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ص
 
 :امللخ

اعر في ديوانه؛ ملعرفةإلى عرض قضايا الوطن التي عب   هذا البحث يهدف
 
ل الهم   ر عنها الش

 
إلى أي  مدى مازال الوطن يشك

ل  رات التي عصفت بالعالم ،األو  غي  عري الفلسطيني في ظل  الت 
 
اغل في الخطاب الش

 
غل الش

 
ة وألقت بظ ،والش اللها على القضي 

ة.  الفلسطيني 

عري وتحليله، مفيد   البحثواعتمد 
 
ص الش حليلي الذي يتلقي الن  لهاالن   قرأا من املنهج الوصفي الت 

 
 ويفيد، صوص ويحل

بط بين العنوان واملوضوعات املطروقة. حضارواالست ،ناصمن مناهج تحليل الخطاب وتقنياتها كالت   البحث يميائية في الر  وقد ، والس 

هادة، 
 
زوح، والش

 
دة وهي: القدس، واللجوء والن له في خطابه بين قضايا الوطن املتعد  ة من خالل تنق  فس الفلسطيني  اعر الن 

 
سبر الش

لت بذلك جرح  
 
ة التي تعرضت لحروب إبادة خالل سنوات قليلة مضت، فشك  وغز 

 
 ا نازف

 
 ا في جسد الوطن.ا مؤمل

راسة إلى أن  هناك رب
 وقد خلصت الد 

 
يوانا محكم  ط ل شيفرة الولوج إلى موضوعات الد 

 
أن  إلى ، و ا بين العنوان الذي شك

عري الفلس
 
اغل في الخطاب الش

 
غل الش

 
ل الش

 
 الوطن ما زال يشك

 
اعر وظ

 
رت دوال  ف تقنيات طيني، وأن  الش ة فج  ة أسلوبي  نقلها بقصدي 

ة في الذود ناته. ملتلقيه لدفعه إلى املشاركة الوجدانية، والعملي     عن وطنه ومكو 

يات الوطن الكلمات املفتاحية:
 
  ؛اللجوء ؛القدس ؛تجل

 
 ناص.الت   ؛هادةالش

 

 :املقدمة
ا إلى جنب جنب   كلمةلالفلسطينيون يقومون بدورهم املنوط بهم، وهو املقاومة بااملحتل أرض فلسطين، واألدباء منذ أن وطئ 

 .عه أهلهم من سجن ونفي وتعذيب، فذاقوا ما تجر  هفي مواجهة مفتوحة معور جعل هؤالء األدباء الح، وهذا الد  الس  مع 

ن ا، حيث كان واحد  املتوكل طه يحمل على عاتقه مسؤولية املشاركة في هذا امليدان، وقد جمع دورين مع  و  ناضلوا ا مم 

ة األولى إلى اليوم يحمل هم  وطنه جن في االنتفاضة األولى، ومن جهة أخرى هو منذ اللحظة للس   واضفتعر   ؛في امليدان منفسهأب اإلبداعي 

ى لينصب  ، فقد صدح شعا يالمس العقل والوجدان، ويستنهض الهمم للم  شمل ما تبقى من الوطنفيكتب فيه شعر   ره في ميادين شت 

 .عوة إلعادة الحقوق املسلوبةالد  و  ،لهممواستنهاض ا ، وبكاء،وحنين ،: تعبير عن ألموآالمه الوطن على

 إذ إن   .ال ينقطعان أس ىا و ته حزن  احمل في طي  و واوين التي جمعت األلم واألمل، ا من الد  ، واحد  "مملكة اليمام"ديوانه  يعد  و     

اعر قد أطل  على هذه اململكة فوجدها  2015"مملكة اليمام" املنشور عام  املتلقي لديوانه
 
ى،  مألىيالحظ كيف أن  الش بجراحات شت 

ا من أسطورة اليمام توحي  مس "مملكة اليمام" الذا أسماه ؛في العضد فت  ت تي ما زالاملآس ي واآلالم التتالءم وحجم ا يفأسبغ عليها اسم  

  دالالتها.

يات الوطن في ديوان مملكة اليمام" 
 
 الذي اختير ويثير عنوان البحث "تجل

 
اعر جملة من الت

 
ساؤالت التي لقراءة ديوان الش

ى من خالل الت  
 
 دقيق في تتجل

 
 ساؤالت:تحليل القصائد، وعرضها، وأبرز هذه الت

 
 

يوان، وقصائده أوال  : هل هناك تقاطع واح  بين عنوان الد 

اعر الفلسطيني ثاني  
 
ة لدى الش ة املركزي  ل القضي 

 
 ا: هل ما يزال الوطن يشك

 
 
ى الوطن بالنسبة ألي ابن من أبنائه ثالث

 
 ا: كيف يتجل
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لت فيرابع  
 
اعرموعها مملكة اليمام التي اختارها مج ا: ما القضايا التي شك

 
  عنوانا لديوانه الش

اعر توظيف البعدين: الديني، والقومي، الستنهاض الهمم خامس  
 
 ا: هل استطاع الش

اعر من نقل ما يعتمل به صدره لغيره داخل الوطن وخارجه سادس  
 
ن الش

 
 ا: كيف تمك

ابقاإلجابة عن هذه التساؤالت إلى  البحث يهدفو  يات الوطن فيإبمن خالل ة الس 
 
ع، و يوانالد   راز تجل اعر من  تتب 

 
موقف الش

 إلى الت   قضاياه في وقت يتعر ض فيه الوطن ككل  
 

 ؛في توجيه بوصلة الخطاب هويد، ومحاولة طمس الوجود الفلسطيني عليه، أمال

ةهمم إخوانه العرب وا، ويستثير اجهة املحتل الغاصبفي مو الكل  الفلسطيني  ليتعاضد تهم املركزي   .ملسلمين ملؤازرة قضي 

يهلبحث الفضاء املوضوعي، وما يويعرض ا
 
ة من عناصر جل ، أمال في التأثير فيه، تلقيامل، تنقله من املبدع إلى وتقنيات فني 

دة في إثبات الوجود  فاع عنه.على الوطن، وحمله على املشاركة بصورها املتعد   والد 

عرض : عناوين وأربعة حيث جاءت من خالل تمهيد، املرتبطة بعنوان البحث،القضايا تشمل القراءة للديوان جملة من و 

يه، كونه شيفرة توحي باملضمون وتةوشيفرته الوطني   سيمياء العنوانمهيد إلى الت  
 
ا املوضوعات األربعة، فقد جاء األول تحت  ،جل أم 

اعر األولى :عنوان
 
 و ، القدس قضية الش

 
  بين: انيالث

 
الثو ، زوح وأمل العودةاللجوء والن

 
هادة تجسيد للمأساة وبعث من  :الث

 
عرس الش

ابعو  جديد، ة بين الت   :الر  ها ترتبط بالوطن ارتباطا عضوياوك طهير العرقي واملقاومة.غز 
 
ل الوطن الذي دل  عليه ل

 
، وهي مجتمعة معا تشك

 بمملكة اليمام.

 يقوم البحث على تلق  و 
 
ص الش صية اللسانية في جوانب كالت  مناهج الد  من  عري، وتحليله، مفيداي الن  ، ناص مثالراسة الن 

ي قراءة الن صتلك الجوانب الت
 
  ،ي تجل

 
 .هوتكشف دوال

 وتعد  
 
  هذه القراءة

 
ل طه في قراءات مختلفةيوان، غير أن  بعض الدارسين عرضالبكر للد   القراءة

 
ن ، تناولت دواويوا للمتوك

واوين املنشورة قبل عام ، حيث وقف على الد  دراسة في شعر املتوكل طه" " بـ املوسومة ل أبو عمشةكتور عادسابقة من مثل قراءة الد  

، وقراءة عبد املجيد حامد املعنونة بـ"أعشاب القيد والقصيدة" التي ناقشت جوانب ( 1995)أبو عمشة،ة ، وهي قراءة سريع1994

ة في شعره قبل عام  ة وفني  زت (، 2003، )حامد، 2003موضوعي 
 
ال"، حيث رك اعر الفلسطيني املتوكل طه نز 

 
وقراءة فدوى عودة :"الش

 
 
ة الت جون، وموقفه من عملي  يوان لم يحظ بقراءة سابقة من هذا ( 2013)عودة، سويةعلى جانبين وهما أدب الس  ...، لكن  هذا الد 

يه، فالوقوف عنده فهوالقبيل فيما أعلم 
 
شر، يسبر أعماق الواقع ويجل

 
اعر الفلسطيني بدوره في  حديث الن

 
يعكس ديمومة قيام الش

 . فاع عن الحق  أمام الهجمة املسعورة التي ينتهجها املحتل   الد 

 
 
