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 امللخّص

نه يمن دواو ك، وذل(5121-5111)ح القاسم خالل فترة ية املرأة، يف شعر مسيرمز ندقف هذا البحث عي

 ،(5122)في ى كدمي علو ،(5121)إرم و ،(5123)أغاين الدروب و ،(5111) ب الشمسكن موايدواو وهي ،اخلمسة

ة يلها مبنكوأشعار هذه اجملموعة . ة لهين الشعريوائل الدواوأباعتبار أهنا من . منوذجا( 5121) كنيادخان الربو

بة مما جعل منهما ي الوطن واحلبنياملزج بى جند التحام املرأة باألرض، وقدرة الشاعر عل أنناث يالرمز، حى عل

بة يورة، من احلبكح القاسم خالل الفترة املذيالبحث أهم مناذج املرأة عند مس وقد رصد .ة املرأة والوطنيثنائ

صورة األم، : ىة األرض واألخريبة اليت متثل ثنائيصورة احلب: ، إحدامهانية واحنصر يف صورتيواألم واالستشهاد

 . باعتبارها احملور والعصب األساسي لألسرة

ات حضور املرأة يرحلة جتللت هذه املكث شي؛ ح(5121 -5111) عامي نية بيالفترة الزمنى زت الدراسة علكور

 (. 5131)عام  بة األوىلكيف شعر املقاومة بعد بلورة حضورها يف الن

جنب الرجل واجتازت مرحلة  إىل ث إهنا وقفت جنباًية البحث يف إبراز دور املرأة يف املقاومة حيمن أمهكوت

عة يلقاسم بوصفه أحد شعراء الطلح اييف شعر مس كقة وذلياهتا العميمن خالل تضح ،األسطورة إىل الرمز وصوالً

 .ينياألدب الفلسط يف
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 املقدمة

 فلسطني حموراً مهمّاً من حماور القصيدة العربية احلديثة، فإن أدب املقاومة تعترب

 إذ أصبح الشعر ؛(5131)الفلسطينية، ميتد إىل تأريخ طويل من النضال يسبق النكبة عام 

بصمات واضحة يف تأريخ احلضارة اإلسالمية  وللمرأة. سالحاً ضد االحتالل الصهيوين

 . والعربية، فقد كان هلا دورها البارز يف ساحات اجلهاد والفداء والتضحية

وينجح الكاتب . ويعد مسيح القاسم من أبرز الشعراء الفلسطينيني يف أدب املقاومة

سك باألرض خالل دواوينه املدروسة، عندما أقام بني املرأة والوطن ثنائية تصر على التم

إىل أبعد احلدود، والشاعر استطاع أن يرمز باملرأة عن األرض والتضحية والوفاء 

 . واإلخالص والصمود وباألحرى جعل منها معادالً موضوعياً عن الوطن

، يبدو أن اتساع رمزية املرأة وتدفقها الشعورية، يعترب عامالً أساسياً ىهذا ومن ناحية أخر

يف الشعر وإن هذه األسطورة يف ذاهتا ليست قوية وبارزة خالل فترة يف وصوهلا إىل األسطورة 

 مروراً ،إال وهي تعترب من العوامل اليت أسهمت يف بلوغ هذه األسطورة ذروهتا ،سابقة الذكر

فاكتسبت املرأة عند الشاعر، عمقاً ودفقاً إحيائياً مؤثراً مبا . بعدها وما (5112)بانتفاضة 

مزية املتنوعة من ناحية وجتسيد العالقة الثنائية بينها وبني الوطن تتضمن من املدلوالت الر

 . مل اليت مهدت وصول املرأة إىل الرمزك، مما يعترب من العواىمن ناحية أخر

ومن املالحظ أن الشاعر فيما يبدو مل حيظ بالدراسات اليت تتناول رمزية أشعاره، 

إذ التجأ  ؛ومسة شائعة يف الشعر العريبوالواقع أن الرمز أصبح ظاهرة بارزة لدى الشاعر، 

بسبب اإلفالت من الرقابة »شعراء العرب يف عرض تعابريهم الفكرية إىل الرمز وذلك 

 .(بتصرف 521-522، صص6256سعيد أيوب، )« والتعبري باللغة املوحية اليت تشمل املفاهيم املتعددة

حيث مل يتوصل  ؛و مطموراًففي نطاق سابقية البحث، فإن اجلانب الرمزي من أشعاره يبد

 .البحث إىل مقالة يف هذا النطاق

 :فتعتمد على ما يلي الدراسات السابقة ىلأما البحث بالنسبة إ

، 6، ط (5121 -5131)األدب الفلسطيين املقاوم حتت االحتالل : 5112غسان كنفاين، . 5

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بريوت

: دمشق ،(5111 -5121)أة يف الرواية الفلسطينية املر: 5111حسان رشاد الشامي، . 6

 .اد الكتاب العرباحت
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وهتدف الدراسة معرفة مدى حضور املرأة باعتبارها كائنة متحركة حية داخل البنية 

وإبراز املالمح الرمزية للمرأة يف . الشعرية وذات الدالالت الرمزية عند مسيح القاسم

، أي منذ فجر النكسة األوىل 5121إىل  5111عام من  مروراً ،صعيد املقاومة الفلسطينية

كما هتدف إىل تأثري املرأة يف املقاومة . وما تعقبها من املأساة على األدب الفلسطيين املقاوم

بينما أمهية هذا الدور تكمن يف بلورة الدور النضايل . الفلسطينية ودورها النضايل فيها

 .ومابعدها يف االنتفاضة مة الفلسطينيةوالقوي يف الفترات التالية من تأريخ املقاو

دور املرأة خالل الفترة املدروسة، كان  .5: يبتين البحث على فرضيتني أساسيتني، مها

دوراً طفيفاً يتسم بالوقوف جنب الرجل وحتريضه على النضال واالتصاف بصدق العاطفة 

خالل  دى مسيح القاسماستطاعت املرأة أن حتتل املكانة البارزة بني الرمز واألسطورة ل .6

 . األوىل من نتاجه الشعري الفترة املذكورة، وذلك ضمن البواكري

 تتبع الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتعرض لظاهرة الرمز، مث حتلل أبعادها، وتستخلص

 .النتائج

 اة الشاعرينبذة عن ح

الزرقاء  يف مدينة( 5141)ولد عام إنه »فـ عرض بادئ األمر حملة عن حياة الشاعرن

ودرس الفلسفة واالقتصاد السياسي ملدة سنة يف  تعلم يف مدارس الرامة والناصرة. األردنية

