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 مـــــــقدمــــــــة
 

 أ
 

 البحث عن احلقيقة  إىلزل سعى اإلنسانية ، يرى أن اإلنسان و منذ األاملطلع على اتريخ    
وطموحاته يف  أحالمه أمام ، الذي شكل حاجزًا، له و سر اخللود و سر املوت حقيقة اإل

اليت اهتمت  ، العربية الرومانسيةحبيث أصبح التفكري ابملوت مسة من مسات النزعة  ،احلياة 
 منذ ظهورها ابلذات احلزينة ، ليستمر هذا االجتاه .

، تسليط الضوء  يف شعر مسيح القاسم يف دراسيت املعنونة جبدلية املوت و احلياة أحاول   
من فلسفة املوت ، الذي تعدد أبشكال و صور متنوعة يف  مسيح القاسم على موقف الشاعر

رب ، و األحبة و األصدقاء ... موت األبطال و نصوصه الشعرية ، كموت األهل و األقا
 الشهداء و غريها من صور املوت .

ذات نظرة بعيدة ، حبيث تتشكل  ةتبدو رؤية املوت عند الشاعر مسيح القاسم ، رؤية عميق   
األشياء حسب انعكاساهتا يف عقله و قلبه ، ليصبح املوت ابلنسبة له معايشة احلياة  ألن 

. من املوت تتولد  الفلسطينيونيوميا ، هو فعل الشهادة ، والذي ألفه  هناك قائما حاضرًا
للحياة ، ليمجد املوت  للموت و موات احلياة ، ليحقق النصر و ليصبح غياب الشهداء موات

 الفلسطينيةبكونه عرًسا للشهيد ، وطريًقا السرتجاع الوطن و طرد العدو ، لتحقيق الذات 
 . أرضهاعلى 

 إىلشعر مسيح القاسم ابهتمام عدد كبري من الباحثني ، و الدارسني منذ ظهوره و  حظي   
شكله ، حبيث تناول فيه موضوعات  وأيومنا هذا ، فشعره غزير و مكنز سواء يف مضمونه 

لفتت الشعرية بصورة  أعماله، و هذا ما تكرر يف قضية املوت و احلياة  أمههاعديدة و لعل 
 اإلنساينالوجود  لثنائيةرؤية جديدة جتسد نظرته  القاسم شعر مسيحمن تضانتباه الدارسني ، 

 مبعىن عام و املصري الفلسطيين مبعىن خاص .
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 ب
 

 أسعىاملرموقة للشاعر ، مما جعلين  األدبيةلقد وقع اختياري على املوضوع بسبب املكانة 
 ها تتطلبمو دخول عامل مسيح القاسم و الكشف عن مكنوانته وفق ما تقتضيه  إىلبشغف 

الدراسة النصية من هذا البحث ، والسبب الثاين هو غموض ظاهرة املوت يف الدراسات 
ظاهرة يف شعره بصفة خاصة ، هذا هلذه ال تهبصفة عامة ، وطريقة معاجل األدبية الفلسفية و

من صورة ، فهو  أكثرمن القالئل الذين شاهدوا املوت أبكثر من وجه ، و  القاسم ن مسيحأل
 يف دواوينه . أبدع أن إىلمنذ نعومة أظافره ، و هو يشاهد املوت و يكتب عنه 

سية يالرئ اإلشكاليةتكمن و  اآلتية اإلشكالياتهذه الدوافع جمموعة من  أاثرتلقد    
سد هذا اجلدل يف أي مدى جت إىلبني احلياة و املوت ؟ يكمن اجلدل القائم  أين ، للبحث يف

انهتم من خالل اجلدلية ايف إيصال مع الفلسطينينيحق  هل مسيح أوىفح القاسم ؟ شعر مسي
 ؟.

  ةدراسالحبث تتماشى ومتطلبات  على خطة تاعتمد إلشكاليات ،ا ههذ نع لإلجابةو     
حيث  املسار الفلسفي للموت ،  ها مدخل الذي يندرج حتت عنوانيواليت افتتحتها مبقدمة يل

  العصر احلديث و املعاصر . إىلمن  العصر البدائي بتتبع مراحل املوت عرب العصور  قمت

خصصته حتت عنوان مجاليات املوت يف شعر مسيح القاسم الذي  األولالفصل  أما    
املوت من املنظور اجلماعي و جاء :  األولج حتته مطلبان ، ر ندا لدراسة املوت من منظورين ،

فهو بعنوان  : املطلب الثاين أما) االستشهاد ( ،  االمسىفيه فلسطني و املوت ، و املوت 
  .معجم املوت و التناص املوت من املنظور الذايت ، و جاء فيه 

      نيو تضمن مطلب، الرؤاي الشعرية جلدلية املوت و احلياة  حتت عنوان الفصل الثاينو     
: الرؤاي الشعرية للموت و اندرج حتته جدلية الوجود و العدم ، و جدلية االغرتاب و  األول
الشعرية للحياة ، و اندرج حتته جدلية احللم و  جاء بعنوان الرؤاي :املطلب الثاين  أما ، املوت
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 ج
 

 أما ملحق حول حياة مسيح القاسم ،  إىل ابإلضافة الواقع ، و جدلية الكتابة و احلياة .
 . ما توصلت إليه من خالل هذه الدراسةألبرزلة ياخلامتة كانت حص

ابعتباره املنهج األنسب هلذه الدراسة  ، ستقرائياال واعتمدت يف دراسيت املنهج التارخيي    
اليت  و املصادر برز املراجعأويف هذا السياق البد يل من ذكر  ،واملدونة املشتغل عليها

مجاليات املوت يف شعر حممود ،  ديوان مسيح القاسم،  اعتمدت عليها يف حبثي هذا
لــ : عبد  تراجيداي املوت يف الشعر العريب املعاصرلــ : عبد السالم املساوي ، درويش 

لــ :   ميائية املوت ) أتويل الرؤاي الشعرية قراءة يف جتربة حممد القيسي (يس ،الناصر هالل 
ترمجة عبد   لـــ : سيجموند فرويد  احلب و احلرب و احلضارة و املوت ابر عبيد ،حممد ص

 وغريها من الكتب اليت تضمنتها مكتبة حبثي هذا .املنعم اخلفي .

فهذا حال طالب العلم فالطريق ليس  ،ويف مسرية حبثي هذا واجهتين بعض الصعوابت    
  والصرب على العقبات ومن الصعوابت اليت واجهتين ، والبد من مواجهة العثرات ، سهال أبدا

 األمر صعب علي   إذني ، ياتساع موضوع املوت خاصة عند الفالسفة و الشعراء اجلاهل
التوفيق بينهما ، وطرحه بصورة حديثة ، وكثرة املراجع و اختالف وجهات النظر يف التطرق 

 للموضوع .

يسعين يف اخلتام إال أن امحد هللا الذي أهلمين الصرب واإلرادة كما أتقدم بعظيم الشكر  ال   
الصدر  ة" واليت كانت رحب زاغز نزيهةوخالص االمتنان وعميق التقدير ألستاذيت املوقرة " 

 .مالحظاهتا وتوجيهاهتا  بنصائحها وإرشاداهتا و معي واليت مل تبخل علي  

 

 



 
 

 مدخل
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لعل الوجود اإلنساين يف هذه احلياة مرتبط مبشاكل وقضااي عديدة اعرتضت وجوده البشري    
 الواقع احملتوم عليه ليكون قوة عظيمة ، ذلك بفك اللغز عن طريقة إجياد احلل. ىحبيث أنه راع

إذ تعد أهم قضية شغلت فكر اإلنسان منذ القدم حل لغز الصراع القائم بني اخلري و الشر بني    
ن خرج سيدان آدم من اجلنة يف  أالباطل و احلق إذ تبني ذلك واضحا . يف قوله عز و جل بعد 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ خخخيئ: كتابه الكرمي

 پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ يئ يئ يئ يئ يئ يئيئ يئ يئ يئ يئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ

  1.يئ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

دم و حواء من اجلنة بقول من الشيطان الذي وسوس هلما لألكل من آيعد سبب خروج  ذإ  
انزهلما غز و  أن" فكان من اثر هذا العصيان ، الشجرة اليت حذرمها هللا تعاىل من االقرتاب منها 

، حيث التكاليف املادية ، واحلاجات اجلسدية ، وحيث املنازعات و األرض إىلجل 
 .2تقتضيه احلياة الطينية من املنغصات و الكروب "  املخاصمات وكل ما

حيث كانت نتيجة هذا العصيان النزول إىل احلياة الدنيا و ما حتتويه من شقاء و عناء و    
 صراعات و مناوشات ....

املنازعات يف الوجود ليتبقى الصراع األزيل الدائم هو الصراع بني اخلري و الشر و إذ تعد جوهر    
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ يئ ن قال تعاىل :آهذا ما جتسده لنا قصة قابيل و هابيل يف القر 

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک

ىئ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
3
 . 

توضح لنا اآلايت الكرمية ذلك الصراع القائم بني اخلري و الشر و الذي سيبقى أزيل دائم الذي    
 بدوره جيسد لنا الطبيعة البشرية و ما حتتويه من تناقضات .

                                                           
 . 53/   53 اآلية : ، البقرةسورة  1

  2 حممد فريد وجدي ، املصحف املفسر ، ج0 ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، دط ، اجلزائر ، 0991 ، ص 3 . 
 .  51/  72، اآلية : املائدة سورة 3
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 ال و هو اجلدلأمل يعد اخلري و الشر الصراع الوحيد يف هذه احلياة بل هناك ما هو أعمق منه    
 القائم بني ثنائية املوت و احلياة ؟

نه أحبيث ، لتفكري أو نقطة بداية ألي تفكري فلسفي على اإلطالق لفقد اعترب املوت كدافع    
 نه جواز سفر إىل حياة أخرى .أكما   ،ت منه الفطبيعي ال ميكن إنكاره و ال سبيل لإل يءش

جاء يف قول  و الشعور ابلذنب إذ  املوت عند اإلنسان البدائي هي الروح و اخللود  فكرة   
كان لإلنسان البدائي موقف ملفت من املوت   " Segmound Freudد : موند فرويجسي

فلم يكن اإلنسان البدائي من انحية  ،فهو مرفق متيز ابلتناقض  مل يكن فيه أي أدىن اتساق 
هبذه الصفة و من كان يسلم أبنه هناية احلياة و يتعامل معه   ينظر إىل املوت نظرة جدية 

انحية أخرى كان ينكر املوت و يسقطه من حسابه و يرجع هذا التناقض أساسا إىل التضارب 
  1."يف مواقفه من موت اآلخرين

تقبلها بشكل   يرفض االعرتاف هبا وو  هإذ إن اإلنسان البدائي مل يستبعد فكرة املوت يف نفس  
تعودان على فكرة املوت أييت  "ن املوت هي هناية احلياة إىل االعرتاف أب به كامل و هذا ما يؤدي

صدفة فطريقة التفكري هذه احملالة عن حماولتنا التعديل من معىن املوت بدل من النظر لفجأة اب
  .2" إليه كضرورة اعتربانه حاداث و عرضا 

 و هذا يبني لنا إحساسنا ابلغربة يف هذه الدنيا من اضطراب الذي تبلور يف نظر املوت .   

رمبا قد نتصرف كما لو إن األمر خمالف لذلك من خالل استبعادان لفكرة املوت ووضعناه على    
تصرفنا التفكري عن  ، التفكري يف أشياء أخرى ةاولحمليصبح بعد ذلك  ، االدرج و أسكتناه هنائي

 املوت و تغنينا عنه كل الغناء .

بينما حلت عليه املوت ابلعامل نتيجة اخلطأ  ، نه ولد خالداأتفكري البدائي السائد اللقد كان     
 نعتاق من النار .الذي بدوره حيمل هبة اإل ، دم عليه السالمآالذي ارتكبه 

                                                           
 . 50عبد املنعم اخلفي ، دار الرشاد ، د ط ، القاهرة ، مصر ، دت ، ص  ت :، احلب و احلرب و احلضارة و املوت ،  سيجموند فرويد 1
 . 79املرجع نفسه ، ص  2 
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واقع يف حبثه عن اخللود ليظل اإلنسان بعد ذلك رافضا فكرة املوت و ذلك عن طريق حتدى ال    
 األبدي .

فقد جند أن أول صراع لإلنسان مع املوت كان يف احلضارة املصرية القدمية عند الفراعنة يتحدى    
فكرة املوت و الفناء و هذا ما يبني لنا التوغل يف فن التحنيط و فن بناء األهرامات عند املصريني 

 القدامى يف حبثهم عن اخللود األبدي .

م اجلدل بني املوت و يمل يقتنع بفكرة املوت ليق،جند الفكر اليوانين الفلسفي الذي بدوره كما   
 . احلياة

  نفي الواقع املتصادم مع املوت  إىلحييلنا بعد ذلك و  ،يتجسد لنا االنعكاس الفلسفي للفكرة    
 هذا ما حيلل لنا اإلنسان الكامل .

و واقعه الوجودي  متخذا منها معادلة فلسفية تنطبق وقد يطبق الشاعر فلسفته على الطبيعة    
احلل  يضع و ابعتباره الطرف الواقعي اليبحث بعد ذلك عن حل لسبب وجوده فيها و الغاية منه

جزء من معادلته الفلسفية  ـــ الشاعر ــذلك  ، و ليعترب بعد لتخلص من فكرة املوتحمل السؤال 
إىل كان البد له أن يسعى    ،اجلزء املأساوي يف حياته  يت تعدال ةاليت أساسها جدلية املوت و احليا

 احلتمية لسبب الوجود اإلنساين . التساؤالتطرح 

و يتضح بصورة جلية يف ملحمة جلجامش و الذي  سومريةال ةو هذا ما يتجسد لنا يف امللحم    
 حركزت على فكرة اخللود يف حتديدها لفكرة املوت ذلك ابلصراع الدائم مع املوت ليبقى بدوره الراب

 دائما .

جل شغلت امللحمة بفكرة أو موضوع أساسي هو الرهان أبسلوب مؤثر على حتمية أ"    
املوت على البشر حىت ابلنسبة إىل بطل مثل جلجامش الذي كان ثلثاه من مادة اآلهلة اخلالدة 
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كما جاء قد استأثرت ابحلياة و قدرت   ،الن اآلهلة  ،و ثلثه الباقي من مادة البشر الفانية 
 .1" شرية املوت من نصيب الب

فملحمة جلجامش تبني لنا فكرة حتدي اإلنسان لطبيعة املوت ذلك عن طريق البحث عن   
 . اخللود

الواقع إن ظاهرة املوت املتكررة املعادة رغم كوهنا من البديهيات لدى العقل الواعي و "  
وغرائزه احلياتية ته االتفكري املنطقي إال أهنا مازالت لغزا حمريا لعاطفة الفرد و أحاسيسه و رغب

ا وأملا كلما شرف اإلنسان على مقوهي موضع حرية أليمة يف قرارة كل نفس بشرية و تزداد ع
هنا تتمثل على هيئة صراع بني إرادة اإلنسان بتشبثها ابحلياة وبني تلك . إأبواب الشيخوخة 

رد الربهنة وفوق هذا فإن امللحمة تسمو على جم احلقيقة البديهية ابلنسبة للعقل واملنطق .
قدم شغلت تفكري اإلنسان منذ  ، فهي تتناول مسألة أخالقية كربى،  على حتمية املوت

على اإلنسان نوال احلياة اخلالدة سواء كانت  وإذا تعذر،  الزمان فإذا كان املوت حمتما
 .2"  ابلتغلب على املوت أو بوجود حياة أخرى بعد املوت

مع املوت و التغلب عليه و ذلك من خالل حل اللغز   اإلنسان منذ وجوده حاول الصراع    
 يسكنه دائما ، فحاول بكل ما لديه لفك سر اللغز . االذي ابت هاجس  

 إذ أن األسطورة مرتبطة ابخليال فقد سعى جلجامش بعد فقدان صديقه أنكيدو إىل حتدي املوت

بطل امللحمة ، يف ملحمة جلجامش يشغل املوت و الرغبة يف التغلب عليه ابخللود " 
 3" املوت صديقه أنكيدو اختطفجلجامش حينما تنبه على هناية احلتمية بعد أن 

 . خله صديقه، من أجل أنكيدو 

                                                           
 .  27، ص  7113طه ابقر ، ملحمة كلكامش و قصص أخرى عن كلكامش و الطوفان ، دار املدى ، دمشق ، سوراي ،  1
 . 25ـــ  27املرجع السابق ، ص  2
 .50، ص  7107، عمان ، األردن ،  0خالد اجلربا ، رزان ابراهيم ، شعرية الفقد ) جدل احلياة و املوت يف شعر اخلنساء ( ، دار جرير ، ط  3
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 . بكى جلجامش بكاء مرا

 : وهام على وجهه يف الصحاري )وصار يناجي نفسه(

 . مت أفال يكون مصريي مثل أنكيدو إذا ما

 . لقل احلزن و األسى جبسمي

 .1 وها أان أهيم يف البوادي املوت ،خفت من 

فهي تدل على حبث اإلنسان عن اإلنسان عن وجوده  يءفامللحمة هنا إن دلت على ش   
 . ومصريه

 اإذ دار حوار بني سيدروي و جلجامش فيه ختضع سيدروي حلتمية املوت بطريقة مغايرة حتمل نوع  
 : قالت سيدروي . من القلق واحلرية

 ايجلجامشإىل أين تسعى 

 إن احلياة اليت تبغي لن جتد

 حينما خلقت اآلهلة العظام بشر

 قدرت املوت على البشرية

 واستأثرت هي احلياة

 أما أنت ايجلجامش فليكن كرشك مليئا على الدوام

 وكن فرحا مبتهجا هنار مساء

 و أقم األفراح كل يوم من أايمك
                                                           

 . 055طه ابقر ، ملحمة كلكامش و قصص أخرى عن كلكامش و الطوفان ، ص  1
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 وأرقص والعب مساء هنار

  واجعل ثيابك نظيفة زاهية

 أغسل رأسك واستحم يف املاءو 

  ودلل الصغري الذي ميسك بيدك

  فرح الزوجة اليت بني أحضانكاو 

 1. وهذا هو نصيب البشرية

قد وجد اإلنسان نفسه أمام صراع مع املوت احملتوم ذلك من خالل قدراته العقلية والالشعورية   
 . الرغم من حتمية الفناءوالتبشري ابخللود األبدي على ، اخلارقة يف مواجهة كل الظروف 

جتسد حكمة سيدورى رؤية عميقة وبسيطة يف آن واحد لطريقة مواجهة املوت عن طريق  " 
يغدو االمتالء ابحلياة الوسيلة ، حياة بعده  االمتالء ابحلياة ؟ فإذا كانت املوت قدرا حمتوما وال

 .2"  فاحلياة حتمية أيضا، تمية احللقهر و التغلب على لالوحيدة 

 تتجسد يف أدب العصورلا لألدابء والشعراء على مر الزمن أساسي   لقد وضحت األسطورة مبدأ    
 . ذلك تبعا لطبيعة الشعراء وثقافاهتم املاضية

عليها   اطلعفهي يف ثقافة مجيع األمم و ، على أمة دون أخرى  ا  املوت حكر  أساطري إذ ال تعترب  
 . كل األدابء والشعراء وكانت حاضرة يف أغلبية شعرهم

 صراع املستمر لتجديد احلياة ولوهبذا يعد املوت األسطوري قد راهن على حتدي املوت وذلك اب  
 . نتزاع اخللود األبدي و الفناء احملتومال

                                                           

 1 املرجع السابق ، ص 027 .
  . 57دل احلياة و املوت يف شعر اخلنساء ( ، ص جخالد اجلربا ، رزان ابراهيم ، شعرية الفقد )  2
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بعد حصول املوت ،  إالالذي ال يتيسر  األبديالبقاء  إذ أن املوت عند الفالسفة املسلمني يرونه 
 سبب للموت يف الواقع . إال، و ما احلياة الدنيا  األبديةفاملوت هو السبب يف احلياة 

و " إذ يبني اإلسالم أن املوت قانون أزيل ينطبق على مجيع الكائنات احلية دون استثناء ...   
 و ال كيف ميوت أينمان و ال مكان ، فاالنسان ال يدري مىت ميوت وال ز املوت غري مرتبط ب

 يئ يئ يئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ يئ:ومن ذلك قوله تعاىل  1".

 2 يئ يئ يئ يئ يئ يئ يئيئ يئ

ملوته و  اله املوت بذلك وّجد لتكون حياته سبب  مل خيلق يف هذا العامل ، فال ميكن  إذ فاإلنسان   
عامل اخللد  إىل. حينئذ يصبح املوت عند الفرد املسلم ممر مير من خالله  األبديةموته سبب حلياته 

مما ال شك  "دار فيها منتحن و نبتلى و العاقبة للتقوى  . إال، وما احلياة الدنيا  األبديو النعيم 
ابحلديث عن  اإلنسايناحلنيف تضمنت احلل النهائي ملعضلة الفناء  اإلسالمتعاليم  إنفيه 

 العديدة بل على  اإلنساينحداث مرحليا معزوال متاما عن بقية جوانب الوجود  املوت بوصفه

ما قبلها و ما بعدها أبواصر و وشائج ال  إىلحلقة سلسلة مشدودة  أوحمدودة  نه جزئيةأ
 . وال ميكننا املرور دون احلديث عن موقف الفلسفة من فكرة املوت .3  " تنفصم

لقد شغلت مشكلة احلياة واملوت جانبا غري قليل من تفكري الفالسفة واملفكرين فظهرت "  
راء فلسفية و اجتهادات فكرية شىت عرب التاريخ الفكري الطويل آأتمالت ميتافيزيقية و 

)املوت( إن  إىل التصاحل معه للبشرية تسعى إىل الوصول من خالل التأمل العقالين للموت:

                                                           
ني  حنان امحد خليل اجلمل ، املوت يف الشعر العباسي ، د : إبراهيم اخلواجة ، قسم اللغة العربية ، جامعة النجاح الوطنية ، انبلس ، فلسط 1

 .  3، ص  7115
 . 52 : ، االية لقمان سورة  2
  . 023ص ،  7113امحد فالق عروات ، فكرة املوت يف الرتاث العريب ، دار هومة ، دط ، اجلزائر ،  3
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أو بوابة حلياة أزلية بعد مرحلة اختبار ، أو حبسبانه خلودا غري شخصي ، ائيا ابعتباره عدما هن
 . 1"  عابرة يف احلياة الدنيا

تعترب الفلسفة أن التعريفات املتنوعة و العديدة للموت هي تعريفات ثقافية ال ميكننا التعرف     
هدد ابملوت آجال أم املن عليها إال من خالل الثقافة اخليالية اليت توضح بدورها مصري اإلنسا

 عاجال

إذ أهنا مترن الفكر على ،  أهنا قامت على فكرة صراع املوت لالستمرار يف احلياة  حيث   
 ة . على فن التهيؤ للموت بشجاع التحدي واعتمادها

عن طريق أتكيد ،  خرحاولت كثريا االنتصار على املوت ابلتأكيد على اخللود يف العامل اآل   
 ذلك من خالل اجلسد و عالقته ابلروح . و انثربولوجياملوت على أهنا مفهوم 

على ما جاءت به  ابعتمادها ، ذلك بطريقة مغايرةو فالفلسفة املعاصرة اتبعت أسئلتها    
للفلسفة و قوة دفع كامنة وراء التفلسف الذي  هام   ذا فاملوت مصدر  لو  الفلسفات قدميا .

يهدف ابألساس إىل التحكم يف هذا املوجود و التصاحل مع حتمية و جتاوز الرهبة اليت 
 . 2 " يشكلها

تجسد و تغلب الباحثني قد ركزوا على املوت كفعل ثقايف أكثر من كونه فعل طبيعي .أجند    
 ابرزة جدا .ابء الفلسفة يف هذا اجلانب بصورة آحضور 

إذ تعد من  كما ميثل حمورا أساسيا يف فلسفتهأبرزهم سقراط كان له دور هام يف املوت   و   
هي حياة  املوضوعات املثرية يف فلسفته . ابعتبار أن عنده يقني بوجود حياة أخرى بعد املوت و

                                                           
، مذكرة مكملة لنيل درجة املاجستري يف  7111ـــ  0933لية املوت يف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر فرتة التحوالت يحياة هروال ، دالئ  1

 .  77، ص  7119ــ  7113األدب العريب القدمي ، مجيلة قيسمون ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، اجلزائر ، 
 . 77، ص  السابقاملرجع  2
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لنسبة له ال ميثل اباخللد اخلالية من املتاعب و الصعاب و ما تتمتع به النفس من هدوء و سكينة ف
 لديه أي مشكلة .