ةالت  مهيد: سيمياء العنوان وشيفرته الوطني 

دة، أبرزها أربع وظائف وضعها جيرار جينيت، وهي الوظيفة 
ل ما يقابل املتلقي، وهو يحمل وظائف متعد  العنوان هو أو 

ة ونقا ا إبداعي 
 
ها اإليحاء الذي يفتح آفاق ة، التي تغري املتلقي بقراءته، ولعل  أهم  ة، واإلغرائي  ة، واإليحائي  ة، والوصفي  ة واسعة.لتعييني   دي 

 (2011)أشبهون، 

ة املتكاملة ل أ من القيمة اإلبداعي  ه جزء ال يتجز  ص الذي يمثله حيث إن  ة مع الن  ص، وبات ويمتاز العنوان بعالقة عضوي  لن 

ة في املتن؛ لذا ال بد  أن يراعي املتلقي وظيفة العنوان في تشكيل اللغ ة عن العالقات السيميائي  ة ال تقل أهمي  ل عالقة سيميائي 
 
ة، يشك

ص.  (2017كالب،  ) والبوح بمدلوالت الن 

اعر
 
ق  ،" مملكة اليمام"وبالعودة إلى عنوان ديوان الش

 
اعر فقد وف

 
الكشف عن ، وهي مقصدهعبر  عن لي ؛هفي اختيار الش

يوان بشكل عام، فهو ، إذ إن  هذا العنوان يظهر تقاطعا واححا مع الفضاء املوضوعي للد  شاعره وأحاسيسه تجاه كل  مكونات وطنهم

ن من كلمتين همام ر في مملكة تتيح للمتلقي أن يففكلمة  أبعادا داللية عميقة، حيث تحمالن، (اليمام) مضافة إلى (مملكة) :كو 
 
عراقة ك

ساعها، ،تهسعاملكان، و 
 
ها ت وامتداده، الذي يعني امتداد اآلالم واألحزان، وات  ستفز املتلقي لتدفعه إلىوعند إضافتها لليمام، فإن 

ةكة الن  ار شامل ، س ىالحزن، واأل حل  فيه منبما  هذا الوطناملتوكل طه يختزل  اتين الكلمتينوبه والوجدانية التي يقصدها املبدع، ،فسي 

ه مملكة لليمام الذي فقد هديله، وما يزال يندبه أملا، وحسرة وهذا ما يبدو في جل   .وأس ى ،حيث يبدو الوطن مملكة واسعة، لكن 

ة  ، وهي:نيواموضوعات الد   تهم األولى، وثم  ة يجعلونها قضي  ون خاص  ة، والفلسطيني  قضية القدس التي ما فتئ املسلمون والعرب عام 

ة اللجوء و  بة، إذ هي جرح قضي  زوح بأبعادها املتشع 
 
هداء التي ترتبط بكينونة الفلسطيني نازف في سلسلة اآلالمالن

 
ة الش ى قضي 

 
، وتتجل

ا بمن ارتقى منذ وجود اليهود على هذه األرض كعبد الرحيم محمود، وانتهاء  على هذه األرض، فهؤالء يرتقون من أجل بقاء اآلخرين، بدء 

ا عم   ة في بؤرة مملكة األحزان كونهبمن ارتقوا دفاع  ى من مملكة اليمام كزياد أبو عين، وتظهر غز  ا يتعر ض بين الفينةا تبق 
 
ا نازف  ا جرح 

ى كان.
 
ا من الوطن تنعكس أحزانه على الكل  الفلسطيني أن ا رئيس  جالت، وكونها جزء   واألخرى إلى حروب أبيد في بعضها عائالت من الس 
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ى من الحزن واأللم واألس ى؛ ملا تحمله  (مملكة اليمام)العنوان  وبهذا يكون      يفرة األولى التي تثير في املتلقي مشاعر شت 
 
الش

ال مثيرة ما أل  ، وإيحاءات عميقةهاتان الكلمتان من دو  ة تنقلنا إلى، وقد ولكك الذين يعيشون مآس ي الوطنالسي  ل عتبة مهم 
 
 شك

عة  القصائد  املتنو 
 
ة في مملكتهانهاعر في ديو التي عرضها الش لت بمجموعها عناصر مهم 

 
  ، التي شك

 
ويكون . "مملكة اليمام"لة بـاملمث

 
 
ما تلك التي عرضت للوطن، موضوع الد  العنوان بهذا مرتبط يوان ال سي    راسةا بكل قصائد الد 

 
 ا.ا وثيق  ارتباط

 
ً

ارر األوى أول
 
 : القد  ضيية الّ

ة؛ لذا كانت ة خاص  ة ديني  ة  تكتسب القدس أهمي   أنظار العابرين يحج  إليها املؤمنون من أصقاع املعمورة، ولها أهمي 
 
محط

 " لقوله تعالى: ا أرضا مباركةخاصة عند املسلمين؛ ملا لها من ارتباط وثيق بالعقيدة اإلسالمية، وكونه
ً

ْيًل
َ
ْسَرى ِبَعْبِدِه ل

َ
ِذي أ

َّ
ُسْبَحاَن ال

ْسِجِد 
َ ْ
  امل

َ
َحَراِم ِإى

ْ
ْسِجِد ال

َ ْ
َبِصيُر  ِمَن امل

ْ
ِميُع ال ُه ُهَو السَّ

َّ
ا ِإن

َ
ِرَيُه ِمْن آَياِتن

ُ
ُه ِلن

َ
ا َحْول

َ
ن
ْ
ِذي َباَرك

َّ
ى ال ص َ

ْ
ض
َ ْ
 (1سورة اإلسراء:) ."األ

ا من  ماء، ودأب الخلف على إكسابها نوع  الم إليها، ومنها عرج به إلى الس  ولهذه األهمية فقد أسري بالرسول محمد عليه الس 

ة، حيث ا بعد أن أصر  صفرونيوس على تسليمه مفاتيحها، وفي ذلك إش الهالة والقدسي   ومسرع 
 
ة القدس جاءها عمر مهروال ارة ألهمي 

 (1995، شراب)  وكتب العهدة العمرية التي تحفظ الحقوق لسكانها. سلمين،املمسيحيين و لل

ما وقعت تحت احتالل، ودعوا إلى تخليصها من براثنه، 
 
عراء كل

 
عر بكاها الش

 
 (1989: )عبد املهدي،فهذا العماد األصفهاني يقول وفي الش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك منجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس أن  م  و 
 
 أ

 

ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور    ميعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فتح 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــــس الع 
 
ن  فمتــــــــــــــــــــــــــــى تجيـــــــــــــــــــــــــــــر  القــــــــــــــــــــــــــــدس  مـــــــــــــــــــــــــــــن د 

 

ـــي تطهي  ــــــــن  فــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ س الرحمـ ـــــــد  ــــــ ــــــ ــقـ
 
ــــوتـــــ ــــــ ـــــ ــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ر هــ

 

ــــــــه ـــــ ــــــ  تقديســـــ

 

عراء بالفتح وتراقصوا طربا على أنغام تحريرها، فالعماد األصفهاني يقول: 
 
 (1989)عبد املهدي،وتغنى الش

 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  تأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اإل  

 

ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
 
 وإن  لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك  ط

 

 بفـــــــــــــــــــــــــــــــــتح القـــــــــــــــــــــــــــــــــدس فضـــــــــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــــــــيس ي حـــــــــــــــــــــــــــــــــد   

 

عراء منافحين بالكلمة، 
 
كبات، هب  الش مان، واستبيحت الحرمات، وحلت بها الن  ة الكبرى بالقدس في هذا الز  ام 

 
ت الط

 
ا حل

 
ومل

ر على األرض ما يسلخها من  عراء أكثرأمام غطرسة عدو  يحاول تهويدها، ويغي 
 
ة أشق   ،تاريخها وعراقتها، فكان العبء على الش  .واملهم 

ون القدس أجمل دررهم عراء الفلسطيني 
 
ومنحوها أبلغ قصائدهم، واملتوكل طه واحد من هؤالء إذ منح القدس في  ،وقد وهب الش

د فيها موقف الفلسطيني من ق رز مملكة اليمام جملة من القصائد سبر فيها غور مأساتها، وحد  ب 
 
ا، وأ ضيته املركزية كما يعيشها واقع 

ت فيها قضية القدس هي: مريم تفرش رداءها للرسول، والقدس في قرطبة، ووجه القدس، والقدس اسم عاشقة، 
 
القصائد التي تجل

تيمة تحمل اتها وتكاد كل  قصيدة تحمل عبر إيحاء ومركبة في القدس، إضافة إلى اإلشارة إليها في قصائد أخرى من مثل مدن العودة.

