرار الـذي جيعـل معنـی 

ـــذا التصـــور يعـــّد عنصـــراً مركزيـــاً يف بنـــا ء الـــنص الســـياق يقـــوم يف كثـــري مـــن األحيـــان عليهـــا، و
الشعري ولتوسيع داللته داخل السياق؛ كما أن نوعية االسـتفهام يف هـذا السـياق هـي اسـتفهام 
إنكــاري، يزيــد يف اإلخبــار عنــه بــأّن أكاليــل الغــار ومئــات القــرابني لــن تكفــي مقــربة الشــعراء، أو 
 لن تعادل ما بذلوه من قصاری جهد حتی ضّحوا بأرواحهم ولقوا حتفهم؛ فالالفت للنظـر هـو

يــأيت بتفاصــيل رؤيــة الشــاعر ويؤكــد » يكفيــك«أّن تكــرار حــرف االســتفهام ومــا تــاله مــن فعــل 
  .علی فكرة يريد إيصاهلا إلی القارئ وهو الدفاع عن حرمة الشهداء وحقوقهم
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وهو عبارة عنوان القصيدة، يدّل علی وحدة » مقربة الشهداء«من زاوية أخری إّن تكرار 
أّن الفكــرة الكليــة الرئيســة هلــذه القصــيدة هــو احلــديث عــن اإلحســاس واالنفعــال العــاطفي، و 

نقـول «، واخلـرب »قولـوا ملقـربة الشـعراء«: مقربة الشعراء وذلك بأسـاليب متنوعـة مبـا فيهـا األمـر
ــا، ويهــدف »يــا مقــربة الشــعراء«، والنــداء »ملقــربة الشــعراء ؛ حبيــث يــومئ إلــی تعلــق الشــاعر 

يــق التواصـل بــني األجيــال، كـي يقــرأ القــارئ واملــواطن الشـاعر مــن خالهلــا إلـی اإلســهام يف حتق
والشباب الصفحات اجمليدة لرّواد عظام تقدموا يف الطريق ببسالة وفدائية واقتدار، كما تـالزم 

، وجـــادوا بـــأرواحهم الطـــاهرة تلبيـــة لنـــداء الواجـــب »الـــدعوة إلـــی اجلهـــاد«أداؤهـــم مـــع النـــداء 
  .الوطين والقومي املقدس
قصــة أَســر الضــحايا والشــهداء يف القتــال ويقــول غنّينــا أنشــودة ترســم  كمــا حيكــي املناصــرة

حرقــــة أكبادنــــا؛ أغنيــــة مل يعهــــدها أي شــــخص، فنخاطــــب مقــــربة الشــــهداء اجملهــــولني يف زوايــــا 
الدار، هم الشهداء الذين مل يعرف حتی اآلن نسبهم وجذورهم األسرية؛ الـذين استشـهدوا ومل 

ل؛ كأنّـــه تقـــدم مبئـــات القـــرابني تكرميـــاً ملقـــربة الشـــهداء، تعـــرف مكـــانتهم؛ يطـــرح املناصـــرة الســـؤا
ويسأل أال تكفيك؟ من املمكن أنّـه يطـرح السـؤال علـی سـبيل االسـتفهام اإلنكـاري، مبعنـی أنّـه 
ها؛ بــل إّن مــا بــذلوه يف ســبيل حتريــر  ال ُتكافــأ جمهــودات الشــهداء باألكاليــل والقــرابني ومــا شــا

  .دله أفضل ما يكون يف األرضالوطن، من مال ونفس وروح، ال يعا
  :يستمّر املناصرة يف رمسه صورة الشهيد والشهادة بأروع الكلمات واجلمل، حيث يقول

/ منكسـَر الـروحِ / يقع البحر امليت بني بريـة كنعـان، وجبـال قلـيب الـيت تصـل األرض بالسـماء،
مثَّ / اِل،كشـــهيٍد قـــدمي، جرحـــه أخضـــر، حـــني تـــدفّقت الينـــابيع، هاربـــًة باجتـــاه اجلبـــ/ مســـجي