لكن عظمته تتمثل يف تقبله لوضعه اإلنساين حبس  ،إن اإلنسان خملوق متناه و عابر  "
ابملسؤولية و بقوة عارمة للشخصية يف مواجهة املوت . إن ذلك هو بصورة جوهرية موقف 

نه كان بوسعه أصدر القضاة حكمهم عليه ابملوت أشار موضحا هلم أن أسقراط كذلك بعد 
 . 1"ال يفعل ذلك ألكنه اختار  ،جتنب املوت ابستخدام فطنته 

نه أإذ يرى املوت على  ،و هذا يتجسد لنا يف كتبه  او أساسي اهام ايعد املوت عند سقراط حمور    
ن يظل اجلسد دون الروح و بذلك تكون مستقلة عن اجلسد أانفصال الروح عن اجلسد يعين هذا 

 . من خالل هذا حاول سقراط تفسري املوت تفسريا عقليا . و قائمة لوحدها

ابخللود الذي سيتيح له التواصل مع رجال  الكن حىت إذا كان سقراط نفسه مل يؤمن حق "
 . 2" عميق يف تدينه النه يبدو يف حماوره الدفاع إاملاضي من احلكماء و العظماء ف

ليس له إحساس   يءاحلالتني إما أن يكون ال شفهو يرى هنا أن املوت قد يكون على إحدى      
و هذا ما يكون عادة يف حالة النوم و إما أن الروح هتجر هذا املكان إىل مكان أخرى و هذا ما 

فهو هنا يؤكد على حقيقة خلود الروح  هجرة النفس من احلياة الدنيا إىل احلياة اآلخرة . هنيراه أب
 بعد املوت .

بعد املوت وهي حياة اخللد و الصفاء ، اليت ال يوجد  أخرىاك حياة هن أنلدى سقراط يقني    
تتسم  األخرىالنفس يف احلياة  أن إذهبا مهوم و متاعب و ال صعاب كما هو يف حياة الدنيا ، 

 ابهلدوء و السكينة .

                                                           
 .  23، ص  0932جاك  شورون ، املوت يف الفكر الغريب ، ت: كامل يوسف حسني ، عامل املعرفة ، دط ،  1 
 . 31، ص   املرجع نفسه 2 
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يرى فيها املمر الذي منر من  إذفيما خيص املوت  رأيالذي كان له  أفالطونكذلك كما جند     
اليت ليس بعدها  األبديةحياة الروح ، و هبذا فهو يفتح ابب احلياة  إىلخالله من حياة اجلسد 

درك أتفىن . و قد  أنحينما يهامجها املوت ال ميكن  أهنا" أتكيد خلود النفس يعين حياة . 
 . 1املثقفني من معاصريه "  أذهاناليت ساورت الشكوك  أفالطون

عامل الصور خلود النفس أييت ابتداء من احلياة الروحية احلقيقية حياة النفس عن طريق  أنيرى    
 أتمل الصور . أو

تكون املوت ابلنسبة له  أناملوت هبذه النظرة ال ميكن  إىلفمن ينظر  األبديةنه يفتح ابب أ إذ   
النفس توجد بل امليالد  أن" فكرته خللود النفس و هي  مشكلة . و قد اعتمد على حجج تؤكد

... النفس تتحكم يف  إبدراكهاالنفس كفيلة  أن... هناك صور و مثل خالدة و اثبتة و حيث 
اجلسد و تسيطر عليه ... النفس بسيطة ، فهي ليست مركبة ... النفس اليت جوهرها احلياة 

 .  2و ابلتايل فهي نقيض املوت ذاته " 

 مصريها احملتوم .  إىلتتعرف  أنو  ، فهو يسمح للنفس أبن تتحرر من سجنها اجلسدي    

فبدوره يؤمن ابملثل العليا و خلود النفس  ، سجن اجلسم  أغاللتعترب املوت حترر النفس من  إذ   
فالفلسفة إذا عند سقراط و  ،فمن خالل كل هذا  فهم احلياة .  إىلو فهم الفلسفة عنده يؤدي 

و ذلك ، حتاول االنتصار على املوت و التأكيد على اخللود يف العامل األخر ، طون أفال
 ابالستمرارية و ال هناية يف الوجود بتحدي املوت و إعاقته .

ليم جمروح جراء احلروب مست الوطن العريب و أع مزري قاو ن استيقظ الشاعر العريب عن أبعد    
 الشاعر و ذلك من خالل شعره .اليت بدورها شكلت نقطة حتول لدى 

                                                           
 . 32املرجع نفسه ، ص  1

  2 المرجع السابق ، ص 45 .
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اجلياشة اليت صبها املبدع  ،سيال من املشاعر  ،فقد نبهت الشجون املرتبطة ابهلزمية و املوت "  
فإذا كان الشعر موسيقى تسرب أغوار النفس البشرية فليس كاملوت ما هو  ،يف شكل فين مثري 

و  ،ة املعاصرة بشكل جديد فظهرت القصيد ،و احلزن املنغم  قرب إىل هذا النغم احلزينأ
بل و ميوت  ،و املوت الذي يعيشه الشاعر ، و صوت مسكون ابلفجيعة  ،اهتمامات جديدة 

وهو يف مقاومته للموت يفقده معناه احلاسم  ،فينتصب مقاوما  ،قبله و ينبعث عربه من جديد 
 . 1"  فيدخل معه فيما يشبه التحدي السيزيفي القائم على جتاوز اخلطر ،

هذا ما جيعل من الشعر عدم إسالمه من فكرة املوت حيث أن كانت له مسلمات فكرية و    
 لتعبري عن الواقع الوجودي و بناء احلياة و فنائها .لأتمالت ذهنية اعتمدها الشعراء كحد 

هي جتربة املوت  ، فانبثقت بذلك جتربة جديدة و مست النص الشعري العريب املعاصر"   
حيث تعترب موضوعه املوت  ،و بكل ما يكتنزه هذا اللفظ من مدلوالت  ،بكل محوالهتا 

 و يتجلى ذلك يف صورتني : ،ءة ينعكس عليها الواقع العريب املهني آمر 

أوهلا : صورة املوت احلقيقي الذي سلطه االحتالل من جهة و األنظمة الطاغية من جهة 
 . مةأخرى على األ

و يف زمن كهذا هب  ،ده ذلك الشعور ابلسقوط و االنكسار أما الثانية : فموت معنوي ول  
غائبة أو مغيبة عن  ،و معان كانت . و لوقت ليس بعيد  ،الشاعر إىل شحن نصه بدالالت 

 .2" ذهن الشاعر 

للموت احملتم ، من حيث املوت فرض ابلقوة و من  افالشاعر هنا حاول أن يعطي معىن صحيح     
 بشعوره ابالهزام  .نه هاجس يسكن الفرد أحيث 

                                                           
 . 72، ص  7111ـــ  0933حياة هروال ، دالئلية املوت يف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر فرتة التحوالت  1
 . 72املرجع نفسه ، ص  2
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و  ،فغابت النظرة التقليدية له  ،لقد غدت النظرة إىل املوت أكثر فلسفة و عمقا "   
طمعتها تلك الرغبة امللحة يف جتاوز الواقع  ،عوضت بنظرة مغرقة يف التصوف و التأمل 

 عر ]....[و تنبثق هذه الرؤية املغايرة إىل املوت يف الش ،ابلسفر عرب احللم و مواجهة الفناء 
و اإلقامة  ،و رغبته يف ركوب اخلطر , و مواجهة املوت بذكره  ،إحساس الشاعر ابلضياع 

 . 1"و اقتحام ممنوع التسمية الذي متليه لغة االستسالم  ،على حدوده 

فيها نوع من الفلسفة و  ،فهو هنا تناول موضوع املوت الذي أصبح ينظر إليه بطريقة مغايرة    
و الباحثة  رافضة الواقع راءآثبات  على غرار ما كانت عليه سابق لتحل بعد ذلك حملها أفكار و 

 و ذلك ابحللم للهروب من املوت احملتم . ،بدورها عن من وراءه 

مهية خر بعيد عن املوت نظرة القت الكثري من األآتعد نظرة اهلروب من الواقع و السفر إىل عامل    
إذ يبني لنا  ،إذ يتضح ذلك يف إبداعاهتم الشعرية  ،و خاصة عند شعرائنا  ،يف شعران العريب 

 عن حلمه يف مواجهة املوت عن طريق شعره و ما حيتويه من أغراض . الشاعر

إىل مدلوالت أكثر خصوبة  فيجاور  ،و الذي استطاع أن ينقلوه من مدلوله املادي اجملرد " 
ه قد حيسد املوتى يف ن  أحىت  ،بل و يناجيه و يف أحيان أخرى يطلبه و يتمناه  ،الشاعر املوت 

و هو  ،يف سابقة مل حيظ هبا يف حياته  ،و قد تبعه مجع غفري  ،أو قد يرسم جنازته  ،موهتم 
 . 2" ن أو املهمش الذي ال يرفع له ش ،امليت  احلي 

و  ،تدفع بنا إىل املعاانة و األمل  ،تعترب نظرة الشعراء إىل الواقع و ما يتضمنه من حاالت    
بضرورة التالزم بني املعاانة و األمل يف حياتنا يدفع ابلشاعر إىل حتدى املوت ابحلديث عنه و إبرازه 

 خيفف من معاانته و أمله . ذلك بصورة واضحة لعل

                                                           

  1حياة هروال ، دالئلية املوت يف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر فرتة التحوالت 0933 ـــ 7111 ،  ص 72 ــ 72 .
  2  املرجع نفسه ، ص 72 .
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فنجد الشاعر اجلاهلي الذي كان له اثر يف مواجهة حتمية املوت كغريه من األمم اليت سبقته    
 ليصل بعد ذلك إىل إدراك احلياة مبحدودية أايمها ذلك ابالهتمام بفكرة املوت عند الشاعر 

فه لقد انتشرت يف اجملتمع العريب اجلاهلي كثري من العقائد املماثلة لعقائد اجملتمع الذي تص"   
 بعده . كان فقد األحبة و األقاربمثل تعدد اآلهلة و حتمية الفناء الذي ال حياة  ،امللحمة 

 . 1"السيما اإلخوة و األبناء 

اجملتمع العريب اجلاهلي من العقائد اليت تضمنتها املالحم من شخصيات آهلة و سعيها  مل خيل     
وراء اخللود ذلك بتحدي املوت و الفناء الذي يعد انتهاء احلياة و انقطاعها عن الواقع اليت كانت 

أي  تعيشه لرتحل بعد ذلك إىل حياة اخللد و الصفاء إىل حياة أخرى غري احلياة اليت نعيشها اليوم
 احلياة الزائفة . ،احلياة الدنيا 

  األرق ،اخلوف  ،لقرب ا ،كامليتة   ،يرمز الشاعر اجلاهلي إىل املوت ابلعديد من األشياء "  
كما انه يعرب عن ذلك ابلوقوف على األطالل كغرض من انعدام احلياة بعد فراق . الدهر ..

 .نه ال يوجد له مكان بعد الفراق أو  ،احملبوبة و هناية احلياة 

و استنبط أسرار و معامل و مكوانت هذا  ،ا واسعا إذ أعطى الشاعر العريب قضية املوت مفهوم  
 .2 " تفكري املستمر حول هذاالالكاشف عن ذلك صورا متنوعة دالة على جتارب و 

من راثء و بكاء الداير و إذ تطرق الشاعر اجلاهلي للموت حبديثه عنها إىل الكثري من األغراض    
حلقيقة املوت و إن ال مفر و ال  االعديد من األفكار حول املوت و اخللود ابعتبار انه كان مدرك

ن ينجو منها أو أن تطل اجلميع و ال ميكن ألحد أن املوت ال بد من مهرب منها و على يقني أب
 يظفر بنبتة اخللود .

                                                           

  1 خالد اجلربا ، رزان ابراهيم ، شعرية الفقد ) جلدل احلياة و املوت يف شعر اخلنساء ( ، ص 57 .
العريب ، عصام  األدبعلي يوسف فرح مدخلي ، ذكر احلياة و املوت يف شعر طرفة بن العبد ، حبث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف  2

 .   02، ص  7107اي ، ز لي، جامعة املدينة العاملية ، ما إمامفاروق 
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نه من ألوان الفناء و التحول أو قد ينظر الشاعر إىل فراق أحبته أو تغري عهودهم على "   
و هو حينئذ قريب من معاين الراثء و من مظاهر هذا القرب أن يرد  ،الذي ال يبقى عليه شئ 

 .  1 "النوى أو حتول احلبيب إىل الدهر و األايم

فالشاعر هنا يرى يف فراق من حيب نوع من اخللود الذي يطال الناس عامة و انداثر كل ما     
 ،فهو بدوره يرثي أحبته الذي غادروا إىل احلياة األبدية و ما عليه إال االستحضار  ،تبقى منه 

 استحضار ماضي أحبته و ما كانوا عليه .

ن يواسي نفسه ذلك ابن الكل أزنه و حملاولة إذ يعرب عن ذلك يف شعره و يقوم براثئهم لتصوير خ   
 بشر و الكل فان و كلهم مكتوب عليهم املصري ابملوت .

يعد هذا نوع من الشعر جند الشاعر واقفا موقف املتقبل ملصريه احملتوم و يعرب عن ذلك من خالل    
 شعره ابعتباره قائما على اإلحساس و صدق املشاعر عكس التفكري اجملرد العقلي .

اعترب الشعراء اجلاهليون املوت مظهر طبيعيا و هو فناء اجلسد و النفس و كذلك املوت "  
 . 2" جلهأحد مىت حيني أو ال يعلم  ،أينما كان  ،و هو قريب منه  ،يرصد اإلنسان دوما 

ا منه ا مفروغ  و اعتربوه أمرا طبيعي   ، أي املوت احملتوم على كل شخص ، ذلك يتقبل فكرة الفناء  
 و أييت على غفلة من أمره . ، قرب إىل اإلنسانأابعتبار 

نه ال بد منه مهما تعددت معتقداهتم أإن نظرة اجلاهلي إيل املوت نظرة تؤمن حبتمية املوت و " 
فاملوت مالزم له يف حل و  ،و هو الثابت الرئيسي يف أشعارهم و هو اإلميان ابملوت و اإلنسان 

 .  3"ترحاله يالحقه مهما طال عمره

                                                           

  1 مصطفى عبد اللطيف جيا ووك ، احلياة و املوت يف الشعر اجلاهلي ، دار الصفاء ، ط0 ، عمان ، االردن ، 7107 ، ص 035 .
  2  علي يوسف فرح مدخلي ، ذكر احلياة و املوت يف شعر طرفة بن العبد ، ص 71 .

  3 املرجع نفسه ، ص 71 .
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و املصري ،احلال املوت  و شغل ابله هو بطبيعة ، االهتمام الذي طغى على تفكري الشاعر اجلاهلي  
 لتعبري عن ما خيتلج نفسه من أتمالت ذهنية. ، احملتوم الذي البد منه فاخذ الشعر فنا 

اهتم الشعراء القدامى يف العصر اجلاهلي ابملوت بوصفه ذئبا يفتك ابإلنسان و يقض "  
و قلقهم و أتملهم  ، و أييت على حياته و جاءت قصائدهم واثئق تكشف لوعتهم ،مضجعه 

 .  1" لذواهتم و عاملهم الذي يعيشونه , فأصبحوا مسكونني ابلصراع الوجودي الدائم

عن فريسته يف الوقت املناسب  ىاجلاهلي املوت ابلذئب الذي ال يتخل فقد شبه الشعراء يف العصر  
إذ جند اغلب  ،و دليل ذلك كل ما كتبوه عن املوت  ،و مع امليعاد ذلك ابلقضاء على حياته 

 الشعراء اجلاهليون قد تطرقوا إىل فكرة املوت و ما ختلفه من حزن و راثء .

شعره من احلديث عن املوت أبلفاظ مغايرة عما كانت عليه  جند الشاعر العريب املعاصر مل خيل    
يف العصر احلديث ازداد انشغال الشعراء بقضية املصري اإلنساين حيث  " مبفهوم أخر . ،سابقا 

تعددت أدوات البطش و تفاقمت حدهتا و أصبح الشاعر حماطا ابملوت يف كل معطيات احلياة 
عامل تطرحها الواثئق و النصو  اليت تدعو إىل بتنفسه أينما وجد فأصبح ظاهرة واضحة امل

 . 2" التأمل و الدراسة و التحليل 

 اثر أمر العصر احلديث بعدة مشاكل من بينها احلروب اليت تعرضت هلا األمة العربية و اليت خلفت   
منه الذي ال بد يف نفوس الشعراء و جعلتهم حماطني ابملوت و مقتنعني بفكرة املصري احملتوم و  ئايس

  و ابلتايل ال ميكن اهلروب من الواقع .

                                                           

  1 عبد الناصر هالل ، تراجيداي املوت يف الشعر العريب املعاصر ، مركز احلضارة العربية ، ط 0 ، القاهرة ، مصر ، 7113 ، ص 00 .
  2 املرجع نفسه ، ص 00 . 
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 قاملوت ينشر ظالله يف كل األفا ن  أمن خالل مطالعة القصائد يف الشعر احلديث تبني " 
والرؤى حىت خطاب احلب تشابه الشعراء إىل حد كبري يف التصور و الرؤى و إن اختلفت 

 .1"  التقنيات و األدوات و املواقف

الشاعر العريب قد أعطى لفكرة املوت حيزا كبريا من تفكريه و شعره ابستنباط من خالل هذا جند   
، و هذا ما  األسرار و حتديد املعامل مقتنعا حبتمية املوت و هلذا يعد املوت سر من أسرار احلياة فيه

 . 2  يئ يئ يئ يئ يئيئ يئ يئ ی یی ی ىئ ىئ يئ:  تعاىلقوله  جاء يف
 

 

 

 

                                                           

  1 عبد الناصر هالل ، تراجيداي املوت يف الشعر العريب املعاصر ، ص 00 .
  2 سورة األنبياء ، اآلية: 53 .
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يبدو من املستغرب مقاربة موضوع املوت يف شعر مسيح القاسم ، لكونه موضوًعا شّكل تقابال     
فنيا مع اجلدل القائم بني املوت و احلياة ، منذ بواكريه الشعرية ، ذلك برؤيته الشعرية ، و من 

 خالل مساره الذي ابتدأت فيه احلياة احلقيقية . 

ي يوصل كفاح و نضال الشعب الفلسطيين ، ذلك الصوت الذ ظل مسيح يكافح املوت    
مبحاكاة الواقع الفلسطيين ، فكتاابته طغى عليها ضمري املتكلم املفرد ، كونه ميثل شعبه ، إليصال 

 معاانهتم . 

 :املوت من املنظور اجلماعي  : األول املبحث

، رغم سعيه املتواصل  األزلمن حرية و دهشة منذ  لإلنسانابلنسبة  اشكل هاجسً  املوت أنمبا    
 إليهالعريب املعاصر قد نظر مل ينجح يف التغلب عليه ، ابلتايل استسلم له رغم خوفه منه ، فالشاعر 

مزجه بني تعدد النزاعات و الفنون املغرقة يف  دخله يف متاهة وأ ونظرة خمالفة غري النظرة املعتادة 
يعد تعبريا عن معاانة شعب  إذ،  األسىة و شعره بذلك امتزج بلون احلزن و احلري  أن إذ،  األمل

و نساء و شيوخ شردوا عن انكسار الذات فهو حياول  أطفالرض سرقت ، عن أظلم ، عن 
الرغبة  األحيان غلبأالواقع و الذي يتمظهر يف  مأساةالبحث عن السبيل للخالص و اهلروب من 

 احللم السعيد . أدو ، ابلتايل قتل الكلمة و  اإلنسانيةابملوت ، بعد الضمري و احلب و 

 األنظمةاملوت اجلماعي هو صورة للموت احلقيقي الذي سلطه االحتالل من جهة و  أن إذ   
كان يبديه بعض  لنا بكل جالء ما التبينيميكن  "و من هنا  لألمة أخرىمن جهة الطاغية 

ابلضجر من احلياة للفراغ الروحي اهلائل كما يبدو و يف حرية  إحساسالناس من تذمر و 
كثرية ، و عالئقهم بعضهم بعض ، لقد كان   أحيااناجملتمع  أبناءاحملزن ،من خالل تصرفات 

كثريا من الناس   أنطاملا الشاعر العريب من جانبه منغص احلياة ملا يلمسه من شعور ابالغرتاب 
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السامي املعروف و من مثة سبيل  األمثلمبعناها  اإلنسانيةيتهم كادوا من هو   أوانسلخوا متاما 
 . 1"  اإلنسانيةعلى احلياة  جريأو 

و حزن ، خاصة مما عناه الشاعر  أسىمما يشعر به من  اإلنسان أعماقهذا ما يتجسد لنا يف    
 العريب من شعور االغرتاب و الوحدة و العزلة الروحية .

تفكري يف حتدي فكرة املوت و  ال إىلاللغز هو ما دفعه  أن إذمنذ القدمي ،  اإلنسان املوت حرّي    
 الفلسفي للوجود .هذه النقطة هي بداية التفكري  أن إذكيفية التخلص منه 

 األحبابسابقا ذهنه يف التفكري يف لغز املوت و مواجهة ذلك ملا نتج من موت  اإلنسان أرهق   
 و مع ذلك مل يستسلم متاما و رفضه بشكل هنائي .

 أحبائهيف موت  أساهذاق  ألنهيستبعد املوت من تفكريه  أنمل يعد يف استطاعته  فاإلنسان"   
ما يزال  ألنهشكل كامل ، بيعرتف به  أن، و رفض  أمامهلكنه مع ذلك مل يستسلم متاما 

قنع نفسه أ حتايل على فكرة املوت و فقدنه هو نفسه مقدور عليه املوت ، و لذلك أيتصور 
 أنقر حبقيقة موته هو نفسه ، لكنه رفض أمتوسط . فقط تقبل املوت كحقيقة ، و مبوقف 
 اإلقرارن عدم هذه النهاية أل إىلينتهي  أننه كان ينبغي أن املوت هناية احلياة ، مع أب يعرتف

 .2"  مثلما هو ليس هناية احلياة له هو نفسهنه ليس هناية احلياة لعدوه أهناية احلياة معناه  أبنه

عن خبااي اخلطاب الشعري الذي بدوره رسم مالمح النزاع بني حاولت حركة التاريخ الكشف    
يف ظل الصراع البشري ،  إبعادمن خالل ما يظهر من  اإلنساينما هو فردي و مجاعي يف الوجود 

 إرادتهمنه  سلبهحبيث  اإلنسان إليهالذي عاشر واقع فيه اهنيارات و انعكاسات ، ختالف ما يطمح 
يسلطها الطاغية على  أداةاملوت يف هذه الوجهة  أن إذو ضاعت منه هويته و هذا ما يتجسد لنا 
ه الطاغية على سلطذي ي: و هو املوت الظلم ال األولالشعب ، و تنعكس صورته يف وجهني 

                                                           

 . 532، ص  5002أمحد فالق عروات ، فكرة املوت يف الرتاث العريب ، دار هومة ، دط ، اجلزائر ،  1 
 . 532ينظر : املرجع السابق ، ص  2 
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 إهناضحااي ، الشعب و يتقاطع كال الوجهني لريمسها صورة الثورة اليت حتفز جمراها يف جثث ال
جدلية املوت و احلياة من خالل العملية الثورية اليت يتزايد تعبريها عن نفسها كلما تزايد الظلم و 

 االستغالل و القهر 

من حيث  اإلنسانيف  أثرتمعنواي و  أوسواء ماداي احلروب دمرت كل ما هو مجيل  إنحبيث    
 وايته و سيطرت عليه بفكرة املوت معن

لشخصيات ليس هلا  اجند يف عاملنا األديب فكرة املوت يف كل الفنون األدبية ، حبيث جند صور    
فهي تعيش حياهتا كما ينبغي إذ ال ختشى املوت و حتاول معرفة ساعة الوفاة عالقة بفكرة املوت 

 ال ختافه فهي ختتاره لغريها ، وهذا ما نتعرف عليه يف  أهنا إذابلنسبة هلا و اليت تناسبها بدورها ، 

ندخل يف  أننا إذمواجهة املوت و حتديها و السيطرة عليها ،  هوحده ميكن فاألدب،  األدب
حياتنا و ليس هناك من  ىتتأذكل جتارب احلياة وخنرج منها منتصرين فائزين  األدبية األعمال

 أناملوت البد  إىلهذه النظرة التقليدية  نأوواضح مطلق "  أمانيعكر صفوها فهي يف 
ن ، أل به اإلقرار و ابملوت و جتربه على االعرتاف اإلنسانتكتسحها احلرب ، فاحلرب تواجه 

يف  األلوفبل بعشرات الناس يف احلرب ال ميوتون ابآلحاد ، بل ابلعشرات يف وقت واحد 
نه يبدو كذلك حينما تصيب رصاصة ابلذات أاليوم الواحد ، و مل يعد املوت صدفة ، رغم 

، و من  أخرىهذا الرجل دون ذاك ، لكن الذي يعيش رمبا تصيبه بكل سهولة رصاصة 
يكون مثة داع للقول ابلصدفة , و ابنتقاء الصدفة تستعيد احلياة  حصيلة كل االحتماالت ال

  1 . " إليهانظرته املغايرة  لإلنسان، و تكون  مغزاهاو  أمهيتها

عقولنا من شلل و فشل يف  أصابو ما  أرواحناختتلج  راءآو  أفكارما نعيشه اليوم من  إن   
احلروب اليت مر هبا العامل و هذا ما جعل  إىلالبحث و التفكري و ما نشعر به و حنسه يرجع 

تكون لنا نفس النظرة السابقة للموت   أنو آراءان حول املوت املتغرية ، وليس من املمكن  أفكاران
كما مت عجزان عن تكوين نظرة جديدة للموت و رمبا لو متكنت لنا نظرة مغايرة و خمالفة عن 

 يف احلياة العقلية أود متخفية يف الوعي هاتني النظرتني للموت التارخيية ونظرة كل واح
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بنارها مما جعل  قشعبه حبيث أنه عاشها و واكبها و احرت  مأساةعلى  يهفتح مسيح القاسم عين   
 اإلقامةمن مرة و وضع رهن  أكثرمنه شاعرا ملتزما بقضااي شعبه و وطنه هذا ما نتج عنه سجنه 

 بسبب أشعاره و مواقفه السياسية .اجلربية 

 أنجتربته الشعرية بدأت من وجعه الشخصي و بدوره هو وجع أمته و وطنه و ال ميكن  أن إذ   
 يفرق ذاته و شعبه .