م يف إحدى املدارس، مث انصرف بعدها إىل نشاطه السياسي يف احلزب الشيوعي موسكو وعلّ

ن بلغ الثالثني حىت كان قد نشر ست إوما . قبل أن يترك احلزب ويتفرغ لعمله األديب

 . شعرية حازت على شهرة واسعة يف العامل العريبجمموعات 

سجن القاسم أكثر من مرة ووضع رهن اإلقامة اجلربية بسبب أشعاره ومواقفه 

وأقدم على حذف بعض قصائده وإسقاط مقاطع منها واستبدال بعض كلماهتا . السياسية

لوجية بعد يديومن أبرزها بطش االحتالل الصهيوين مث تغيري مواقفه اإل ،بأخرى ألسباب

 . انفاصله عن احلزب الشيوعي

وترأس احتاد (. 5124)يف حيفا عام  للتحرير مث رئيساً ،"االحتاد"يف جملة  أدبياً عمل حمرراً

 . الكتاب العرب واالحتاد العام للكتاب العرب الفلسطينييـن يف فلسطيــن احملتلة منــذ تأسيسها

 ،يــات باإلضافة إىل الدواوين الشعريةمن الروايات واملسـرح كتب مسيح القاسم عدداً
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« شعرياً إذ يبلغ انتاجه الشعري أكثر من ثالثني ديواناً ؛نتاجه الشعريإوهو يتميز بكثرة 

 .(، ص خ والسرية الذاتية6221بـزراوي،  ؛544و 11، و2-1، صص5، ج6223 القاســم،)

ة عنده تتسم باملزج بني إن من يلقي النظرة يف الدواوين املذكورة، جيد أن البنية الشعري

وهذا مايدل على موهبة الشاعر وإبداعه يف  ،القصيدة التقليدية، وقصيدة شعر احلديث

 .التعبري الشعري ضمن القوالب املستحدثة والقدمية

: توزّعت أعمال مسيح القاسم ما بنيَ الشعر والنثر واملسرحية والبحث والترمة، منها»

، (م5122) ــ قصائدــ ! وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم( م5126 ــ قصائدــ  املوت الكبري

ومطالع من أنثولوجيا ( م5122) ــ مسرحيةــ ، وقرقاش (م5123) ــ نثرــ ومن فمك أدينك 

قصائد مترمة )والذاكرة الزرقاء ( م5112) ــ حبث وتوثيقــ الشعر الفلسطيين يف ألف عام 

جائزة : كما أنه حصل على العديد من اجلوائز، منها( م5115)، (مع نزيه خري ــ من العربية

 .(القاسممسيح ويكيبيديا، )« جنيب حمفوظ وجائزة الشعر الفلسطيين وغريمها

فيعد مسيح القاسم من أهم الشعراء الفلسطينيني خالل أعماله الكثرية واملتنوعة كما 

 .أنه اختذ الرمز والصورة املوحية وسيلة لبيان عواطفه وأفكاره

 واصطالحاً لرمز لغةًا

مسيح  يف البداية البد من الولوج يف تعريف الرمز واألسطورة حماولة التطبيق على أشعار

كلمة الرمز»فـ .القاسم
5
كانت تعين يف اليونانية، قطعة من الزخرف أو من إناء ضيافة، داللة  

مع يف حركة على االهتمام بالضيف، والكلمة يف أصلها مشتقة من الفعل اليوناين وهو اجل

، 6221إبراهيم أمحد كالب،  ؛141، ص6222حسيين، )« واحدة بني اإلشارة والشيء املشار إليه

 . (2-1صص

على اللغة العربية، كما عرفه الثعاليب  يعترب الرمزو اإلشارة عن طريق الداللة جديداً وال

كما . (651، ص6225 يب،الثعال) «اإلشارة بالشفتني أو باحلاجبني أو باليد والفم واللسان»مبعىن 

 : جاء ذلك يف القرآن الكرمي

 . (35/ آل عمران) ﴾َقاَل َربِّ اْجَعل لَِّي آَية  َقاَل آيَ ُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثالَثََة َأيَّاٍم ِإالَّ َرْمزا  ﴿

على  وطبيعة الرمز تبدو يف ذاهتا قائمة على اإلحياء والتكثيف واإلبعاد عن املباشرة واالعتماد

                                                        

1. Symbol 
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إن الرمز يف لغة العرب هو اإلشارة، ويف كالم »: ويقول درويش اجلندي. االختزال اإلحيائي

 .(35-36، صصاجلندي، دون تا)« العرب ما يدل على أن اإلشارة الرمز، طريقة من طرق الداللة

فبذلك ميكن القول إن الرمز وسيلة فنية ميكن أن تقوم بعبء التعبريعن التجربة 

 .صيلها إىل املتلقيالشعرية وتو

 واصطالحاً األسطورة لغةً

شغلت األسطورة حيزا مهما من حياة الشعوب واألسطورة
5
. كتب: سَطر يسطر سَطراً» :من 

ويف . (423، ص3، ج5353، ابن منظور)« سطر فالن على فالن، إذا زخرف األقاويل، ومنقها

ألهنا  ؛وهي الرمز األكرب. ألويلإن األسطورة ليست سوى احلالة الرمزية البدائية ا»: املصطلح

، 5113عيد، )« تنقل معاناة النفس حتت وطأة ذاهتا ووطأة احلياة والكون من خالل حالة شاملة

 . فاألسطورة أعم من الرمز وأمشل منه (626ص

ويعتربها  ويف السياق نفسه، اعترب أمحد الصغري املراغي األسطورة إحدى مصادر الرمز

لكي يشري إىل ما يقصده،  ،خيتفي وراءه كئ عليه الشاعر، وجيعل منه قناعاًمبثابة املرجع الذي يت

 . (422-422و 513، صص6221الصغري املراغي، ) ...وذلك ألسباب عدة، فنية، وسياسية، واجتماعية و

إن »: مما تقصده الدراسة، حيث يقول رمبا تعريف أنس داود عن األسطورة أكثر وضوحاً

احلكايات الطريفة املتوارثة منذ أقدم العهود اإلنسانية احلافلة  األساطري، هي جمموعة من

يضروب من اخلوارق واملعجزات اليت خيتلط فيها اخليال بالواقع، وميتزج عامل الظواهر مبا 

، 6221الصغري املراغي، )« فيه من إنسان وحيوان، ونبات؛ ومظاهر طبيعية بعامل مافوق الطبيعة

 .(511-513صص

عد هذا االستعراض الوجيز، تقدمي صورة عن الرمز واألسطورة ضمن حياول البحث ب

 .مسيح القاسم أشعار

 الرمز واألسطورة يف أشعار مسيح القاسم خالل الدواوين املدروسة

التجأ كثري من أدباء األرض احملتلة الستخدام الرمز بشكل ملحوظ، وذلك لإلفالت عن 

إىل مواكبة جمريات العصر والوصول إىل  شدة القمع اإلسرائيلي كعامل أساس، باإلضافة

                                                        

1. Myth 
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واملتتبع يف قصائد . املعاين واملشاعر اليت تعجز اللغة التقريرية عن إدراكها والتعبري عنها

