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Abstract 

The city is an open area whose repeating linguistic characteristics contribute to creating 

meaning and expanding contemporary poetic images. With its diverse functions, the city 

displays a true image of man’s life and identity, generally defines the human self, and 

characterizes its link with the internal and external challenges of the motherland. Samih Al-

Ghasem attached great significance to the cities of Al-Ghuds and Haifa and believed the 

two cities had a specific linguistic position because the two, in his poetry, embrace various 

images and perspectives which describe the reality trend of life, as being occupied by the 

Zionists, and show the poet’s emotional equilibrium with the sensitive events that unfold 

inside their borders, thereby forming a spirit of resistance and national concerns towards 

them. The research has selected two occupied cities of Haifa and Al-Ghuds from among 

various cities that Samih Al-Ghasem has intended in his poetry. The research also uses a 

descriptive-analytical approach to compare the most important cognitive concepts those 

two cities have in common. Thus, a summary of research results suggests that the 

comparison of the two cities in the poetry of Samih Al-Ghasem reveals specific and general 

features. The general features indicate common cognitive relations between the two cities 

that can be divided into three subjects of addressing tragic scenes of children, displaying 
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concerns for originality and identity, and the crisis of negligence and indifference to current 

developments. However, its specific features include the partial realist description of scenes 

of destruction of Al-Ghuds and displacement of its residents, in addition to optimistic and 

pessimistic perspectives of the current status; meantime, as for Haifa, the poet mostly looks 

to the Israeli’s hostile measures, describing them with the ugliest attributes.  

This research uses a descriptive-analytical method to answer the following three questions: 

- What is the position of Al-Ghuds and Haifa in the poetry of Samih Al-Ghasem in 

terms of the way words effectively contribute to diverse themes?  

- Given the examples, how would Samih Al-Ghasem describe the cognitive 

dimensions of Al-Ghuds and Haifa? and  

- How are the two cities' most notable and common conceptual contexts described by 

Samih Al-Ghasem from a functional perspective?  

The frequency with which these two cities' names appear in Samih al Qasim's poetry 

collections demonstrates the term Quds's clear advantage over Haifa. The term "Haifa" 

appears frequently in Samih Al-Qasim's poetry when referring to personal, societal, and 

historical issues, particularly when exploring sustainable themes and concepts. With the 

exception of Jerusalem, where the poet's perspective is primarily focused on personal 

concerns, the image of the towns of Quds and Haifa in his poem is presented to tragic 

events with a realistic effect together with lyrical descriptions. In other words, while much 

of the poet's emphasis on the city of Haifa is centered on illuminating the circumstances 

that precipitated the crisis and pinpointing the causes of its emergence, he considers the 

effects of the occupation of this city and its influence on the lives of its innocent citizens. 

This research has achieved three common thematic frameworks, which can be divided into 

the issue of children's tragedy, the concern of authenticity and identity, and the crisis of 

guilt and indifference to their internal events. 

After examining the most significant semantic functions of the cities of Quds and Haifa 

in the poetry of Samih al-Qasim. Due to their connection to the tragic theme of children 

who experienced the most harm from their devastation and occupation, the cities of Quds 

and Haifa have clear significance in Samih al Qasim's poetry.  By concentrating on the 

images of their carnage and killing in the streets, the poet delves deeply into the events 

while discussing the problem of the Quds children. On the contrary, the human side of 

Haifa City's children is revealed through depicting their young fantasies about being free 

from anarchy and disorder and their imagined conflict with the Zionist state in the shape of 

kid-friendly activities. 

By ascribing legitimacy to one while denying it to the other, the poet occasionally 

connects the crises in Quds and Haifa to historical problems with the dilemma of 

authenticity and identity. The poet views Quds as an original city with long-standing 

distinctive and attractive traits; although its outward look has altered, its core has not. The 
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poet addresses this city directly to explain the depth of his affinity and belonging to it in 

order to demonstrate this issue. On the other side, Haifa is depicted in Samih al-Qasim's 

poetry as a false and unreal city that does not appear to have always been a part of the 

Palestinian state and its inhabitants. By addressing the occupation of this city, the poet 

assigns it many unfavorable characteristics and emphasizes the Zionist regime's responsibility 

for eradicating its unique identity and putting the process of judaization into place. 

Keywords: Palestine’s poetry of resistance, Samih Al-Ghasem, Al-Ghuds, Haifa, 

Comparison. 
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  الملخص
يف خلــق املعــاين وتوســيع  مكانــاً منفتحــاً تســاعد مالحمــه اللغويــة املكــّررة تعــّد املدينــة

ـــاة املســـرح الواقـــعاملختلفـــة  اهـــوظائفب تعـــرض فهـــي املعاصـــرة؛ الصـــور الشـــعريّة  للحي
 األفضــــل لتعريــــفا ورّمبــــا ميکنهــــا علــــی اإلطــــالق أن تتســــّبب يف اإلنســــانية، اهلويـّـــةو 

ـــــة الداللـــــة علـــــی مـــــدی أواصـــــرها مـــــع حتـــــدّ و  البشـــــرية بالـــــذات يات األرض الداخلّي
واخلارجّية. يويل مسيح القاسم أمهّية بالغة ملدينيت القدس وحيفا، وجيعـل هلمـا مكانـة 
لغويّة خاّصة، فهما تتقّبالن يف شعره رؤی وصور متعـّددة يشـري بعضـها إلـی التعبـري 

يهما كما هي حتت سيطرة االحـتالل الصـهيوين، ويـدّل عن جمريات الواقع املعيش ف
اآلخر علی تفاعل الشاعر الشعورّي مع األحداث املثرية الّـيت جتـري علـی حـدودمها 

لقـــد اختـــارت . قومّيـــة بالنســـبة إليهمـــاال روح املقاومـــة واهلـــواجس وتـــؤّدي إلـــی خلـــق
 قــدس وحيفــاال ،يف شــعرهدراســتنا هــذه بــني مجيــع املــدن الّــيت قصــدها مســيح القاســم 

ــــة بوصــــفهما مــــدينتني متعّرضــــتني  ــــة أهــــّم املفــــاهيم املعرفي لالحــــتالل، وحتــــاول موازن
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مــن هــذا املنطلــق يــدّل  التحليلــّي. - املشــرتكة بينهمــا معتمــدًة علــی املــنهج الوصــفيّ 
جممــــل نتائجهــــا علــــی أّن موازنــــة هــــاتني املــــدينتني يف شــــعر مســــيح القاســــم حتظــــی 

مـــا العاّمـــة علـــی أواصـــر معرفيّـــة مشـــرتكة ميكـــن بســـمات عاّمـــة وخاّصـــة، فتـــدّل مسا
ـــــة مواضـــــيع وهـــــي تشـــــمل العكـــــوف علـــــی  ـــــی ثالث  هد األطفـــــالامشـــــتقســـــيمها إل

 والالمبــــاالة ريأزمــــة التقصــــ، وعــــرض ةيّــــاألصــــالة واهلو  واجسهــــوإجــــالء  املأســــاويّة،
مــــا اخلاّصــــة فتقــــوم علــــی وصــــف بــــالتطّورات الواقعــــة يف بــــؤرة أحــــداثهما.  أّمــــا مسا

ا القــدس مــرتبط مبشــاهد مــن تــدمري مدينــة جزئــيموضــوعّي   مرتاوحــاً  وتشــريد ســّکا
يعمــد الشــاعر  املتفائلــة واملتشــائمة إلــی وضــعها الــراهن، يف حــنيبــني نظــرة الشــاعر 

 حيال مدينة حيفا إلی تصّرفات الكيان الصهيوين وردود فعله العدوانية ويقّدم إليها
  .أقبح صفات سلبية عادة
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 مةالمقدّ . 1

لقد شـغلت املدينـة يف الشـعر العـريب املعاصـر حيّـزاً كبـرياً للتعبـري عـن اجلـذور االجتماعيـة وقضـايا 
م اليوميـــة وحتّولـــت هاجســـتها إلـــی إحـــدی القضـــايا اهلاّمـــة إلحيـــاء الصـــحوة  ـــا الشـــعب يف حي

تني الفكريــة واألدبيــة يف البلــدان العربيــة والســّيما يف فلســطني احملتّلــة. كانــت القــدس وحيفــا مــدين
مـا يف شـعر مسـيح القاســم  فلسـطينيتني وقعـت كلتامهـا يف خمالـب االحـتالل سـويّاً وأخـذتا دالال

فكانتـــا  الشـــعر الفلســـطيّين املقـــاوم؛ الّـــيت شـــهدها يـــةالزمناألحـــداث والتطـــّورات امتـــداد يف إطـــار 
 املبدعـــة، تعـــين تشـــكيل الصـــور والـــدالالت شـــعريّةال إنتاجاتـــه حتقيـــق ظـــاهرة جديـــدة مســـهمة يف

يف شـــعر  هــاتني املـــدينتني توظيـــف لقـــد حظــي .واخلصـــائص االجتماعيــة البشــريّة قيمبـــال الزاخــرة
التأرخيّيـــة، والوطنّيـــة، والذاتّيـــة،  خصـــائص الشـــاعرتصـــيغ  متالمحـــةمســـيح القاســـم بصـــلة تالزمّيـــة 

يتجاوب الشـاعر مـع  .نصهارلضياع وااللاّليت تعّرضت  برحم األرض توصله وتعترب حلقة وصل
مـــن مهـــوم وآالم مرتبطـــة البشـــر مـــا يعانيـــه  حنايـــا اســـتدعائهماينقـــل يف القـــدس وحيفـــا، و  مـــدينيت

 هـاتني املـدينتني ويكـفّ  عـودة ييـأس مـن ، وقـدجتماعيّـة السـائدة فيهمـابالكوارث السياسـّية واال
    .امحتالل علی عاتقهاالالنهب و مة  وقد يلقي صيانتهماعن 
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وعياً ملا سبق، تطمح هـذه الدراسـة أن تـدرس مـدينيت القـدس وحيفـا يف منـاذج مـن نصـوص 
مســيح القاســـم الشـــعرية الّـــيت حتمـــل مفـــردات هـــاتني املـــدينتني وتـــزاول احملـــاور الدالليـــة اخلاّصـــة يف 

ممّـــا يشـــمل تأرخيهمـــا وعروبتهمـــا مـــن النطـــاق اجلغـــرايف ظـــالل توظيـــف املفـــاهيم املشـــرتكة العاّمـــة 
عالقتهما مع فلسطني مثّ انفصاهلما عنها أثناء وقوعهما يف خمالب االحـتالل الصـهيوّين  وخلفية

وتغـــّري ظروفهمـــا حّتـــی إلقـــاء الضـــوء علـــی أبعادمهـــا الدينيـــة والسياســـية واالجتماعيـــة وكـــذلك مـــا 
إّن يؤّدي إلی حتويلهمـا مـن الصـورة اجلامـدة إلـی صـور حيّـة متوّسـعة بتقبّـل األحـداث املختلفـة. 

