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  اإلهــداء
  :ي رسالتي أهد

  
  لميادينِ العـــــــــــلمِ تزخر باألمِل
  لوطنيِ نظمــــــــته ُأغرودةً من زجل
  لوالدي أهديه شــــــوقاً وقد وافاه األجل
  وأهديه تحناناً ألمــــــــــي في خجل

  وذكراه في القلب لم تزل، ألخي وقد نال شهادة 
  لزوجي عرفاناً وقد تفــانى يساعدني بال ملل

  ولدي وقد أضفى لبـــــحثي حالوة العسلل
  إليك أستاذي دمت للعـــــلماء نوراً ما أفل
  لجامعتي الغراء تســــكن في الحنايا والمقل
  لعزيزنا عبد الــــــــــعزيز وقد رحل
  لوالد زوجي وقد دام تشـــجيعه عنوان العمل
  إلخوتي تقدير واحترام أدام اهللا عزهم رمزاً ومثل

  
   

                                      ودمتم       
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  شكر وامتنان 
شاكرة نعمه العظيمة بأن من علـي     ، أقدم جزيل شكري وامتناني لخالقي ومعينني       

  .بهذا الفضل 
أجزل الشكر والتقدير واالحترام    ، نبيل خالد رباح أبو علي      / إليك أستاذي الفاضل    

ويبقيك نبراسـاً   ،  عليه نعمة الصحة والعافية      متمنية من المولى عز وجل أن يديم      
  .تضيء دروب العلم 

محمد إسماعيل حسونة علـى أن      / والدكتور  ، كمال أحمد غنيم    / وأشكر الدكتور   
وأن ، تجشما عناء قراءة البحث واإلطالع عليه راجية من اهللا أن يطيل عمرهمـا              

  .يجعلهما ذخراً لمسيرة العلم والعلماء أنه نعم المجيب 
والتي كانـت   ، وأشكر أمي الفاضلة شكراً يدوم وال ينتهي على دعواتها الفاضلة           

والشكر موصول إلـى    ، نبراساً لي يضيء لي طريق العلم ويذلل لي الصعوبات          
وسهل علي الكثير من صعوبات     ، زوجي الفاضل الذي ساعدني بال كلل وال ملل         

  .البحث 
بأن وقفت إلى   ،  الشيخ محمود صيام     محمد/ وإليك شيخنا وأستاذنا الفاضل دكتور    

ونسأل اهللا أن يجمعنـا     ، بتشجيعك الدائم والمتواصل رغم بعد المسافات       ، جانبي  
  والشكر موصول إلى أمنا الفاضلة أم محمد الرنتيسي ، بكم في القريب العاجل 

  .ولها جزيل الشكر ،  أن أخذت على عاتقها إرسال الدواوين المختصة بالشاعر 
التـي احتـضنتنا فـي      ، وصول إلى جامعتي الغراء الجامعة اإلسالمية       والشكر م 

  .ننهل من معينها الذي ال ينضب ، محيطها وتقبلتنا طالباً 
  
  
  

  )وأحمدك وأشكر فضلك، وأتوب إليك ، أستغفر ربي ( 
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  المقدمة
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اللَّهـم ال  ، هه وعظيم سـلطانه     يليق بجالل وج    ،طيباً مباركاً حمداً  ، الحمد هللا حمداً كثيراً         
، وانفعنـا بمـا علمتنـا    ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، إنَّك أنت العليم الحكيم     ، علم لنا إال ما علَّمتنا      

، وأرنا الباطل بـاطالً وارزقنـا اجتنابـه         ، اللَّهم أرنا الحق حقاً وارزقنا إتباعه       ، وزدنا علما   
  .وأدخلنا برحمتك في عبادنا الصالحين 

  : قبلأما
ال سيما الشعر لما له من أهميـة تجـسد          ،  يبقى األدب الفلسطيني محطَّ أنظار األدباء والنقاد        

واقع الشعب الفلسطيني بانتصاراته وعزمه األكيد على مواصلة المقاومة حتى الدحر الكامـل              
، صنوفه  ومن وسط المعاناة التي واجهها الشعب الفلسطيني بكل         ، لكينونة االحتالل الصهيوني    

شـاعر  ،  أال وهو الشاعر محمد الشيخ محمود صـيام          - ابن فلسطين الحبيبة       -نبغ شاعرنا   
حيث رسم بكلماته الـشعرية معانـاة شـعب     ، الحركة اإلسالمية في فلسطين وخارج فلسطين       

وقد صدقت عباراته ألنه عايش الموقف وتجرع كأس األلم والحزن ؛ عبـر             ، فلسطين المقاوم   
 مقاومـاً  كونو تجنيده في صفوف اإلخوان المسلمين لي      ، بدأت من فقد أبيه شهيداً      مواقف شتَّى   

و أحد صنَّاع قـرار االنتفاضـة الكبـرى التـي انطلقـت فـي               ، ضد االحتالل اإلسرائيلي    
وقيادياً بارزاًَ في حركة المقاومة اإلسالمية حماس، وإبعاده عن قطاع غـزة            ، م  8/12/1987

وغيرها الكثير من المواقف التي جعلت من شـاعرنا نبراسـا يـضيء             ، إلى البلدان العربية    
  .بكلماته دروب الظَّالم التي خيمت ، بفعل غطرسة االحتالل البغيض

    الشعر صفحة يخط فيها الشاعر أحاسيسه وما يعتمل في فؤاده من            وبالنسبة ألهمية البحث ، أن 
 يعج به المجتمع مـن أحـداث سياسـية أو    أفكار ومواقف تجاه الواقع ،وينعكس بين ثناياها ما       

والشعر هو البوتقة التي تنصهر فيهـا       ...ظواهر اجتماعية أو مكونات ثقافية أو معتقدات دينية         
  .ثقافة الشاعر ورؤيته وتجاربه مع مجريات الواقع الذي يعيشه

يرا عن  لذلك ارتبط الشعر بالواقع الفكري والسياسي واالجتماعي والديني للمجتمع ،وأصبح تعب          
مواقف الشاعر من المجتمع الذي يعيش فيه ،وما يعج به هذا المجتمع من أفكـار ومعتقـدات                 

  .وعادات ،إضافة إلى ما يعترضه من أحداث ومتغيرات
 ، ثـم    م1948وكما سبق قوله فإن الشعب الفلسطيني قد مر بمنعطفات خطيرة منذ نكبة عـام               

وما ترتـب   ، ثم اتفاقيات كامب ديفيد     ، م  1987وصوالً إلى انتفاضة عام     ، م  1967نكسة عام   
ثم انتفاضة األقصى التـي ال يـزال أوارهـا          ،  وعودة السلطة الوطنية     أوسلوعليها من سالم    

 صـنعت و، هذه األحداث الجسام التي أدت إلى زلزلة فكرية وسياسية واجتماعية              ...مشتعالً
فانعكس ذلك كله على    ، طيني وأطيافه   وآفاق ممتدة أمام كلَّ ألوان الشعب الفلس      ، أفضية واسعة   

فرأينا كيف تناول الشعراء هذه األوضاع وكيف خاضـوا         ، الخطاب الشعري في أجلى صورة      
حتى لم يعد هناك من الشعراء من لم يعرج على محطة من هذه             ، وسبروا أغوارها    ،غمارها  
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قد عرف سجل الشعر    و، ويدلي بدلوه األدبي في ساحاتها المفتوحة       ، المحطات بعضها أوكلها    
التي تـشكل  ، والفلسطيني على وجه الخصوص مئات األسماء الالمعة      ، العربي الحديث عامة    

، ومنهم من تأثر وأثـر      ، منهم من تأثر ومر مرور الكرام       ، إبداعها بألوان القضية الفلسطينية     
  .ه كما هو حال شاعرنا محمد صيام وبعضهم ما زال ينافح عن رأيه وموقف

إنه ابن عسقالن التي    ،  معروف من الصعب الكتابة عن شاعر ما زال عطاؤه فياضاً            وكما هو 
فضالً عن إبعاده   ، وهو من الذين عاشوا النكبة واكتوى بنيرانها        ، وسم أهلها منذ القدم بالتدين      

   لتنـوير األمـة وتثويرهـا ضـد    ، وقد اعتلى منبر الـشعر  ، عن الوطن قسراً أكثر من مرة      
، اً مثل ما اعتلى منبر المسجد األقصى خالل الثمانينات ليوقظ األمة من سـباتها        تمام، المحتل  

لكل هذه المالبسات وغيرها مما ال يتسع المقام         ...وهو أحد أقطاب الحركة اإلسالمية الفاعلين       
شعر محمد صيام بين اإلخالص الـديني وااللتـزام         " لذكره رأيت أن يكون موضوع دراستي       

اولة للكشف عن أثر توجهه الديني على مواقفه الوطنية وآرائه في الحلـول             في مح ، " الوطني  
  وما يحفزني كطالبة ارتأيت البحث عـن شخـصية         ، المتداولة للقضية الفلسطينية وكيفية حلها      

  ...عطي شخصية بحثي حقها المفروض تحلم بأن تلثم ثرى القدس الطاهر أن ت
ام ؛ حيث انتظرنا ما يربو الستة أشهر ونحـن          ومن صعوبات البحث ندرة دواوين الشاعر صي      

فما زلنا بين أمل ورجاء حتى كـشف اهللا         ، ننتظر وصول الدواوين الشعرية من اليمن السعيد        
  .الغمة وأفلج الصدر برؤيتها والحمد هللا الذي به تتم الصالحات 

  :منهج البحث 
  .اته أرى أن المنهج الوصفي التحليلي هو األنسب لطبيعة الموضوع وحيثي

  :وقد استدعت طبيعة الموضوع وغايته أن تتوزع مباحثه على 
يتناول أولها حياة الشاعر والمؤثرات الفاعلة في شـاعريته ؛ الـسياسية منهـا    : أربعة فصول   

 يخصص الفصل الثاني لرصد تجليات توجهه الديني فـي دواوينـه             و ،والدينية واالجتماعية   
حثين يخـصص األول منهمـا لدراسـة تفاعلـه مـع            ويتوزع الحديث فيه على مب    ، الشعرية  

ويخصص الثاني لتتبع آثـار ثقافتـه       ، المناسبات الدينية وكيفية توظيفها لخدمة قضيته وموقفه        
أما الفصل الثالث فيخصص لدراسـة تجليـات مواقفـه     . الدينية على معاني شعره ومضامينه      

لسطينية منذ النكبة حتى يومنـا      الوطنية في شعره ويتوزع الحديث فيه على مفاصل القضية الف         
 أدوات التشكيل الـشعري     إلى يتعرف    أن وتختم الدراسة بالفصل الرابع الذي يحاول     ، الحاضر  

  ويتوزع الحديث فيـه علـى مبحثـين يـدرس  األول منهمـا اللغـة                ، " محمد صيام   " عند  
  .ويدرس الثاني الرمز والصورة ، والموسيقى 

  ...وتوصياته ، صد فيها أهم نتائج البحث حيث نر، وأخيراً خاتمة المطاف 
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  .. بمصادر البحث ومراجعه ثبتوبعدها 
  

  )فهو المستعان وعليه التكالن ، واهللا نسأل أن يهدينا سواء السبيل ( 
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  الفصل األول

   في شاعريتهحياة الشاعر والمؤثرات الفاعلة
  

  .نشأة الشاعر وصدق االنتماء _ أوال 
  .المؤثرات السياسية واالجتماعية _ ثانيا 
  .المؤثرات الثقافية والدينية _ ثالثا 
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  :النشأة وصدق االنتماء _ أوال 
ألم مـصرية  ،  ميالدية )1935( محافظة الشرقية بمصر سنة فيوِلد الشاعر محمد صيام       
إلـى   ه مـن مـصر    السادسة من عمره بصحبة والـد      فيوانتقل وهو صبى     ، فلسطينيوأب  

 فـي وأنهى دراسته اإلبتدائية ، جنوب فلسطين   " جورة عسقالن "حيث قريته األصلية    ، فلسطين  
،  ميالدية   )1948 ( العام في الفلسطيني تعرض لها الشعب     التيهذه القرية قبل الهجرة القسرية      

كمل تعليمه وأ .حيث أنهى دراسته اإلعدادية والثانوية ، فكانت وجهته وأسرته إلى قطاع غزة 
  . التابعة لألمم المتحدة " األنروا"على نفقة وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

  ، جامعـة القـاهرة      / اللغة العربية وآدابها من كليـة اآلداب         فيفحصل على درجة الليسانس     
  .ميالدية ) 1959(

فح الفلسطينية   مدينة ر  فيوعاد إلى قطاع غزة ؛ ليعمل مدرساً للغة العربية والتربية اإلسالمية            
 فيميالدية انتقل بعده للعمل مدرساّ      ) 1959/1960 (الدراسيوهو العام   ، لمدة عام واحد فقط     

ثـم  ،  اإلدارة المدرسـية   فـي ميالدية ثم عمل    )  1960  (وزارة التربية والتعليم الكويتية سنة    
  .موجهاً فنياً للغة العربية 

دراسـته     ميالديـة إلكمـال   )1969( العام فيية وابتعث الشاعر إلى المملكة العربية السعود   
كليـة  .  اللغة العربية وآدابها من قسم اللغة العربيـة     فيفحصل على درجة الماجستير     ، العليا  

وواصـل  ،  ميالديـة    )1980( العـام    فيالشريعة والدراسات اإلسالمية بمكة المكرمة وذلك       
 العربية وآدابهـا مـن كليـة اآلداب         اللغة في الدكتوراهاستكمال دراسته ؛ فحصل على درجة       

  .جامعة أم القرى بمكة المكرمة
آخر    والتعليم لعام       وزارة التربية  فيويعود الشاعر ثانية إلى دولة الكويت ؛ ليواصل عمله          

 الجامعة اإلسالمية بغزة وذلك ابتداء من العـام         فيميالدية ثم ابتعث للعمل     )  1983 /1982 (
مـن     وتولى إدارة الجامعة اعتباراً من شهر ديـسمبر         ،  ميالدية   )1984 / 1982 (الجامعي

 ساهم  الذي وفى هذه الفترة كان خطيباً للمسجد األقصى المبارك األمر           ميالدي  )1984  (العام
 أكثـر   فـي  ظهرت   التيتلك األصالة    ، والديني الوطني تأكيد أصالة انتمائه     يمساهمة فاعلة ف  

  .)1( باحات األقصى المبارك في أيام الجمعة في من موقف منها خطبه المتتالية
  
  
  

_______________  
  .www.4shared.com .أرسلها الشاعر محمد صيام بخط يده  )1(

http://www.4shared.com


 

7 
 

  أبعدته سلطات االحتالل من ، وبعد مرور أربع سنوات على إدارته للجامعة اإلسالمية بغزة    
 يغادرهـا إلـى     التي إلى الكويت    ليعود،  ميالدية   )28/7/1988 (وطنه فلسطين وذلك بتاريخ   

 مدينة صنعاء   في السودان عدة سنوات ليستقر به المقام        فيويقيم   ، العراقيالسودان بعد الغزو    
  .ميالدية )  1994(اليمنية منذ العام

عـدة مؤسـسات      فـي وعضواً  ،  اليمن   فييعمل الشاعر اآلن رئيساً لرابطة علماء فلسطين        
األمـة     وعلمـاء    ومفكـري قضايا األمة اإلسالمية مع قـادة        وقع عدة بيانات تهم      ،عالمية  

وبيان ، ) م  1/9/2003(بيان العلماء والمفكرين حول جريمة النجف بتاريخ        : مثل  ، اإلسالمية  
   العـام )اإلسـالمي النفير   (وبيان   ، )2003( سنة   في،  مع انتفاضة األقصى المبارك      تضامني

وله خطب   ، ) م 2001 ( سنة في )أقصانا ال هيكلكم   (وبيان   ، )م12/10/2000  (وذلك بتاريخ 
،  على موقع المشكاة     ) فلسطين في الجهاديتجربة العمل   (خطبة  : نترنت مثل   اإلمنشورة عبر   

وقـع فيـه    )  بين االتفاق واالفتراق   اإلسالميالعمل  (مؤتمر  : حضر عدة مؤتمرات دولية مثل      
  .)م 14/7/2004(بتاريخ     وذلك )قالحركات اإلسالمية بين االتفاق واالفترا(على بيان 

  :إصدارات الشاعر 
  :وھى ، أصدر الشاعر عددا من الدواوین الشعریة 

  .م 1981 سنة -  الكویت في طبع - دعائم الحق - 1
  .م 1982 سنة - الكویت في طبع -  عشرة أجزاء في ملحمة البراعم - 2
  .م 1987 سنة - األردن في طبع -  میالد أمة - 3
  .م 1990 - الكویت في طبع -ق سقوط الرفا- 4
  .م 1990 سنة - الكویت في طبع -  دیوان االنتفاضة - 5
  .م 2004 - الیمن فيطبع -  االغتیال منھج االحتالل - 6
  .م  2007 -  طبع في الیمن - دیوان ذكریات فلسطینیة  - 7
  .)1(م 2008 - الیمن في طبع - المخابرات العامةفي دیوان یوم - 8
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  :المؤثرات السياسية واالجتماعية _ ثانياً 
  :المؤثرات السياسية _ 1

وهى مؤثرات انـدلعت    ، ؤثرات سياسية صعبة ومعقدة     م ب الفلسطيني     زخرت حياة الشعب    
 أرض فلسطين   فيهود وطناً قومياً     منح الي  الذي،  ميالدية   )1917 (سنة المشئوممع وعد بلفور    

ودافع كسب  ، دافع االستعمار   : أقواها  "  ولدوافع كثيرة    الفلسطيني العربيعلى حساب الشعب    
  ) .1" ( ألمانيا والنمسا فيالعناصر اليهودية 

تحقـق الكيـان    ،  هو وعد من اليملك لمـن اليـستحق          الذي ، المشئوموعلى أثر هذا الوعد     
 مـا  تراوحـت  التي والمآسيفتوالت على هذا الشعب الويالت     ، ين   أرض فلسط  في الصهيوني

وقد عانى شاعرنا ما عانـاه أبنـاء   ، فأصبح بال وطن وال هوية    ، بين القتل واإلبعاد والتشريد     
وعرف ، عانى حر الصيف و قر الشتاء       ، فقد مر بأهوال الهجرة واكتوى بنار بؤسها        ، جلدته  

 جسد شاعرنا ليترجم بقلمه الكلمات المصورة       في الوطنية تسرى    وبدأت دماء ، الفقر والحرمان   
 فـي وأثـرت  ،  ترتبت علـى النكبـة      التيومن المؤثرات السياسية     ، الفلسطينيلحال الشعب   

حيث كابد الالجئون من أبناء فلسطين أهواالً ينوء بها         " ، شاعرنا قضية الالجئين وحق العودة      
،  حراً وال قـراً      تقيال  ، مهلهلة   خيام   فيكارثة مباشرة    أول األمر عقب ال    فيفعاشوا  ، البشر  

 ولكـي ، ين كان يسقط المطر وينحدر السيل يجرف معه هذه الخيام بما فيها ومـن فيهـا                 وح
 " لالجـئ وأصبحت الخيمة السوداء رمزاً    ، تتماسك وتقاوم لجأت هيئة األمم إلى طالئها بالقار         

)2. (  
وخاصة مـن   ،  نفوس الفلسطينيين    فيالحسرة الحقيقية    مبعث األلم و   الجئ     وأضحت كلمة   

  .أمثال شاعرنا محمد صيام ، أخذوا على عاتقهم حمل هم هذه القضية 
ويصدر قرار للجمعية العامة رقـم     ، ويتحول الفلسطينيون إلى الجئين ينتظرون معونات العالم        

 ميالديـة  )19/11/1948( فـي يقضى بإنشاء صندوق خاص لالجئين الفلـسطينيين        ) 212( 
وأنه يجب أال تستمر    ، إن وضع الالجئين الفلسطينيين اآلن حرج        : " يليونص هذا القرار ما     

  ) .3" (المساعدة فحسب كثيراً إذا ما أريد تجنب الكارثة 
  ،  ميالدية )1956 (سنة على مصر الثالثيوتتوالى المؤثرات السياسية ولعل أبرزها العدوان 

  
________________  

دار االسـتقالل للدراسـات     ،)الـسياسي الـشعب والحـضارة والتـاريخ       (:فلسطين،بيان نويهض الحوت  )1(
  .459ص،م1991،بيروت،الطبعة األولى،والنشر

  .77ص،بدون طبعة،1860/1960 فلسطين من سنة في المعاصر العربياألدب :يكامل السوافير.د)2(
  .715ص،1948_1937)2(ج،طينيةوثائق القضية الفلس، للدراسات والتوثيقالقوميالمركز )3(
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 فـي  خطاب لـه     في جمال عبد الناصر     المصري أعلنه الرئيس    الذيإثر تأميم قناة السويس     " 
 الغربيفسدد بذلك ضربة قاصمة لمصالح ونفوذ االستعمار         ، )م26/7/1956(اإلسكندرية يوم   

ت إليهمـا   ونتيجة لذلك تداعت بريطانيا وفرنسا لتدارس الوضع واالتفاق على الـرد وانـضم            
،  قريـة سويـسرية      في أحد البيوت الريفية     فيفاجتمعت األطراف الثالثة    ، إسرائيل فيما بعد    

ثم تتـدخل بريطانيـا وفرنـسا       ، واتفقوا على أن تشن القوات اإلسرائيلية الحرب على مصر          
  ودخلت القوات اإلسرائيلية قطاع غزة يوم، وتوجه إنذاراً لمصر  ،بدعوى وقف إطالق النار 

كما تحركـت القـوات البحريـة       ، وبعدها بيومين تحركت نحو سيناء      ، )م  10/1956/ 29 (
كمـا  ، ف المدن المصرية والتجمعـات الـسكانية        صوالجوية البريطانية والفرنسية وأخذت تق    

حاولت إنزال قواتها الحتالل مدن القناة من الجهة الغربية بعد أن تكون القوات اإلسرائيلية قـد          
  .جهة الشرقية احتلتها من ال

وعن طريق األمم المتحد طالبت الواليات المتحدة        ، السوفييتيولكن بسبب الضغط من االتحاد      
 العدوان واالنسحاب بعد ترتيب دخول قوات طوارئ دولية إلى سـيناء            من الدول الثالث وقف   
  .اإلسرائيلية ودخولها إلى قطاع غزة أيضاً _ على الحدود المصرية 

  ) .1 ." ()م1957( شهر تموز فيإلسرائيلية من المناطق المحتلة فانسحبت القوات ا
 حيـث يـسكن   سخان يـون وقد اقترفت القوات اإلسرائيلية العديد من المجازر أبشعها مجزرة   

   يومفي: " موثقاً ما حدث ، يقول الدكتور إحسان األغا ، شاعرنا فشهد المجزرة هو وأهله 
،  سـهيال    وبني خزاعة وعبسان    في: منطقة الشرقية    ال في كانت ذروة القتل     )م3/11/1956 (

 منطقـة الزنـة     فـي  كانت الـذروة     )م4/11/1956(وفى يوم   ، وفى المعسكر   ، وفى المدينة   
  .ومنطقة القرارة ، ) الفيايضة:(

 ، سخان يـون   بحر   شاطئ وتل ريدان على     الموصى وصلت إلى منطقة     )م5/11/1956 (وفى
  ) .2 " (خان يونسحتى رحيلهم األول عن )م 7/3/1957 (واستمرت متقطعة حتى يوم

حيث استكملت القوات اإلسـرائيلية     ، ميالدية  )1967( تلت النكبة نكسة   التيومن هذه المؤثرات    
هـذا باإلضـافة إلـى      ، فاحتلت الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة         ، احتالل فلسطين   
  .ى األردن ولبنان وهضبة الجوالن السورية وبعضاً من أراض، صحراء سيناء 

أحـرق المـسجد   "  مأساة حريق األقصى حيث      فيوتتوالى المؤثرات السياسية لتتمثل بعد ذلك       
  ،  وأتت النار على المنبر العظيم منبرصالح الدين )م21/8/1969(األقصى المبارك بتاريخ 

_______________  
  .119ص،م2004طبعة،أطلس تاريخ العالم القديم والمعاصر: أبو غضيبهاني)1(
ــا.د)2( ــسان األغ ــونس:إح ــان ي ــهداؤهاخ ــصمود/1956( وش ــة وال ــة )المذبح ــز الفجرللطباع مرك

  .104ص،م1997طبعة،القاهرة،والنشر
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فأصـدرت الهيئـة    ، ) 1" (أتت على جزء مهم من الناحية الجنوبية للمسجد األقصى المبارك           
 تذكر فيه العديد    )م2/9/1969( بياناً بتاريخ    العلمياإلسالمية بالقدس برئاسة الشيخ سعد الدين       

 القدسـي لقد بدأت التحرشات بالحرم     "  حيث تقول فيه     القدسيمن الجرائم والتحرشات بالحرم     
وكان التمهيد لذلك بالمباشـرة بهـدم المنـازل والمـساجد           ، منذ بداية االحتالل لمدينة القدس      

 فـي ا بدعوة المـواطنين  وختمت بيانه... حارة المغاربة منذ اليوم األول لالحتالل        يوالزوايا ف 
وأن يؤم المواطنين صالة الجمعـة  )م 3/9/1969(الداخل والخارج إلى اإلضراب يوم الخميس  

  ) .2" ( المسجد األقصى المبارك في
   : فلسطينفيالحركة اإلسالمية _

 صـقلت وبنـت   التيأحد العوامل ،  فلسطين بنشأتها وكيانها المنتظم  فيتعد الحركة اإلسالمية    
تبـين  ،  أوج النهـار  فـي  كانت كالجذوة المشتعلة     والتي،  األولى لدى شاعرنا     نتماءاالجذور  

  . السليم لمن أراد أن ينهج سبيل الدفاع عن هذه األرض المباركة السويالطريق 
 إلى العشرينيات   ديني ثقافي فلسطين باعتباره حركة إحياء      في اإلسالميوترجع جذور التيار    " 

وإصـالح  ،  الدعوة إلى العودة إلـى الـدين       في نشاط هذه الحركة     وتمثل ، الحاليمن القرن   
فنجـد أن   ،  مصر إلى فلسطين     في الدينيوقد امتد التأثير    ،  لمواجهة اإللحاد    والتصدي، الفرد  

 لهـا تأثيرهـا علـى الـساحة         )م1927( مصر عـام     في نشأت   التيجمعية الشبان المسلمين    
 المـدن   فـي وأقيم عدد من الجمعيـات      ،  فلسطين   فيالفلسطينية حيث تم تأسيس تنظيم مشابه       

وكان الهـدف المعلـن لتلـك       ،  مصر   في للجمعية   الرئيسيالفلسطينية المختلفة ترتبط بالمقر     
 الحيـاة الـسياسية أو      فـي الجمعيات هو االقتصار على نشر القيم اإلسـالمية دون التـدخل            

ن الناحية العملية االبتعـاد عـن   إال أن هذا الهدف المعلن لم يكن يعنى م، الصراعات الحزبية  
  ) .3 " (والصهيوني البريطانيالقضايا العامة للمجتمع والصراع مع الوجود 

بسبب عدم  "  بعد قيام الكينونة الصهيونية      الدينيبدأ يتصاعد التيار    ، ومع مرور األيام والسنين     
ـ   الزعامات واألحزاب   فيالثقة   ذي لقيـه موقـف   الوطنية الفلسطينية والتعاطف واالحتـرام ال

  ) .4 " ()م1948( حرب فلسطين فياإلخوان المسلمين 
 ، )م1967(حيـث هزيمـة حزيـران   ) " م1967(ويزداد دور هذه الحركة وضوحاً بعد عـام    

  وتراجع 
____________________  

  .148ص،م1992، 1ط،دار الفرقان، االنتفاضة المباركةيدور الحركات اإلسالمية ف:تيسير جبارة.د)1(
  .150 وص147سابق صال)2(
  .379ص،1997 عمان 1ط،المدخل إلى القضية الفلسطينية:عبد الستار قاسم وآخرون.د)3(
  .383ص،السابق)4(
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 فترة من فترات الـصراع أمـالً تعلقـت بـه            فيالمد القومي واليساري الذي شكل               
ظيمية األولى للحركـة  ويمكن اعتبار النواة التن  " ، ) 1" (الجماهير الفلسطينية من أجل التحرير      

 مـسئولون  حيث تقدم اإلسالمي المجمع في السبعينيات ممثلة   فيالسياسية اإلسالمية الفلسطينية    
 قطاع غزة بطلب إلى سـلطات االحـتالل لتـشكيل جمعيـة             في حركة اإلخوان المسلمين     في

 للمجمـع   لنيالعوقد أدى الوجود    ، للقيام بنشاطات ثقافية وتربوية     ) اإلسالميالمجمع  (إسالمية  
 النشاطات الثقافية واالجتماعية إلى زيادة نفوذ جماعـة اإلخـوان           في ودوره الفاعل    اإلسالمي
  .)2" (المسلمين 

تمكنت الحركة اإلسالمية مـن  " وفى فترة الثمانينات تتوالى المؤثرات والعوامل السياسية حيث      
 أن يرد ذلك إلى العوامل      ويمكن،  المناطق المحتلة    فيإيجاد أرضية راسخة ومتسعة لوجودها      

  :التالية 
   .اإلسالميتكوين نواة تنظيمية لجماعة اإلخوان المسلمين المتمثلة بالمجمع  -1
 . القطاع فيسيطرة جيل من الشباب المتعلم على قيادة جماعة اإلخوان المسلمين  -2

 . المتسم بالعودة إلى الدين الفلسطينيالتوجه العام لدى الشارع  -3

 .انية نجاح الثورة اإلير -4

 . البالد العربية المجاورة فيتصاعد تأثير الحركة اإلسالمية  -5

 . لبنان في تلقتها التيانحسار تأثير منظمة التحرير الفلسطينية بعد الضربة القاسية  -6

 .تراجع الفكرة القومية بشكل عام  -7

 لمقاومة االحـتالل    عسكري قطاع غزة إلى تكوين تنظيم       فيتوجه اإلخوان المسلمين     -8
)"3. ( 

 المحتلة تنظيم حركـة المقاومـة       األراضي في اإلسالمي مقدمة تنظيمات التيار     في ويأتي
وما يمجد تـاريخ    ،  فلسطين   فيوهو أحد أجنحة اإلخوان المسلمين      ،  حماس   –اإلسالمية  

هذه الحركة المباركة تزامن انطالقها مع اندالع البوادر األولـى لالنتفاضـة الفلـسطينية              
   .)م1987(المجيدة عام 

 أواخـر   فـي  ظهـرت    التي اإلسالمي أيضاً حركة الجهاد     اإلسالميومن تنظيمات التيار    
   ، جذورها إلى اإلخوان المسلمينيوترجع هذه الحركة ف" ، وأوائل الثمانينات ، السبعينات 

____________________  
  .383ص،السابق)1(
  .383ص،السابق)2(
  .383ص،نفسه)3(
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 طروحات جماعة اإلخوان المسلمين ومواقفهم وأسـلوب        حيث كان ظهورها احتجاجاً على    
  ) .1" (عملهم طويل النفس حيال القضية الفلسطينية 