 . مسيح القاسم جيد الرمز واألسطورة جزأين اليتجزءان من أعماله

وقة، عند مسيح القاسم، منذ الوهلة األويل، من عنونة الدواوين املطر فيبدأ الرمز 

قد حيمل العنوان شحنة إجيابية؛ " أغاين الدروب"و" مواكب الشمس"حتمل دالالت إحيائية فـ

على حركة ماعية ذات غاية حمددة، " املواكب، واألغاين"مبا فيها حتمل داللة اجلمع يف 

قد يرمزان باملفاهيم اإلجيابية كالوطن واملقاومة " الشمس والدروب"كما أن . وهي االنتصار

كثرياً ما يف املقاطع العدة من دواوينه ميا يؤكد املعاين السابقة " الشمس"وتكررت . نتصارواال

"عدو الشمس"كما أن نقيضها 
5

 .، يرمز به إىل الغاصب احملتل

 ختتلف رمزيتها باختالف" ، ودمي على كفي، ودخان الرباكني(سربية)إرم "هذا وعنونة دواوين 

تعين إرم شداد بن عاد كما يوضحها  شبه املدينة الفاضلة والمدلوالهتا؛ فإرم يف رؤية الشاعر ت

أما إرم اليت أحلم هبا وأكتب عنها فهي إرم جديدة، إرم فاضلة، حتلم هبا اإلنسانية » الشاعر

فلذلك ينشد يف هذا الديوان البحث عن اجلنة كثرياً  (512ص ،5، ج6223 مسيح القاسم،)« معاء

 . ة والوثن واملقاومة بشكل عام كما حدث يف هريوشيماما، واملفاهيم األصلية كاخلطيئ

أن األسس الرمزية تعتمد على حقيقة أو جوهر الكلمة أكثر من »يغرب عن البال  وال

االعتماد على الداللة الظاهرة هلا، وعلى هذا األساس فإن الرمزية ترفض التعبري الوصفي 

لى ذلك، تبلورت الرمزية عند بناء ع (564، ص6221عواد، )« للطبيعة ألجل الوصف فقط

الشاعر معتمدة على جوهر الكلمة، حسب األمثال املذكورة آنفا؛ فإنه مل يتناول الرمز من 

ناحية الشكل فحسب إمنا تنبه بكلتا اجلانبني من الشكل واملضمون يف انتقاء الرموز وتكمن 

ومتثل وظيفة تواصلية  أمهية هذا املضمون يف دقة تناوله الرمز خالل أعماله األوىل من جانب

 .للرمز بشكل ناجح من جانب آخر

من الالفت يف ديواين دمي على كفي ودخان الرباكني اللذين يف ثنايامها حيمالن عدة 

مضامني من الرمزية الدينية كأيوب ومزامري ونوح
6

التأرخيية والتراثية كصقر  ، والرموز

قريش وعنترة العبسي
4
املصري كأوزيريس والرمز 

3
بدو يف الشاعر، االنغماس يف الذات إذ ي. 

                                                        

 .621، ص 5ج ،(6223)ع األعمال الشعرية الكاملة لسميح القاسم ملزيد من املعلومات راج. 5

 .432و 542، 554، صص5، ج(6223)ملزيد من املعلومات راجع األعمال الشعرية الكاملة لسميح القاسم . 6

 .615و 616، صص5، ج(6223)راجع األعمال الشعرية الكاملة لسميح القاسم . 4

األعمال الشعرية  .يس احملكمة املويت عند قدماء املصرينيأوزيريس إله البعث واحلساب و هو رئ. 3

 .431و  444الكاملة، صص 
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. مبعىن أن صوت الشاعر اجته إىل حد ما إىل الداخل. أكثر حضوراً من االعتبار اجلماعي

حيث أنه " مواكب الشمس وأغاين الدروب"فمن هذه الزواية تفرق الرؤية الرمزية فيهما عن 

ن الدواوين اليت تلي حتدث يف هذين الديوانني عن الصوت اجلماعي ودعوة أنا اآلخر أكثر م

 .هذا بالنظر إىل أن الدواوين املذكورة بأكملها تدور يف فلك واحد وهو املقاومة. بعدمها

 لألسطورة، شد أسره من العامل الواقعي إىل العامل املاورائي وظهور ويعد توظيف الشاعر

"انتيجون"على سبيل املثال،  .القوى اخلارقة يف حياة البشر لالستمداد
5
" غاين الدروبأ"يف  

ومعاجلة األسطورة تغذيها مالحظة وهي أن . تتسم بذروة الوفاء واإلخالص والتضحية

إن . األسطورة مل تصور بذاهتا يف القصيدة، وإمنا تؤدي وظيفة تواصلية رمزية يف التعبري»

 .(565، ص6221عواد، )« اإلشارات األسطورية يف التعبري هي غالبا ما تكون الرمزية األداء

قد عمد مسيح القاسم إىل انتزاع بعض العناصر الطبيعية، وإخراجها من مودها و 

وحمدودية داللتها، حبيث تبدو يف حالة دينامية، وتوحي غري ما توحيه يف الطبيعة، ومن 

بصورة مبعثرة خالل الدواوين " الذئاب"و" كالب البحر"و" األفاعي"، و"األخطبوط: "مثال ذلك

الشاعر وفكرته؛ فاختيار احليوانات الشرسة من بني مفردات  اخلمسة، معربة عن رؤية

 . الطبيعة، ملا توحيه من العدو الغاصب وإجراماته

إىل الرموز األخرى، فمن أكثر الرموز تردداً يف  ويف هذا النطاق، ميكن اإلشارة أيضاً

تباطياً، بل فاختيار هذه الرموز مل يكن اع". النخيل وشجرة الصبار والزيتونة"أشعار القاسم 

كان مقصوداً يف ذاته؛ ألن النخلة شجرة أصيلة ومقاومة، وقد ورد ذكرها كثرياً يف نصوص 

لإلنسان املتجذر الشعراء املتقدمني واملتأخرين، وقد استخدم الشاعر النخيل بوصفه رمزاً
6
 .

هو املثابرة والصمود كما أن ما رمى به الشاعر من شجرة الصبار
4

والزيتونة هي رمز . 