 كان قد بدأ من جرحه يف طفولته فميالد جتربته الشعرية و ميالد قصيدته و معاانته الشعرية ،     
 يف كربه . أتعبههذا اجلرح اتبعه و  أنحبيث 

لطفولته اليت مل يعشها كما  فقط بل احتالال ايح القاسم مل يكن وطنمس إىلابلنسبة  االحتالل  
 أهبىكن اعتبار هذا االحتالل املبكر نوعا من املوت املسلط على مرحلة من " ميينبغي 

تنسى الفرد تفاصيلها و ألقها .  أناحل اليت ال تقوى التجارب احليوية املنثالة طوال العمر ر امل
قاسم " ، فمذابح " دير ايسني " و " كفر  األولهو املوت ذاته سريافق الشاعر طوال شبابه 

يف سياق  اإلسرائيليةالسياسة  جتهاهنالتقتيل اليت  أحداثو صربا و شتيال " و غريها من 
 إحساسذي سيعمق كانت احملك ال  أصحاهبامن  األرض إخالءحتقيق اهلدف الكبري و هو 

 1 .الشاعر ابملوت اليومي الذي ينسج يف وطنه "

يعش يف براءة بعيدا عن الواقع املزيف بعيدا عن  إذ اإلنسانمراحل  أمجلمرحلة الطفولة هي من    
أن هذه املرحلة يف حياة مسيح القاسم مت  إذالواقع املزيف ، بعيدا عن احلزن و األمل و املعاانة ، 

 إلغاءو تكثري آالمهم و  ماهلمآالذي بدوره حاول حتطيم  اإلسرائيليطمسها من قبل االحتالل 
مسيح القاسم كافح من خالل شعره لبرت كل هذه احملاوالت  أن إالانتمائهم القومي بكل الوسائل 

و خاصة عن الطفولة اليت  األحداثكل هذه   كتب شعرا عن  إذيف القضاء عل اهلوية الفلسطينية 
 الصهيوين . مت طمسها من قبل االحتالل 

 مه املقتولة : جتسد يف قصيدة الطفل الذي ضحك أل هذا ما   

 تعال اي ولدي ..
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 تعال ارضع 

 فخف هلا على أربع 

  أماهو غرد ثغره :  

 و كركر ، حني مل تسمع ..

 رداه ا وشد   

 أرجوحة .و رؤاه .. دغدغة و 

     1 ! وردد عاتبا امـ ...ا

لنا حرمان الطفل جيسد  إذأظافره ،  نعومةمنذ فهذا املقطع يوضح لنا معاانة الطفل الفلسطيين   
 أفعالهاالحتالل الصهيوين من خالل جمازره و  إليهيزال رضيًعا وهذا ما سعى  و هو ال أمهمن 

 الشنيعة ضد الشعب الفلسطيين . 

فهو حاول ترسيخها يف ذاكرة اجلميع سواء احملتل تنسى ،  أفعالفسميح القاسم مل يرتك    
غري ذلك ، لكي يكرب الكره واحلقد للصهيوين احملتل و تنمو الرغبة يف التضحية و  أمفلسطينيني 

، فكان عليهم . الوطن الذي سلب ابلقوة ومن غري حق  احلريةالفداء من اجل اسرتجاع الوطن و 
 ر .  جبنون وراء شهوة الثـأ أرضهمالدفاع عن 

رمز يتجاوز سطح املأساة و ليحفز يف  إىليشتغل عليه مجاليات لتحويله  أن" فكان عليه   
مستقبلية وهي املهمة اليت  أمنيةالذاكرة حلظة من الكثافة اجملدية اليت تعطي الوطن شكل 

ري يف حماولة خللق التوازن الضروري بني الذايت و الشعري النث إبداعههلا الشاعر  سينذر
 2املوضوعي عرب لغة حتتال على املوت حىت يصبح يف خدمة القضية ... "

مأساوية ليحوهلا بعد  أحداثخذ يشتغل على أنه أهذا ما فعله مسيح القاسم ابلفعل حيث    
غاية اسرتجاع  إىلرموز يف قصائده و يعطيها بعًدا مجالًيا و معىن بعيًدا وقواًي يهدف  إىلذلك 
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و احلرية و لتبقى هذه الرموز راسخة يف ذاكرة الشعب الفلسطيين خاصة و العامل عامة ،  األرض
 من بعدي :  األرضجاء يف قصيدة  إذ.  األخريةفقد نذر شعره و نثره ابلفعل هلذه 

  أجداديبعظام رضي اليت .. أ

 أوالديقلبتها .. و جبلت 

 رضي اليت دللت تربتها أ

 ورعيت طول العمر حنطتها

 أرضي اليت ...

 أيصري من هتوى ؟

 1!!  ذكرى ... مث ال اذكر أصريو 

من الضياع و الشتات   أبناءهااليت حتمي  األماليت تعد  األرضيف هذه القصيدة استدعى مسيح    
 . األرضمواصفات األم احلقيقية ، كلها تطبق على  بنفساحلنان و العطف فعال  إىلاليت ترمز 

شهدت حراًب ظاملة من قبل الكيان الصهيوين املتجرب و القاهر الذي حطم كل  األرضفهذه    
 و شردهم  أبنائهايف احلياة و دمر حياة  ماهلاأ

 ده و دواوينه .ومن هنا نبسط لقاموس املوت عند مسيح القاسم من خالل قصائ  

 

 الصفحة القصائد 
 .: " 3591مواكب الشمس " الناصرة 

 ــ مرثية لبرتيس لوموبيا .
 قدمية .  أغنيةــ مرثية 

  32  
  23 
  22  
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 :" 3591ان الرباكني " كد 
 يّل .إــ الذي قتل يف املنفى كتب 

 ــ الطفل الذي ضحك المه املقتولة .
 ــ املوت يشتهيين فتيا . 

 املوت .أاندي 
 

  302  
  332 
  325  
  323 
  321 

 :" 3595يف انتظار طائر الرعد " عكا 
 ــ وقع خطي يف دهليز .

  553 
   565 

 : " 3591دمعي على كفي الناصرة " 
 ــ إليك هناك حيث املوت .

 ــ حىت املوت .

  513 
  582 
  350 

 :قصائد مهربة 
 ــ قتلى حمض ابطل .

  ــ املوت يف الوعي الكامل . 

  323 
  322 
  202 

 :" 3513قرآن املوت واليامسني " القدس 
 ــ استقالة من شركة التأمني من املوت .
 ــ مهس قبل أن يلفظ أنفاسه األخرية .

 ــ املوت مع سبق اإلصرار . 
 ــ وظيفة املوت .

 ــ اخلروج على صهوة املوت 

  223 
  228  
  222 
  226 
  228 
  213 
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 " : 3511املوت الكبري " بريوت 
 ــ ما تيسر من سورة املوت .

 ــ ترجو املوت ليقتلوه يف أعايل الظهرية .
 ــ حيث صار املوت عادة . 

 ــ املوت يف الغربة .

   1  
   2 
   31 
   55 
   30 

 : " 3519ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه هلم " القدس 
 دهر الداهرين . إىلكفر قاسم ــ  
 املوت قبل موعد املبارزة .ــ 
 مثار املوتى . أعطيكيف ــ  
 دبكة املوت .ــ 

   82 
  351 
  320 
  313 
  553 

 :"  3511كتاب احلماسة " عكا 
 ! ــ املوت يثمر

 ــ الرجل الذي زار املوت . 
 ــ ودم الشهيد رسالة نبوية .

  523 
  522 
  520 
  561 

 :"  3511احبك كما يشتهي املوت " 
 ــ اعرتاف لكاهن املوت .

 ــ احبك كما يشتهي املوت .

  562 
  516 
  353 

 :اجلانب املعتم من التفاحة اجلانب املضيء من القلب 
 ــ امبارغو على املوت .

 ــ مملكة املوت .

  353 
  351 
  363 

 ادرايسن :
 ــ خطبة املوت 

 ــ معجم الشهداء .

  30  
  38 
  83 
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 إىلاملعاين تؤدي  جلّ  نأاملسرودة سابقا ما نالحظه يف قاموس املوت الوارد يف العناوين  إن   
ي حتمي هل‘ميارس على الشخص و ليس كمفهوم مصطلح املوت ، يعين القتل كفعل عنيف 

نستنتج ذلك من خالل : املأساة ، الدم ، الدموع ، مرثية ، قتل ، املقتولة  نأطبيعي و ميكن 
مجلة من االحتماالت عن  إىلاملوت ، اقتلوين ، ترثوا ، البيت احلزين ، وصية ... وهبذا نصل 

و دمعي  3268عّدة دواوين منها دخان الرباكني املوت يف شعر مسيح القاسم اليت مت حصرها بني 
حبك كما يشتهي أ،  3218ه هلم ، ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبّ  3262رة على كفي الناص

 و اليت وجد فيها :  3280املوت 

نه يقوم بوظيفة التحميس و التشجيع على املقاومة وانتزاع أ إذــ اعتبار الشعر املقاوم هو سالح   
اء سابقا يف حتقيق اهلدف الشعر احلرية السرتجاع الكرامة و الوطن بنفس الطريقة اليت اعتمد عليها 

ما يعرف بشعر  إذاملراد من خالل توصيل الرسالة ابلشعر مثل ما عرف عند الشعراء القدامى 
 احلماسة عند شعراء احلماسة .

الطريقة الوحيدة السرتجاع ما سلب على املوت و الفداء و االستشهاد أبنه  اإلقدامأبن  اإلميانــ  
ال طريقة غريها  نأابلقوة ، وهذه القوة تتطلب تضحية كبرية ، و  إالخذ ابلقوة ال يسرتد أما  إذ

  سبيل غريها للرد على املغتصبني وذلك ابنتقام مدمر .خذ و الأتسرتجع ما  أنميكن 

من خالل املاضي احلزين الذي عاشه نه موت ميتافيزيقي أ أوضرورة حتمية  أبنهــ بعيدا عن املوت  
 إىلا ع و جوع و قتل ... كلها كانت سببً ته من تشرد وضيا الشعب الفلسطيين من خالل طفول

 اىل البحث عن اجلهاد و االستشهاد يف سبيل الوطن . الكتابة و

ــ كون الشاعر اختلطت عليه مشاعره من خالل توجهه الشعري فيما هو ذايت و ما هو مجاعي  
تغري مفهوم الشعر عنده تبعا لتغري إيقاع  إذلعصر ما ا شعره كان اتبعً  أن إذفيما يتعلق ابملوت ، 

 العصر بعد ما حصل يف فلسطني من اتفاقيات و مفاوضات .

الرتويح عن نفسه  إىلجمرد كتاابت يسعى من خالهلا الشاعر  األوليةكانت هذه الفرضيات   إذ   
مدته من تعزيز هذه القراءة من خالل ما است سأحاول فإنينقاعدة للقراءة الشعرية ،  بتأسيس أو
يت لشعر مسيح القاسم فبعضها لنقاد جذهبم ءقراضرورية يف خطويت حنو  هاار أخارجية ضاءات إ

 به . فانبهرواشعر مسيح القاسم 
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تعد كتاابت  إذ، أجراها من خالل حوارات  ، للشاعر نفسه خراآلوبعضها لباحثني وبعضها   
، فقيمة شعر مسيح  ، قّيمة هلا بعد فين مجيل النثرية يف جل املواضيع أومسيح القاسم الشعرية 

وهو خدمة القضية  ، واحدفكلها هلا غاية واحدة و هدف ، عن قيمة نثره  أمهيةالقاسم ال تقل 
كما جنده كتب يف املسرح و كتب عّدة جمموعة من اخلواطر و احلكاايت ،فقد كتب ، الفلسطينية 

الشعراء العرب يف شعر  أبدعما  أهماليت تعد  ، كتابةمقاالت ... و هبا اثبت عبقريته الشعرية يف ال
 املقاومة .

اليت تداوهلا مسيح القاسم مع صديقه و رفيقه املقرب حممود  ، الرسائلو ال ننسى "   
 أمهيةهلا ، هذه الرسائل  أن إذ،  األفواهوتكميم  واإلفقارواقع القمع  أاثرتاليت  ،درويش

و هي ، و احتوائها على لب القضية الفلسطينية ، معاانة الشاعر الفلسطيين  إيصالابلغة يف 
و يرتاوح بني ما  ، األدبيتناغم فيها الفن و  إذاملسلوبة و الوطن الغارق يف الدماء ،  األرض

من صدق املشاعر  ، هو ذايت و ما هو موضوعي وذلك أبسلوب أيسر القلوب و يبهر العقول
  .  1" و طبيعة االنتماء

نضيء جانب  أنك للشاعر ميكن كذل ، لبعض من النصوص النثرية ةر اشاإلمن خالل هذه    
ال  إذيف احلياة و الكتابة ، مسيح القاسم جعل من نفسه شاعرا  أن إذ ، من النصوص الشعرية

 أبعمالهنه أ إذ، ميكن الفصل بينه و بني الشعر ، فشعره يعرب عنه و عن ما يعشه وما حيس به 
اترخيها و أراضيها و حقوهلا و أطفاهلا و  مغذاي ، فلسطني دون سواها إىل اهاته ظل مشدود

العامل  إىلاليت محلت القضية الفلسطينية  ، دون أن يتخلى عن بناء قصيدته الفنية، ها اءشهد
ل السالح بيد و الكتابة محكقضية شعب مكافح ،  لتصبح بدورها جزَءا من ضمري العامل  ، أبكمله

 . أخرىبيد 
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 فلسطني و املوت ::  األولاملطلب 

من غريها ، فهي عايشته وعاش فيها ، وسكن فيها أتملت و حتسرت  أكثرفلسطني عرفت املوت    
فلسطني تعرف املوت جيَدا  إن" يقول عبد اللطيف اللعيب :  إذمن ظلم كان سببه احملتل الغاشم ، 

، ودوائر القلق امليتافيزيقي و السر املطلق ، لتجعل منه  األسطورةمن غياهب  أخرجتهلقد 
هناية عبثية تقام حوهلا  أواالستشهاد و املعمورة ، مل يعد املوت فناء  أزقةمتجوال عاداي يف 

خترتق الصفوف بني  أتيت األليفةنه تلك اليد احلديدية ، ولكن إطقوس الودعات بدون رجعه . 
 أنلدم اليانعة خبزان البذور ، الذي يتحتم على كل ثورة لتخطف زهرات ا األخرىالفنية و 

 . 1حيل الربيع الدائم " أن إىلتزوده ابالحتياط الالزم 

القول هو انبع من الواقع الفلسطيين مما يعيشه من حياة سجينة لتجعل من املوت هذا  أن إذ   
من مذحبة دير ايسني اليت قام هبا  بدأتكرب معاانته أ أن إذ األملحرية هلا ، التحرر من املعاانة و 

املذحبة اليت حدثت بدون معرفة السبب وهي مذحبة كفر و بعدها  3228احملتل الصهيوين يف 
جمزرة صربا و شتيال اليت راح فيها الكثري  إىلوصوال  الفلسطينينيايسني اليت راح ضحيتها العديد من 

 ني ضحية ...ينيمن الفلسط

، وهي فرتة  انه ال يزال صامدأ إالمر هبا الشعب الفلسطيين اليت دمرة املة و قاهر الهذه الفرتة  تعد   
الشعب الفلسطيين على الفداء والتضحية من اجل احلرية و االنتصار  إقدامقاطعة على  أبدلةتربهن 

بقدر ما تعين له احلرية و شيًئا عين له تا جعل املوت ال مموحقه املنزوع ،  أرضهو اسرتجاع 
غلب قصائده أاالستقالل فهذا ما جنده يف قصائد الشاعر الفلسطيين مسيح القاسم اليت اشتملت 

بطريقة تعسفية ظاملة  راحوالشهداء الذين لجنده يف قصائده يتحدث بلغة التمجيد  إذعلى املوت ، 
قصائده مل  أنحلق املسلوب ، كما ا استريادو التشجيع على االستشهاد يف سبيل اسرتجاع الوطن و 

و التواريخ الفلسطينية لتبقى راسخة  األحداثالرموز الفلسطينية و العاملية و احلفاظ على من  ختل  
 أنميكن  أبنهو يف ذهن الشعب الفلسطيين ... و لقهر االحتالل الذي ظن  األديبيف التاريخ 
 يطمسها . 

                                                           

، الكتابة الفلسطينية يف الوعي و الالوعي ، جملة الكرمل ، االحتاد العام للكتاب و الصحفيني الفلسطينيني ، بريوت ، لبنان  عبد اللطيف اللعيب 1 
 .  333، ص  6، العدد  3285
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إذ جند شعر مسيح القاسم يتحدث عن موت الفلسطينيني حينما تنظر إىل شعره جند أن حياته    
فيه حبيث تتمثل شخصيته يف رؤيته للحياة و تصوره للكون و اإلنسان كذلك جتربته و  انطبعت

 مهومه و أشجانه و موقفه من احلياة و و املوت.
ن و يشري إىل املوت يو شه الفلسطينين الذي يعأيسى مسيح القاسم يف قصائده على الوضع احملز    

 ا ما يتجسد معناه يف قصيدة اندي املوت.هذنيني يالذي يرتصد الفلسط
 فأان اي أم أطفايل الشقية  

 أان ال أنكر مأسايت الطويلة
 ، حول أحالمي القتيلة أان ال أبين سياجا

 إنين أرفع وجهي للرايح
 أحتد اها... و أعطي يف الصباح

 ، تراتيلي القليلة املساكني
 ، و ال أخفي عذايب. أان ال أنكر مأسايت
 ، على ظفٍر و انب   إنين أنزف اترخيي

 ، فأغفر يل
 إغفر يل غلطة الربكان... لو انديت مويت

 و على جرعة سم
 ينهب األعداء حلمي.

 1 و األحباء... تقاطيعي و صويت!
أحد أو  استشهادمنزل من  املوت أبدق تفاصيلها و بكل معانيها فلم خيل   نو نييالفلسطعايش 

على فكرة املوت إاّل أهنم صمدوا و حتدوه و هذا ما عرب عنه مسيح يف قصائده  عتادوااأكثر منه و 

                                                           

 . 328ــ  321، ص  3قاسم ، األعمال الشعرية الكاملة ، ج مسيح ال 1 
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فهو يسعى إىل اخللود الروحي. اخللود الذي يبقه حيا إىل األبد و بعيدا عن املوت الذي لطاملا الزم 
 شعبه. أبناء 
جند حضور فلسطني يف شعر مسيح القاسم بصفة األم يعين كمركز لألمومة املعطاءة و للهوية إذ     

على األبناء التضحية أبرواحهم من أجل أن تبقى هي حية، و يوم األرض هو طقس حيتفل به من 
قة قوية أجل أن ترسخ فكرة األرض كرمز يف الوعي و الالوعي للشعب الفلسطيين لكي تبقى العال

 بني األم و أبنائها.
 هذا ما يستحضر بكثرة يف شعر مسيح إذ أنه طبيعي ابعتباره شاعر فلسطيين جاء يف قصيدة   

  اتريخ أغنية من عامل اجلذور :
 و كان اي ما كان

 أن شرشت يف بركة الدمع بذور احلقد
 و صار األغصان

 جسرا على فجيعيت ميتد
 هنار الورد إىل

 و صار اي ما صار 
 عادت األمطار أن

 حترك التاريخ من سباته.
 و توقظ األشجار

 سم البريق املهان.سم صغار النفي، اباب
 1سم قبور سئمت شقائق النعمان.اب
أييت مسيح القاسم يناضل و يقاتل ضد الكيان الصهيوين وجها لوجه سواء نثرا أم شعرا، دون     

فيها و إليها  من  أشجارها و كتب من أشعار   اخلروج من األرض اليت ترىب و ترعرع يف أحضاهنا و

                                                           

 . 223ــ   225ص،  3قاسم ، األعمال الشعرية الكاملة ، ج مسيح ال 1 
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خالل اعتماد شعره على زمن األرض بصورة املقاومة بصورة صامدة، أبن فلسطني و القدس هي 
للفلسطينيني فقط و ليس ألحد احلق يف التدخل يف شؤوهنا و ال يف امتالكها و أن عليه احلث 

اليت حتتضن و حتس أبناءها  شعبه، األمّ  على حب الوطن و األرض اليت تعد األم الروحية ألبناء
 ابألمان و الطمأنينة و السالم الروحي.

أما السنوات السبعني و ما رافقها من انفجار الصراع يف لبنان و النكسة اليت أصابت كل  "  
عريب يؤمن إبنتمائه القومي، و فلسطني يتمسك برتاب وطنه أينما كان. فقط عربت عنها 

يف دواوينه اليت طغت على عناوينها كلمة "املوت" إذ كان املوت  قصائد مسيح القاسم 
يف أيلول األسود و األردن و تل الزعرت و الشياح و  نو الفلسطينيالروحي و اجلسدي ص ده 

َعني الدمانة يف لبنان و يف الضفة الغربية و قطاع غزة و يف اجلليل و املثلث يف يوم األرض 
3519 . "1 

الصهيوين لفلسطني و بعض من سوراي و  االحتاللمر العامل العريب بظروف قاسية  جدا جراء    
يسلم العرب من شر الكيان الصهيوين الذي حاول حمو العرب  أن حلمهو حربه مع مصر  . لبنان

أراضيهم و نسبها إليه، حاول العرب تدمريه إاّل أهنم هزموا، لكن األكثر  احتاللمن األرض و 
هي فلسطني اليت مل جتد سالحا للدفاع هذا ما جعل أبناءها يتخذون أقالمهم سالحا   ضرراً 

ن فلسطني هي بلدهم و ال ميكن تهم أبعاحلرية و اسرتجاع األرض و السيادة الوطنية و قنا  النتزاع
ستغناء عنها أو التفريط فيها حىت و لو كلف ذلك حياهتم و قد جاء يف قصيدة نرجو املوت اال

 هرية لسميح القاسم.ظوه يف أعايل الليقتل
 صاعد من صدأ املنفى و قضبان السجون

 صاعد ملء الليايل الدموية.
 ن النهارات... نداء و شظيه  حزاملء أ

                                                           

 3القاسم ، مسيح القاسم مبدع ال يستأذن احد ، موسوعة أحباث و دراسات يف األدب الفلسطيين احلديث ، جممع قامسي للغة العربية ، طنبيه  1 
 . 556، ص  5033أم الفحم ، 
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 صاعد... فانتظريين!
 خنجري من فضة املوت و من عشيب و طيين.