 تبشر بصحوة حقيقيـة قـد ملـت    ،غزة ومن ثم ومن غير موعد مسبق تتلبد سماء  بغيوم         
وتسطر فوق ثـرى الـوطن      ، وآلت على نفسها رفع راية الجهاد عالية خفاقة         ، االنتظار  

 جـذوتها   مشعلي نفوس   في أيقظت   التيحروف االنتفاضة المباركة    ، إلباء  حروف العز وا  
  . هذه الدنيا في ال تعدلها أي معانٍ والتي،  االنتصار الحقيقية معانيألولى ا

 كان لها التأثير المباشر على شعب فلسطين عامـة وعلـى      التيإذ إنَّها االنتفاضة المباركة     
ومن هـذه  ، االنتفاضة المباشرة وغير المباشرة وقد تعددت أسباب   ، شاعرنا بصفة خاصة    
   :يلياألسباب المباشرة ما 

  :استشهاد بعض الشباب من الحركة اإلسالمية  -1
 بين مجموعـة  إسرائيلي نشبت معركة حامية الوطيس عند حاجز )م6/10/1987(حيث وفى   " 

اءت نجدة أخرى    حي الشجاعية وج   في وبين قوات األمن اإلسرائيلية      اإلسالميمن أبناء الجهاد    
واستشهد على أثرها أفراد المجموعـة األربعـة وقتـل رجـل      ، لقوات األمن وجرت معركة     

  ) .2" ( فيكتور أورجوان اإلسرائيلياالستخبارات 
  :غزة  يطعن مستوطن ف -2

 وكان هدفـه تحـدى      )م6/12/1987( غزة   يحيث جلس مستوطن بمنطقة مكتظة بالسكان ف      " 
  ) .3" (لمجاهدين بطعنه وأرداه قتيالً فقام أحد ا، الشعور اإلسالمي 

  :دهس أربعة من شباب غزة  -3
 بـدهس مجموعـة مـن    )م8/12/1987(قام سائق شاحنة صهيوني فجر يوم الثالثاء الموافق       

 فيالواقعة  ) عيون قارة (بالقرب من القرية الفلسطينية     ، العمال الفلسطينيين على الطريق العام      
، ) ريـشون لتـسيون  ( أطلق عليها اسـم     والتي،  عام النكبة    في احتلتها إسرائيل    التيالمناطق  

 الفلـسطيني انطلقت جموع الشعب    ،  الغطرسة   معانيونظراً لما ينطوي عليه هذا الحادث من        
ا األسباب غير المباشـرة النـدالع       أم، للتعبير عن غضبهم العارم ورفضهم الظلم واالستبداد        

  :منها ، االنتفاضة فعديدة 
  

________________  
  .397ص،مرجع سابق ،المدخل إلى القضية الفلسطينية:عبد الستار قاسم وآخرون.د)1(
  .40ص،مرجع سابق،دور الحركات اإلسالمية:ةتيسير جبار.د)2(
  .14ص،السابق)3(
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   :الصهيونياالستيطان -1
 قـام عليـه الفكـر       الـذي  األساسـي    الفكري فلسطين المحور    فيشكل االستيطان           " 
بـل ظـاهرة    ، رغم أن االستيطان كفكر وواقع لم يكن من اختراع الـصهيونية             ، الصهيوني

استعمارية جاءت نتاجاً للتطورات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التـي أحـدثتها الثـورة             
رافـق هـذا   "..  حيـث  االستيطانيوتطور الفكر ، )1" ( بعض الدول األوروبية    فيالصناعية  

مشاريع االستيطانية لفلسطين التي طرحتها وتبنتها الدول االسـتعمارية         اإلطار العام لألفكار وال   
ـ        ، الغربية    والحاخـام تـسفي كاليـشر       ينشاط عدد من المفكرين اليهود كالحاخام يهودا القلع

وقد أدى هذا النشاط بدوره إلى تبلور عدد مـن الجمعيـات            .... والحاخام صموئيل موهيليفر    
ومن أبرز هذه الجمعيات    ،  فلسطين   في إقامة وطن قومي لليهود      اليهودية الداعية والناشطة إلى   

  :الجمعيات والحركات التالية ،  الصهيوني االستيطاني الفكر في كان لها دور مميز التي
 ت هذه الجمعية الصهيونية عامتأسس، )العالمي اليهوديالتحالف  ( :جمعية األلياسي  - أ

 بهـا  نادي التيإثر الدعوات   ، ود هناك    باريس على يد بعض الناشطين اليه      ي ف )م1860( 
  . فلسطين فيالحاخام تسفي كاليشر لتأسيس جمعيات هدفها االستيطان اليهودي 

 جامعـة   فـي أنشئت هذه الجمعية على يد مجموعة من الطلبة اليهود          :  جمعية البيلو    -  ب
ألنها كانت تدعو اليهـود     ) بيلو(وأطلق عليها اسم     ، )م1882(خاركوف الروسية عام    

يا بيت يعقـوب    ، إذا لم أساعد نفسي فمن يساعدني       ( لهجرة إلى فلسطين تحت شعار      ل
 ) .هلم نذهب 

 التـي ،  عبارة عن مجموعة من الجمعيـات اليهوديـة   هي:  جمعيات أحباء صهيون    -  ت
 فـي كرد فعل على المذابح التي تعرض لها اليهـود  ،  دول أوروبا الشرقية   فيأنشئت  
 أوروبـا   فـي أنشئت مجموعة أخرى من الجمعيات      كما  ، )م  1882-م  1881(روسيا  

 ) .2" (الغربية باسم أحباء صهيون كان معظم أعضائها من يهود أوروبا الشرقية 

  : الضفة والقطاع في الممارسات اإلسرائيلية التعسفية ضد األهالي -2
 حركـة المـواطنين    فيفمن إغالق الطرق والتحكم     ،         تتعدد الممارسات العنصرية    

اقتحام ،و االعتقاالت المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني        ،  وإلى المناطق الفلسطينية     من
 قيـام   فـي كل هذه العوامـل سـاهمت       ، البيوت ليالً بحثاً عن مطلوبين لقوات االحتالل        

  .االنتفاضة األولى 
______________________  

بيـت المقـدس للنـشر      ،1ط،1993-1967 القـدس    فـي االسـتيطان الـصهيوني     :رشيد عناب  محمد)1(
  .24ص،م2001،والتوزيع

 .32ص،السابق)2(
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 : الهوية الوطنية -3

، هي جماع المميزات والخصائص المتفردة      " ..        يمكن تعريف الهوية الوطنية بأنها      
التي تتصف بها جماعة من الجماعات على أسس من التاريخ والتراث والعقيـدة واألبعـاد       

 يعـاني  )م1948( العام يومن جراء النكبة ف، ) 1."(وغيرها ، افية النفسية والبيئية والجغر  
 نعاني من محاوالت التـذويب      – نكفلسطينيي –إننا  " ، الفلسطينيون من إمكانية فقد الهوية      

 وعلـى مـستوى     – كفرد وكجماعة    –على مستوى اإلنسان    ، بأشكاله المختلفة   ، المتعمد  
رافيـة تتميـز بعبقريتهـا المكانيـة        وكبيئـة جغ  ،  كيـان سياسـي      ي كوطن ذ  -األرض

  .وخصوصيتها التاريخية واالستراتيجية والعقائدية 
.  عـن الـوطن   القسريإن كثيراً من أبناء الشعب الفلسطيني يعانون من الشتات والتغييب     

للفقدان التـدريجي وغيـر المتعمـد       ، وهم بذلك معرضون أكثر من غيرهم وبشكل حاد         
بكل خصائصه النفسية واالجتماعيـة والتاريخيـة       ، ذا الشعب   كأبناء له ، لهويتهم الوطنية   

فالشعب الفلسطيني موزع على عدة بقـع       ، ) 2." (بل الحضارية على العموم     ، والعقائدية  
أراضي الثمانيـة واألربعـين أو مـايعرف        ، الضفة الغربية   ، قطاع غزة   : جغرافية منها   

 وغيرهـا مـن     العربيدول الخليج   ، العراق  ، سوريا  ، األردن  ، لبنان  ، بالخط األخضر   
  .الدول والبلدان العربية واألجنبية 

  :اإلعتداء على المقدسات اإلسالمية والمسيحية  -4
 متواصلة من قبل الصهاينة     اعتداءات        تعرضت المقدسات اإلسالمية والمسيحية إلى      

ات والمظاهرات  ورغم االحتجاج ، فدخلوها مع كالبهم دون االهتمام بقدسية هذه األماكن         ، 
الصارخة ضد هذه األعمال إال أن سلطات االحتالل لم تكترث بهذه االحتجاجـات وبـذلت    

  .جهدها إلخماد المظاهرات 
فقد أحـرق الـصهاينة منبـر       ، كما تعرضت المقدسات اإلسالمية أيضاً إلى هدم وحرق         

ـ  ، )م21/8/1969( المـسجد األقـصى المبـارك فـي          فيصالح الدين األيوبي     ت فقام
واقتحم الجيش اإلسرائيلي الحرم    ، مظاهرات ضخمة انطلقت من المسجد األقصى المبارك        

كما حاول اإلسرائيليون أن يفجروا     ،  فجرح العشرات     ؛ القدسي وأطلق في ساحة األقصى    
  .كما حاولوا تفجيره بواسطة الطائرات من الجو ، األقصى بوضع متفجرات بداخله 

  
______________  

  .13ص،م1998، 1ط،)الحضاريالهوية السياسية واالنتماء (الفلسطينيون:حمود األسطلرياض م.د)1(
  .19ص،السابق)2(
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من قبـل الجـيش      ، )م11/4/1982( فيوقد جرى اعتداء إجرامي على المسجد األقصى        
ووصلت رسائل استنكار كثيـرة  ، اإلسرائيلي واستشهد عدد من المصلين وجرح العشرات       

المية إلى الشيخ العلمي تستنكر هذا االعتداء اإلجرامي على أولى          من مختلف األماكن اإلس   
"  و فـي    ،وهناك الحفريات تحت مدينة القدس    ، ) 1." (القبلتين وثالث الحرمين الشريفين     

اندلعت الحرب المشهورة بحرب األيام الـستة بـين إسـرائيل           )م  1967( حزيران عام    5
احتالل إسرائيل لقطاع غزة وسيناء والضفة       أسفرت عن    والتي، والدول العربية المجاورة    

 وبـدأت التحركـات     ض تلك السنة إال   ولم تم ..الغربية لألردن وهضبة الجوالن السورية      
  . حفريات حول المسجد األقصى ياإلسرائيلية من أجل البدء ف

وكان الهدف الرئيسي وراء هذه الحفريات اإلسرائيلية التوصل إلى مكـان الهيكـل األول              
وبهذه الحجة الواهية أخذ العدو اإلسرائيلي بالحفر ليل نهار حتـى           ، ) 2" (الثاني  والهيكل  

وغيرها من الشقوق التـي     ، فوقعت شجرة معمرة تربو عن األلف سنة        ، المدينة المقدسة   
  .حدثت في أرضية المدينة المقدسة 

واكتوى بنـار  ،  المباركة   االنتفاضةلقد تأثر شاعرنا بكل هذه األحداث التي أدت إلى تفجر           
 فـي  إقامتـه  بإنهـاء حيث أصدر الحاكم العسكري قراراً ، ممارسات االحتالل الصهيوني  

وبعد سنوات اضـطر    ،  السودان الشقيق    ي اضطره إلى اإلقامة ف    الذيقطاع غزة ؛ األمر     
وهناك بعيداً عن ثرى الوطن بدأ الشاعر صـيام فـصالً           ، للتوجه إلى اليمن واإلقامة فيها      

، وفـضح ممارسـاته الهمجيـة       ، صول مقاومة االحتالل الصهيوني الغاشـم       جديداً من ف  
وانفجرت الخطب السياسية والقصائد الشعرية على لسانه حمماً تلهب مشاعر األمة السادرة            

  .وتفضح الممارسات الصهيونية ضد أبناء شعبه ، في غيها 
ـ  فتحل حادثة اإلبعاد إلى مرج ، وتتجدد المؤثرات مع توالي السنين      جنـوب  يالزهـور ف

 فلـسطيني بحملة اعتقاالت جماعية بـين      حيث قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلية      " لبنان  
وذلك في أعقاب اكتشاف جثة نسيم توليدانو جندي حرس الحدود الذي           ، األراضي المحتلة   

، اُحتجز كرهينة من قبل حركة المقاومة اإلسالمية حماس قبل يومين من ذلـك التـاريخ                
ما لـم تقـم     ، لحركة قد بعثت تحذيراً للسلطات اإلسرائيلية تهدد فيه بقتل الجندي           وكانت ا 

وبتاريخ ، بإطالق سراح الشيخ أحمد ياسين قائد الحركة حتى التاسعة من مساء ذاك اليوم              
  وفي ساعات ، معتقل ) 1600( ديسمبر ارتفع عدد المعتقلين في هذه الحملة إلى نحو 16

______________________  
  .37ص،دور الحركات اإلسالمية في االنتفاضة الفلسطينية المباركة:تيسير جبارة.د)1(
  .8 ص،2ط،الحفريات اإلسرائيلية حول المسجد القدسي الشريف:أحمد العلمي.د)2(
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  صدر في أعقابها ، المساء عقدت جلسة طارئة للمجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر     
ومن أجل الحفاظ على النظام العام فإن رئيس ، الطوارئ على ضوء حالة : قرار جاء فيه 

بإصدار ، الوزراء ووزير الدفاع مخول بأن يأمر الضباط في يهودا والسامرة وقطاع غزة 
  ) .1" (أوامر إبعاد مؤقتة دون التأخير 
 صدر األمر العـسكري  )م1992( ديسمبر 16وبتاريخ " ، ويدبر اليهود ما مكروا له حيث     

متـان  ،  عن قائد قوات جيش الدفاع اإلسرائيلي في قطاع غزة        )م1992(نة   لس 1086رقم  
  ) .2" (فلنائي يقضي بإبعاد مائة وثالثة وستين فلسطينياً من قطاع غزة 

ممن كانوا معه في الحركـة داخـل   ، وكان من بين المبعدين أصدقاء للشاعر محمد صيام  
  . القطاع

، ال تستـساغ  ، س الشاعر صيام غصة وألـم  وتتوالى المؤثرات الجسام التي تركت في نف     
 الشرق  يويحل خبر مشاريع التسوية السلمية للصراع العربي اإلسرائيلي وعملية السالم ف          

وأما عن مشاريع التسوية التي كانت تهدف إلى إجراء مفاوضات بـين العـرب            ، األوسط  
ضياع الشخصية  تهدف إلى   ، إذ إنها مشاريع تهدف إلى ضياع الوطن العربي         ، وإسرائيل  

، إنها ألن المفاوضات الفاشلة من قبل أن تبدأ ألن بني صهيون ال وفاق معهـم                ، العربية  
  .وال سالم حتى يرث اهللا األرض ومن عليها 

التي ال تبعث في النفس سوى المرارة والتألم لمـا آل إليـه        ، وتتعدد تلك المشاريع اليائسة     
  :وتتوالى تلك المشاريع كاآلتي ،  حال واهللا هو المستعان على كل، حال العرب 

  :م 1967مشاريع السالم قبل حرب حزيران  -1
حدثت في فلسطين بين الشعب الفلسطيني والعصابات المسلحة اإلرهابيـة           " والتي        
في أواسط األربعينات وفي ظل االنتداب البريطاني أصدرت الجمعيـة العامـة            ، اليهودية  

 القاضي بتقسيم فلسطين بين العـرب       )م2/11/1947 ( في 181لألمم المتحدة قرارها رقم     
  ) .3" (واليهود 

  :م 1967مشاريع حل الصراع قبل وبعد حرب  -2
ومشروع جاما األمريكـي    ، )م1952 ( تشرين الثاني  26بتاريخ  ،    وهو المشروع النرويجي    

ومـشروع تـونس    ، ) م21/11/1956(ومـشروع إسـرائيلي فـي       ، ومشروع جونـستون    
  مشروع آلون  ، )م1967(وأما المشاريع التي قدمت بعد حرب ، )م21/4/1956(في

___________________  
  .126ص،م2005ط،االنتفاضة الفلسطينية الكبرى في قطاع غزة:عدنان أبو عامر)1(
  .127ص،السابق)2(
  .673ص،المدخل إلى القضية الفلسطينية:عبد الستار قاسم وآخرون.د )3(
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مـشروع   ، )م22/11/1967( في   242ر مجلس األمن الدولي رقم      قرا ، )م1967 (في يوليو 
مـشروع  ،  قدمه أبا إيبان مندوب إسرائيل في األمم المتحـدة           )م1968 (أيلول 8إسرائيلي في   
 –أردنـي   ،  إسـرائيلي    – لتسوية الصراع على محورين مصري       )م1970( أيارروجرز في   

   طرحه الملك حسين بتاريخومن مشاريع السالم العربية مشروع أردني ، إسرائيلي
  ومشروع مصري في ، )م25/1/1971( ومشروع آخر في )م10/4/1969( 
 قدمت مصر مشروع سالم مشابه للمشروع األردني        )م18/1/1971(وفي   ،)م14/2/1971 (
 القاضي بوقف إطالق النار     338 صدر قرار مجلس األمن الدولي رقم        )م1973(وبعد حرب   ، 
م 1977والمشروع األمريكي السوفييتي عام      ، )م18/3/1977(في  ومشروع كارتر الصادر    ، 
م إلـى   1978 (ثم نجد توقيع اتفاقيات السالم كامب ديفيد بين مصر وإسـرائيل مـن عـان              ، 

 (وفـي ، أطلق الرئيس رونالـد ريقـان مبادرتـه للـسالم            ، )م1982(وفي عام    ، )م1979
نـدالع االنتفاضـة الفلـسطينية    وفي ظـل ا   ،  قدم بريجينيف مشروعه للسالم      )م15/9/1982

 قـدم  1989 مـايو    14وفي  ، الكبرى قدم المجلس الوطني الفلسطيني مشروعه مبادرة للسالم         
رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق شامير مشروعاً إلقامة حكم ذاتي فلـسطيني فـي الـضفة               

 ، )م1991(ونجد آخر مبادرات السالم مؤتمر مدريد للسالم في الـشرق األوسـط             ، والقطاع  
 )م10/1994( حتـى شـهر   )م11/1991(وأخيراً تم من خالل المفاوضات الثنائية من شـهر       

التوصل إلى اتفاقين رئيسين بين كل من إسرائيل والفلسطينيين واألردنيين عرف باسم اتفاقيـة              
وفي اتفاقية أوسلو تم االتفاق على إقامة حكم ذاتي محدود لفتـرة  ، أوسلو ومعاهدة وادي عربة     

وتم تأجيل بحث قضايا الـصراع      ، الية تبلغ خمس سنوات في الضفة والقطاع للفلسطينيين         انتق
وهي وضع مدينة القدس والسيطرة على األرض والمعـابر ومـستقبل المـستوطنات      ، األعقد  

كما تجاهل االتفـاق أهميـة مـسألة        ، وشكل الكيان الفلسطيني الذي سيؤول إليه الحكم الذاتي         
كطـرف رئيـسي    ، ث استبعد وجود طرف ثالث ذي قوة في المفاوضات          المرجعية الدولية حي  

، وقد تمخض عن هذه االتفاقية مجلس تشريعي يسن القوانين فـي الـضفة والقطـاع                ، فاعل  
وتـستمر  ، وانتخابات يدلي بها الـشارع الفلـسطيني رأيـه          ، ومقر رئاسة   ، ومجلس وزراء   

وتستمر المؤثرات التي بعثت في نفـس       ، لتضيف فوق األحزان حزناً     ، المؤامرات الصهيونية   
والتي تمثلت فيمـا    ، إنها المذابح والمجازر المتتالية على الشعب الفلسطيني        ، شاعرنا كل األلم    

حيث قتلت العصابات الصهيونية أكثـر      " حدثت مذبحة دير ياسين      ، )م9/4/1948(ففي  ، يلي  
  ) .1" (حيم بيجن  وطفل بقيادة اإلرهابي مناامرأة 100 شخصاً منهم 250من 

_______________  
  .673السابق ، ص)1(
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 جندي إسـرائيلي    300 -250 تم تنفيذ مذبحة قبية اقترفها       )م15/10/1952 – 14(" وفي  
 مزارعاً عربياً بال تمييز في السن أو الجنس ثم نـسفوا منـازلهم   53حيث قتلوا في القرية     

   .)1"(بال اهتمام ألنهم أبرياء مجردون من السالح 
وهنا بيان بـالحوادث    ، على يد أرئيل شارون     ،  كانت مذبحة كفرقاسم     )م29/10/1956(وفي  

ففي تمام الساعة الرابعة والنصف مساء أبلغت شرطة الحدود         :" من رواية كينين كف كما يلي       
فرض منع التجول من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة الـسادسة           ، اإلسرائيلية مختار القرية    

فـاحتج  ، وأن أي شخص سيكون خارج بيته خالل ذلك سوف تطلق النـار عليـه                ، صباحاً
وبعـد  ، المختار بأنه يستحيل عليه إنذار القرويين في مزارعهم أو العمال في مشاغلهم البعيدة              

 إلى القرية   اتخذت الشرطة لها مراكز وحواجز على الطريق الوحيد المؤدي        ، جدل بال جدوى    
ثم أطلقوا عليهم   ، جميع العائدين إلى قريتهم من رجال ونساء وأطفال         وخالل ساعة حجزت    ، 

عاش مـنهم   ،  جسداً على األرض     60وفي السادسة استلقى    ، صليات من المدافع والرشاشات     
ولكن الرقابة اإلسـرائيلية    ،  الجريمة   إتمام تظاهروا بالموت إلى أن انصرفت الشرطة بعد         30

  ) .2" (أخفت هذا العدوان ستة أسابيع 
 هاجمت القوات الصهيونية قرية السموع في جنوب الخليـل وقتلـت            )م13/11/1966 (وفي" 

 تعاونـت القـوات   )م18/9/1982 -16 (وفي،  منزالً 125 هدمت  و54شخصاً وجرحت  18
اإلسرائيلية بقيادة أرئيل شارون مع قوات الكتائب المارونية في لبنان لـذبح سـكان مخيمـي                

 قامـت   )م15/2/1988(وفي  ، رجل وامرأة وطفل    200 وقد قتل أكثر من      صبرا وشاتيال ليالً  
 فلسطينيين وهم أحياء بالجرافات وتم انتـشالهم فيمـا بعـد            4قوات االحتالل الصهيوني بدفن     

  ) .3" (وإنقاذهم 
 )م8/10/1990(وقد جرت مذبحة في األقـصى يـوم االثنـين           " وتتوالى الجرائم الصهيونية    

حيث أعلن نفر من اليهود عن نيـتهم تـدنيس           ، )هجرى1411ول سنة   ربيع األ /19(الموافق  
حرمة المسجد األقصى المبارك ووضع حجر األساس لهيكلهم المزعوم في سـاحة األقـصى              

وسائر أهل فلسطين للدفاع عن مقدساتهم فـي        ، المبارك ؛ لذا دعت حركة حماس أهل القدس         
أرواحنـا  ،  في سبيل اهللا يهون      شيءل  ك(فتجمع المجاهدون من كل مكان وشعارهم       ، القدس  

وحاول آالف اليهود الدخول إلى ساحات الحرم الشريف تساندهم قوات الجـيش        ) فداء األقصى 
  فجرت معركة بين الشعب الفلسطيني األعزل ، اإلسرائيلي المدججين بكل أنواع األسلحة 

______________  
  .139ص،م2003،قضية فلسطين، األشهبرشديترجمة :هنرى كتن)1(
  .139ص،السابق)2(
  .638ص،المدخل إلى القضية الفلسطينية:عبد الستار قاسم وآخرون.د )3(
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واضـطرت  ، فسقط بضعة وعشرون شـهيداً ومئـات الجرحـى          ، واإلسرائيليين المسلحين   
السلطات اإلسرائيلية بسبب الغليان الذي سرى في عروق الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى              

 ( والثانيـة عـام  )م1954 (وفي قرية نحالين مذبحتان األولـى عـام  ، ع   الضفة والقطا  إغالق
رمضان حيث اقتحمت قوة إسـرائيلية مـن        /7أما المذبحة الثانية فقد كانت بتاريخ        ، )م1989

وما أن وطـأت أقـدام الـصهاينة        ،  هذه القرية أثناء تأدية السكان صالة الفجر         حرس الحدود 
 علـى   حـي ، اهللا أكبر وهللا الحمد     ( صالة الفجر يرددون     القرية حتى بدأ السكان العائدون من     

وانطلقت األصوات من على مئذنة المسجد ومكبرات الصوت وقامـت معركـة بـين             ) الجهاد
الذين كان سالحهم اإليمان باهللا والحجارة والمقاليع وبـين الجـيش المجهـز             ،  العزل   األهالي

الزجـاج ومزقـوا    ) 1" (المسجد وحطموا   فدخل الجنود بنعالهم إلى     ، بأحدث األسلحة الحديثة    
التاسعة من صباح األحـد     وفي  ، مجلة الحائط واستشهد أربعة شبان وعدد كبير من الجرحى          

 اقتحم باب الغوانمة جنـدي      )م11/4/1982 ( هجرية الموافق  )1402( جمادي اآلخر سنة     17
لبـاب شـرطي    وكان يقف على ا   ، إسرائيلي بلباسه الرسمي وسالحه الكامل ويدعي حودمان        

وحارس من حراس المسجد األقصى فأطلق عليهما النار وأصاب كل واحـد منهمـا بجـراح              
وحينما وصل إلى باب    ،  كل اتجاه    فيوسار مسرعاً نحو مسجد الصخرة المشرفة يطلق النار         

 فأطلق عليـه النـار وأرداه       اليماني وجد عليه حارسه الحاج محمد مصطفى        الغربيالصخرة  
وتجمهر المسلمون خـارج الـصخرة      ،  المسجد وجعل يطلق النار في كل اتجاه         قتيالً ثم دخل  

وفي اللحظة التـي     ، هوهم يخشون اقتحامه ؛ ألنهم يسمعون دوى إطالق الرصاص من داخل          
بدأ فيها هذا اليهودي إطالق الرصاص انهال الرصاص على المسلمين الذين كانوا يحيطـون               

وكان مصدر النيران من الـشرق مـن مقبـرة      ، وأصاب الرصاص قبة الصخرة     ، بالصخرة  
اليهود ومن الجنوب من حارة اليهود ومن الغرب من الجنود الـذين يقيمـون فـي المدرسـة        

ثم دخلت الشرطة اإلسـرائيلية إلـى   ، والشك أنهم كانوا على موعد بمؤامرة مدبرة ، التنكزية  
 بأفراد الشرطة للمحافظـة      من أيدي المسلمين وطوقته    الجنديداخل قبة الصخرة وحمت ذلك      

وبخروجه توقف على الفور إطالق الرصـاص      ، عليه إلى أن أخرجوه خارج ساحات المسجد        
  ) .2" (على المسلمين 

فنتـذكر  ، ونجد اليوم الكثير الكثير من المجازر التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين العزل      
  تذكر في منطقة بيت حانون ون، مجزرة عائلة هدى غالية على شاطئ بحر غزة سوية 

  
_________________  

  .86وص85ص،دور الحركات اإلسالمية في االنتفاضة:ةتيسير جبار.د)1(
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بسبب القصف اإلسرائيلي بمدافع الـدبابات بحجـة   ، العائالت التي فقدت عدداً كبيراً من أبنائها 
على المجازر بل هنـاك االعتقـاالت       واألمر ال يقتصر    ، الرد على إطالق صواريخ المقاومة      
 أسـير   14000حتى وصل عدد األسرى الفلـسطينيين       ، اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني      

عيق حركـة   تونجد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية التي تزيد عن مائة حاجز            ، وأسيرة  
 إلى جنوبها يلـتهم  وهناك الجدار الفاصل الذي يمتد من أقصى شمال الضفة، وتنقل المواطنين   

وعلـى  ، وهناك االستيطان الذي يمتد في الـضفة        ، أراضي الفالحين البسطاء ويسلبهم قُوتَهم      
وهناك تهويد للقدس وحفر نفـق      ، وما نتج عنه من سرقة المياه الجوفية        ،  غزة   قطاعأطراف  

التـرميم  وعرقلة عمليات الصيانة و   ، وسرقة اآلثار اإلسالمية    ، تحت باحات المسجد األقصى     
فهناك معبـر رفـح     ، وإغالق المعابر التي تشكل شريان حياة للفلسطينيين        ، لآلثار اإلسالمية   

ومعبـر  ، ومعبـر كـارني   ، ومعبر المنطار ، ومعبر العوجا  ، ومعبر كرم أبو سالم     ، البري  
يـه  وما يحتـاج إل   ، وهذه المعابر تزود قطاع غزة بالمواد الغذائية والمواد الطبية          ، الشجاعية  

كذلك هي وسيلة للسفر إلى الخارج للتعلم والعالج في مـصر وغيرهـا    ، الفلسطيني من وقود    
فنجـد الـزوارق    ، ومن ممارسات االحتالل ضد الفلسطينيين قطع سبل الـرزق          ، من البالد   

وتعيق حـركتهم فـي     ، وتطلق النار عليهم وتقتل وتأسر منهم       ، تحاصر الصيادين من البحر     
ومـن جـرائم االحـتالل بحـق        ، من الدخول مسافات بعيدة لجلب األسماك       فتمنعهم  ، المياه  

، الفلسطينيين نجد االغتياالت اإلسرائيلية التي طالت كل شيء فمنذ زمن االنتداب البريطـاني              
تصرفوا كأنهم مالك البالد  فقاوم اليهود محاولة الحكومة البريطانية تحديـد الهجـرة ومـنح                

، وجهودها ضد البريطانيين والفلسطينيين سواء      ، ة عنف وإرهاب    الفلسطينيين استقاللهم بحمل  
) 91(فقتلـوا   ، فنسف اإلرهابيون اليهود فندق الملك في القدس الذي كان مركـزاً للحكومـة              

كما ضبطوا على ضباط آخرين وشنقوهم وأغاروا على مخـازن          ، ضابطاً من كبار ضباطها     
كما ألقـوا  ، ها في األحياء السكنية العربية عسكرية ونهبوها وفجروا منازل على رؤوس ساكني     

وكذلك اغتالوا الوسيط الدولي فـي فلـسطين الـسفير          ، القنابل في األسواق العربية ومحالتها    
وتتواصل جرائم اليهـود   ، )م17/9/1948 (السويدي الكونت فولك برنادوت في القدس بتاريخ      

واغتالوا الشيخ القعيد أحمـد     ، فات  إلى اليوم من عصرنا فاغتالوا الرئيس الفلسطيني ياسر عر        
بقصفه بصواريخ طائرات األباتشي وهـو علـى كرسـيه     )م  2004( مارس   22ياسين بتاريخ   