أن من أهم أسس الشعر الرمزي هو أن يكون اختيار »كما . اخلصب وااللتحام باألرض

الذي من " املعادل املوضوعي"يف دالالت إمياءاته، أي ينبغي أن يكون مبثابة  موفقاً ،الرمز

 .(521، ص6221عواد، )« خالله يعرب الشاعر عن مراحل جتربته الشعرية

                                                        

. وامللكة جوكاستا، حاكمي طيبة يف األساطري اإلغريقية كانت ابنة للملك أوديب(Antigone)  أنتيجون .5

. ي من طيبةونُف( فقأ عينيه)ما فعله مسل نفسه  وعندما اكتشف. ودون معرفة، قتل أوديب أباه وتزوج أمه

 .يف منفاه وصحبت أنتيجون أباها وعملت مرشدًا له

 .من ديوان دخان الرباكني" ليلى العدنية"راجع قصيدة . 6

 .من ديوان دمي على كفي" أعلنها"راجع قصيدة . 4
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على معىن املألوف احلسي  ر الرمزية، مترداًيريد الشاعر خالل استعراضه الصو فال

ن الرموز عند الشاعر، مل خترج من اإلطار النمطي إ ،ىوبعبارة أخر. الذي يعرفه البشر

ومل  ،لدالالهتا اإلميائية وانتقى الشاعر الرموز وفقاً. للبواكري األوىل من أشعاره نظراً ،الشائع

 .بينها وبني املعادل املوضوعي هلا يترك فراغاً

 (8591 -8591) عامي نيب السمات الشعرية

بعد هذا التمهيد للرمز واألسطورة يف أشعار مسيح القاسم، تعرض بعض السمات 

الشعرية يف الفترة املذكورة وذلك للتعرف على اإلطار العام للشعر ومدى براعة الشاعر وهل 

 كانت مألوفة يف عصره؟هو اخترق احلصار املألوف؟ مبعىن أدق، هل الشاعر تناول املرأة كما 

على  متواصالً اخلمسينات، يف األرض احملتلة، يركز تركيزاً إن شعر»فـالبد من القول  

ولكن بعد هذه الفترة بعدة سنوات سيأخذ ذلك التنبه . قطاع ضيق من األشكال االجتماعي

رة، وكان تزال حا اجلزئي آفاقه األبعد، ففي ذلك الوقت املبكر كانت الكارثة الفلسطينية ما

لبث أن تبلور  الغضب اجملرد، بصورة فاجعة ومذهلة، يطفو إىل السطح إال أن ذلك الغضب ما

 . (بتصرف وتلخيص ،15-12ص، ص5121كنفاين، )« يف صيغة املوقف االجتماعي دون املساومة

لكى . هكذا، أخذ يتطور شعر اخلمسينات بتطور الزمن من الرؤية اجلزئية إىل الكلية منها

ويعد الرمز من األساليب الفنية اليت مهدت الطريق هلذه . دائرة الكارثة بكل جوانبها تكتمل

 .ميكن جتاهل ارتباط البعد االجتماعي بأدب املقاومة فال. األدب املقاوم السمة األدبية يف إطار

هذا ومن جانب أخر، يعد االلتزام حبركة الثورة يف العامل من ميزات اخلمسينات إىل 

يترك قضية من قضايا العصر إال  مبعىن أن األديب ال. (22، ص5121كنفاين، ) السبعينات

 . بالثورات التحريرية يف العامل فاألدب الفلسطيين أشد التزاماً ،ويكتب عنه

وهذا  ،احملافظة على االرتباط االجتماعي التقدمي» وتتجلى أمهية ذلك يف إعادة التأريخ و

وهذا ما . (21و 22ص، ص5121كنفاين، )« ملقاومة يف مكانه الصحيحاإلدراك يضع البعد اإلنساين يف ا

 . يؤيد على أن أدب املقاومة، أدب إنساين رفيع حيمل يف طياته أمسى وأنبل القيم اإلنسانية

من ديوان أغاين " باتريس لومومبا"كما يلي يف قصيدة  ،يضع مسيح القاسم هذا املبدأ

احلرية ورسوهلا يف جماهل غابات الكونغو الزجني  شاعر»بـ الدروب، وهو كما يصفه الشاعر

 :ويبدأ القصيدة (14، ص5ج ،6223مسيح القاسم، )« املعذب

 !يا حبيب احلرية املتمرد.. واصعد.. الطم الريح باجلناحني
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 ذليلٍ مقيــــــــــــد.. أيهذا النسر الذي راعه العيش بوادٍ كابٍ

حيث تتكرر بصور خمتلفة كما سنجد يف  ،ءوهذه النماذج كثرية وليست على وجه اإلحصا

 : يف هذا الصدد خمتصراً منوذجاً( سربية)من ديوان إرم " الطريق"قصيدة 

 انظر إىل األفق البعيد.. وانظر إىل األفق البعيد

 يف إعماق أفريقيا اجلواري والعبيد.. فهناك

 مير بكفه فوق اجلباه الشاحبات.. فجر

 !اةواحلي.. ويصب فيها النور والدم

 وهناك يف أعماق أمريكا اجلرمية والتمزق والضياع

 يدق بال انقطاع.. طبل

 !وزجني يباع.. ملدينة تشرى 

 هناك يف األفق البعيد.. يف األفق القريب.. وهناك 

 ليست تتم األرض دورهتا بال نصر جديد

 .. يف هذا الطريق.. وامض.. فامحل لواءك

 !!الطريق.. هذا .. على .. أبداً

 (662، ص5، ج6223مسيح القاسم، ) ..فدى النهر العميق.. أهنا تفين.. سواقيشرف ال

من " الذئاب احلمر"وهبذا يشكل الشاعر نوعا من الصحو الدائم حني يقول يف قصيدة 

 :ديوان مواكب الشمس

ــرا  ــرا ! كايمحـــت سـ ــن سـ ــرب مـ  انايفاشـ
 

ــاً جرعـــــــت هبـــــــا للـــــــذل ألوانـــــــا    ك   أســـــ
 

(41، ص6223مسيح القاسم، )   

يف " الذئاب احلمر"إن مسيح القاسم كان أول شاعر عريب يغين لثورة » دير بالذكرومن اجل

فبذلك يعد الشاعر  .(25، ص5121كنفاين، )« ردفان غذاة تفجرها، مدركاً بعدها العميق ومعناها

 .من طليعة الشعراء الواعني مبدركات العصر والتعبري عنها للحفاظ على روح املقاومة ونشاطها

انطالقه من أرض االلتزام ومن التزام األرض، وحقق يف » شعر املقاومة ومن مظاهر 

. (12، ص5121كنفاين، )« هذا النطاق توهجاً فخوراً من حيث املضمون والشكل على السواء

فاألرض عند مسيح القاسم كثرياً ما تتجلى يف املرأة وتشكل ثنائية وبتعبري آخر، اتسع 

 . األرض اليت تعد قاعدة رئيسية للمقاومة مدلول املرأة عند الشاعر وبرز يف
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 عن القضايا االجتماعية آنفاً، يتطرق يستخلص مما سبق، أن موضوع شعر النكبة، فضالً