 ينقلها املبدع إلى متلقيه؛ ليتفاعل معها.جديدة ترتبط بالقدس، و 

س لليهود،  د الوهم الذي قام عليه هذا االحتالل، وهو أن  القدس حق  ديني  مقد  بد  فقصيدة "مريم تفرش رداءها للر سول" ت 

اعر ذلك موظفا كل  طاقاته اإلبداعية. بدءا بالعنوان الذي ير 
 
سة املمنوحة للقدسويرفض الش ز على الهالة املقد 

 
فالعنوان شيفرة  ؛ك

ة التي تسهم في توجيه املتلقي إلى  ه أحد املفاتيح اإلجرائي  ص ألن  ة عن املتن، يالن ص من خالل ما  قراءةالن  منحه من صورة استباقي 

 
 
  (2010)واصل،  املتن. فة تدفعه إلى البحث عن جمالياتوشحنة داللية مكث

ة، بين الفلسطينيينعنوان اليعكس    ة( وفلسطين عام  دت في املكان )القدس خاص 
 
ة التي تول مسلمين  :العالقة الوشائجي 

مان عبر است اعر املكان في القدس، واستحضر الز 
 
ة مريم حضارهومسيحيين؛ ولذا استنطق الش ة التاريخي  خصي 

 
والرسول الكريم  ،الش

ات أخرى. الم، وشخصي   عليهما الس 

يوان_ بنفيه القاطع لحق  اليهودي في القدس، رافضا ما يفرضه املحتل  يفتتح ا ة الد  اعر قصيدته_ افتتاحي 
 
فيها من لش

ف لهم على األرض تغييرات   بقوله: على األرض إلثبات تاريخ مزي 

اكبون  ور ظل  ال يراه الر   للس 

وا خيال مواكب اإلسفلت ما ظن   فرب 
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وارع لونها
 
 ما يعطي الش

 ى امتداد سطوحهاويهرولون عل

 ويعلمون مفارق الطرقات بالوهم الخفيف

 ويكتبون على الحجارة ما يؤكد رحلة الصحراء 

عين  أو أهواء بعض املد 

 بأن  موس ى جاء ممتطيا جوادا ...

م وعده للهاربين 
 
 كي يسل

واحل. عاة على الس   (2015)طه،  من الجبابرة الر 

هم فيها، انظر  ،رض، فإن  كل األنبياء دخلوا القدسفإذا كان وعد الر ب ملوس ى في دخول هذه األ  عي أتباعهم حق  وا فيها دون أن يد 
 
وصل

  إليه يقول:

 واألنبياء من الهدير إلى الغدير

 تواثبوا

ى يجيكوا أورسالم  حت 

ا.  (2015)طه، والذي عبر املدينة كان من 

اعرنقل وي 
 
ته بقوله: املتلقي الش  إلى مقصدي 

 ويجيء من رمل الجزيرة

ر بالخالص
 
 من يبش

 ويمنح البشر الطريق إلى املوازين 

 التي غابت

 ويبدأ عهده بعدالة لم يعرفوها

 أو يبدل ليلهم بنهارهم

 ويقودهم لكرامة هدرت طويال 

 (2015)طه،  في العماء.

منع  تحت حكم إسالمي  عادل القدس إذن بهذا العدل اإللهي تمس ي مظلة للجميعف فالكل  فيها  ،ة طقوسهمن ممارس ا أحدفيه، ال ي 

ت على أرضها
 
مان، في ظل  رسالة العدل التي حل   :إخوة من أين جاؤوا عبر املكان والز 

مان ة في املكان أو الز   فهنا األخو 

 لكل  من يأتي ويذهب

 دونما ستر ظالمي  

اطور   ويبدو خلفه الس 

 (2015)طه،  .أو يخفي األفاعي في الثياب

ة اعر برمزي 
 
  األفعىكشوفة إلى االحتالل الذي يشبه م وهنا يشير الش

 
م. في مكرها حيث تختفي خلف الث ياب، لتنفث الس 

عاء ا اعر اد 
 
د الش عد  حضرملحتل بسبره غور املاض ي إذ يستويفن  الم عند اليهود من و  تي موس ى ويوشع، فموس ى عليه الس  شخصي 

ارين لتصفو لهم، ولكن ا صها من القوم الجب 
 
اعر بدخول هذه األرض ليخل

 
ه  لش الم لم يدخل مدينة في نص  ينفي ذلك؛ فموس ى عليه الس 

ا يوشع فقد جاء البالد غازيا  ة، أم  اريخي 
ص القرآني والحقيقة الت   القدس، وهو هنا يتقاطع والن 

 
  حيث يقول: ،اعركما يرى الش

 ولم يكن موس ى هنا

 (2015)طه،  .وأتى يوشع غازيا

ة هنا جاء لينتج داللة جدي حضارفاالست  من التاريخ يعكس فردي 
اعر؛ وذلك ألن  الخطاب املستمد 

 
دة تتوافق ورؤية الش

خص ي تجاهه
 
اعر من خالل تعيين موقفه الش

 
الت الش

 
 ( 1985. )مفتاح، تظهر عبر تدخ

 
 
ر عفالش ال للمجموعاعر هنا يعب 

 
اعر في استن موقفه ممث

 
ظر هنا أن  الش ه. وما يلفت الن  ة يوشع وكأن   حضاره لشخصي 

له املتلقي من قسوة واعتداء، وقتل تحضريس ا وفي العهد القديم_  ،وتخريب ،معه كل  ما يتخي  ة، فيوشع _كما هو معلوم تاريخي  وعنجهي 

ة وقتل امللوك، فأصب ة، وباستدخل فلسطين بالقو  ت  حضارهح رمزا للبطش والقو 
 
، حيث ظل ر عن كل  هذه الدوال  اعر قد عب 

 
يكون الش
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ة  ته ماد  همشخصي 
 
ون دوال عراء الفلسطيني 

 
عرخصبة يستمد  منها الش

 
  ؛(2012، . )الش

 
اعر بعد هذا االستولذلك تتجل

 
 حضار،ى ذات الش

ل الهم  ا
 
ات التي تمث

 
 . يني  والد   ،والقومي   ،الفلسطيني   لجمعي  تلك الذ

 وأنا وريث رسائل الوحي الوحيد

الم  فال جدال وال نقاش على الس 

 على املدينة

ال   م لها وليوالس 

 وملريم العذراء

 سول رداءهاتفرش للر  

 (2015)طه،  ماء.وعلى خيوط ردائها بعض الد  

ا قصيدة "القدس في قرطبة" فتقوم على املفارقة بين ماض   ز، وحاضر مؤلم ومزر   أم  اعر في هذه حيث  عريق متمي 
 
يبدو الش

ا بها وبتألقها عبر التاريخ ا بحب  املدينة، معجب  ه القصيدة حامال املكان )قرطبة( في هذ حضار، فهي أم  املدائن، ويأتي استالقصيدة هائم 

ة،  ها بنيت  إذداللة مهم  ز الذي تحظى به مدينة القدس كأن  مان، ويظهر اإلعجاب بالجمال والبهاء والتمي  ة الز  كانت قرطبة منارة العلم ودر 

اعر:
 
ة حيث يقول الش   بأيد غير إنسي 

 املعابد تقول كأن  الذي قد أقام

 والواجهات وأقواسها العاليات

 وأدراجها كسال للطريق

 (2015)طه،  هو الجان!

  ولكن كيف أمست قرطبة التي هي القدس اآلن 

 فكيف ترى وجه قرطبة اآلن 

 (2015)طه، وكيف بآالئها تكذبان 

اعر 
 
ة من خالل الت   _كما يبدو_ويمنح الش ة قوي  ه سلطة تأثيري  ص القرآنص  ان  ني: "ناص مع الن 

ب 
 
ذ 
 
ك ا ت  م 

 
ك ب  
ء  ر 

 
ي   آال

 
أ ب 
 
)سورة  "ف

بجيل من خالل آالئها التي ينبغي أال (13الرحمن: قديس والت  فوس. حيث تبدو القدس في هالة من الت  ين في الن  ة للد  ة سلطة قوي  ، فثم 

 
 
زهايكذ اعر  من جهة، ب بها أحد، في إشارة إلى تمي 

 
 هرة.بآالئها الباهاره وانبوإعجاب الش

ين مقارنة بين القدس وقرطبة، أو قل بين فلسطين واألندلس، ولعل   عراء الفلسطيني 
 
اعر على دأب كثير من الش

 
ويعقد الش

ة  انية: ثم 
 
ص تحمل داللة مزدوجة، األولى: هناك حضارة رائعة كانت في قرطبة، وفي القدس حضارة مماثلة، والث هذه املقاربة في الن 

خرة، واملسجد األقص ى في بنائهمشاركة في إنشائها، ف تيها: قبة الص  يين، وكذلك و الحديث، ه مااملالمح املميزة للقدس بدر  من صنيع األمو 

ة: ين، أصحاب الحضارة األندلسي    الحضارة التي نعمت بها قرطبة كانت تصميما لألموي 

، الذي  ور أندلس األموي   والن 

 حل  في ذهب األقحوان

 (2015)طه،  وكان ما كان.