تــدّل علــی ضــرورة موازنــة هــاتني املــدينتني وأمهيّــة الّــيت الوظــائف الدالليــة مــن أهــّم اء، زاويــة مــا جــ
فيعمد الشاعر إلی استدعائهما مستمرّاً واإلحلـاح علـی توظيفهـا لتغطيـة  علی اإلطالق؛ تناوهلما

ــةاأل ــة احلامســة اّلــيت يأخــذها بعــني االعتبــار، زد علــی ذلــك مــا يع غــراض الذاتّي  رضــهاواالجتماعّي
الشاعر من أساليب فنّية قد يتّم الكشف عنها من خالل تنوير املضـامني والـرؤی الشـعرية. مـن 

التحليلـي أن جتيـب عـن ثالثـة  - تنوي هـذه الدراسـة معتمـدة علـی املـنهج الوصـفي هذا املنطلق 
  أسئلة تالية وهي:

فظـّي املـؤثّر شـعر مسـيح القاسـم مـن وجهـة التفاعـل الليف  ما مكانة مدينيت القدس وحيفـا - 
ا   ؟علی تعّدد دالال

بــأّي أبعــاد معرفيّــة يتعلّــق معظــم النظــرة إلــی مــدينيت القــدس وحيفــا يف شــعر مســيح القاســم  - 
  وفقاً للنماذج املقّدمة؟ 

مـــن يف شـــعر مســـيح القاســـم كيـــف يـــتّم تقـــدمي أبـــرز احلقـــول الدالليـــة املشـــرتكة للمـــدينتني  - 
  ؟منظور الرؤية والتشكيل

  
  البحثخلفّية  1.1

الّــيت رمــت إلــی دور القــدس يف األدب العــريب كثــرية جــّداً خبــالف مدينــة  الســابقة إّن الدراســات
حيفـــا الّـــيت تقـــّل الدراســـات اهلادفـــة إليهـــا. مـــن أبـــرز الدراســـات األدبيـــة واللغويـــة يف جمـــال مدينـــة 

 ) الّـيت ناقشــها رضـا علــي1967- 2004القـدس رسـالة القــدس يف الشـعر الفلســطيين املعاصـر (
م، ومقالـــة 2005حمّمـــد لـــدادوة بإشـــراف إبـــراهيم منـــر موســـی جبامعـــة بريزيـــت يف فلســـطني ســـنة 
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القدس بني نقوش اهلوية واشتغال املقاومة يف شعر حممود درويش اّليت نشـرها إبـراهيم موسـی يف 
م، وكتـاب القـدس يف 2011سـنة  Anaquel de Estudios Árabesاجمللّـد الثـاين والعشـرين جمللّـة 

م، وكتــاب القــدس يف عيــوم الشــعراء اّلــذي 2012الشــعر العــريب احلــديث لعبــد اهللا رضــوان ســنة 
دراسـة  ش؛يـشـعر حممـود درو  یللقـدس فـ يّ الرمـز  فيـاملوتم، ومقالة 2013نشره حمّمد قّجة سنة 

اّلـــيت نشـــرها حامـــد بورحشـــميت وكـــربی روشـــنفكر يف العـــدد الواحـــد والثالثـــني  ةيـــودالل ةيإحصـــائ
امن يف فصلّية "دراسات األدب املعاصر" جبامعة آزاد اإلسالمية يف جريفت من إيـران للمجّلد الث

م، ومقالة احلنني إلی القدس يف الشعر الفلسطيين املعاصر حملّمد حسني عبد الـرحيم 2016سنة 
الســماعنة الّــذي كتبهــا ونشــرها يف العــدد التاســع عشــر مــن اجلــزء الثــاين جمللّــة "البحــث العلمــي يف 

حضور مدينة القدس يف فكـر اإلمـام م، ومقالة 2018" جبامعة عني مشس يف مصر سنة اآلداب
لسـليمان قـوراري الّـذي نشـرها يف العـدد الثالـث مـن اجمللّـد  حممد البشري اإلبراهيمي جتلياتـه وآثـاره

  م.2018سنة  Apjir - Academic Platform Journal of Islamic Research الثاين جملّلة 
ن كثــرة الدراســات اّلــيت متّــت كتابتهــا يف حقــل املدينــة يف شــعر مســيح القاســم علــی الــرغم مــ

والسّيما مدينة القدس؛ ولكن مل يُعثر بينها علی دراسة خاّصة مبدينة حيفا يف شـعره أو مل تقـم 
بـــالبحوث فيســـتحّق اآلن أن منـــّر  دراســـة باملوازنـــة بـــني هـــذه املدينـــة وأيّـــة مدينـــة أخـــری كحيفـــا.

مســيح دراســات قريبــة منهمــا يف شــعر تركيزنــا علــی معظــم مــن  نزيــدو علــی هــذا الصــعيد املتنــاثرة 
  :مثل القاسم
بإشـراف  إميـان غالـب شـعبان مرقـةرسـالة ماجسـتري ناقشـها  ،املدينة يف شعر مسيح القاسـم - 

 نبتعريف املدالدراسة  قام الباحث يف هذه م.2006نادر قاسم جبامعة اخلليل يف فلسطني سنة 
  .املدن العربّية واألجنبّية، والتأرخيّية يف حنايا تطرّقه إلی مجيع شعر مسيح القاسم ودورها يف

القدس يف الكتابة الشـعرية التناصـية عنـد مسـيح القاسـم، مقالـة كتبهـا نـادر قاسـم ونشـرها  - 
يف العـــدد الثـــاين عشـــر مـــن اجملّلـــد اخلـــامس جملّلـــة "أمارابـــاك" الصـــادرة عـــن األكادمييـــة األمريكيـــة 

م. كمـــا يُـــری يف عنـــوان البحـــث، يهـــدف الباحـــث يف 2014ربيـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا ســـنة الع
هــذه املقالــة إلــی إضــاءة صــورة القــدس يف كتــاب القــدس لســميح القاســم مــن خــالل تواصــلها 

  بالرتاث الديين والتأرخيي واألديب واألسطوري والشعيب. 
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ا أمسـاء جـاد اهللا ، مقالقدس يف شعر (مسـيح القاسـم) مـن خـالل ثـالث قصـائد -  الـة نشـر
سامل يف العدد األّول من اجملّلد الثالـث والعشـرين جمللّـة "املنـارة للبحـوث والدراسـات" جبامعـة آل 

م. حتــاول الباحثــة فيهــا أن تكشــف عــن صــورة 2017البيــت يف اململكــة األردنيــة اهلامشيــة ســنة 
القـــدس يف شـــعر مســـيح القاســـم مـــن خـــالل ثالثـــة اّجتاهـــات بـــارزة وهـــي االّجتـــاه الرمـــزي واالّجتـــاه 

  املقاوم واالّجتاه االجتماعّي. 
يف شــعر (مســيح القاســم): "كتــاب القــدس" أمنوذجــاً، مقالــة  » توّجهــات "قصــيدة القــدس - 

 Apjir - academic platform journalا يف العـدد األّول جمللّـة كتبتهـا الباحثـة السـابقة ونشـر
م. إّن هـــــذه الدراســـــة مشـــــبهة متامـــــاً لدراســـــتها الســـــالفة وإّمنـــــا جـــــاءت 2018تركيـــــا ســـــنة  يف

قالــــب عنــــوان آخــــر؛ فهــــي تعــــاجل ثالثــــة اّجتاهــــات بــــارزة ســــبق ذكرهــــا مــــن الكاتبــــة يف  علــــی
  السابقة. املقالة

القيـاس عـن عـّدل شـامل مب هـو اإلتيـان اوالت املشـكورة املنصـرمة،عـن احملـ ما ميّيز دراستناإّن 
يف جمموعــات مســيح القاســم الشــعرية الكاملــة مــع متابعــة مــدينيت القــدس وحيفــا لتكــرار  الكّمــيّ 

دالليّـاً ولغويّـاً  حتلـيالً  إلـی هـذه احملاولـةأضـفنا كـذلك ، و حماورمها الداللية اهلاّمة اّليت تشرتك بينهما
امليزتـــان دراســـتنا هاتـــان حيـــث جتعـــل  بينهمـــا وظـــائف هـــذه احملـــاور املشـــرتكة وازنـــةمعلـــی يرتتّـــب 

من حيث إّن التجارب الشـعرية تنبثـق عـن  .عنيةامل اتيف الدراس تقّدما مّ ع طريقةً و  جاً  تلفخت
جتــارب اللغــة، فتنشــط مفــردات هــاتني املــدينتني يف إثــارة الصــور اإلحيائيــة واملعــاين الواســعة داخــل 
مــا املســتلفتة  مــا وخاّصــة مــن خــالل العكــوف علــی مفردا الســطور الشــعرية اّلــيت حتمــل مفردا

نــذ القــدم حتّــی اآلن وكــذلك تــتّم للعنايــة ميكــن الوصــول إلــی ظــروف خاّصــة ســادت فلســطني م
معاجلة األفكار واهلواجس واملواقف اّليت تتشّكل يف الشاعر أثناء مواجهته لتطـّورات واقـع احليـاة 

  فيهما وهو حياول أن يربزها يف أكوام األلفاظ املتقاربة معهما يف الرتكيب والداللة. 
غة يف الشـعر العـريب املعاصـر ملـا فيهـا حيمل استدعاء املدن أو توظيفها، قيمًة داللية وفنّية بال

وأصدق تعبري النعكـاس ثقافـة  لتأريخ احلياة احلضريّة خالصةً من حماوالت معرفّية واسعة جتعلها 
ــة؛ فتتغــّري صــورها عــرب الشــعوب وتطــّور األمــم . إّن املدينــة ظــاهرة مكانيّــة تابعــة للتطــّورات الزمنّي

ة ر ن والتكّيــف مــع أحــداث احليــاة الّــيت تطلــب الصــريو األزمنــة واألجيــال متزامنــًة مــع تغــّريات الــزم
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والتغيـــري النســــّيب يف نظــــرة النـــاس. لقــــد فرضــــت املدينـــة علــــی الشــــعر العـــرّيب املعاصــــر ضــــرباً مــــن 
املواجهــة وألوانــاً مــن الــرؤی والتشــكيالت املتناســبة مــع بيئــة يعيشــها الشــاعر أو مــا حيــوم حوهلــا 

ـــــة يف أدب 166: 2001(عقـــــاق،  تجّســـــد يف ذاكـــــرة صـــــدمة حضـــــاريّة تاملقاومـــــة ). إّن املدين
؛ )89 :1978(عبـــــاس، بتعـــــاد الغربـــــة واالمـــــن  ضـــــطراببالتضـــــايق واال هإبـّــــان شـــــعور  اإلنســـــان

 اً مهّمـ ومـا يبـدو عـن هـواجس الشـاعر وصـراعاته، فتجيب يف الشعر الفلسـطيين املعاصـر خاّصـة
تـزّودت . هـة نظـر الشـاعريف وج موقـف مشـرتك الّـذي يـذود عـناملقـاومّي  افزيف مجيعها هـو احلـ

ــــة املدينــــة يف الشــــعر الفلســــطيين املقــــاوم  غــــراضاأل خلــــقيف  أســــهمت ثريّــــةودالالت  برمــــوز فنّي
لوحـات ة؛ فهي تقدر علی التغيري الـدالّيل الواسـع واألخـذ برمـوز وصـور موحيـة فريـدة يف اجلماليّ 

  الشاعر الفنّية.
ــا تتجــاوز تسـتعري املدينــة يف الشــعر الفلســطيين املقـاوم نســيجها  ّ مــن الواقــع ومكّوناتـه، بيــد أ

املشــاهد وتســبقها بفضــل الطاقــة اإلحيائّيــة والــدفقات الشــعوريّة واخليالّيــة الّــيت تتــوفّر فيهــا وتتثّبــت 
يف خميّــل الشــاعر الفلســطيّين. تعــاين املدينــة يف الشــعر الفلســطيين املقــاوم كاإلنســان للغايــة، حتــزن 

تهـاب، فــال غـرو أن تكـون أوضـاع املدينـة يف أعمـال معظــم وتضـجر وتنقـل الشـعور بالغربـة واالن
الشــــعراء الفلســــطينيني، بأســــوأ صــــورة تنبــــع إلــــی حــــّد بعيــــد عــــن القهــــر السياســــّي، والضــــغوط 
االجتماعيّـــــة، والصـــــراعات الشـــــاملة الّـــــيت جتتـــــاح أبعـــــاد املـــــدن الفلســـــطينّية وتـــــدخلها يف شـــــراك 

  املوجات الدخيلة املباغتة بالنهب واالحتالل.
  