 و جوادي غضب الريح
 و مهمازي حنني اليامسني 

 صاعدي حيب الغايل 
 و عاري

  1 جنوينو 
و  خفهنا تتضح شاعرية مسيح القاسم عندما يتعلق األمر مبوضوع األرض، إذ أنه يسعي إىل ترسي   

فهي األم اليت حتن ألوالدها و حتميهم و ال تتخلى عنهم و تكون  رمزا ، تقديس األرض بوصفها
و هذا ما  هلم مأوى يف زمن كثرت فيه الذائب اجلائعة اليت تتجسس و تتمهل إلصطياد فريستها

 : الجقصيدة مصارع الر جاء يف 
 أبكي لعلة خنلة البكاء

 أبكي من احمليط للخليج
 أبكيك اي مجال  

 أبكيك يف مصانع مل تفتحها بعد
 أبكيك يف معاهد مل تفتحها بعد

 و يف صحاري فرشت رماهلا يداك
 2.سنابك وورود 

إن الشاعر هنا حاول خلق عالقة شعرية ميتزج فيها شعره حببه ألرضه و جتذره أي إمتزاج جسده     
، فهو حياول من خالل هذا خلق قوة  الذي يشعر به االنتماءابألرض ابحلب الذي يكنه هلا و 

الّتشرد و  إىلمتكنه من مواجهة ا لعدو، حبيث أن ضياع األرض جعل يف نفسه فراغا يفضي 
                                                           

 . 31، ص  3قاسم ، األعمال الشعرية الكاملة ، ج مسيح ال 1 
 . 30، ص  5املصدر نفسه ، ج 2 
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  ، مصانع ، احمليط جلسدي و احلنني الروحي و ذلك من خالل عناصر الطبيعة خنلةالشتات ا
، ... فهو يبكيهم من شّدة احلزن و األمل و القهر العالق  ، ورد ، سنابل ، رمال ، صحاري معاهد

 بروحه من جراء الظلم الذي تعرض له من قبل احملتل فهي عناصر جسدت موته و موت فلسطني.  
هذا جند إرتباطا وثيقا بني مسيح و األرض و ذلك يف جتسده يف شعره الذي يعد من خالل    

  عالقة بني الفرد و األرض  يقويالذي ، عاب يف الوعي اجلمعي و الفردي يحقيقة تتوجب اإلست
، عندما د رمزية األرض قد يذهب إىل حد  بعي، فإن التماهي املطلق بني الذات و  إذن" 

، وعندئذ تستعري منها كل الصفات املميزة لألرض  األرض وانئبه عنهاتصبح الذات حالة حمل 
إذ هنا يتجسد لنا املوت الذي سّلطه اإلحتالل اإلسرائيلي ابلقوة و العنف  ، 1" إبعتبارها مكان

 من جهة أنه موت حقيقي و من جهة أخرى موت معنوي وليد الشعور ابإلهنزام و اإلنعكاس هذا
 بشحن شعره بدالالت و معاين تدل على ذلك.ما جعل من الشاعر يقوم 

إّن شعر مسيح القاسم هو شعر املقاومة الفلسطينية شاعر القومية العربية، شاعر املالحم، شاعر    
 الغضب، الصراع....

ولكن يف احلقيقة العميقة هو نفس ما يعرب عن الشاعر بدون متايز إذ أن شعره هو بعيد عن    
ارتبط به ابملقاومة هو غناء من أجل احلياة و اإلستمرارية و التجديد، إذ أن الذي  احلياة و القدر

مسيح سار على نفس اإليقاع الذي سار عليه بول إيلوار حيث كان يغين للحرية و املقاومة و 
احلب يف زمن اإلحتالل النازي الفرنسي، هذا ما يتجسد يف صرامة الشاعر الفلسطيين. نقف عند 

 : يدة خطاب فيسوق البطالةبعض ما جاء يف قص
 رمبا أفقد. ما شئت. معاشي

 رمبا أعرض للبيع ثيايب و فراشي
 رمبا أعمل حجازا.. و عتاال.. و كناس شوارع

 رمبا أحبث ، يف روث اهلوامش، عن حبوب

                                                           

 . 52عبد السالم املساوي ، مجاليات املوت يف شعر حممود درويش ، ص  1 
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 رمبا أمخد...عرايان... و جائع..
 كن.. لن أساوْم..لعدوا الشمس... اي

  1 آخر نبض يف عروقي.. سأقاوم!! إىلو 

إذا قام مسيح القاسم بتوظيف جل شعره  من أجل خدمة القضية الفلسطينية إذ أنه كتب فيها    
 أقوى املقاالت و التصرحيات اليت ميكنها أن ختدم القضية.

، يقاوم يف وطن حياربه الذائب و قد يتلقى يف أي حلظة  آخر روح إىلكما أنه ظل يقاوم    
ممزوجا بني التاريخ و األسطورة  منهم أاّل أنه مل يستسلم و ظل يكتب نثرا و شعرا تقريراي اهجوم

و منثل ذلك مبقطع من  هذا ما جتسد يف قصائد جنيب حمفوظ، هريوشيما، توقع اي قيصر الروم...
 قصيدة هريوشيما:

 تبيض أجنحة الغراب!
 و تلف أذاناب من اخلزي، الكالب!

 جل، على أرض الرماد املر.و تلوب يف فزع و يف خ
 أسراب الذابب.

 و حتف من رعب السؤال... جتف حنجرة اجلواب:
 من أي أعماق البشر

 يتفجر املوت الزقام على البشر؟!
 وألي كهف ينزوي هللا املغرب ابلغبار

 و ابلدخان و ابلشرر؟
 و أبي معراج األنبياء الصاحلون

 
 غداة تربد الصور؟
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 1ابحلظ؟ ابملقسوم؟ ابملكتوب يف غيب القدر؟! 

و كان يف كل أزمنة حاضر بقلمه و   ، بقضية وطنه و حيال شعبه لتزامهإبعرف مسيح القاسم    
فهو مل يسلم من قبضة العدو، سجن و عاش كثريا من  ،اليت تعد سالحا يف وجه العدو، كلمته 

أجل إيصال الصوت الفلسطيين إىل العامل اآلخر خاصة العامل العريب، ذلك بشهرته وكلماته اليت  
 كان هلا ثقل و هلا معىن و مجال إبداعي وإيقاعي.                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 د (إلستشهاااملوت األمسى:)  املطلب الثاين :
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يعد موضوع اإلستشهاد و التضحية يف سبيل الوطن مهم ابلنسبة لسميح القاسم بل يعد الزم    
، يف إنتظار طائر الرعد  نتساب للحزباوجوده يف شعره من خالل دواوينه دخان الرباكني، طلب 

دمى على كفي،إذ يف هذه اجملموعة تتجلى لنا الرؤية الشعرية املؤيدة للحركة املقاومة نتج منها 
نتزاع احلرية ابلقوة حىت  لو كان  ذلك ا علىالذين أصروا  الفلسطينينيسقوط عدد كبري من 

اليت خلقت شهداء بكم  يليةاإلسرائيكلفهم حياهتم، و ال ننسى اجملازر اليت قامت هبا السلطة 
هائل و مذابح وغريها من  اإلرهابية ضد الشعب الفلسطيين و كان هدفها من ذلك هتجري 

 :من مدهنم و قواهم  الفلسطينيني
 كفر قاسم !

 اي شجريت احملتقنة ابلبارود و الدم
 جذرت ركبتاي من طول ما حبوْت عليها

 فليأت العامل
 كثمرة الرمان.و لري كيف ينفجر رأسي اجلميل،  

 حتت جنا زير الدابابت و خرافة العصر.
 كفر قاسم!

 جراحي فقد تعبت ي أعد أحصمل
 كفر قاسم

 تكلم فما.. فأل أعطيتين
 صرخ من شدة حيب و حسريت و أل

 و أغفري يل أماسيك الباهضة.
  1إن مل أوسد عنقك املذبوح، بذراعي.
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القاسم من خالل قصائده على أرضه إذ كان يف العديد من األداين كان يربهن لنا مسيح    
بشكل جلي حيث أن شعره شكل مساحة خاصة غري املساحة اليت  االتفاعل مع قصائده واضحً 

 . عرف هبا سائر شعراء املقاومة خاصة و العرب عامة

،  التدخل يف أعماق أعماقها مجيع نواحي احلياة متالتجربة الفلسطينية قاسية ال ترحم إذ أهنا يف    
، إذ هي جتربة ال  إذ أن ليس هناك من يفلت من هذه املشاكل أو حىت الكاتب ميكنه أن يتفاداها

، إذ كانوا يف الداخل أم اخلارج فهم ملزمون مبعايشة األحداث و الظروف اليت  ميكن جتاوزها
إىل هذه الكتابة من  جتهواايعيشها الشعب الفلسطيين من أسر و ضياع، إذ أن مجيع الكتاب 

الواقع و التجربة أي لإللتزام ابلقضية الوطنية، إذ أن القدر و الواقع جيربهم على الكتابة يف تلك 
. إذ  من ذكرايهتم مثال اختيار املوضوع الذي يكتبون فيه أحبو امون من نعمة و اللحظة كما أهنم حمر 

أن الشعراء  ستقالل و كافحوا ضد عقبات من كل فرع و حجم، كماو  االانضلوا من أجل احلرية 
، إذ أهنم برزوا يف مقدمة الكتاب العرب هذا ما يتضح يف  الفلسطينيني كانوا مبدعني إىل حد كبري

 : مسيح القاسم و يف قصيدة غزة رشع
 اي حيب احملضور 

 طفال الهيا يف ساحتك 
 و فىت ينازل غاصبيك، على تراب أزقتك.

 و أن القتيل على الرصيف.
 و أن األشداء الوقوف .

 أن البيوت.. الربتقال .و 
 أن العذاب..
 أن الصمود..

 أن املئات
  أن األلوف!
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 ختيار املوتااليوم صار على احملبني 
 أو بدأ الفراق

 اليوم عرس دمي املراق
 و أن ...و أنت...

 تعيش اي حيب املقاوم 
 1 أو منوت !

مهم و ابرز يف التجارب ، حبيث أن له دور  األدب الفلسطيين جزء ال يتجزأ من األدب العريب   
 الثورية و يف الساحة األدبية.

و هذا ما شغل ، على القضية السياسية  امرتكز  ، حبيث أن يف اخلمسينيات أصبح جل انشغاله   
من صراع اجتماعي و  ، احلالة السياسية اليت يعيشها اجملتمع العريب أي،  ابل اجملتمع العريب حاليا

 العريب. و الذي مير به الشعب، سياسي 
إذ أهنا تستدعي أن يكون ، و يف حياته اخلاصة و يف شعره  ، أن السياسة تؤثر يف الكاتب إذ   

بقضية شعبه مبشكلة ، لتزام يث جند مسيح القاسم ملتزما كل االحب ، سياسية معينة ملتزما أبفكار  
 :د ظلت تقاوم يلهذا ما ورد يف قصيدة  ، قضاء حياهتم منفيني إىلاهلوية اليت تدفع هبم 

 و على روث املواشي
 يقع محر

 ويف الدوار تعيد ما مت:
 كفر قاسم
 كفر قاسم

 و زهرات من الربقوق يف صدر امرأه
 و عيون مطفأه

                                                           

 . 20، ص  5، األعمال الشعرية الكاملة ، ج  قاسممسيح ال 1 
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 و عويل غارق يف رهبة املأساة عائم!   
 و أان ريشة نسر   
 يف مهب احلزن و الغيظ   
  1 ! إله ال يساوم   

من خالل هذا جند اإللتزام عند مسيح القاسم الذي جتسد من خالل فكرة املقاومة اليت ارتبطت    
بشعره حبيث أهنا مبدأ للحياة ال يتمكن منها إاّل الشعراء العمالقة فهي  مبفهوم آخر املشي يف 

 اإلبداع أرض مزروعة ابأللغام من أجل انتزاع احلياة إْذ أن اإلرادة صامدة و مقاومة لذلك و ال
ميكنه أن يتخلى عن مساره الشعري إذ أن فكرة اإللتزام عند مسيح القاسم عميقة جبذورها متصلبة 

 مببادئها كما تتصور يف حياة الشاعر. 
 إىلمرة أخرى تربز فلسطني كخبرية اجلدلية، إن معرفتها العميقة ابملوت متكنها من النفاذ "   

جوهره، و حتطيم نواته العاصية و حتويل مبدئه ووظيفته. إن  املوت يف هذه احلالة يصبح أساس 
. معىن ذلك أن اإلنسان يستطيع فهم  ا ينتج احلياة املوتماملوت ينتج احلياة بقدر  ، اإلنبعاث

، معىن ذلك أن حركة التحرير من كل ما يعوق )اإلبداع احلر للحياة ( حسب  و توجيه قدره
كة الواقع و ، ألهنا جزء من حر  عبري ماركس ليست من قبيل العرضيات، بل من الضرورايتت

هكذا تنقل فلسطني جدلية   ستمرار جتربتنا اإلنسانية على هذه األرضالتاريخ، شرط أكيد ال
 2"  الضمري العريب إىلإلنبعاث ااملوت و 

، و لعل  يف اإلستشهاد و املقاومة ذلك عن طريق الفداء و اإلنتصار الفلسطينينيتظل رغبة    
سرتجاع األرض املسلوبة، رغم أن فلسطني عاشت اجتهاد من أجل و الكفاح و  االسبب ذلك ه

سيطر  ةمعاانة صعبة و مؤملة فرضت عليها املقاومة و الفداء يف سبيل الوطن و بسبب هذه املعاان
، مرت  من املرارة، املوت شكال و مضموان على الشعر الفلسطيين مثال ذلك  قول مسيح القاسم 

، قدر علينا... أن  ختيار املوتإ، املوت صار على احملبني  ، كان املوت حيفظ كل شيء مع املوت
                                                           

 . 583، ص  3قاسم ، األعمال الشعرية الكاملة ، ج مسيح ال 1 
 . 333وعي ، ص العبد اللطيف اللعيب ، الكتابة الفلسطينية يف الوعي و ال 2 
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 إىل،  وملن أسا :و نتج عن ذلك ضرورة املقاومة قائال ، أو متويت كي أعيش ، تعيشي كي أموت 
إذ كانت ، إذ أنه ال خياف املوت ألن احلياة تبعث من رحم املوت ، آخر نبض يف عروقي سأقاوم 
 ابلفلسطينينيابملقابل هي مل ختسر هذا ما دفع  ، ابملئات الفلسطينينيإسرائيل حتصى عدد القتلى 

موطن  ، نةفالشهيد بطل مكانه مضمون يف اجل، حىت و لو كلف حياهتم  ، تسديد الضربة إىل
فرمبا    راء القدر القاسيالروح و التأمل و اخللود األبدي و شفافية املوت، فلسطني تتأمل و تعاين ج

 ار على املوت ابلتحرر و اإلستقالل.صنتيتحقق اال
و صورت قصائد و " و يتجسد ذلك أيضا يف عّدة دواوين و عناوين القصائد لسميح    

، بوسوان تون  3511سربية الصحراء  .3511قرابني ، 3511جهات الروح  الدواوين )
و   والبطويل يف اجلنوب اللبناني الفلسطينيني( صمود  3511. ال أستأذن أحد 3519غراات 

م و ما رافق و خروجه 3511بريوت و طرابلس، قبل و أثناء الغزو اإلسرائيلي للبنان عام 
 .1" كتئابذلك من حزن و أيس و ا 

على الشعب الفلسطيين جعلته يتمىن  ، شروط احلياة القاسية اليت فرضها اإلحتالل الصهيوين    
مواجهته و ليس هذا فقط بل نضاال  ، و هذا ما حاول مسيح القاسم من خالل شعره، احلرية 

حبيث أنه كان متضامنا مع مجيع الشعوب ذات ، نتفاضات متتالية اسياسيا و سجنا... املقاومة و 
هذا ما جعل  إذحلقوق املهضومة اليت بدورها تسعى إىل التحرر من اإلستعمار و العبودية يف العامل ا

من مسيح القاسم رمزا للمقاومة و اإلنسانية و جعل من أشعاره مبادئ يعتمد عليها يف التحدي و 
لفلسطيين الصمود و املقاومة. فهو يعد من الشعراء الذين محلوا يف شعرهم آالم و مآسي الشعب ا

 . سرتجاع األرض املسلوبةاإذ مجلوا أحالمه و آماله يف انتزاع احلرية اليت ال بديل عنها إالّ املوت و 
 والدي كان يصلي

 ، إلله األرض، يف تربة حقل
 حقلنا املوروث من قبل قرون

                                                           

 .  228القاسم ، مسيح القاسم مبدع ال يستأذن احد ،نبيه  1 



مشعر سميح القاسالفصل األول                                               جماليات الموت في   
 

 
51 

  ، يوم جاءوا فجأة
 واعتقلوين

 و بعيدا... أخذوين.
............ 

 السجونو مع  العتمة يف بعض 
 ضفروا يل الشوك..

  1لكن.. ظل مرفوعا جييين.
، إذ أن شعر  الذي كان مساندا للمقاومة ، وقد واصل الشاعر  مسيح القاسم مشواره الفين   

حد  إىل ، حبيث أن هذا املناضل السياسي و امللتزم ، مسيح خال من التجريب و من البحث
ه و التحريض و فضح األساليب اخلبيثة ئبالنخاع ابلقضية الفلسطينية فّعد الشعر عنده وسيلته للتعْ 

 .ه للمستعمر و كشف ما يعانيه أبناء شعب
لى من غفليس هناك أ ، ستشهاد هو أمسى تضحية يقدم عليها اإلنسانال شك أن اال"   

أو موقف... و اتريخ فلسطني يبتدئ أبول شهيد أتج جت يف  ةبذل الروح يف سبيل قضي
قيمة هذا العمل  إىلألنه وازن بني حرية األرض  2"؟ نفسه خنوة الوطنية فقرر اجلهاد دومنا تردد

اليت تضمنها  ، ، و قد كان يف ذلك شبيها ابلنفحة البطولية البطويل و دوره يف حتميس اجملاهدين
، أمجل ما كتب يف هذا السياق يف بداية النكبة الفلسطينية مسيح القاسم من ، الشعر العريب القدمي 

 ، ملاذا قتلتين؟ إهلي  يف قصيدة إهلي يث يقولحب
 حىت تكون متساوين حول مائدة املفاوضات 

 ينبغي علي أوال أن أفضح العامل
 من مث نتبادل التحيات و السجائر الفاخرة

 التلفزيونونستدعي رجال الصحافة و مصوري 
                                                           

 . 332، ص  3الشعرية الكاملة ، ج قاسم ، األعمال مسيح ال 1 
 . 43ينظر : عبد السالم المساوي ، جماليات الموت في شعر محمود درويش ، ص  2
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 يف هذه األثناء املمهولة ابلزئبق 
 أن أراجع دفاتر حساابيت املوروثة يل خرتا

 وجوه اإلحتماالت أتقصىو أن 
 كل معادلة حبساب

 .    1 أن أظل فارسا من الفسيفساء ــأو الالئق  ـــ أو املنطق ــ احملتمل ــفلم يعد من 
يكاد يكون  ليبقى موضوع االستشهاد يشغل احلّيز األكرب يف قصائد مسيح القاسم ، إذ    

   موضوع مالزم لشعره ، و تبدو رؤيته الشعرية مكملة للمقاومة و التضحية . 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .  32، ص  2قاسم ، األعمال الشعرية الكاملة ، ج مسيح ال 1 
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 : املوت من املنظور الذايتاملطلب الثاين : 
طاملا أرهقت شعوب  أهم من شغل ابل البشر فكرة املوت اليت تعد دقيقة جلية حقيقية، إذ أهنا   

 فكري هبا.العامل يف الت
ن اجلنس البشري راح يصارع املوت بكل ما لديه إ اآلن،  العل املوت أصبح ميثل لديهم هاجس   

ذه احلقيقة من أجل اإلستقرار و رغم علمه أن هنايته حتمية الفناء و النهاية، فهو حياول توهم ه
 السالم الروحي.

لتعبري عن لجلأ اإلنسان منذ خلقه لدرء املوت بكل ما أجاد القلم، و مل جيد سوى الشعر  "  
، فا لكلمة الشعرية مبا حتمله من أنغام تشكل ابلنسبة للشاعر  أحاسيسه و أفكاره اجتاه املوت

، لذا يالحظ أن جل الشعراء  توجعاته إزاء املوتمتنفس إذ يطلق العنان ملشاعره و مهومه و 
 زمن سرمدي  إىلاملعاصرين قد صنعوا فكرة اخللود يف خميا هلم الشعري لتجاوز الزمن احلقيقي 

إذ أنه حاول التخلص من املوت، إاّل أنه مل جيد السبيل للخالص إاّل من  1."املوت حتدوا فيه 
الشاعر، فمن خالله حاول اهلروب من املوت من خالل عتباره متنفسا خالل كتابة الشعر اب

شعراي إيقاعيا يتناغم و روح  بضامفرداته و ما حتمله من معاين إزاء املوت لتشكل بعد ذلك ن
أوجاع  ، عن ما خيتلج صدره من مشاعر، و حزانهأالشاعر، إذ أنه يعرب من خالله عن مهومه و 

 عن فكرة املوت من خالل فكرة اخللود الروحي. اثو دالشعراء حت ، فنرى أن جلّ  اجتاه املوت
السكون الذي ميثل هبوط احلياة و  إىلو احلياة مبا تنطوي عليه من بقاء و زوال، تشده "  

و يف    الثبات املذكر ابملوت، فيغريه املضي يف التغري و التقلب و احلركة الدائمة إىلصخبها 
إذ تبدو   السكون األبدي )املوت( إىلاحلياة  الوقت ذاته، ال يستطيع التخلي عن فكرة اجتاه

، فيصبح املوت الذي ينفي احلياة ظاهرا، مؤكدا هلا  ( حمتضنة فكرة املوت و متمثلة هلا األان )
و حمركا لقوى الذات كي تنفي عنها هاجس السكون األبدي، و هبذا تغدو أهداف غرائز 

 1." احلياة إحداث توترات جديدة
                                                           

 . 522ص  ، 5003، دار توبقال ، د ط ، اجلزائر ،  3حممد بنيس ، الشعر العريب املعاصر بنياته و ابداالته ج  1 
 . 38، ص  3265، بريوت ، لبنان ،  3فرويد ، االان و اهلو ، ت : حممد عثمان جنايت  ، دار الشروق ، طوند مسيج 1 
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يبقى دائما يبحث عن اخللود ، و تبقى  الذي اإلنساناملوت ال مفر منه و مبا انه يشغل تفكري    
 أداةنه أ إذاحلياة ، الن املوت من صميم احلياة ؛  إىلاملوت هي نفس نظرته  إىل اإلنساننظرة 

بدي و خوفه من و السكون األ ، ابلوحدة إحساسهوجوده ، و التخفيف من فكرة  إلثبات
و التالشي الشخصي ذلك ابقرتابه من فكرة احلب و الذي يعد هول و املعاانة و الوحدة اجمل

عالقة اإلنسان ابملوت عالقة مشاعر حتمل الذات إىل عامل اخللود لتضمن استمرارية احلياة . " 
، و هو العالقة اجلدلية متنح  حياة و إثبات أحدمها يعين يف الوقت نفسه إثبات اآلخر

فرصة إدراك النقيض فتبقى رغبته يف احلياة أكثر حضورا و استحواذ على مشاعره و اإلنسان 
فكره، ألنه يعرف أن املوت قضاء على ما يعرفه، حىت و أن مارست احلياة قسوهتا عليه، و 
أحس فيها ابالغرتاب نتيجة عوامل كثرية أمهها العامل النفسي، أما املوت فال يعرف جتربته و 

 2." فتظل جتربة جمهولة غامضة مل يعشه من قبل.
قد يتحدث اإلنسان عن املوت أو حياول وصفه بطريقة ما فهو بذلك يتحدث عن احلياة اليت    

نسان املوت أهنا ساعة كال من أشكال الوجود، واعتبار االحاولت اخللود من خالل أن تكون ش
 التحرر من دميومة احلياة.

ب مكوانته النفسية و اإلنسانية و استعداده تنوعت رؤية الشاعر العريب للموت حس   
ة لكن اإلمجايل أن الشاعر ظل ت، اليت تنعكس على توجهه و سيكولوجي ومعطيات عصره

، و ال مفر منه، فأصيب  مشغوال ابملوت على إعتبار أنه فقٌد حياصره يف كل زمان و مكان
القيس أو أن املوت  ئكامر  ةالصعلكابإلمتالك و حماولة التعويض ابإلنزواء يف عامل النشوة و 

قوة تدمري تكسر أحالم اإلنسان كما صورهتا رؤية املتنيب، أما أبو العالء املعري فقد كانت 
جتربة املوت عنده ذات يقني خاص، حيث يصادق املوت، أما شعراء الصوفية فاملوت عندهم 

 1" .لعذاهبم و آالمهم الصحياة و لن تتحقق احلياة األبدية و شعراء الرومنسية جيدونه خم

                                                           

  . 32عبد الناصر هالل ، تراجيداي املوت يف الشعر العريب املعاصر ، ص  2 
 . 56ــ  52املرجع السابق ، ص  1 
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املوت كلما قسى الواقع و اجملتمع عليهم و  إىلكلما بقي الشعراء الرومنسني منحازين   هأن إذ   
الذي  األملاملوت بعد ذلك كمخلص من العذاب و  ليأيتبعدم القدرة على معايشة احلياة  أحسوا

املؤمل إىل عامل اخللود و الصفاء به ، ذلك من خالل دفن االنتظار و اهلروب من الوجود يشعرون 
 الذهين و الروحي .