نَّ املزركشـــة ـــدوِء احلوريـــات، حتـــی ال تنـــزعج اجلنيـــات، بثيـــِا  عـــادت، يـــوم جنازتـــه للقـــاِع، 
  ).330، 1 ج: 2005املناصرة، (

يـــذكر املناصـــرة أمكنـــة كثـــرية يف شـــعره، كمـــا رأينـــا إّن تـــالزم مفـــردات كـــالبحر امليـــت وكنعـــان 
ـــه وحبـــه لـــه؛ يقـــول الشـــاعر عـــن شـــعرية األمكنـــة : وجبـــال قلـــيب يشـــري إلـــی منتهـــي عالقتـــه بوطن

األمكنة جزء من عذابايت الشخصية، فأنا لست من زوار األمكنـة، بـل أجـربت علـی التفاعـل «
بــاً، كمــا يقــول عــن الســبب الــرئيس يف هيمنــة شــعرية املكــان علــی شــعره، أنــين معهــا ســلباً وإجيا



 37   وآخرون روشنفكر یكرب 

مريـام «ولو كـان مسـموحاً يل أْن أعـيش يف ، »عذابات الفقد واملنع القسري«بدأت من ظاهرة 
ملـــا كتبـــُت عنهـــا أيــــة قصـــيدة، ألّن احليـــاة أمجـــل مــــن قصـــيدة؛ لقـــد فجـــرت ذاكــــرة ، »الشـــمالية

معهــا ت عنــدما تنقلــت بــني أمكنــة العــامل، عشــُت فيهــا، وتفاعْلــاملكــان، عنــدما حّرمــوين منــه، و 
  .)190 :2006عبيداهللا، ( »جمرباً، ألنين مل أكن من زوار هذه األمكنة

تسبّبت قضية فلسطني الرازحـة حتـت نـري االحـتالل ومـن مث عـدم السـماح بالشـاعر حلضـوره 
قلـــق إنســـاين بســـبب مـــا يعيشـــه مـــن ظـــروف كغـــرتاب  االمـــرة أخـــری يف مســـقط رأســـه يف نشـــوء 

ــا  اعــرتت قــد يف ســبيل حتريــره؛ كمــا ، نتيجــة للحــروب والصــراعات الطويلــة شــعبهمتطــورة ميــر 
وأدبــاء القــرن العشــرين الــذين بــاتوا يعــانون مــن  نفكــريهــذه اآلخــرين مــن امل» االغــرتاب«الظــاهرة 

  .قاليأس والقل
دائــر حــول الــوطن؛ وحبــال قلبــه تــربط لكنعــان داللــة علــی األرض الفلســطيين، فاحلــديث 

الوطن بالسماء، فال فصل وال نسيان للوطن، تعرب الكلمـات عـن العاطفـة الصـادقة والشـعور 
الروحي إزاء الوطن؛ قد يشري الشـاعر إلـی نفسـه ويقـول إنّـه منكسـر الـروح؛ أي جرحيـة الـروح 

عليـــه الـــزمن، جرحـــه إثـــر رؤيتـــه ومساســـه مبعانـــاة الشـــعب؛ هنـــا يرســـم الشـــاعر شـــهيداً قـــد مـــّر 
م الــدودة والتالشــي والفســاد، بــل هــم  أخضــر، فيــه داللــة إلــی أّن الشــهداء ال يــؤثر يف أبــدا
الطاهرة أجسـادهم إلـی يـوم يبعثـون؛ عنـدما تفجـرت الينـابيع، وجاشـت جنـو اجلبـال، وعـادت 

ــدوء احلوريــات، بثيــاب مزخرفــة؛  تــدل اجتمــاع «يــوم تشــييع جنــازة الشــهيد؛ وتتســم عودتــه 
للـون األخضــر، واهلــدوء والزينــة املوجــودة يف الثيــاب، بــأّن الشــهيد ويــوم جنازتــه تشــمل أجــواء ا

قـــد غلـــب اقـــرتان اللـــون األخضـــر بالطبيعـــة اخلضـــراء، وإّن أمهيـــة هـــذا اللـــون تـــربز مـــن إجيابيـــة؛ 
خالل ارتباطه غالبا باألمل والتفاؤل والعطاء واجلمال والبهجـة؛ وهـو اللـون الوحيـد الـذي إذا 