 يغتـال   )م2004( أبريـل    17وبتـاريخ   ، وهو عائد من صالة الفجر ومعه ولداه        ، المتحرك  
ويغتال  ، صديق شاعرنا الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بصواريخ طائرات األباتشي األمريكية         

   فبراير 8الدكتور إبراهيم المقادمة بتاريخ 
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والعديـد مـن أقطـاب       ، )م22/7/2002(وكذلك صالح شحادة بتـاريخ      ، )م2002 (       
وجمال منصور وجمال سليمان ومحمـود أبـو        يحيى عياش   الحركة اإلسالمية منهم المهندس     

ومحمـود  ،  وسـعد العرابيـد   وفتحي الـشقاقي ، الهنود وعماد عوض اهللا وعادل عوض اهللا  
والعديد من أبناء الحركات الوطنية واإلسالمية الذين تم اغتيالهم إمـا بالقـصف أو           ، المبحوح  

بوحدات خاصة أو عن طريق العمالء أو الموت في داخل السجون اإلسرائيلية من خالل القمع               
  .والتعذيب 

فمن الطبيعي أن من    ،  المقاومة    ومن المؤثرات اإلسرائيلية التي أثرت في شاعرنا نجد عامل        
ونهب مالـه   ، وداره فالمقاومة مشروعة لمن انتهك عرضه وسلبت أرضه         ، يطرد من أرضه    

فنجد أنها بدأت مـن     ، وبذلك ابتدع الفلسطيني أسلوب المقاومة      ، أو اعتدي على أفراد عائلته      
ويريـد أن  ، دن فلسطين االشتباك باأليدي فما أن يقتحم الجيش اإلسرائيلي قرية أو مدينة من م    

فتشتبك باأليدي  ،  بالدفاع عن فلذة كبدها      الفلسطينياتيقتحم بيت ويأسر أحد شبانه تهب النسوة        
ولما اندلعت االنتفاضة األولى حتى ابتدع الشباب وسيلة الحجر ليرمي به العـدو           ، مع الجندي   
وأنفـع  ،  وسيلة أجـدى     ومع مرور األيام والسنين بدأ اإلنسان المقاوم يبحث عن        ، الصهيوني  

، فهناك بنادق أم ستة عشر والمسدسات األمريكيـة  ، فهو يرى عدوه مسلحاً بسالح فتاك قوي        
فبدأت عمليـات   ، وهناك الدبابات والرشاشات الثقيلة وغيرها      ، والطائرات الحربية والعمودية    
 الـسبع   وعبر بدو بئـر   ،  فبدأت عمليات التهريب من مصر        ،البحث عن سالح أجدى وأقوى    

وما أن اندلعت االنتفاضة األولى حتى بدأت العمليات البطولية تهـز الكيـان             ، ومن كل مكان    
ونـذكر  ،  تقتل وتصيب وتربك العدو في كل مكان         االستشهاديةفوجدنا العمليات   ، اإلسرائيلي  

 قامـت   )م1989 (بعض عمليات المقاومة في االنتفاضة الكبرى األولى في الثمانينات ففي عام          
حيـث  "  التي يقودها صالح شحادة بخطف وقتل الجندي آفي ساسـبورتاس          تحدى المجموعا إ

خطف هذا الجندي من داخل العمق اإلسرائيلي وقد تم االستيالء على سالحه الشخصي وهـو               
 وأوراقه الثبوتية التي تضم عضويته في وحدات الكومانـدوز وأخـرى سـالح       16رشاش أم   

 حتى اندلعت انتفاضة األقصى     )م2000 (وما أن أتى عام    ، )1" (المظلين وفي سالح البحرية     
فمـا  ، فدنسها هو وجنده    ، على إثر دخول المجرم شارون باحات المسجد األقصى         ، المبارك  

وبدأت المقاومة تشتعل في كل     ، كان من أهل بيت المقدس إال أن يهبوا مدافعين عن مسجدهم            
واقتحـام  ، لدبابات الميركافا بالعبوات الثقيلـة      فكان تفجير ا  ، من الشمال إلى الجنوب     ، مكان  

ودهس ، والكمائن التي تنصب على الطرقات في الضفة الغربية         ، المستوطنات وقتل من فيها     
  فهناك ، وأياً كانت الوسيلة فإنما هي وسيلة مقاومة ، اليهود بالمركبات كالباصات والجرافات 

______________  
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  .مقاومة بالكلمة واإلعالم وهناك باليد وهناك بالمال 
فيصف حاله عنـدما     ، صغيرونجد المؤثرات في شاعرنا محمد صيام تتشكل لديه وهو طفل           

وال يزال هذا المشهد ماثالً أمام عينـي الفتـى   " وهجر منها قسراً يقول ، ترك أرضه فلسطين  
ثم انـشغل فـي حمـل    ، ع مدرسته في القرية بعينيين مغرورقتين بالدموع   الذي ود ، ) محمد(

حتى نزلت األسرة عند من استضافها مـن أهـل غـزة            ، وسار مع السائرين    ، أمتعة أسرته   
 عند العم األكبر لها وهو الشيخ جمعـة محمـد           سخان يون ثم انتقلت لتستقر في مدينة      .الكرام  
  ) .1..." (صيام 

كانت مدرسة فلسطين   "..بدأ يحاط بأفكار الوطنية     ،  صيام للمرحلة الثانوية     وعند وصول محمد  
أمـا  .. ،.لم يسبق له مثيل ، تعج بنشاط ثقافي وديني وقومي ووطني وسياسي ، في تلك الفترة    
حركـة  ( وكان من ، قد نشطت في تلك الفترة      ، فألن حركة القوميين العرب     ، النشاط القومي   

 الـذي زار مدرسـة      – رحمه اهللا    –) محمد نجيب (بقيادة اللواء   ، صر  في م ) الضباط األحرار 
وقـد  ، ورحب به طالبها ومدرسوها وإدارتها وعدد من والة األمور فيهـا           ، فلسطين الثانوية   

  :بقوله ) رامز فاخرة(حياه األستاذ الشاعر 
  حربه أعوانه فَخر زمانه    و بِأركانِ مرحباً بِالرِئيس                      

 - رحمـه اهللا   -)جمال عبد الناصر  (بعد أن تولى الرئيس     ، وقد زاد النشاط القومي في القطاع       
   .- رحمه اهللا –) محمد نجيب(خلفاً للرئيس ، قيادة الثورة المصرية 
وتعثـر مـسار    ، فألن الطالب قد استيقظوا على آثار النكبة الكبـرى          ، وأما النشاط الوطني    

النهزام جيوشها وتفرق كلمتهـا     ، بسبب الهوان الذي انتاب األمة العربية       ، طينية  القضية الفلس 
ومن هنا قرر الطالب أخذ زمـام المبـادرة بأنفـسهم           . وضعف مواقفها في المحافل الدولية      

  ) .2" (وما إلى ذلك من نشاط وطني ، فكثرت المظاهرات واإلضرابات واالحتجاجات 
 مـن هـذه   وانطالقـا "  التي انضم إليها زمالؤه الطالب ويقول في توصيف أصناف األحزاب    

وتميز به طالب   ، وانسحب على الطالب أجمعين     ، فقد عم النشاط السياسي للقطاع      ، األحوال  
، وهـؤالء قوميـون     ، فهؤالء يساريون   ، فقد توزعتهم األحزاب السياسية     . مدرسة فلسطين   

  ) .3" (وهؤالء إخوان مسلمون 
  يتحدث عن اإلدارة المصرية في ،  الكفاح واالستشهاد من أجل القضية ويشهد شاعرنا مواقف

_____________  
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بما فيها جثـامين    ،  من القطاع    المصريقد قررت نقل جثامين شهداء الجيش       " محطاته يقول   
  يحتفي ، وهنا وقف الشعب الفلسطيني كله . المصريين ) المتطوعين (شهداء اإلخوان المسلمين

، ورفـح   ، وخـانيونس ، ودير البلح   ، في غزة   ، في مواكب احتفالية مهيبة     ، بأولئك الشهداء   
محمـد  (وكـان الفتـى   . على محطات القطار الذي كان يحمل جثامين أولئك الشهداء األبرار           

التـي  ، د التفاعالت الوطنية والدينية في نفسه الـشابة         فتزدا، يحضر تلك االحتفاالت    ) صيام
  ) .1" (واحداً من هؤالء الشهداء ، كانت تطمح أن يكون حاملها 

ويـصور  ، وما أن تمر األيام حتى يكون محمد صيام واحداً من جماعة اإلخـوان المـسلمين      
دن القطاع إلـى    من م ، مسئوالً عن نقل المتفجرات     ) محمد صيام ( وكان الطالب   " دوره فيها   

المـسئولة  ،  المجموعات القتاليـة     – تحت جنح الظالم     –لتتسلمها  ، الحدود الشرقية والشمالية    
المجدل ( ومدينة  ، وما حولها في الشرق     ) بئر السبع (كمدينة  ، عن تفجيرها في المدن المحتلة      

  ) .2" (وما حولها في الشمال )  عسقالن–
الجامعة وهنا تبدأ مرحلة جديدة من الكفاح ألجل القضية          ب وتمر السنون بالشاعر صيام فيلتحق    

وفي الجامعة ازداد النشاط السياسي بين الطالب الفلسطينيين من خالل رابطتهم في            " والوطن  
على رموز مـن الحركـة الطالبيـة الوطنيـة        ) محمد صيام   (وتعرف فيها الطالب    ، القاهرة  

  رحمهما )  أبو إياد –وصالح خلف ، ار  أبو عم–ياسر عرفات ( من أمثال ، الفلسطينية 
  ) .3" (عميق التعاون معهما ، شديد االلتصاق بهما ) محمد صيام( وكان . اهللا 

ويمضي شاعرنا يصور في محطاته ما يتعرض له الطالب في الجامعات على إثـر نـشاطهم           
وبسبب هذا النـشاط جـرت لـبعض الطـالب اعتقـاالت            ، وفي الجامعة   " يقول  ، السياسي  

  وإبعاد لهم خارج ، حرمان من مواصلة الدراسة ، وجرى لبعضهم اآلخر ، ومساءالت 
و ، وتشجيعها علـى العنـاد      ، تزيد من احتقان نفوس الطالب      ، وكانت هذه األعمال    . البالد  

  ) .4."(تدفعها إلى اإلصرار على مواصلة الجهاد 
ازداد " ديدة من الكفـاح للقـضية       وتبدأ مرحلة ج   ، القطاعوبعد إنهاء الدراسة الجامعية يعود      

وأصبح أهل القطـاع كالمرجـل      ، سواء أكان بين الطالب أم بين المعلمين        ، النشاط السياسي   
وكانت ، وتطلعاً إلى عمل شيء من أجل فلسطين        ، حقداً على الصهاينة المحتلين     ، الذي يغلي   

  وخذ مثاالً على ، لتهاباً تزيد الحماس ا، وأشعار الشعراء ، وأقوال األدباء ، خطب الخطباء 
_______________  

  www.4shared.com أرسلها الشاعر محمد صيام بخط بيده )1(
  .السابق )2(
  .السابق )3(
  .السابق)4(

http://www.4shared.com


 

24 
 

  ) :أحمد فرح(ذلك قول األستاذ الشاعر 
                         

  جنيد مكتَب التَفيولَكن ،  مجلس        اَألمنِ فيالتُرد الحقُوقُ 
  )1"(إن َألفى قَذيفة من كَالَم          ال تُساوِى قَذيفةً مــن  حديد       

، أنه عرض على الـشاعر صـيام        ، ومما يصور شدة التأثر باإلخوان المسلمين والتعلق بهم         
ن فـإ ، إن في عنقي بيعة لإلخوان المـسلمين     : " فأجاب قائالً   ، ليصبح عضواً في حركة فتح      

ياسـر  (إلى  ) صالح خلف (وعندئذ التفت   ، !  معكم في ؟   بيعتيفما يدريكم أن أنقض     ، نقضتها  
  ) .2! ) " (ألم أقل لك إن األخ صيام يستحيل أن يترك جماعته ؟:( وقال له ) عرفات

( وبـدأ المـدرس   " وفي الكويت بدأ ينشط مع جماعة اإلخوان المسلمين وينظم صفوفهم يقول      
لتبدأ ، ويسلكهم في تجمع خاص     ، مع المدرسين من شباب اإلخوان المسلمين       يج) محمد صيام   

وفي : وهي تنظيم اإلخوان المسلمين الفلسطينيين في الكويت        ، المحطة الثانية عشرة في حياته      
 ، )م1967(بانهزام الجيوش العربية فـي حـرب        ، حدثت النكسة العربية    ، أثناء هذه المحطة    

  ) .3" (ي المحتلين وسقوط كل فلسطين في أيد
وأثنـاء وجـوده فـي    ،  رئيساً للجامعة اإلسالمية  ليعمل،ويعود شاعرنا هذه المرة إلى الوطن       

فأبعدتـه  ، اكتشف دوره فيها    " ويكون أحد محركيها يقول وقد      ، قطاع غزة تشتعل االنتفاضة     
مـن خـارج    ، وهي العمل للقضية    ، سلطات االحتالل عن القطاع لتبدأ المحطة الثانية عشرة         

  ) .4"(فلسطين 
وفد حركـة  " .. حيث كان في ، ولما للشاعر صيام من مكانة سياسية بارزة في حركة حماس          

الذي التقى في مفاوضـات     ، ) موسى أبو مرزوق  ( برئاسة األخ  - حماس –المقاومة اإلسالمية   
ـ     ، برعاية سودانية   ، ) ياسر عرفات   ( برئاسة األخ   ) فتح(مع حركة    ك وكان الهـدف مـن تل

) عرفات(تمهيداً لذهاب   ، بمنظمة التحرير الفلسطينية    ) حماس(هو إلحاق حركة    ، المفاوضات  
ويستمر نشاط محمد صيام من أجل      ، ) 5"(إلى أوسلو وفي يده ورقة بالفصائل الفلسطينية كلها         

فـي  ) حماس(  ليمثل حركة– بعد ذلك –انتقل الدكتور صيام " حيث يقول  ، القضية الفلسطينية   
  ) .6"(واستقر في صنعاء ، ن اليم
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   : المؤثرات االجتماعية–ثالثاً 
مثـل  فالشاعر صيام   ،       المؤثرات االجتماعية ترتبط بحياة الشاعر ذات البعد االجتماعي         

إعمال العقـل لـدى الطفـل وهـو       فقبل ، أي إنسان يبدأ حياته بمؤثرات اجتماعية تحيط به  
وتبدأ مؤثرات  ، فيعرف والداه وإخوته    ، تتحرك لديه المشاعر والمعارف االجتماعية      ، صغير  

كانـت  " نجده يعاني من افتراق اآلباء عن أبنـائهم يقـول           ، الشاعر االجتماعية وهو صغير     
الـشيخ  (وعـاد والـده     . هي انفصال والديه عن بعضهما وهو طفل صغير         ، ولى  المحطة األ 
وبالتالي فقد  . في مصر   ) المصرية(وبقي هو في حضانة والدته      ، إلى بلده فلسطين    ) األزهري

بـدأ  ، وأصبح قادراً على التمييز ، ولما تعدى مرحلة الطفولة . ال يعرف له والداً    ) محمد(نشأ  
  ) .1! "(فأين أبي أنا؟، حد من أقراني أب لكل وا: يسأل نفسه 

 مـن   تـساؤله وفي هذه المرة يطرح     ، ولما كبر الشاعر صيام صحبه والده معه إلى فلسطين          
لماذا انتزعوني مـن  ، وبدأت أسئلته حول أمه  ، حول أبيه   ) محمد(انتهت أسئلة   " يقول  ، جديد  

  ) .2! "(وحرموني منها؟، ولماذا غيبوني عنها ! حضنها؟
وبذلك اختلفـت المـشاعر وتكـرر    ، أحس بفقد األم ثانياً     ، لشاعر كما أحس بفقد األب أوالً       فا

  .شعور فقدان الشيء لديه مرتين 
وهنـا يجـد    ، لكن عند زوجتي والده     ، وينتهي المطاف بمحمد بعد عودته من مصر فلسطين         

يد أنه كانت هنـاك     ب" يصف محمد هذا الحال بقوله       ، أوالداً يتبادل معهم شعور فقدان الشيء     
.... ، )محمـد ( أسهمت في التسرية عن   - رحمه اهللا  –عدة أمور في حياة الشيخ محمود صيام        
. من زوجة ثالثة متوفـاة      ، أنَّه كان له ثالثة أبناء      .. و، أنَّه كانت له زوجتان موجودتان عنده       

، نـه ويعزيـه     وكان فقدان إخوته ألمهم يسري ع     ، يتمتع بحنو زوجتي أبيه     ) .. محمد(فكان  
شـغلت  ، ثم إن الحياة مع األقران في مدرسة القريـة          ) . كلنا في الهم شرق   ( على اعتبار أنَّنا  

  ) .3."(ولو إلى حين ، عن كثرة التفكير في والدته ) محمداً(
 ، خـانيونس ولم يطل باألسرة المقام في      " يقول  ، يمر صيام بمرحلة اليتم     ، وبعد حادثة النكبة    

على مركز البوليس بالمدينـة      ، )م1949(في فبراير سنة    ، الطائرات الصهيونية   حتى أغارت   
) محمـد (والـد   ، وكان الشيخ محمود صـيام      ، وكان مركزاً لتوزيع التموين على الالجئين       ، 

  مسئوالً 
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وبذلك حلت  . من بين أولئك الشهداء     ، وكان الشيخ محمود    ، سقط شهداء كثيرون    ،  ذلك   على
،  شعور فقد الوالدين هذه المرة إلـى األبـد           تكرروبذلك  ، ) 1"(محطة اليتم   ) ...محمد(بالفتى  

، وبعد استشهاد الشيخ محمود صـيام       ، وينقطع عنه حنو والده عنه      ، سوف يفقد محمد والده     
  . في كفالة أخيه الشيخ جمعة محمد صيام تنتقل أسرته

ليعمـل هنـاك    ، وتمر السنون بشاعرنا محمد صيام وينتقل إلى الكويت هو وعائلتـه وأوالده             
جميلـة  ، ) صـفية (كانت طفلتنـا " يقول ، وهناك يبتلى محمد صيام بفاجعة فقد الولد    ، مدرساً  

      وعند إخوتها بل عنـد  ، عند أمها و، عزيزة على أثيرة عندي    ، نشيطة ذكية وكانت حبيبة إلى
جميع األهل واإلخوان واألصدقاء والجيران وقد بلغت من العمر هذا العـام خمـس سـنوات                

، )1400 ( وفـي الثـاني مـن ذي الحجـة         )م1395/1975 (فهي من مواليد  ، وبضعة أشهر   
ن  إحدى مد  –في الفحيحيل   ، اجتاحتها سيارة وهي تعبر الطريق       ، )م11/10/1980 (الموافق
  ) .2. "(فلحقت بالرفيق األعلى ، الكويت 

فيتحول الـشعور إليـه بـاأللم       ، فهي فلذة كبده    ، فالشاعر صيام يعاني فاجعة فقد بنته صفية        
، قد مر بعدة مؤثرات اجتماعية أثرت في قـصائده وشـعره           ، وبذلك نجد شاعرنا    . والحسرة  
وال يمكن حصر المـؤثرات     ، ه  وارتفاع درجة الشعور بمن حول    ،  لديه الحس العالي     وأنتجت

  . فكل يوم يتأثر اإلنسان بمواقف اجتماعية جمة ، االجتماعية 
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  : المؤثرات الثقافية –رابعاً 
فإذا ما تأثر إنسان بكتاب أصبح متمثالً        ،       إن المؤثرات الثقافية هي المشكل للثقافة والفكر      

وفي الشاعر محمد صيام خـصوصية      ، وإذا تأثر بحركة أو حزب أصبح منظراً لفكرها         ، له  
فتصقل شخـصيته وتجربتـه   ، إذ تتراكم عليه المؤثرات في فلسطين وخارج فلسطين   ، شديدة  

  .بأفكار ومبادئ مثلى ، الشعرية 
 ،   أزهري ينظر إليه بـاحترام شـديد       أن أباه شيخ ٌ    ، يخ صيام   إن أول أثر ثقافي في الش         

وما تـشكله   ، ثم وبطبيعة الحال الدراسة في المدارس       ، فمن البديهي أن يالحظ ذلك ويتأثر به        
،  في فلسطين قبـل النكبـة        )م1942(فهو درس في مدارس القرية سنة       ، من مخزون ثقافي    

   .االبتدائيةزة فيلتحق بالمدرسة وبعد النكبة يواصل تعليمه في قطاع غ
حيـث بـدأ حياتـه    ، ) محمد(وهنا كانت المحطة الخامسة في حياة التلميذ    " يقول في محطاته    

 الذي هيـأ لـه حـب زمالئـه         ، كما بدأها بالتفوق     ، االبتدائيالمدرسية في الصف الخامس     
  ) .1"(واحترام مدرسيه وإدارة مدرسته ، الطالب 

ثم نقل  " وفي ذلك يقول    ، في مدينة غزة مع أسرة عمه الشيخ جمعة صيام          ويتابع محمد تعليمه    
ونقـل أوالد   ، فاصطحب أسرته وأسرة أخيه معـه       ، عمل الشيخ جمعة محمد صيام إلى غزة        
  حياة التلميذ  وهنا بدأت المحطة السادسة في ، أخيه إلى مدرسة فلسطين الثانوية بغزة 

  ) .2 "()م1953 -1952 (في العام الدراسي، الثانوي الذي التحق بالصف األول ، ) محمد(
حـصل الطالـب    ، ومن مدرسة فلسطين الثانوية بغـزة       " يتابع محمد صيام دراسته في غزة       

 –ذلك الحـين  التوجيهي في ( ي كانت تسمى  الت، على الشهادة الثانوية العامة     ، ) محمد صيام (
  ) .3"( )م1955(حزيران سنة / في شهر يونيو –شعبة اآلداب 

تعج ، وكانت فلسطين في تلك الفترة       " شخصية صيام حيث يقول    في    وتظهر ذروة المؤثرات  
حظيـت  ، النشاط الثقافي فـألن مدرسـة فلـسطين         … لم يسبق له مثيل     ، ..…بنشاط ثقافي   

الذي أصبح فيمـا    ، رحمه اهللا   ) رامز فاخرة (من مثل األستاذ    ، بمجموعة من األساتذة الرواد     
  ) .4"( عاماً للتعليم الحكومي في القطاع بعد مديراً
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محمد الشيخ  ( وحصل الطالب ، وانتهت المرحلة الثانوية    " ثم يمضي صيام في حياته الدراسية       
لدراسة اللغة العربية وآدابها في     ،  الالجئين   غوث وكالة   على منحة دراسية من   ) محمود صيام 

وهنا بدأت المحطة التاسعة     ، )م1956-1955(كلية اآلداب بجامعة القاهرة في العام الجامعي        
  ) .1" (وهي المرحلة الجامعية ، ) محمد صيام(في حياة 

 )م1960 -1959(وانتهي العام الدراسي    " ، وبعد الجامعة يبدأ محمد صيام بالبحث عن عمل         
لتتعاقـد مـع    ، من مختلف دول الخليج والجزيـرة       ، عثات التعليمية   بوجاءت إلى القطاع ال   ، 

) محمد صـيام  ( وكان نصيب المدرس ، في مختلف التخصصات    ، مدرسين من أبناء القطاع     
ريس وهي العمل في التد   ، لتبدأ المحطة الحادية عشرة في حياته       ، التعاقد مع البعثة الكويتية     ، 

وعـين فـي مدرسـة       ، )م12/9/1960(حيث وصلها في    ، في وزارة التربية بدولة الكويت      
تبـث  ، وبذلك يصبح شاعرنا شمعة تذوب من أجل اآلخرين         ، ) 2) "( المتوسطة للبنين  حولي(

فأصبح خبيراً بتوصـيل  ، فيتأثر بهم ويؤثر بهم بما لديه من علم وفكر       ، نور العلم في الكويت     
ـ       ، ألطفال الصغار المتتلمذين على يده      األفكار حتى ل    يوسيظهر هذا في شعره وقـصائده الت

  .حتى تؤدي الغرض منها ، استخدم فيها عبارات سلسة بسيطة المعنى 
محمـد  (أتيحت الفرصـة للمـدرس      … " ، ولما للعلم من مكانة بارزة في حياة محمد صيام          

إلى جامعة الملك عبد العزيز بجدة      ، ت   مبتعثاً من دولة الكوي    –لمواصلة دراساته العليا    ) صيام
علـى درجـة    ) محمـد صـيام   (وفيها حـصل    ، فكانت المحطة الثالثة عشرة     ،  فرع مكة    –

والتحق فوراً بدرجة   . )م1980/حزيران/وذلك في شهر يونيو   ، في األدب العربي    ، الماجستير  
، ة اللغة العربية    من كلي ، بتقدير جيد جداً    ، )م10/1982/(6حيث حصل عليها في     ، الدكتوراه  

ثم يعود الشاعر صيام بعد هـذه الرحلـة العلميـة           ، ) 3." (بمكة المكرمة   ، بجامعة أم القرى    
… " وبسبب اجتهاد صيام وحبـه للعلـم        ، ليستكمل دوره في بث نور العلم في دولة الكويت          

 (مبر سـنة فوصلها في شهر نوف  ، للعمل في الجامعة اإلسالمية بغزة      ، انتدب من دولة الكويت     
حتى وصل أعلى مرتبة فـي العلـم   ، وبذلك تدرج الشاعر في السلك التعليمي       ، ) 4"()م1983

ليخـرج  ، وتتفتح قريحته من أجل العلم والطالب       ، ليتسع دوره العلمي    ، وهي رئاسة الجامعة    
  .ه فيؤثر ويتأثر شاعرنا ب، فالجامعة منهٌل ينهل منه الجميع ، بقصائد تحث على العلم والتعلم 

  ، أصبح عضواً في أكثر من هيئة ورابطة علمية ، ولما للشاعر صيام من مكانة علمية بارزة 
_________________  

  .نفسه)1(
  4shared.com  أرسلها الشاعر محمد صيام بخط بيده )2(
  .السابق)3(
  .السابق)4(
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  لك اتسع دوروبذ، وله حضور بارز في المؤتمرات والندوات األدبية والسياسية واإلسالمية 
  .الشاعر صيام الثقافي والعلمي ليغطي معظم دول العالم 

  
  : المؤثرات الدينية –خامساً 

فالشاعر صيام نشأ في أسرة ملتزمـة       ، وهو صغير ،       المؤثرات الدينية تنشأ مع اإلنسان      
، فالشاعر تشرب المبادئ اإلسالمية وهو صـغير        ، كما يقول في محطاته     ،  بالدين اإلسالمي   

ولكن هذه التعاليم تتبلور فـي      ،  على حب الدين وااللتزام بتعاليمه       فشب،ممن حوله من كبار     
مرحلـة القـوة    ، حيث يكبر محمد سريعاً ليصل مرحلـة الـشباب          ، حياته ليصبح مطبقاً لها     

" ، ففي مرحلة الثانوية يتأثر بأفكار جماعة اإلخوان الدينية اإلسالمية حيـث يقـول     ، والنشاط  
فـي  ) اإلخوان المـسلمين  (وذلك باالنضمام إلى جماعة     ، ) محمد( بدأ النشاط الديني لألخ      كما
) أحمـد فـرح عقـيالن       ( وهو األستاذ   ، تحت رعاية أحد المدرسين الكرام       ، )م1950 (سنة

، ويمضي الشاعر صيام مصوراً في محطاته التأثر الديني الذي أحاط بـه             ، ) 1" (رحمه اهللا   
 فألن الناس فـي   ...ديني  .. نت مدرسة فلسطين في تلك الفترة تعج بنشاط         وكا" ، وهو طالب   

وكـان  ، جهاد اإلخوان المسلمين في فلـسطين       ، كانوا ال يزالون يتذكرون بإعجاب      ، القطاع  
إال وينتهزونهـا  ، ال يتركون فرصة في درس أو محاضرة ، المدرسون من اإلخوان المسلمين  

فقد تـأثر الـشاعر تـأثراً       ، فكما هو واضح مما سبق      ، ) 2" (.ليذكروا الطالب بذلك الجهاد     
ألنهم أول من حمل راية الجهاد ضد من احتلوا أرض الشاعر وطـردوه             ، باإلخوان وفكرهم   

، ومن المؤثرات الدينية في حياة شـاعرنا        ، وبذلك أصبح واحداً منهم ومنظراً لفكرهم       ، منها  
لمجاهـدة علـى أرض فلـسطين ضـد االحـتالل           أن كتب له القدر العمل مع قيادة الحركة ا        

فيلتقي في فلسطين بقيادة الحركة اإلسالمية كالشيخ أحمد ياسين والـدكتور   " يقول  ، الصهيوني  
  ) .3" ( وغيرهما – رحمهما اهللا –عبد العزيز الرنتيسي 

 اختير خطيباً للمسجد األقصى   ، وذوق رفيع في الكالم     ، من أسلوب بياني    ، ولما للشيخ صيام    
، ويجدد فيهم العزم واإلرادة لتحرير أرضـهم        ، يخطب في الناس ويذكرهم بدينهم      ، المبارك  

وبذلك ترتبط المؤثرات الدينية في حياة صيام بجهاده من أجـل     ، من دنس الصهاينة الغاصبين     
  .وجماعته جماعة اإلخوان المسلمين ، قضية وطنه 

_____________  
  www.4shared.com  بيدهأرسلها الشاعر محمد صيام بخط )1(
  .السابق  )2(
   .السابق)3(
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  الفصل الثاني 
  تجليات اإلخالص الديني في شعره

  
  . مفهوم اإلخالص –أوالً 
  ) .شعر المناسبات اإلسالمية( الشعر الديني –ثانياً 
  . المعاني اإلسالمية وارتباطها بالنفحات اإليمانية –ثالثاً 
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  :خالص  مفهوم اإل–أوالً 
القلـب  فاإلخالص إذا هو خلوص ، ) 1(اإلخالص في اللغة هو الزبد إذا خلص من الثفل                

واإلخالص في االصطالح األدبي هو إقبال األديـب        ، التوجه في قصد العمل     من أي شائبة عند     
دون يرنو بعمله نحو القيم والمثل العليـا        ، ابتغاء مرضاة اهللا عز وجل      ، على نسج عمله األدبي     

  .واألديب وحده من يتحمل التبعات المترتبة على إخالصه في عمله األدبي ، نفاق وتصنع 
الغايـة  ، يقف على ركائز عقليـة واعيـة        ،      إن األدب الذي تتسامى فيه نفحات اإلخالص        

والعمـل  ، وتقويم اإلنسان نحـو بعـض الكمـال         ،  الرؤية الفكرية الخالصة     تحقيقالمثلى منها   
، وبقائه صحواً يراقب قضايا األمة بعقلية واعية متيقظة         ، على إيقاظ الضمير اإلنساني     الدءوب  