الواقع البائس  ابعتبار،  ن األكثر حديثا عن املوت يف شعرهم و مناجاتهو ظل الشعراء الفلسطيني   
شونه و الظروف السيئة اليت حياولون ختطيها و التخلص منها. و لكن مل جيدوا احلل ييع واالذي كان

 عبري عما خيتلج أرواحهم.لتلإالّ الذهاب إىل الشعر 
، على النحو الذي خيتفي متاما احلس  إن معىن املوت من هنا هو من أجل احلياة"    

الفجائعي الذي يرافق فضاء املوت الفردي دائما، و يظهر موت آخر رمبا هو تعويض عن 
، على النحو الذي يكون املوت من  املوت موت الشخص احلاضر دائما يف ساحة التجربة

حتواء املوت الذايت و فرصته من أجل منحه معىن و اأجل القضية فضاء جديد لإلستيعاب و 
مربرا يتيح له فرصة التمثل األقل فجائعية بداللة املوت اإلستشهادي، الذي ميضي يف سبيل 

 2 " .البطولة و املقاومة و الدفاع عن املعاين النبيلة يف احلياة
فهو بذلك  ، ذاتهاملعنونة ابملوت هي حتد يف حد ، هذا ما يتجسد لنا يف قصائد مسيح القاسم    

وليس من الروح و ، و قصده يف كونه ينال من اجلسد  ، إذ أنه يفضح عرى املوت، يواجه املوت 
 هذا ما يتجلى يف الزمن .

فهي  ، إذ أهنا متوت جسداي و ليس روحيا ، اليت ترتك أثرا خيلدها التاريخ ، حبيث األرواح املميزة   
 ، املعري ... ، املتنيب بن شداد ة، عنرت  مرؤ القيسإتبقى خملدة، ذلك ما جنده يف أمثال 

مهما طال  ، بل انل من أجسادهم فاألجساد فانية، ل منهم املوت نمل ي،لعل هؤالء املخلدين    
 . ما كتبت من خالل، على عكس األرواح فهي تبقى خملدة  ، العمر
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 إيصاهلاأهم ما شغل ابل مسيح القاسم هو القضية الفلسطينية اليت حاول الدفاع عنها بشعره و    
، كما تطرق ابقي  معاانة الشعب الفلسطيين مع الكيان الصهيوين منذ اإلحتالل و إىل العامل أمجع

 شعراء العامل العريب إىل حمنة هذا الوطن.
و لصيقة ابلشعر الفلسطيين و  ، أصيلة ةو على الرغم من أّن موضوع املوت تعّد موضوع   

 . مع املوت بكل أشكاله ، اإلنسان الفلسطيين من جتربة ساحقة
من انحية املوت الفلسطيين و هذا ما يربز يف شعره  ، إال أن مسيح القاسم كان حساسا جًدا    

حياول من خالل ، قضية وطنه و حيال شعبه، إذ حساسيته ذاتية ملتزما ب ، بكونه شاعرا فلسطينيا
 : . و جاء يف قصيدة حىت املوت مع املوت توحيد الرؤاي

 و مرت كفك الصفراء.. فوق جبينك األصفر
 و صاح اجلرح يف عينيك.. صاح األمل األكرب

 أان أقسمت إاي شعيب!.. أان أقسمت
 أن أسهر طول الليل .. أن أسهر طول العمر..

 أن أسهر حىت املوت
 1 أان أقسمت أن أسهر !!

ابلقضية الفلسطينية يف إجياد حل  اهتمامهفسميح هنا حياول أن يقسم و يعاهد شعبه بضرورة    
، و الكفاح من أجل  إلنتزاع احلرية و إعادة السيادة الوطنية حىت بقلمه، إبعتبار سالح السالم

 الرسل و الدايانت السماوية.حترير الوطن الذي هو مهبط األنبياء و 
وبسبب معاانة الشعب الفلسطيين سيطر املوت على الشعر الفلسطيين و هذا ما يتجلى يف شعر 

 ... نعيش أو منت ( و تعايل ،وسلم من نيوب املوت  ، ... مسيح القاسم ) و ماتت قبل مولدها

                                                           
 . 355، ص  3مسيح القاسم ، األعمال الشعرية الكاملة ، ج  1



مشعر سميح القاسالفصل األول                                               جماليات الموت في   
 

 
57 

الشاعر هو الطاغي و على الرغم من أن هاجس املوت الذايت يهيمن على فكرة عند "    
، إال  أن اإلحساس مبعىن جتربة املوت من أجل القضية أيخذ شكال آخر  على كالمه الشعري

 1 ." يصل فيه إىل درجة احلياة
هي  ، من معاين الغربة و الوحشية و احلصار و النفي، هذا ما يتضمنه شعر مسيح القاسم     

حاول من  ، حقيقة عايشها الشاعر مع أبناء جلدته و بكل تفاصيلها الدقيقة، إذ تعد حقيقة مؤملة
 . خالهلا اخلالص. ففي قصيدة "مأساة" "هوديين" املدهش

 سألد قبل البداية
 ألن اخلتام كفاية

 و أبدأ من صرخة الرتاب 
 و أبدأ من سعفة طوحتها الزوابع خلف السراب السراب

 السراب
 أبدأ من طفلة ضامر     و
 )...( 

 و فراشة يف الصدر متلهية
 أهوت على العتبة

 2.  من آخر الزمن
شعبه، و معاانة  ته ، معاانة، حيكي معاان فالشاعر هنا حياول الصمود و املقاومة و التمسك ابهلل

حبق الشعب قرية و أفعاله احل ، طان اليهودييمن جراء اإلست، ابتت متأملة منهارة منكسرة  أمة
 الفلسطيين.
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 إذ أن هؤالء التعساء يف مقاومتهم ال خيافون حىت من املوت ألن احلياة تبعث من رحم املوت.
ال تتوقف فكرة املوت عند حدود معينة أو صور حمددة، بل تتجاوز ذلك إىل أن تتجسد "   

 1"يف الكثري من األشياء.
على حاله، عندما إحتلت إسرائيل جزءا كبريا  ًئابعد ما أصبح املوت جيتاز الكل، فهو ال يرتك شي

من أرض الوطن الفلسطيين و قتلت فيه عددا كبريا، و شردت و طردت أعدادا كبرية من الشعب 
ن تلقو ي الفلسطينيونالفلسطيين، إذ كانت إسرائيل حتصى املوتى من أعدائها ابملئات، حبيث كان 

رائم املرتكبة يف حق الشعب لضرابت و اجلأهنا كانت خفيفة ابلنسبة ل إالّ ضرابت موجعة 
 الفلسطيين وهذا يتضح يف قصيدة ريبوراتج .. عن حزيران عابر :

 املوت حزيران التقينا  أنقاضبيت 
 و املوت ، تداخلنا ، اشتغلنا و اضأان  أان

 النكسة قابلت كثريين ــ اعذروين ــ  أرصفةوعلى 
 فالعدد ، 

 صار شيئا و نقيضه 
 شعبا يف جسد : أصبحقال يل الراوي الذي 

  أخرىابسم مليون شريد مرة 
 ومليون ذراع يف السالسل 

 يتيم أخرىابسم طفل ، مرة 
 و عجوز حرموها صفنة الذكرى 

 واتريخ السنابل 
 2 ، أخرىمرة 
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 الشعب الفلسطيين يف جتسيد املوت الذايت . مأساةهذا املقطع من القصيدة ميثل لنا معاانة و    
و دخلت فيها و يف عمقها  إالالتجربة الفلسطينية ال ترحم ، مل تدع انحية من نواحي احلياة  إن   
 أهنا إذها و تفاديها كاتب حاول جتاهل  أو ، ليس هناك من فلسطيين فلت من قبضتها املؤملة إذ، 

ملزمون ابعتباره  فإهنم ن يف الداخل أم يف اخلارج ،و الفلسطينيال ميكن نسياهنا و جتاوزها ، سواء 
ما  أتديةالسيئة و املعاانة املؤملة ، فكل منهم حاول  األوضاعالقضية وطنية ، وملزمون مبعايشة  أن

" و لعل  املوت جتسيد ع احلرية كل اختذ سبيله يف ذلك ، و هناك من حاول بشعره ز عليه النت
جيات احلرية تنكيال ابملوت ، لكونه قادرا على امتصاص التجارب اسرتاتي أهم والشعر ه

كان هذا   إذامتانة و قوة ، السيما  أكثر إبداعييف شكل خطاب  إنتاجها إعادةالسالفة و 
اللحظات اليت يدجمها الشاعر يف مشروعه  أعمق إناخلطاب شديد الصلة بشخصية صاحبه ، 

، تتجلى يف استعارته لتجربة املتصوفة ــ و الشعر  املوت و احلياة إشكاليةالفين و هو يوجه 
ضرب من التصوف مادامت القصيدة سفرا يف عوامل الروح حبثا عن نقطة الوصول ــ و نعين 

 1". بذلك انه يقفز على املوت البيولوجي 
تيجية حربية يف مواجهة الكيان الصهيوين الغاصب احملتل  اسرت إفالكاتب هنا اختذ من الشعر 

من  أمشعره مستوحى من واقعه الشخصي  أن إذو حتديه ابخللود و احلياة ، للهروب من املوت 
العامل اخلارجي  إىلصوت فلسطني  إيصالاحمليط الذي يعيش فيه ، مل يرتدد مسيح القاسم حلظة يف 

احملافل الدولية الذي كان حيضرها ابستمرار لعدم غياب القضية  و الدفاع عن القضية الفلسطينية يف
العامل ، و ليعرف العامل ما يعانيه  أعنيــ اليت يعشها الشعب الفلسطيين ــ ، عن  املأساةو املعاانة و 

 الشعب الفلسطيين من قبل الكيان الصهيوين .  بني ذلك يف قصيدة الذي قتل يف املنفى كتب يل 
 ينو أذات يوم فاج

 جانبا ، أخيتو  أميودفعوا 
 و اعتقلوين 
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........ 
 كالتماثيل الرتابية كانوا

 بوجوه فقدت ضوء العيون 
 .. فجأةيوم جاءوا 

 و اعتقلوين ..
........ 

 والدي كان يصلي 
 ، يف تربة حقل ، األرض إلله

 حقلنا املوروث من قبل قرون 
 ، فجأة ايوم جاءو 

 واعتقلوين 
  1.  أخذوينو بعيدا .. 

من هنا نلحظ اختاذ الكاتب الشعر سالحا ، الستعادة احلرية و اسرتجاع الوطن ، و لتعبري عن     
 الواقع املؤمل  الذي كان سببه الكيان الصهيوين .   
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 معجم املوت :املطلب الثاين : 

، هذا ما جيعل من  فراداًي و تركيبًيا بنسبة عالية جًداإيتشكل املوت يف دواوين مسيح القاسم    
قصائده جمسدة لتجربة املوت حبيث أن ألفاظ املوت يلمح أهنا طاغية على شعر مسيح القاسم من 
بدايته إىل هنايته ، إذ أن تعدد معجم مصطلحات املوت تؤدي إىل تعدد الدالالت يف املعىن اليت 

نوعة و متعددة هلا أبعاد توافق عليها الرؤية الشعرية يف املوت لعلها دالالت حتيل إىل حقول مت
معرفية و ثقافية اليت تتميز هبا القصيدة ، حبيث أن اخللفية اليت دفعت ابلكاتب إىل الكتابة ليدفع 
أبشعاره ضد املوت ، منسجمة متاما مع ما يريد إيصاله ، فهو بذلك يالمس احلقيقة و هي الصراع 

 عن نبتة اخللود . مع املوت و البحث عن اخللود ، نفس رحلة كلكامش يف حبثه

من مفردات املوت الدالة على املوت بشكليها  هائال القد وظف الشاعر مسيح القاسم عدد   
قصيدة من قصائده إال وذكر فيها شكال من أشكال املوت   رداملباشر و غري املباشر ، إذ مل ت

 وهبذا سأقوم إبحصاء هلذا املعجم 

 الصفحات                      املفردات     
   2ــ  3ــ  5ــ  3يف األجزاء             

 عدد  
 املرات  

ــ  21ــ  22ــ   30ــ  52ــ  56ــ  53ــ  32ــ  31ـــ  2 املوت     
ــ  313ــ  316ــ  322ــ  333ــ  302ــ  16ــ  22

 . 562ــ  520ــ  322ــ  553

   
  50 

ــ  81ــ  12ــ  22ــ  28ــ  22ــ  36ــ  32ــ  33ــ  8 املوتى 
ــ  312ــ  318ــ   362ــ  321ــ  303ــ  28ــ  62

 . 533ــ  502

 
  38 

ــ  322ــ  352ــ  353ــ  308ــ  22ــ  12ــ  62ــ  32 امليت 
 . 566ــ  522ــ  382

  33 
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 مات يف األزمنة 
 الثالثية 

ــ    23ــ  82ــ 82ــ  83ــ  12ــ  81ــ  26ــ  32ــ  36
 ــ  586ــ  523ــ  550ــ 323ــ  328ــ   306ــ 22

 16    

 القيامة ــ األبدية 
 اآلخرة 

ــ   23ــ  28ــ  31ــ  32ــ  58ــ  56ــ  52ــ  53ــ  32
ــ  308ــ  20ــ  82ــ  12ــ  18ــ 62ــ 63ــ  22ــ  22

 . 506ــ  382ــ  316ــ  322

   
  55    
 

 300ــ  22ــ  28ــ  12ــ  65ــ  22ــ  23ــ  52ــ  33 األنقاض ــ اجلرح 
 . 352ــ  332ــ  333ــ 

  35 

ــ  22ــ  23ــ 86ــ  85ــ  86ــ  12ــ  62ــ  22ــ  53 الغياب ــ النهاية 
 . 322ـ  322ــ  331ــ  302

  33 

ــ  15ــ  62ــ  22ــ 21ــ 22ــ  21ــ  22ــ  20ــ  38 القرب ــ املقربة 
ــ  313ــ  363ــ  328ــ 323ــ 332ــ  333ــ  306
 . 556ــ  505ــ  382

 
  32 

ــ  352ــ 28ــ  22ــ  23ــ  26ــ  88ـــ  80ــ  16 عدم ــ الفناء 
 . 386ــ  381ــ  332

  33 

ــ  60ــ 28ــ  28ـ ـ 21ــ  23ــ  36ــ  52ــ  35ــ  2ــ  3 قتل 
 . 352ــ  318ــ  23ــ  13

  32 

 التابوت ــ اجلنازة 
 الكفن ــ الدفن 

ــ  83ــ  21ــ  23ــ  22ــ  22ــ  36ــ  32ــ 35ــ  55
ــ  380ــ  320ــ  353ــ  302ــ  21ــ  25ــ  82

 . 565ــ  323

 
  38 

ــ  68 ــ 62ــ  63ــ  22ــ  21ــ 21ــ 22ــ  32ــ  53 شهيد 
ــ  506ــ  502ــ  322ــ  81ــ  362ــ  20ــ  62

 . 522ــ  533
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ــ  318ــ  321ــ  323ــ  325ــ  353ــ  83ــ  80 ميتم 
 . 522ــ 506ــ  320

  30 

 321ــ 381ــ 322ــ  335ــ  306ــ  23ــ  16ــ  62 الرحيل 
 . 583ــ 512ــ 502ــ

  33 

  

إذ أن اجلدول السابق ميثل رصدا إحصائيا للمفردات الدالة على املوت بصيغيت الرتادف و    
االشتقاق ، كما حييل إىل فضاءات عديدة متنوعة و عوامل زمنية و مكانية املرتبطة ابملوت و على 

 ما حييط به من أشياء و طقوس .

متلكه من معجم لغوي متنوع و  إذ جند هيمنة املوت كاسم حقيقي على ابقي التسميات ملا   
متعدد  وما يلفت انتباهنا عند إحصائنا للمفردات يف اغلب قصائد مسيح القاسم ، هو ذلك 
التكرار الذي عرفته قائمة عريضة من األلفاظ و اليت تصب مجيعها يف املعجم الداليل لتيمة املوت 

ا الفعل ، اليت تساعد يف رسم من ترادف و اشتقاق و تصريف أو الدخول يف عوامل املساعدة هلذ
الواقع من جهة و حتاول جتسيد احلقيقة من جهة أخرى ) اخلوف ، احلزن ، األمل ، الليل ، احلرب  

 البكاء ... (

و ذكرته   كما سبقمن هنا ميكن للدارس اإلحاطة بدالالت املصطلح الذي أيخذ دائرة معجمية     
ا حاولت دراسة بعض النماذج املتعلقة ابملوت سطر لذأفاألمر أوسع من أن يتناوله يف عدة 

بدالالت و مصطلحات ، إذ حاولت رصد بعض احلقول الداللية تبعا للتصنيف اليت خضعت هلا 
 املفردات التابعة للموت : 

 . " ... مفهوم جتريدي للموت " املوت ، املوتى ، امليت ، مات 
  ، اآلخرة " .مفهوم ديين ما بعد املوت " القيامة ، األبدية 
 . " عنف املوت " األنقاض ، اجلرح 
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 . " حصاد املوت " الغياب ، النهاية 
 . " جتسيد مكان املوت " القرب ، املقربة 
 ." مفهوم فلسفي للموت " عدم ، الفناء 
 ماته " قتل " .مفهوم مادي لفعل اإل 
 . " طقوسية املأمت " التابوت ، اجلنازة ، الكفن ، الدفن 
  للموت " شهيد " .مفهوم إيديولوجي 
 . " مفهوم اجتماعي " ميتم 
 . " ... مفهوم جمازي للموت " الرحيل 

تنوعت احلقول هنا و تعددت ، فهي حقول ترتاوح ما بني التكامل و التعارض ؛ " 
من طقوس اليت تساند عادات و تقاليد  هالتكامل يتحقق مع فعل موت اجلسد و ما حييط

اجملتمع يف حالة اجلنازة و ما يلومها من جتهيزات للميت ، لتكون جنازة حسب العرف 
 1"االجتماعية املعتمدة كالكفن و التابوت و اجلنازة ، القرب ...

وت ، بني بعض املصطلحات من بني احلقول الداللية التابعة ملفهوم امل أأما التعارض ،فقد نش   
مثل التعارض املوجود بني املفهوم التجريدي للموت ) مات ( و املفهوم املادي للفعل ) قتل (، أو 

بني املفهوم الديين الذي يكون عليه بعد املوت ) القيامة ، األبدية ، اآلخرة ( و املفهوم الفلسفي      
 ) العدم ، الفناء ( .

العالقات القائمة بني احلقول ال ميكنها أن تعطيين للحقول الداللية ، و  يفيإال أننا عند تصن   
إحياءات لبعض املفردات ، فتكون هناك تعارضات بني املدلوالت و يكون هناك تفاوت يف املعىن 

 الذي يتقاطع مع احلياة و املوت يف معجم املوت .

                                                           

 . 63درويش ، ص  حممودساوي ، مجاليات املوت يف شعر ينظر : عبد اليالم امل 1 
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ل فكرة املوت ن الشاعر يستخدم عّدة أساليب اليت متكنه من إيصاإإذ على املستوى الرتكييب ، ف   
مل و حسرة و معاانة تؤدي إىل طلب املوت و أابلشكل الصحيح حبسب ما خيتلج صدره من 

اء حّ إالتعبري عنه ملا يقتضيه املقام لتعبري عن  ذلك ، إذ جند أسلوب النداء و األمر إلعطاء العبارة 
ت الذي تطلبه للمو  عر األساليب اإلنشائية فهي توجيهله معىن ، و قد جند يف استخدام الشا

الذات و تبحث عنه و قد جتتمع عّدة أساليب إنشائية ) كالنداء ، األمر ...( يف فقرة شعرية 
واحدة ، ذلك دليل لتأزم الذات و معاانهتا و حلظة حصارها النفسي ، قد جاء يف قصيدة رحلة 

 السراديب املوحشة :

 اي موت ا كيف اتنتها ؟

 اي موت ! كيف عرفتها 

 اي موت !

 هل اعطتك وصف طريقها هذه البيوت ؟! 

 حلت ظفريهتا عليه 

 و بكت .. وكان بكاؤها 

 أييت و يصعد غارقا يف الدم ، من كل اجلهات 

 1 يقه كل اللغات ...ر فاحلزن تعرف سره و ط

ما اكتفت مبا  او هبذه الرتاكيب ي قدم الشاعر على جمادلة املوت و سؤاله لالستفسار عن إذ   
جناز مهامه إال أن إفعلت أم ال ، فهو يشتكي له ، و منه فهو يتوسل له بطريقة ما لكي يرتيث يف 

و يعاتبها حينا آخر و هكذا كانت قصة  اهذه الطريقة تتغري فيها بعد ، فهو يسخر منها حين
 الشاعر مع املوت يف ندائه و أمره ، إذ جاء يف قصيدة املوت يف الغربة :

                                                           

 . 235ــ  233، ص  3ج األعمال الشعرية الكاملة ، مسيح القاسم ،  1 
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 القطار بركابه املتعبني رمي

 مير أبمحاله املرهقة 

 مير  

 مير   

 مير  

 و انفذة امليت املغلقة 

 تؤدي تقاريرها للستائر 

 و ميضي مسافر 

 و ينفجر الربق بني املداخن 

 عرب النوافذ

 حتت اجلسور

 صابع ، فوق على بصمات األ

 على جثة امليت اليابسة 

 وقبضته البائسة 

 .1تغض احلديد املطعم ابلثلج 

                                                           

 . 30 ، ص 5، ج  األعمال الشعرية الكاملة ، مسيح القاسم 1 
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فالشاعر هنا يقف على الرتاكيب اإلخبارية ليثري الشفقة و االستعطاف ذلك بسبب ما حرم    
مل احلياة و معاانهتا ، فاملعجم الشعري للموت أمنه يف حياته ، فالذات يف كامل قوهتا و هي حتصي 

عر و شعبه و ثقافته ، املستخدمة من هو الوقوف على املرجعيات املتنوعة اليت تعكس معاانة الشا
 أساطري و دايانت و غريها ... ليكون يف املستوى املطلوب للمواجهة املعرفية و الفنية للموت .
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 إىل مرجعيته اللغوية .الرجوع قبل حديثي عن التناص كمفهوم أديب ، جيب عليا    

غوية ، جمموعة لّ فالتناص مصطلح له جذره اللغوي و هو نصص ، إذ تناول أصحاب املعاجم ال   
 معاين توضح هذا اجلذر ، إذ جاء يف معجم لسان العرب البن منظور يف مادة ن . ص. ص 

ظهر فقد  نص ، و قال أ" النص : رفعك الشيء . نص احلديث ينصه نصا ، رفعه و كل ما 
سند ... و نص أرفع له و أا رأيت رجال أنص للحديث من الزهري : أي عمرو بن دينار : م

املتاع نص:  جعل بعضه على بعض و النص : التحريك حىت تستخرج من الناقة أقصى سريها 
، ... و النص : اإلسناد إىل الرئيس األكرب و النص التوقيف و النص التعيني على شيء ما 

." 1 

 إذ أن اجلذر نصص هنا له عّدة دوال و معاين متقاربة و تنتمي إىل حقل داليل واحد .   

مفهوم التناص  ورد عند العرب القدماء و لكن مبفاهيم أخرى منها " املوازنة ، االقتباس ، التضمني  
 السرقات ... " فهذا ما يدفعنا إىل عدم التقليل من تراثنا الشعري و النقدي .

ن يكون اعتباطيا يعتمد يف دراسته على ذاكرة أما إ" تناص يف مفهوم حممد مفتاح جاء ال   
نه قد يكون معارضة مقتدية أاملتلقي ، و أما أن يكون واجبا يوجه املتلقي حنو مظانه  ، كما 

أو ساخرة أو مزجيا بينهما ، و سواء ارتكز الباحث يف دراسته على الذاكرة أو على املؤشرات 
نوعه ، فانه لبس جمر د عملية لغوية جمانية و إمنا له وظائف متعددة ختتلف أمهية و و مهما كان 

   2." أتثريا حبسب مواقف التناص و مقاصده 

فالتناص االعتباطي هو ما كان راسخا يف ذاكرة الكاتب يف املراحل األوىل لكتاابته منذ فرتة ،    
اعر ذلك التناص . وقد يتمكن املتلقي من فقد حيضر يف شعر الكاتب بصورة عفوية مل يدرك الش

                                                           

               28ــ  21، ص  3220، بريوت ، لبنان ،  3يب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري ، لسان العرب ، طأ 1 
 (ن . ص . ص ) مادة 

  333ص ،  3282، الدار البيضاء ، املغرب ،  3حممد مفتاح ، حتليل اخلطاب الشعري ) إسرتاتيجية التناص ( ، املركزي الثقايف العريب ، ط  2 
335 . 
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وردت فيه ومع ما جياوزها  ذيإبرازها و تفسري وظيفته الشعرية اجلمالية ذلك من خالل السياق ال
من مكوانت فنية ، و التناص الواجب هو ذلك التناص املعتمد أي املقصود من قبل الشاعر أو 

 إعطائه بعًدا مجالًيا و داللًيا . املبدع وقد مت االعتماد عليه خلدمة النص الشعري و

يف   Julia Kristeva   ،3266:  مصطلح التناص أول ما ظهر ، ظهر مع جوليا  كرستيفا   
مبصطلح احلوارية   ، Mikhail Bakhtin:  ابختنيميخائيل  إليهكتاابهتا ، و قبلها تطرق 

 كداللة على تقاطع النصوص و امللفوظات يف النص الروائي .