فـاللون األخضـر  .نسان ال حيّس بأي ضيق أو ملـلفإّن اإل یكّل األلوان األخر   یطغي علما 
دالت متعــــددة، فيعــــين األمــــل واالستبشــــار واجلمــــال، ويعــــين احليــــاة واخلصــــب،  یيفضــــي إلــــ

الشــــهادة  یيف الداللــــة علــــ الــــزمن، وارتــــبط كثــــرياً  یوالبعــــث والنهضــــة والتجــــدد، كمــــا يــــدّل علــــ
ـا تعـرب عـن ابتهـاج الـنفسوالشهداء، وجاءت ألفاظ   »اخلضرة والفرح سهلة بسـيطة، وذلـك أل

  .)42 :2008الزواهرة، (



  يف شعر عزالدين املناصرة الشهيد   38

  :يعترب املناصرة الشهيد ذا صوت وروح واهتزاز، حيثما قال
تّز روحي، كما املاء يف سفح عيباِل، خيرتق الرمـل والـريح، ينشـر / ذات يوم جييئك صويت، و

، إنــه / الرباكــني يومــاً تثــور، ويصــبح هــذا الرمــاد حجــرهــذي / عطــر حبيــيب علــی  مــدن احلــبِّ
ا أّن توّقع فوق جواز السفر ذات يوم جييئـك صـويت، وتعرتفـني / دمية مسحٌة سوف جترب غيال

  ).270: 1974املناصرة، ( من أجل هذا املطر/ بأنين مترمرُت من أجل عينيك

وتتحــرك روحــه، وخيــرتق  إّن الشــهيد الفلســطيين يعلــم وطنــه وأهلــه بأنــه ســيعود ويرفــع صــوته
اجلغرافيــا البعيــدة، لكــي يكــون قريبــاً مــن وهــج النضــال، وخيــرب بتحــوال الرباكــني إلــی ثــورة والرمــاد 
إلــی حجــر يســقط علــی احملتــّل، يف مشــهد أســطوري، وكــأن الرمــاد مطــر ينــزل يف ســكون علــی 

صـــرة يســـتعني احملتـــّل؛ لقـــد كـــان غيـــاب أبطـــال فلســـطني ألجـــل أْن حييـــا وطـــنهم، واملنا/ الغـــيالن
برمزية املطر ليتحدث عن حياة فلسطني، وعندما يتحدث الشهيد بإحيـاء املطـر، فلكـي يـذهب 

  ).308: 2009بوعديلة، ( بعيداً بعشقه ومتسكه باألرض
يـــــری الشـــــاعر أنـــــه مـــــن املســـــتحيل حتريـــــر الـــــوطن وشـــــّم رائحـــــة احلريـــــة واالحتفـــــاظ باهلويـــــة 

خرياً وإجيابياً للمقاومة، إال عندما يكون هنـاك مـن  الفلسطينية إال باملقاومة، وليس هناك ختاما
يتوقـع مثنـاً خبسـا مـن احليـاة الـدنيا؛ أال وهـو الشـهيد  يشري نفسه ابتغـاء مرضـاة اهللا، مـن غـري أنْ 

الــذي ينظــر إلــی وجــه اهللا، ويــرتك كــّل شــيء ســواه؛ فالشــاعر ينحــو منحــی إنســانياً واجتماعيــاً 
وه، ومجــع بــني بطــوالت الشــهداء واألبســال وبــني ألــوان عنــدما أدرك واقــع اجملتمــع بأحســن الوجــ

الطبيعـــة وعناصـــرها وذلـــك يف عبـــارات رائعـــة ومجيلـــة؛ حبيـــث يصـــور الشـــهيد يف صـــورة حيـــة يف 
فضــاء الــوطن؛ فعلــی الــرغم مــن أنــه واراه الثــری، ولكــن يتــدفق دمــه احلــاّر يف كــل شــرب مــن تــراب 

 .الوطن ويبعث رسالة البطولة والشجاعة واحليوية

وارتـوی مـن / بعـد أْن ثـار علـی الكهـف الصـغري/ وعلـی درب احليـاة/ كان يف الـرحم يسـري
فـــاحننی يومـــاً / أمطرتـــه احلكمـــة البيضـــاء أســـراب اليمـــام/ ومـــن عـــذب امليـــاه/ لـــنب الـــدفلي