  وحيفا القدسنبذة عن  .2
إّن مدينــة القــدس أو بيــت املقــّدس مدينــة فلســطينية أصــبحت قضــيّتها حتّــی اآلن هاّمــة وخاّصــة 

إحــدی أهــّم املــدن يف بــالد الشــام ملوقعهــا الــديين «بالعنايــة يف الفكــر العــريب واإلســالمي؛ فهــي 
وية الــثالث، ففيهــا واالقتصــادي، فهــي قلــب بــالد الشــام وهــي املدينــة املقّدســة للــديانات الســما

ولـــد الســـّيد املســـيح (ع) وإليهـــا أســـري برســـول اهللا حمّمـــد (ص) وعـــرج منهـــا إلـــی الســـماء وهـــي 
أولی القبلتني وثالث احلرمني الشريفني بعد املسـجد احلـرام يف مّكـة املكّرمـة واملسـجد النبـوي يف 

لكيــان الصــهيوّين ). عنــدما امتــّد احــتالل ا208: 2008(ســلطان والغضــنفري، » املدينــة املنــّورة
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م لالســتيالء علــی وطــن قــومي ينهــي قضــّية شــتاته، فهــي ظلّــت حمــّط 1967إلــی القــدس ســنة 
اهتمام ملن يوّد الدفاع عن األرض والوطن، ومسرحاً لعرض الدفقات الشعورية وامللحمية حيـال 
ــــا االحــــتالل،  ــــا. إّن الصــــراعات واملآســــي الفلســــطينية الّــــيت تســــّبب  أزمــــات موجعــــة حّلــــت 

يف كافّــــة انصــــهرت يف بوتقــــة القــــدس وأثـّـــرت علــــی قضــــايا اإلنســــان املعاصــــر ومشــــاكله ومهومــــه 
  املعمورة. أرجاء

مـــن أكـــرب املــــدن الفلســـطينّية بعـــد القــــدس وتـــل أبيـــب مــــن حيـــث عــــدد حيفــــا تعـــّد مدينـــة 
 املوقـع على نقطة التقاء البحر املتوّسط وتضمن السهل وجبل الكرمل، وهـذاوهي تقع  السّكان،
ـــا التأرخيّيـــة بالغـــةً  وعســـكريّةً  جتاريّـــةً  أمهيـــةً  إليهـــا خـــّول  ).4: 2014(الوشـــاحي،  مـــن خـــالل فرت
الغــزو الصــليّيب  مــن انطالقهــا اّلــيت كــان ســتعماريّةاال هجمــاتللمــراراً  تعرّضــت هــذه املدينــة  لقــد

 تركــاعــن غريهــا مــن املــدن الفلســطينّية حب تــاز حيفــامت ، مــع ذلــكريخ النكبــة واالنتــدابأحــّىت تــ
ـــة ا أّول فعـــل «ظهـــرت فيهـــا؛ فهـــي  مقاومّي ـــزت عـــن غريهـــا مـــن املـــدن الفلســـطينية باحتضـــا متّي

مقـــــاوم، يعتمـــــد فكـــــراً إســـــالمّياً جتديـــــديّاً ويتبّنـــــی رؤيـــــة ثوريّـــــة أكثـــــر مشوليّـــــة لطبيعـــــة الصـــــراع يف 
). أبقی احتالل حيفـا وهزميتهـا ذكـری سـيئة يف ذاكـرة الشـعب 46: 2011(فارس، » فلسطني

ا وبعـث علـی وجمازر حبقّ م؛ فشّن الكيان الصهيوين عّدة غارات 1948 سنة الفلسطيين  سـّكا
  لشعب الفلسطيين يف مدينة القدس.كما قام بعدها مبثيله حيال ا اً مجاعيّ  همطرد

 مـــدينتني قـــد اجنـــّرت أمهّيتهمـــا البالغـــة يفيف الشـــعر العـــرّيب احلـــديث  وحيفـــا القـــدسكانـــت 
يســــتوحيها شــــعراء املقاومـــة علــــی املســــتوی العـــاملّي. لقــــد أحــــدثت جديـــدة التعبـــري عــــن جتــــارب 

منـاخ جديـدًة ال تنمـو وال تصـل إلـی االكتمـال إّال يف  رؤيـةً  القدس وحيفـا يف الشـعر الفلسـطيين
بزواياهـــا اإلنســـانّية،  ؤی واألفكـــاريف عمـــق الـــر وردت  أزمـــة فلســـطني الّـــيت هـــيو رئيســـة  هاجســـة

عراء الّــذين تنــاولوا هــاتني املــدينتني وغريمهــا مــن املــدن الفلســطينية ، ألّن الشــوالفكريّــة، والوجدانيّــة
جـــاءت أشـــعارهم مليئـــة باألســـئلة عـــن الـــوطن، معبـــأة «بوصـــفها موضـــوعاً رئيســـاً يف قصـــائدهم 

). 3: 2018(الســماعنة، » باللوعــة واحلســرة والتعــب واحلــزن والعواطــف املشــتعلة والغربــة القاتلــة
 مـع مواقـف يف تعامـل وحيفـا يتنـاول القـدس مأسـاويّةً  بعزفـه أحلانـاً املعاصـر  فلسـطيينالشـعر الإّن 

  ا.م جماهلعن التسّطح واإلمهال يف ونائياً شعبهما املقاوم 
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  . المدينة في شعر سميح القاسم3
مواقفــــه  يف واســــعضــــورها الة تســــطع حبمجالّيــــلغويّــــة  بنيــــة شــــعر مســــيح القاســــمحتمــــل املدينــــة يف 

ــ ذاتّيــةه الءاتــوانتماجتماعّيــة السياســّية واال ة مــن منظــار خيتلــف نســبّياً عــن جممــل املواقــف والقومّي
رأوا فيهـا تشــويهاً لطبيعــة اإلنسـان وجنايــة علــی «الّـيت يســتهدفها الشــعراء العـرب احملــدثون الّــذين 

إنسانيته وطبيعته وجماًال للقسـوة والظلـم واالختنـاق ورّمبـا أيضـاً مسـخاً ألخالقيـة اإلنسـان وخنقـاً 
). لقـــد اكتســبت املـــدن يف شــعر مســـيح القاســـم 125: 1391(بــالوي وآبـــاد، » وجدانـــه لنــداء

جتــارب املعيشــة الّــيت تتبلــور يف ســطوة مفــردات مكــّررة  تعــود خلفيّتهــا إلــی اقــف درامّيــًة خمتلفــةمو 
وغــزة ويافــا وأرحيــا ورفــح ونــابلس واخلليــل  وحيفــا "القــدس كـــيتحــّدث عنهــا الشــاعر يف قصــائده  

الّـيت ختـرج حـدودها مـن املدن العربّية سائر إشارته إلی  إضافًة إلیة وجنني وعكا"، ويافا والناصر 
 كـــاألراضــي الفلســطينّية، لكّنهــا تشــرتك للغايــة مــع أنــدادها يف جلّــة التجــارب واألحــداث الطارئــة  

الّــيت تــنعم يف الكنــز اللغــوي للشــاعر  املــدن األجنبّيــةكــذلك "بــريوت والقــاهرة وبغــداد وصــنعاء" و 
الّـيت  و...أبيـب وهريوشـيما وواشـنطن"   وتل ولندن "نيويورك منها ظم ألفاظ التشاؤم واإلدانةمبع

    ه الشعرية.ها يف دواوينألفاظتتوفّر 
دن املعاصـرة تشـّم منهـا رائحـة املـ عنـاوينالشـاعر  هلـا ختـارا هناك جمموعة مـن القصـائد الّـيت

 تنبـع الّـيت غـزّة"و" "،أخـيت صـنعاو" "،املدينـةمـن و" "هريوشيماو" "روماو" "،"بابل كـ وقضاياها
 عـن اً جـذريّ  اً مفهومـيف صـورها الشـعريّة  وتضـمن ة،ماعيّ جتواال ةالذاتيّ  ينابيع الشاعر عن هامجيع

 احلاليــة الدراسـة مـن اآلن فصــاعداً تبـذل. اهلويّـة الّـيت تعقــد الفنيّـة باملوضـوعّية وخصــائص اجملتمـع
علــی مكانتهمــا  قائمــةً مــدينيت القــدس وحيفــا ختــّص  عالمــات مكــّررةلكشــف عــن يف ا جهــدها

 يهــدفدالالت وصــور علــی  بــه الوقــوف تحّقــقه الشــعريّة ليجمموعاتــيف جــّل  غويــة والدالليــةالل
  الفت العناية. توظيفاً  توظيف املدينتنيخالل من الشاعر  إليها

  
  القدس وحيفا في مجموعاته الشعرية. مكانة 4

قـــد  الشـــاعر عتبـــار؛ ألنّ االو  حمـــّط القيمـــةيف  موقفهـــا مســـيح القاســـم فكـــان يف شـــعرأّمـــا القـــدس 
ثـــالث قصـــائد وهـــي "زنـــابق ملزهريـّــة فـــريوز" و"أخـــذة األمـــرية يبـــوس" و"فسيفســـاء خـــّص بـــذلك 
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لشـعب الفلسـطيّين ا تعـّرض هلـاعلی قّبة الصخرة" وتطّرق إليها من خالل التذكري بوقائع تأرخيية 
مـــن جهـــة  .إطـــالق ســـراحها يف نياملقـــاتل الصـــهيوّين ودور اللحـــتاال أنشـــطةوكشـــف فيهـــا عـــن 

. قبــل عنهــا غافــللتلام العــرب هــا وعّنــف احلّكــظروفب عنايــةال قّلــةالشــعب الفلســطيّين ل مالأخــری 
ـــة يف شـــعر مســـيح القاســـم حيـــّق أن خنطـــو  الولـــوج يف اجلانـــب الـــدالّيل عـــن اســـتدعاء هـــذه املدين

كــّررة يف مجيــع جمموعاتــه الشــعريّة لنتثّبــت منــذ البدايــة خطــوًة أولــی إلــی إضــاءة مــدی ألفاظهــا امل
  من دورها املثري وحضورها الالمع يف قصائد الشاعر من البدء إلی النهاية:

  
يّتضـــح أّن  ،األعلـــی رســـمال عـــن وظيفـــة القـــدس يف صـــدرت الشـــاملة الّـــيت حصـــائيةإلل وفقـــاً 