ارتأى في نصوصه األدبية مرضاة اهللا       ، منتمي لعقيدته هو شاعر   ، والشاعر المخلص في عمله     
ومن ثم فهو من يجعل نصه ذا مضامين بناءة يعالج من خالله مشاكل األمة ويرسـم      ، عز وجل   
واإلخالص في العمـل األدبـي      ، بعيداً عن الضبابية والرؤى غير الواضحة       ، واضح  مسارها ال 

إن اإلخالص الذي ينبـع مـن       ، إنما ينبع من الفطرة اإلنسانية المجبولة عليه من بدايات نموها           
لقادر فعالً علـى إحيـاء أمـة    ، وتترجم من خالله معاني العز واإلباء      ، مشاعر صادقة فياضة    

  .بأجملها 
يعنى توفر العالقـة    ، اإلخالص في كّل حرف من حروفه       ،   إن اإلخالص في العمل األدبي        

يشعر بـآالمهم ويتـرجم   ، ومحاكياً لهموم الغير ، الغيرية بين األدب والناس حيث يكون شاعراً        
  .أحاسيسهم على أرض الواقع 

وقُلِ اعملُـوا    ول عز وجل﴿  يقف، ، وقد أمرنا اهللا عز وجل في كتابه العزيز باإلخالص في العمل            
   )2 (﴾فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ إِلَى عالمِ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 

___________  
خلـص   ،3ط،711 -630 /4ج،بيـروت ،عربيدار إحياء التراث ال   " خلص"مادة  ،لسان العرب :ابن منظور )1(
وأخلـص  ،أمحـضه :وأخلـصه هللا دينـه    ،يخلص خلوصاً إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم        ،بالفتحخلص الشيء   :

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلـصني لَـه الـدين     :"وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في قوله تعالى        ،اختاره:الشيء
وقد ورد في الحديث الـشريف بمـا معنـاه          ،5 اآلية –البينة   " اَء ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا الزكَاةَ وذَلك دين الْقَيمة       حنفَ

وال إلى صـوركم ولكـن   ،إن اهللا ال ينظر إلى أجسامكم"اإلخالص حيث يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   
  .سلم رواه م" ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

  .6ص،م1985،بيروت،دار الجيل،رياض الصالحين، زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقيوأب: راجع-
  .105اآلية:التوبة)2(
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ما يؤكد ويبين حتمية الحساب والعقاب من قبل اهللا تعالى لكل ، وقد ورد في الذكر الحكيم 
  ، كلمة يقولها ويتفوه بها فاألديب مسئول عن كلِّ ، وأخص بالذكر هنا طبقة األدباء ، البشر 

  ) .1 (﴾ وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ ﴿حيث يقول تعالى في ذلك 
فالـشاعر يخاطـب عقـوالً علـى        ، هو من يخلص ألمة بأكملها      ، والشاعر المخلص في أدائه     
تـي  ومن هنا فهو يعد ضمير األمة وهو البوصلة الدقيقة الحساسة ال          ، اختالف فئاتها ومستوياتها    

وذلك بأسلوب ينبع بالفهم القادر على توصـيل الرسـالة          ، توجه إلى ما هو أجمل وأدق وأفضل        
والفهم يأنس من الكـالم بالعـدل الـصواب      : " الشعرية حيث يقول ابن طباطبا في عيار الشعر         

ويستوحش من الكـالم الجـائز      ، ويتشوف إليه ويتجلى له     ، والجائز المعروف المألوف    ، الحق  
إذا للشاعر األديب المخلـص     ،)2"(وينفر منه ويصدأ له   ، لباطل والمحال المجهول المنكر     الخطأ ا 

  .رسالته المعبرة المجملة بالفكر الرائع المعبر 
رسول الهـدى  حيث علمنا  ،  اإلخالص يتوافق وسنة الكون اإللهية        المسلم به أن    و ومن الطبيعي 

بـا         " :ة والسالم    نخلص فيما نعمل يقول عليه الصال      أنال يقبل إالَّ طي باهللا تعالى طي 3 ("إن ( ،
 الذي يجعل   كالم رسول اهللا  المستوحى من   ،  تنبع كلماته بفيض اإلخالص       أن فيجب على األديب  

  .من قلوب السامعين للشعر تفكراً في السمات األخالقية التي تنبض باإلخالص المقصود 
إنمـا  "والذي يقول فيه أحمـد الجـدع        ،سالمي الحق   هو الشاعر اإل  ،  الشاعر المخلص         إن

فهو في سـلوكه يمثـل      ، الشاعر اإلسالمي شاعر ملتزم بإسالمه سلوكاً وانفعاالً وقوالً وقصيداً          
ما ينفعل بالقضايا التـي تمـس أمتـه         وهو في انفعاله إنَّ   ، المبادئ اإلسالمية كما أرادها اإلسالم      

 ،  وال يقـول إال حقـاً      مبادئ اإلسالم الحقة فال ينطق هذراً     وفى حديثه ملتزم ب   ، ودينها ومبادئها   
منتـدب مـن    ، ه يمثل أمة اإلسالم ومبادئها      وشعره يعبر عن تجربة ذاتية مندفعة مع شعوره بأنَّ        

فنتيجة طبيعية محكم قوامها لكل كتابة ناتجـة        ، ) 4"(داخله للدفاع عن قضايا اإلسالم والمسلمين     
يض اإلخالص الذي ينير وميض التواصل بين ذلك الشاعر وبـين            تنبع بف  أن، عن شاعر ملتزم    

  .من يستمع له 
  

___________  
  .هم سيسألون عن جميع أقوالهم وأفعالهمومعنى اآلية أي احبسوهم عند الصراط ألنَّ، 24اآلية:الصافات)1(
طبعة دار العلوم للطباعة /تحقيق عبد العزيز المانع،عيار الشعر:ابن طباطبا)2(

  20ص،م1985السعودية،والنشر
جامع العلوم والحكم في شرح ستين حديثاً /بن رجب الحنبلي البغداديزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن )3(

  . 85ص،ط.من جوامع الكلم ،دارالفكر،السعودية،ب
 -عمان،دار الضياء للنشر والتوزيع/دراسات في الشعر اإلسالمي المعاصر،أحمد الجدع)4(

  .184ص،2001،األردن
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  : وليد األعظمي في الشاعر المخلص يقول الشاعرو
نْطي لَم يانِلسىوالْ ه اً واْمرقْ ح          ورِيعشممضي اً لَمفَنَّ كَالْمدا  م  

ََأتَلَو لَمو  يــــننُوان كَالَذاْغُوتَلَوزو          سراْغُواْ خدااْ ويتَص ةً و  
   سح وم الْبيرِ الحالشِّع نقىداِل تَصيدى ِإذاْ لفَّ         نَطقْتُ بِهاْ تَبالر 1(ني(  

 األبيات تبين وتوضح ماهية العمل اإلسالمي الرائع الذي يأبى أن يحوي في طياته إال فهذه
  .كالماً خالصاً لوجه اهللا تعالى 

ط مهم وضروري للجمع بـين جمـال     وهو وسي ،      واإلخالص ركن أساس في العمل األدبي       
، أو بين جمال العقيدة اإلسالمية ؛ وبين الفكرة البنـاءة الهادفـة             ، المضمون وبين الفكر األدبي     

وذلك عن طريق اإلخالص العفوي غير المصطنع والذي يمليه على الشاعر فطرته التي جبـل                
ولكنـه  ،  أو من أي حكم كائن        عليه من سلطة   مرغماًًإذا هو ال يكون     ، عليها منذ نعومة أظفاره     

  .ينبع من حسن نية راضية ومقتنعة بما أنزل اهللا عز وجل 
ما هو من األدب وكـل      وكل ما هو شريف إنَّ    ، فاألدب والشرف متالزمان      ":ويقول أمين هندية    

ما تتحلى به النفس من األدب والحشمة يعد من الشرف وليس من خلف بينهما إال فـي اليـسير                   
ه يشمل في طياتـه كـل   والمعروف عن الشرف أنَّ ، ) 2"(رف متبوعاً واألدب تابعاً   وهو كون الش  

والتي ال غنى لنا عنها ومن بينها خصلة اإلخالص التي إذا وجدت            ، الخصال الحميدة المرغوبة    
 إذاً فإن اإلخـالص     ؛ األدب والشرف متالزمان     وبما أن ، في العمل األدبي أعطته حلية وجماالً       

واألديب في أدبه إنما يكتب لمن يقـرأ والكتابـة والقـراءة     ، بداع في العملية األدبية     يعد وليد اإل  
 القـراءة ال يكـون     ودون، عمليتان متواصلتان بينهما ينمو األدب وينضج ويعطى أزهى النتائج          

   للكتابة أي معنى حي ،  األديب يكتب لمن يقرأ إذاً عليه التزام اإلخالص الـذي يكـسب             وبما أن 
وفى كتابة األديب ليس لنفسه فحسب بل لكل من أراد أن يقـرأ             ، لية اإلبداعية رفعةً وجماالً     العم

وإذا شـرع   ، وإال كان ذلك أروع فشل      ،  المرء يكتب لنفسه     إذاً ليس بصحيح أن   "  :يقول سارتر 
 يستديم هذه العواطف فـي نفـسه        فمبلغ جهده أن  ، المرء في تسجيل عواطف نفسه على الورق        

 للقـارئ أجمـل   يوصل  في سبيل أنجهده قصارى يبذل األديب أن  علىإذاً  ، ) 3"( ضعيفة واهية
 واألديب في أعماله األدبية يضفى       ،التي يرضى عنها خالقنا عز وجل     ، وأروع الكتابات األدبية    

  وتحسب، فإذا كانت تلك األعمال تضاف ، أرقاماً قياسية على عالم األدب الرحب 
___________   

  .163ص،2001، دار الضياء-عمان،دراسات في الشعر اإلسالمي المعاصر:د الجدعأحم)1(
  .185ص،م1913،الموجز في علم األدب اإلسالمي:أمين هندية)2(
  .45ص،نهضة مصر الفجالة القاهرة،ترجمة غنيمي هالل،مااألدب؟:جان بول سارتر)3(
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     تفيض وتنبـع بأسـمى      التية   تحقق األهداف الجميلة المرجو     على عالم األدب فاألحرى بها أن 
 حريـة  أي،  تنبثق قـضية الحريـة   والقارئومن العالقة الوطيدة بين األديب      ، آيات اإلخالص   

 تحلـيالت  فيمكانةً واسعة ،  كتاباته األدبية حيث تحتل الحرية فكرة ومفهوماً وشعاراً     فياألديب  
   .لسارتر ) ما األدب ؟( تحليالت كتاب فياألدباء وخاصة 

 يدين بهـا إنـسان   التيال ينفصل عن مفهوم الحرية العامة ،  األدب والفن  في الحرية   ومفهوم"
،  صميمها أمانة صعبة     في هيبل  ،  اإلباحية والفوضى والتحلل     ي الحرية ال تعن   وإن، العصر  

إذاً تلك كلمات للدكتورة عائشة عبد الرحمن تؤكد وتبين         ، ) 1"(ومسئولية باهظة وقيود صارمة   
 التـي _  إال اتباع أمور ال تحيد عن خـصال االلتـزام واإلخـالص     هي الحرية ما    أن، فيها  

، صـاحب الخلـق القـويم       ، ها خصال تنبع من فطرة األديب        ألنَّ -أوصانا بها اهللا عز وجل      
 تحتـاج إلـى     التيأقصد حرية األديب    ،  الحرية   معانيواإلخالص بمعناه القويم يترجم أسمى      

   .ى يحتويها ويمدها بكل مقومات التألق والتميزقالب األخالق الحميدة حت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  240،ص2دار المعارف ،ط/قيم جديدة لألدب العربي القديم والمعاصر:عائشة عبدالرحمن .د)1(
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  ) :شعر المناسبات اإلسالمية( الشعر الديني –ثانياً 
التي ألم فيها الكثيـر مـن       ، محمد صيام    زال الحديث يتواصل عن كتابات الشاعر        ال        

فيقـسمها  ، يفصل أمورها ومحدثاتها العديـدة  ، القصائد وفي سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم       
  :إلى اآلتي 

  ) :صلى اهللا عليه وسلم( الحديث عن مولد النبي – 1
بصرى شع جسمها بأنوار أضاءت من بعيد قصور        "..قد  ) رضي اهللا عنها  (      كانت آمنة   

فكـان  ، وعندما حانت لحظة الوضع قدمت لإلنسانية روحاً متـسمةً بنـور اهللا             ، في الشام   
وكان إشراقاً لشهر ربيع األول شـهر       ،  يوم مولده من بين أيام األسبوع        االثنينإشراقاً ليوم   

من تلك الكلمات سكنت محبة الرسول محمـد صـلى اهللا           ، ) 1"(مولده من بين شهور السنة    
 شاعرنا محمد صيام محبة خالصة لـسيد        أحبوقد   ، أجمعهمفي نفوس المسلمين    عليه وسلم   

فكانت أشعاره في النبي محمد صـلى اهللا        ، الخلق أجمعين محمد صلوات ربي وسالمه عليه        
ها هو الشاعر صيام يطلعنا     ،  محبة وبهاء وتعلقاً بالحبيب المصطفى       تؤكد على ، عليه وسلم   

  :فيقول في قصيدة مولد النور وبعثة الحق، م على شعره في مولد خير األنا
  كان ميالده علَى الخلقِ نُوراً       وحبوراً وغبطَةً وسرورا

كان ثما تَبثُاْعخَـــلَّ كُه يرٍ       وساْراً لَجلَاْلعمينم نـيار  
  )2(اريبِاً كَداْه جِه بِدهاْ جَلاْ     قَا   ميرِاً كَباْتَ كــه لَوحىثم ُأ    

  أن مولد الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم كان نوراً قد غطى الكون، يبين الشاعر        
وتحدث عنها بحـسن    ،  الشاعر   إليهانوه  ، وميالد النبي محمد مناسبة دينية عطرة       ،  بأسره  
  .خاطر 

ر األمة حيث إنَّه يشير بمولده إلى فرحة غمرت الكـون   ويستمر الشاعر في وصف ميالد خي     
يمتلـك وجهـاً بـشوشاً    ، وكأني بالشاعر صيام وهو في غمرة الكتابة لهذه األبيات          ، بأسره  

  :حيث يقول تأكيداً لما سبق ،تبشراً بالخير األكيد سم
وسبِتْر ماليالنَد نَبي ِئـــاْسعلويةًم          ف يرِفْ القو المعمرِو  
  رِورسم) ىدهلْ اَدِلو(ددرموـــرٍ          شِّبمرٍ وشِّب مني باسفالنَّ            

  
________________  

وزارة األوقاف مركز   ،محمد صلى اهللا عليه وسلم بين البوصيري وشعرائنا المعاصرين        :إبراهيم عوضين )1(
  .40ص،م1994،لقاهرةا/مطابع األوفست،السيرة والسنة

مركـز اإلعـالم   ،أدب القـدس /)صرخة فلسطيني عائد إلى وطنه(يوم في المخابرات العامة:محمد صيام )2(
  .200ص،م2008، 1ط،الجيزة،العربي
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           ــتْ بِذَِلكملا عالكَاِئنَاْتُ كََأنَّهفهيويرتَـسو  رةقَرِي نبِي   
  هد موِلد اَلْهاْ          دي األمينِ تَوقّـفَ المبهورِوتَوقَّفَ التَّارِيخُ يشْ

  )1(ورِـرسة وطَب غن متْمثَعلَتَ          لَاْهسفْ نَـن عتْثَد حولَو أن مكةَ         
  حسنبكل ما أوتي من بالغة و، نرى أن الشاعرصيام يمدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم       

وقد "، وصيام هو واحد من الشعراء الذين برعوا في وصف النبي صلى اهللا عليه وسلم               ،  تعبير  
اعترف الشعراء على مر العصور بأنهم مهما مدحوا ومهما وصفوا فإنهم لن يبلغـوا بوصـفهم                

  ) .2"(ومدحهم كّل ما أتى اهللا رسوله من صفات وأخالق
، الشعرية المترامية األطراف عبر كلماته األدبية الراقيـة      ويمضى صيام ينقل لنا الصورة     

بـل  "... التي تنم عن أنه لم تكن حياته في بيئة محدودة بصورها ومكنوناتها وكل مكوناتها إذن                
وتنوعت االتجاهات وأصبح عامل الزمان والمكـان       ، ولهذا تنوعت الصورة    ، واسعة ومتنوعة   

) 3"(ذات قيمة فنية وموضوعية عالية    ...وأصبحت  ، ومن هنا نضجت الصورة     ، يحكم الصورة   
   :حيث يقول فيها، ) ميالد أمة(ويؤكده في قصيدة بعنوان ، وها هو صيام يترجم ما سبق قوله 

 بيتاً لَــــم لكنمطَع كَاْنُهذقْ          سنَـــاْمِيالم   
  نَــاْمِاَأل  يةُ بنْتُ  وهــــــبٍ خَير أم فَفيه األمينَ

  مِـَــالْكلْاَو  ْ هأوالتَّ بِالْ   تَشْكُو اَلْمخَاْض بِصمتهاْ      
ـَـــلَّ       مِالْْــضع اَلْغُـ جلَاْلُه و        فَِإذَاْ َأراْد اهللا ج
  )4(مِراْـَكلْ اَنبم ايرِكَلْ اَدِل و:        أنتيبِلْ اَمن في حيصيفُ   

    كثر التعبير عن وصف ميالد سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم في معجم كلمـات شـاعرنا                 
  بأنه الكريم ابن، م تلك األبيات  النبي صلى اهللا عليه وسلم في ختافيصف ،محمد صيام 

وهذا إن دّل على شـيء      ، وهذه صفة من إحدى الصفات التي توالت على لسان الشاعر           ،الكرام  
ونبينا محمـد  ، لدى شاعرنا ، وصحوة الضمير اإلسالمي البحت ، دق الشعور فإنما يدل على ص   

ألهمهم اهللا  : قال بعض العلماء    "صلى اهللا عليه وسلم يستحق الصفات الحميدة مجموعة فيه حيث           
  ليلتقي االسم والفعل ويتطابق االسم، بأن سموه محمداً ؛ لما فيه من الصفات الحميدة ، وجل  عز

   :ويروى لحسان ، لصورة والمعنى ؛ كما قال عمه أبو طالب في ا، والمسمى 
______________  

  .95،م1981، 1ط،1ج،مكتبة الفالح،دعائم الحق،محمد صيام)1(
  .273ص،دراسات في الشعر اإلسالمي المعاصر،أحمد الجدع)2(
ـ  ،الصورة الفنية والوجدان اإلسالمي في شـعر فـدوى طوقـان          ،يحيى زكريا األغا  )3( ، 1ط.ة غـزة  دار الحكم

  .170ص،م1998
  .96م،ص1،1987األردن،ط_محمد صيام،ميالد أمة،شعر الدعوة اإلسالمية،دار الفرقان عمان)4(
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 دمحذَاْ مهو دومحرشِ ماَلْع فَذُو         ِليجِلّه همسا نم شُقّ لَه1"(و(  
 مدائحه فالبد من اإلشارة إلى أن       وعن، وفى ختام الحديث عن مولد النبي صلى اهللا عليه وسلّم            
شعر المدائح النبوية شعر قديمٌ  في نشأته التي تعود إلى اليوم الذي توفى فيه رسول اهللا صـلى        " 

  ) .2"(اهللا عليه وسلم وقيل بعض في حياة النبي صلى اهللا عليه وسلم 
  

  
             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
تحقيق سـيدإبراهيم  ،البداية والنهاية،الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقيالحافظ عماد  :راجع)1(

  .242-241ص،م2007ط،1ج،دار البدر،1م،حويطي
م 1982 طبعـة مطبعة الوحـدة رام اهللا   ،محاضرات في األدب المملوكي والعثماني    ،نبيل أبو علي  .د.ا:راجع)2(

  .89ص
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يغلـب  ، الدينية تعبر عن شخصية دينية ورعة تقيـة      وردت األشعار   ،  شعر محمد صيام     يف   
إذ "،ويؤكد أنها ثقافة إسـالمية عربيـة   ،  يعكس مصادر ثقافته  الذياألمر   ، الدينيعليها الطابع   

ـ       ي يؤثر بطريقة جلية ف    الثقافيمن المعلوم أن المخزون       اختيـار   ي تجربة األديـب فيتـدخل ف
أو يبنى بها   ،  يعبر بها عن التجربة      التيلرموز  وفى الصور وا  ، الموضوع وفى طريقة معالجته     

 أسرة محافظـة    في، والشاعر محمد صيام عاش حياة إسالمية       ، ) 1"(معادالً موضوعياً لتجربته  
 إسـالمي كل تلك األمور جعلت منـه شـاعراً       ، تربى ونشأ على حب الوطن      ، كما سبق القول    

  اإلسالمية حديثاً ينم عن شاعرية أغلب المواقف والمناسبات فيوقد تحدث صيام ، الطابع 
ومـضى  ،  وحدانيته وخلقه ونعيمه ورضوانه      فيمصقولة بعبادة اهللا عز وجل والتأمل       ،  دينية  

  .صيام يصف كل مناسبة دينية على حدة وبالتفصيل 
  :الحديث عن الهجرة وتبعاتها -2

   :) مكةالنبي في(يقول الشاعر صيام في قصيدة بعنوان         
  هيـناْد يوسٍ ُأنْ ِإأي ىر بِين اَلْو     هيرِاْــجي  الْ الًًاْثَ متَتَ َأنْكَم كُنْ

كَومض راَيف اْنَ لَتَب لصم َأرِبةًلَث       منع بنْ ماْهس نْيجوم نم آسيه  
 يدعلَ ِإواهللا بِى يلْ اَنرِشْمكنِيو هم  عد نع   واهللا ف ةـيهيت ىفو دص   
  يهـْ فَاْم بِْلـَمع تَو ُأهي فاْم ِلعمس تَ   و َأكءاْد نْلـــبقْ تَملَ فَشُيرِ قُإال        
  )2( ـهــــيلَعتُ واْهي فَهرِصنَ ِلنِيدلْ  ِلــة  بساْنَضٍ مر َأن عتَشْتّ فَكِلذَِل             

يتضح أنه يتحدث فيها عن نية النبي ، في تلك األبيات الواردة على لسان الشاعر محمد صيام 
  .ينشر فيه دين اإلسالم الحنيف ، محمد صلى اهللا عليه وسلّم في البحث عن بلد آمن 

 بكر الصديق في الغار فيقول في يومن ثم ينتقل الشاعر ليصف حال النبي مع صديقه أب
 ):الرفيقان في الغار  ( قصيدة بعنوان

  
  رِـــاْجحَأ وزٍ اثْنَينِ خَبِرنَاْ عن اَلْغَاْرِ          عماْ بِه من دهاِْليثانيياْ 
  رِاْ دن م الكونِب رءاْ شَاْم بِمع            َأنْاْم لَراْ دقُيدالص وتَنْ َأهتَذْخَتَ
  الجاري  اْره دـن مْأبِالنَّ بِرشتَ           ِلاْمكُوح نَمِاْغنَألاَ بِحرس تَءاُمسَأ
وفخُ َأمِاْلَظَّلْ اَىَأو سمتَخْاء مفيْأاً          يتكُيطَ بِاْممٍ َأاْعخَْأ بِورٍـــــاْب  

    
  ______________           
  .165ص،دار المقداد للطباعة،م2001، 1ط،في نقد األدب الفلسطيني: أبو علينبيل.د.ا)1(
  .91ص،م2008، 1ط،القاهرة،مركز اإلعالم العربي، يوم في المخابرات العامة:محمد صيام)2(
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يدياْ سَأنْتَ يٌل     ونْشَغم خْتَاْربِ َأفْكَاْرِ اَلْمــــيتتَر ةْ َأواْدبالع ع1(   م(  
 وصف األحداث على    فييتبين لنا مدى دقة الشاعر صيام       ، قة   توالى األبيات الشعرية الساب    في

  .ترتيب وتنسيق 
 يحميا  كي تهيأ كل منهما أمام الغار       ين اللذ واألمانيويواصل الشاعر وصفه وحديثه عن األمن       

ـ ، رسولنا الكريم وصاحبه الصديق بأمر اهللا عز وجل           قـصيدة   فـي  يقـول الـشاعر      ثحي
  ) :ن على باب الغارالحمامة والعنكبوت يعششا(بعنوان

    
  حماْمةُ اَأليك باْب الغَاْرِ يغْرِيهاْ           ِلذَاْك طَاْرتْ ِإِليه من َأقَاْصيهاْ
  وعشّشَتْ فيه واَلْمخْتَاْر داْخلُه           فَقَربهاْ من رسوِل اِهللا يحميهاْ

 نَىتُ بونْكَباَلْعاْوــهنَاْجِيي هاْ كَاْنَتْ تُنَاْجِيكُلّمـاْ          وهاْوِرجتَاً ييب   
  وَأصبح اَلْغَاْر الْ تَبدو معلَمــه         عشُّ اَلْحماْمة يخْفيه ويخْفيهـاْ 
      ثَالً          ونَاْ منْدتْ عاْرةُ اَلْغَاْرِ صصقخْتَواَلْم راْ ذُكاْكُلّمنَر وِري2  (ـاْـه(  

  :فيقول فيها ) بداية الرحلة( قصيدة جديدة بعنوان فيو
  هجرتَ ُأم اَلْقُرى واَلْعيشِ تَبكيهاْ       وَأنْتَ تَعجب ممن عربدواْ   فيهاْ

ــوهِمنتَ بِيينَاْد كَمتَ ووعد ـاْفَكَمهلَيتَ َأهذَكْر كَمظْتَ وعو كَمو        
  وكَم نَزلْتَ اَآلياْتُ  قَاْصــــدةً      ُأولَِئك اَلْقُوم تَعليماً و  َ تَنْبِيهــاً
هيا فورتَكْباساً وفَهتَنْكَفُوا ساسو      لَـهماْ جِْئتَ تَحاْ موفَضِإذَاْ ر تّىاْح  

  )3 (ـاْهيوِر    يرِخْفَالْ بِاْنَخُيرِاْ تَُلاْز      ي الْـةنَيد الموح رِحلَة نَفيخَرجتَ      
وكيف أن الرسول صـلى اهللا عليـه        ، يوضح الشاعر من خالل األبيات السابقة ماهية الهجرة         

   ولكن ما كان هناك من ، نشره للدين المنزليوسلّم واجه الكثير من الصعوبات فيها ف
كي ينشر الـدين  ، فقرر عليه الصالة والسالم الخروج من مكة إلى المدينة المنورة       ، مستجيب  

وكما نلحظ أن الشاعر يتمتع بحسن سرد مرتب للمناسبات اإلسـالمية           ، اإلسالمي في ربوعها    
  .منذ البداية

 ) :صلى اهللا عليه وسلم(الحديث عن غزوات النبي  -3

ليعرض لنا انتصارات ،  الشاعر بعد ذلك لعرض مناسبة غزوة بدر الكبرى قلينت     
  :فيقول في ذلك ، المسلمين منذ البداية 

_______________  
  .94ص،،يوم في المخابرات العامة:محمد صيام)1(
  .94ص،السابق)2(
  .93ص،نفسه)3(
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  رياْتٌ سنَحياْهاْ و نُحييــهاْــيهاْ            وذكْبدر قَصيدةُ َأمجاْد نُغَـــنِّ
ــفُفَالْماْقواْ مهيف ملَه نوملاِإلنْسِ َأ الْ   س نم اْ         ِإنْسهاْرِيجي جِن و  

 ىـشٌ فيتْ قُراْدتَم لَقَدغاْوــتْياْهو            اْهي ه تْقَلَطَنْايمعي غْيالْباْ وه  
موجالْه اْتَنْوِىـهيف نمرٍ ودب لَىع فَعدي سيلِإب            ياً وفْعاْ دطْهغياْــه  

    تّحىه وىم نه وىنْ مُأاْه اُو تُعلُقونَفَا          و رحو شبِاْعضِ األراْ بقي1(ـاْه(  
ووضـح كيـف   ،  أصل الخالف منذ البداية بين اإلسالم وبين الكفر ينوه الشاعر فيما سبق إلى    

وبـين  ، وبنفسية إيمانية مدح شاعرنا عزة اإلسالم وانتـصاره         ، كان اإلسالم منتصراً عزيزاً     
  .مدى فرحته من خالل أبياته الشعرية المعروضة 

ما دام اإليمان بـاهللا     و، مدى تعلقه بالدين وباإلسالم الحنيف      ، كلماته الشعرية   بوالشاعر يترجم   
فشيء طبيعي أن يظهر فـي كتاباتـه        ، تعالى وبكل ما أمر به شرع مسلم به من قبل الشاعر            

  .الشعرية ما يبطن في نفسه اإليمانية من إخالص للدين اإلسالمي الحنيف 
ـ ،        ولم ينس الشاعر في خضم أشعاره المتتالية الحديث عن بناء الدولة            ي التي أقامها النب

  :فيقول فيها ، صلى اهللا عليه وسلّم 
               

  َأن دعب ناْ          مرِ غَطّــاْههالد يزفَخ دوهاْ يخْتَاْرِ –َأمالم راْ  خَياْفَاْهو  
  واْياْهاْنَ تَآمرتْ غَدرتْ َأحقَاْدهاْ ظَــهرتْ          َأنْياْبهاْ برزتْ ســـاْءتْ  
 الم لَنَأعود خْـتَاْرطَفَى المصوداْعقَو لَىع          اْلَتَهــاْهسنِ َأريوِفْقَ الد   
   سواْهــاْ س النَّاس بِالْقُرآنِ ومن حضرٍ          وَأنْفُوَأصلَح النَّاس من بدوٍ 
     اْ بم وقَفَ الْغَزَأوونِ سيالد ىده لَىالْقَباِْئِل بِــْل         ع ناْياْواْهـاْآخَ و2(اْه(  

تـنم  ، بكلمات شعرية منتقاة    ،  بعرض المناسبات اإلسالمية     يستمر الشاعر في األبيات السابقة    
 عارفـاً ومقتبـساً   ، تيقنمتيقناً من اإليمان به حق ، عن قلب إيماني متعلق بذكر اهللا عز وجل        

  .من القرآن الكريم من عدة مواضع سيتم ذكرها الحقاً إن شاء اهللا 
كمـا  ، فإنه لم يغمض عينيـه      ، والشاعر صيام في هذا الموضع وغيره من المواضع السابقة          

وحياة النبي صلى اهللا عليه     ، تبين لنا عن أي صغيرة أو كبيرة من أحوال المناسبات اإلسالمية            
  .دين اإلسالمي الحنيف وشأن الدعوة إلى ال، وسلّم 

  ،ه فرد في إطار مجموع هو اليغمض عينه عن حياة الناس ألنَّ" واألديب اإلسالمي المتمكن 
  

___________________   
  .100ص،السابق)1(
  .99ص،يوم في المخابرات العامة،محمد صيام)2(
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وألن األدب ال   ، وعندما يدخل إلى دائرة اإلبداع فإن جودة التعبير تكون من بـين اهتماماتـه               
  )1"( يفسح مجاالً للمعرفة من خالل تصويره لألحداث والوقائع في حياته هيقدم المتعة فقط فإن