 يــــا بعيــــدا تســــرب الرمــــل خطــــاه/ يــــرميين ظــــاه/ حلمــــك املنثــــور فــــوق التلــــة اخلضــــراء/ وصــــاح
  ).71-70: 2001املناصرة، (

هــذا الصــدد، توجــه الشــاعر إلــی قضــية الشــهيد، واصــفاً املشــهد بعناصــره وتفاصــيله مــن يف 
األشــــجار واألرصــــفة وشــــجرة الزيتــــون املباركــــة؛ كمــــا يصــــف أم الشــــهيد، ورفاقــــه مــــن الشــــهداء 
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  :واملسجونني، عندما يقول علی لسان الشهيد الفلسطيين
/ ة احلاملة األسرار الثورية أغينللسيد/ لألرصفة الصلبة للحّب أغين/ لألشجار العاشقة أغين

لرفـاق يل / حتمـل أشـواق املنفيـني إلـی شـجر الزيتـون، أغـين/ تركض عرب اجلسر املمنـوع علينـا،
جفـرا، / أمـي جفرا أمي، إْن غابتْ / جلفرا، سأغين/ لرفاق يل يف السجن أغين/ يف القرب أغين
  ).209: 2005املناصرة، ( للعاصفة احلمراء أغين/ الوطن املْسيبْ 

ا، وهـي أيضـا املـاعز الـذي مل يبلـغ « اجلفرا لغة واصطالحا، هي الفتاة اجلميلة يف ريعان شبا
حــوال، لكنهــا حتولــت إلــی رمــز كنعــاين، يعــين أرض فلســطني يف الشــعر العــريب احلــديث، حيــث  

، كمــا يشــكل )30: 2009املناصــرة، ( »كتــب عــن اجلفــرا، شــعراء فلســطينيون وأردنيــون وعــرب
يرمـــز هـــذا النبـــات باخضـــراره الـــدائم إلـــی . مقومـــات هويـــة اإلنســـان الفلســـطيين الزيتـــون إحـــدی

الزيتــــون كثــــرياً مــــن الرمــــوز، كالصــــلح واخلصــــب، ك ميتلــــ«الصــــمود واملقاومــــة املســــتمرة؛ كمــــا 
 والزكـاء، والقــوة والفـوز، واجلــزاء؛ وقـد اختــذه الشــاعر الفلسـطيين رمــزاً للـوطن واملقاومــة والصــلح

ـــا اهللا ســـبحانه وتعـــالی يف )51: 1390روشـــنفكر وآخـــرون، ( ؛ فـــالزيتون شـــجرة مباركـــة أقســـم 
جيسـد «؛ وورد ذكره سبع مرات يف املصحف الشريف إشارة إلی قيمتها ومكانتها؛ والكرمي القرآن

  ).23: 2007حسونة، ( »الزيتون يف األديان السماوية الثالثة رمزا للحكمة واخلصوبة وللسالم
ه مكانـــــة عظيمــــة يف شـــــعر املناصـــــرة كغـــــريه مـــــن الشـــــعراء حيتــــل حـــــّب الـــــوطن والتواصـــــل معـــــ

املقاومني؛ وهنا يوحي هذا االقـرتان والـتالزم بـني املفـردات كـالزيتون واألشـجار العاشـقة واألرصـفة 
الصـــلبة والســـيدة احلاملـــة ألســـرار الثـــورة واملنفيـــني والرفـــاق الشـــهداء واملســـجونيني بـــأن املناصـــرة مل 

لقطــــة الدراميــــة الــــيت يصــــورها؛ حبيــــث أنــــه جعلــــت األشــــجار يــــرتك أي شــــيء موجــــود يف هــــذه ال
عاشــقة، لعلهــا تعشــق التضــحية والفــداء، أو تعشــق البقــاء يف هــذا املشــهد الــدرامي، كمــا الحــظ 
األرصفة، وهي صلبة صامدة تقاوم مشـي املـارّين واملتشـردين واملنفيـني وكـل موجـود ميشـي عليهـا، 