حبيــث إّن  مــرّةً  أربــع ومخســنييف مجيــع القصــائد  " أو "يبــوس"القــدس"لفظــة ب أتــیالقاســم مســيح 
أشغلت بينها مكانـًة أولـی بالنسـبة للقصـائد األخـری؛ ألنّـه جيعـل » أخذة أمرية اليبوس«قصيدة 

مواضــــيعها يف بيئــــة القــــدس ويصــــف فيهــــا الشــــؤون احلســــّية وغــــري احلســــّية مــــن حــــدائق املدينــــة، 
ـــا وأشـــواقها وصـــفاً رمزيّـــاً، ولكـــن لـــيس ملدينـــة  املثـــري ذا التكـــرارهـــ وأطفاهلـــا، وعّشـــاقها إلـــی رغبا

القــــدس مبعــــزل عــــن حمــــور أساســــّي يغلــــب علــــی نطاقهــــا الــــدالّيل وهــــو حمــــور احلــــزن، واملأســــاة، 
وحتّقــــق دالالت متشــــابكة تلقــــي ظالهلــــا علــــی معظــــم اضــــمحالهلا  تســــرع إلــــیـيت الّــــ بواعــــثالو 

ــا الشــاعرحمــاوالت ه بعــض مســاٍع و يف ثنايــا وإن تشــاهد أوصــاف املدينــة دينــة امل مــن يطالــب 
  .  علی تسرحيها وأبنائها
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نسبة تواتر القدس في القصائد
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يف  دوراً الفـت العنايـةهـا كمثيل لعـبي الشعريّة الكاملـة أعمالهيف  لفظة حيفاتكرار إّن 
ــــة علــــی أمهّيتهــــا مــــن كمــــا رســــم دالالت الشــــاعر وصــــوره الشــــعريّة   ــــدّل اإلحصــــائّية التالي ت

  النسبة:  جهة

  
مســيح القاســم بتــواتر يبلــغ عــدده مثــاين عشــرة مــرّة  شــعر يف حيفــا لقــد اســُتخدمت مدينــة
القطــار العائــد مــن «و» تعتــيم«مثــاين مــرّات، وقصــيديت » تغريبــة«جيلــو بينهــا نصــيب قصــيدة 

» انتقــــــــام الشــــــــنفری«و» ســــــــرية بريطــــــــافور«كليهمــــــــا ثــــــــالث مــــــــرّات، وقصــــــــائد » الصــــــــعيد
ّن تكرار مفـردة حيفـا يف مرّة واحدة. كما يبدو أ» املسافرون يف قطار املوت«و» الصحراء«و

 مبدينــــة جمموعــــات مســــيح القاســــم الشــــعريّة الكاملــــة ال يبلــــغ مســــتوی العنايــــة الّــــيت شــــاهدناها
ا بيد أنّ  القدس، قيمتهـا املعرفيّـة. يعـود  تعـّوض عـن اجلانـب الكّمـي وتزيـد مـن املّتسعة دالال

نـة، فيعاجلهـا بأسـاليب املدي هـذه حيـال الشـاعر يرمسهـا فّنيـة مرّد هـذه القيمـة إلـی رحابـة صـور
 املالبســـات مـــن خمتلفـــة تضـــمن غايـــة واحـــدة وهـــي تقـــدمي حلـــول مناســـبة علـــی إنقـــاذ املدينـــة

االشـــرتاكّية. يبـــدو أّن مســـيح القاســـم مل يقـــم  احلـــوافز علـــی تبتـــين الّـــيت الثـــورة وحتقيـــق املأســـاويّة
يف قصـيدة بتكرار رتيب يف استخدام مدينة حيفـا يف مجيـع قصـائده علـی قـدر مـا اسـتخدمها 

"تغريبة"؛ فهي قصيدة درامّية قّدمها الشاعر إلی الشـاعر الفلسـطيّين العمـالق حممـود درويـش 
أثناء خروجه من فلسطني واكرتث فيها بأحـداث مدينـة حيفـا إلـی جانـب مـدن العـامل ويقـيم 

  ة بينها وبني هذه املدينة أيضاً.العالق
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  عند سميح القاسم حيفا. القدس و 5
رفــة دور مــدينيت القــدس وحيفــا أكثــر مــن دور كمــّي ســبق يف قصــائده، ال بــّد هنــا للمزيــد مــن مع

  من االهتمام مبؤّشرات ووظائف داللية تربط بينهما ربطاً وثيقاً كما ميكن تصنيفها فيما يلي:
  
  مشهد مأساة األطفال 1.5

بنــــاء اليتــــامی يف طفــــال األبنــــاء واأل زاخــــرة بــــدور مدينــــةً  يف شــــعر مســــيح القاســــم تعــــّد القــــدس
؛ فحينمـــــا املنشـــــودة اإلنســـــانّيةالقيم بـــــ مفعمـــــاً  عامليّـــــاً  بعـــــداً  الشـــــاعر هميضـــــفي علـــــي؛ فأحـــــداثها

ليفجــع قلــب  بدايــةً  ؛نســانّية لتحقيــق هــدفنياإلوافز األطفــال يتجــاوز احلــدود إلــی احلــ ســتهدفي
م مـــن نصـــيبهذين العـــامل بإصـــابة األطفـــال األبريـــاء يف املعـــارك والســـّيما إن كـــانوا مـــن اليتـــامی الّـــ

الصــهيوّين  للكيــان عنيفــةال مارســةاملقســوة إلــی  ئليــوم مثّ وانعــدام احلمايــة،  وحــدةال ضــياع احلــرب
نتقـــام الّـــذي ال خيـــّص اال يطلـــبحتّـــی األطفـــال اليتـــامی؛ فمـــن األبريـــاء  يـــرحم أحـــداً  الّـــذي ال

م  مــن يــرافقهم يف كثــرية إصــابتهم وتــذّوق الظلــم واآلال اإلشــارة إلــی األطفــال فحســب بــل يضــمّ 
  :؛ ألّن هوالء األشخاص أكثر إصابة وتأّلماً من اآلخرين كما يقوللثكالی واأليامیكا

/  رُدَّ َمــن يَــذَبُح ِيف الَقــدِس الَيتــاَمی! / نِتقــاِم أظِهــر.. َورُّد اخلـُـَيالءيــا إلــَه اال! / يــا إلــَه اإلنِتقــامِ 
َـــــــــكَيظلِـــــــــ رُدَّ َمـــــــــنْ /  يَـــــــــاَمی ..َوالَثكـــــــــاَلی َواأل ـــــــــالما َمـــــــــنْ /  ُم ِمرياث  َيصـــــــــِلُب ِيف الَقـــــــــدِس السَّ

  )196و197 :1، ج1987  (القاسم،
هنا أصبحت القدس جمزرة لألطفـال وأنـدادهم املصـابني خبسـائر جسـيمة، فيعمـد الشـاعر يف 
حنايا توجيه النظرة إلی أوضاع اليتامی والثكالی واأليامی إلـی اسـتدعاء القـدس مـن خـالل صـور 
بصــرية ممزوجــة يســعی الشــاعر إلــی تصــويرها وبــّث مســحات مــن روحــه وطلبــه إلعــادة الظــروف 

بــدالً مــن تشــتيت املشــاهد املفجعــة فيهــا كمــا هــي، تعــين هــذه الطريقــة أّن الســابقة يف القــدس 
هذه الصور ليست مشـهدية بـل هـي صـور مركبـة ملتحمـة تنسـج مشـاهدها بإحكـام يسـتغرق «

فيهــا الشــاعر الكثــري مــن اجلهــد يف تصــويرها وبــّث روحــه وملكتــه الشــعرية التصــويرية فيهــا لفقــده 
. يســـتعني )5 :2014 (الســـامراين، »لـــی بنـــاء أحـــداثهاقدرتـــه علـــی خـــزن املشـــاهد املصـــّورة وع

ــالشــاعر ب منــذ بدايــة الــنّص ويطالــب بالتعجيــل يف حتقيــق  )1("ز"آريــوبطلهــا  ةامليثولوجيــا اإلغريقّي
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املطلــوب قبــل تصــويره حبيــث كأنّــه خــاب أملــه مــن مســاعدة أبنائــه ويســتعني باألســاطري؛ فيناديــه 
أفعـال عـرب توظيفـه  لثكالی واأليامی يف مدينة القدسحلق باليتامی واصورة ظلم وقهر  مثّ يعرض

 علــی. عــالوة ويصــلب" ،ويظلــم ،"يــذبح مضــارع تــدّل علــی مــدی جتــّدد هــذه اجلرميــة علــی غــرار
 صـِلبُ يَ َمـْن «يف سطر  علی مدار مدينة القدس، حيتفي الشاعر شخصّية األسطوريّةلا ستدعاءا

ـــالما  الكـــوارث لقّمـــة متثـــيالً  (ع)  الّـــيت حلقـــت باملســـيحبنـــوع املعانـــاة والضـــغوط » ِيف الَقـــدِس السَّ
    .مدينة القدس يذوقها األجيال الفلسطينيون مثلها يف يتالّ 

فضـــالً عـــن نظـــرة ســـوداويّة يقـــّدمها الشــــاعر مـــن املدينـــة يف هـــذه الفقـــرة، حيظـــی الــــنّص يف 
 تمّكـثن بالولكـ تفاقم احلزن واألمل بلسـان البنـت، الدالّة علی رتاكيبتوظيف الاملواصلة بكثرة 

ـذه ذلـك أنّـه يقصـد و جتيـاز حلـّده، دون االاملؤملـة  تقدمي املنـاخ الشـامل مـن الصـورةعند مرحلة 
ليـــدّل  علـــی اإلطـــالقوالعـــرّيب  إثبـــات الصـــور يف ذاكـــرة املـــواطن الفلســـطيّين خاّصـــةً جمـــّرد  اخلطـــوة
يف ذاكــرة الشــاعر  أّن احلــزن املعتــرب يفعلــه العــدّو الصــهيوّين مــن األعمــال البشــعة، غــري علــی مــا
آخــر؛ فمــا يريــد الشــاعر اهلــرب منــه إلــی موقــف نشــيط  والبنــاء القــدس ألال منــاص منــه  نصــيب

  زال يلّح علی وضع كامرياه علی أجواء معّتمة للمدينة وأبنائها؛ فيقول:
َمِّهـا َوَوِمهـك/  تَبـوُح لِلَمِدينـة/  َحزِينـه ِيف طاقـةٍ /  كُت بِنَت َعمِّ يْ أَ رَ  /  ِيف الشَّـوارِعُت رَأيْـ/  ِ

  )207 :1، ج1987(القاسم،  ضائع َوألَف ِطفلٍ /  ونَ َوإخوًة يَبكُ /  لَيًال ِمن الُعُيونِ 
إلــی الشــوارع  تنتهــي بصــريّة احلزينــة الّــيت يقــّدمها الشــاعر مــن أبنــاء القــدس، صــورة إّن الصــورة

عتمـدين علـی مـا م علـی حتقيـق مثـل هـذه الصـور عراء املعاصـرونالشـرد يـكما ومن خيتلفون إليها  
أدّقهــــــا وأجالهــــــا يغــــــّض الطــــــرف عــــــن  ال وصــــــفاً  ؛ فصــــــورة الشــــــوارع حتمــــــلالشــــــوارع يقــــــع يف