، وما توحيه هذه احلاالت من يأس وقلق حينا وغضب «التشرد، واخلذالن، والضياع»إىل 

 .(23، ص5112خالد، )مادة ملواضيعه الشعرية « ومترد حينا أخر

واقع الفلسطينيني اجلديد يف  تصوير»ميكن تلخيص أهم ميزات شعر النكبة يف كما 

مالجئهم، وسبب ذلك يعود إىل انشغال الشعراء بتقصي أحواهلم الشعورية اليت أورثتها 

وهذا ما يتجلى يف حديث  .(22ص، 5112، خالد)« النكبة، من بكاء، وندب، وحنني، أو ذهول

 . يف الدواوين املطروقة وتكراراً ائها وندهبا مراراًحيث يورد بك ؛الشاعر عن املرأة

إال بعد أن تستقر  ،من هذا التصوير املشحون باالمل يستطيع الشعراء فكاكاً فبذلك ال

حتكمت بالبدايات األوىل االنتقاالت الفجائية من اليأس إىل »األحوال فمن أجل ذلك، 

 .(22ص ،5112خالد، )« الغضب، ومن احلرية إىل االهتام

جابة على السؤال األول وهو هل اخترق الشاعر احلصار املألوف مما تقدم ويف ضوء اإل

للشعر؟ ميكن القول إن مسيح القاسم مل يتمرد على الظروف العامة يف الفترة املدروسة 

 . يف نفس الفترة ملتزماً فحسب، بل اعترب شاعراً

ا املسار، البد من عرض وجيز ملا على السؤال الثاين يف بداية هذ ورداً ،ويف هذا املضمار

هل تطرق املرأة عند مسيح القاسم كان : كان جيرى على صورة املرأة يف الشعر والسؤال هو

 كالشكل التقليدي السائد يف عصره؟ 

شعر السبعينات من ناحية معاجلته للمرأة كانت تقدم صورة جزئية منها وكانت هتتم »فـ

يف  ويف احلقيقة، كان التوصيف اجلسدي شائعاً ،دي هلابالوصف اجلس ــ يف غالب األحيان ــ

 11، ص6221الصغري املراغي، )« فظلت آثاره متتد لشعر هذه الفترة أيضاً ،شعر قبل هذه الفترة

بل ألن جسدها  ؛يبدو هذه الطريقة مل تكن بسسب أهنا جمرد جسد. (بتصرف ،ومابعدها

 . يرمز إىل روحها بالذات هو ما

 إال أنه مل يتطرق كثرياً ،لشعري للمرأة، مل يتغري عند مسيح القاسموهذا االنطالق ا

ليست "على سبيل املثال، يقول يف قصيدة . واكتفى باإلشارات العابرة ،بالتوصيف اجلسدي

يف بعض قصائده إىل الوصف  كما أنه أشار ،لة اجلمال اجلسدي وعدمهأعن مس" ميلة

 وكأنه يهتم باملضمون ،هذا الوصف يف دواوينه املذكورةرغم أنه قلما يتناول إىل  ،لعيون املرأة

 . وبالذات أكثر من الصورة ،أكثر من الشكل

فبذلك ميكن القول إنه مل خيرق احلصار املألوف بيد أنه مل يركز على الوصف اجلسدي 
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يف  عما كانت سائداً فتوصيف املرأة يف شعره تغريت جزئياً. كما كان شائعا يف تلك احلقبة

 .شارات عابرة عن التوصيف اجلسدي عنهاإحيث إنه اكتفى ب ؛لعصرذلك ا

متهيداً مما تقدم يف استعراض مسات أدب املقاومة واإلطار العام السائد على شعر تلك 

من  الفترة، يدخل البحث يف إبراز مالمح املرأة ورمزيتها عند الشاعر باعتبارها جزءاً

 .ر الدراسةمن أهم حماو وحموراً ،أجزاء أدب املقاومة

 ح القاسمية املرأة عند مسيرمز

وتطرق  ،املرأة بصورها وأشكاهلا ودرجة حضورها الفين، تعترب كائنة متحركة يف النص

وإن كثر استعماله يف بعض الدواوين وقل يف  ،مسيح القاسم إليها ضمن دواوينه املذكورة

ويبني أنه  ،الل احلبيبة واألممن خ ــ يف األغلب ــبعض اآلخر منها كديوان إرم، فتطرق إليها 

 . شكل ثنائية بني املرأة احلبيبة وأرض الوطن

مرأة، والطهارة، والنقاء، وهي ال؛ فالوطن عنده اىأخر املرأة عند القاسم متثل أبعاداً

من ديوان أغاين الدروب، هي اليت " أمطار الدم"ففي قصيدة . عىن احلقيقياملاحلبيبة ب

 . يف مقاطع متعددة ضمن القصيدة" قم يا أبا حممود" بتعبري تشجع زوجها على االستنهاض

إذاً، يربز دور املرأة الفلسطينية بوقوفها إىل جانب الرجل، يف إطار التعبئة والتحريض 

 . يف الستينات من هذا القرن وإن قل هذا اللون يف الدواوين اخلمسة

حيث  ؛األطفال والعجائز نظرا لشعر الستينات والسبعينات، جيعل الشاعر املرأة جبانب

 :من ديوان إرم" البحث عن اجلنة"فيقول يف . بعد هذه الفترة مروراً ،ةأيكتمل الدور النضايل للمر

 واألطفال والشيخ العجوز وغادة العذراء

 وزوجة فضلي.. حاملة بفارسها اجلميل

... 

 (511، ص5ج ،6223 مسيح القاسم،)!!.. جنون!.. عبث حياتكمو

 ،لدعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل املمكنة املدروسة، متهيداً فتعترب الفترة

كما أن املرأة عند . يف فترة مابعد النكبة األوىل ،والتضحيات بأقوى صورها االستشهادية

بل تبقى كاألخت واألم وفية  ،تتجلى كاملناضلة مسيح القاسم يف الدواوين املذكورة، ال

 : من ديوان دمي على كفي حيث يقول" يف القطار"ن قصيدة ومن أمثلة ذلك، مقطع م. وخملصة
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 جدي هنا يف مسرب،

 أخيت هنا يف مشتل،

 عمي هنا يف حضن بياره

 شعيب هنا يتلو وراء الثور واحملراث أشعاره

 شعيب هنا، دم على أشواك صبارة

 !سل هذه األشجار أخباره

 حث اخلطى يا لولب القطار

 (461-463صص، 5، ج6223، مسيح القاسم) !!حث اخلطي، فالشمس، يف انتظار

كما أن عدم حضور الدور النضايل للمرأة يف أشعار الفترة املذكورة، يتبني من خالل 

من ديوان أغاين الدروب " اجلنود"قصيدة : فقداهنا يف املواضع البطولية والنضال، منها

ببطولتها فهذا األمر من ديوان إرم حيث خيلو كفاح املرأة واإلشادة " أبطال الراية"وقصيدة 

 .يتبلور يف الفترات التالية من العصر

ينتهي دور املرأة بالتضحية فإهنا حتمل عبء تربية األوالد وبالتايل األجيال القادمة  وال