دة احلاملــة لألســرار، قــد يقصــد الشــاعر أم الشــهيد أمــا الالفــت للنظــر يف هــذا املشــهد، هــو الســي
اليت حتمل أسرار الثورة، وهي تركض عرب اجلسر املمنوع، وهذا يدّل علـی أن املـرأة الفلسـطينية هلـا 

: الســـيدة متشـــي أو متـــّر، بـــل قـــال: دور فاعـــل ونشـــيط يف شـــعر املناصـــرة، حبيـــث مل يقـــل الشـــاعر
عليـــة للمـــرأة املتـــوافرة يف املشـــهد، وهـــي حتمـــل يف تـــركض، والـــركض هـــو الـــدال علـــی احلركيـــة والفا
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صدرها أشواق املنفيني والبعيدين عن الوطن إلی رمـز الصـمود والبقـاء واملقاومـة؛ هكـذا وملـا سـبق 
ذكــره، يغــين املناصــرة ويســتمر بــالقول ويغــين لألطــراف األساســيني يف هــذا املشــهد وهــم الشــهداء 

نـه يغـين للعاصـفة احلمـراء وهـي رمـز لالنتفاضـة أو القـوة أوال، مث يتلوهم السـجناء، وخيـتم القـول بأ
الصــارمة الــيت تــدمر احملتلــني وتــدفعهم إلــی الــدرك األســفل مــن النــار؛ هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 

قيمــة الصــورة «أخــري نشــاهد توظيــف الشــاعر اللــون كوســيلة للتعبــري عــن القضــية؛ وقــد اختــذت 
ا أمهيـــة تفرضـــه عضـــويته يف تشـــكيل الظـــاهرة مبـــدي أدائهـــا لـــدورها البنـــائي عنـــدما يصـــبح اللـــون ذ

نح ؛ وميـالفنية وهذه الصفة اللونية لدي الشاعر املعاصر تكتسب جزءا ال يستهان بـه مـن سـياقها
كيفيـــة تشـــكيلها مـــن   یيـــرتبط إدراكهـــا بقـــدرة الشـــاعر املعاصـــر علـــ» متعـــة عقليـــة«اللـــوُن الصـــورَة 

ون لبنــة بنائيــة يف جســد القصــيدة حيــث الكشــف عــن شــعوره يف حــاالت التــوتر وهنــا يصــبح اللــ
املعاصرة وبناًء فنياً جديداً؛ وهـذا البنـاء الفـين الـذي تعـّد الصـورة وهـو الـذي يـربز الطبيعـة الدراميـة 

؛ لعــّل )20 :1978 ،عشــري زايــد( »يف القصــيدة املعاصــرة بأبعــاده النفســية والشــعورية والفكريــة
أقسـی التجـارب البشـرية املعاصـرة ملـا ترتكـه مـن جتربة السجن الذي يعيشها الفلسطينيون تُعّد مـن 

 یفـاللون األمحـر دائمـا يـرتبط لـدإضـافة علـی هـذا ). 2: 1437بـالوي، ( أبعاد نفسـية وإنسـانية
صــفات الظــاهرة الناريــة ولــئن كانــت النــار بالغــة التضــليل وبالغــة الغمــوض  الشــاعر املعاصــر بكــلّ 

ا ذات داللة نفسية ترتبط بالذات مبـ ، كمـا أّن هـذا اللـون يتحـول عنـد ا هلـا مـن امتيـازمعا، إال أ
املناصــرة إلــی الطــابع التــأملي أو احلكمــي يف هــذا املقطــع؛ فالصــاعقة احلمــراء تــالزم النــار يف وجــه 

إّن القارئ هلذه األبيات يعايش جتربة شعرية متميـزة وأصـيلة للشـاعر الفلسـطيين الـذي . االحتالل
شـــهداء الـــذين قُتلـــوا يف ســـبيل احلريـــة، والســـجناء الـــذين ال ينســـی الـــوطن كمـــا ال ينســـی رفاقـــه ال

  .فّضلوا حترير الوطن واحتمال املشاق واحلرمان علی نعماء احلياة والرفاهية
  :كما نراه يعرف نفسه متحدثا علی لسان الشهيد، حيث يقول