بفعـل  بنت ما وقع يف شـوارع القـدسسرد ال یعل هذه الفقرةتتوّقف  .)66 :1987  (عبيدات،
ی إلــ رؤيــة هــذا املشــهد) بــل أحــال كابوســاً  تُ يــ(حلمــُت) أو (رأ ُقــليَـ " البصــرّي وهــو مل تُ يــ"رأ

موم بــاهل مشــحون مبــاضٍ  ةتعّلقــتصــوير عمــق األحــداث امل يف تلــج ةّيــا ذاتري بكــام احملســوس الواقــع
 هــذا املقطــعهــذا وتبلــغ خيبــة األمــل يف  .نيقــيوال قــةياحلقب تفعــمبــل  ت خياليــةســيول واألحــزان

يصــنع مســتقبل  بطفــل املدينــة فيــه ضــياع هــا حينمــا يــأيت الشــاعر بالســطر األخــري خمّصصــاً ايت
، مــع الفــارق يف (ع) يوســفب يشــبه موقفــه علـی ســبيل مــا حلــقضــياع طفــل  أي ة،العربيّــالقـدس 
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أّن هذه الكارثة أّدت إلی ضياع ألف طفل ويف النهاية إلی تدمري القـدس بالكامـل؛ ألّن هـوالء 
وصـمودها؛ فحينمـا ّمت تـدمري احلصـن فلـن يبقـی  القـدس علی بقـاء حصن حمافظ األجيال مبثابة

  .أثر من املدينة أيضاً 
يربط مسيح القاسم مدينة حيفا بقضايا األطفال أيضاً والسـّيما عنـدما يريـد أن يصـّور املنـاخ 

 اخلرائـــبوقـــوع  حصـــيلًة دونهلـــا  تثمـــرمل الشـــامل هلـــذه املدينـــة مفعمـــاً باملالبســـات احلربيـــة الّـــيت 
وعلــی وجــه اخلصــوص مــا  هــاعلي الوضــع املأســاوّي املهــيمن إلــی إجــالء الشــاعر يميــلف والــدمار؛

  :ويقول العنيفة حتالل وممارساتهسياسة اال يستنكرحياول أن يف الوقت نفسه و ، تبط بأبنائهاير 
أوامـُر اجلِنـرَاِل  َصـَدَرتْ /  بِالغـارِة النازِيـِة املَسـائّيةِ  إيذاناً /  َحتْ َصّفارَُة اإلنذاِر َونـَوَّ  َوَلّما َزَعَقتْ 

ِظ الَتَجــوُِّل َوِحْفــ رِ ظْــحلَِ  وتــوميغن / ينغن َرَشاَشــاُت ســت َوانطَلَقــتْ /  الِســري ُجــون هــاروارد بِــتش
ـــــــالِم..  عائمـــــــًة ِيف أثـــــــريِ  ّيـــــــارُة الـــــــَوَرقِ طَ  كانَـــــــتْ /  َمـــــــَع َرَعشـــــــاِت أزهـــــــاِر الَربقـــــــوِق الَربيّـــــــة/  السَّ
 فـــــاهـــــا َحيْ َمدينـــــة امسُْ  ٌل ِمـــــنْ ْفـــــَو اِهللا، طِ ُفـــــُه َحنْـــــقِ نْ يُـ /  تقـــــايلٌّ وٌن بـُرْ أو َلَعلّـــــُه بـــــالُ /  الَغـــــريبِّ   الّســـــاِحلِ 
  )173 :4، ج1993  (القاسم،

إلقـــاء الضـــوء علـــی حالـــة الـــدمار واخلرائـــب يف مدينـــة حيفـــا عـــن طريـــق  الشـــاعر هنـــا حيـــاول
التعبري عـن ظـروف حتكـم عليهـا وتـؤّدي إلـی اخلـوف والقلـق يف أبنـاء فلسـطني وعلـی اخلصـوص 

 تســاهم جــّداً يوّجــه الشــاعر عنايتــه إلــی بواعــث التحــذير الصــوّيت كصــّفارة اإلنــذار الّــيت صــغارها.
يف معرفــة الداللــة الصــارخة مــن الــنّص، وهــذه الطريقــة هلــا دور كبــري يف معرفــة داللــة الــنّص. إّن 

 مبنزلـــــة القيـــــام بالعالقـــــة بـــــني الـــــداّل واملـــــدلول هـــــذا االهتمـــــام بالعالقـــــة بـــــني الصـــــوت والداللـــــة
 كـــكيــب  يف ترا  تتجّلــی بضــّجات عنيفــة عالقــةهــذه ال الشــاعر ّســدجي .)53 :1983  (املســدي،

ــــــذار" و"انطلقــــــت رشاشــــــات ســــــتينغن  ،و"أوامــــــر اجلنــــــرال الســــــريجون" ،"زعقــــــت صــــــّفارة اإلن
قّمـة االشـتباك والعنـف جبانـب بـراءة يرمسهـا علـی تنّص حيفا و مدينة يف  وقعتّلها ك ،وتوميغن"

هـــذه الغـــارة النازيّـــة  نتيجـــةيعـــرض الشـــاعر . لطفـــل مـــن مدينـــة حيفـــا، يلعـــب حينئـــذ بطـــائرة ورق
يف وسـعة اجللبـة والفوضـی يف املدينـة. تُـری  "رعشات أزهار الربقوق الربّيّـة"جسمية؛ فتؤّدي إلی 

تســّدد إلــی إثـارة أحاســيس القــارئ أثنــاء عــرض هــذا الــدمار يف  السـطر األخــري صــورة اســتعطافّية
لون برتقـاّيل، ينفقـه حنـو اهللا، كانت طّيارة الورق عائمة يف أثـري السـاحل الغـرّيب أو لعلّـه بـا«قول 
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شــيئاً  علــی الــرغم مــن تفاقمهــايف حيفــا  البســات احلرجــةامل ، ألنّ »طفــل مــن مدينــة امسهــا حيفــا
وجتعلــه يبتعــد تســطع يف وجــود طفــل مــن هــذه املدينــة  مــا زالــت أّن احلــوافز الضــيئلة غــري فشــيئاً،

ــ عنيويســته ليوّجههــا إلــی اللّــ ورقيّــة ائرةصــنع طــعــن ظــروف احلــرب ويشــتغل ب ه، كــأّن الشــاعر ب
ذه  يف ضـمري  ابـرح حييـ أّن األمـل مـا يدّل علی قدرة أجيال هـذه املدينـة وعلـیأن اللغة يقصد 

  .ها املناضلني املشاركني يف احلرب مباشرةكبار  أبناء حيفا من الصغار ناهيك عن
  
  هاجسة األصالة والهويّة 2.5

 ها باسـميسـتخدم ،وامتـدادها تأرخييّـاً  القـدس مدينـة أن يظهر أصالةالقاسم مسيح حينما يقصد 
يف فاحتـة  كمـا يقـوم  )2(القدس؛ فهي من أقدم املـدن علـی مـدی التـأريخ، ويناديهـا أحيانـاً بيبـوس

بوضــع مفــردة "يبــوس" خاّصــة بــني عالمــيت التنصــيص  »فسيفســاء علــی قبّــة الصــخرة«قصــيدة 
فيحّقـق هـذه  الّـيت يسـتخدمها مـراراً؛ يتخلّـی عـن رتابـة لفظـة القـدسو  أصالتها العريقة ليشري إلی

  بينه وبني املدينة: التساؤل واإلجابة حوار يشمل بطريقة الغاية
ســاِدرٌة ِيف  ِمئذنــةٌ /  ليــٌل َعَلــی الُقبــاب! / »يَبــوس«/  َنســيَتِين؟ - /  َمــا امسُــك يــا َعــروس؟ - 
  )209 :3، ج1993َوامرَأٌة بِالباِب (القاسم، /  الدَّهرِ 
ـــة انتباهـــهقصـــيدة هـــذه المـــن  لفقـــرة األولـــیايف  رب الشـــاعريعـــ ـــة إلـــی  عـــن غاي أصـــالة مدين
ــ " فيســـتدعيها ؛القـــدس ــ . هنـــا حيـــاول )3(واحـــد ريمعهمـــا يف تعبـــجيو  مثّ يربطهـــا بـــالعروس "بـــوسيبـ

الشــاعر أن يقــّرب مدينــة القــدس مــن نفســه ويزيــد بوصــفها بــالعروس مــن بصــمات اجلمــال فيهــا 
بتعريـــف هويّتهـــا اجلديـــدة بشـــكل آخـــر. خيلـــق الشـــاعر صـــورة منـــذ بدايـــة الـــنّص، لكّنهـــا تقـــوم 

ــا تعتــرب وجودهــا وعــاء يشــمل  ّ اســتعاريّة مــن املدينــة وجيعلهــا يف مقــام التعريــف بنفســها؛ غــري أ
مجيــــع احلــــاالت الذهنّيــــة كصــــورة ليــــل علــــی القبــــاب ومئذنــــة ســــادرة يف الــــدهر وامــــرأة بالبــــاب، 

ــة تقــع يف وعــاء مدينــة القــد ، فيهــا معــامل انــدثار ودمــار واســع س وتعــّرب عــنبوصــفها صــور ذهنّي
ويواجههـــا يف مقـــام النكـــران أو  هـــذه املدينـــةعـــن والســـّيما حـــدث ذلـــك عنـــدما ابتعـــد الشـــاعر 

ا يف ذاكـرة  االحتالل ما فعله تأثري ) ليدّل علیَتِين؟يَنس( النسيان يف طمـس آثـار املدينـة ونسـيا
  .الشعب الفلسطيين
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منـــذ احتالهلـــا فبالشـــقاوة واألحـــزان، شـــجينة ومثقلـــة اســـم صـــورة القـــدس يف شـــعر مســـيح الق
حلقــت مصــائب مجّــة باألبنــاء املشــّردين خاّصــة، حيــث بلغــت األزمــة والفوضــی حيــاهلم مســتوی 
عالياً جعل الشـاعر خيّصـص بعـض مواضـيعه عـن تنبيـه الشـعب الفلسـطيين إلـی عراقتهـا وأصـلها 

يدة "زنـابق ملزهريـة فـريوز" مـن خـالل إضـاءة العتيق. علی سبيل املثال يقوم الشاعر يف فاحتة قص
مــن القــدس العتيقــة  تعســةشــقّية بنــت حتمــل املزهريــة بنظــرة  املأســاة يف مدينــة القــدس برســم وجــه

  :ويناديها قائالً 
 تيقـــــــهالعَ  سِ القـــــــدْ  نَ ِمـــــــ/  الشـــــــقّية والنظـــــــرةَ /  املزهريّـــــــه محلـــــــتِ ة / ديقَصـــــــ يـــــــا أيـــــــنَ  نْ ِمـــــــ - 

  )206 :1، ج1987  (القاسم،
الضــوء علـی مشـاهد املدينـة بعــد  لقـاءإل املالحـظ أّن مسـيح القاسـم يف هــذه الفقـرة يقـوممـن 
مّتصـفة مبعظـم االنفعـاالت والتــأثريات، فيعـرب عـن عجبـه مــن  صـورة بنــتالتوّقف عنـد بـ ،بهـا