اعر عبر شخصياته إلى الوراء
 
ة أخرى ينقلنا الش خصيات  ،مشرق  ليبني عالقة جدلية بين ماض   ؛ومر 

 
وحاضر مؤلم، فالش

ما قرطبة التي تألقت بجامعها، وعلمها وعلمائها في امليادين شتى، فهذا  املستحضرة في القصيدة هي تلك التي بنت حضارة األندلس السي 

ه، وذاك ابن فرناس بإبداعه، وغيرهم وتلك والدة في  ،ابن زيدون  أدبهما، وذلك ابن حزم إمام العاشقين بعلمه وعشقه، وهذا زرياب بفن 

 كثير.

ل طه است ويرى 
 
ة، إذ كان لها حضور بارز في دواوينه قبل عام  حضرأبو عمشة أن  املتوك ات األندلسي  خصي 

 
كثيرا من الش

 من مثل: طارق بن زياد، وموس ى بن ميمون، و  1994
 
ر هذا الحضور بقوله: "استحضر هذه الش خصيات ابن طفيل، وغيرهم، ويفس 

ا يتساوق مع كما أرى في هذا الديوان  حضارغير أن  االست (1995)أبوعمشة،ليبرز من خاللها احتجاجه على مدريد." حمل إيحاء جديد 

ز الذي كانت تعيشه كل   ،مدلوالت الديوان خصيات املستن القدس م إذ فيه إشارة إلى املكانة والتمي 
 
، لها دور حضرةوقرطبة، وهذه الش

ز؛ ملا كان لها من دور في بناء حضارة األندلس.  كبير في إبراز هذا التمي 

ها أمست كقرطبة مت على صخرتها جيوش املعتدين  إن 
 
 : ولكن كيف أصبحت القدس اآلن، تلك املنارة التي تحط
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 والقدس مثل قرطبة

 نصف غائبة حاضرة ...

 وني يا قرطبة بكامل زينتكفك

كين  ليأخذك القشتال إلى الس 

 ائعة على مد  الخريطةهنا املدن الض  

اعر بعد قرون أخرى 
 
 فهل سيجيء الش

 (2015)طه، ليرى في قرطبة القدس 

  نعم عاد القشتال بقناع آخر:     

اهمين قها الحقد في الد   إلى أن يحر 

هبي
 
 سالما، إذا، للتماثيل والعنب الذ

لين على  باب إقباء في األو 

 وفي اآلخرين

نين.  (2015)طه،  وشكرا... أليامنا في الس 

ا قصيدة " للقدس وجه آخر"، فقد بدت فيه اعر  النشطة الحياة ا القدس بوجه مشرق جديد، حيثأم 
 
فيها، ويستشرف الش

قي:   املستقبل الذي يرنو إليه مع القدس، وهو عودة املآذن لصوتها الن 

 خرللقدس وجه آ

 (2015. )طه، يعطي للمآذن صوتها

اس بأمن وأمان دون تمييز: د واملسيح، ويعيش الن    وهكذا يريدها كما يصبو لها الكل  الفلسطيني، يتعاضد فيها محم 

بي املصطفى م باليدين وبالعيون على الن 
 
 وقد أسل

وا عليه_
 
 _صل

ما ألقى املسيح.  ورب 

 فعندها سيعيد لي ولدي

اصويبرئ صدره من صلي  ة القن 

هورة مريم العذراء
 
 أو ألقى الط

 (2015)طه،  تمش ي في الطريق!

اعر الذي افتتح ديوانه بنفي الحق  اليهودي في القدس، لم يشر في قصيدته هذه التي يستشرف فيها املستقبل كما 
 
والش

اريخ حضريريده هو إلى أي وجود لليهود؛ لذا لم يلتفت إلى املاض ي اليهودي، ولم يست
خصيات ذات الصبغة اليهودية  اليهودي الت 

 
أو الش

ه ال حق  لليهود في  ،وعيس ى ،املصطفى حضرواملسيحي، حيث است ،كما فعل فيما يخص  املسلم الم؛ ليوحي بذلك بأن  ومريم عليهم الس 

اهر. عون، بل ال يريدهم في القدس في مستقبلها الز   القدس كما يد 

ة األهم والقدس تبدو في استشرافه خاتم العرس،  فاف، ورقصة الجمرات في ذهب القصائد، وهي بذلك القضي  ومنديل الز 

ة للقتال الذي يقوم به الالجئ  : في منظومة الجرح، تستحق  أن يقاتل من أجلها ألن  العودة قادمة كنتيجة حتمي 

 والقدس خاتم عرسنا األبدي

فاف  منديل الز 

 ورقصة الجمرات في ذهب القالئد

 ملفتاحونشيدنا بمسيرة ا

 هاجر ثم  قاتل..

 فهو عائد 

 (2015. )طه، والقدس من وجع القصائد

ه وعشقه لهذه املعشوقة العاشقة، التي تعشق أن ترى  اعر عن مدى حب 
 
ر الش وفي قصيدة "القدس اسم عاشقة"، يعب 

ا على الوحدة
 
اعر الهمم، حاث

 
حدوا، وتناسوا كل  أحقاد املاض ي؛ ولذا يستنهض الش اريخ قومها وقد ات 

، وتناس ي كل  أحقاد املاض ي والت 

  وفي ذلك يقول: ،العربي املزعج
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ي األهل، كاد الضد  يقتلني  ووحد 

اس  (2015.)طه، هذا كليب وهذي أخت جس 

ناص الذي يعكس واقع العروبة عبر  اريخي، شخصيات، وأماكن، وأحداث. ذلك الت 
ناص الت  وقد جاءت القصيدة تعج  بالت 

اريخ ذلك الضد  
اعر، وكاد أن يقتله: داحسالت 

 
) ينظر: طه،  صفين، ...و وجساس،  ،كليبو البسوس، و والغبراء،  ،الذي ال يريده الش

2015) 

ة القدس مدعاة للوحدة،  اعر أن  قضي 
 
ة و ويرى الش هوض باألمة ورأب صدعها، وتوحيد كلمتها؛ لذا تبدو القدس جن  للن 

 :الفاس يو ي حجاز الو  يعراقالو املصري و  يشامالعاشقة ومعشوقة للجميع: 

امي والنيل الذي عرفوا
 
 أنا الش

 وابن العراق وكل  الخلق من ناس ي ...

 أنا يبوس، وهذا اسم لعاشقة

ة جمعت نايي وقداس ي...  وجن 

 فتحت بابي على العشاق فاجتمعوا

وبي والفاس ي  (2015. )طه، حولي: الحجازي والن 

اعر في دعوته أشقاءه للوحدة )يبوس(
 
االسم املرتبط بعراقة القدس وعروبتها، إذ إن  هذا االسم مدعاة  ويستحضر الش

ة األولى التي تمتد إلى اليبوسيين)الكنعانيين( العرب، وهو يرفض ومنذ دواوينه األولى أي اس ه ينقلهم إلى جذورهم العربي  م لوحدتهم ألن 

يني والعروبي؛ لذا تجده يقول: ف ينزع القدس من محرابها الد   محر 

 قولهم "أورشليم" ويذبحني

ائفة  كأن  يبوس خرافات أسفارنا الز 

نا القدس  (1992. )طه، وينكرني الثأر يا أم 

، يعز  عليه أن تبقى أسيرة باكية:   وألجل هذا العشق ملعشوقته القدس التي تعشق الكل 

ك يا قدس البالد هوى  ي أحب 
 
 إن

 يفوق دفقة أضالعي وإحساس ي

 يعز  يا قدس أن تبكي على كتفي

اسو 
 
 األنبياء على أعتاب نخ

نا بالحق  نرجعها ، لكن   يعز 

 (2015)طه،  قدسا تقول: هنا أهلي وحراس ي.

ها، وضد  قاطنيها من هدم، وتهجير، وقتل، وسجن، وتهويد:   وتختزل قصيدة "مركبة في القدس" جل  الجرائم التي يرتكبها االحتالل ضد 

 سالما لكل  البيوت التي أغلقوها

 (2015)طه،  .وكل  الجوامع

  ويقول في موضع آخر:

 والعدسات تعيد املشاهد

 خمسين مفردة للجنائز

 والقتل

 والحرق 

 والقلع

 والهدم

هم  والد 

جن  والس 

هلكات.. 
 