أنـــا الـــذي / قبطـــان ســـفن الزجـــاج احململـــة بـــاحلروف/ ســـليل الكنعـــانيني/ أنـــا عزالـــدين املناصـــرة
 واحلـق يقـال - وهـم يتربعـون / هـي أخـيت/ جفـرا الـيت ماتـت عنـد شـاطئ عكـا/ زرعت القنبلة

وال / يف جـــــروح األرض/ دمـــــي هـــــو الـــــراكض كالشـــــالل/ لكـــــي تســـــتمّر الثـــــورة/ بـــــاملالئني - 
  ).356: 2005املناصرة، ( فالشكوی لغري بين نعيم مذلة/ أشكو
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مل تعـــرف اجلفـــرا كنـــوع مـــن الغنـــاء الشـــعيب يف األردن ولبنـــان «وقـــد وظـــف الشـــاعر اجلفـــرا، 
، ودليلنــا علــی ذلــك، هــو عــدم ورودهــا يف الدراســات 1948قبــل عــام » أرض كنعــان«وســوريا 

، يف حــني ذكــرت 1948والبحــوث الــيت تناولــت األدبــني الشــعبيني اللبنــاين والســوري، قبــل عــام 
ر مــن مصــادر أردنيــة؛ والنصــوص املــذكورة نصــوص منســوجة علــی نصــوص منهــا يف وقــت متــأخ

منوال جفرا األصلية، وقد ساعد علـی وصـوهلا بالـذات، الوجـود الفلسـطيين السـكاين يف األردن 
، مما يؤكد أن أغنية جفرا، عرفت ونشأت يف وقت ليس ببعيـد، ألن انتشـارها 1948بعد نكبة 

  ).36- 35: 2009املناصرة، ( »حيتاج إلی وقت طويل
حياصـــــر الشـــــاعَر الواقـــــُع بكـــــّل أشـــــكاله السياســـــية واالجتماعيـــــة والفكريـــــة، وتشـــــغله قضـــــية 
اإلنســان العــريب املقهــور أو املســجون واحملاَصــر الــذي ال حيلــة لــه إال بــالثورة واســتمرارها، وذلــك 
بواســـطة نزيـــف الـــدم الـــذي يتســـم يف الشـــدة والَســـيالن كالشـــالل؛ تنظـــر املناصـــرة إلـــی مأســـاة 

ن الفلسـطيين مـن منظـور فكـري؛ وبنـاء علـی هـذا يصـور املشـهد املأسـاوي الفلسـطيين يف اإلنسا
حالـــة وكأنـــه هـــو البطـــل الشـــهيد الـــذي يضـــمد جـــروح أرض الـــوطن ويعاجلـــه؛ كمـــا نالحـــظ إن 
تشـــبيه الـــدم اجلـــاري بالشـــالل أعطـــی صـــورة مجاليـــة رائعـــة وجعلتهـــا متمـــايزة، كـــأن دمـــه يزيـــل مـــا 

ق لنجـــاح الثـــورة؛ كمـــا أن هـــذه العبـــارات تـــوحي بـــأن دم الشـــهيد يكـــون يف طريقـــه وميهـــد الطريـــ
ضمان إلجياد األمل والثقة والتفاؤل عند أسر الشهداء والضحايا واألخـرين؛ كمـا أنـه يـذكر مـن 
م، وهــو الرضــا واالبتعــاد عــن الشــكوی، قنــراه يقــول علــی لســان املقاتــل  مســات الشــهداء وميــزا

، فكأنـه تـيقن بـأن أجـره علـی اهللا، ومل »ال أشـكو«: الذي بذل قصـاري جهـده يف سـبيل احلريـة
دم «ينــــبس ببنــــت شــــفة، وذلــــك ألن الشــــكوي وصــــمة عــــار ومذلــــة؛ إذن تأخــــذ صــــورة الــــدم 

  .يف هذه القطعة بعداً إنسانياً عميقاً وتتجول إلی هاجس رئيس للشاعر وهو الثورة» الشهيد
  