تبنت البنيوية الفرنسية و بعض االجتاهات كالتفكيكية و السيميائية ، التناص يف كتاابت جوليا     
 كرستيفا و روالن ابرت و تودوروف ... .

اليهم يف هذا احملور احلديث عن التناص أو حنصد له تعاريف خمتلفة ، سال فيه الكثري من احلرب    
 غريهم .من قبل النقاد و الدارسني األلسنيني و 

 جتليات التناص يف شعر مسيح القاسم :ـــ  3

و غريها ، تراث األمة العربية  على ايعد مسيح القاسم من الذين اعتمدو أ ـــ التناص األسطوري : 
فنيا متعددا و متنوعا ، أدبيا و ، من األمم األخرى ، إذ أن هذا الرتاث شكل موروًًث فكراي ثقافيا 

و حالته النفسية ، منه متكن ، حيث أن الشاعر استلهم منه ما يناسب شعوره  اترخييا و دينيا ... 
 من املزج بني احلاضر و املاضي .

فيتمثل هذا املوروث الشعيب يف أساطري و قصص و حكاايت و أمثال شعبية ، الذي من خالله    
 مت إبراز املواقف اليت توافق نظرته للحياة .

غلب األساطري اليت استحضرها يف أشارات األسطورية ، إذ أن حتفل قصائد مسيح القاسم ابإل   
" وبرزت األسطورة يف تشكيالهتا شعره هي أساطري  تتناول قضية صراع اإلنسان مع املوت ... 
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                   حد عناصر البناء الشعري يف قصائده و تراوح بروزها بنيأو تنويعاهتا املختلفة بصفتها 
  1".ملكثفة و التلميح اترة ، و استخدامها كخلفية شعورية للنص اترة أخرىاإلشارة املركزة ا

املصادر األسطورية كانت متنوعة متعددة حبيث مل تقتصر على ما عرفته األمة العربية إذ أن    
ىل أخيلة ا" فاألسطورة بفعل التطور قد استحالت مجع أجتاوز ذلك إىل ما عرفه الرتاث البشري 

يستمد الشاعر املعاصر رموزه منها ليمنح قصيدته بعًدا إنسانيا عاما ، و هي اقرب إىل أن 
تكون مجعا بني طائفة من الرموز املتجاوبة حيسم فيها اإلنسان وجهة نظر شاملة يف احلقيقة 

إمنا الواقعة ، و هذا التجاوب بني رموز األسطورة ال ميثل عالقات واضحة و منطقية بينها و 
 2." هي يف الغالب عالقات جدلية 

فاألسطورة تزود اإلنسان بذاكرة ختيلية اترخيية تعطيه إحساسا بوجود حافز  للفرح و العيش و    
" الن نسيان املاضي هو نوع من مقاومة املوت و بدون هذا اخليال يصبح اإلنسان أشبه ابملوت 

أنواع املوت ، فاملوت نسيان ، و املوتى اهلابطون إىل العامل األسفل ، يف امليثيولوجيا اإلغريقية 
يشربون يف طريقهم من نبع النسيان لكي يقضوا حياة اآلخرة بدون ذاكرة لذلك فاإلنسان 

ا على ملكاته الوجدانية و الذي وجد نفسه يف مواجهة املوت ابتكر نسقا أسطوراي اعتماد
جمهولة احدااث ن عاجل أجل مواجهة كل االحتماالت ، فكان أمن  ،العقلية و الالشعورية 

املصري الذي ينتظره بطرح معلوم ميكن من بسط احلقيقة الكونية على نسيج رمزي قادر على 
 3."  اإلقناع 

 ي األساطري ال غري .فنسيان املاضي هو نوع من املوت إذ أن هذه األفكار من وح   

                                                           

حممد علي بزراوي ، مسيح القاسم دراسة نقدية يف قصائده احملذوفة ، د : عادل االسطة ، قسم اللغة العربية و آداهبا ، جامعة النجاح  ابسل 1 
 . 550، ص  5008الوطنية ، انبلس ، فلسطني ، 

 . 312، ص  3218،  3كر العريب ط عز الدين إمساعيل ، الشعر العريب املعاصر ) قضاايه و ظواهره الفنية و املعنوية ( ، دار الف 2 
 عبد السالم املساوي ، املوت بني األسطورة و الفلسفة . ينظر الرابط : 3 
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قة مبهرة ، هذا ما متيز ت به ياحتفت قصائد مسيح القاسم ابألساطري احتفاء ملفتا للنظر و بطر    
غلب قصائده ، إذ أن األسطورة ابلنسبة له هي مطلب روحي للتخلص من األمل و املأساة اليت أ

يعيشها بشكل دائم وحياول التخلص منها ، فهي حلظة التعبري عن اللحظات التغريبية اليت حيسها 
د نه يف وطنه ، لكن يبقى الوطن مسلواب وهذا ما يدفع به إىل الشعور ابلغربة و الوحدة فقأرغم 

حاول التعبري عن حرمانه بكتاابته و بنفسية متأملة ًثئرة على كل أنواع االستالب و القهر و 
 البطش .

من بني الرموز األسطورية اليت اعتمدها مسيح القاسم يف دواوينه أسطورة متوز* ، إذ جند أسطورة    
 ان راوي :متوز يف قصيدة عمامة للملوك طربوش لألغا و قداس لبريوت الذي يبدأها بلس

 ال خرب غري وداعة األموات

 دام وليكن األ

 وال شك على األحداق خلف الدمعة املتحجرة 

 و لك اجملاعة والسالم

 اي أسريت املغلوبة املتكربة 

 العام منذور حلرب جاللة السلطان  االقمح هذ

 حسب املؤمنني رضا جاللته وعد ابلبذر

 وجلنده لنب القطيع و حلمه

 

 . احملاصيل كان كل عام ميوت مث يعود إىل احلياة من جديداله املاء و  *
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 1.  و خليله ذهب اخلالاي اخلرية

مزج مسيح القاسم منا بني شخصية اترخيية و هي شخصية السلطان ، و من بني الرمز    
 األسطوري متوز  ، إذ أن متوز يف حقله الداليل يشري إىل املوت .

تناص األسطوري كرمز أسطوري و هي عشتار إهلة احلب و جنده يف قصيدة أخرى يستحضر ال   
دونيس ، حيث حتول دمه إىل أو النماء و حسب ما جاءت به األسطورة فان عشتار هي حبيبة 

دونيس حبيب عشرتوت أخذت كأسا من أحسب شقائق النعمان كانت نتيجة موت وردة ، 
دونيس إىل زهرة الشقيق  أدونيس اجلميل فغلى الدم  حتول دم أكوثر األهلة وصبتها على دم 

  2".  دونيس اجلميلأ ىو منذ ذلك اليوم صارت الوردة احلمراء رمزا للحزن عل

مسيح  رمزفروديت اليوانين إذ يأكما وظف الشاعر مسيح القاسم أسطورة عشرتوت ؛ هي متثال     
ت اليت احتضنت الالجئني الفلسطينيني ، كما  القاسم هنا إىل بريوت ، بريوت املقاومة ، بريو 

كانت تعرف عشرتوت بشخصيتها احلربية ، كما جاء يف قصيدة عمامة للملوك طربوش لألغا و 
 قداس لبريوت :

 بريوت 

 قومي من رمادك اي ابنة العنقاء

 عشتاروت 

 اي بريوت

 اي بنت مدللة

                                                           
 . 323، ص  3، ج ، األعمال الشعرية الكاملة مسيح القاسم  1
، جملة قراءات  أمنوذجا " و " مراثي مسيح "  أخذة األمرية يبوس " الكسواين ، جتليات التناص يف شعر مسيح القاسم جمموعتاينظر : انهدة امحد  2

 . 35، ص  2، عدد  5035خمرب وحدة التكوين و البحث يف نظرايت القراءة و مناهجها ، بسكرة ، اجلزائر ، 
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 تصيح حبزهنا الدموي

 أرملة تصيح 

 أان أان مجل احململ 

 1 أان أان مجل احملامل !!و 

كما وظف مسيح القاسم أسطورة أيل * ، و أيل هو الوحيد بني اآلهلة يوصف ابمللك الذي ال     
نه مقتدر و قادر على أخذ موافقته و قد مت توظيف أيل هبدف أحيدث شيئا إال مت الرجوع فيه و 

 ول يف أخذة األمرية يبوس :أبعاد االحتالل عن القدس و فلسطني القلب النابض للفلسطينيني يق

 إىل سيد عشاق يبوس 

 ملك احلنطة و الناموس 

 ضع وردا حتت خطاها الصاعدة

 إىل ملك الكلمات 

 اي أيل املقتدر على الرغبات 

 مر و لنب و خبور

 وحدائق نور اي أيل القدوس

 صرف قلب يبوس

 من سني الساحر

                                                           

 . 328، ص  3، ج ، األعمال الشعرية الكاملة مسيح القاسم  1 
 . أب األجيال اآلهلة و يلقب ابب البشرية *
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 1. حىت سني املسحورة و املسحور

فهو تعمد استعمال االسم األسطوري أيل ليبث فيها دالالته املوروثة مبضامني معاصرة حديثة    
 تعرب عن نفسيته 

تعدد وتنوع الرتاث الديين يف العامل كما تعددت دالالته و تنوعت مصادره   التناص الديين :ـــ  ب
 ة .يف الكتابة ملا حيمله من معاين و دالالت لغوي اإهلامي ااختذ مصدر 

جند مسيح القاسم من بني الشعراء الفلسطينيني املعاصرين الذي اعتمد على التناص الديين يف    
و األهم القضية  ،شعره ، فهذا إن دل على شيء فهو يدل على أتكيد القضية الفكرية 

" لقد وجد بعض الشعراء الفلسطينيني املعاصرين يف املوروث الديين ما يعينهم الفلسطينية 
كيد قضاايهم الفكرية ، و قيمهم الروحية ، فيما يتعلق بقضية الصراع العريب الصهيوين على أت

، و تعميقها يف وعي املتلقي ، و منحها بعًدا مشوليا ، لذلك أوىل الشعراء الفلسطينيون 
اهتماما كبريا ابملعطيات الدينية اليت تتعرض لليهود و جرائمهم ، وكذلك استغلوا من املوروث 

املواقف الثورية اليت وقفت يف وجه الظلم والقهر ، وقد كانت شخصيات األنبياء و  الديين
الرسل من أكثر الشخصيات الدينية حضورا ؛ لثرائها الداليل و قدرهتا على محل أبعاد 

 2 "من معاانة و مهوم الشاعر املعاصر .التجارب املعاصرة ، و قربه 

فالشاعر هنا حاول يف هذا التناص الديين الربط بينه و بني القضية الفلسطينية ذلك لتأكيد    
قضيتهم الكربى ، حترير فلسطني و طرد الكيان الصهيوين ، كلما استحضر مواجع الشعب 
الفلسطيين إال و استحضر اقتباس أو تناص ديين إلدماجه مع جرائم االحتالل  ، و لدعم أشعاره 

ليأيت بعد  ، و كيف كان صمودهم و صربهم و حتملهم الشدائد،قصصا لبعض األنبياء  استحضر

                                                           

 . 386، ص  3مسيح القاسم ، األعمال الشعرية الكاملة  ، ج  1 
،  5002التناص يف الشعر الفلسطيين املعاصر ، جملة جامعة األزهر ، سلسلة العلوم اإلنسانية ، غزة ، فلسطني ،  حسن البنداري و آخرون ، 2 

 . 521، ص  5العدد ،  33لد اجمل
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ذلك الفرج ، فهو هبذا يرفع من معنوايت الشعب الفلسطيين و يقويه ابلصرب و العزمية و اإلرادة 
 السرتجاع احلرية و ضرورة االستقالل و طرد احملتل الغاصب .

ن كما اقتبس بعض اآلايت القرآنية آبعضا من معاين القر فالشاعر مسيح القاسم استلم يف شعره    
ها معىن جديدا أو يدع ئمن الكلمات و تعدد داللتها و إعطا او قد يكون هناك اقتباس بعض

 القارئ يفهمها كما يشاء ، جند هذا النوع من التناص يف بعض من أشعار مسيح القاسم :

 اي أهل احلمى املتوترة كالقبضة اليائسة

 الغريب قميصا ليسرت عورته ريثما اأعريو 

 راح تقمص ابألمس هنرا فجاوت خيول جمنحة  و ما

 1.  شربت هنره ، فاكتوى ساغبا الغبا و اكتوى

يوسف عليه السالم ، ذلك يف لفظة القميص  يف هذا املقطع يوجد تناص مع قصة سيدان   
خربوه أبن أاملقتبسة من قصة سيدان يوسف و اليت مبناها أن يوسف أعطى إخوته قميصه بعد أن 

أابهم شيخ كبري وضرير ، فأعطاهم القميص الذي سيعيد البصر ألبيهم الضرير، فلفظة القميص 
 ابوته ، كما اتبع فيما بعد يف القصيدة مقطعً بنية على رؤية يوسف و ناملن و اليت آاقتبسها من القر 

 يذكر فيه :

 طبيب العيون ، وهذا ما خيص أاب يوسف فقال :

 فماذا جييء غدا اي طبيب العيون

 فماذا جييء غدا

 

                                                           
 .   30، ص 3213مسيح القاسم ، مراثي مسيح القاسم ، دار األسوار ، د ط ، عكا ،  1
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 1 فماذا جييء

فهذا املقطع ميكن إيصاله مع املقطع الذي سبقه ليتمم بذلك أحداث قصة سيدان يوسف  ويف    
 كل مرة تكون املقاطع مرتابطة إلعطاء معىن و فكرة للقصيدة و ألداء معناها أو غرضها 

 فان مل ..

 2. فال كيل 

وهنا وصلة كذلك لربط هذا املقطع مع ما سبقه من مقاطع إلمتام املعىن ففي هذا املقطع حادثة 
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ يئالكيل اليت و ردت يف القران يف سورة يوسف قال تعاىل :

3 يئ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ
 

، اقتبسها الشاعر يف  إخوتهوسف و قصة الكيل مع يجند تناصا مع قصة سيدان  اآليةفمن هذه 
قة صادقة و صحيحة و ذلك من خالل قصص يفكرته بطر  إيصالبعدا فنيا و  إلعطائهشعره 
      ن الكرمي . آيف القر  األنبياء

و من هنا نستنتج أن مسيح القاسم ، أترجح بني مفهومني للموت ، عرب مشواره الشعري ، و    
  ذلك بتمجيد املوت بكونه عرًسا للشهيد و دافًعا السرتجاع الوطن املسلوب و اهلوية املضطهدة 

 و الثاين تقريب املوت من مصريها ، ليتيح له التأمل يف هذه اللحظة ، حبكمة و فلسفة .

وذلك ما يتنب لنا من خالل قصائده ، اليت اعتمدت يف الدراسات من كل اجملاالت و بصفة     
 عامة .

                                                           
 . 30مسيح القاسم ، مراثي مسيح القاسم ، ص  1
 .  30املصدر نفسه ، ص  2
 .  22/ 28اآلية :  ، يوسفسورة  3
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و من هنا نستنتج أن مسيح القاسم ، أترجح بني مفهومني للموت ، عرب مشواره الشعري ، و    
ة ، ذلك بتمجيد املوت بكونه عرًسا للشهيد و دافًعا السرتجاع الوطن املسلوب و اهلوية املضطهد

 و الثاين تقريب املوت من مصريها ، ليتيح له التأمل يف هذه اللحظة ، حبكمة و فلسفة .

وذلك ما يتنب لنا من خالل قصائده ، اليت اعتمدت يف الدراسات من كل اجملاالت و بصفة     
 عامة .
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 : الرؤاي الشعرية للموت . األولاملبحث 

حاول مسيح القاسم من خالل شعره التوفيق بني اجلدليات ، اليت اعتربت أساس اجلدل القائم بني 
املوت و احلياة ، و اليت من خالهلا يعمل الشاعر على إيصال معاانته ، و معاانة وطنه املسلوب  

 لكونه لسان شعبه ، فهو حياول أن يذلل الصعاب و يكسر حاجز القهر و األمل و املوت ، و
 الظلم ليخلق معربًا للحياة و األمل لألحياء من جديد و بزوغ مشس احلرية . 

 :  الوجود و العدمجدلية املطلب األول : 

على تفرد  أتكد أهنااحلرية املطلقة يف التفكري بدون قيود ، كما  إىلالوجودية تعد تيارا مييل    
 .و اختيار  إرادةتفكري و حرية و  هصاحبي إذ  اإلنسان

 معىن حلياته . إعطاءكفرد يقوم بتكوين نفسه و   نساناإل أن أفهي تقوم على مبد   

و احلرب  األوىلبعد احلرب العاملية  أوروابظهرت الوجودية نتيجة القلق الذي كان مسيطرا على    
حركة ثقافية انتشرت بني  أبهنا" توصف الوجودية العاملية الثانية و كان سببه هو الفناء الشامل 

من القرن العشرين ، يلتبس مفهوم الوجودية على الكثري من رجال  األربعينياتالثالثينيات و 
نربطه  أنجيب  أسهلالشارع و حىت على بعض املثقفني ، الن املصطلح غامض و ليصبح 

قاومة و هو يف امل أنشأهجان بول سارتر و قد  األديباملصطلح هو  يءن منش، أل ابألدب
الفرد يعيش  أصبححيث كثر املوت و  الثانيةاالحتالل النازي يف احلرب العاملية  إابنالفرنسية 

عند الفرد حالة تسمى القلق  فأصبحوحيدا و يشعر ابلعبثية ، أي عدم وجود معىن للحياة ، 
 ابملسؤولية ال بشعر  أصبححريته و  اإلنسانفقد  الثانيةالوجودي و يف احلرب العالية 
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 ، و سبب هذا القلق هو الفناء الشامل الذي حصل نتيجة احلرب و  ابليأسشعور  أو نش

 . 1الذي يسمونه العدم "

يربز قيمة وجوده يف احلياة بنظرة وجودية يف  أناالهتمام ابلواقع و  إىل نساناإل ىمن هنا دع
 الوجود و العدم .

التجربة الوجودية الداخلية و مع معايشة الواقع وجدانيا و ليس عقليا ، و  إىلابلولوج  أييتالوجود 
 . أخط أوموت  أوفناء  أومن عدم  اإلنساين يقوم عليها الوجود يتاملعاين ال إبرازمنه مت 

الذين  الوجودينياملتزايد و التفكري الدائم ابملوت عند بعض الفالسفة  اإلنساينفالقلق  " 
اجس ااخانق الذي اهلبعث وال حساب ، قد كان العدم ، حيث ال  إىل اإلنسانيؤمنون ابنتهاء 
، و جعلهم يرتعدون خوفا من غموضه ، بينما كان املوت عند املؤمنني  أفكارهماستحوذ على 

مرحلة ، فاحلياة ابلنسبة هلؤالء كانت  إىلو ابلبعث و النشور ، انتقاال من مرحلة  ابآلخرة
 .2 " اآلخرة إىلجسًرا يفضي 

، فالشاعر حاول تتضح جدلية الوجود و العدم  إذوهذا ما يتجسد لنا يف شعر مسيح القاسم 
منه السعادة لتعيه مقابل ذلك  أخذتاملؤملة مع احلياة ، اليت بدورها  جتربته إليصالنفسه  إدخال

شعبه ، قد وضح مسيح هذه اجلدلية يف بعض من  أبناءواملعاانة ، اليت تقامسها مع  األملاحلزن و 
   : األجيال دفقهقصائده ، و منها قصيدة 

  أعوامعلى  أعواماتراشقنا هبجر اللفظ 

 هنران السائل احملروم 
                                                           

 الرابط :  ينظر  1
https://ar.wikipedia.org/wik  

  54:  45الساعة :     5405ــ  40ــ  52
ــ  522، ص  04متقدم اجلابري ، هاجس املوت يف شعر صالح عبد الصبور ، جملة األثر ، جامعة احلاج خلضر ، ابتنة ، اجلزائر ، دت ، العدد  2

522  . 
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  األايمقهران تعس 

 .. دسناها  األزهارهرة ز ودسنا 

 و فتناها 

 مدماة .. معراة .. على الطرقات 

 فيا قمًرا من الفسفور 

  األمواتحتته  خفيأ

 مترغ يف تراب احلزن 

 1.بدون حياة  أطالالواشرب خنب من حيبون 

الضائع الذي  اإلنساننه عرب عن أمسيح القاسم عايش الوحدة و اليأس كما عايش العبثية ، حيث 
فقد القدرة على رؤية  ألنه أفكارهو سلوكاته معىن يف احلياة ، فقد يقوم ابسرتجاع  ألفكارهيعد 

 . اآللةيف خدمة  اإلنسانيف السيطرة على احلياة ، ليكون  اآللةعلى طبيعتها ، ذلك لرغبة  األشياء

 فهو يعاين قلًقا و جودًًي وهذا ما جنده يف قصيدة ازوريس اجلديد .

 و السيول املستميتة  أان

 و الشمس العنيدة  األحزانو  األمطارمذ كانت 

 حنيا على جرف النفاايت املقيتة 

 للدنيا اجلديدة !و نعد 

 والسيول املستميتة  أان
                                                           

 . 095ــ  090 ، ص 3ج  الكاملة، الشعرية األعمال ديوان مسيح القاسم ، 1 
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 احلدائق  إىليف سفرة ال تنتهي .. حىت نعيد 

 حسوهنا املنفى .. و اجلذر املرتمد يف احلدائق 

 حىت يشب اللوز و الزيتون و التفاح 

 1 . يف جرح ااخنادق

عن ما حيزن نفسه ليعطي معىن للحياة  اإلفصاحمن خالل هذه القصيدة حاول مسيح القاسم     
 يكون عدًما . أن أرادو الوجود الذي 

النور و  إىلو القيود الداعمة للعدم و ليخرج  األغالليكون حرا ليكسر  أنالقاسم  مسيح داأر      
 و احلزن واليأس املالزم له . األملبذلك يثبت وجوديته و حيرر نفسه من 

يكون ذاته ، ذلك ابلسري يف  أن أرادو حريته ،  إبرادتهحاول مسيح حل مشاكله بنفسه و     
 السري فيه . أرادطريق هو 

ويتخذ من نفسه  اإلنساينمؤمن بوجوده  اإلنسان أنجدلية العدم و الو جود تتجسد يف  إذن     
 هو جمرد عدم ـ اإلنسان نأمنطلقا لكل فكرة يراها ابعتبار 

مبراعاة تفكريه و حريته وطبائعه وطوعا  ذلك لإلنساناالعتبار الكلي  إعادة إىلالوجود يسعى     
 ملشاعره .

غلبهم مل يعلموا كيف أ أن إالالوجود ،  أصلالعدم هو  أناعترب  إذمن العدم جاء الوجود ،     
   وجود ، و هلذا ستظل فكرة العدم و الوجود معقدة و جمهولة . إىليتحول العدم 

 

 
                                                           

 . 223 ، ص 0، ج الكاملة  الشعرية ، األعمالمسيح القاسم  1 
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 جدلية االغرتاب و املوت :املطلب الثاين : 

االغرتاب موجود يف كل اجملتمعات و يف كل الثقافات و يف جل اجملاالت فله عالقة اتصال 
حد مل يعاين من هذا أاإلنسان الذي فقد روح التناغم و البهجة يف حياته ، إذ ما من  .ابإلنسان 

 اليت فرضتها السياسة خاصة يف اجملتمعات .االغرتاب الروحي ، ذلك من خالل الظروف 

لعل االغرتاب انتج عن عدة ظروف كانت هلا صلة وثيقة به رمبا من وضع الفرد الذي يعيشه يف 
اجملتمع عدم االنسجام و اهلروب من الواقع برفض القوانني السائدة ، و قد يكون من خالل إرهاق 

أس و االنطواء ، و لعل الظروف هي من أجربته الفرد لنفسه و انغماسه يف الشعور ابلقهر و الي
 على اإلحساس بذلك بدون إرادته و يكون هو قاصر .

طراف الفيزايئية و النفسية إىل األفلسفة املوت و االغرتاب أو التشاؤم ، خترج هبا من " 
موقف يعيد إنتاج معادلة الواقع و تقدمي واقع بديل من خالل النص األديب أو الفين ، و من 

 . 1"خالل النص هذا جيد القارئ جوااب على بعض األسئلة 

 عندما تؤدي احلياة إىل املوت يتحول املوت إىل احلياة .  