 (2015)طه،   وامل
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اريخ إلى مدينة 
 التي بناها املعتصم، يدرك املتلقي إيحائية "سر  من رأى"إذن كيف الخالص  في لفتة ذكية تنقلنا عبر الت 

ته. ولكن مع  رها، وأعاد لإلسالم عز  اريخي حيث املرأة التي استصرخت املعتصم فهب  لها في جيش حر 
اعر من خالل ذلك الحدث الت 

 
الش

ة اليوم  القدس الم واألمان املف واححة، هناك ضدي   عتصم اليوم عاجز، إذن من سيعيد للقدس الس 

ة املرا ها تلك املرأة التي استصرخت، املقدسي  امخة:إن 
 
  بطة الش

 وسر  التي رآها هباء!

 ويعلم أن  التي صرخت سوف

ور   تحمي املآذن والس 

اس والباب واألنبياء  والن 

 ويعلم أن  التي صرخت وحدها..

ا  من يعيد البراق.. ليسري حر 

 إلى إيلياء

 سالما إلى القدس،

 غصنا وطيرا،

 ودارا وقوسا،

ار  وشرفة ورد لعصفورة الن 

 (2015)طه،   إن خرجت للغناء.

ة اعر يضرب بعصا سحري 
 
ا ال م ،وكأن  الش ا آتي  ةويعيش زمان  ا  حالة؛ فهذه املقدسي  ا تقف شامخة سد  التي استصرخت مرار 

ا أمام غطرسة املحتل؛ فتجبره على إزالة كل  جديد يمس  كرامة املسلم عندما يدخل األقص ى من ب ة وكاميرات منيع  وابات إلكتروني 

ة في الحفاظ على القدس ومقدساتها.وكأن  ن تصوير... ق في رؤيته لدور املرأة املقدسي  اعر بدأت تتحق 
 
 بوءة الش

مام، وعودة  اعر ثورة عارمة تقوم بها مدن فلسطين تشد  الواحدة منها عضد األخرى للوصول إلى بدر الت 
 
ويستشرف الش

اعر إلى أمل سيت
 
ور ورحيل الليل إلى عتمة الغابرين. ويخلص الش ق:الن    حق 

 تكتب اليوم

 أجمل ما سوف نقرأ،

 يا قدس:

 حيفا لها املبتدا في الر جوع

 (2015)طه،  .ويافا لها خبر العائدين

ة ة وفلسطين عام  اعر في جل  قصائده عن القدس يربطها بمد   ،وعلى الر غم من الواقع املؤلم للقدس خاص 
 
ها فإن  الش

ة أمام  ل مصدر قو 
 
اريخ اإلسالمي؛ لذا ربطها بالعقيدةغطرسة االحتالل وقسوتهاإلسالمي والعربي الذي يشك

والعربي العريق  ،، وبالت 

ناته؛ ، واملشرق  عب بكل  مكو 
 
ز فيها على وحدة الش

 
ة املفقودة اليومفي صموده في املواجهة ذلك دعما لهو ويرك  .، والعودة إلى العز 

زوح وأمل العودةثانيً 
 
 ا: بين اللجوء والن

زو
 
دة، فمنذ اللجوء، والن ة املتعد  ة في مراحل القضي  اكرة الفلسطيني 

 
شريد، وحق  العودة، مصطلحات غرست في الذ

 
ح، والت

غط على  عة في سلب األرض، والض  بل املتنو  دة، والس  هاينة أرض فلسطين محتلين، وهم يستخدمون الوسائل املتعد  أن اغتصب الص 

حيل، وكانت األداة األو  انها لدفعهم نحو الر 
 
هجير القسري من خالل إرغام مكات سك فها املحتل  لحملهم على الخروج وسيلة الت 

 
لى التي وظ

ى أنحاء املعمورة. ويعيش على الر  1948اآلالف عام  ة ماليين فلسطيني اليوم الجكين في شت  حيل خارج الوطن، حيث أمس ى أكثر من ست 

ا يفت  
 
ا نازف ت جرح 

 
تات التي ظل

 
مات الش ا للهجرة  عدد منهم في مخي  في العضد الفلسطيني، واستخدم اليهود سياسة الهدم لتكون دافع 

هدم قرى اللطرون الثالث: بيت نوبا، ويالو،  م1967على هدم ما يقرب من خمسمكة قرية، وفي عام  م1948حيث أقدم في عام

ر أهلها. باغ،  وعمواس، وهج   (2003)الد 

كسة  كبة والن  عراء أحداث الن 
 
ة منذ حلول ليل االحتالل الحالك، حيث عاش الش عر الفلسطيني هذه القضي 

 
وقد واكب الش

وا يصفونها عراء هارون هاشم  ،أو عايشوها فهب 
 
عب الفلسطيني من آالم ومآس  بسببها، ومن هؤالء الش

 
ويعكسون ما تعر ض له الش

ة حملت (2010)قسم اللغة العربية، األدب الفلسطيني، .رشيد، ومعين بسيسو، وغيرهم كثيرون ص بعضهم دواوين شعري  ، وخص 
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شريد كديوان 
 
د"مصطلحات اللجوء والت ألحمد دحبور، فهذا عبد الكريم الكرمي مثال يقول في  "طائر الوحدات"للكرمي، و "املشر 

 (1963)أبو سلمى،  وصف الالجكين:

 م     فهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أدمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حــــــــــــــــــــايا مثل شـــــــــــــــــــــــــــــــــهبوهنا      تهـــــوي الض 

 

 وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو  حملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامهم      

 

 مثقـــــــــــالت بشظـــــــــــــــــــــــــايــــا كــــــل  خطـــــــــــــــــــــــــــــــب 

 

لــــــــــــــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــــــــــــــل تعــــــــــــــــــــــــــــــــرفهم     
 
 هـــــــــــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــــــــــــحايا الظ

 

ـــــــ  هر_ وصــــــــــــــــــحبيإن   هم أهــــــــــــــــلي _على الد 

 

ة قد شغلت و   ه يبدو "مملكة اليمام"ديوان  املتوكل طه فيهذه القضي  اعر يعزف أنغام الحزن واأللم لكن 
 
، إذ إن  الش

ه يتوق كالالجك ا نحو العودة امليمونة إلى األرض املحتليمستشرفا حق  العودة، وكأن  ة: ن جميع  ة. ومن القصائد التي عرضت هذه القضي 

اك الطائرة، ويوم األرض، ومدن العودة.  هجرة آمنة من بيتها إلى املخيم، وارحلوا، ومن شب 

اعر بمشهد درامي نزوح آمنة من بيتها في قرية بيت نوبا
 
، حيث 1ففي قصيدة "هجرة آمنة من بيتها إلى املخيم" يصف الش

هم بقوا ، م1967عام  طردوا من أرضهم   على أمل العودة القريبة إليها بعد أن تهدأ الحرب، ولكن ماذا حصل ولكن 

هداء
 
جارة بالش

 وعادوا ولكن إلى صفقات الت 

 وبالوهم يرسم خارطة من جديد

ن فيها الجراد..
 
 يمك

 ماء منازل ويعطي ملن يسرقون الد  

يح فوق العباد  في الر 

 عادوا ولكن إلى غيبة سوف تمتد  

 الحروف إلى لغة األرضحتى نعيد 

واد مس غارقة في الس 
 
 (2015. )طه، أو نترك الش

لة باألحزان واآلالم:  اعر في هذا املشهد صورة مؤملة آلمنة التي غادرت قريتها محم 
 
 ويرسم الش

 ومن بيت نوبا عشاء

مع  سيمش ي األب واألم بالد 

الم ...
 
بية الغامضون إلى جهة في الظ  والص 

 اعات في سيرهاوالعدا يرقبون الجم

 نحو خيمتهم في القتام

 وآمنة وحدها

ريق
 
 مع عوائلها في الط

 ولم تعرف الخوف إال هنا...

ها اآلن في مبهم الوقت  ولكن 

 (2015)طه، . قد كبرت ألف عام

رق عبر نهر األردن، وهو عبور معاكس ومضاد لعبور العدو  إلى البالد املعروف تار 
 
اعر العبور نحو الش

 
ا، وفي هذا ثم  يصف الش يخي 

ة: اعر املمثلة لألنا الجمعي 
 
ديد الذي يغمر قلب الش

 
  تفجير لجملة من الدوال  التي تعكس األلم الش

 سيري على خشب طائش

اقصات  واقفزي فوق موجاته الر 

حي فوق صفحته كالحمام  أو جن 

 ولكن  آمنة ال جناحين في صدرها

 (2015)طه، . وهي خائفة مثلما يفعل العابرون

                                                             
مت مع شقيقتيها يالو وعمواس عام قرية في قط 1  (.4/524، ينظر: الدباغ، بالدنا فلسطين )في الديار اليافية(،) 67اع اللطرون غرب القدس هد 
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ا ينتهي في عمون وم إال أن  في هذا املكان يبدأ  ؛)االسم القديم لعمان( داللة على األصالة والحضارة ع أن  مشهد الرحيل جسدي 

اريخ؛ فالت  
ه اليوم أمس ىمشهد التيه في قراءة معاكسة للت  ازحين عن أرضهم: ،يه كان عقوبة املحتلين، ولكن 

احلين الن  ه عقوبة للر   وكأن 

ون تف ة عم   تح أزرارهاورب 

 وردة للخيام

 يه قبل العواصفهنا ابتدأ الت  

 أو قبل أن يشهق اللوز 

ة موقدة في الخيام  في العتبات وثم 

 (2015)طه،  يطول انتظارك.