، من "قميصنا البايل"والحظ مسيح القاسم الدور املريب للمرأة ملا يقول يف قصيدة . أيضا

 :ديوان دمي على كفي

 يريد محل املهاجر ما 

 ..ىومض

 فسبحان الذي يعطي البنني ويستعيد

 وبكيتِ طول الليل يف صمتٍ

 حمدقة بتابوت الظالم

 مل تفهمى وصغريك الغايل

 مل يدر أن قميصه البايل

 مادام خيفق يف رياح احلزن والشدة

 ستظل ختفق راية العودة

 فخذي أخاه وافهميه

 أنّ املذلة أنّ يبيع ثرى أبيه
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 وافهميه 

 الروح يف البذرةأن اختالج 

 (612، ص5ج ،6223 مسيح القاسم،) أقوى من الصخرة

احلبيبة واألم : وهي . وميكن القول إن مسيح القاسم تناول املرأة ضمن ثالثة األدوار

فاحلبيبية عنده يف غالب األحيان هي الوطن واألم تتجلي عنده كاألم الواعية . واالستشهادية

ملرأة االستشهادية اليت يعرب عنها باألخت أحيانا واألم واجلذور، واملوطن األصلي وبرزت ا

 . فيعرض فيما يلي كيف استطاع أن يتناول هذه األدوار الثالثة. ىأخر أحياناً

 نطالومرأة 

، يبدأ بصورة احلبيبة يف قصيدة "مواكب الشمس"ن ظهور املرأة يف الديوان األول إ

 :افيقول الشاعر يف املقطع األول منه" ليست ميلة"

 !ليست ميله

 ىلكنها أنث

 وبني ضلوعها قلب حيب

 وليس من يشفى غليله

 ةوهي اليت ليست ميل

* * 

 وعلى توسل مقلتيها

 محلت فؤاداً سارخاً يف جاحنيها

 محلته مث رمت به يف كل درب

 يف كل درب

 (51، ص5ج ،6223 مسيح القاسم،) ألقت فؤاداً جائعاً

فيبدو الشاعر . ت، تركيزا على أهنا ليست ميلةالنص الشعري ثري، قابل لتعدد القراءا

من وصفها بعدم اجلمال يريد أن ينوه بأهنا ليست حمبوبةً لدى الناس، ويف مدلول آخر، 

ميكن املقصود من الضمري، املرأة بصورة كلية وميكن اعتباره الوطن . لدى الشعوب

الشاعر حيبها حيث  ورغم هذا. الفلسطيين؛ حيث اليهتم الشعوب به وبقضيته أي اهتمام

 :يتابع القصيدة يف املقطع اآلخري
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 وأنا الذي قد مر بني العابرين

 ورأى حمياها احلزين

 فأحبها، وأحبها 

 (62ص ،5، ج6223مسيح القاسم، ) (!!ليست ميلة)وهي اليت 

ومن الالفت للنظر أن الشعر يف الستينات كان يتسم بالوصف اجلزئي للمرأة، بوصفها 

كما مسيح القاسم  (بتصرف ،11، ص6221الصغري املراغي، )دث عن مال ما نظرة حسية يتح

على عدم ماهلا يف  مقلتيها وحمياها احلزين وتأكيداً يتحدث يف القصيدة املذكورة، واصفاً

 . املقاطع العدة منها

والشاعر مل ينعزل عن قضية الوطن، فأقام ثنائية بينها وبني املرأة ضمن القصائد 

من ديوان أغاين الدروب اليت تصف األرض " عروس النيل"ماذج الكثرية، منها األخرى والن

 .فيها بالعروسة اليت يزفوهنا باللطمى والطحالب، إشارة إىل العدو الصهيوين والكراهية منه

 بالسطحية؛ إذ يبدو أهنما اتسماً" اللطمى والطحالب"غري  كان مبقدور الشاعر أن ينتقي رمزاً

" اللطمى والطحالب"، إذا اعتربىومن الناحية األخر. لشراسة وحيلة األعداءعن ا تعرب حيث ال

مشريين إىل سرعة االنتشار، فاستطاع الرمز أن ينجح وفقا للتطابق على بعض مواصفات 

 . العدو الصهيوين

 :فيستمر الشاعر يف الثنائية للحبيبة والوطن، حيث يقول يف قصيدة عروس النيل

 !العذراءحبيبيت .. ملن تزينوها

 ملن تربجوهنا؟

 !حبيبيت العذراء.. أحلى صبايا قريتة

 ملن تزف؟.. حسناؤنا

 (12ص ،5، ج6223مسيح القاسم، )للطمي، للحلب، لألمساك، للصدف؟ 

فمن هنا، اتسع املدلول الداليل . تبقى له وليست لغريه" األرض"وخيتم الشاعر بالذكر أهنا 

ة القصيدة، أن األرض اليت يقيم فيها احملتلون، حيث يريد أن يبني يف هناي ؛عند الشاعر

 : فيقول الشاعر ىف املقطع األخري منها. فلسطينية مهما تكاثرت عليها قبائل الغزو الصهيوين

 :أمسعه.. فإنين أمسعه

 (11، ص5ج، 6223مسيح القاسم، )!! حبيبيت العذراء.. ويل أنا
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عنده يف أوج جتلياهتا يف قصيدة  فاحلبيبة عند مسيح القاسم يعادل الوطن وتصل املرأة

 :إىل األسطورة، يف ديوان أغاين الدروب، حيث يقول" أنتيجون"

 ..خطوه

 ..ثنتان       

 ..ثالث            

 !أقدم.. أقدم

 يا قربان اآلهلة العمياء

 يا كبش فداء

 (15ص ،5، ج6223مسيح القاسم، ) يف مذبح شهوات العصر املظلم

 واليت ــ وهو هنا اجلذور ــغريقية متثل رمزالتضحية والوفاء لألب أسطورة إ" أنتيجون"تعد 

. يبني تعلقها احلميم جبذورها، وهويتها وهذا ما. فارقت أباها حىت هناية رحلة العذاب ما

 . كما يالحظ تكرار املضمون داخل النص الشعري، يؤكد نفس املعىن

، والشاعر يف املقاطع الطويلة فيبدأ القصيدة بالوصف اجلسدي للمرأة يف صورة احلبيبة

يتحدث عن طمع األجانب بتزوجيها ومحاية الوالد وشبان القرية وهي رافقت أباها حىت 

 .هناية املطاف ومقتل األب

يف القصيدة اليت حتمل نفس االسم، مدلوالت واسعة من األرض " ليلى العدنية"فاختدت  

قصائد مسيح »فـ. أمسائهم يف القصيدة واحلبيبة والعروبة إىل جنود املقاتلني الذين يورد