  :وشاعرنا في األبيات السابقة يتحدث قائالً 
  

          ......................              داْعقَو لَىاْعاْهسنِ َأريوِفْقَ الد   
، منذ عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،  إلى مناسبة زمنية إسالمية وهو بذلك يعود فعالً

  :ويتحدث عن القواعد التي أرساها الرسول صلى اهللا عليه وسلم فعالً وهى كما يلي 
  . بناء المسجد -أوالً
  . المؤاخاة بين األنصار والمهاجرين -ثانياً
اة المسلمين فيما بينهم وعالقتهم باليهود  كتابة وثيقة تعد األساس الدستوري الذي ينظم حي-ثالثاً

  ) .2"(وغيرهم 
، ليعرض لنا أحداث غزوة أحد بمأساتها الكبرى ،       ويستكمل الشاعر حديثه عن الغزوات 

  ):عبر من أحد(فيعرض أحداث غزوة أحد في قصيدة معنونة بـ، وهزيمة جيش المسلمين 
   

  ومــهاْ َأثَر لَهاْ من ير          وفى النُّفُوسِلَكنّماْ ُأحد َأحداْثُهاْ عبــــ
داْ ضهاْتاْيبِد يافَفورانَتَصقَاْبِ واَألع لَىشَاً عوا قُرِيدر         قَد ةــديقاَلْع   

فَوقُةًَأج لبالم ياْزتْــقَلَطَانْ فَنج        اْحالْ كَرِفّ الكُُلفغرتَنْ تَنِاْبــــشر  
اْكَوِل ذَنكم نف ِلعالر اْمـقَ فَةغْ         َأداْرهموع رضنُ الدفَاْي اْمص ـبوار  
    واْعدم ُأن حد –الْ وهمغْ يمرهم-نْ        جالَد عقيدنَ الْة صو فَ ظَالْر3(ــــر(  

بعد أن حققـوا    ، رية السابقة يعرض الشاعر مأساة المسلمين وكيفية هزيمتهم         في األبيات الشع  
ويرجع السبب في الهزيمة إلى الرماة الذين أغرتهم الحياة الدنيا بمـا فيهـا   ، النصر في البداية  
  .فكأنه يقول يا مسلمون اليوم غرتكم الحياة الدنيا وأفشلتكم وتسبب بهزيمتكم، من عرضٍ زائل 

 الشاعر  حيث إن ، م كانت غزوة األحزاب والتي حدثت في السنة الخامسة للهجرة                 ومن ث 
وكيـف أن النبـي   ، لم يأل جهداً في وصف أحداثها وكيف أن اليهود قد تآمروا فيهـا  ، صيام  

  ،وبأمر اهللا تعالى انهزمت أحزاب الكفر وولت األدبار ، صلى اهللا عليه وسلّم قد شقّ خندقه 
________________  

دار المقداد للطباعة   ،2ط،محاور بحثية في نظرية األدب    ،األدب والموقف النقدي  :عبدالفتاح أحمد أبو زايدة   .د)1(
  . 54ص،م2006،الشاطئغزة 

  . 140ص،م2004، 2ط،مطبعة آفاق غزة،دراسات في السيرة:نزارريان وآخرون:راجع)2(
  .104ص،م2008، 1ط،القاهرة،عالم لإلالمركز العربي،يوم في المخابرات العامة:محمدصيام:راجع)3(
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  :وفى غزوة األحزاب يقول الشاعر صيام 
  

  !!نْياْ ويشْقيهاَ فى الد        تَخْطيطُهاْ اَلْفَج  قُرِيـشٍ كَم سيرديهاْ   ياْ سوء حظِّ 
اْ             جِيـهمعداْبِ يـزكَةَ اَألحرعم داْنُتَقُورم اْ ُأوهنُوباْ واْهــــهاِْليو  

   َأراْضيهـاْبعد أن هي عاْثَتْ فيهاْ           من حطَّـتْهم تُحاْصر) يثْرِب(وحوَل 
 ــخُتَاْرنَاْ الْمديشْقّ سو ) قَهَل اَلْ)          خَنْدوحمدنَيةاَهللالَّ ع ي حمياْــــه  

   اْوستُياً ساَألرقَ ف حنْ فاَبِاْزصتْفَرع         لْ اَنمدنَيةرِاْتَلْاَ وخِيزِخْ يي1(اْــــه(  
فالشاعر يصف األحداث كما لو كان معهم ، نلحظ في األبيات السابقة مدى الدقّة التعبيرية 

  .يها وهكذا تباعاً تتوالى الكلماتفهناك كلمة سوء وسيرديها و تخطيطها و الفج ويشقيها موال
فيأتي الحديث عن فتح مكة بلده ،            ويواصل الشاعر حديثه مسترسالً األحداث تباعاً 

  .وهاجر لينشر دين اإلسالم الحنيف ، األصلي التي هجر منها عنوة أهلها 
  :وكان فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة حيث يقول الشاعر فيها 

  
  اْهيناْع ماْينْ الدمــتْ عدقَ والْ          ِإاْـهيقاْو بْلزِنْ تَملَو] اْنَحتَ فَاْنَِّإ[
  اْهيجِوتَاً ونَاْذَي ِإحِتْفَلْ اَةرو سفي         هرِئـاْشَ بتْءاْ جىرقُلْ اَم ُأحتْفَفَ
وشْتَاسعتْررِ قُهبِشٌي ياْ قَندـتاْهتْشَقَاْنَ         وجِه اْهاً رينَف اْودياْــه  
وجلْ اَشُيمفُاآلالْ(ى فَطَص(جِتّماً        ِلهغرِيةَكْ م يفالص حاْرتَء وِمياًه  
   تّحَأاْذَ ِإى ملْ اَنكْراْبنتَغَاْ بَأاْــه         رِ قُاْمقَ فَشٌياْ خَدتْبم اْسعي2(اْه(  

قسم رسول  "حيث تذكر كتب السير حادثة فتح مكة حيث         ،  أحداث فتح مكة     يكشف الشاعر عن  
وهم على مشارف مكة بذي طـوي       ..مقدمة جيشه إلى كتائب ثالث      ، اهللا صلى اهللا عليه وسلّم      

ليـدخل مكـة مـن أسـفلها مـن مكـان يـدعى        ، عليها خالد بن الوليـد     ،فالكتيبة اليمنى   ..
وكتيبتـان  ..عليها الزبير بن العوام ليدخل مكة مـن جانـب كـدي             ، والكتيبة اليسر   ..)الليط(

الـذي  .. وعلى األخرى أبو عبيدة عـامر الجـراح         ، على إحداها سعد بن عبادة      ، متقاربتان  
  )       3"(وتلحق به الكتيبة األولى ، يدخل من أعالي مكة بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم 

____________  
  .109ص،يوم في المخابرات العامة:محمد صيام)1(
  .114ص،السابق)2(
الطبعة ،اإلسالميرابطة العالم ، الهدى والرحمةنبيسيرة :عبد السالم هاشم حافظ:راجع)3(

  332وص331ص،1982،األولى
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 غزوة يوه، العام الثامن للهجرة من شهر شوال يتوالى حدث آخر ومناسبة زمنية أخرى يوف
  : يقول فيها شاعرنا حنين حيث

  
واْسرم وكاْنَبف النُّ كَرِفْقَلْ اَىي          رِــوضيوح اْ الشِّركم رِءوجيلَد لَه  
  ــرِـــيوِاْغَملْ اَ دساُأل وديصِّلْاَ بِراْتَخْملْ اَقْــلَطَنْ افِئاْطَّل ِلىرقُلْ اَم ُأدعبفَ
وقْتَاستْلَبثَه قفٌيخَ ِلاْ ييبتــــاْه         وجكُتْع غّْل مررِوو متُورِـــو  
وتَاسبلْ اََلسصحبنْاَأل واْصلّ كُرهمو         ولثَ وا رشمقفَي شْ تَأيمـــرِي  
  )1(رِــوسْأمٍل ووتُقْ منيةً بكَوهنْم دٍ        لَ جـن مهتْدب َأاْ ممغْ ر– اْه بِاْذَِإفَ    

 وما حدث من أحداث زمن النبي ؛ فنجده في قوله اإلسالميةيظهر التمازج بين روح الشاعر 
  .جملة رغم ما أبدته من جلد ، كلمة الصحب ، النا فى موكبنا 

عن سيرة وكلها كانت تتحدث ،  دواوينه فيوذكرها الشاعر قصائداً ، تلك أحداثٌ تتابعت 
ومن غزوات عدة ، وهجرة من مكة إلى المدينة المنورة ، صلى اهللا عليه وسلّم من مولدالنبي

  .خاضها الرسول عليه الصالة والسالم 
،  أشعاره عن مواقف فيبل تحدث لنا ،  ومحدثاتها فحسب النبيوالشاعر لم يقف عند سيرة 

 في كانت والتي، )معركة اليرموك (زمنيالوأحداث زمنية شتى منها مثالً وعلى سبيل الترتيب 
  ألفاً من الروم240ألفاً من المسلمين بقيادة خالد بن الوليد على 40انتصر فيها )م12\8\636

  :وفيها يقول شاعرنا محمد صيام 
  

  ـةٍيكة زرطَع مىركْ         ذن مكومريلْ اَىب ري فمكَ
  ةَيألب اَبِر العةم ُأنـــةٌ          ميتْف وديِلولْ اَنابفَ
  جحاْفْل اَلْــــــــرومِ اَلْقَوِيةَ ماما َأوفُقَ ونيدلْاَبِ
 لْاَوديِإن ني لفُنُّلْ اَجوكُتَ ، سبِن بِه يلْ اَ نرِبـــــةَي  
  )2 (ـــــــةَيوِقَلْاَ   بِاأليدي نمحرلْ اَاْهدمياً وجذَومنْأًُ      

  
  

            
  

__________  
   .116ص،يوم في المخابرات العامة:محمد صيام)1(
  .137ص،م2009، 1ط،1ج،خماسيات المقاومة:محمد صيام:راجع )2(
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            ومن ثم ينتقل الشاعر ليتحدث عن مناسبة جديدة ومعركة جديدة من معارك المسلمين
حيث انتصر فيهـا المـسلمون       ، )م6/9/1260( في كانت   والتيعركة عين جالوت    أال وهى م  

  :وفيها يقول الشاعر ، بقيادة السلطان قطز على جموع التتار بقيادة هوالكو 
  

يالدني نَصلْاَ بِععاْبلْ اَدْؤممــــــنـــــيلْاَ  نمجِعاتْز  
  اةْزغُلْ اَــد ضــمهعيمج              فــعاْدتَوا مرفنْ ينِإ
لَر ِإظُانْوىاْ كَاْ منف ى            لْ تلْ اَكمــاْعركم ثَن ـاتْب  

يفع نِيلُاْ جتَوو فىطّ حينطّ حياُألن ـــــــــــاةْب  
    ردلَاً علْ اَىرِطْغَتَمسيلْ اَنمرِجمينم 1(ــــــــــاةْغَطُلْ اَن(  

   شعر في تتكرر التيوتلك من السمات الدينية ) الدين(بدأ الشاعر قصيدته السابقة بقوله 
  . الطابع إسالميمما جعلت منه شاعراً دينياً ،  رحاب نفسه فيوتدور ، الشاعر 

 بعـضها مناسـبات      أن فـي حيث تتنوع لدى الـشاعر      ،        وتتوالى المناسبات اإلسالمية    
 كانـت   والتيوبعضها اآلخر مأساة وجراح وأنين ومنها دير ياسين         ، انتصار وفرح للمسلمين    

، أبادوا فيها قرية دير ياسـين بأكملهـا       ،  حيث قام الصهاينة بمجزرة بشعة       )م1948( عام   في
  :ويقول الشاعر فيها 

  
كُذْ تَْلهرونبِاْذَ مقْ التَّحتِلـي         يف) داْير يسين (وفِإى رِب؟ـِلي!  
ياْتَجحلْ اَاْهخَدالء يفه َّجِميةاْ         ملُثْ مرِاْهبِتْفَ ع بِاْسِجِق ــِلي  
  ِليل ظَ– ةاْيحلْ اَفي -لٍّظ بِتْشَاْ          عالتي ىه ووبةٌكُنْ ماْهبِْ اذَِإفَ
  ــوِلتُقْ مواء َأمركُلْ اَاْهله َأن         مةًلَوتُقْ مىووا سقُب َأاْم فَتْبكَنُ
  )2(ــِليخَ دلَّ كُلمِالس بِ الْفيالسوا        بِعورِ يكَي اْنَلُاْج رِبهِ يىتَمفَ    

لينقل لنا صورة مجزرة الخليـل      ، حيث ينتقل بنا    ،  الحديث أكثر وأكثر     فيويستفيض الشاعر   
بـاروخ   (الـصهيوني  اإلرهـابي حيـث اقـتحم     ،)م25/2/1994( فـي  كانت   والتي، شعة  الب

   في وذلك فجر الجمعة الصهيوني بمساعدة الجيش اإلبراهيميالحرم ) جولدشتاين
  :           و يقول شاعرنا،  منهم  20فاستشهد ، وفتح النار على المصلين وهم سجود ، رمضان 

  
  

__________  
  .137ص،يات المقاومةخماس:محمد صيام)1(
               .132ص،السابق)2(
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  !؟دوحجلْاَ وهمبْأر دفْكُلْ اَمهد         وــوهعلْ اَنيمرِجمل لََىطَع تُفَيكَ
  دوــه شُنهعيم جاْياْربلْاَــالً          ويجِالً فَي جِةاْيحلْ اَفيا ودسفَْأ
  دوـهيلْ اَثُيع يالْفَلْ اَشِوحو         كَاْذَـاْ منيطسل ففي مويلْوا اَرظُوانْ 
  ودـــجسع وكَّ رنولُّصملْاَ        وىوِع يشِحولْاَكَ) خوراْب (متُيس نَمَأ 

  )1(د؟ـوملْالتِّ وراةُوتَّلْ اَاْهتُعر          شاْهـــــوثُرِةٌ ونَُل ستْقَلْ اَِلهفَ      
يتحدث الشاعر عن الوعود التي تعطى لبني صهيون اليوم وكيف ننسى ماضينا وما فعلوا فـي       

، حتى ما أن وجدوا الذلة فينـا        ، نسينا نعطيهم ونذل لهم     ، نبينا الرسول عليه الصالة والسالم      
نوقـع معهـم   ،  صيام أنه يستغرب من فعلنا اليوم فالجديد في شعر، أمعنوا فينا التذبيح والقتل     

فالشاعر يضرب لنا كـشاهد لمـا       ، ثم يبادرونا بالقتل والتشريد والذبح      ، المعاهدات والمواثيق   
ثم يقتـل ليأصـل     ، حادثة باروخ الذي قتل المصلين في الحرم اإلبراهيمي في الخليل           ، يقوله  

وبذلك يكشف عـن تجليـات      ، مودهم المشوه   بأن مصدره توراتهم المحرفة وتل    ، القتل عندهم   
فهـو  ، اإلخالص الديني في شعره حيث يظهر في تساءله كيف نعطـى المجـرمين العهـود              

، فهم إخوانـه فـي الـدين        ، ثم نجده يذكر فعلهم وتقتيلهم للمصلين المسلمين        ، مخلص لدينه   
  .وكذلك ذكره مسألة التوراة والتلمود التي يفضح بها ممارساتهم 

  
  
    

        
                

  
   
  
  

      
     

      
  
  

_________  
  131السابق،ص)1(
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  : اإلسالمية وارتباطها بالنفحات اإليمانية المعاني: ثالثاً 
 الـذي  الديني الشعر   إنَّه ،حظي الشعر الديني باهتمام النقاد واألدباء في عصرنا هذا                لقد  

، والصالة والسالم على رسولنا الكـريم  ،  عز وجل    نفوس الكثيرين سمات التوحيد هللا     فيأحيا  
 مثل كتابات سيد قطـب   عبر تاريخه أجمل وأروع الكتابات اإلسالميةالعربيوقد عرف الشعر  

 عبر المدى أبهـى عالمـات   اإلسالمي وقد سطر الشعر ،ونجيب الكيالني و التهامي وغيرهم      
 دواوينه عند محطـات دينيـة   فيقف ن، وفى الحديث عن الشاعر محمد صيام       ، التميز الرائع   

ومتيقظة للشدائد  ، راقية تفيض بأسمى الكلمات المعبرة عن شخصية إيمانية واعية ألمور دينها            
 الحنيف علـى    اإلسالميوقد سيطرت تعاليم الدين     ،  تحيق بدين اإلسالم الحنيف      التيالصعاب  

 كـل أرض    فـي  هو يضرب    فها، عقلية صيام بشتى صورها الشعرية المتباعدة والالمتناهية        
 بالمعـاني  تفيض   التياألشعار  ، ضربة محراث صائبة تنتج بعد ذلك األشعار المختلفة المعبرة          

ـ        والتي، اإلسالمية الخصبة     ي تغذيها النفحات اإليمانية النابعة من عمق الـشاعر المخلـص ف
وذلـك  ،  ربط أمور الدين بـأمور الـسياسة         فيوللشاعر سمات رائعة    ، عبادته هللا عز وجل     
 القـوة  معـاني  يعززوما  ،  معانٍ جميلة من اإلباء والصبر والقوة        العربيليضفى إلى الوجدان    

وبذلك يصل الشاعر إلى هدف مميـز يـسعى         ، تلك مزجها الالمتناهى بنفحات الدين اإليمانية       
  : قوله فيإليه كل عاقل وتمثل ذلك 

  
السَأفُي صنْ ِإقُداْبءم كُلْ اَنفَ     بِت    مني جددقُلْ اَاْذَ هلَُلو لعبِـــر  

 ومني لِّعمهملْ اَ أنطُبةَلَو ـيِإ        ف اْجدطَّلْ اَةالْنِع  يفج ودبِـطَخُلْ اَة  
     وأند نَيهالْغَلْ اَمب تَ َأــذُنْملَى         مقْ يلْ اَِلبعبِشَي ي1(ربِالطَّهو وِ اللَّن(  

فكأنه يستلهم من الماضي معاني العزة ليـسبغها بحداثـة          ، لقد عارض شاعرنا صيام أبو تمام       
وبـين  ، ث غزوة بدر الكبرى أحدا بين التوفيق الةيعيش الشاعر في تلك األبيات ح     و، العصر  

 ال تجـدي    يعطيهم نتيجة مؤكدة وهى أن الخطب     ، ما يحدث في العالم العربي اإلسالمي اليوم        
ويظهر التأثر بالتاريخ اإلسالمي جلياً وهذا مما       ، وأن البطولة في حد السيف ليس إال        ، بشيء  

ويسعى الشاعر في أبيات الحقة إلى بيـان     ، يعطى شعره ثباتاً وقوةً وصالبةً في شتى الميادين         
وا الخلـق   وإلى بيان شيء مهم للعرب وهو أن آباءهم قد ساد         ، حقيقة الدين اإلسالمي الغالب     

   :في زمن مضى ويضيف صفات شتى للعرب تتمثل في قوله اآلتي 
  

وأناْ آبءهماْ سلْوا اَدورىز كَلْاَاً         بِنَمدجِلْاَ والنِّ بِ الْدمِواللَ وبِــع  
____________              

  .123ص،االغتيال منهج االحتالل:محمد صيام)1(
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 وشَأن مسه اْدهمذُنْ ملَ طَ أنتْع     لَ عِئالْخَلَْ اَىِقكْاَأل ولَنِاْو تَ  مـبِغ  
  ورِاْ تَأنلْ اَاْنَخَيوضقَاء دلْ  اَ     ــَأل مصالغُفَِئاْح بِر األسرِاْرلْاَ  وعبِج  
 اْنََّأوتَ كَاْ ماْنَبلَْأ بِهساْــــــنَن    لْاَ بِْل  بدماءقَْأ وصلْ اَىجهدتَلْاَ وبِع  
  ـبِـلَغَلْ اَ ومِاْركْاِإل وزعلْاَ بِمِالْس   ِإ   اْل وــةبورعلْ اَاءنَب َأركِّذَ ينمفَ 

ومنزِ يلَ ُليعرِميفُنَْأ بِاْ مهِسـم    م  اْشَغَلْ اَنوةاَأل ورِاْتَسلْاَ وـبِجِح  
      ومنقُ يصلَ عهِيماْ مضياً عاًًرِط     و  منكِّذَ يرهلْاَ بِمتْفي1 (ــبِجِنُّلْ   اَة(  

 أن  الجليوالواضح  ،  قديم الزمان    فيتلك األبيات السابقة قد صورت حال ما كان عليه العرب           
 خـاطره   فـي طرحه على من بقى     ما أراده الشاعر من تعداده لتلك البطوالت هو سؤال مهم ي          

  .هل من معيد لتلك البطوالت ؟ : صحوة ضمير وهو 
،  إلى مستوى من األدبيـة الراقيـة المعبـرة           الديني      واستطاع صيام أن يرقى بإخالصه      

  : قوله فيوتمثل ذلك 
  

  بِلَغَلْاَ ومِاْركْاِإل وِزعلْاَ بِمِالْسِإ      ْلاَ وةبورعلْ اَاءنَب َأركِّذَ ينمفَ
 بـرأي كان عليها العرب قديماً وأن حال العـرب اآلن          ،  كلماته يدرج صفات مجيدة      فيوهو  

  . غابر األزمان فيالشاعر ليس كحالهم 
) غاية الحـق    (  ليطلعنا على قصيدة بعنوان    اإلسالمي جانب الدين    فيويستأنف الشاعر كلماته    

وهذه القصيدة تبـين مـا      ،  هذه الدنيا    في المجيد    يسعى فيها إلى البحث عن سمات الحق       والتي
  : يقول فيها  ،سبق جلياً

  
  ؟دــو علِّ كُفي ب تداْياْنَملْاَ        وـدـيـدجلْ اَحِاْبصلْ اَةُلَالْطْ ِإنيَأ
  ؟دوسحلْ اَبِلْقَاً كَدو ستْلَاْحتَ       اسبردـال وضراَأل وةُاْيحلْاَ واْهنَيَأ
  )2(يدوهج ةالْفَلْ اَرب عتْعاْضو        سم شَاْ يضر َأاْ ياءم ساْ ياْهنَيَأ   

 مقدمتها وفى بيتها األول سـؤاالً وجيهـاً         في نرى   والتي،  كلمات قصيدة غاية الحق      هيتلك  
  .البحث عن غاية الحق  بمعنى هي والتي، يسأل به الشاعر عن إطاللة الصباح الجديد 

  :اآلتي قول الشاعر في تظهر واضحة جلية الديني تجليات اإلخالص هيوها 
  

  يدعبلْاَ قِيرِطَلْ اَرب عيِل نكُ  فَ      رباْ يضِرَألاَ واءمسلْ اَرو نُتَنَْأ
_________  

  .123ص،االغتيال منهج االحتالل:محمد صيام)1(
  .55ص،م الحقدعائ:محمد صيام)2(
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  ــودجوملَ لَََدوجولْ اَىطعي       وكــاْمح راَلنَّواْصي كلم ين منيَأ
  دـوعرلْ اَتاْفَصاْ قَناً مدوع   ر ثم يسمع في اُألفــقِ    تَ ياْ ربنَْأ
    ويرىح لَوهاَْئ ذاً  بـــــرياً كَث     رِاْ  ضاْيتي عدونع درِطَّلْ اَوي1(د(  

 الحيوأنه هو   ،  كلمات القصيدة السابقة تترجم قمة التضرع الخالص للمولى عز وجل            هيفها  
 كلمـات يـسطرها     فيحيث تتوالى أسماء اهللا الحسنى      ، القيوم المالك الموجود السميع البصير      

واطن أخرى يستغيث الشاعر باهللا عز وجل مستكمالً        وفى م ، الشاعر يصف بها الذات اإللهية      
  : ذلك فيفيقول ، الصفات اإللهية لذاته عز وجل 

  
اْيلْاَ  تَنْ َأ ربمتَساْعن          لَ  ويغَس يركم تَساْعن  
    تَاْذَِإو اْلنَكْوفَلَ ع            ـــكلَينُن دكلَ ونُ   ناْه2(ن(  

وهى أنه عـز وجـل المـستعان        ، اردت الصفات السابقة هللا عز وجل على لسان الشاعر          فتو
  .شخصية عابدة هللا تعالى ورعة تقية ، الوكيل وهذا ما يؤكد ويدلل على أن شخصية شاعرنا

 يتبين لنا أنها تشير وبشكل واضح وصـريح إلـى   والتي      ويعيش شاعرنا نشوة اإلخالص   
  :بين خالقه عز وجل حيث يقول مدى جمال العالقة بينه و

  
َّبِبحتُس ِإ اِهللامِاس دنُلْ اَرِاْبجكَمِو اْم رِ ييـد  
وسجِلتُد لرنِحمح ثُيي طيل اَ  ِهللابسجود  
ِلِإويتُه ِإ فَتُبكُِلذَ فَــتُلْبِ قُنكَم ر م وجود  
منر لْ اَاْنَبرحنٍمنْاِإل ونِاْس رِغْييلْ اَهزِميـد  
    اْينَ رب لَُأسقَلْ اَكبَلوو مناْطَ عءنَك زِتَسي3(د(  

 الـشاعر  إذ أن، إذن تتجلى الرؤيا واضحة لمن ينظر لتلك األبيات النظرة المتفحصة العميقـة     
رد بها ويتنـزه بهـا    يتفالتي،  عاله في تلك األبيات السابقة يؤكد أن اإلرادة الحقة هللا تعالى  في

  : قوله فيعن كل نقص ويتجلى ذلك واضحا 
سببِتُح ِإ اِهللامِاس دنُّلْ اَرِاْبجكَمِو اْمرِ ييد  

  ال ،  أعماقه حبا خالصاً لخالقه عز وجل فيوهكذا يتبين من الكلمات السابقة أن شاعرنا يحمل 
     _________   

  .57ص،السابق)1(
  .142ص،ات المقاومةخماسي،محمد صيام)2(
  .144ص،السابق)3(
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  . يضاهيه حب على وجه هذه األرض 
 إيمـاني        وترتفع درجة اإليمان الخالص عند شاعرنا ليتوجها لنا بكلمات تنبع من فـيض      

  : قوله فيفيصور اإليمان هدى وأمان وذلك ، غزير 
  

  مِــــــيلس   ٍلقْ عيذ لَّ كُنمحرلْ اَبقَاْ رولَ
  مِيـــــظعلْاَ  اِهللا بِناْمي اِإلهبلْ قَْلخُد يوفَسلَفَ
لَوسفَوتْ يبلْ اَعهدىو يعشُي فنَكَلْ اَيلْ اَ فرحمِـي  
وساْوه سفَوي ُلضو هوغُ يوفَص يس نٍيـجِ ومِي  
     ويعلْاَكَ شُيمسحوتْر يبشَلَّ كَع نٍاْطَي  ــــجِر1( مِي(  

يعقد الشاعر المفارقة الحقيقية بين من يدخل اإليمان قلبه بأنه سيحيى حيـاة الهـدى ويـأنس                 
 المهالـك  فـي بالكنف الرحيم وبذلك يكون على عكس من سيضل عن درب اإليمان بغوصـه    

  .واتباع الشياطين 
حيث تتسارع الكلمات على لـسان            وتتوالى النفحات اإليمانية الممزوجة بأهداف سياسية       

 شاعريته إلى جانب مزجها الملحوظ لألهداف       في الدينيالشاعر كلمات إيمانية تمثل اإلخالص      
  : تظهر واضحة لمن ينظر لكلماته المنظومة فتراه يقول والتيالسياسية 

  
رماْضني بثُع يفُنُّلْ اَفسِوح مةًيض د   ياْداَألع  
ويثيراْهتّّ حتُى رِبز يلْ اَفعِاْفَدع ـــالْبِلْاَ   ند  
تُاْآيهاْ كَذْ متْ فَنحتُ  تصـــــاراتٌانْ و ىناد  
  هــــادعن الج   العالمين  رب جنود ينامأالّ
ينْأن فوا كاُألرسد يفوج      خلُ التّهفوالفساد   
  )2(قياء األتْةضوا بذلّ      ير أوّلوا الــذُيقُ يطأالّ     

  : نفسية شاعرنا فتراه يقول فيخلف الكلمات السابقة تندرج أمنيات التثوير 
يبعثُرمضان  وسِفُ النُّيفحم ةًيض د األعادي  
ولفظة حمية إذا قرنت باإليمان القوى فإن لها التأثير الـشديد   ، البيت السابق وردت كلمة حمية      

  . تأبى الخنوع وتهوى الجهاد التينفوس الفعال على ال
     _________  

  .42ص،خماسيات المقاومة،محمدصيام)1(
  .135ص،ذكريات فلسطينية،محمدصيام)2(
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 الجميلة العذبـة    المعانيومن  ،  ضلوع كلمات شاعرنا     في    وتتوالى النفحات اإليمانية تنبض     
  : شهر رمضان حيث يقول فيه فيمعنى الصوم 

  
  واـوميام فقُالوة والقٌذا التِّـوا         وكـوم فصبادع الْ علىاميب الصتكُ

رمضانشهر شطُ فانْ للعبادةــوا          فاألجر _د اِهللانْع _ ـفيهعظ يم  
اْذَِإوـِّل يهّل رزقٌهِ ي   ـمـي عمباد الع على فيهخيرـــع          فالْ واس
هشَو هرخ ا فَرٍيلََأسوا الرحمنأن لَاْ          ي تَيه _ دوهورِ الشُّن _ يدوم  
  ميقـ سوه وهي فىفَشْ يمِسجِلْاَ         وةٌـــح صقِئالْخَلْ اَىلَ ِإهي ف إنذِْإ

صوما تَوصحاْوو اسعبِواْد صاْيكُمخَُأ         فَملْ اَوصمِاْيم ذَ اَألنىم عصوم  
   وِئاْالصمونْ ذُنوبهمفُغْ مـــوةٌرِئاْقَلْاَ          ومونج ُؤاْزهمم ـــلَعو1(م(  

 الحديث عنها في أبدع شاعرنا والتي،  اإلسالمية الرائعة المعاني الكلمات السابقة توالت في
 القرآن حيث يقول اهللا آيوفى تلك الكلمات اقتباس من ، حيث يقول كتب الصيام على العباد 

  يا َأيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم  ﴿عز وجل 
2 (﴾تَتَّقُون.(  

وهو ممن أهمهم أمـر     ، ات          والتزم شاعرنا التركيز وإعطاء األهمية لما هو وراء الكلم        
وهـدى مـن    ،  تبنى وتؤسس برضا من اهللا عز وجل         التيبناء بالدهم بسواعد الشباب القوية      