اعر ال يريد لفترة الت  
 
ا؛ لذا يبدأ الحلم بالعودة للد  والش دأ فيه الت  يه أن تطول كثير    يقول: إذ ،يهيار من املكان الذي ب 

ازحينهنا اب
 تدأ الحلم في يقظة الن 

 وآمنة في املجاز تعود

 إلى بيت نوبا وعمواس

 حتى تراها املجرات

 تائهة

 في كوابيس

الم.  (2015)طه،  من حلموا بالس 

ا أحدثه املحتل  على أرض الواقع، ففي  ،الالتوتأتي قصيدة "ارحلوا" مفعمة باملعاني والد   حيث اشتملت على الكثير مم 

اعر املحتل بالرحيل معتمدا أسلوب األمر، يعكس حجم ما أحدثه من مآس  الوقت الذي يطا
 
 يقول:  إذ ،ومصائب متتابعة ،لب فيه الش

ابة املجنزرة   فما الذي تريده يا صاحب الدب 

 وقد سرقت خبزنا وماءنا وعمرنا

 ووردة املواقد املعطرة 

 (2015)طه،  فلترحلوا جميعكم من الجهات كلها.

اعر س
 
ر الش كة املزرية التي آل إليها الفلسطيني بسببويبر  هجير االحتالل وسياسة بب هذا األمر حيث الحال السي  بعها في طرد  الت 

 
التي يت

 :الفلسطيني من دياره

حاد نا املنفي  ألن  
 
ال والش  والحم 

 هاوالتي تبيع لحمها..ألن  

ار والص    غار...ذبيحة الجز 

قراءكم سحبتم الض  ألن  
 
 فائر الش

مرا  ء للفراش، عنوة،والس 

رة.ففاضت الد  
 
 ماء من زهورها املخث

 ولترحلوا:

 ألن  
 
 جركم قتلتم الكالم واليمام والش

 حرقة اللجام كالشرر  ألن  

جون تخنق القمر. ألن    ها الس 

 نا الفقير واألجير والغفير...ألن  

 فلترحلوا 

 ياعها األرامل الض  ألن  

خاعألن    كم سرقتم الن 

 (2015)طه،  .ر الضباعنا الخراف في حظائألن  

ا كان هذا هو حجم املأسا
 
 و  االحتالل بسبب تة التي حدثومل

 
هجير والط اعر ردالت 

 
نحو االنعتاق من املحتل بتأكيده اآلمر  يتوق ، فإن  الش

: حيل من خالل أداة الجزم الالمله بالر    



يات الوطن يف ديوان مملكة اليمام للمتوكل طه 
ّ
 مخيس ريان                                                                                                                 جتل

 2019 -3، العدد1املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 195 

 

 فلترحلوا

 ولترحلوا

 (2015)طه،  ولترحلوا.

ف اليهود وسائل عديدة لت  
 
 وقد وظ

 
اس وطردهم، ولعل  االستيالء على األرض ومصادرتها كانت من الط رق األكثر هجير الن 

حيل اس نحو الر  ا لدفع الن  ثا باألرض ففرض وجوده على ما تبقى  ،إيالم  ها باءت بالفشل مع املواطن الفلسطيني الذي ظل  متشب  مع أن 

اعر من خالله ليدعو _ةرمزي   ه منفي _ملا . ويأتي يوم األرض في نهاية آذارهامن
 
د هذا  الش

 
ى الرمق األخير، وقد ول مسك باألرض حت  إلى الت 

ا د والبعث بتوظيفه  ،وإرادة ،اليوم إصرار  اعر رمزا للتجد 
 
خذه الش ا للمحتل، وقد ات  ما الحنون الذي  بيعمظاهر فصل الر  وتحدي  ال سي 

اعر في ذلك إلى العودة يرمز للبعث من جديد، إذ
 
  :يرمز الش

 في آذار، 

 يعود الحنون، 

 بوي جدائله املائية:ويلد الحجر الن  

ور...  (2015)طه،  وتكون تماثيل النثر على مد  الن 

ص من االحتالل بقوله:
 
ر والتخل اعر التحر 

 
  ويستشرف الش

خلة العذراء
 ويوم األرض تجيء الن 

 
 
 لبانفل ليرفض جلجلة الص  ويأتي الط

 
 
 غيانويكسر مطرقة الط

 األلم املر   ويجعل درب

ان.  (2015)طه،  مسارب للحبق الري 

مان واملكان على هذه األرض: ق في الز 
  وحلم األرض سيتحق 

 ويوم األرض

 تعود لنا األرض

 شاشأس إلى أم  الر  من الر  

 ومن ساحلها إلى البحر املي ت

...  أعني البحر الحي 

 تعود لنا األرض فلسطين

 وال ش يء سواها

 (2015)طه،  اآلن ويوم غد واألمس.

هداء بقوله:
 
حرير ليعلن خاتمة الش   ويختتم عرس الت 

 في يوم األرض تعود األرض

هداء.
 
 (2015)طه،  لتعلن خاتمة الش

 
 
اعر علينا في قصيدته "من شباك الط

 
كان، أين أمسوا  ويطل  الش ا آلت إليه حال الس   تساؤل العارف عم 

 
 ائرة" متسائال

 على غيمة من بياض شديد

 تريدترى ما 

 شاهدا فوق تل صغير...

 هل ترى رحلوا 

هم قد مضوا من هنا  ال رسم ينبئ أن 

ان هذي الرؤى الحاضرة 
 
 ثم  أين سيرحل سك

روا. ما هج   (2015)طه،  رب 

ت في مشهد رهيب بقوله:
 
ص القرآني في أحداث يوم القيامة وآثارها، وكأن  قيامة هؤالء القوم قد حل   ويبدو الجواب في تناص مع الن 

 
 
 مس حتى املغاربمن مشرق الش

لته الغريبة  قد حو 
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 ساحرة من بالد العجائب

 في نظرة عابرة

لته إلى ساحة مقفرة  حو 

 كالحة ناغرة

 الهية سافرة

 ناعبة مدبرة   

 اسمها املقبرة...

 وتصحو على غربة املجزرة

رة. ها القب 
 
 (2015)طه،  وتبكي على عش

ة حزينة،  اعر جل  وقصيدة "مدن العودة" سمفوني 
 
تبدأ باأللم، وتنتهي باألمل في ثنائية عجيبة، ومفارقة ظاهرة بنى عليها الش

زوح، حيث يقول:
 
  قصائده التي عرض فيها ملأساة اللجوء والن

 سأبدأ  

ي قد بدأت قديما من الحزن   لكن 

زيف
 
 أو من غموض الن

 وقلت لهاجر

 يا طفلة املوت كوني لنا

روق كما نشتهي عودة للبال 
 
 دفي الش

يت للهاتفين  وغن 

 فكيف سأبدأ ثانية

 خان دم ماطر في الغروبوالد  

 املؤدي إلى القدس

قوها  أو يجمع القرية التي حر 

 (2015)طه،  بحمى مجنزرة القاتلين 

ح   زوح ،أينما حل  كاللجوء الزمت الفلسطيني يلوتزخر القصيدة بمفردات مستوحاة من ذاكرة الر 
 
هادة ،والن

 
 ،والش

ماء.  .(2015طه، ينظر: )والد 

اعر الفلسطيني، فمنه ينطلق الت  
 
ة لدى الش راع بين املحتل والفلسطيني على املكان، ظل  له نكهة خاص  ا كان الص 

 
حرير، من كل  مكان ومل

  داخل الوطن:

 يا قدس

 حيفا لها املبتدا في الر جوع

 (2015)طه،  .ويافا لها خبر العائدين

اعر يبقي على بصيص األمل بالعودة يبدو من خالل القصائد التي تم  
 
زوح أن  الش

 
ثت عن اللجوء والن عرضها، تلك التي تحد 

لت في احتضان الالجكين، ومساندتهم ودعمهم.على ذلك،  صر  يار، ويإلى الد  
 
ة التي تمث  ويشيد باألخو 

 
ً
هادة تجسيد للمأساة وبعث من جديدثالث

 
 ا: رر  الّ

 مكامن األلم
 
هادة عرس يبث

 
حدي واملقاومة  عرس الش ه في الوقت ذاته يبعث األمل في عودة الت  التي تعتمل القلوب، لكن 