بعــدما وضــع عليهــا االســتعمار  –ولــو كانــت عتيقــًة قدميــًة  - تواجــد املزهريّــة يف مدينــة القــدس 
ـــذا التعبـــري إعـــادة األزهـــار يـــده، فكأنّـــه  ال تنبـــت فيهـــا األزهـــار وال تزهـــر. ينـــوي مســـيح القاســـم 

والســعادة والفــرح يف نظــرة األطفــال إلــی هــذه املدينــة، كمــا يتبــّني أّن الشــاعر يســرد أزمــة احلــدث 
يف القــدس بالتجــاوب مــع صــديقة تعــّرب عــن موقفهــا ورؤيتهــا ملــا يــتّم عرضــه يف الــنّص عــن طريــق 

أمنــاط  ) مــن (Mikhail Bakhtinبــاختنييعتــربه ميخائيــل  .Pure dialogue)(حــوار خــالص 
بإمكـــــان الكاتـــــب أّال حيـــــّدد «ويزيـــــد مـــــن أمهيّتـــــه مـــــن حيـــــث إنّـــــه   )Polyphony(البوليفونيـــــة 

» علــی صــعيد اللغــة وأنّــه يســتطيع أن ينقــل نوايــاه مــن نســق لغــوي إلــی نســق لغــوي آخــر  موقفــه
). هنـــا يريـــد الشـــاعر أن يزيـــل ســـلطته علـــی الـــنّص منـــذ فاحتـــة القصـــيدة 83: 1987  (بـــاختني،

بتنويــع وجهــة النظــر األخــری يف فكــرة واحــدة يــتّم عالجهــا يف احلــوار اخلــارجي؛ فينصــرف عــن 
معاجلة أزمة القدس مباشرة بلغته بل يعكف علی حّث الشخصية املشاركة يف احلـدث (البنـت) 

تكـون صـيغة االسـتفهام مـع أسـلوب النـداء مـن آليّـات علی اإلجابـة عـن سـؤاله املسـتهدف؛ إذ 
احلــوار إلثــارة الشخصــية وحتفيزهــا علــی الــدخول يف صــلب املوضــوع وهنــا يســتفيد الشــاعر كلتــا 
اآللتني وصوًال إلی إجابة يتوقّعها ويربطها باملكـان؛ إذ لـو مل يكـن هكـذا، ملـا اسـتخدم اسـتفهام 

زهريــة والنظــرة الشــقية بــل اســتخدم هــذا التعبــري وملــا أغــدق علــی البنــت ميــزة محــل امل» مــن أيــن«
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مــن القــدس «عــن قصــد ليصــل إلــی إجابــة مطلوبــة تصــدر مــن لســان الشخصــية الدخيلــة وهــي 
  وظ الشاعر وحتافظ علی حرفيته.اّليت تتناسق مع ملف» العتيقة

ــذا الصــدد إلــی مالمــح مناهضــة ملــا  قــد يتوّجــه الشــاعر يف عــرض صــور مــن مدينــة حيفــا 
ها يصــففتــه كمدينــة فلســطينّية عتيقــة كمــا تقــّدم بشــأن القــدس؛ فيســلب منهــا العراقــة و تنبغــي معر 

فيعتمــــد  ربيبــــة لالحــــتالل الصــــهيوّين. تصــــبح مدينــــة حيفــــا مزيّفــــة ناجتــــة عــــن الظــــروف احلرجــــة،
 ، علی استكشاف بواعث تسبّبت ببنـاء مدينـة حيفـا»تعتيم«الشاعر يف مطلع قصيدة توسم بـ 

  حّولتها إلی مدينة نشأت وترعرعت يف خمالب االستعمار: اّليت فقدت أصالتها مثّ 
اِيف َجـوِف َصـخْ /  »فاَحيْ «مسوها أوَ  دينًة..َحَفُروا مَ /  ةِ اهلائلَ  رِة اجلِرانيِت الليلّيةِ ِيف َصخْ  /  ِر

ــَبهــا كالعــادَ َوُمتــارُس ُرعْ /  )4(َترَتِعــُد َحيفــا كيوناتــان ــ/  ريَّةِ ِة السِّ ُهــَو الــَربُق /  حُ يــُد الســانِ حِ وُء الوَ الضُّ
تـََری َحقيقَتهـا َحتـَت  أّن َحيفا ال َغريَ /  ةيَّ شِ ذاِر الَوحْ َصّفارُة اإلنْ /  اّلذي ُتشِعُلُه ِيف كُهوِف الرُّوحِ 

  )265و266 :2، ج1993(القاسم،  وءِ ِف الضُّ َسيْ 
هلـا يبلـغ مـدی كراهيّتـه مدينـة حيفـا و يعرب عـن اسـتيائه مـن  شاعريبدو يف هذا املقطع أّن ال

خمتلقـــة؛ فحفـــر الصـــهاينة مدينـــة يف صـــخرة اجلرانيـــت الليلّيـــة وّمسوهـــا حبيفـــا مدينـــة  مبلغـــاً جيعلهـــا
ـا مل تكـن منـذ البـدء مدينـة فلسـطينّية ّ ـا مـن حسـب تعبـريه، كأ حتـّول ومهانـة مفرطــة.  ملـا حلـق 

ـــا  ارة عبـــ تحديـــدبيـُــری منـــذ بدايـــة الســـطر أّن الشـــاعر يـــرفض أصـــالة مدينـــة حيفـــا ويظهـــر بطال
الّــــيت  »يف صــــخرة اجلرانيــــت الليليّــــة اهلائلــــة حفــــروا مدينــــة«بــــالنفور واالمشئــــزاز كجملــــة  مكتّضــــة

أّن حيفـا أخـذت قسـاوة القلـب  علـی تضمن الرموز التقليديّة يف تشكيل الصورة الشعريّة؛ فتدلّ 
 الســـواد مـــن الليلـــة. مل ميـــنح الشـــاعر لصـــخرة اجلرانيـــت صـــفة "املظلمـــةمثّ مـــن صـــخرة اجلرانيـــت 

مثّ يغـــدق  والســـوداء والقامتـــة و..." بـــل جيـــنح إلـــی صـــفة "الليليّـــة" الّـــيت تزيـــد مـــن ميســـم الســـواد،
عليهـــا صـــفة (اهلائلـــة) ليزيـــد مـــن تشـــويه الصـــخرة. علـــی الـــرغم مـــن أّن حيفـــا نشـــأت يف جـــوف 

وال تـری حقيقتهـا  )Yonatan Netanyahu(   صخرة صلبة وليلّية هائلة، ترتعد كيوناتان نتنياهو
تـــنجم عـــن أصـــالتها الفلســـطينّية. يف هـــذه الصـــورة يكســـب الشـــاعر ملدينـــة حيفـــا شخصـــّية الّـــيت 

بشـــريّة ضـــعيفة تعجـــز عـــن معرفـــة حقيقتهـــا وتقـــع حتـــت ســـيف ضـــوء يســـلب منـــه الرؤيـــة الذاتّيـــة 
نوعــاً مــن » ســيف الضــوء«ناهيــك عــن رؤيتــه الوثيقــة للعــامل اخلــارجّي. خيلــق الشــاعر يف مرّكــب 
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بإضــــافة "الســــيف" إلــــی  بــــني حاّســــيت اللمــــس والبصــــر )Synesthesia( )5(يّ االشــــتباك احلواســــ
. إّن الرتاســل بــني اللمســّي واملرئــّي خيــّص األشــياء املاديّــة ويــرتبط مبواقــف خائبــة يف أفــق "الضــوء"

)، وهنــا ينــزاح الشــاعر عــن النســقية التقليديّــة 60: 1437انتظــار القــارئ عــادة (جنفــی إيــوكي، 
ــة إلــی عالقــة مزدوجــة بــني اللمســ ّي واملرئــّي ليبــدي اســتحالة معرفــة حقيقــة حيفــا اّلــيت تبــدو مرئّي

  بالضوء وملموسة بالسيف.
  
  أزمة التقصير والالمباالة 3.5

إلی رسم مناخ درامّي شجني ملدينة القدس وأبنائهـا مـراراً،  مييل القاسمعلی الرغم من أّن مسيح 
ّري اّجتاهــه حنوهــا ويراهــا مدينــة ُمنيــت ويبــادر توســعة دالالت احلــزن واألســی فيهــا، بيــد أنّــه قــد يغــ

علـــی  التكـــاتف والتعاضـــد بعالمـــات التـــواين والفتـــور يف احلفـــاظ علـــی قيمهـــا حبيـــث حتتـــاج إلـــی
زنبقــًة حزينــة قــد  ،"وزري فــ ةيّــ"زنــابق ملزهر زمــة. يصــّور الشــاعر يف فقــرة مــن قصــيدة مــن األ إنقاذهــا
  حلفاظ عليها:إلی التقصري يف ا لتنبيهها مبدينة القدس حتالل صارخةً جبرائم اال ُذحبت

ا َمذْ دْ َوَجــ/  بِنــِت َعــمّ  َدمِ  ِمــنْ /  زَنَبَقــٌة َحزِينــة دينــة/  ِيف طاقــة َمفُتوحــة/  بُوحــةً ُ
َ
/  َتصــيُح بِامل

  )208و 209 :1، ج1987(القاسم،  !!ِن َعمِّيقُوِيل ِالبْ 
عـن اسـتيائه  ويعـرب يف مدينـة القـدس حـتاللمهجيّـة االهنا يعمد الشاعر إلی إظهـار مـدی 

ـا تشـبه مـن يسـتحّق الصـياح والتحـذير، ّ مبتغـی إثـارة  هادفـاً إلـی من تغافل هـذه املدينـة حبيـث إ
ـــذا الصـــدد هـــو تركيـــز الشـــاعر علـــی ؛ املدينـــة الغاطســـة يف النـــوم مـــع أبنائهـــا فمـــا يهـــّم القـــارئ 

بالزنبقــة  لهاختيــار ألفــاظ مكّملــة مثــرية تســاهم يف حتقيــق بــوارق األمــل يف خــالص املدينــة كتوّســ
احلزينة اّليت تدّل علی مالمح الرباءة والرقّة، ولكن يربطها الشاعر بدم بنت العّم ليزيـد مـن شـّدة 
ذا الوصف بل يُكثـر مـن املبالغـة يف االسـتطراد يف  الكوارث واإلساءة إليها. مل يكتِف الشاعر 

ا "إنــارة معانــاة الزنبقــة ليعــّرب عّمــا يــراه مباشــرة فيقــول  ُ ليشــعر  "بوحــة / يف طاقــة مفتوحــةذموجــد
مكشــوفة للعيــان.  واضــحة، ال ختتفــي عــن العيــون بــل الصــهاينة يقرتفهــاأّن اجلــرائم الّــيت القــارئ بــ

يف مواصلة الفقرة ينزاح كـالم الشـاعر عـن العـادة يف إظهـار حالـة الزنبقـة إلـی أسـلوب التبـاين أو 
التقابــــل الّــــذي يُعتــــرب مــــن مظــــاهر االنســــجام يف الــــنّص؛ فيــــتّم فيــــه حتديــــد العالقــــات املتنــــافرة 
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). إّن 337: 2002واملتناقضـــة علـــی الوصـــول إلـــی زوايـــا الـــنّص الفكريّـــة واجلمالّيـــة (مصـــطفی، 
الشـــاعر للمبالغـــة يف إضـــاءة حالـــة الزنبقـــة احلزينـــة يعـــاجل نوعـــاً مـــن أســـلوب التبـــاين؛ ألّن اعتبـــار 
الصيحة قبل الذبح مقبول لدی العقل، ولكن تقدمي الذبح عليهـا بعيـد عـن العقـل السـليم. إّمنـا 