  :وفى أمر الشباب يقول شاعرنا ، رسوله الكريم 
  بِاْذَعلْ اَيماْيَأ  قضيتُ            ملِّعم _ تُملع _ اْ ماْنََأ
  للصــــــوابِ   م عاْربلْ اَنِاْدور ييساْطَرقُو يِملَقَ
لَوقدو جشِّلْ اَتُدـعرٍثَ َأ          اْ ذَرجِ عبٍي فبِاْبِشَلْ اَي  
  بِاْذَملْ اَ  ــــــبرِــكالتِّ ومه لَِليبِسلْالسه كَظمتُنَفَ
فلْ اَيدنِي ، أرفعاْ رلْ اَينِية الدحنيلَ ِإفلْاَ  ىسبِاْـــح  
فلْ اَيمِلْع ، قْاَألوقَنِاْر د       وا بِغُلَ بهالع جبالع ـابِج  
    فِل      يوسنَاْ اَلْرديس ىده و هدىلْاَ   آيات3(بِـــاْتَك(  

تدعو إلـى   ،  تتوالى على لسان شاعرنا لهى خير شاهد على نفسية رائعة            التي المعانيإذاً تلك   
  فهم حقاً ،  اقتدى بها الشباب وساروا على نهجها إن والتي،  وترفع راية اإلسالم الحنيف الحق

____________  
  .93ص،ذكريات فلسطينية:محمدصيام)1(
  .183اآلية،البقرة)2(
  .27ص،ميالدأمة:محمد صيام)3(



 

51 
 

لـشباب   نظـم ل   إنَّهويقول الشاعر   ،  تبنى أساس المجتمع المسلم      التي السواعد القوية    نسيكونو
، وتبقى على صلة وطيدة بـاهللا عـز وجـل           ،  منه قلوبهم    ترتويشعراً عذباً كالسلسبيل حتى     

  : قوله فيويبدو شموخ الشاعر واضحاً جلياً 
يلْ اَفدَأ ، نِيفَرعاْ رلْ اَةَيدلْ اَنِيحنيلَ ِإفلْ اَىسبِاْح  

، هج الرسول محمد صلى اهللا عليه وسـلّم         تباعه ن او، وفى هذه القصيدة يتضح التزام الشاعر       
   . أمر الشباب نصرت بالشبابفيحيث يقول صلوات ربى وسالمه عليه 

 إذا فإن       النصر ال يكون إال بسواعد الـشباب القويـة           المصطفى صلى اهللا عليه وسلّم يؤكد أن 
ـ _ عليه الـصالة والـسالم   _ وإتيانه ، وقلوبهم العامرة بذكر اهللا عز وجل    ل المجهـول  بالفع

 سواعد الشباب وهمهـم     فيواألمل  ، لهو أقوى دليل على استمرارية النصر والقوة        ، نصرت  
  .األبية 

 الوجدانيـة اإلنـسانية الرقيقـة     المعـاني وتأخذ  ،  شعر صيام    في المعاني تلو   المعانيوتفيض  
  : قصيدة رائعة وهو يرثى ابنته صفية فيفيقول ، موضعها عند شاعرنا 

  
ْجلْ اَرحمصيبِئاْ غَةر        َأوسجِفَلْ اَىيعاْ غَةمر  
  ربِــــاْقَ مكتْبي غَ       ــةُيف صاْ يكر دِهللا
  رهاْ طَكسمـْجِ وةٌر ه      اْ طَباْوألثْاَ وتُيضمفَ
قَلَوَأد اْصببِ َأبِلْ قَفَاْغَ شيَأك سمرــاْــ عتر  
  رهاْس وض نَنِاْزح اَأل        ةــد شن مه بِاْذَِإفَ
  رداْ نَثْداْـوـــحلْ اَفي ِلمحتَّلْاَ وِلمجتَّلْ اَ الْولَ
  رهاْقَلْ اَباْصملْ اَكاْ ذَ        اْ هكيبِ َأمِسجِ بِىوهلَ

  رداْ غَـمص خَثَّبلْ اَ         إنــثَّبلْ اَوكُشْ َأِهللا
  رثَـاْـــــنَتَ تَ  ين تَالْ وتاْيساْرلْ اَهنْ مدهنَتَتَ
   لْاَومتُوع تُدلَّ اَهتيقْ يى بِواْه  وــاْـــكَيش1(ر(  

إذا فهذه كلمات نابعة    ، يفيض من أعماقه حزن يؤكد حجم المصاب        ، تلك كلمات شاعر إنسان     
   .الحقيقيقة يملؤها التحنان والشوق من عاطفة أبوية صاد

  : تنم عن شعور حزين للغاية حيث يقول والتي، ويواصل الشاعر قصيدته المؤثرة 
  

_______________  
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دافَتَوع األحباب حللـــــليو زاء ـع وبادارو  
                     هذى جماهر _ وزيتْجراً       خي _وتلكجماهر   

  راذ عم فيـــكُ ؟ أليسكيفَ : فقلتُ ، تعز: وا قالُ
  رـــــــاهج ييس ولَىركْ الذِّهضم تَادَؤ الفُنِإ
ـَ وهرادغَ تُن َأةُيف صىبْأتَ   رادغَ تُفَـــــــيكـ
     والَّى هتتْنَاْ كَيلَ ويلَس ـْبِ شَاْه   )1(ر آخَــــــهيـ

 عـانى لفقـدها     والتـي ،  كبيرة وذلك لفقده فلذة كبده       ن األبيات السابقة تراود الشاعر أحزا     في
،  نظم قصيدته المعبـرة      في اعتمد عليها الشاعر     التيالكثير وتبين ذلك من المفردات المعبرة       

 مصيبته وهـذا إن دل      في يواسونه   كيلفظة تدافع وهى كناية عن كثرة من أتوا         ، كلماته  ومن  
 كلمات تلك القصيدة    فيوإن تم التأمل    ،  ألمت به    التي فإنما يدلل على حجم المصيبة       شيءعلى  

  .ألنها تخاطب خلجات النفس اإلنسانية ، ملياً فدرجة اإلحساس بها عالية جداً 
 يحرص الشاعر على إيجادها واستنباطها حتـى مـن          والتي، ة المعبرة    الديني المعانيوتمضى  

  :ومنها مثالً مناسبة الصعود على سطح القمر حيث يقول فيها ، أمور الحياة المختلفة 
  

  ــاءعاد وةقَي حقفيـاء            زمراً ضفَ الْرب عنوثُهالْ الَّاْهيأَّ
  ءاْوهاَأل  ىح ريف نورودتَاً            وـرزمالً وب طَةَاْيح الْنوُئلَمتَ 
  ؟ماء السب رمِلْ عن ممتُنْ َأني            َأـــنك لَك شَالْ وةٌزفْ قَاْهنَّإِّ  
  ـاءملْ الظَّ يف فوس           وتبقى النُُّلــقْ العلقُ ينطاِلجما الْذَهأِل 
  )2( ؟ءاْب هنم مهُلَّ كُاس النَّدجو            َأاًب رزِوفَ الْةرم غَيف متُيس نَمَأ     

 وأنه هـو الخـالق سـبحانه        شيءوهو أن اهللا عز وجل بيده ملكوت كل         ، معنى دينياً سامياً     
  . يومنا  لم يكتشف منه العلماء سوى النزر القليل حتىالذي األزليصاحب العلم 

 الحصر وال توقـف    والتي      ويواصل الشاعر قصيدته ليخبرنا بقدرة اهللا عز وجل المتتالية          
  : كلمات القصيدة فيلها فيقول 
           

  ءـاْهفَالس وجِولُع الْمِغْر         بِضِراَأل واتوم السيف رم اَألهولَ
وهوم نس الَْله حلَ ِإةَاْيكُيكَ         ـــمتَي عبوا منه ذالنَّه عماء  

_____________         
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جاَألَلع رلُالذَّ كَضتَـــت        ِلنَاْكَ فَِلوسيروا فيغَا بِهرِيـاءنَ ع ِ  
    والساْمالَّء تتَي رونـَ ب   )1(رقـاء الزةبقُالْ كَتْراْدتَاس        فَاْهـــاْن

ومـن  ،  ال نهاية لها البتة      عن قدرات الخالق المتتابعة والتي     كلماته   إذا فإن الشاعر يخبرنا في    
والتـي تثبـت جليـاً مـدى التواصـل          ، لمعاني الدينية الرائعة األكيدة     كلماته المتتابعة تنبع با   

ء وبين خالقه تعالى والذي بيـده ملكـوت كـل شـي    ،  عز وجل  بين العبد الفقير هللا حانيالرو
  .سبحانه وتعالى عما يصفون 

  : الدينية حيث يقول نصائح إيمانية تنبع بأروع المعانيويختم الشاعر قصيدته ب
  

  ءاْــز الجمو ياهضلوا رِاْنَتَا            ِلوعاس واسا النَّهي َأا اَهللاقواتَّفَ  
 وأنيبا ِإوليهو ـْتَاس   ءـاْــس ملَّكُّ وةقَاْرشْ ِإلَّ             كُهورـفغـ
 تُلتَووبوا ملِّ كُّنز يف وزـٍيتَِلغ             ودنُيا لَوـِه   الءو .. لِّـكُّ ب
  ـــاءقَ اللِّومِيت ِلما قداذَم             ــسٍفْ نَ كلُّةقَّ دولتُراجِع في 
  ــــاءيبِنْ اَألفُالِئ خَمتُنَُأمـال             فَالْ ونفسِالَّا هللا بِويشُعولتَ 
 وبِاصراُألا فَوموكَر و فَرــرو             لَاعموالْا وعبادر هنَ الفَناء  
  ءاْقَشَ وىذَ َأن مهي فاْ ممغْــو            رلْ اهللا حي فةاْيح الْمع طَنِإ
ـْ درِي غَن مةَاْيح الْن َأريغَ       )2(ـــاءيم عاللة ضي فقٌ           غرنٍيـ

ر محمد صـيام يـنظم      وها هو الشاع  ، وتبقى العبرة الروحانية الدينية تنبع من كلمات شاعرنا         
   :اذنا أبى األعلى المودودي قصيدة دمعة على أستي معنى الصبر فيقول فمات فيأروع الكل

  
          قَطب عوميف زِاْ النََيالتالس وَأد            يص بنْرٍ مهمَأ وي  صمــود  

ـْلَ عناْه فَاَوفتيةٌ آمنُ   دـوج الو اهللا رب في شيء            كلَّمـــهِي
ولَُأاسا الْواْحاْثَدتــْئبِنْ يا            َأنَّ َأنُلهص برٍ فالْي اْحاْثَدـْ فَت   ـدري
  ديد جبٍـــطْخَ ِلونُع يهاْر تَو            أٍََلوــه ِلنيكتَس ين ماْنَي فسيلَ
  )3(ديـــبِعالْ  ري غَده تَاْهاْر تَ           الْــيهاْوالدو ، ةٌداْاهللا سبِ_ نحنَ    

  ، يتسامى التألق واالرتباط الوثيق باهللا عز وجل ،  تلك األبيات المعبرة يتسامى اإلخالص يف
   ____________  
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  : قول الشاعر  فيوذلك
تْفنُيةٌ آما فَوهانلَ عهِيءٍ ي شَلَّ                كُماِهللافي ر الْب وجو1(د(  
حيث ،  مدى التضحية الرائعة والالمتناهية      ات السابقة يتبين وبشكل واضح وجلي     من تلك الكلم  

ء هـذه الحيـاة مقابـل       عليهم كل شي  إن الفتية الذين يعرفون اهللا عز وجل حق معرفة يهون           
يـصل بنـا    إذا ها هو المطاف     _  هذا الوجود    والتي ال تقابلها مرضاة في    _ عالى  مرضاة اهللا ت  

ـ        عند معنى رائع من المعاني المتتابعة في        ي شعر صيام وهذا المعنى والتضحية واالستشهاد ف
  . سبيله سبحانه وتعالى  والنفيس فيالغاليبذل بيل اهللا عز وجل وس

 قوله  يوذلك ف ، قتباساً رائعاً   اعر مستمدا من كالم المصطفى صلى اهللا عليه وسلّم ا         ويستمر الش 
   : أنا وابنتي قصيدةفي
  

               وماْتَ فَتْضتقْ تَيرِاْ التَُّأررِاْ تَ    ،ــــــــخَياللَّ   خَياْوت  
  تاْيضاْمالْ     رِوصع الْكلْ   ت              ي فرِاْمقْاَأل كَنقْرشَْأ               
  تاْومالْ  نم   هي فنح نَاْ                  مي فـتُلْهذُ فَاْنَ َأاْمَأ               

قَوبَأتُع سمُأ الْع حركاْ ساً ـنَك الْوجِاْهــــــــــاْست  
  تـاْثَبِاْع   الْضِعب ِلرو            ص     ـتْصقَاْرتَ وينباْـتَنْتَ
خْيرجالْن يـن وال                خلقٌ كَ دِلثْمــاِئ  الساْـمت  
ويدرنف َأي سـهِِلاْماْكَ               الْنساْيالْت  رِاَعـــيـات  

  تاْـــيصوالتَّهاً   بِجوتَ               ميوصحوت من إطراقت
بيِْ كَــــــــــــيشَع نَاْتبو نيتَِّيِلبـكُ  ينم لَّساْحت  

ـَ الْنربع يالقخْاَأل وينِالدبِ      )2(تاْـنَ  آمرطاْــــــــــخَم
ي وتجلى ذلك واضحاً ف   ،  قول الشاعر السابق تتسامى وتتألق االقتباسات الدينية الرائعة          إذا في 

  :ل الشاعر قو
يف نرديَأو سهِِلاْماْكَ            الْنساْيياْرِعاَْْ الْتت  

نساء مميالت  :" صلى اهللا عليه وسلّم حيث يقول فيه          حديث شريف للنبي   معويتطابق ذلك تماماً    
  ) .3.." ( يجدن ريح الجنة ال، كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت 
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وها هو يتطرق فـي     ، لدينية المعبرة    ا اعر يطلعنا على المزيد من المعاني              وها هو الش  
ى ديني يدور حول التسليم اإليماني األكيد       إلى معن ،  معنونة إلى ولدى محمود      قصيدته وصيتي 

    الذكروهو بذلك يترجم التزامه بآي،  الحياة الدنيا أجل سينتهي ه هذبأن لكل إنسان في
  ) .1(﴾ كتابلكل أجل﴿حيث يقول اهللا تعالى في كتابه العزيز ، الكريم 

 فيه أجلـه    سان على وجه هذه األرض يوم سينتهي      إذاً فالعقيدة اإلسالمية تبين وتؤكد أن لكل إن       
  : قوله في الشاعر الفذ كعب بن زهير يتقاطعوالشاعر هنا 
  ُلومح مءاْبدة ح آلَىلَاً عمو           يهتُمالْ ستْلَاْ طَنِإ وىثَنْ ُأنِ ابلُّكُ

 قصيدته هذه يجمع بين معنيين رائعين المعنى األول هو الوصـية الحميـدة     والشاعر صيام في  
 ينبثق المعنـى الثـاني  وبالتالي ، ن موصٍ عارف بأمور الدين اإلسالمي حق معرفة    المعبرة ع 

  :حيث يقول ، ة المعبر كما سبق المقال عن شخصية إيمانية حقَّ
  

  ريصقَالْ   يرِمع  ْلطُ ياْمه معدو مينَ باْ ياْنََأ                        
  رـــيصي   ومهلُّ كُهليِإ ومهبر دذاْس هاْفالنَّ                        
                        شَوهالْةُاد يالْمدو الشّيالفُب ضِلوخَالْ   ىطـير  
                        اْصاْحو صتُوهشَ َأاْمّدلَ عىم نعِقْ و   خُالصرو  

ينَفْس اْءزعْأو لَّظَ تَنلَ عرِ الطَّىيقتَ  الْ وحور  
  رـيـسي    ن لَكرِمعد لَح َأاْماً ومور يِئاْ ساْْنََأ                        

 َلقُنْضٍ َألاْماْ مو جتُّداْنَِ هم الْن عالْرِم ـرِمير  
   من شروري األرض نفسيمتعجل ضجت بما ف 

  نير  ـف ألـــي                        متثاقل وكأن فوق المتن من
  )2(يرالشيء الكثــولدى من عظة وتجربة لك     

 سيـشتد  والتي به عقيدته اإليمانية الصادقة      يضيءمن تلك الكلمات يأخذ اإلنسان العاقل نبراساً        
،  عرف المسلمون أن اهللا تعالى هو الخـالق القـادر            المسلم بها منذ أن   ، صلبها بتلك األفكار    

  .وليس أحد سواه 
 بدوره سيعمل بها علـى      والذي،  تقديم النصيحة للشباب     فيقواه  ويمضى شاعرنا مستلهما كل     

  وها هو ،  يحتاج من شبابه الكثير الكثير والذي،  الحنيف اإلسالميلنصرة ديننا ، أكمل وجه 
  

_______________  
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   إلى وصيتي( بعنوان هي والتين قصيدته  مقطوعة معنونة بالوصية مفيالشاعر يقدم كلماته 
 يدور فحواها حول معنى التوحد ورص الصفوف وهو بذلك يقتـبس المعنـى          والتي، ) الشباب

 تـوادهم وتـراحمهم   فـي مثـل المـؤمنين    :"  وسلّم هالمقصود من قول الرسول صلى اهللا علي      
  ) .1"(والحمى وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 

ومنها فإن شاعرنا قد اسـتلهم      ،  اإليمانية الرائعة    ي السيرة النبوية تنبع بفيض المعان     يإذا ها ه  
  : كلماته هذه المشار لعنوانها سابقا يكما يقول ف ، ي الراقالوحدةمعنى 

  
ووصيتشَ ِلياْنَبِاْبف يه ذالْه مالْنِح عاْوتــي  

 نيألَاَّ تَليتُ فوفَالْم مِلقَنَاْتُه ــــاْقنَ الْنِية  
  يتاْو اللَّدهالج وميمصتَّالْ ومزعا الْودمتَس ينَأ

  أرسى بهن جدودهم تلك الصروح العاليــات
   استمعوا وأنتم تخرجون إلى  الحياةييا فتيت

  رصوا الصفوف تكاتفوا بعد التمزق والشتات
  )2( العليا وال تستيئسوا فالنصر  آتوثبوا غالى  

 تتدفق بمعان تنبع من وحى القرآن الكريم والـسنة النبويـة            يويمضى صيام ينظم الكلمات الت    
 شعره حيث البطوالت المستوحاة مـن قـوة ديننـا           ي والمتمعن ف   ،بالقارئفيذهب  ، الشريفة  
بـل علـى    ، ب الشداد   فيتحدث عن أن الشعب المسلم ال تزعزعه المصائ       ،  الحنيف   اإلسالمي

  وهو بذلك يقتبس قوله من كالم اهللا عز ، العكس تماما ألنها تزيده قوة وعنفوانا وصالبة 
، ) 3(﴾ وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعـون       ﴿: محكم تنزيله    فيالقائل  ، وجل  

) دور المساجد (بعنوانوفى ذلك قصيدة    ، مر اهللا عز وجل     ألوالتسليم  ، إذا إنه اإليمان الخالص     
  : بعضها فييقول 

  
وملْ اَنمجِاْسدم وكالشُّب هاْدءف اَألي ضِرالس ليبة  
  ةُبيتكَلْاَ  فَـــــةبيتكَلْ اَدجملْ اَىلَ ِإهبِئاْتَ كَيضمتَ
تَوسيفَلْ خَرهلْ اَممـــــسيلْ اَتُاْرظَّنَملْ اَةُمهِميةُب  
واْتَهفكْ َأاُهللا : اْهبلَر تُن ززِعلْ اَاْنَعمصيةُـــــب  

____________________                              
  92ص،م1985، 2ط،بيروت،دار الجيل ،رياض الصالحين:اإلمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي)1(
  78ص،1990أبريل ، 1ط،ة العربية للنشر والتوزيعمركز الراي،ملحمة االنتفاضة،ممحمد صيا،راجع)2(
  .156اآلية:البقرة)3(
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  ةبيِئكَلْ اَــــخِسملْ اَةلَود بِفاْرتع االْ ، ِلزاْنَتَ ِلالْ
والنَِّئاْشَب رلْرِ اَصَؤمَأرِز صبتْـــــحرِ قَاَنْ ميةًب  
قُلْاَودسا لْ اَثُرمسلمينتَ ولْ اَطُقُسلْ اَطْطَخرِميــبة  
     لْاَومجِسقْ اَألدصلْ اَىماْبركيف الد اْملَء هرِ ضي1(ةــب(  

وعارفة بأمور الدين حـق معرفـة    ، لكل أم مؤمنة    ، ولم ينس شاعرنا الوصية الغالية المعبرة       
 اإلسالم على   ياألوالد ف وهو حسن تربية    ،  سام   ييدور رحاها حول معنى دين    ، وهذه الوصية   

فإنـه بـذلك    ، الناشـئ  تربية الجيل يألن من يبذل قصارى جهده ف  ، نهج الشريعة اإلسالمية    
ـ    ،  الدينية السامية من ثناياه      يسيبنى مجتمعا قويا صلبا تنبع المعان       قـصيدة   يوفى ذلك يقول ف

  ) :إلى األمهات المسلمات(بعنوان 
  

                  ربىِل ويدقَفْ وِكالد نِير بيه   
  هيمح يداْحلْ اِإلهفَ سن منيالد فَ                                              

                 نْ َأتُخْ ُأاْيتر اْعكاهللا ع انَتُد  
ـُشْ مرِي غَىٍوِ قَنٍي دقلْخَ ِل                                                 هوب

  ه لَوه فَاملَس اِإلكلَفْ طينقِّلَ فَ                 
  هيوِر يكفَنْ ياْ مبِذْ العِلهنْالم كَ                                              

                 و ابعديهيطانِن الشَّ عي فتنه  
  هيوِغْ يا وني الدي فرِ الكثْدهنْجبِ                                              

                و نّجبيَأه العلَ اُأليبانْى حفُراو  
                                               انْإن الفَرافَح شَ الَتى كي رديه  

                و لِّسبِحيه امي فالد نِيم َأن بٍد  
                                              و منم حجته البيضاءفاس قيه  

                 و لِّعمقَالتُّهِ يقَ التُّإن ىىنَ سد  
                                               يقيهم َألِّ كُن مرٍ سفَوْؤ يذيه  

  ــنةحص مأخالقٍ بِئيهشِّونَ                  
                                               مالَن الضلةو جِنْ تُاإلفساد2(يـه(  

  
_____________________  

  .159ص،مكتبة الفالح، 1981، 1ط،دعائم الحق،ممحمد صيا،راجع)1(
    .159ص،نفسه)2(
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  ث  الفصل الثال
  تجليات االلتزام الوطني في شعره

  
 .مفهوم االلتزام  -أوالً 
 .ة وانعكاسها على صفحة شعره بالنك -ثانياً 

 .ة وانعكاسها على صفحة شعره سالنك -ثالثاً 
 االنتفاضة ؛ مشاركة ورؤية -رابعاً 

 .أوسلو وموقف الشاعر منها  -خامساً 

 .انتفاضة األقصى وتبعاتها  -سادساً 
 .الشيوعية ؛ موقف الشاعر منها  - سابعاً
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  : مفهوم االلتزام -أوالً 
، البد من تعريف لمـصطلح االلتـزام        ،       حينما الشروع في الحديث عن قضية االلتزام        

  ) .1"(االعتناق: " فااللتزام في اللغة هو 
فـي القـضايا الوطنيـة    ، الفن فالتزام الشاعر يعنى وجوب مشاركته بالفكر والشعور و             "

كما حاول نورمن مـالر  _ ويبنون من آمال وهو ، وفيما يعانى اآلخرون من آالم    ، واإلنسانية  
وهذا الشيء هو اآلخر أو الغيـر       ، نوع من التعاقد أو االرتباط بشيء خارج الذات         _ تفسيره  
اسـكتلندا المعـروف    شاعر  ) هيوماكدرياميد(وهو عند   ، وبغض النظر عن أهميته     ، أياً كان   

  .االلتزام السياسي والجهاد في سبيله وتسخير األدب للدعوة له ، بآرائه الشيوعية 
وبعبـارة  ، ونظام يجاهـد لـه      ، واعتقاد يدين به    ، وااللتزام أيضاً هو موقف يتخذه األديب       "

دفاع عنها  أو عقيدة دينية يتولى ال    ، أو مبدأ أخالقي يتبناه     ، أوضح هو دعوة سياسية ينادى بها       
ديمـه وحديثـه    قولقد كثر الحديث عن فكرة االلتزام في األدب العربي          ، ) 2"(وتخترق شعره 

رافضاً حـدود  ، وهل تحقق مذهب االلتزام في الشعر العربي؟ أو أنَّه كان متأبياً على كل قيد               ،
ارت وحـول هـذين الـرأيين د      ، أي التزام سوى االلتزام بما يريده الشاعر لنفسه ولـشعره             

ألن المـستعرض   ...، مناقشات بعضها ينتصر للرأي األول والبعض اآلخر للـرأي الثـاني            
والمتعمق في آثار الشعر منذ الجاهلية حتى اآلن يرى أن ثَّمة تـداخالً             ، لتاريخ األدب العربي    

عتنـق  بل منهم مـن ا ، وأن الشعراء والنقاد لم يلزموا اتجاهاً متحداً ، واضحاً في هذه القضية    
فـي  ، أو مذهب سياسي    ، أو عرف قبلي    ، مبدأ االلتزام والتزم في شعره بخلق إسالمي سائد         

وااللتزام يكون التزاماًَ مباشـراً بالـدين        ،) 3"(حين تحرر بعضهم من أي من هذه االلتزامات       
 أعمـى دون    والتقليد عليه أال يكون تقليداً    ، وتقليداً بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف      ، اإلسالمي  

الذي يجعل الشاعر يدور فـي ذلـك        ، التقليد األعمى   " إبراز وتوضيح لشخصية األديب ألن      
وبال تجارب مـع أصـدائها   ، التراث القديم بال افتعال ومشاركة بالوجدان لألحداث المعاصرة       

ة مع ضـحال  ، يهيم فيه بالزخرف والتكلّف والتصنّع      ، وإنما يقوم بنقل القديم في أسلوب هابط        
  )    4"(الفكرة وضعف المعنى وغموضه 

  
   

     ____________   
  .273ص،3ط،لبنان-بيروت،12ج،)لزم(مادة ،لسان العرب،ابن منظور،راجع)1(
  .200ص،لبنان-بيروت،دار العلوم العربية،أصوله وتطبيقاته،النقد األخالقي،نجوى صابر،راجع)2(
  .200ص،السابق)3(
  .16ص،م1992هـ1,1412ط،)هوم والقضيةالمف(المياألدب اإلس،على على صبح،راجع)4(
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  وااللتزام يقوم على تحديد عالقة اإلنسان باآلخرين مع مالحظة أن هذا التحديد                
فاإلنسان مثالً ال يختـار مولـده وال   " ، تضمه مجموعة من القيود تقلل من مجال هذا االختيار      

شبعه إدراك واعٍ لكثير من القيم اإلنسانية واالجتماعية ثم         ولكن هناك التزام ي   ، أسرته وال بيئته    
  ) .1"(يتجاوز المرء هذا الموقف ليعمل على تغييره إلى ما هو أفضل

ويتمشى االلتزام مع سنة اهللا في الكون الذي لم يخلق شيئاً عبثاً فإن كانـت الكلمـة مـسئولية                
  .ون ملتزماً بأداء هذه األمانة تجاه الحياة فإن األدب الذي مادته الكلمة البد أن يك، وأمانة 

ينبض بهمومه وأحاسيسه   ، منشغالً به   ، مرتبطاً باآلخر   ،      إن االلتزام يجعل األدب غيرياً      
إنه الجانب  ، واجتراره مشاعر فردية    ، بدالً من انغالقه على ذاته      ، ويعيش أفراحه وأحزانه    ، 

وهى ليست عالقة أخذ وعطاء وال عالقـة  ،  والمجتمع اإليجابي من عالقة متبادلة بين الشاعر  
  ) .2(انصهار أو ذوبان وإنما عالقة تطابق

أن يشعر شعور اآلخرين يلتزم نحوهم بالصدق األدبي من         ، وشاعر مبدع   ، إذاً على كل أديب     
 وأن يكون صادقاً في شعوره تجاههم وتجاه ما يشعرون به ألن اإلنسان           ، خالل كتاباته األدبية    

وبشكل عام مسئول عن كل حواسه أمام الخالق عز وجّل وفى ذلك يقول تعـالى فـي كتابـه                   
 ولَا تَقْفُ ما لَيس لَك بِه علْم ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئك كَان عنْه مـسُئولًا                  ﴿:العزيز  

ومدى عالقتـه  ، لى حد بعيد بمفهوم األدب نفسه        ارتبط إ  والواقع أن مفهوم االلتزام قد    ، ) 3(﴾
فـااللتزام يـربط المبـدع      " ،) 4(وبالدور الذي يقوم به األدب في توجيه هذه الحياة          ، بالحياة  
ولـيس  ، وهو في حقيقته التزام المبدع بالقيم الحضارية الخاصة بمجتمع دون آخـر           ، بالواقع  

فال نستطيع الفـصل بـين      ، تاً موهوبة متميزة    تجريده من أفكاره وميوله الطبيعية باعتباره ذا      
فالتالزم قائم بينهما علـى نحـو       ، الفكر والشعر فصالً قاطعاً بتجريد الشعر من البعد الفكري          

فالشاعر يفكر لكنه تفكير شعري يحيل األفكار برؤيا وقضية خاصة إلـى            ، طبيعي وضروري   
  ) . 5 "(وفكر الشاعر من لون بيئته وعصره الذي يعيش فيه، شعره 

  
  

_____________  
  .145ص،اإلسكندريةمنشأة المعارف ،م1998،فلسفة االلتزام في النقد األدبي،رجاء عيد،راجع)1(
ــع)2( ــاس ،راج ــسان عب ــر  ،إح ــي المعاص ــشعر العرب ــات ال ــشر  ،2ط،اتجاه ــشروق للن دار ال

  .156ص،م1992بيروت،والمركزالعربي لتوزيع المطبوعات،عمان،والتوزيع
  .36اآلية،اإلسراء)3(
  .373ص،م2003القاهرة،دارالفكرالعربي،6ط،الشعر العربي المعاصر،إسماعيل نعز الدي،راجع)4(
  28-27ص،م2002الكويت،عالم المعرفةسلسلة ،اإلبهام في شعر الحداثة، محمد القعودنعبد الرحم،راجع)5(
  



 

61 
 

         وجّل إذاً على كّل من يبتغى أن يتزين بتاج االلتزام الخالص لوجه المولى عز  ،أن  
يجعل ضميره صحواً يتناول كلَّ ما يوافق العقيدة اإلسالمية والوطنية الخالصة والحب المتفاني             

فالشاعر الملتـزم إلـى جانـب       " هللا عز وجّل وتطلعه المتواصل على هموم الناس ومطالبهم          
هم حتـى   قضيته األساسية البد أن تكون له صلة قوية مع جمهور من الناس يخاطبهم ويكتب ل              

فالتزام الشاعر يعنى وجوب مشاركته بالفكر والشعور والفن في القـضايا   ...،إن لم يجد حلوالً     
  ) .1(بينما يتوقف اآلخرون عند حد الشعور باأللم أو تمني األمنيات، الوطنية واإلنسانية 