القاسم، يف أواسط اخلمسينات، كانت مشبوبة بفضاءات رومنطيقية عن املرأة، ذات أفق 

كنفاين، )« ببناء فكري جديد عنها بعدها مر ولكنه يف الستينات وما. حمدود وموقف جزئي

ية الرومنطيقية مبعىن أن املرأة مل تنحصر يف الستينات عند الشاعر بالرؤ (32، ص5121

بل خرجت املرأة من النطاق الوصفي الضيق تدرجيية لكي  ،والوصف اجلزئي عنها فحسب

تصل إىل األسطورة من الوفاء والتضحية وذلك نتج عن التطورات االجتماعية والسياسية 

 . السائدة على الستينات

والغايات الفنية فالشاعر حني اجته لتوظيف األسطورة واستدعائها، أدرك متاماً األهداف 

 للمرأة الفلسطينية،( انتيجون)والداللية اليت يسعى إىل حتقيقها كما توظيف األسطورة اإلغريقية 

 . حصل عن الوعي الكامل حبقلها الداليل هبدف ترسخ املشهد البطويل يف ذهن املتلقي
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اء، ميكن اإلدعاء بأن القاسم ابتدع هذه الثنائية فقد سبقه كتاب وشعر ومن هنا، ال

 .استطاعوا املزج مابني الزوجة واحلبيبية أو األم واألرض والتماهي بينهما

 مرأة األم 

أخذت األم مكانة الفتة االنتباه ضمن أشعار مسيح القاسم ومن العوامل اليت أسهمت يف 

بلورة النتاج النضايل للمرأة الفلسطينية، ميكن اإلشارة إىل تضحيات األم ومقاومة النساء 

" لو"الل األجنيب الذي تلمس مالحمه يف ديوان دمى على كفي فالشاعر يف قصيدة ضد االحت

 :من الديوان، يصرح هبذه النبتة اليت أخذت تنمو

 ...لو تصدق تصدق الـ

 عفوك يا ألوية

 تنسجها مغازل الفداء

 عفوك يا األم اليت صارت بال زوج، بال أبناء

 عفوك يا جحافالً أشالء

 ، وال أمساءىما خلّدت نصب هلا ذكر

 عفوك يا أكواخ صيادين

 ويف مطلها.. أبواهبا يف قبضة الريح

 !ما فتئت ترتقب النساء

 على زنود صبية عراة

 ! طعامهم

 (612، ص5، ج6223مسيح القاسم، )ــ الويل للعزاة  ــ

وهكذا حرص الشاعر أن يقدم بأمانة ودقة، صورة واقعية للمرأة الفلسطينية الصابرة 

 .عمة باإلخالص جتاه الوطن وأبنائه الشرفاءواملضحية واملف

ويبوح الشاعر باألم من خالل القصائد املختلفة اليت تتوج هبذا االسم، حيث يصورها 

ففي قصيدة . باحملبة واملخلصة واملضحية واملكان اآلمن الذي يشعر من خالله بالطمأنينة

لى أساس تقليدي منطي، من ديوان دخان الرباكني يصفها ع" يوبأماذا سأقول من مفكرة "

معاين التضحية  يغلب عليها احلزن واألسى والبكاء لفقد األحباب وارتقاء الشهداء مترسخاً

 :خماطبا أمه والفداء، فيقول الشاعر
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 وردة قليب املذبوح يا

 ..يا روحي

 يا أعمق نبض يف شعري

 يا تعويذة خطوايت يف الدرب املسدود

 سأعود إىل حضنك

 أبين علّية

 أجنب ذرية. أتزوج

 وأخفف من حزنك

 الولد املفقود

 سيعود.. يا أمي

 ..لن أرجع وحدي يا ميه.. لكين

 لن أرجع مادام لذايت، أشباحا يف ظلمة

 لن أرجع مادام لذايت، أثارا يف بيد

 :ماذا سأقول إذا سألتين أم أمني

 ...«أين أخوك»

 ماذا سأقول ألم خليل؟

 (561ص ،5، ج6223مسيح القاسم، ).... ماذا سأقول

وتكون األم مبثابة الصورة الواقعية من ناحية ظروفها احملددة يف الستينات، وتكون 

ألن الشاعر خيرج يف صياغتها بني الواقع والرمز وجيعل العالقة »؛ ىرمزية، من ناحية أخر

 (641، ص5111رشاد الشامي، )« والواقع رمزاً بينهما عالقة تبادلية، فبذلك يصبح الرمز واقعاً

 من ديوان دمي على كفي، فيقول الشاعر" قميصنا البايل"بني ذلك بوضوح يف قصيدة فيت

 :أمه خماطباً

 وجتلدي، فصغريك الغايل يعذبه العويل

 يعذبه العويل .. مذ مات والده

 بوابة امليناء مشرعة

 ومشرعة مناديل الرفاق
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 وأبكي باحتراق.. يا أمه لوذي ببعض البيت

... 

 ! إين راحل: مذ قال

 ذقت من حزن طعام ما

 يف صمت .. وبكيت طول الليل

 (621، ص5، ج6223مسيح القاسم، ) حمدقة بتابوت الظالم

فرسم الشاعر مرأة األم، رمساٌ مفعماً باحلزن والعويل والبكاء املنبعث من لوعة العاطفة، 

 . ميزات الصورة الواقعية للمرأة يف الستينات لدى األدباء من

 املرأة االستشهادية 

حيث مل يكن للمرأة دور نضاىل واضح طيلة فترة ؛ قلما طرق الشاعر إىل هذا الدور 

وألمهية هذا الضوء يف بلورة الدور النضايل يف املراحل املتقدمة يذكر مناذج . سابقة الذكر

 .كما أن معاجلة الشاعر هلذا املضمون، جتسد يف األغلب األعم يف صورة األم. منه

 :من ديوان دمي على كفي يشري الشاعر إىل استشهاد املرأة" حىت املوت"ففي قصيدة 

 !أال تفهم؟ مقتولة! .. وأمي حتت أرجلهم

 وجدي يضغط الشمس على متباك أرجيلة

 (465ص ،5، ج6223مسيح القاسم، ) !!مقتولة.. أال تفهم؟

. أن الشاعر هبذا املشهد كأنه يريد أن مييط اللثام من اجملازر الصهيونية أيضاًما ك

من ديوان " الطفل الذي ضحك ألمه املقتولة"صل تعذيب األم إىل درجة بالغة يف قصيدة وي

، فتتعرض املرأة الفلسطينية إىل أبشع صور التعذيب والقتل مقابل طفلها "دخان الرباكني"

 :الرضيع، فيصور الشاعر هذا املشهد الدامي بقوله

 وظلت يف جوار السور مطروحة

 وظلت بضع أزهار

 تزن دماً

 على صدر ميع عراة مفتوحة

 (536ص ،5، ج6223مسيح القاسم، ) «يا ولدي»: تصيح
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فتتجلى املرأة يف هذا . ويرمز الشاعر من األزهار باجلرح الدامي الذي أصاب األم