ــذا االنزيــاح الــدالّيل أن يطلــب مــدی الصــمود واملقاومــة الّــيت تنتهــي إلــی حتريــر  الشــاعر يقصــد 
القـــدس حبيـــث إّن هـــذا الصـــمود يســـتمّر يف طريـــق املبـــادئ العليـــا حّتـــی يلفـــظ فيهـــا الفلســـطيين 
أنفاســه األخــرية، لكــّن املطلــوب كــان غــري متــاح مــن أجــل انغمــاس املدينــة يف النعــاس والتغافــل 

ا ال تبايل مبا حيدث حوهلا. ّ   حبيث إ
املعاديـة للشـعب الفلسـطيين يف  املـدنه إلـی تتوّجـقاسـم مدينـة يف شـعر مسـيح الحيفا كانت 

فيسعی الشاعر أن يعرب حدودها كثـرياً ويعـاجل جوانـب سـلبّية مـؤامرة يبعـدها عـن الوحـدة  العامل؛
ـا مـع املـدن األخـری  هذه املدينة احتالل القومية. لقد أصبح يسـوق الشـاعر إلـی توسـعة عالقا

جاً معادياً لفلسطني،  الوحـدة القوميّـةالعالقة الشاعر الفلسطيين يعتـرب  فجعلت هذه اّليت تتّبع 
. )51 :1390(روشــــنفكر واآلخــــرون، أيضــــاً  علــــی خــــارج حــــدودها يف شــــعره ملــــدن فلســــطني

يعــرب مســيح القاســم يف قصــيده موســومة بـــ "تغريبــة" عــن حّبــه لصــديقه حممــود درويــش ومــا زال 
يعـرب عـن امشئـزازه مـن مدينـة  يدعوه إلی البقاء يف أرضه دون اللجوء إلی مـدن أخـری؛ فحينئـذ

  لندن اّليت باتت مّتجهة إلی حيفا ويقول: 
لِلُْنــدَن َوْجهــاِن / َوْجــٌه حليفــا / َوحنــُن َرفيقــاِن / َخْصــماً وإلفــاً ../ يُؤرُِّخنــا احلُــبُّ َواملــوُت / ِيف 

    )687 :2، ج1993(القاسم، َدفْـَرتِ األْرِض 
مــن مدينــة حيفــا بالكامــل ويفكــر يف إنقــاذ  كمــا يبــدو يف الفقــرة العليــا خــاب أمــل الشــاعر

صديقه بدالً من العثور علی حلول لتخليص املدينة من الظـروف احلرجـة. لقـد اّختـذ الشـاعر يف 
هذه الفقرة للندن وجهني؛ أحدمها ملدينة حيفا حبيث إّن منتصفها مـن جهـة النهـب واالحـتالل 

ـا مـع الكيـان الصـهيوّين يف إقامـة كيانـه ينتمي إلی البلدان األخری؛ فينّدد الشـاعر بـإجنلرتا لت عاو
يف مدينــة حيفــا. هــذا العمــل يــؤثّر علــی نظــرة الشــاعر إلــی مدينــة حيفــا وُمييلــه إلــی موقــف الــرتّدد 
واالرتيــاب مــن صــدق انتمائهــا إلــی فلســطني. هنــا يتعــّرض القــارئ لنــوعني مــن املكــان وأحــدمها 

لغــري يعــين االنتــداب الربيطــاين يف املكــان حيفــا هــو املكــان املعــادي الّــذي أخضــع لوطــأة ســلطة ا
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ذه السـلطة، والثـاين هـو املكـان األليـف الّـذي  املعادي اآلخر (لندن) حبيث إّن السارد يعرتف 
ينحدر أصله منه وهو األرض. يعامل الشاعر مدينة حيفـا بوصـفها مدينـًة اّختـذت وجوهـاً مليئـة 

؛ فيدعو الشاعر صديقه (حممـود درويـش) إلـی بتناقضات العامل يف جمال األخذ بأصالتها العربية
تـــرك لنـــدن واختيـــار أرضـــه للبقـــاء والعـــيش؛ ألّن حـــّب األرض واملـــوت مـــن أجلهـــا ينتهيـــان إلـــی 
ــا  احلميــة واالنتمــاء، ويعــّدان ضــرورة حيــاة واســتيطان، وال اهلــرب إلــی مدينــة لنــدن غــري املوثــوق 

  يطرة الكيان الصهيوين واحتالله.اّليت مييل وجه منها إلی حيفا اّليت تقع اآلن حتت س
  

  النتائج. 6
ــــ. 1 ــــدّل اجلان ــــه الشــــعرية ي ب الــــوظيفي يف اســــتخدام لفظــــة هــــاتني املــــدينتني يف مجيــــع جمموعات

الكاملة علی تفّوق معّدل تكرار لفظة القدس علی حيفا، يف حـني يبلـغ مـدی تكـرار لفظـة 
حيفـــا نصـــفها علـــی التقريـــب وهـــذا التفـــّوق يعـــود إلـــی كثـــرة اســـتهداف القـــدس يف الشـــؤون 

ّيما مشـــاركتها احلّيـــة يف حتقيـــق مظـــاهر املقاومـــة الّـــيت اإلنســـانية واالجتماعيـــة والتأرخييـــة والســـ
 يدّل عليها معظم مناذج الشاعر. 

بصـــبغة  حتـــت وطـــأة األحـــداث املؤملـــة وحيفـــا يف شـــعر مســـيح القاســـم القـــدس تامـــدينتـــرزح . 2
موضوعية ترافقها األوصاف الشعرية أيضاً، مع الفارق يف أّن الشـاعر ينظـر إلـی القـدس مـن 

ا األبريــاء، يف حــني الــداخل ويرّكــز في هــا علــی مضــاعفات االحــتالل اّلــيت تتجّلــی يف ســّكا
يتّم تركيز الشـاعر حيـال مدينـة حيفـا علـی إنـارة بواعـث األزمـة والكشـف عـن الـدواعي الّـيت 

 أّدت إلی وقوعها. 

لقد وصل البحـث بعـد رصـده مالحضـات دالليّـة يف موازنـة مـدينيت القـدس وحيفـا يف شـعر . 3
هاجسـة ، و مشـهد مأسـاة األطفـالی ثالثة مواضيع مشرتكة ميكن مجعهـا يف مسيح القاسم إل

  بشأن األحداث الداخلّية. والالمباالة ريأزمة التقص، و ةيّ األصالة واهلو 
مـــا املشـــرتكة مـــع مأســـاة  متتـــاز داللـــة. 4 مـــدينيت القـــدس واحليفـــا يف شـــعر مســـيح القاســـم بعالقا

لكـــن يلـــج الشـــاعر أثنـــاء تقـــدمي قضـــّية أبنـــاء أطفاهلمـــا األكثـــر إصـــابة بالـــدمار واخلســـارة، و 
القــدس يف عمــق األحــداث مباشــرة عــرب الرتكيــز علــی مشــاهد إراقــة دمــائهم والقضــاء علــيهم 
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يف الشـــــوارع، يف املقابـــــل ميتـــــاز اجلانـــــب اإلنســـــاين لألبنـــــاء يف مدينـــــة حيفـــــا بإضـــــاءة رؤيـــــا 
ـــذين يبتعـــدون عـــن الفوضـــی ومـــواجهتهم لقنابـــل الصـــهاينة با  األطفـــال أللعـــاب الصـــبيانية اّل

 والتوّسل إلی اهللا.

قد يقتنص الشاعر من القدس وحيفا دالالت زمنية عاكفة علـی أزمـة األصـالة واهلويـة معـّرباً . 5
عــن مفارقــة دالليّــة يف إعطــاء األصــالة لبعضــهما وســلبها عــن اآلخــر، فيعامــل مدينــة القــدس 
بوصـــفها مدينـــة عريقـــة ذات مالمـــح مجيلـــة قـــد تغـــّريت اآلن مـــن حيـــث الظـــاهر، ولكـــن مل 

يناديهـا الشـاعر ويقـيم معهـا احلـوار اخلـارجي ليحـافظ علـی عالقتـه يُطمس أساسـها؛ مـن مثّ 
 معها وانتمائه إليها. 

هذا وقد كانت مدينة حيفا يف شعر مسيح القاسم مدينة خمتلقة ختلـو مـن أصـالة عائـدة إلـی  .6
ـــا مل تكـــن عنـــده منـــذ البـــدء منحـــدرة مـــن حـــدودها ومتعّلقـــة  ّ األرض الفلســـطينية حبيـــث كأ

ا بعـد احتالهلـا، وعندئـذ يـنّم عـن دور الكيـان بشعبها، فقد يعز  و إليهـا أوصـافاً سـلبية أخـذ
ويدها.   الصهيوين يف إضاعة هويّتها وتطبيق عملّية 

قــد تــؤّدي موازنــة القــدس وحيفــا يف شــعر مســيح القاســم إلــی أزمــة التقصــري والالمبــاالة، تعــين . 7
بيــه والتحــذير مــن ســوء التصــّرف مرحلــة تقابلــه معهمــا يف صــورة حيّــة وإعطائهمــا داللــة التن

ا إلـــی  والعمـــل، فيحـــاول تنبيـــه القـــدس بالصـــياح؛ فهـــو مـــا يـــزال يأمـــل يف إنقاذهـــا واســـتعاد
أرضها، ولكن ينظر إلی حيفا كمدينـة متوّجهـة إلـی الـدول املعاديـة لفلسـطني، فهـو خبـالف 

 القدس ال يأمل يف إنقاذها بتاتاً.
  

  الهوامش
ام يف تـــأريخ امللحمـــة اليونانيّـــة لعكوفـــه علـــی املعركـــة واألخـــذ بالثـــأر يلّقـــب بإلـــه الـــدمار واالنتقـــ. 1

  ).138: 1430(كورتل، 
طلـــق علـــی مدينـــة القـــدس / شـــامل / أوروســـامل، وهـــي مـــن إحـــدی املـــدن يُ  اســـم ثـــانٍ  إّن يبـــوس. 2

، هيئـة املوسـوعة الفلسـطينية( ريخ وكـذلك يف التـوراة عـّدة مـرّاتأالكنعانية اّليت ثبت امسها يف الت
 ).797: 6، ج1990
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الشـطر األّول ما عـّرب عنـه "عبـد القـادر العـزة" يف  يشبه اجتماع يبوس والعروس يف تعبري الشاعر. 3
علـی سـبيل  )36: 1989) أنَا الَعُروُس/ َوبِنُت َمن َخـطَّ اَحلَضـارَة (العـزة، ُبوسُ يَـ َوأنَا (« تهيبمن 

التنـــاّص. يغـــّري مســـيح القاســـم بنيـــة الـــنّص الغائـــب الرئيســـة ويعـــّدهلا بوضـــع الســـؤال هلـــا ونـــدائها 
" يف بـوسي"العـروس" و" نيب كالمها  معوتقدمي العروس وتأخري يبوس يف سياق جديد، ولكن جي

 .القدس تعّرب عن نفسها اندعويشطر واحد 

 ائيلية وهو شقيق بنيامني نتنياهو.ات الدفاع اإلسر أحد الضّباط الكبار لقوّ . 4

 .تراسل احلواّس أو احلّس املتزامن. 5

  
  والمراجع المصادر

  الكتب .1
  القرآن الكرمي.