 وجـوده بوفى ختام الحديث عن مفهوم االلتزام ُأورِد مقطوعة نثرية تؤكد مدى أهمية الشاعر              
ضمير األمة والبوصلة الدقيقة الحساسة التي تشير       " ...في وسط أمته فهو     ، بضميره ووجدانه   

وال قانون يحكمه أصالً إال ما      ، مهما اختلفت الفصول وتغيرت األنواء      ، إلى حقيقة االتجاهات    
رها تجد جمهو ، والقصيدة الملتزمة وفق هذا المفهوم      ، يحكم حركة مؤشر البوصلة من قوانين       

فاألثر الشعري ال يوجد إذا كان المتلقي ال يتقبل المحتـوى        ، الجمهور العام ال الخاص     ، دائماً  
وما دام األمر كذلك فإن القارئ ال يقوم بوظيفة بالغـة  ، الشعري المبثوث في الرسالة الشعرية      

تب ال محالـة  فالشاعر يك، وهو يتدخل في خلق القصيدة ابتداء من تصورها األول         ، اإليجابية  
  ) .2(وبدون هذا التقبل ال وجود للشعر ، بشكل يدعو القارئ لتقبل ما ينشىء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________  
  .456ص،م1973بيروت،دار الثقافة ودار العودة، الحديثيالنقد األدب، هالل:محمد غنيمي،راجع)1( 
  23ص،م1998القاهرة،نشر والتوزيعدار قباء للطباعة وال،أساليب الشعرية المعاصرة:صالح فضل،راجع)2 (
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  : النكبة وانعكاساتها على صفحة شعره -ثانياً 
 شعر النكبة لدى الشعراء عامة والفلسطينيين خاصة مساحة واسعة من كتـبهم             شغل      لقد  

ترك في نفوس الشعراء الكثير الكثير مـن        ،  حدثٌ خطير ومرير     فالنكبة، ومؤلفاتهم الشعرية   
بعد إنشاء الوطن القـومي اليهـودي   " وفى أمر الهجرة يقول ميخائيل يالومبو  ، المآسي واآلالم   

بدأ سكان الجالية اليهوديـة يخططـون ألهـدافهم    ، في فلسطين تحت ظّل االنتداب البريطاني    
وفضل كبـديل لهـا     ، ورفض بعض اليهود فكرة إنشاء دولة يهودية حصرية         . البعيدة المدى   

  ) .1" (م دين ولغة وتقاليد كل من العرب واليهوددولة مزدوجة القومية حيث يحتر
  :وورد في كتاب االستعمار الصهيوني في فلسطين ما يأتي 

وقد كان الهدف اإلجمالي للحركة الصهيونية كما نص عليه مؤتمر بال في سويسرا هو اآلتي               "
يتمتع فيه  إن الهدف من قيام الحركة الصهيونية هو إنشاء موطن في فلسطين للشعب اليهودي              (

ومن الطريف أن نذكر أن الصهاينة كانوا يفضلون استخدام         ، بضمان من القانون الدولي العام      
التي كان يمكن أن تثير معارضة مـن جوانـب كثيـرة        _ دولة  _ عن كلمة   _ موطناً  _ كلمة  

حتى مخطـط بـالتيمور سـنة    1897سنة ) سويسرا(وذلك طيلة الفترة الممتدة من مخطط بال     
مـن المـستعمرين فـي    ) دولـة (اإل أن الصهاينة كانوا يهدفون منذ البداية إلى إنشاء   )1942(

  ) .2" (فلسطين وذلك على رغم أنَّهم كانوا يعلنون عكس ذلك 
وهـو  ، توضح نوايا اليهود الخبيثة وتثبت مكـرهم الحقيقـي          ، فيما سبق وردت جملة مهمة      

  ،  أنهم يقبلون العيش مع الفلسطينيين يعنى، مرواغتهم وتسميتهم ألرض فلسطين بالموطن 
  التي هم في غنى، أما لو استخدموا كلمة دولة فإنهم سيثيرون التساؤالت واالعتراضات 

 عنها ؛ ألن كلمة دولة تثبت أن األرض لهم وحدهم بحدودها وكل ما فيها دونما أي مـشارك                  
ى ؛ ألنهم كما تـدعى الـسلطات    كأهل البالد تماماً بل ترعاهم أكثر منهم وتمنحهم مرتبات أعل         

من أصحاب الخبرة وهكذا تدفقت مئات األلوف من المهـاجرين والمهـاجرات اليهـود إلـى                
  ) .3(فلسطين على مسمع بريطانيا المنتدبة وتحت رعاية عصبة األمم 

  
_____________  

  61ص،1990،بيروت،1ط،ءدارالحمرا،م1948عام كيف طرد الفلسطينيون من ديارهم،ميخائيل يالومبو)1(
مطبعـة أطلـس   ،ةالتحرير الفلسطيني مركز البحوث بمنظمة    ،االستعمار الصهيوني في فلسطين   ،فايز صايغ  )2(

  .9ص،بدون طبعة، القاهرة 
الوكالة العربية للدعاية ،فلسطين ضحية المؤامرات،محمد محمود زيتون وصبحي سعيد طوقان )3(

  .44ص،اإلسكندرية،والنشر
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الذي بدوره قام بمنح    ، المتمثل في وعد بلفور المشئوم      ،  تواطؤ بريطانيا    مما سبق يتضح جلياً   
ومن يومها وفلسطين ترزح تحـت نيـر االحـتالل         ، وطن قومي لليهود على أرض فلسطين       

  .الصهيوني 
 في شعره العنـاً     يستمرو، التي حلّت بأرض فلسطين     ، ويمضى شاعرنا في تصوير المآسي      

ويصور في قصيدة جديـدة     ، يهود على احتاللهم ألرض فلسطين      كّل من تواطأ في مساعدة ال     
اليهود بصورة الغربان التي احتلـت أرض فلـسطين حيـث يقـول فـي قـصيدة معنونـة                   

   :)واعرباه(بـ
  أماْ يهود فَجمعوا غربانهم  مـن كُلِّ  داْرٍ                           

                           تَسالنَّهارِو  حضو الليِل ُأو ينَاْ فلَّلَوا ِلبِالْد  
                            اْرقَر ملَه تَقَراْ اسم منْهنَغْفُ ع َأنَّنَاْ لَم لَو1(و (  

، وما آل إليه من تشريد      ، ومن ثم يختم الشاعر قصيدته بكلمات تبين معاناة الشعب الفلسطيني           
  .وسجن ، أرضه وطرد من 

وكذلك لم ينس صيام األطفال والنساء حيث عقب حديثه بذكره أنهم لـم يرحمـوا مـن قبـل                   
  :االحتالل الغاشم فيقول في ذلك 

  
اْنكْبر الخلق نيب هاْ فَيتْ بِماْرس          ـــبجبِنَاْ  عشَع عم ملْهاْمتَع ىفو            

 راْدتُص     ـاْنهرب التمليك يُل فقْبي سلَياْ         وثَـــاِْئقُهو ىتُلْغ َأو األرض  
َأطْفَاٌل ونـــسوان محري سلَيوا          ومصو بِالظلمِ قَد إن النّاس نجسيو    

اْ اوا          فَمـدمبِنَاْ صشَع ــنم تَّى ِإذَاْ نَفَرـاْ الْنُواُ  حمو ماْهتَكَاْنُوا ِلطَغْوس  
اْبشُـــبو يبنَاْ شماْ قُوذَاْقَهةً          وعتْـرم الموت سكُُئو هِملَيواْ عب2(          ص(  

  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  .55ص،م1990، 1ط،مركز الراية العربية للنشر،ملحمة االنتفاضة،محمد صيام)1(
  44ص،سابقال)2(
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والغدر شيمتهم في كّل وقت وحين وفى غـدرهم         ، إذاً هاهم اليهود يقتلون ويسلبون ويسجنون       
من عهد رسولنا الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم ليثبت غـدرهم       ، يعود شاعرنا حيث البداية     

  :ويقول فيها ، في قصيدة بعنوان غدر اليهود 
يهلَو ديلَس اْهع فَه تَداْــَعره            تَّحىو اْ كَإنخَن يرَأ الخلق  مضاه  
  ؟اهمع َأ اِهللاَلوس رضــغْ ب أنمَأ          ؟اْهنْــمْأ يناْيفْ سوب َأناَ كَفَيكَفَ
  غْشَـاه فَلَم تَتْرك براْعـــتُه            خَلْفَ اليهود مع األحزابِ ييبِ النَّاْمَأ

 طَىَأع    )عودسم بن مينَع (اْهدَأر الحـلف ونَح همالس بوفَص           تَهِإشَاْر)1(  
حيث سخّرت انجلترا   ،)م2/11/1917(بإصدار وعد بلفور اللعين في    ، ين  وكان اليهود في فلسط   

 الغزاة من إقامة كيانهم الدخيل فـي        وذلك بالتمكين للصهاينة  ، قوتها وسياستها وأموالها لتنفيذه     
  .فلسطين 

  ) :وعد بلفور المشئوم(وفي ذلك يقول شاعرنا في قصيدة بعنوان
  

  ِللظُلّمِ والطُّغيانِ  عنْواْن             واإلنجليزِ طُغَاْةٌ َأينَماْ كَــاْنُوا)بِلْفُور(
       فَقَلَب سكَاْنهاْ بِالحقد  مــآلنوكُلَّماْ ذُكرتْ انْجلْتَّراْ  لُعــنَتْ        

األرضِ فَتّاْن في دفْساْ مهبشَعو            عربدةرامٍ  ويشُ ِإجاْ جشُهيجو  
فـانطُو  اإلفساد نم اْ اَفْتَرماْ            مقَـهَأغْر  ةً إالْ ويكَوا قَرتْري ْلم  

تَننَاْ فاْ هفَهـانيصع الْفَاَْتٌ وخ نَاْكاْ ههةٌ             وــاْرِزب   بِالشر   
ــآنالْجو ِإنْس مهشْبِهي سلَيةٌ           وساْرمم ىَأقْو مالمجازرِ ه في2(    و(  

، ربـدة  وأن انجلتـرا صـاحبة اإلجـرام والع   ، فيما سبق يبين الشاعر ويؤكد ظلم وعد بلفور  
  وليس من أحد، ويجزم الشاعر أنهم في المجازر بارعين ، وشعبها في األرض مفسد وفتّان 

ويواصل الشاعر حديثه عن القضية الفلسطينية وما آلت إليه منذ وعد بلفـور اللعـين    ، يسبقهم  
  :فيقول 

نَاْ مبشَعو              منَـــهلْعنَاْ فَالكُلُّ يتياْ قَضَأمـاْنبغَضآسٍ و منْه  
   َأوقَعنَاْ يوماً ِلسلْطَتـهِم              فَكَاْن من ظُلْمهم ِللشعبِ َألْوانحظفَاَلْ

ـآنظَم الخلق اءمد فْككُلٌّ ِلس              نَـةاْيهص اً ِلشُذّاذدعو نطُوع3(    ي(  
  

________________  
  .110ص،م2009، 1ط،صنعاء،1ج،خماسيات المقاومة، صياممحمد)1(
  .161ص،م2007، 1ج،ذكريات فلسطينية،محمد صيام)2(
  .161ص،السابق)3(
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ويواصل الشاعر حديثه عن الخيمة التي ربطت بهجرة الشعب الفلسطيني حيث إنها تعد عنوان              
حيـاً فـي نفـس      ويبقى األمل   ، الذي صمد طول السنين فصمدت الخيمة على إثره         ، الالجئ  

  :الشاعر فيقول 
نـينالس  رم لَىتْ عدمص التي لْكت يتمخَي نم  
نـــيعمَأج ثاْدواَلْح هجو يارِ فباَلْج اْرِدكَاَلْم  
ـنيددرم  نوَأرـَــــز   وبني فيهاْ كُّل يومٍ ي

لَوو يطَناْ وي ودنَعس _  كبر شَاء إن _ينح دعب  
يناْلَمِللْع  ةاْحـــــربِص يتصق َأكْتُباْ سنْهم  

                      ي بٍ لَنشَع نبلَــ فََأنَاْ اي  لَنو الجهاد نّل مكين  
  )1(نِيــى يعود ِإلْى اَلْعرِ ولَسوفَ يشْعلَهاْ لَظَى حتَّ   

إذا في نظر الشاعر يبقى الصمود عنوان التحدي في وجه كل الحوادث والعـودة حـق ينيـر                
  .والجهاد هو الدأب الوحيد حتى النهاية ، الطريق 

الذي شتّت العرب فـي كـل حـدب         ، ويستمر الشاعر في كلماته ينفر من وعد بلفور اللعين          
بـل مـوقفهم    ،  ردوداً ضعيفة وال قوية      ويؤكد الشاعر أن أبناء العروبة ال يملكون      ، وصوب  

الصمت ويختم الشاعر قصيدته بقوله إن اللعنات مالزمة لبلفور من قبل الشعب الفلسطيني فـي   
في الصباح وفى العشي حيث يقول صيام في قصيدة بعنوان الذكرى التسعين            ، كل وقت وحين    

  :لوعد بلفور اللعين 
 نلنْذُ ُأعاً ماْمع ونعتُسالشقي فُــــــوربِل دعو  

ـِـــــــي   )2(ِّ فَبدتْ معاْنَاْةٌ ِلشَعبِ بِالْدنَاْ الحر األب
  
  
  
  
  
  
  

  
_________________  

  .83ص،م1987، 1ط،دار الفرقان للنشر والتوزيع،ميالد أمة،محمد صيام)1(
  .81ص،خماسيات المقاومة،محمدصيام)2(
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  :ى صفحة شعره  النكسة وانعكاسها عل–ثالثاً 
 مـا   )م1967(لت إسرائيل في شهر حزيران من عام      احت" و) 67(       أصيب العرب بنكسة    

حيث احتلت الضفة الغربية التي كانت جـزءاً        ، )م1948(تبقى من فلسطين التاريخية بعد عام       
  ) .1"(وقطاع غزة الذي كان يديره المصريون عبر حاكمهم العسكري ، من المملكة األردنية 

وما كانت ويالت النكـسة وعـذاباتها ببعيـدة عـن     ، )1948(التي تلت نكبة ،  هي النكسة    ذاإ
  :ويالت النكبة وفى النكسة يقول الشاعر صيام 

ها األممعْل تَجرتَنْز             اتُ ِإنلَتْ النَّكَسنَزو  
  مـمِوتَواْفَد الزعماء في             قممٍ ِلتَفْعيْل الهِ

  زاْد مــــــن وقعِ األلمِ، لَكنَّماْ اَلصفُّ الْمفَرقُ 
مزنْها ىرالكُـــــب هشويج غْمر العربي العالمو  
 ـــــمماَلْق كياْته غْمر بِةبِيالح نيطسلتْ فقَض2(   و(  

حيث ، النكسة التي حلت بالشعب الفلسطيني      ، في األبيات السابقة يخاطب الشاعر محمد صيام        
، كبقية النكسات التي تنزل ومن ثم تتجرعها األمة كغـصة فـي حلقهـا           ،  قد نزلت    إنهايقول  

، وأثبت الشاعر في حديثه أن تفريق الصفوف هو العامل األساسي الذي زاد من وقـع األلـم                  
ولم يتوقـف   ، قد منى بالهزيمة الكبرى     ورغم الجيوش الكبيرة التي كانت إالَّ أن العالم العربي          
لما حصّل بـسبب    ، متألمة أشد األلم    ، هدير كلمات الشاعر الصادقة المعبرة عن نفسية حزينة         

  :فيواصل حديثه في قصائد أخرى قائالً ، النكسة 
  

  ذكْرى الهزِيمة في حزيـــــرانِ التَّعيسِ تُثير فينَاْ
يالذ غْمنَاْريفاً  دَألَم ىدِل اَلْمطُو           نم رم قَد   

  فَجيوشنَاْ قَد  َأقْسمتْ           أالْ تَكلُّ ولَن تَـــلينَاْ
  وِلدى اللقاء  جنُودهاْ           فَروا  هنَاِْلك  هاْرِبِيـنَاْ

  )3(ــــــعوبِنَاْ  نّصراً  مبِينَاْويسجُل الدخَالء فَوقَ شُ    
  إلى أن ذكرى الهزيمة في حزيران لها وقع حزين في ، يشير الشاعر في كلماته السابقة 

  
______________  

سلسلة تقارير قانونيـة    ،االنسحاب من قطاع غزة   ،أوراق قانونية ،الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن    )1(
  .3ص،م2006ط ،63

  .153ص،خماسيات المقاومة،محمد صيام)2(
  .156ص،السابق)3(
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وذلك برهان قاطع على مدى التـألم النفـسي         ، وقد قرن كلمة حزيران بكلمة التعيس       ، النفس  
  .لدى الشاعر 

باأللم ،ويؤكد الشاعر في ذكرياته لتلك الهزيمة أنه رغم مرور الوقت الطويل إال أن اإلحساس               
  .ال يفارقه البتّة 

، ى استكمال قصيدته أعطى صفة عزيزة للجيوش العربية بأنها لن تكل ولـن تتعـب                      وف
وقـد فـرت الجيـوش    ، إال أن كل ما سبق كان هـراء     ، وال تلين لها قناة في مواجهة العدو        

  .ليسجل األعداء نصراً جديداً على الشعوب العربية ، العربية عند اللقاء مع العدو 
والتي كلها تنم عن حـزن      ، ت المتنوعة على هزيمة حزيران      ويستمر الشاعر بإطالق المسميا   

  :وفى حزيران الهزائم يقول ، دفين بداخله 
  

درو َأخْذ يف ننَـــــــحو التَّعيس اْنريزح يْأتي  
شَدو خَــــــــاءِإر نبِي العروبة يناْتُ براْدبمو  

  في جزرٍ ومد_ الم العربي حاُل العــــــ_  والْحاُل 
يتَرِدتَس ـــــــنَاْ كَيبشَع كَتَاْئب رِيفَاْنتَظ ساْ قُدي   
 دج  أي نْهم سِإذَاْ التـــــفاوضِ لَي يوفيِ الس1(      بِظَب(  

والمبادرات  ،  السابقة يؤكد الشاعر على بقاء الحال ودوامه حال الهزيمة والتقاعس          في األبيات 
أي أنه ال استقرار فيه وال معرفـة فيـه          ، ويؤكد الشاعر أن حال العالم العربي في جزر ومد          

  .للحقوق 
  ):ذكرى النكبة(يقول الشاعر محمد صيام في قصيدة بعنوان 

نونَاِْئم بةوراَلْع نَــــــــــــــاءَأبو ىرةٌ كُبنَكْب يه  
ج نوملساَْلْمونـــــوجتَفَري مهالْتود               مــهعيم  

نوزيتَحي بِهوارِ كَكلِّ  شُـــــــــــــــعاَلْغَد اْلَماَلْعو  
           ِلعدونَاْ اَلْعربِيــــد الْ               يخْشُون من ريـبِ اَلْمنُونِ

  فَلَسطين اَلْحبِيبــــــــــــة واَلْغُزاْة يدمدمون          ضاْعتْ 
نوعتَـــوِرالْ  ي ـــاْ               بِالموتهتتَح اْ َأوهقفَو نم  
نوبِدريع ُالغـزاةُ اآلثــــــــــــمون بِه ودداَلْج ىثَرو  

 ـــتْ بِهاْ قَاْمتُ مذَكَرفنــونٍو  نم ِل العروبةود                
_____________  

  .65ص:السابق)1(
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مونتَـــــــــقَداْ  يهشووِل الـــــكرامِ جِيالد نم سبع    
ويرعدون يبرقونو نوـِّــــــــــــــد     ويهددون ويزِب

  ـــــــدهم  األشاوس يهربون          وِإذَاْ بِهم زبد وجنُـــــــ
نوقُصريو نلُوطَباْةُ ياَلْـــــــــــــغُزقُطُ  وتَس القُدس1(                  و(  

  
فيكشف هول تلك المصيبة التي حلّـت بالـشعب         ، يبدأ الشاعر قصيدته بقوله هي نكبةٌ كبرى        

  .يتفرجون والمسلمون ، والعرب ما زالوا نائمين ،الفلسطيني
      والشاعر كتب كلماته السابقة تنديداً بما حصل من تشريد وتهجير وآالم تجرعها رغمـاً              

، إذاً هي السياسة الصهيوأمريكية والتي تدعو إلى توطين كامل ومستمر إلى ما ال نهاية               ، عنه  
ن مـسلم  ومن تلك السياسات الالذعة لشعور كل فلسطي، لشعب اليهود الذي ليس له تنسب إليه     

ومـا خلفتـه مـن      ، ويستمر الشاعر في كتاباته عن النكبة       ، غيور على أرض بالده فلسطين      
  ) :النكبة الكبرى(خراب ودمار فيقول في قصيدة بعنوان

ـونبكْذنَاْ يلَيكَاْنُوا ع          إنو ىرةٌ كُـــبنَكْب يه  
ـَــهم         :  ويقَاُْل    سيرجِعون)ءد الشتابع(إن جيوش

ونعجرالـــــــسليبةَ ي األرضو القدس ونررحيو   
كُونحضي ُالخَــــــــالئقذَاْ واإلعالمِ ه في روديو   
خَطِّطُونيةً واْوراةُ ضالــــــــــغَز اددزي اليومو       

 ىوا األقصمدهي كَي           وننْظُري  الـــــــعروبة نَاءَأب2(و(  
وأن الغزاة يرتكبون فيهـا     ، ويجزم أن فلسطين قد ضاعت      ، يشير الشاعر في األبيات السابقة      

وكذلك ينوه الشاعر إلى الدول العربية التي ما كانت جيوشها سوى زبـد             ، من الجرائم أشنعها    
  .ديم أي فائدة مرجوةوالذوا بالفرار دونما تق، ال فائدة منه 

  ). 3( }وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ في الْأَرضِ ﴿ :، ويقتبس الشاعر قوله من اآلية الكريمة 
، وعدم الدفاع عن األرض المقدسة فلـسطين  ،      إذاً يدخل بنا الشاعر إلى منعطف التخاذل    

عملت الصهيونية على إعداد بواخر     " حيث ورد في كتاب فلسطين ضحية المؤامرات ما يأتي          
  خاصة لنقلهم باآلالف المؤلفة إلى فلسطين فالفرصة قد سنحت لهم على الرغم من إرادة أهالي 

  
______________  

   .157ص،م 2007،سلسلة شعر القضية،1ج،ذكريات فلسطينية:محمد صيام)1(
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 وكانت البواخر تصل إلى المياه اإلقليميـة لحكومـة فلـسطين            فلسطين وحكومة االنتداب معاً   
فتعترضها زوارق الدوريات فال تلق أي مقاومة وال تجد أي صعوبة بل تقودها إلى ميناء حيفا                
حيث تجرى عملية تفريغ الحمولة البشرية ويساق ربان الباخرة ومالحوها إلى سـاحة القبـاء               

 ربان الباخرة وتجارتها وتوقيـع عقوبـات ماديـة علـيهم            فوراً أمام المحاكم التي تقرر إبعاد     
وهكذا ال يتخذ أي إجراء ضد أحد منهم كمـا أنَّهـم يمنحـون الجنـسية                ، ومصادرة الباخرة   

  ) .1(الفلسطينية وتسند إليهم األعمال والوظائف الحكومية 
ـ ، بطلبه من القدس االنتظـار      ، ويجمع الشاعر هموم الشعب الفلسطيني العربي        ى تأتيهـا   حت

حتى تستردها من ظلم االحتالل وتطهرهـا مـن         ، الكتائب القوية المعتمدة على اهللا عز وجل        
ويواصل على أن الحل الوحيد هو الجهاد والمقاومة وال مكان للتفاوض الذي ال يجدي               ،دنسه  

  .بأي شيء 
 الـشاعر  وانطلق الشاعر بكلمات شعرية قوية تعبر عن مدى وقع الهزيمة المرة التي رفـضها   

  :وفى ذكرى النكسة أيضا يقول صيام 
  

  ـعربِ يجدد هذَاْ القوُل ِللْـ    فَمن)     ِإنْباء من   الكُتبِالسيفُ َأصدقُ (          
 ملْمهعي منو     ــيطولةَ   فالب الطَّعنِ الْ أن ادةالخُطَب  ِإج ولةج في   

هتزع أنالنَّسبِوو اقرالتَّفَاْخُرِ بِاألع يف ُأو       مهتـــتْ   بِكَثْرسلَي م  
  َأو في الغنَي فَالْغنَي ذٌُل ِإذَاْ خَضعتْ       لَه الرقَاْب فَلَم تَنْهضَ ولَم تَثـبِ

ـَبِ    بْل إن عزتُهم في االنْتفَاْضِ علَـى        كُلِّ   )2( الغُزاْة بِالْ خَوف والْ  ره
ويتساءل بكل  ،في األبيات السابقة يؤكد الشاعر أن السيف في جميع األحوال أصدق من الكتب              

ومن يقول لهم ويعلمهم أن البطوالت تكون دائماً فـي طعـن     ، ألم من يجدد هذا الكالم للعرب       
أو ، ال تكون بالكثرة والمفاخرة باألنساب واألصـل    ال في الخطب وقولها وأن العزة       ، األعداء  

ولكن العزة واالفتخار باالنقضاض على كل الغزاة بـال خـوف       ، في الغنى الذي يأتي ويذهب      
  :ويستمر الشاعر في نظم أبياته 

  
  هوِ و الطربِ       َأجداْدنَاْ لَم يكُن هم يهِـــــمهم          الْ في الطَّعامِ والْ في اللّ

         بْل كَاَن ذهنَهم الجياشُ منْــصرِفَاً         ِإلَى الشَّجاعة واِإلقْداْمِ و  الغَـــلبِ
         كَاْنُوا ِإذَاْ جحفٌَل يلْقَــــاْهم لَجِب         الْ يعبثُون بِذَاْك الجحـــفِل   اللجبَِ

______________  
  .44ص،بدون طبعة،الوكالة العربية للنشر،فلسطين ضحية المؤامرات: زيتون وصبحي طوقانمحمد)1(
  .123ص،االغتيال منهج االحتالل:محمد صيام)2(
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   ماْ نَرى من وضعنَاْ اَلْخَرِبِبما مضىفَماْ الذي جعَل األيـــــام تَبدلُنَاْ         
 ننَاْ عتَألْتُ ُأماْ   اَلتَّرِبِ       ساِْلـــهح ناْ عبِه اْ َألْممذَاْ          عو كُــــلِّ ذَاَْك  

    وقُلْتُ َأنْتَ وقَد سدتَ الورى  حـقَباً          ويتَمسى عزك في اَألكْوانِ لَم  يغـبِ
            وُأمة الصبرِ في اَألحـداث والنـوبِ       وَأنْتَ صاْنعةُ اَألجياِل من   زمــنٍ

  )1(  ماْ صاْر في مقْلَتَيهاْ الدمع من شَجنٍ         َأومَأتْ لَّلذي يجـــرِي ولَم تَجِبِ
بـل  ، الذين لم يكن همهم متاع الحياة الزائـل         ، ومن ثم يتفاخر الشاعر بأجداده العظام الصيد        
ومن بعـد   ، وكانوا ال يخافون الجحافل القوية      ، كان شغلهم الشاغل الشجاعة واإلقدام والغلب       

ما الذي جعل األيام تبدلنا ويصبح الوضع خربـاً         ، ذلك يتساءل الشاعر بكل حيرة وألم وضيق        
وقـد صـنعت    ، واألمة العربية التي سادت الخلق أزماناً طويلة وشمس عزها كانت ساطعة            ،

ويواصل سؤاله لها بقوله كيف ترضين منزلـة        ، انت لها الصدارة في كل األحداث       األجيال وك 
  .مما أدى بها إلى أن يحتار الدمع في مقلتيها وأومأت ولم تجب ، دون الصدارة 

وينطلق الشاعر معباً القصيدة السابقة بالكلمات الثورية المعبرة التي تنبع بكل معاني األمل فـي      
  :   في ذلك فيقول ، النصر األكيد 

ينْقَضاْ ياْرِ مراَألحو يدالص ةاْ ُأمكَثَبِ         ي نلألحرارِ ع رقُدي فَالنَّصر  
  نَحن الطَّليعةُ والتَّــاْرِيخُ  يعرِفُنَاْ         فَكَيفَ تَجعلُنَاْ اَألحداْثُ في الذَّنَبِ

   الَ تَيَأسي    فَلَقَد        ضقْنَاْ بِغَطرسة األنذَاِل   فَارتَقبِيوَأنْت ياْ َأرضَناْ          
ـُهم        كسابِقيهِم من األقوامِ و العصب             لسوفَ نأتي بأمرِ اِهللا  نسحق
ـَرٍ        بالدينِ والخُلُق العالي وباألدبِفنحن قوم نُداوِى كلِّ     )2( ذي  صع

محطـات الهزيمـة    ، يقول الشاعر في قصيدة معبرة تبـين        ) 67(وفي ختام حديثنا عن نكسة      
  :  المؤلمة 

            ْلهالْرِكُذْ ي عرالْب هاِئزنَ اْكَمَ ياَّ ؟          َأمالجـَو   مــــاِئ غ
و             واِإلُلاِئس غْ تَالمِعقُرف التَّي بحِجالْ ومــــــــــزماع!ْ  
ـَالْاتُ يوِ قَاْجيه الْي فاُلطَب اَألاْنَشُويج             فَ   ماِئــــــــــزع
و             عوِإل_ ا نَدراَألادة اِلطَب _ سفَولُّظَ ير اغــــــــــم  

     قُاْنَ بِاْذَِإو دامنَ              ــــهكَيرِج تَاْ ميرِجــ الس3(مْ اِئو(  
_______________  

  .124ص:السابق)1(
  .124ص:نفسه)2(
      .81ص،2007، 1ج،ذكريات فلسطينية:محمد صيام )3(
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      ذْكُرونْل يـــــــــةْ ؟! همى اَألِليهِ الذِّكْرذى هينسس نمو  
ـْا               وهنَاك خَاِْئرةَ الْعزِيــــمةْ        وجيوشُنَاْ تَجري هنَ

ـَّــمةً عديمةْ،      والطَّاِْئراتُ علَى مرابِضـــــــــهاْ    محط
  )1(     وشُعوبِنَاْ تَتَجرع اَلْغُـــــــــــصص اَلْممضة واَلْهزِيمةْ 

حيث أنه عـرض صـور أحـداثها        ، شير الشاعر في تلك األبيات إلى ذكرى النكسة األليمة          ي
وذلـك  ، بل على العكس تمامـاً      ، بوسائل اإلعالم التي كانت ال تقف بجوار الشعب المنكوب          

  .بتصرفاتها التي تغرق في التبجح والمزاعم 
  
  
  
  

  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  .92ص،م2004، 1ط،سلسلة الوعد،ن االغتيال منهج االحتاللديوا:محمد صيام)1(
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  : االنتفاضة ؛ مشاركة ورؤية –رابعاً 
على مدى  ، اشتعلت االنتفاضة الفلسطينية الكبرى بالكفاح المتواصل للشعب الفلسطيني                 