  الشهيد والتراث 2.4

عرية، مــــدي القــــدرات الفنيــــة واإلبداعيــــة للشــــاعر يعكــــس اســــتدعاء الــــرتاث، يف األعمــــال الشــــ
ليس الشاعر املعاصر من يعرب عن عصـره وحسـب، بـل هـو الشـاعر «أوصاحب العمل األديب؛ 

األصــيل الــذي يســتمد مــن املاضــي مــا ميــنح حاضــره خلــودا كخلــود املاضــي، ومــا مينحــه النظــرة 
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وعزالــــدين املناصــــرة ؛ )29: 1986حــــداد، ( »الصــــائبة الستشــــراف املســــتقبل والتحــــرك صــــوبه
العــرب الــذين يضــربون جبــذورهم الفكريــة والوجدانيــة والفنيــة يف أرض تــراث  ءواحــد مــن الشــعرا

م  شــديد الغــين واخلصــوبة؛ وميتــاحون مــن ينــابيع هــذا الــرتاث وكنــوزه الســخية مــا يغنــون بــه جتــار
ات الـرتاث مـن ورؤاهم املعاصرة من وسائل وأطر فنية، متوسلني إلی وجدانيات مجاهريهم مبعطي

قداسة يف نفوس هذه اجلماهري ولصـوق بوجـدانيتهم، مسـتغلني كـل مـا اكتسـبته هـذه املعطيـات 
ــــا مـــن دالالت نفســــية وفكريـــة ووجدانيــــة  علـــی مـــّر العصــــور مـــن طاقــــات إحيائيـــة ومــــا ارتـــبط 

  .)43: 1999، زايد  عشري(
خــالل اســتدعاء  إلــی دراســة قضــية الشــهيد مــن» الشــهيد والــرتاث«ــدف مــن وراء العنــوان 

  :الشاعر للرتاث الديين؛ وذلك عندما يستلهم الشاعر يف هذا املقطع من قوله تعالی، عندما يقول
كبحــــرية الســــماء / اجلبــــل األزرق،/ زرُت األمــــوات األحيــــاءْ / يف هــــذا الصــــباح املبكــــر جــــّداً،

ـــــٌة، جـــــذرها يف األغـــــوار/ الرماديـــــة اخلضـــــراء كعـــــروس يف / بـــــدأ البحـــــر يصـــــحو،/ األرزُة عالي
اتعظـــُت قلـــيالً بالـــذين ذاقـــوا / املتنـــاثر يف مقـــربة الشـــهداء ١غازلـــُت احلبـــق/ الُصـــبحية األولـــی،

  ).291- 290، 1 ج: 2005املناصرة، ( التجربَة، قبلي

فلــــيس املقصــــود بالتشــــكيل اللــــوين ذاك التكــــّون املرتكــــز علــــی اللــــون فقــــط، بــــل يســــتغرق يف 
، »اجلبـل«، و»األغـوار«، و»عاليـة«التضـاد وتتصـل بـه كــمساحاته ألواناً أخری تنفصـل عـن لـون 

ا النقاط »السماء«و ، وتلتف هذه البنائية علی بنائية ثانية تتعادل معها تقابليا، وختتزهلا أيضا كو
الصـباح «، ووقوعهمـا جبانـب »األحيـاء/ األموات«اليت يتشكل منها التوتر، وترمز هذه البنائية بـ 

وظيــف املــوروث الــديين جبماليــة ال ميكــن التغافــل عنهــا، كمــا تتنــاوب إلــی نوعيــة ت» املبكــر جــدا
  .»اتعظت/ غازلت/ الصبحية األولی/ عروس«إيقاعات املّد واجلزر يف هذا املقطع مبفردات كـ 

ويسـتمر الشـاعر يف اسـتلهام روح احلـدث مـن القصـص القـرآين، حيـث جنـد تطـوراً يف داللــة 
رمـزا لـه  -  يف القصـة القرآنيـة - حيـائي، فقـد أصـبح احلـدث األثر مـن بعـده املباشـر إلـی البعـد اإل

؛ بنــاء علــی هــذا نالحــظ )33: ت.أبوشــاور، د( »إحياءاتــه وداللتــه الشــعرية يف الــنص الشــعري
يف هذا املقطع الشعري للمناصرة، أنه يوحي الصباح املبكر إلی زمن ملـیء باملعنويـة والروحانيـة؛ 