، القـــاهرة: دار الفكـــر للدراســـات 1م). اخلطـــاب الروائـــي، ترمجـــة حمّمـــد بـــرادة، ط1987بـــاختني، ميخائيـــل (
  والنشر والتوزيع. 

  .دار اخلليج للنشر والتوزيعالقدس يف الشعر العريب احلديث، عمان:  .م)2012رضوان، عبد اهللا (
ــــاس، إحســــان ــــوطين للثقافــــة والفنــــون ا م).1978( عّب ّجتاهــــات الشــــعر العــــرّيب املعاصــــر، الكويــــت، اجمللــــس ال

  .واآلداب
  الفلسطينني.: منشورات اّحتاد الكّتاب ، القدسوالوّد القدمي مشوس الصباح م).1989( ردالعزة، عبد القا
م). داللة املدينة يف اخلطاب الشعري العريب املعاصـر؛ دراسـة يف إشـكالّية التلّقـي اجلمـايل 2001عقاق، قادة (

 للمكان، دمشق: اّحتاد الكتاب العرب.

  العودة. ، بريوت: دار1ديوان مسيح القاسم، ج م).1987( القاسم، مسيح
الســــعاد  الكويــــت: دار ،6و4و3و2جمســــيح القاســــم،  األعمــــال الكاملــــة للشــــاعر م).1993( ............
  الصباح.
 ، قطر: وزارة الثقافة والفنون والرتاث. 1القدس يف عيون الشعراء، ط .م)2013قّجة، حممد (

  قاموس أساطري العامل، ترمجة سهی الطرحيی، سورية: دار نينوی. ق).1430( كورتل، آرثر
  الطليعة. ، بريوت: دار1النقد واحلداثة، ط م).1983( السالم املسدي، عبد

  ، فلسطني: مكتبة املهتدين.6، ج1م). املوسوعة الفلسطينية، ط1990( هيئة املوسوعة الفلسطينية
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  واألطاريحالرسائل  .2
صــورة املدينــة يف الشــعر العــرّيب احلــديث، رســالة ماجســتري،  م).1987( عبيــدات، زهــري حممــود ســليمان عــزام

  أردن. جامعة الريموك،
)، رســـــالة 1967- 2004م). القـــــدس يف الشـــــعر الفلســـــطيين املعاصـــــر (2005لـــــدادوة، رضـــــا علـــــي حمّمـــــد (

  ماجستري، إشراف إبراهيم منر موسی، فلسطني، جامعة بريزيت.
 ، فلســــــطني،املدينــــــة يف شــــــعر مســــــيح القاســــــم، رســــــالة ماجســــــتري م).2006( مرقــــــة، اميــــــان غالــــــب شــــــعبان

  اخلليل. جامعة
م). احليــاة اإلجتماعّيــة لفلســطينيني حيفــا يف ظــّل اإلحــتالل اإلســرائيلي، 2014عبــد اهلــادي (الوشــاحي، والء 

    رسالة ماجستري، جامعة الريموك، األردن.
  

  مؤتمراتالمجّالت وال .3
، فصــــلنامه نقــــد و »اســــتدعاء املــــدن يف شــــعر حييــــی الســــماوي«ش). 1391بــــالوی، رســــول ومرضــــّية آبــــاد (
  .  121- 136، صص 6، ش2ادبيات وعلوم انسانی دانشگاه رازی، سادبيات تطبيقی دانشكده 

هـای مقاومـت  مايه حتليل تطبيقی درون« ش).1390( حسينعلی قبادیو  مرتضی زارع برمی ؛روشنفكر، كربی
، فصــــلنامه پــــژوهش هــــای زبــــان وادبيــــات »پــــور در اشــــعار مســــيح القاســــم، حســــن حســــينی وقيصــــر امــــني

  .41- 71، صص 4، ش2ستطبيقی، 
دراســـة  ش؛يـــشـــعر حممـــود درو  یللقـــدس فـــ يالرمـــز  فيـــاملوت«ق). 1438............. وحامـــد پورحشـــميت (

  .75- 89، صص 31، ع8، فصلّية دراسات األدب املعاصر، ج»ةيودالل ةيإحصائ
، جملّـة املنـارة، »القـدس يف شـعر (مسـيح القاسـم) مـن خـالل ثـالث قصـائد«م). 2017سامل، أمساء جاد اهللا (

  .245- 278، صص 1، ع23، جةياهلامش ةييف اململكة األردن تيالبة آل عجام
القاســـــم): "كتـــــاب القـــــدس"  حييف شـــــعر (مســـــ "القـــــدس دةيتوّجهـــــات "قصـــــ«م). 2018............... (

  .79- 93، صص 1، تركيا، عApjir - academic platform journal، جمّلة »أمنوذجاً 
ا يف شــعر األكمـة بشــاربن بـرد« م).2014( السـامراين، يوسـف طــارق تطبيقــات  -  الصـور البصــريّة وتـداخال

  .1- 40، صص38ع ،10سقسم أصول الدين يف سامراء،  ،، كلّية اإلمام األعظم رمحه اهللا»سلوبّيةأ
القـدس يف املصـادر اجلغرافيـة العربيـة يف العصـر «م). 2008سلطان، طـارق فتحـي وصـهيب حـازم لغضـنفري (

  .208- 228، صص 4، ع8حباث كلّية الرتبية األساسّية، جامعة املوصل، العراق، ج، جمّلة أ»العباسي
، جمّلــة »احلنــني إلــی القــدس يف الشــعر الفلســطيين املعاصــر«م). 2018الســماعنة، حمّمــد حســني عبــد الــرحيم (

  .1- 28، صص 19، ع2البحث العلمي يف اآلداب، جامعة عني مشس، مصر، ج
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، جملّـة حوليـات )»1928- 2009عن حيفا يف ذاكرة عّباس احلاج صـاحل (الدفاع «م). 2011فارس، عوين (
  .43- 52، صص 11القدس، ع
 ةيـمياألكاد، جملّـة أمارابـاك، »القدس يف الكتابة الشعرية التناصـية عنـد مسـيح القاسـم«م). 2014قاسم، نادر (

  .17- 36، صص 12، ع5، جايللعلوم والتكنولوج ةيالعرب ةيكياألمر 
، »حضور مدينة القدس يف فكر اإلمام حممـد البشـري اإلبراهيمـي جتلياتـه وآثـاره«م). 2018(قوراري، سليمان 

  .1- 44، صص 3، ع2، جApjir - Academic Platform Journal of Islamic Researchجمّلة 
الـوطّين  یامللتقـ». بـن األبـرص ديـالتشاكل والتقابل يف مقّدمـة معّلقـة عب ةيبن« م).2002(منصوري  ،یمصطف

  .333- 344صص  ضر،ياجلزائر: جامعة حمّمد خ ،والنّص األدّيب" اءيميالثاين "الس
ـــة ، »القـــدس بـــني نقـــوش اهلويـــة واشـــتعال املقاومـــة يف شـــعر حممـــود درويـــش«م). 2011موســـی، إبـــراهيم ( جمّل

Anaquel de Estudios Árabes  ، 173- 189، صص 22، جمدريد –جامعة الكومبلوتينسة.  
، جملّـة اللغـة العربيّـة »تراسـل احلـواس وأشـكاله يف شـعر عبـد املعطـي حجـازي«ق). 1437إيوكي، علي (جنفي 

ا، س   .49- 69، صص 1، ع12وآدا
  

  الجرائد والصحف .4
ــــــة فلســــــطينيّي اهلويّــــــة، صــــــحيفة العاصــــــمة، 2015ضــــــمريي، هــــــديل ( م). حــــــائط الــــــرباق.. إســــــالمي امللكّي

  فرباير، العدد التاسع. 25 األربعاء
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  67 -  37، 1401پاييز و زمستان ، 2، شمارة 25پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  القاسم حيسم مقايسه قدس و حيفا در شعر
  شاعر يشعر يها در مجموعه شناختيمعنا پژوهشي

  *حامد پورحشمتي
 §**كبري روشنفكر

  چكيده
و گسترش  يمعان آفرينشآن به  ي زباني تكرارشونده يها يژگيباز است كه و يمكان ،هرش

ي  صحنهكه دارد،  يگوناگون يبا كاركردها شهر كند. يمعاصر كمك م عريش ريتصاو
 تواند چه بسا به صورت كلي مي وگذارد  به نمايش مي انساني را تيو هوواقعي از زندگي 

هاي دروني و  چالشاو با  ونديپ زانيم ي دهنده و نشان ينانسا بهتر خود فيتعر موجب
 بوده قائل  ياديز تياهم فايو حقدس  يشهرها يالقاسم برا حيسمباشد.  نيسرزم بيروني
پذيراي در شعر او  آن دو براي آنها در نظر گرفته است؛ زيرا يخاص يزبان گاهيو جا

آن طوري  ي،ستيز تيواقع ريس بيان از آنها به يكه برخ هستند يمتعدد تصاويرها و  دگاهيد
 ي دهنده نشان برخي ديگر،و كند  مياشاره  ها قرار دارد، كه در سيطره اشغال صهيونيست

دهد و  رخ مي حساسي است كه داخل مرزهاي آنها يدادهايبا رو شاعر يتعامل عاطف
پژوهش گردد.  نسبت به آنها مي يمل هاي دغدغهو  قاومتم ي هيروحگيري  موجب شكل

قرار داده است، القاسم در شعر خود مد نظر  حيكه سم ييشهرها يتمام انياز مپيش رو 
با  سعي داردانتخاب كرده و ها  صيهونيسترا به عنوان دو شهر تحت اشغال  فايو ح قدس
 ميان آنهامشترك ي مهمترين مفاهيم شناختي  به مقايسه ،يليتحل ـ يفيتوص كرديرو

ي اين دو شهر در شعر  ي نتايج پژوهش حاكي از آن است كه مقايسه خالصه .بپردازد
 ي دهنده ها نشان آن يكل يها يژگيوهاي عام و خاص است.  سميح القاسم داراي ويژگي
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كرد كه شامل  ميتقس وضوعها را به سه م آن توان ياست كه م يمشترك يشناخت روابط
 نمايشو  ،تيهو هاي اصالت و دغدغه دادن نشان كودكان، يكتراژد هاي صحنه هب پرداختن
ولي  است. دادهاي آنها ي در كانون رخجار تحوالتنسبت به  يتفاوت يو ب كوتاهيبحران 
هايي از ويراني  گرايانه نسبت به صحنه هاي خاص آن مبتني بر توصيف جزئي واقع ويژگي

ت به وضعيت بينانه و بدبينانه نسب هاي خوش شهر قدس و آوارگي ساكنين آن در بين نگاه
شود، در حالي كه شاعر پيرامون شهر حيفا عمدتا به رفتارها و  كنوني آن عرضه مي

ترين صفات منفي را نسبت  ي رژيم صهيونيستي توجه دارد و زشت  هاي خصمانه واكنش
  دهد. به آن ارائه مي

  شعر پايداري، فلسطين، سميح القاسم، قدس، حيفا. ها: كليدواژه



  