وسة و اليت تعد فرضية للبحث يف مسات الطبيعة منها املنحطة  من هذه النقطة الفيزًيئية املعك    
فالقصيدة تعد مبثابة رفض لالحنطاط الذي نعايشه يف الواقع ، إذ ظهرت يف أورواب تيارات رافضة 
للواقع املنحط ، واقع خارج املنطق ، أما يف األدب العريب وجدت أفكار و فلسفات تتحدث عن 

 ذلك .

ثر يف نفسية أتيارات الغربية كانت رافضة لفكرة احلرب و الدمار الذي هناك العديد من ال    
طي ابلتهليل و الشعوب  أما ابلنسبة للعرب فكانت احلروب داللة على البطولة و اإلقدام و تخ 

                                                           
 وديع العبيدي ، املوت و االغرتاب يف قصيدة بن يونس ماجن ــ حياة داخل املوت   1

 http://www.jamaliya.com/ShowPage.php?id=12596 

 02:  02الساعة :       5402ــ  40ــ  02

http://www.jamaliya.com/ShowPage.php?id=12596
http://www.jamaliya.com/ShowPage.php?id=12596
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مبساحة يف تراثنا العريب ، إال أن هذه احلروب كان هلا جانب سليب يف نفسية الشعوب مما يدفعهم 
 حباط .إىل التشاؤم و اإل

مل و قهر ، هذا ما دفع أكان على الشاعر العريب أن يعايش واقعه كما هو مبا حيتويه من معاانة و   
إىل االغرتاب ، املوت البطيء و هذا ما جنده جمسد عند الشاعر الفلسطيين ، ذلك ملا تعيشه بلده 

واجه هبا واقعه األليم ، و أبناء شعبه من معاانة ، فكان عليه أن يكشف عن أدواته الفنية اليت سي
 ليعرب عن موقفه ، و موقف شعبه من الواقع و ليبني رؤيته .

من مبادئ احلداثيني العرب املعاصرين ، اهلروب من الواقع الذي يعيشه الناس و االرمتاء "  
 1يف أحضان التيه و األوهام ، مث ال يبالون بعد ذلك أين تلقي هبم الريح "  

على رفض االحتالل الصهيوين و الدفاع عن احلرية و االستقالل الذي به لعله موقف ثوري قائم 
جيد التناغم و االنسجام الروحي . هي رؤية ثورية تسعى إىل إلغاء كل عناصر الواقع و مبادئه 
املقتنع هبا ، ليتطلع بعد ذلك إىل بناء واقع جديد يتالءم و روح الشعب الفلسطيين . جاء يف 

 قصيدة مزامري 

 مزمور بقاًي فلسطني 

 من هنا 

 من مطهر األحزان يف ليل اجلرمية 

 أيها العامل ، تدعوك العصافري اليتيمة 

 من هنا من غزة املوت ،

 ومن جنني ، و القدس القدمية ..

 أيها العامل ندعوك 

 ! ، واأليدي األثيمة ملايالنافرد الغاز ، و 
                                                           

، القاهرة   0عبد العظيم إبراهيم حممد املعطي ، احلداثة ... سرطان العصر أو ظاهرة الغموض يف الشعر العريب احلديث ، مكتبة الوهبة ، ط  1 
 . 34، ص  0990مصر ، 
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 هللواي ..

........ 

 ذات يوم 

 كان يف غزة صربا و حنني 

 و فلول من أانس طيبني 

 ذات يوم ، كان مال حزين 

 1.يشعل النكبة غي كل خيام الالجئني  

هنا حتدث مسيح القاسم عن معاانة الشعب الفلسطيين ، حتدث عن آالمه البائسة و عن    
منه شاعرًا الظروف القاسية اليت مير هبا شعبه بسبب االحتالل الغاصب ، فهي ظروف جعلت 

 متشائًما   ابئًسا حياول اهلروب من الواقع بشعره .

رغم أن الشاعر تعرض إىل املنفى إال انه مل يغادر وطنه و بقى متمسكا به إىل حني وفاته ،     
فهو مل يغرتب جسدًي ، بل اغرتب روحًيا ، جراء أوضاع االضطهاد اليت وضعها االحتالل 

 اإلسرائيلي .

ت و البعث جتلياهتا املتعددة على امتداد جتربته وهي جتليات أشبه ما تكون " و لثنائية املو 
أبلوان قوس قزح ، تبدو خمتلفة ، و لكنها شديدة الصلة فيما بينها ، ملتحمة معا لتعرب يف 
هناية األمر عن رؤية الشاعر يف قلقه الوجودي ، أو القلق الوجودي إلنسان العصر  و يف 

جاوز الراهن العريب حلالة عقم االنتظار الطويل ، و استحالة املعرفة ، رغبة الشاعر امللحة لت
 .  2للمضي قدما على دروب احلياة احلقيقية "

                                                           
 . 032، ص  0، ج الكاملة  الشعرية ، األعمالمسيح القاسم  1
خليل احلاوي ، جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ، جامعة البرتا ، عمان ، األردن محد موسى اخلطيب ، ثنائية املوت و البعث يف جتربة أ 2

 .   0، ص  0، العدد  5402،  53اجمللد 
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جتربة الشاعر كانت صعبة يلفها الغموض و االغرتاب الروحي ، إذ أن الشاعر عاش مهموًما و 
 حزيًنا انجى املوت للخالص من األمل و الوجع املرتبص به .

اول تغيري الواقع يف فلسطني ، و راهن على أن اإلنسان الفلسطيين اقرب من املوت فقد ح    
على عكس احلياة ، راوده حلم البعث و املوت كما راوده حلم تغري الواقع ، إبزالة فكرة املوت ،  

رض الواقع  بني رؤًي تشاؤمية صادمة و قاهرة للذات ، وبني أكان حللمه بعدا أراد حتقيقه فعاًل يف 
 رؤًي تريد حتدي األوىل و ال تريد االستسالم هلا . جاء يف قصيدة املوت يشتهيين فتيا :

 تعرب الريح جبيين 

 و القطار 

 يعرب الدار ، فينهار جدار 

 بعده يهوي جدار 

 وجدار بعده يهوى ، 

 و ينهار جدار ... 

 تعرب الريح جبيين 

 و مييد البيت ابلضجة ..

 آه . أنقذيين 

 سقط اي أمي أإنين 

 تعاىل .. أنقذيين 

 غرق يف قاع احمليط أإنين 
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 وكالب البحر من حويل 

 ومن حويل يدور اإلخطبوط 

 علم أن املوت أو أان 

 اي أمي 

 فتيا يشتهيين 

 فتعايل ... و اشرتيين ..

 أنقذيين ، 

 1 .. !! أنقذيين

فهو جيد يف التعبري عن معاانة حاول مسيح القاسم بكل قواه االلتزام ابلقضية الفلسطينية ،     
شعبه   فهو بذلك يدفع بنفسه إىل االغرتاب و التشاؤم وليس بعيدا ليعد إىل التفاؤل و املقاومة و 

 صامًدا مقاوًما لكل أنواع الظلم و البطش . ءهاالستسالم للموت و للحزن ، بقا عدم

حاالته و ظروف الشخص الذي  االغرتاب له عدة أمناط أييت هبا ، فهو متعدد و متنوع بتنوع   
جند االغرتاب النفسي و االجتماعي و السياسي و غريه فهو  إذمير هبا ،  أويكون قد مر هبا 

 ، و مرتبط أبي روح .شخص  أبيمرتبط 

 مأساويةو متجسد بصورة جلية عند الشاعر مسيح القاسم ، ذلك ملا عايشه من ظروف قاسية     
لنفسيته املغرتبة اليت تتحدى و تصارع  ملجأجعل من االغرتاب على اهلروب من الواقع  أجربته

 ، يقول الشاعر مسيح القاسم :قصيدة اخلوف ففي املوت . املوت احملتوم . 

 تزقزق ابمسي عصافري غابتك الوادعة .
                                                           

 . 003، ص  0ج األعمال الشعرية الكاملة ، مسيح القاسم ،  1 
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 ؟ أفيقتناديين .. هل 

 يفاجئين املوت يف النوم  أخاف

 أانمال لن 

 حىت الصباح يف الصديق سأسهر

 يف وجهك النائمرصد أو 

 هو الفجر

 الغطاء عليك  ءحكم دفأ

 ليفا أنسر قطا أو 

 خفيفا على قمة العامل 

 هيئ قهوتنا الرائعة أ

 ليكإخف أ

 قبل راحتك اهلاجعة أ

 فيقي أهتف : هيا أو 

 فيقيأهنار السعادة اي سبب العمر .. هيا 

 بدونك ما من غروب 

 1 بدونك .. ما من شروق ..

                                                           
 . 309ــ  302، ص  5ج الكاملة ،الشعرية األعمال مسيح القاسم ،  1
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فالشاعر هنا يف هذه القصيدة حيمل رؤيتني متناقضتني حياول من خالهلا التعبري عن مشاعره     
  .املتأملة

بكل ما حيتويه و على  : فهي روح حتمل يف طياهتا التشاؤم و العبثية و رفض الواقع األوىلالرؤية  ــ
 لشاعر احلادة .ا، فهي رؤية انبعة من نفسية  األصعدةمجيع 

بعث روح  إىلالواقع و ازدهار احلياة ، و  حتدى إىلنية : فهي رؤية تفاؤلية تسعى الرؤية الثا ــ
التحدي و املقاومة و الصمود يف وجه العدو   إىلجديدة يف حياة الشعب الفلسطيين الذي يسعى 

ن و دفعوا مقابل ذلك و ل الذي لطاملا انتظره الفلسطينيلتشرق مشس احلرية و حتقيق االستقال
 فداء للوطن و احلرية . أرواحهم

 إالذاته و العيش بكل عفوية و حرية ،  إثباتغاية الفرد يف هذا الوجود هي العمل على  إن "
قدراهتا على  أواملالبسات القاهرة ، و الظروف املناقضة قد تزعزع فيه يقينه مبثالية ذاته  أن

 1".حقيقتها ، فينسخ منها و يصبح غريبا عنها متاما  إدراك

يتسامى بروحه ، لتعزيز ثقته بنفسه و يف غريه و هذا ما حباجة الشاعر الفلسطيين  أنعلى املرء     
اليت يعيشها بعفوية . جاء يف قصيدة سيناريو  إنسانيته اإلنسانخاصة ، فاالغرتاب الذايت يفقد 

 الغربة .

 مشس كابية منهارة 

 و نوارس جائعة 

 الثراثرة . األمواجتتسلى يف كازينو 

 املدن القادمة السفن الراحلة  أنباءقط تتس

                                                           
 خلضر  مساح بن خروف ، االغرتاب يف رواية كراف اخلطااب ــ لعبد هللا حلليح ــ ، د : حممد زرمان ، قسم اللغة و األدب العريب ، جامعة احلاج 1

 . 02، ص  5400ابتنة ، اجلزائر ، 
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 الليل العائد  أنفاسو حتصى 

  أسرارهو تدون يف خبث 

 مقهى امليناء ،

 . 1 ثالثة حباره

ذلك عن  ليياإلسرائالثورة ضد العدو  إىلالشاعر مسيح القاسم حاول من خالل شعره الدعوة    
و  أملكان كله   أوقاتابلنصر هو املسلك الوحيد للفلسطينيني ، يف  األملطريق الرمزية ، و اعترب 

 حياة و ذلك يف رؤيته التفاؤلية و اليت من خالهلا حاول صراع املوت و حتديه بقصائده .

  األمللالغرتاب و االهنزام الروحي ، حيث فقد روح  اتشاؤمية كان خاضعً  أخرىو يف رؤية    
 أمههاعبة من مصاعب احلياة و تبزعزعة االغرتاب لنفسيته احلزينة امل روح التفاؤل و املقاومة و ذلك

 االغرتاب الذي حيمل صورة تشاؤميةاحلرب شعره جسد بصورة جلية جدلية االغرتاب و املوت ، 
جراء الواقع املرير الذي تعيشه فلسطني ، فهو يعرب عن املعاانة و يعرب عن الصراع اخلالد بني املوت 

 انه مزج بني معاانته و معاانة شعبه . إذو احلياة ، 

و الفرح ابلتفاؤل كما حاول  األملو شعبه  أمتهاملوت حاول حتديها و ذلك ابن مينح  أما    
 إىلدورة بعث من جديد ، حباجة  إىلاخلالص من واقعه املزري ، فشعبه حباجة  أفقالبحث عن 

  .و فرح و استقرار  أملحياة جديدة يعشها كلها 

 

 

 

                                                           

 . 303، ص  5ج  األعمال الشعرية  الكاملة ،مسيح القاسم ، 1 
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 املبحث الثاين : الرؤاي الشعرية للحياة 

 جدلية احللم و الواقع :  املطلب األول :  

احللم هو سلسلة من التخيالت أثناء النوم ، نلجأ إليها لتحقيق رغباتنا و مكبواتتنا اليت مل   
 تتحقق بعد ، حناول جاهدين حتقيقها يف احللم . 

حتقيقها ، فاحللم لغة ذاتية إىل أقصى احلدود ، احللم األحالم اليت ال تتحقق يف الواقع حناول   
ابطين له لغة تعبريية قاصرة على نقله إىل الواقع ، يلعب دورًا مهًما يف نفسية اإلنسان ، احلياة 

 بدون أحالم .

هناك صفة إيقاعية يف كل حياة اإلنسان ، وهي صفة جربتها يف حيايت ااخاصة ، و يصدر   
احل الزمنية كما حيياها اإلنسان عن عدم قدرته على احتواء احلياة تعاقب اللحظات و املر 

بتمامها و البقاء على ذرى اإلهلام . وقد عرفت مراحل اإلهلام العظيم كادت تصل إىل حد 
النشوة ، و لكنين عرفت أيضا عهوًدا من الغباء و ركود العقل و القلب عندما ختبو شعلة 

  .   1 قوة الروحيةشعر أبنين حمروم من الأاإلبداع و 

يف حياتنا حمطات ال تفهمها نقف عندها فقط لتأملها و االستمتاع هبا لفرتة مث منضي يف قطار    
بعد احلدود من السعادة اليت مل نكن أاحلياة اليت أرهقتنا هبمومها وتعبها . حناول الوصول إىل 

منلكها طوال الوقت فهي تشعران بوجودان يف احلياة للحظات فقط و سرعان ما تتفي ، لنبدأ بعد 
 ذلك الغوص يف أحالمنا و أوهامنا اليت اندرًا ما قد تتحقق . 

كل معانيه و حنلم ، مث حنلم ، مث حنلم كلها للهروب من الواقع ، الواقع الذي فرض علينا ، ب   
 مل و حزن و قهر و تسلط ... كلها انبعة من اجملتمع .أبكل الصفات اليت حيملها ، من خوف و 

                                                           
 .  22، ص  0920، د ط ، اإلسكندرية ، مصر ، ، ت : فؤاد كامل  اهليئة املصرية العامة للكتاب احللم والواقع ،نيكوالس بردًيئف ،  1
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للفؤاد ، ذلك إلبقاء  اجعل منها بلسمً آمالنا يف احتواء احلياة و ندور يف حلقة مفرغة من    
 أنفسنا سعداء  .

شه ين خالل الواقع األليم الذي يعوجليا يف شعر مسيح القاسم ، ذالك م اهذا ما جنده واضحً     
 مع أبناء بلده، من تشرد وضياع وحرب أبت أن تنتهي.

عاىن الشعب الفلسطيين كثريا ، من جراء االحتالل الصهيوين الذي سخر كل ما ميلك من    
نه جبان ليس له صلة ال ابلقوة وال ابلشجاعة ، عكس الشعب أأموال الحتالل فلسطني ، رغم 

ذي ميلك الشجاعة والبسالة وروح الفداء يف سبيل الوطن ، النتزاع احلرية ولطلوع الفلسطيين، ال
 فجر أمل جديد ابحلياة .

شعبه األمل يف احلياة ، من خالل الصمود واملقاومة ،  يف فسميح القاسم حاول أن يزرع    
لذي يعيشونه، إذ والتحدي واحللم بغد جديد مشرق ، يعيد هلم كرامتهم وهيبتهم رغم الواقع املؤمل ا

بعد لقاء مع األطفال الفلسطينيني الالجئني و األطفال اجلرحى من مدرسة حبر البقر  "يقول :
 . 1" ، كان لقاؤان يف بوتسدام ، و هناك تقامسنا الدموع و احللم ...

معنوًيت شعبه و دفعه إىل احللم و أمل االنتصار و الفرح رغم كان دائم احلرص على رفع     
 السيء الذي يعيشونه . الواقع

رض مزروعة ابأللغام ، ال القدم تتعب و ال اإلرادة أقد دفع هبم إىل قدرة السري ابحلياة يف     
تتزعزع حاول بكل ما لديه إىل االلتزام بقضية وطنه يف كل احملافل الدولية و طرحها بشكل يعرب 

ن كل شيء سيكون خبري و تعود عنها  فعال من شعر املقاومة ، غىن للحرية و احلب على وهم أ
 فلسطني 
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إىل أبنائها املشردين و املغرتبني جسدًًي و روحًيا ، لتحتضنهم و حتميهم من العدو الذي أراد هبا 
سوًءا و كرًها و بطًشا . هذا يتضح جليا يف قصيدة حيث صار املوت عادة اليت جتسد لنا جدلية 

 احللم و الواقع : 

 اضرب بعصاي السحرية 

 ف التحقيق املفتوحة للناس مجيعا يف غر 

 جلميع الناس من كل األجناس

 وتّرد بنادقهم .. هم ..

 ويكون جواب واحد :

 ماذا نفعل غري القبض على األسرار

 يف أعماق الصدر لنختصر األعمار ؟

 ها نصلح انفورة املاء 

 يف ميدان ينتظر طقوس التدشني ؟

 هل نصلح شبابه راع  

 و مرشات لزهور الساحات

     1 أو أرجوحة طفل أو عكازة شيخ ؟
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مسيح القاسم كونه شاعرا كان عليه االلتزام بقضية شعبه ، ذلك إبيصال الصوت الفلسطيين إىل     
اخلارج ، من مهوم اجتماعية و سياسية و مواقفهم الوطنية ، و الوقوف حبزم ملواجهة الواقع املفروض 

 عليهم .

ما التزم به فهو يقوم على الفكرة اليت أراد االلتزام هبا واملضي قد ينذر الشاعر ذاته يف سبيل     
عليها فهنا يتحدى الواقع ابلصمود أمام االحتالل اإلسرائيلي ، و االستمرار يف احللم ذلك ابإلميان 

ن هناك أمل و حياة تنتظر فبعد العسر يسر ، وبعد الظلمة يطلع الفجر ، الفجر الذي ينري أب
و يعيد إليهم بسمتهم اليت مل يعرفوهنا منذ والدهتم و اإلصرار على املقاومة و قلوهبم  و حياهتم 

 التحدي . 

تعد قصيدة حيث صار املوت عادة من أطول القصائد اليت كتبها مسيح القاسم ملا حتمله من     
 أمال و أحالم لالطالع على واقع جديد ، ابهر يعيد للشعب الفلسطيين بسمته .

 داين و جباليف لغيت تتبادل و 

 وجهات النظر عن الطقس القادم 

 ل البيارة و تفكر أحواض و كروم أيف لغيت تس

 غان  و مواسم أبشؤون 

 لكن .. ما عدت يف لغيت 

 أخبار الصحف السيارة !

 أحفظ عن غيب وطين 

 أحفظ أغنية منسية 

 و خرائط ضاعت .. و هوية 
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 ضاعت .. و حكاايت شعبية 

 1من ذا حيفظه مثلي 

حياول مسيح القاسم جاهدا يف الكشف عن الواقع ، و حماولة تغيريه ، مبا يتطابق و مع اخلري و     
احلق و العدل ، ذلك عن طريق قلمه الذي يكتب كلماته ، الكلمات اليت تؤثر يف الناس   

عليها الشعب  أنه يسعى لتحقيق مبادئ نشأفااللتزام هنا يقف عند التنظري و القول كما 
 . الفلسطيين

مال و نضال شعبه ، و حتريضه على األمل و احللم آمسيح مطالب مبسؤولية التعبري عن آالم و     
الذي سيثمر من خالل الصرب و التقوى و عدم اليأس أو التشاؤم ألنه البد لشمس احلرية من 
اإلشراق و أن صوت فلسطني سيصل إىل العامل أبمجع فهو يف مقدمة الذين يوصلون هذا الصوت 

ألمل وصنع البهجة و الفرحة على وجوه لتكمل األجيال القادمة املشوار يف طريق احللم و ا
 الفلسطينيني . 

جدلية احللم و الواقع اليت جسدها مسيح القاسم يف شعره ، فهو حيمل فيها رؤية تفاؤلية رغم     
نه مل يكن أالواقع له أمل يف احلياة ، فقد حتدى احلزن واهلزمية ، حىت و لو انه ميوت ألف مرة ، إذ 

، التزم  املتزمً  الالفتخار هبا أمام اجلمهور ، يعترب مسيح القاسم شاعرً جمرد شاعر يقول أشعارًا 
 عن حقه و عن حق شعبه يف الرتاب  الفلسطيين . امدافعً  امقاومً  ابقضاًي وطنه و ظل صامدً 

حاول مسيح جاهًدا أن يدفع الطفل الفلسطيين و الشعب الفلسطيين إىل احللم ، رغم ما يعشه     
 حسرة بسبب الظروف اليت أبت أن ترتكه يعيش يف سالم و اطمئنان . مل وأمن معاانة و 

رغم الواقع السيء الذي ال حيسد عليه الشعب الفلسطيين الذي يعاين مجيع مآسي احلياة من     
تشرد ضياع ، حزن ، امل ، قهر ، خوف ، ظلم ، غربة  ... كلها تعيش داخل اإلنسان الفلسطيين 

ستمرار ، متالصقة معه و متالزمة ، تالزم اجرب عليه ابلظلم ، مل جيد و يعايشها بشكل يومي و اب
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من يوصل صوته إىل اخلارج وتبليغ العامل عن معاانته و قهره ، و السواد احلالك الذي يعش فيه إال 
من خالل أقالم شعراء بلده ، من أمثال مسيح القاسم و حممود درويش و توفيق زًيد وغريهم الذين 

  . املأساة و يعايشون نفس الواقع املؤمل واحملزنيشعرون بنفس 
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 : الكتابة و احلياةجدلية  املطلب الثاين :

يف الوجود بفضلها كانت هناك حضارات وهناك  اإلنسانما اخرتعه  أهمالكتابة هي من    
 . أشكاهلاحبيث قطعت مشوارا طويال و تعددت  األممو  تواصل بني الشعوب

الفعالة اليت من خالهلا تكونت لنا حضارات هلا عواملها و هلا فنوهنا و هلا  األداةتعد الكتابة  إذ   
و الشعوب ملعرفة ماضيهم و حاضرهم و   األجيالتقاليد و عادات و كانت اخلط الرابط بني 

 .  1 "ظاهرة كتابية مرئية  إىلفالكتابة هي نقل الظاهرة الصوتية السمعية  "مستقبلهم 

و جتارب و خمتلف العلوم ليستفاد منها  أحداثفهي مستودع ملا يسجله التاريخ من معارف و   
 القادمة يف حياهتم اليومية و االعتماد عليها يف مشوارهم احليايت . األجيال

 أفادتاملاضية و لذلك  األممو اجلماعات و  األفرادالكتابة حفظت لنا حماسن و مساوئ  " 
اليت ال ماضي هلا فليس هلا  األمةهم ، و ئب مساو نمن حماسن املتقدمني و جت املتأخرة األجيال

و املواقف و جعلتها مشاعل و  األشخاصو  األعمالمستقبل ، و الكتابة هي اليت خلدت 
 . 2 " معامل هداية

يد غاية صائبة تر  إىلهادفا  إبداعياالكتابة ابعتبارها عمال  أصبحت،  اإلنسانيةذلك بتطور املعرفة 
 مجيال يعتمد عليها يف املستقبل و تكون حاضرة يف ذاكرة البشر . تعطي بعدا ثقافيا حضارًيً  أن

كبرية يف حاضر الناس و مستقبلهم . نظرا لدورها الفاعل و املؤثر يف احلياة ،   أمهيةفهي حتل 
 أكثرو جيعلها  اإلنسانية، مبا ينفع اجملتمعات  اآلخرينو العمل ، و الدراسة ، و يف تنوير 

 .  3 مزيد من التنافر و التناحر إىلتعاوان و انسجاما و تفامها ، بدل دفعها 

 

                                                           

 . 22، ص  24أمحد الزمر ، فن الكتابة و بناء النص قراءة يف األسس املعرفية و التجليات اإلبداعية ، جملة دراسات مينية ، دت ، العدد  1 
 . 22املرجع نفسه ، ص  2 
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ال حياة بدون وجود الكتابة فهي اليت تروح عن النفس و تعرب عن ما خيتلجها و من خالهلا   
 ميكن التعبري عن ما هو داخلي .