: ون أدنــی شــك، واســتلهم الشــاعر مــن قولــه عــّز وجــلّ زار األمــوات األحيــاء، وهــم الشــهداء د
ـــم يرزقـــون« ؛ أمـــا )154: البقـــرة(» وال تقولـــوا ملـــن يقتـــل يف ســـبيل اهللا أمواتـــا بـــل أحيـــاء عنـــد ر
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اجلبــل األزرق، فــاللون األزرق مــن األلــوان البــاردة، وهــو لــون الســماء والبحــر والتفــاؤل، إنــه لــون 
اية له، لكنه يعطي  للون قيمة رمزية، فجاء كّل لـون حيمـل إشـارة رمزيـة دالـة االمتداد الذي ال 

علــی صــورة ذهنيــة معادلــة للواقــع، الــذي ميثــل مــادة لونيــة ثريــة تقــوم برســم صــورة عاملــه الشــعري 
ذه العبارة ، »اتعظُت قليالً بالذين ذاقـوا التجربـَة، قبلـي« :الغين بألوان احلياة؛ خيتم الشعر قوله 

افالتجربة هي جتربة مريرة    .وصعبة، ويف نفس الوقت حلوة، يفهمها من ذاقها وجّر
  

  النتائج. 5
تنفـــتح جتربـــة الشـــاعر عزالـــدين املناصـــرة علـــی فضـــاءات رحبـــة، ويتـــوزع خطابـــه الشـــعري بـــني . 1

قضايا الوطن والعروبة وجتليات العشق والتضحية والبطولة والفداء، وكما الحظنـا يف هـذا املقـال 
الشعري من خالل كلمات موحية وعبارات رامزة إلی أغـوار جتربتـه  ينسج الشاعر تفاصيل عامله

الشعرية؛ وفيمـا يتعلـق بقضـية الشـهيد والشـهادة، رأينـا شـعره مليئـا بالـدالالت واإلحيـاءات، كمـا 
رســم املناصــرة كفنــان أو رســـام أمجــل صــور الفـــداء والتضــحية للشــهداء، ونظـــراً ألنــه مــن أشـــهر 

ناولـــه لقضـــية الشـــهيد والشـــهادة يتســـبب يف إثـــارة محيـــة اآلخـــرين شـــعراء املقاومـــة الفلســـطينية، فت
 .لألخذ بثأر الشهداء واملصابني واجلرحی من العدو الصهيوين الغاصب احملتل

يشــــري اتكــــاء املناصــــرة علــــی املــــوروث الــــديين والتعامــــل مــــع املوروثــــات احلضــــارية وذلــــك . 2
مكـــن اعتبـــار عزالـــدين املناصـــرة مـــن بغـــرض إجيـــاد التواصـــل مـــع جـــذورنا وأرضـــنا وتارخينـــا؛ مـــن امل

ـــه ابـــن القضـــية الفلســـطينية، وجتـــرّع آالم اهلزميـــة  الشـــعراء املهتمـــني بالشـــهيد والشـــهادة، نظـــراً ألن
واحلرمــان والنهــب واخلــراب، حبيــث مل يكــن شــاعراً يعــيش أجــواء إجيابيــة عاليــة بعيــداً عــن مهــوم 

عب وهو يعيش يف األبـراج العاجيـة، الشعب الفلسطيين وآالمهم، ومل يكن شاعراً ينظر إلی الش
 .بل عاش معاناة الشعب، وأدرك باملعنی الكامل للكلمة معاين البطولة والبسالة والشهادة

يعتــرب الشـــهيد عنـــد املناصـــرة رمـــزاً مـــن رمــوز الكفـــاح واملقاومـــة، فبواســـطة التـــذكري بأجمـــاد . 3
م، يثــري الشــاعر األمــل والتفــاؤل والبهجــة يف ق لــوب املقــاتلني؛ فالشــهيد عنــده الشــهداء وبطــوال

هو الطاقة اخلفية اليت جتعل للشعب اخللود واجملد، وتظله بسحائب اخلـري والرمحـة والرخـاء، وهـو 
 .الذي يرفع راية اجلهاد والعّز والشرف والفخر والكرامة مكافحاً 
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