 . الضوء، بصورة املرأة االستشهادية

على النطاق اإلمايل، املرأة والسيما مرأة األم حبضورها املكثف يف شعر مسيح 

 اسم، تنطوي على قدرة غري حمدودة على التفاين والتضحية واملرأة إىل جانب كوهنا رمزاًالق

علمت وكافحت، بكل ما » للوطن، واألرض، واخلصب، بقيت صابرة أمام جربوت االحتالل و

 .(66، ص5111رشاد الشامي، )« 5122أوتيت من قدرة على مغالبة الشدائد عام 

بالنظر إىل التحوالت اليت  ناضجاً ميكن اعتباره شعراً ا ال، الشعر يف النكبة وبداياهتإذاً

حيث كان شعر النكبة شديد  ؛طرأت عليه من تطور نوعي منبعث عن رؤية األدباء فيما بعد

 عن القضية الفلسطينية وتظهر االنفعال، وقد ظل الواقع وحركته الدافع األول يف التعبري

 . يح القاسم، دون املشاركة الواعية يف ساحة القتالعاطفة املرأة بشكل البكاء والنحيب عند مس

وهذا يعين أن احلركة  ،يعترب شعر النكبة بدايات طفيفة لتبيني عمق املأساة ورغم هذا

غرو أن يالحظ التغيري يف جمال الشكل  فال ،الشعرية يف فلسطني احملتلة تتقدم حنو األمام

النضايل للمرأة بتطور الظروف  إظهار الدورواملضمون بعد النكبة وما أثراه من نتاج رمزي و

 .اليت عاشتها املرأة بعد النكبة

أما افتقار الدور البطويل للمرأة املناضلة يف أشعار مسيح القاسم، من خالل الدواوين 

تعين بالضرورة على أن املرأة الفلسطينية مل تكن تشارك يف املقاومة الوطنية  املذكورة، ال

على تقدمي طالها وذهبها لشراء ( نذاكآ)ن دورها كان مقصوراً إال أ»، 5131قبل عام 

مث أخذ هذا . السالح، وأدوار أخرى ثانوية، كنقل املعلومات البسيطة أو إخفاء اجملاهدين

، اليت تشرعت 5121إىل أن انطلقت حركة التحرير الوطين الفلسطيين عام  الدور يتطور

دورها النضايل على ميع املستويات الوطنية  أبواهبا للمرأة لتنخرط يف صفوفها، ولتمارس

 . (12، ص5111رشاد الشامي، )« ...والثقافية واإلعالمية والصحية و

عليه وبناء على اإلجابة على الفرضية املطروحة يف بداية البحث عن دور املرأة ومكانتها  بناءً

ه فعالة يف احلركات تسهم مسامه يف أشعار مسيح القاسم املدروسة، ميكن القول إن املرأة ال

مث أخذ ينمو هذا الدور تدرجيياً حىت يبلغ ذروته يف  ،اجلهادية وتطور دور املرأة من التضحيات

وأصبحت رمزية املرأة عن طريق عاطفتها الصادقة . الدور النضايل الذي حيتذى به فيما بعد

ت أن متهد الطريق وتضحياهتا الفادحة وتشجيعها على املقاومة واضحة املعامل وبذلك استطاع
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لوصول املرأة إىل األسطورة اليت تأخذ شكلها النهائي والالئق باحلركات اجلهادية والدور 

 . النضايل مع الغاصب الصهيوين يف الفترات التالية من تأريخ فلسطني
 

 النتيجة

التعبريية والفنية اخلاصة، ومنظومته الفكرية اليت ينسج على منواهلا  هولكل أديب أساليب

 .فاستفاد الشاعر من الرمز واألسطورة للمرأة وفاعليتها يف النص الشعري. خطابه الفين

ومن خالل هذه الدراسة تبني أن الرؤية الفنية للشاعر إىل املرأة اكتملت يف ثالثة أدوار، 

 :ىل ما يليإن البحث توصل إكما . مرأة الوطن واألم واالستشهادية: منها

 لوطن ثنائية من خالل عالقة التوحد بينهما؛ فاحلبيبة يف عقد الشاعر بني احلبيبة وا

 .أغلب األعم تعين األرض واألرض تعين احلبيبة

  تنوعت اجملاالت اليت قدمت املرأة فيها، فهي استشهادية، وأم، ومربية، وزوجة

 . خملصة، وحبيبة وقد انعكست هذه اجملاالت لدى مسيح القاسم

 احلبيبة واألم تشكل نسيجاً بنائياً مشحوناً بطاقة  واملرأة جبميع صورها وتراكيبها من

 .فاعلة خللق موقف كلي للشاعر عن املرأة

  لقد كان يف تلك املرحلة التأرخيية من أهم األسباب اليت أدت إىل حتول املرأة من

الرمز إىل األسطورة، تضحياهتا املكثفة وإخالصها ومشاعرها الصادقة اليت اجتازت 

 .ساع املدلول الرمزييف ات عميقاً شأواً

  عدة مراحل تأرخيية وسياسية، (5122-5111)اجتازت املقاومة الفلسطينية بني عامي ،

بدأت بالضياع أمام القضية . حبيث ظهرت وكأهنا تتجه حنو الثورة الشعبية احلقيقة

 .وباتت صرخة عالية يف رفض االحتالل ووصف األحداث التأرخيية ألخذ االعتبار

 ذات طابع وطين  ةية نسائكحر مل تتبلور، (5122-5111)طوال فترة ن القول إن كمي

وظل نشاطها يف الدعم وتشجيع الرجل . اعي، يف أواسط النساء الفلسطينياتاجتم

 . على النضال وبذل قصارى جهدها يف نطاق حملي ضيق

 يرحم رجالً بشعاً ماكراً، ال الصهيوين، تصويراً شعر مسيح القاسم على التصوير ركز 

يرحم صغرياً أو كبرياً، يفيد لتسليط األضواء على ماهية العدو  مرأة، كما أنه الاال و

 .الصهيوين خارج األرض احملتلة



  211 (8591-8591)رمزية المرَأة عند سميح القاسم 

 

 ًمرأة عادية، بل رمز للحياة اليت تريد أن حتيا، للتأريخ ا، األم عند الشاعر ليست وأخريا

االنتصار ال لذكر الذي يصنع ال التأريخ الذي صنع، للحاضر ال للماضي، حلقيقة األمل و

فهذه العوامل تعد من البواكري األوىل الستنهاض املرأة املقاومة . الضعف واالستكانة

وجتلياهتا يف الفترات اليت تلي بعدها وبذلك يكشف عن حضور املرأة على الصعيد الفين 

 . جيايب يف التأريخ وحتقيق النصريف الشعر، والصعيد السياسي املؤثر واإل
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