و  المهمآلتعبري عن لالكتابة  إالالشعراء الذين مل جيدوا يف احلياة سبيال  أدىهذا ما جنده   
جند الشاعر مسيح القاسم الذي جعل من الكتابة متنفسا و خالصا لروحه اليت تعاين  إذمعاانهتم 

جراء االحتالل الصهيوين الغاصب فقد شكل مساحة خاصة يف الساحة العربية ذلك بنضاله شعرا 
اليت  األرض،  األرضمن  األبديلوجه دون اهلروب  اوجه األعداءو نثرا و سياسة ملواجهة 

نه اعترب رمزا للمقاومة و التحدي و الصمود ، بصورة الشاعر أ، حبيث  فعال أشعارهجسدت 
املقاوم الذي يعيش وسط ذائب متوحشني ، رغم ذلك ظل واقفا شاخما من خالل شعره ، جاء يف 

 .قصيدة خطاب يف سوق البطالة 

 فقد ـ ما شئت ـ معاشي أرمبا 

 عرض للبيع ثيايب و فراشي أرمبا 

 تاال .. و كناس شوارع ..عمل حجارا .. و عأرمبا 

 حبث يف روث املواشي ، عن حبوب أرمبا 

 د .. عرايان .. و جائع مخأرمبا 

 !! .. أساوماي عدو الشمس .. لكن .. لن 

 !! .. سأقاومنبض يف عروقي ..  أخر إىلو 

 شرب من ترايب  خرآرمبا تسلبين 

 رمبا تطعم للسجن شبايب 

 رمبا تسطو على مرياث جدي 
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 .. خراب.. و  أوان... و  أاثثمن 

 و كتيب  أشعاريرمبا حترق 

 . 1 رمبا تطعم حلمي للكالب

جل التحرر و اسرتجاع أمن هذه القصيدة حاول مسيح القاسم حتدي العدو و نضاله من    
السيادة الوطنية ذلك من خالل متسكه أبرضه و هويته العربية و الفلسطينية خاصة ، ارتبط امسه 

" فهو شاعر مكثر يتناول يف شعره الكفاح و معاانة الشعب برفضه اخلروج عن أرضه . 
اجلربية  الفلسطيين سجن عّدة مرات يف سجون االحتالل اإلسرائيلي ، و فرضت عليه اإلقامة

، و االعتقال املنزيل ، طرد من عمله عّدة مرات بسبب نشاطه الشعري و السياسي  فقد 
 . 2" صاحب مراحل النضال الفلسطيين و عاش و أتمل ليخرج أشعاره 

املرور إىل قلوب الناس منذ حلظة والدة أشعاره اليت كانت املهد للمقاومة  جوازقصائده كانت   
خالهلا شغل الوطن العريب هبذه القضية ، اليت كان هلا صدى كبري وبقوة الفلسطينية و اليت من 

 شديدة وصارت حتفظ ، فهي مرتبطة و ملتزمة ابألزمة السياسية لوطنه .

يعد مسيح القاسم حلقة الوصل بني الفلسطينيني النازحني حتت االحتالل و يف البلدان العربية    
جل حفر جمرى أة و متابعة ألشعاره ، حاول اجلهاد من املشتتني  و الشعوب العربية كانت مطّلع

 جديد يف شرايني احلركة الشعرية الفلسطينية .

إذا فالكتابة هي املتنفس الوحيد الذي رأى منها مسيح القاسم متنفسا لألمل و الوجع الذي      
فلسطيين و خيتلج صدره و البد من التعبري عليه بدل الكبت ، و ليعرف العامل معاانة الشعب ال

                                                           
 . 522 ، ص 0، ج الكاملة الشعرية ، األعمال مسيح القاسم  1
زة زهر  غصاحل علي صقر عابد ، اإليقاع يف شعر مسيح القاسم دراسة أسلوبية ، د : عبد هللا امحد خليل إمساعيل ، قسم اللغة العربية ، جامعة األ 2

 2ــــ  0 ، ص 5405ــ  5400، فلسطني ، 
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اجلرائم اليت كانت ترتكب يف حقه ظلما و قهرا و غصبا . و هذا ما يتضح لنا من خالل قصيدة 
 ليد ظلت تقاوم .

 بركة دكناء يف قليب 

 و يف وجهي سحابة 

 وجنيح ساخن 

 يصرخ يف وحشه غابة 

 وعلى قارعة الدرب و عاءات حناس 

 ت بضع رصاصات ظيقأ

 وألقت يف جفون األخوة قتلى و النعاس 

 و على روض املواشي 

 بقع محر 

    . 1و يف الدوار تعديد مأمت 

كي الشاعر وجعه ، و أمله و ذلك من خالل قلمه و الكتابة ، فهو تففي هذي القصيدة يش  
حلول هلا  حياول التعبري عن املشكالت و القضاًي اليت يعاين منها الشعب الفلسطيين و حياول إجياد 

 وكانت النزعة الوطنية و القومية دائما جمسدة ، فهو يعرب دائما عن انتمائه لفلسطني .

شعره حمفز حمرض على املقاومة و االستشهاد لكسر العزلة و انتزاع احلرية ، لتشرق مشس احلق و   
 يطلع فجر األمل ليبعث روح التفاؤل و احلياة . إذ جاء يف قصيدة أعلنها .
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 !  يل : نفسيمادامت 

 أعلنها يف وجه األعداء ! .. 

 أعلنها .. حرب شعراء 

 ابسم األحرار الشرفاء 

 عمااًل ..طالاًب .. شعراًء .. 

 أعلنها .. و ليشبع من خبز العار 

 اجلوف اجلبناء .. و أعداء الشمس 

 مازالت يل .. نفسي .. 

 و ستبقى يل نفسي !

 1وستبقى كلمايت .. خبزا و سالحا يف أيدي الثوار !! 

للدفاع عن أرضه و شرفه من خالل الكفاح ذلك حبب  افالشاعر جعل من الكتابة سالحً    
الوطن و حب احلياة ، نثر يف مجيع امللتقيات و الندوات صرخته املتأملة ، كما نثر رسائل عشقه و 

ذلك بربط قوله مع عمله ، جاعال من الكلمة  صدى غضبه و اشتباكاته مع العدو الصهيوين
سالًحا قوًًي له بعد قوي ، فشعره حيمس الثوار على االستمرار و االجتهاد و االستشهاد يف سبيل 

 الوطن و عدم االهنزام مهما كان الثمن ، و أبن ما أخذ ابلقوة ال يسرتد إال ابلقوة .   

يح القاسم ذلك من خالل أن الكتابة هي جدلية الكتابة و احلياة تتجسد يف قصائد مس    
مل و قهر و خوف و معاانة جراء االحتالل الصهيوين و اغتصابه أاملتنفس للروح ملا حتتويه من 

 .ألرض فلسطني 
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الشاعر من خالل الكتابة اليت جاءت من روح متعبة مرهقة ًيئسة ابئسة ، من روح عاشت     
على طريق الفدائيني و املقاومني للهب الكفاح ذلك  يف ظالم حالك يكتبها ، حاول ضبط كتابته

ن مشس احلرية ستشرق و أن النصر قريب ، مضى الكثري و بقى إلعطاء احلياة لروحه و لشعبه أب
 إال القليل .

جعل من كتاابته جزءًا من أدبيات الثوار الفلسطينية ، كما حتدث عن األساطري و املعارك    
، كما اعتمد يف شعره على الرمز إلعطاء احلياة  و االقتداء به   األسطورية و كيف كانت انجحة

كيف كان ذلك الرمز املفتاح للحرية و النصر يف وقته ، حاول الرمز إىل فلسطني بعدة رموز و 
استحضر شخصيات اترخيية بطولية كان هلا بعد و مكانة قوية مثل عنرتة بن شداد ، املعتصم ابهلل 

الشعب الفلسطيين احلياة من جديد و بعث روح األمل و التفاؤل بغد و غريهم ... ذلك إلعطاء 
مشرق و زاهر أبن بعد كل ظالم حالك فجر منري ابحلرية و االنتصار ، ذلك ابلصرب و اإلميان 

 ابهلل و اإلرادة ابنتزاع احلرية و اسرتجاع الوطن .

قاسم لبناء مستقبل زاهر جيب متالزمتني يف شعر مسيح ال اإذن فثنائية الكتابة و احلياة كانت   
االعتماد على املاضي املظلم و جعله القاعدة األساسية لنيل احلرية و ما كان ذلك ليتحقق إال 

 ابلكتابة اليت كانت تصل إىل املغرتبني الفلسطنني يف مجيع أحناء العامل . 

نستنتج من خالل هذا الفصل أن مسيح القاسم ابلفعل كان لسان شعبه ، و ألنه حاول     
إيصال صوت شعبه إىل العامل من خالل التعبري أن الفلسطينيني الذين يعيشون حتت ظلم و قهر 
الكيان الصهيوين ، مسيح إختار قلمه يف الدفاع عن وطنه ، و اعتربه سالًحا ضد العدو ، العدو 

اول إخراسه بكل الطرق إال أنه مل جيد ذلك نفعا ، و واصل مسيح مشواره ومل خيفه ذلك الذي ح
 لتبقى القضية الفلسطينية مفتوحة حتتاج إىل دعم معنوي و مادي و روحي ...

 

 



 
 

 

 ةـمـاتـخ
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جدلية : " ــببعد هذه احملطات العلمية اليت وقفت عندها من خالل دراسيت واملعنونة 
" وبعد هذه املغامرة الشيقة مع الشعر العريب املعاصر  املوت و احلياة يف شعر مسيح القاسم

 : جمموعة من النتائج أمهها إىلخلصت  ، خاصةمسيح القاسم و شعره عامة  وبصحبة 

   مسيح القاسم من الشعراء العرب الذين التزموا بقضااي شعبهم ، و كان اللسان  إن
 الناطق لشعب فلسطني املضطهد ، ولديه إسرتاتيجية إلعادة الوطن و اسرتجاع الثقة .

 من منظور فردي ذلك من خالل رصد  مسيح القاسم حاول يف دواوينه دراسة الذات ن  إ
مجاليات املوت من  إىلاملواجهات اليت تعيشها هذه الذات الفردية مع املوت ، فتطرق 

كوهنا وسيلة لثائرين   إىل ابإلضافةعرسا للشهيد ،  همتجيد املوت كون األوىلانحيتني ، 
فلسطينيني من اجل اسرتجاع الوطن و اهلوية و طرد الكيان الصهيوين ، و الثاين وضع 

 من قيمتها . اإلنقاصرؤية فردية مسندة مبرجعية ثقافية من خالل تذليل املوت و 
   الشعرية موضوع املوت من خالل متجيدها ، ذلك  أعماله تناول مسيح القاسم يف جل

 السرتجاع الوطن و العيش بكرامة . أساسيةالذي اعتربه خطوة  ابالستشهاد
  الفلسفية للموت ، حيث رصد الواقع بلحظات  التأمالتابتعد مسيح القاسم عن

الذي ال يهاب املوت و ال يرضخه  األخرياترخيية عاشها الشعب الفلسطيين ، هذا 
 . ألملاقمع مستعمر ، أي أن نفسية مسيح القاسم كانت تعيش العزلة و 

  أصولنالحظ مجيع دواوين مسيح القاسم كانت مدعومة برموز اترخيية و دينية ذات 
اهلدف منها تدمري الكيان الصهيوين ، الذي حاول طمس اهلوية  إذعربية و يواننية ، 

 الفلسطينية من خالل حماولة نشر اليهودية ) هتويد املكان ( .
  ثنائييت الوجود  إىلت و احلياة اليت تطرق فيها الرؤاي الشعرية جلدلية املو  أن   أيضانالحظ

بعدم وجود معىن  أيضاو العبثية ، و اليت ترتبط  اإلنسانو العدم كوهنا مرتبطة مبوت 
 للحياة و الذي يرتتب عليه القلق .
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  غرتاب و املوت حيث حاول احلث على االنتفاضة جدلية اال إىلكما تطرق الشاعر
ابلنصر هو املعرب الوحيد للفلسطينيني ،   األمل أن  يعترب إذ ،  اإلسرائيليضد العدو 

االغرتاب الروحي  أمامالرؤية التشاؤمية فاهنزامه  أماكذلك من خالل رؤيته التفاؤلية . 
 و روح املقاومة . اآلملافقده 

 الرؤاي الشعرية للحياة فكانت جدلية احللم و الواقع حاضرة فيها من خالل حتدي  أما
ترتكه يعيش يف سالم و راحة ، هذه الظروف ارتبطت ابلواقع  أن   أبتالظروف ، اليت 

 و حسرة و حزن . مأساةالشعب الفلسطيين من  أبناءاملؤمل الذي يعاين منه 
 كانت املتنفس لروح الشاعر من خاللجدلية الكتابة و احلياة   أن  نلحظ  أيضا        

 إىل       ابإلضافةحتالل داخله . ما احتوته من امل و قهر و حزن و معاانة ، زرعها اال
 ما عاانه من هتميش وظلم .

  من  أبدعهمسيح القاسم قد انتصر على املوت انتصارا مجاليا مبا  أن  ميكن قول  األخرييف
 أن  ، عسى  أصالتهادية على فرادهتا و نققصائد و دواوين مجع فيها كل املدارس ال

لة اليت خاضها الشاعر مع عدوه اللدود يقرب هذا البحث من املبارزة اجلمالية الطوي
يسلبه مكانته الرمزية اليت  أن  نه مل يقو على إالذي كان قد سلبه هشاشة اجلسد ، ف

الشعرية و النثرية و اليت سيستمر امتدادها يف الزمن ما استمر اهتمام  أعمالهشيدهتا 
 الناس ابلشعر .

  ا شعره ، املوت من املنظور الذايت ، و املوت من املنظور ممرحلتني مر هب أهموتعد هذه
و انفتاحها  مكوانهتاطبيعة لغته الشعرية و ما عرفته من توسع يف  إىلاجلماعي ، ابلنظر 

 األصوات أنقىمن  اتجريب اجلمايل ، الذي جعل من مسيح القاسم واحد  أفاق العلى 
 املعاصر . للخطاب الشعري  أتصيال أكثرهاالشعرية العربية و 

 



 

 

 قـحـلـم  
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   حياة مسيح القاسم :    
  نشأته : ــــ  1
يعد مسيح القاسم واحد من أبرز شعراء فلسطني، و قد ولد لعائلة درزية فلسطينية يف مدينة     

 . 9191الزرقاء األردنية عام 
مرة كما وضع رهن اإلقامة اجلربية بسبب أشعاره و مواقفه سجن مسيح القاسم أكثر من     

السياسية كما أنه شاعر مكثر يتناول يف شعره الكفاح و املعاانة الفلسطينية ، و ما أن بلغ الثالثني 
 حىت كان قد نشر ست جمموعات شعرية حازت على شهرة واسعة يف العامل العريب.

  تعليمه : ــــ 2
و الناصرية و عّلم يف إحدى املدارس مث إنصرف بعدها إىل نشاطه  تعلم يف مدارس الرامة  

 السياسي يف احلزب الشيوعي قبل أن يرتك احلزب و يتفرغ لعمله األديب.
 كتاابته : ــــ   3
كتب مسيح القاسم أيضا عددا من الرواايت ، و من بني اهتماماته إنشاء مسرح فلسطني حيمل     

ا حيمل يف الوقت نفسه رسالة سياسية قادرة على التأثري يف الرأي رسالة فنية و ثقافية عالية كم
 العام العاملي فيما يتعلق ابلقضية الفلسطينية .

 مؤلفاته:ــــ  4
 أعماله الشعرية:أ ـــ  

 . 9191 * مواكب الشمس
 . 9191 * أغاين الدروب

 .9191* دمي على كتفي 
 . 9191 * دخان الرباكني
 . 9191 * سقوط األقنعة

 . 9199ن املوت و اليامسنيآقر  *
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 . 9199 * املوت الكبري
 .9199* و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبه هلم 

 . 9119 * ديوان احلماسة
 . 9111 * أحبك كما يشتهى املوت
 .9119* اجلانب املعتم من التفاحة 

 . 9111 األمرية يبوسأخذة * 
 . 9111 * ال أستأذن أحّدا

 : ب ـــ السربيات 
 .9199* ارم 

 . 9191 * إسكندرون يف رحلة اخلارج و رحلة الداخل
 .9191ي مسيح القاسم ث* مرا

 . 9199 * اثلث أكسيد الكربون
 .9111* الصحراء 

 . 9191* إهلي إهلي ملاذا قتلتين 
 .9111 الصحاري ين* خذلت

 .9111ه * كلمة الفقيد يف مهرجان أتبين
 : ج ـــ أعماله املسرحية

 .9191* قرقاش 
 .9191و مسرحيات أخرى * املغتصبة 

 : د ــــ احلكاايت
 .9199* إىل اجلحيم أيها الليلك 

 .9111يف األلبوم األخرية *الصورة 
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 : أعمال أخرين ـــ 
 . 9111ا * عن املوقف و الفن/ نثر 

 .9191 ا* من فمك أدينك/ نثر 
 . 9111 * كوالج/ تعبريات

 .9111 * رماد الوردة، دخان األغنية / نثرا 
 . 9111* حسرة الزلزال / نثرا 

 : ه ـــ  األحباث
 .9111الفلسطيين يف ألف عام / حبث و توثيق الشعر * مطالع من أنطولوجي 

 : و ـــ الرسائل
 1.  9111 * الرسائل مع حممود درويش

 ــــ وفاته :  5
، بعد صراع مع املرض، وكان ابنه  9191أوت  91يوم  القاسمتويف الشاعر الفلسطيين مسيح     

حتدث قبل فرتة عن وضع والده الصحي، وأكد حينها أن والده نزيل يف مستشفى مبدينة صفد يف 
منطقة اجلليل ابلشمال اإلسرائيلي، خضع يف معظمها للعالج من احتدام سرطان الكبد عليه، 

 2. سنوات 1وهو املرض الذي أصابه قبل 
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 القرآن الكرمي . *

 املصادر : 

  1ط ور اإلفريقي املصري ، لسان العرب،أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظ .1
 . ( ن . ص . ص)  : ، مادة 1991بريوت ، لبنان ، 

، بريوت ، لبنان   1، دار العودة ، ط  1مسيح القاسم ، األعمال الشعرية الكاملة ، ج  .2
4112 . 

، بريوت ، لبنان   1، دار العودة ، ط  4مسيح القاسم ، األعمال الشعرية الكاملة ، ج  .3
4112 . 

، بريوت ، لبنان   1، دار العودة ، ط  3مسيح القاسم ، األعمال الشعرية الكاملة ، ج  .4
4112 . 

، بريوت ، لبنان   1، دار العودة ، ط  2مسيح القاسم ، األعمال الشعرية الكاملة ، ج  .5
4112 . 

  1مسيح القاسم  ، األعمال الشعرية للشاعر مسيح القاسم ، دار السعاد الصباح ، ج  .6
 . 1993الصفاة ، الكويت ، 

 . 1993مسيح القاسم ، مراثي مسيح القاسم ، دار األسوار ، د ط ، عكا ،  .7
 

 املراجع :
 العربية :أ ــــ 
   ، اجلزائر( دط )لعريب ، دار هومة ، أمحد فالق عروات ، فكرة املوت يف الرتاث ا .8

4112 . 
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دل احلياة و املوت يف شعر اخلنساء( دار جخالد اجلربا ، رزان ابراهيم ، شعرية الفقد ) .9
 . 4114، عمان ، األردن ،  1جرير ، ط 

طه ابقر ، ملحمة كلكامش و قصص أخرى عن كلكامش و الطوفان ، دار املدى   .11
 ،) دت ( .دمشق ، سوراي 

  1عبد السالم املساوي ، مجاليات املوت يف شعر حممود درويش ،  دار الساقي ، ط  .11
 . 4119بريوت ، لبنان ، 

غموض يف عبد العظيم إبراهيم حممد املعطي ، احلداثة ... سرطان العصر أو ظاهرة ال .12
 . 1992مصر ،  ،، القاهرة  1الشعر العريب احلديث ، مكتبة الوهبة ، ط 

  عبد اللطيف الصويف ، فن الكتابة أنواعها ــ مهاراهتا ــ أصول تعليمها ، دار الفكر  .13
 4119دمشق ، سوراي ،   4ط 

    عبد الناصر هالل ، تراجيداي املوت يف الشعر العريب املعاصر ، مركز احلضارة العربية  .14
 . 4112، القاهرة ، مصر ،  1ط 

عز الدين إمساعيل ، الشعر العريب املعاصر ) قضاايه و ظواهره الفنية و املعنوية ( ، دار  .15
 . 1991،  3الفكر العريب ط 

( د ط)، دار توبقال ،  3بنياته و ابداالته ج حممد بنيس ، الشعر العريب املعاصر  .16
 . 4111اجلزائر  

حممد صابر عبيد ، سيميائية املوت ) أتويل الرؤية الشعرية قراءة يف جتربة حممد القيسي  .17
 .  4111، دمشق ، سوراي ،  (دط)( دار نينوي ، 

   ، املركزي الثقايف العريب اب الشعري ) إسرتاتيجية التناص (حممد مفتاح ، حتليل اخلط .18
 . 1912، الدار البيضاء ، املغرب ،  1ط 

مصطفى عبد اللطيف جيا ووك ، احلياة و املوت يف الشعر اجلاهلي ، دار الصفاء   .19
 . 4114عمان ، االردن ،   1ط
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 ــــ االجنبية :ب 

 (دط ) ،، عامل املعرفة ، ت: كامل يوسف حسني، املوت يف الفكر الغريبشورون جاك. 21
1912 . 

دار  ت : عبد املنعم اخلفي ،، سيجموند فرويد ، احلب و احلرب و احلضارة و املوت . 21
 ( .دت)، القاهرة ، مصر ،  (د ط)الرشاد ، 

، دار ، ت : عبد املنعم اخلفي سيجموند فرويد ، احلب و احلرب و احلضارة و املوت  .22
 ( .دت)، القاهرة ، مصر ،  (د ط)الرشاد ، 

 ،املصرية العامة للكتاب ، اهليئة : فؤاد كامل، ت ، احللم والواقعنيكوالس بردايئف  .23
 . 1912اإلسكندرية ، مصر ،  (دط)

 

  : و املوسوعات اجملالت

 . 11جملة دراسات مينية ، دت ، العدد  .24

جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية ، جامعة البرتا ، عمان ، األردن اجمللد  .25
 .1العدد،  4112، 43

، اجمللد  4119جملة جامعة األزهر ، سلسلة العلوم اإلنسانية ، غزة ، فلسطني ،  .26
 . 4، العدد  11

الفلسطنني ، بريوت ، لبنان  الصحفينيجملة الكرمل ، االحتاد العام للكتاب و  .27
 . 6، العدد  1914
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 .11، العدد  (دت)جملة األثر ، جامعة احلاج خلضر ، ابتنة ، اجلزائر ،  .28

جملة قراءات خمرب وحدة التكوين و البحث يف نظرايت القراءة و مناهجها ، بسكرة   .29
 . 2، عدد  4114اجلزائر ، 

األدب الفلسطيين احلديث ، جممع قامسي للغة موسوعة أحباث و دراسات يف جملة  .31
 . 4111، أم الفحم ،  1العربية ، ط

 

  : الرسائل اجلامعية 

د          ابسل حممد علي بزراوي ، مسيح القاسم دراسة نقدية يف قصائده احملذوفة  .31
فلسطني  ،جامعة النجاح الوطنية ، انبلس ،قسم اللغة العربية و آداهبا ، : عادل االسطة

4111 . 

حنان امحد خليل اجلمل ، املوت يف الشعر العباسي ، د : إبراهيم اخلواجة ، قسم  .32
 . 4113 ،اللغة العربية ، جامعة النجاح الوطنية ، انبلس ، فلسطني 

حياة هروال ، دالئيلية املوت يف اخلطاب الشعري اجلزائري املعاصر فرتة التحوالت  .33
ة مكملة لنيل درجة املاجستري يف األدب العريب القدمي ، مجيلة ، مذكر  4111 ـــ 1911

 . 4119 ـــ 4111قيسمون  جامعة منتوري ، قسنطينة ، اجلزائر ، 

مساح بن خروف ، االغرتاب يف رواية كراف اخلطااب ــ لعبد هللا حلليح ــ ، د : حممد  .34
 . 4111زرمان  قسم اللغة و األدب العريب ، جامعة احلاج خلضر ، ابتنة ، اجلزائر ، 
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صاحل علي صقر عابد ، اإليقاع يف شعر مسيح القاسم دراسة أسلوبية ، د : عبد هللا  .35
ــ  4111قسم اللغة العربية ، جامعة األزهر  غزة ، فلسطني ،  امحد خليل إمساعيل ،

4114  

علي يوسف فرح مدخلي ، ذكر احلياة و املوت يف شعر طرفة بن العبد ، حبث  .36
تكميلي مقدم لنيل درجة املاجستري يف األدب العريب ، عصام فاروق إمام ، جامعة املدينة 
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