ة. ة الفلسطيني  لة لألنا الجمعي 
 
اعرة املمث

 
ص من االحتالل، ذلك الحلم الذي ما زالت تحياه األنا الش

 
 إلى التخل

 
 للمحتل وصوال

ا، و  عراء شهداء فلسطين منذ أن بدأوا يرتقون ظلم 
 
ة ذلك، فهذا وقد أكبر الش نوا رمزي  وصفوا لحظات استشهادهم، وبي 

هداء )الثالثاء الحمراء(:
 
ة الش هداء على حبل املشنقة في ثالثي 

 
 (1990)طوقان،  طوقان يصف بملحمة جميلة لحظات تسابق الش
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 مل

 

حـــــــــــــــت بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــرى الحــــــــــــــــــــبال رؤوسوترن 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقوس      نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح األذان وأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الن 

 

ــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عبـــــــــــــــــــــــوس   فاللـــــــــــــــيل أكــــــــــــــــــدر والن 

 

هيد، ورفعوا  
 
عراء الفلسطينيين أكبروا الش

 
ر وجل  الش ل طه واحد من هؤالء، حيث صو 

 
وا به في شعرهم، واملتوك مكانته، وتغن 

ورة الغضب التي يحدثها استشهاد أي  ر عن س  اش، وغيرهم، وعب  ة من مثل أبي جهاد، ويحيى عي  هداء الذين ارتقوا من أجل القضي 
 
الش

نيا واآلخرة. هيد في الد 
 
، وربط بين ما يحققه الش ا (2003)حامد،فلسطيني  مجموعة من القصائد  لشم قدف "ليماممملكة ا"ديوانه  أم 

حيم محمود الذي  هيد عبد الر 
 
ة للش هداء، ففي قصيدة "فعلت ما قلت"، _ وهي مرثي 

 
ة لكل  الش ة جمعي  التي بكت شهداء بعينهم في رمزي 

الح ة هذا ا ،قاوم بالكلمة والس  اعر على أهمي 
 
ز الش

 
جرة_ رك

 
ا في معركة الش ة، تعكس األثر الكبير على وارتقى شهيد  ة تكاملي  ور في مهم  لد 

ة، حيث يقول:
 
عب كاف

 
 الش

م شعرا فاستجاب له عت بالد 
 
 وق

 شعب شهيد بريح املسك يلقاه

 فعلت ما قلت! هذا ما اجترحت لنا

 من معجزات، وذات الفعل حرفاه

هيد مجاز فالخلود له
 
 موت الش

ه فاهلل أحياه  واللحد إن ضم 

 ولى الصالة إلىولو أتاح لنا امل

ا قد عبدناه. هيد لكن 
 
 (2015)طه،  روح الش

ة التي تحمل  ت مجازا، وهو خالد حقيقية، وتظهر املفردات اإلسالمي  هيد مي 
 
، فالش ص البعد الديني بشكل جلي  يظهر في الن 

هيد هالة م "عبدناه"إن  دال أبعادا داللية عميقة، فمثال 
 
ه يمنح الش اعر به نص 

 
ة والبركة، تدفع اآلخرين على الذي أنهى الش ن القدسي 

هادة؛ ألنهم ينعمون بالحياة األبدية الخالدة، حيث يصلون إلى حد  القداسة التي يتاق للوصول إليها
 
وق نحوه الش  .أن يحذوا حذوه في الت 

اعر على حالة الغدر التي مارسها األخوة بحق  هذا ال
 
ز الش

 
ختيار، حيث يلجأ إلى وفي قصيدة بعنوان "أبونا الختيار" يرك

ة غدر إخوة يوسف بأخيهم عندما ألقوه في البئر ا هذا الدال  من قص  يني مستمد   وجاؤوا على قميصه بدم كذب: ،القصص الد 

 أبونا له ألف يوسف في األرض 

اء  قمصانهم في رماح األشق 

 (2015)طه،  .والذئب من خلفهم حارس للدعي  

هداء الذين
 
ل كل  الش

 
ة هذه الخيانة للد   والختيار يمث اعر على قص 

 
د الش

 
اء، ويؤك ى عنهم األشق 

 
ة التي تستمد  تخل كي  ماء الز 

هي
 
م وتخلى عن الش ة بين من دس  الس  اريخ ليستمد  منه تلك العالقة الوشائجي 

د نبلها من قداسة األنبياء ومكانتهم املرموقة، فيلجأ للت 

ر للجميل: ،كةممثال بالختيار، وبين أولكك الخوارج والبرام
 
نك اريخ أمثلة للخيانة، والغدر، والت 

 وغيرهم ممن حفل بهم الت 

ما قد يعود الخوارج بيننا  إن 

 والبرامكة العنكبوت

 (2015)طه،  ويبدأ مخطوطنا القرمزي.

ةولعل  العودة إلى التاريخ، واستحضار  فهذه القصيدة مدعاة للوحدة، ونبذ الفرقة والخالف، أكبر  الشخصيات التاريخي 

ة للوحدة، والعمل على تخليص الوطن من براثن املحتلين.  دافع للعرب عامة وللفلسطينيين خاص 

اعر على 
 
د الش

 
ا عن مصادرة األرض بجسده العاري، يؤك ته سنبلة" في رثاء زياد أبو عين الذي قض ى منافح  وفي قصيدته " غر 

ليب؛ ولذلك فه هم الس  هداء يرتقون دون حق 
 
  م يستطعمون املوت في سبيل ذلك:أن  هؤالء الش

هداء
 
م ما اجترح الش  لن يتركوك تتم 

ة الن    ادمةوأخش ى من العض 

ي، ا دون حق 
 
 فليقتلوني، إذ

اغمة.  (2015)طه،  وال عيش لألنفس الر 
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هداء، حيث يتنقلون بين سجن، وجرح، وتعذيب، لي
 
هيد من املحتل، وهو ديدن جل  الش

 
اعر ما عاناه الش

 
ر الش

 
ج ويتذك تو 

هادة:
 
ه بالش

 
 ذلك كل

اي ة سوف يأخذك الن   كم مر 

جن والجرح والغاز..  للس 

لمة الداهمة 
 
ى انتباهة عينيك في برز  الظ  (2015)طه، حت 

هداء يرتقون من أجلها، ويختار من بين أشيائها تلك 
 
ناتها؛ ألن  الش هيد واألرض بكل أشيائها ومكو 

 
اعر بين الش

 
ويربط الش

ة املفعمة بالحياة هادة، وتعكس خصوصي 
 
ى بعد الش ة في الحياة حت  ر في األرض، وتشير إلى االستمراري 

 
، التي تدل  على الوجود والتجذ

ته:   املكان ورمزي 

يت يا صاحبي مثل زيتونة الحقل،
 
 تجل

ها للعروس،  أو مثل ليمونة طبعوا على خد 

 وأكملت زينتك، اليوم، فاخرج علينا

 ا املستحيل،لنعرف أن  البالد لها عشقه

 (2015)طه،  وأن  ألعراسها األخذة الحاسمة.

 
 
ث عن الش ن من خالل عرض القصائد التي تتحد  ز في خطابه يتبي 

 
اعر يرك

 
تجربة على الفلسطيني؛ ملا له من هداء أن  الش

ة  هادة وتداعياتهايومي 
 
ه فيفي إدراك وقع الش اريخ ، فهو يعيشها واقعا يوميا، ويحس  بآثارها عليه. ولكن 

 ؛الوقت ذاته ال ينس ى اإلشارة للت 

 ليمنح نصوصه أبعادا داللية أوسع، وأعمق.

طهير العرقي واملقاومةرابعً 
 
ة بين الت  ا: غز 

كان،  ارتكب املحتل  اإلسرائيلي منذ أن حل  على هذه األرض الكثير من املجازر  ا في محاولة لتهجير الس  بع  ا مت  التي كانت نهج 

ا من فلسطين إال وأحدث فيه مجزرة.ودفعهم إلى الخضوع   واالستكانة، ولم يترك املحتل شبر 

ة إلى سلسلة حروب غاشمة متتابعة أبيدت فيها عائالت كاملة، وحل  اليباب  2014-2008وفي اآلونة األخيرة بين  تعر ضت غز 

اعر ليدعو 
 
ا للش ر  ا جعل ذلك مبر  ا؛ مم  ا وبوار  ي على بعض بيوتها العامرة فأمست خراب 

 
فاع عن الذات بعد تخل ة للمقاومة، والد  أهل غز 

  الكل  عنهم:

ل الحياة،  وقاوم بمن مسحوا من سج 

 (2015)طه،  ولم يبق فيهم صغير يخاف.

اعر 
 
 لفلسطيني للد  ااملقاوم أمام فق األ ويفتح الش

 
ه أر لكل  الجرائم فاع عن الذات، والث ا التي ارتكبت ضد  بكل الوسائل بدء 

رت وأمست باألدوات الب غير والكبير، واألدوات التي تطو  ا يحسب فيه ألف حساب للص  ا جديد  رضت على املحتل واقع 
 
سيطة التي ف

  أدوات تخويف، وردع تثير الر عب في قلوب املحتلين:

 الحجارة
 وقاوم بأغنية األرض واملولوتوف وز  

 قاوم بصارو  فتح

 وصارو  جيم

 وصارو  قاف

 وما من سماح 

 عةوما من شفا

باع،  وقاوم فقد جاء وقت الس 

ى زمان قطيع الخراف.
 
 (2015)طه،  وول

تها ا يؤدي إلى استمراري  ة فيما يتعلق بموضوع املقاومة؛ مم  عوة للوحدة الوطني  ص تلك الد  ة فعاليتها ،وتبدو في هذا الن   ،وشد 

ر واالنعتاق من االحتالل لألرض الفلس ة كاملة:وأثرها املرعب، إلى أن يتم  عرس التحر    طيني 

م حيفا  وقاوم إلى أن تتم 

فاف.  مراسم أعراسها.. للز 

 وقاوم إلى أن يعود اللجوء
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فاف.  (2015)طه،  إلى األرجوان وزهر الض 

ة من حصار، ودمار، وحروب جائرة، ويستحضر  ة هللا" عمق املأساة التي تعانيها غز  اعر الحديث في قصيدة "غز 
 
ويختزل الش

 تلك املجازر ا
 
ين في لفتة لتي حل ا مجازر ال ت بالفلسطيني  مان واملكان، مستحضر  امي غير املتناهي، على اختالف الز  ستمرار املسلسل الد 

ة: ة الفلسطيني    تركت بصمات الكمد واألس ى على مسيرة القضي 

 سالم على ماء قانا وصبرا

 على ما تبعثر سطرا فسطرا

حين.
 
 على خيمة في عراء الط

 فيحسالم على داليات الص  

روب إلى العائدين.  (2015)طه،  ودفق الجريح يشق  الد 

مات تثنيالتي يحدثها املحتل؛ ويبدو عمق املأساة  عن مجازره، فال يسلم جامع، وال مدرسة، وال رضيع، وال  هلعدم وجود محر 

ا من بلده قبل سنين: ا مطرود    بيت صفيح يأوي الجك 

 سالم على كل  حي  ودار

 ومدرسة في الغبار،

 على كل  هذا املدى والحصار،

موه  سالم على جامع هد 

 وميت من القصف قد أيقظوه 

موه  وسقف على أهله رد 

عوه.  (2015)طه،  وألف رضيع إذا لف 

 فال الجامع بيت العبادة، وال املدرسة بيت العلم بناج  من جرائم املحتل.

ة اعتمد إيق اعر عن حجم املأساة التي تحياها غز 
 
ر الش ا عب 

 
ة ومل ة، قدسي  ص هالة من القدسي  ص القرآني ملنح الن  اع الن 

فوس ؛الدين ة. عبر الوطن من جنوبه إلى شماله: ،ملا لذلك من تأثير على الن    ودعوة للمشاركة العاطفي 

 فإن قصفوا رفحا في املساء.. 

 صباحا، ترى روحها في جنين.

 سالم على غز ة هللا

 فيها املمات وفيها الحياة

   (2015)طه، رهم أجمعين. وفيها سنحش

ال بالحروب الظاملة املتتابعة الت  
 
ر املأساة، متمث لم الذي فج 

 
ة الظ ة يظهر شد  ي  اعر في منظومة قصائده الغز 

 
ها فالش ي شن 

ة. د هذا من ألم إال أن  األمل موجود من خالل الوحدة املتمثلة بوحدة املقاومين في امل املحتل الغاصب على غز 
 
يدان، والوحدة ومع ما يول

ة تجزئة للوطن بل جعل ما يحدث فيها مدعاة  ة عبر الوطن وامتداده، ولم يكن اختياره لغز  ة التي تزخر بها القلوب الفلسطيني  عوري 
 
الش

عب في سائر األماكن.
 
ر  لوحدة الش نوات األخيرة، وليعب  ؛ وذلك ملا أصابها عبر الس  ة أمر مهم  تمثلة عن مشاعره املولعل  اختياره لغز 

عيش على هذه األرض، ويتوق لوحدة شطري الوطن، بعد أن لعب العدو دورا بارزا في محاولة لشطره شطرين بمشاعر كل  فلسطيني ي

 
 
اعهو األأن الفلسطيني أو أكثر. وكأن  الش

 
ة في خطاب الش ةكثر أهمي   .ر عن غز 

 الخاتمة:
يات الوطن في ديوان 

 
يه من تقنيات  ، حيث"مملكة اليمام"عرض البحث لتجل

 
يوان، وما يجل ع الفضاء املوضوعي في الد  أسلوبية تتب 

ناص مز،  ،كالت   وخلص إلى ما يأتي:واالستحضار، والر 

 
ً

ل   :أو 
 
يوان وموضوعاته، وبذلك أمس ى العنوان الش ة ارتباط وثيق بين عنوان الد  ر عن يفرة األولى التي توحي باملضمون ثم  ، وقد عب 

 .تصاريوان باخمدلوالت الد  

ما في الفترة ا ا:ثانيً  اعر الفلسطيني ال سي 
 
اغل للش

 
غل الش

 
ل الش

 
اعر في نقلهاألخيرةما زالت قضايا الوطن تشك

 
 في خطابه ، بل ن   الش

كأ عليه من تناص  من بعدها الفلسطيني إلى بعديها القومي والد   اريخ، ومدغدغا مشاعر املسلمين بما ات 
، ديني يني، موظفا أحداث الت 

 
 
ةخصواستحضار للش اريخي 

 .يات الت 
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ً
ل مملكة اليمام ا:ثالث

 
يوان وهي بذلك تشك ة في قصائد الد  ة محاور مهم  هيد، وغز 

 
لت قضايا القدس، واللجوء، والش

 
 .عنوان الديوان شك

اعر جملة من الت   ا:رابعً 
 
ف الش

 
ة ساهمت في تجلية املعنى وتوضيحه، وساعدت املتلقي في املوظ ة، ومنها: قنيات الفني  شاركة الوجداني 

ناص، مز،... . وهذه الت   واالستحضار، الت  اعروالر 
 
ة لدى الش ة ذكي  ة عميقةقنيات تدل  على قدرة إبداعي   .، ولها دالالت إيحائي 

 األمل، وهو وسيلة فاعلة  ا:خامًس 
 
ا يبث  .، واستنهاض الهممفي املواجهةال يزال شعر املقاومة حي 

ا  ة تتب  ومن املفيد جد  عري 
 
ر األخرى ع األعمال الش طو  اعر، وإجراء مقارنة تبرز مدى الت 

 
عند  الوقوف، و اإلبداعي لهللش

ة التي ت قنيات الفني  اعر إليه، واملوازنة في توظيفها  ؤديالت 
 
ا في حمل ما يرنو الش ا مهم  ة املختلفةلديه عبر دور  عري 

 
؛ إلظهار مراحله الش

ا
 
عري لدى الش

 
ر الخطاب الش   .عرتطو 
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Abstract: This research aims at showing up the issues of homeland which the poet 
expressed in his poetry (his Dewan) for making sure that homeland is still the main concern in 

the Palestinian poetic speech at a time of changes taking place all around the world, affecting the 

Palestinian issue.   
The research is based on taking the poetic text and then analyzing it, depending on the 

descriptive approach which reads the texts and then analyze them.  The study employs the 

analytical approach and its techniques such as intertextual, employment of historical figures and 

semiotics in the connection between the title and the subjects. The poet included the Palestinian 
personality through highlighting different issues of Palestinian homeland: Al-Quds (Jerusalem), 

Refuge (Diaspora), Martyrdom and Gaza which has been exposed to destructive wars during the 

past few years; in which it created a painful bleeding wound in the body of Palestinian homeland.  
The study concluded that there is a strong connection between the title, which is regarded 

as the code, and the Dewan's subjects related to the Palestinian homeland, and the idea that the 

homeland is still the most dominant in the Palestinian poetic speech. Moreover, the poet was able 
to employ stylistic techniques that exploded implications that the poet wanted to convey in his 

poems to his readers to make them take part in emotionally.   

Keywords: aspects of homeland; Al-quds (Jerusalem); refuge (Diaspora); Martyrdom; 

intertextuality  
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