قد ارتفع بينهما مـستوى     ، وكانت االنتفاضة الكبرى بوجود طرفين نقيضين       ، عشرات السنين   
وما يتصل بارتفاع مستوى احتدام الصراع فقد ورد في كتـاب االنتفاضـة             ، احتدام الصراع   

فهو موضوع ارتـبط    ، ما يتصل بارتفاع مستوى احتدام الصراع       "الفلسطينية الكبرى ما يأتي     
مثلما سيرتبط في المستقبل بدرجة نضج الظـرف الـذاتي          ، ويرتبط اليوم   ، منذ قيام إسرائيل    

أي الكفـاح مـن أجـل       ، د الشعب الفلسطيني لمواصلة مهمة تحرير وطنه        عن، والموضوعي  
  ) .1"(أسوة بشعوب العالم قاطبة ، وبناء الشخصية الوطنية عليها ، استعادة األرض المحتلة 

ومن تلك الظروف ممارسات االحـتالل  ، إذاً لقد جاء اشتعال االنتفاضة في ظل ظروف معقدة       
تلة بغية تيئيس الشعب الفلـسطيني ودفعـه إلـى االستـسالم            اإلسرائيلي داخل األراضي المح   

  .الرامية إلى تهويد أرضه وطرده منها ، للمخططات الصهيونية 
  :وفي االنتفاضة يقول شاعرنا في قصيدة بعنوان القرار المبارك 

  
هاْرجنِْفا عمس قَد ناَلْكَوو هاْرقَر طَىَأع ُل قَداَلْجِي  

 النَّشءوهــاْرسم   َأىرو د خَطَهدبِاإلسالمِ ح  
هاْرع   نْهفَةُ عيالنَّظ األيدي وحِلتَم به باَلْشَّعو  

********  
هاْربِكُلِّ  ح نْبِتُـــوني طَاُْل الحجارةتُ َأبَأيرو  
  رةْويفَاْجُِئون بني اللقــيطَة غَاْرةً من  بعد غَاْ

  كَالْجِن تَبرز في الْمغَاْوِرِ تَاْرةً وتَغــيب   تَاْرةً
********  

هاْرنْبِها  يخْـــفالْ يٌل ووذْهم بِيراَلْع اْلمالْعو  
  إن العرض عنْوان الحضارة، وسالْمه ِللْعرضِ 

  هاْ ياْ ِللْخَساْرةفَالميج و   السيخوى   لَم نَسمع بِ
  )2(تَحياْ  اَلْحجاْرة ،      فَحجاْرةُ اَألطْفَاِل غَطَّتْ صوتُهاْ 

  
  

_______________  
  .62ص،م1994ط،دار الينابيع للطباعة والنشر،االنتفاضة الفلسطينية الكبرى،يشيبالنشاعبد الهادي :راجع)1(
  .37ص،ملحمة االنتفاضة،محمد صيام:راجع)2(
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بأنها هي القرار   ،يمدح فيها االنتفاضة    ،  الكلمات جاءت على لسان الشاعر محمد صيام         إذا تلك 
  :وبدأ الشاعر قصيدته بقوله ، المبارك من قبل أبناء الشعب الفلسطيني 

              هاْرجنِْفا عمس قَد ناَلْكَوو هاْرقَر طَىَأع ُل قَداَلْجِي        
بذلك يؤصل ألصل طيب أي ينشر ويعمم صفة االنتفاضة على كل فلسطيني عاش تلـك               وهو  

ومن ثم يقول إن الكون بأسره قد سمع انفجار ذلك الجيل وكأنه بـذلك يعلـن لكـل                ، المرحلة  
ويؤكد الشاعر من خالل كلماتـه الـسابقة أن       ، الكون حق الشعب المنتفض في تلك االنتفاضة        

الذي صمتت أمامه آالت القتال الحديثـة فـي دول          ، ه عدوه بالحجر    قد واج ، جيل االنتفاضة   
، وأن الحجر الذي انتفض به الفلسطيني غطى على صوت مقاتالت الميج والسيخوى             ، العرب  

  .وكانت انتفاضته بالحجر ، وهو بذلك يثبت أن الشعب هو من انتفض 
 عبر كلماته كي تـوقظ مـن        أرسلها، ليختمها بآهات مدوية    ،       ويواصل الشاعر قصيدته    

  :حيث يقول ، ناموا عن قضية فلسطين 
  

    يآساَلْم نم هيف ناْ نَحاْ مهده ياْسوقُلْتُ اَلْر  
ـياْسواَلْر  ده يالظَّلمِ الْذ نتْ مجنَاْ ضبِالْدو  

  سيوشُعوبِنَاْ نَاْمتْ فَالْ َأحد يعزي َأو   يــواْ
  )1( ِ     واستَمرَأتْ رغَد اَلْحياْة من الطَّعامِ َأو  اللباس

أن هناك من الزعامات من لهثـت خلـف الحـل الـسياسي             ، ويعلن الشاعر في كلماته أيضاً      
والجهاد والدفاع عن القضية وعن المقدسات ويقسم أن لها يوماً سيكون           ، وتركت خيار البندقية    

  : حالكاً قاسياً فيقول في ذلك عليها أسود
  

ياْسيلَّ السلَْى اَلْحثَتْ علَه ياْتُ التاْمعاْ الزَأم  
  في ارتداْد وانْتكَــاْسٍ) خَياْر اَلْبنْدقية(ورمتْ

       يقَاْس  ظَاْتاللح دوَأس وماِهللا ي رماْ لَع2  (فَلَه(  
وما تعانيـه مـن قهـر وظلـم واسـتبداد      ، اعر في األبيات السابقة آهات األمة      لقد أجمل الش  

ويتحدث الشاعر عن الزعامات التي تركـت       ، والشعوب العربية ال زالت نائمة لم تستيقظ بعد         
   . سيأتي عليها يوم قاسٍ أسودإنَّه، خيار المقاومة والبندقية وتبعت خيار المفاوضات 

  
_______________  

  .39ص،بقالسا)1(
  .39ص،نفسه)2(
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ــــاْترب يفكَاَلْس لْنَهعجو قَلْنَهثَاْتُ صاْدفَاَلْح  
  واَلْخُطَب هيجه فَثَاْر ولَن يلين َألي   قَـــاْهرٍ
فُ النَّفْسِ  خَـاِْئريعاْ ضهاْلَيواْ حيحالْ ي ساَلْقُدو  

ىاَألقْص جِدساَلْمو   راْساَلْكَو داُألس طْلُبي كاْرب1( اَلْم(  
حميةٌ وثورة واضحةٌ ومبينة لكل قارئ وسامع لهـذه الكلمـات ؛            ، في كلمات الشاعر السابقة     

وزرع حب الجهـاد فـي نفـوس        ، ويتضح أيضاً أنه شاعر عاش القضية وعاصر االنتفاضة         
 اهللا عز وجل في كل أموره التي يعقـد          واعتاد الشاعر أن يقرن إرادة    ، معاصريه من الشباب    

  :والقيام بها وذلك واضح في قوله ، النية لفعلها 
اْبِرص وهو سقَداَلْم فداْضٍ بِِإذْنِ اِهللا ِللْهم  

ويقـصد  ،  الحادثات هي من جعلتـه صـلباً ال يلـين            إنويكمل الشاعر أبيات القصيدة بقوله      
  .وما خلفته من مآسٍ ألبناء الشعب الفلسطيني ، ني بالحادثات جرائم االحتالل الصهيو

، حيث يؤكد في نهايتها على انتفـاض الـشعب الفلـسطيني            ، ويكمل الشاعر قصيدته السابقة     
بحجارة شبهها وهى   ، واشتعال ألسنة اللهب المتوهمة وينطلق نحو الخصم يذيقه ويالت المنون           

ى فيرعب كل من يسمعه ويقول الـشاعر  تهتز كما المنجنيق صاحب الصوت المرتفع الذي يدو   
  :في ذلك 

  واَلْيوم ينْفُض شَعبنَاْ عنْه اَلْغُباْر ويستَفيقَ
ِرِيقاَلْـح  نَةكََألْس هتفَاْضنْتنَةُ اَألْس ُبتَشو  
  ويقَاْبُل اَلْخَصم اللئيم بِماْ يطيقُ والْ  يطيقُ

اْرجبِح       ِقيننْجكَاَلْم  غَىاَلْو وج يف تَزتَه 2(ة(  
، وازدادت جذوتها اشتعاالً وبدأت دائرتها الصغيرة تكبـر وتكبـر       ، وبقيت االنتفاضة مستمرة    

وقـد ذكرهـا    ، حتى تكونت الحركة الثورية المعروفة باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس           
  :الشاعر في ختام قصيدته بقوله 

                         
ـَّـــيد األشَُداء المراْسِ   فَغَداً سيْأتي اَلْفتْيةُ  الص

 ةفَاْضاالنْت نرِ ، مياْهمج نم)ةبالشَّبِي ( نم)ِاْسمح(  
  
  

_______________  
  .42ص،ملحمة االنتفاضة،محمد صيام)1(
  .45ص،44ص،السابق)2(
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ما الرنُوفديكي ياساْ  الكَرهــاِئرصتْ بمَأع الَّتي ـم  
ـَــــاُؤبِ والنُّعاسِ ـِنَا جِيَل  التَّث   ويزلْزِلُوا في قَوم
ـَـــــــهم مما تُكَان َأو تُقَاْسِ    ويحرروا َأوطَـاْن
ِاألساس نم دالْقُــــــرو   نَاْءَأب اْننْيوا بردميو   

     دقَــاْصاَلْم كياْتِل هَأج ـنوا مطِّمحيو )ياْسر 1)(أي(  
فيقـول  ، التي تناولت الحديث عن انتفاضة الشعب الفلسطيني        ، ويواصل الشاعر نظم قصائده     

  ):شعب البطولة(في قصيدة بعنوان 
  

  مآثرِشَعب اَلْبطُولَة واَلرجــــــولَة والْحمية واَلْ
   بِاَلْرغمِ مماْ َأوقَع اَلْمحتَــــــُل  فيه من اَلْمجاْزِرِ
اْبِرص وهسِ وقَداَلْم  فداِهللا ِللْـــــه ِاْضٍ بِِإذْنم                       
  )2(      حتَّى وإن لَم يلْـــقَ   في األهِل اَلْمَؤاْزِرِ والْمنَاْصرِ

وعن االنتفاضة التي سجلت الكثير مـن  ، واستمر الشاعر صيام يتحدث عن الشعب الفلسطيني     
وكأنَّه تـرك   ، ) الفلسطيني يتحدث عن حاله   (ووصل الشاعر بنا إلى قصيدة بعنوان       ، بطوالته  

يحكى ، ويعبر عن طول انتظاره باأللم      ، والفلسطيني يبين كيف حاله     ، االنتفاضة وحدها تتكلم    
إذاً والحق يقال إن االنتفاضة المباركـة       ،وال حر الصيف    ، يمته التي ال تقيه برد الشتاء       عن خ 

هيئة األمم المتحدة   ، كامنة في نفس الفلسطيني منذ أن هجر من أرضه عنوة ولم يجد مأوى له               
  : كي يعتاش منها ؛ وفى ذلك كله يقول الشاعر  الدقيقأسمته الجئاً وأعطته أكياس

  
           ينـَاُْل تُلْهِي      طَاَْل انْتظَاْرِي واآلمــ

ينيحِ تُلْقاَلْرِي  بهم يف يتمخَيو                                                   
يطَنو ناْفَ ماَألطْر صنْتَقي ماَلْخَصو               

              ويستَبِد ويطْغَى   في فَلـسطينِ                                      
                  لْفص نم ضاََألر بوجقَاً يياً طَلرح               

ينيرِ سطُو تَّىالْنِ حوقَلْبِ ج ننِ                                                  م  
مقُوو             رالْ خَبو ـِــس   ي الصيد الْ ح

                                                    َألْهمتْ جموعهمو َأمواَْل  قَاْرونِ
___________________               

  .40ص،39ص،السابق)1(
  .41ص،نفسه)2(
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  شْــــهم            والْ احتجاْج وَأهلُونَاْ تُنَاْوِ
نوشَاْرو جِنبِي نم قْداَلْح خَنَاْجِر                                                     

               وهيَئةُ األممِ اَلْكَـــــذَّاْبة اَلْتَزمتْ
ـــيطبِتُو نيرِمجنٍ                                                   ِللْميكنٍَ وتَس  

اْثُ َأبِيتُر ــيضَأر يطَنو ومهيطتَع               
 ينيمتَر اءرحالص يفو اْنواْ ِللْهي                                                     

مهَأطَاِْلــــب مهوجَأر يتوص حبو               
          ينواْدعي اْ أنــواْصتَونُوا وزفَأح                                          

يــــلَتشْكالً ِلمح َأجِد ِإذَاْ لَم تَّىح               
نــــياْكراْ فَتَلَظّتْ كَاَلْبتُهمرَأض                                                   !  

             جمعتْ ِإخْوتُنَاْ فَـــــجرتْ ثُورتُنَاْ  
  !                                                   َأشْعلْتُهاْ اَلْيوم في كُلِّ  اَلْميــاْدينِ

ينتَطْلُــب نيحو ودَأب تُ كَاَلْجِنرصو               
                    ينـيخْفُل  ياَلْلَي ثُم الَتطُواَلْب ضَأر                                  

 دبعغَاْبِ ي  يف              ، يفِل ويضِ اَلْخَلَأر يف  
  )  1 (                                                    رِماِْل غَزةَ َأو في بِيـــت حاْنُونِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________  
  .99وص،98ص،ملحمة االنتفاضة،محمد صيام)1(
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  : أوسلو وموقف الشاعر منها –خامساً 
قـد  ، عندما كان اتفاق أوسلو ظن الكثير من المهتمين بأمره أن القـضية الفلـسطينية                      

وف تأخذ طريقاً غير طريقهـا      س، وأن األمور السياسية على أرض الواقع       ، اقتربت من الحل    
  .وسيعم السالم ويتغير الحال ، المعهود 

  :حيث ورد اآلتي ،  المسار والمال 1,2والذي يؤكد ما سبق ما جاء في كتاب أوسلو 
من العام الماضي بدا للـبعض      ) سبتمبر( أيلول   13في  ، عندما وقع اتفاق أوسلو في واشنطن       "

أو أن القضية أخذت طريقها إلـى الحـل         ، ين أو أدنى    أن السالم في المنطقة أصبح قاب قوس      
أريحا أوالً إن هو إال خطوة أولى ستتلوها خطوات وصوالً إلـى إقامـة دولـة                _ فاتفاق غزة   

  ) .1"(فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس
وفى الدراسـة المتواصـلة    ،  عند البعض    مزعوماًاتفاق السالم كما كان     ، إذا هو اتفاق أوسلو     

ات شاعرنا محمد صيام نجده في قصائده يرفض السالم رفضاً مؤكداً وفى كـل أحوالـه                لكتاب
  ):شطب السالم(حيث يقول في قصيدة بعنوان 

  
الماَلس اَلْقَلَم شْطُبلْياَلْكَالْمِ             و نع اْناْ ِلسفْ يق  

  لسهاْمِفَسالْمهم هذْر يضيع مع اَألســـــــــنَّة وا
ؤامتُ اَلزـــــــواْ اَلْمكََأنَّه عوماَلْج ياْذه ضلْتَنْتَفو  
ِلَألنَاْم نلتُعاْ وهـــــــــــــلمجاْ بِمنْيَل ِللدِلتَقُو   
 اْمراَلْح وه اْهداْ عمــــــــالُْل واَلْح وه اْة2(     قَتُْل اَلْغُز(  

بل وفى العنوان تصريح أكيد برفض السالم مـع         ،  في كلمات الشاعر التي بدأ قصيدته بها         إذاً
  حيث إنه يعطى تصريحاً أبدياً بشطب السالم وعدم الرجوع ، العدو الصهيوني بكل أشكاله 

ومن ثم يخوض في غمار القصيدة ليؤكد لكل قارئ وسامع أن السالم مع اليهـود هـذر          ، إليه  
وأعطى الشاعر في كلماته تصريحاً أكيداً بقتـل    ، ولكل سبل النصر الحقيقية     ، ومضيعة للوقت   

  .وليس سواه حل ، الغزاة ألنه هو الحل األمثل في نظره 
وال يكون وقد أكدت هذا الكالم اآليات القرآنية التي وردت في           ، والسالم مع اليهود غير كائن      

وا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيـِل      وَأعد ﴿:الذكر الحكيم حيث يقول سبحانه وتعالى       
 مهلَمعي اللَّه مونَهلَملَا تَع هِموند نم َآخَرِينو كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبه3 (﴾تُر. (  

____________  
  49ص،م1997، 2ط،فلسطين،ل الخليلدار المستقب،لالمسار والمآ،1,2أوسلو،منير شفيق،راجع)1(
  .76ص،االغتيال منهج االحتالل،محمد صيام)2(
  .60آية،سورة األنفال)3(
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، وعدم التهاون في أمره     ، بإعداد كل القوة لمجابهة العدو      ، إذا هو األمر من الخالق عز وجل        
ا ما  هذ، حيث ال سالم مع وجود االستيطان       ، هي جلسات مفاوضات السالم يفشل في كل مرة         

ومـن ضـمنها رأى     ، أكدته أغلبية اآلراء اإلسالمية الغيورة على مستقبل القضية الفلسطينية          
  ) :شطب السالم(شاعرنا محمد صيام حيث يقول في نفس قصيدة 

  
اْنبج تُ كُلُّ فَتَىومياْنِ          ومالز لَىع دالشَّهِي ىيحي  

  ــــــاء  فَلَن يذلَّ ولَن يهاْنوالشَّعب إن بذََل الدمـ
  َأبداً وسوفَ يعيشُ مرفُوع اَلْجبِيــــــن  ِإلَى اَلْعنَاْنِ
  ياْ من يرِيـــد اَلْعز الْ          تَستَجد من  قَاْصٍ وداْنِ

اعِ   وراَلــــــص يف نكْملَّ ياَلْح الً فإنانِحالطِّع يف  
**********  

   شُهداُؤنَاْ رفَعوا رُؤوس شُـــــــعوبِنَاْ في  كُلِّ ساْحٍ
   ودماُْؤهم قَدر يجلْجُِل في اَلْمســـــاء    وفي الصباْحِ
ياَلر نم  ـفَاْتاْصوا        كَاَلْعنْــفُرِلي اْبالشَّب وعداْحِ  ي  

     ِللْقُدسِ ِلَألقْصى نُضـــــــــمد  ماْ يبزُ من اَلْجِراْحِ
  )1(      إن بِاَألظَاْفرِ والنُّيوبِ َأو اَلْخَنَــــــــاْجِرِ  والرماْحِ 

وهى أن الشهيد تبقى ذكراه حية      ، في الكلمات السابقة يبين الشاعر نظرية حقيقية ال جدال فيها           
وهو بذلك يقتبس قوله من كالم اهللا عز وجـل فـي            ، في نفوس من عرفوه على مدى الزمان        

 ﴾ولَا تَحسبن الَّذين قُتلُوا في سبِيِل اللَّه َأمواتًا بْل َأحياء عنْد ربهِـم يرزقُـون      ﴿: محكم تنزيله   
ويواصل الشاعر قصيدته مستنهـضاً     ،ه  أما حديثه عن الجبان فهو ميت في جميع أحوال         ،) 2(

لهمم الشعب الذي إن بذل دماؤه فسيعيش حراً مرفوع الجبين ولن يهان ويعود الشاعر ليؤكـد                
ولـو  ، وهى أنَّه الحلَّ مع اليهود سوى القراع والطعـان     ، على الحقيقة التي ابتدأ بها قصيدته       

  .اح كان القتال والصراع باألظافر والنيوب أو بالخناجر والرم
  :ويعود الشاعر يوضح نظريته تجاه السالم وموقفه منه حيث يكمل قصيدته السابقة قائالً 

  
  َأماْ الزعاْماْتُ اَلْـــــهزِيلَةْ فَـــــــهِي تَدعو ِللْحواْرِ
  والشَّعب منْتَفض هنَـــــــــــــاْك كََأنَّه جمراْتُ نَاْرٍ

___________________  
  .77-76ص،السابق)1(
  .169آية،سورة آل عمران)2(
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  والسلْطَةُ اَلْعرجـــــــــــاْء تَنْعقُ في اَلْمفَاْوزِ واَلْقفَاْرِ
  يطير من داْرٍ ِلداْرِ_خَلْفَ الــــــــــسراْب _ ورِئيسهاْ 

        مهدـــوجاْ فَوقُطُوساْرٍ       فَلْيع اْننْـــونَاْ عبشَع ي1(     ف(  
والشعب في المقابل لها يلتهب     ، يبين الشاعر فيما سبق موقفه من الزعامات التي تدعو للحوار           

ألنَّهم أصـبحوا محـل     ، كما الجمر وفى ختام مقطوعته الشعرية يؤكد على ضرورة سقوطهم           
  .لتفاوض مع االحتالل الصهيوني واآلراء اإلسالمية ترفض ا،  الفلسطيني بعار للشع

ألن جميع  ، وهو ما يعنى رفض التعاطي مع جميع مشاريع التسوية المطروحة بشأن فلسطين             "
  ) .2" (تلك المشاريع تتضمن إقراراً بوجود إسرائيل وسيادتها على أجزاء من فلسطين

عقـد  فيـصف مـن ي    ، ومن بعد ذلك يستمر الشاعر في الحديث عن الـسالم والمفاوضـات             
وهو في هذه األبيات يرفض التفاوض ويطلب لقعقعة الـسالح          ، المفاوضات مع العدو بالذليل     

  ):مفاوضات األذالء(أن تعتلى كل القمم فيقول في قصيدة بعنوان 
                 الْ ِللْتَفَاْوض وهو ذٌُل في اَلْمســـــــاْء وفي  اَلْصبِاْحِ

ـِّـــــــــالْحِ               ونَ   عم ِلقَعقَعة السالْحِ  نَعم ِلقَعقَعة  الس
  الْ ِلزعاْماْت اَلْغَبِيةَ وهــــــــــــي تَجْأر  بِالنِّباْحِ  

                 ونَعم ِلفتْياْنِ اَلْكَتَاِْئبِ ينْهـــــــــــضون بِكُلِّ ساْحٍ
اْحِ                حثْخَنَةَ الجِرم خَالْءلَةَ الـــــــــــديوتَظَُل د 3(تَّى(  

وأن يجعلهـا  ، إذا الشاعر يعطى للشعب الفلسطيني فرصة النيل من دولة العـدو الـصهيوني         
  .وهذا ليس بالتفاوض والسالم مع العدو ولكن بقعقعة السالح ، مثخنة الجراح دائماً 

والذي خصص بعينه للحديث عـن      ، م الحديث عن مؤتمر مدريد      ولم ينس شاعرنا محمد صيا    
  .ورعاية أمريكا وروسيا ، بحضور طرفي النزاع ، السالم في الشرق األوسط 

  :وها هو الشاعر في قصيدة مؤتمر مدريد يتحدث قائالً 
  لَم يـجِد بِه جـــــــديد،  مدِريد مْؤتَمرِ اَلْهزاِْئمِ 

  والدنْياْ  شُـــــهود، لْعروبة خَاْبتْ اآلمـاُْل   فَبنُوا اَ
  !  واَألمرِيكَاْن تَراْجعواْ        وهْل اَلَلْصوص لَهم عهود؟
    ويهود عن عدواْنهم        وعن اَلْجــراِْئم لَم يعودواْ

____________  
  .77ص،االغتيال منهج االحتالل،اممحمد صي،راجع)1(
مركز البحوث والدراسات ، اإلسرائيلية-عمليات السالم الفلسطينية،ناصر الدين الشاعر،راجع)2(

  .85ص،الفلسطينية
  .139ص،م2009ط ،1ج،خماسيات المقاومة،محمد صيام،راجع)3(
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ومِإالْ الص ماْ لَهم ةبـــــيلضِ الساَألر يُل فاَألهو 1(د(  
وهـو  ، فإنَّه هباء ال أمل فيه وال رجاء        ،          ويستمر الشاعر يعلق على موضوع السالم       

في نفوس الشعب الفلسطيني حيث     ، بذلك يرفع من مدى تشويه الصورة التابعة لعمليات السالم          
  ) :أمل السالم(يقول في قصيدة بعنوان 

  
     وتَــسلْلُّواْ مثِْل اَألفَاْعيرحـــَل اَلْغُزاْةُ عن اَلْقطَاْعِ    

                  واَلْيوم طَاَْل  وجــــودهم       في اَلْقُدسِ في تلْك اَلْبِقَاْعِ
  ويعربِدون  بِهـــــــــــاْ كَعربدة الزباْنية  اََلْجِياْعِ   

  )2(ـَهاْ           َأمُل السالْمِ بِالْ  امتــنَاْع     َ واَلْقُدس واَألقْصى بِ
ولكن في حقيقة األمر هو يسعى ليثبت أنَّه لـيس          ، القصيدة السابقة أسماها الشاعر أمل السالم       

  .من خلف السالم أي أمل يرتجى 
اليهود وأن اللئام من    ، في حديثه المتواصل عن رفض السالم       ، ويستفيض الشاعر أكثر فأكثر     

وهم ال يتخذون السالم إال لصنع الحيـل الجديـدة التـي            ، والصلح عندهم إال مكيدة يكيدونها      
الفتـاوى  (يقللون بها الشعب الفلسطيني وها هو الشاعر صيام يطلعنا علـى قـصيدة بعنـوان         

  :يقول فيها ) الباطلة
  

    مكيدةٌالصلْح عنْدهمو، فَبنُواْ اَلْخَنَاْزِيرِ اَلْلَئاْمِ 
ولْالسمتَّ يذُخوةٌنديدالً  جينَاْ   حِلقَـــتْل نْهم   

  لَكن ساْعتَهم بِِإذْنِ اللــــه ماْ عاْدتْ  بعيدةٌ
هدورو  ومبِهرد لَىع سِئـيالر رِعز إنو تَّىح  

همخْدبِ يالشَّع رِقَاْب تَّىحوهدودح  مهلَّـمسو م  
  فَالْمسلمون لَعمرِكُم كَم غَدتْ انْتفَـاْضتْهم َأكيدةٌ
  وبِعودهم ستَرى اَلْحياْةُ النُّور والسير   اَلْحميدةَ
  واَلْمسجِد اَألقْصى ستُنْـــقذَه  كَتَاِْئبنَاْ اَلْمجِيدةُ

يةُوديقاَلْع لَمنَاْ عضِ بِالْدقَ  َأرخْفُقُ فَــوي دوع  
 ةدـيحو اْتاْسَأس لَىع  ــالْماْ السنْيِللْد دوعي3(    و(  

________________  
  .147ص،السابق)1(
  .38ص،نفسه)2(
  .100وص،99ص،دعائم الحق،محمد صيام،راجع)3(
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أنَّه ال حلَّ سوى االنتفاضة المجيـدة التـي         ، األبيات السابقة أيضاً            يتحدث الشاعر في    
وتنزع حقد العدو ويشير الشاعر في ختام القـصيدة أنَّـه باالنتفاضـة       ، تحرر دروب األرض    

السالم الحقيقي الـذي يـضمن      ، وهو يقصد بالسالم    ، يعم السالم على أسس وطيدة      ، المجيدة  
ويضمن عودة كـل غائـب ألرضـه    ، سابت منه وضاعت للشعب الفلسطيني كل حقوقه التي     

  .وأهله ووطنه 
ويستمر الشاعر في وصف السالم مع اليهود بأنَّه سالم ذليل والتفاوض معهم هو الذلة بعينهـا                

وهو بدوره رافض ومصر على رفضه منذ بدايات قصائده األولى حيث يقـول فـي قـصيدة       ،
  ):التفاوض الذليل(جديدة بعنوان 

  
تَفَاْويةريــــغص الْتزِيه ياْسكَر لَىع نوض  

ةرـيقح اْتـــسيتَع ةــمسُأواْ ونْينَاْزُِل دمو  
  َويطَْأطُئون رُؤوسهم      ثَمنَاًَ ِلهاْتيك اَلْمسـيرةَ

 يف يضميو مهفَعصي ماَلْخَصو                       ةـرياَلْكَث اْزِرِهجم  
ةريظاَلْح يف اِْئمهثَْل اَلْبم    مهذُالً و ـمهموسي1(    و(  

فيما سبق تتضح صورة المأساة التي يعانى منها الشاعر صيام ومثله كثير من أبنـاء الـشعب                 
عيب على من ركعوا    وي، حيث إن التفاوض مع العدو الصهيوني محرم وال يجوز          ، الفلسطيني  

  .ألنَّهم في النهاية يفاوضون على سراب خادع ، لليهود وجالسوهم على طاولة المفاوضات 
وتكثر عند الشاعر محمد صيام مسميات القصائد التي تتحدث عن السالم وكلها آلت إلى نتيجة               

ائل حيكـت  وهو أن السالم مدحور ومرفوض وأن السالم في نظره ما هو إال حب  ، واحدة عنده   
  ) :حبائل السالم(فيقول في قصيدة بعنوان ، كالمصيدة لمن يلهث خلفها 

  
  ماْ باُْل قَومٍ يلْهثُون كََأنَّهم بعض الســواْمِ
  خَلْفَ السالْم بالْ مراْعاْة ِلمصيدة الــسالمِ

لَىع ديتَص ياَْئْل كبح هاْغُوص ماْمِفَاَلْقُووالد   
  من يضحكُون علَى ذُقُونَهمو بِمـعوِل اَلْكَالْمِ
  )2(    وعلَيهم الصبر اَلْذي    قَد يستَمر َأللْف عاْمٍ

  
______________  

  .129ص،يوم في المخابرات العامة،محمد صيام،راجع)1(
  .63ص،خماسيات المقاومة،محمد صيام،راجع)2(
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يواصل الشاعر معلناً لكل قارئ وسامع لكلماته عن الحل األمثل مع اليهود الغزاة فيقول فـي                و
  :تتمة القصيدة السابقة 

  وجلَستُ بين كَتَاِْئبِ اَلْقَساْمِ َأسمع ماْ يقَـاُْل
  فَِإذَاْ اَلْحديثُ عن اَلْقَراْصنَة اَلْغُزاْة واالحتالِْل

ـُزاِْلالْ بِالتَّ   فَاْوض واَلْحواْرِ واالستكَاْنَة والْه
  لَعمرك الْ حواْر مع اَلْــعدو بَِأي حاِْل:قَاْلَوا

  )1( بَِأطْراْف اَلْرماْحِ َأو اَألسنَّــة   والنِّصاِْل الِْإ     
لحوار والتفاوض مع العـدو الـصهيوني       إذاً فإن الشاعر في الكلمات السابقة ينفى تماماً سمة ا         

  .وال يكون التحاور معهم إال بالرماح واألسنة والنصال ،
( وبيان موقفه منه حيث يقول في قصيدة أخرى بعنـوان         ، ويواصل صيام حديثه عن التفاوض      

  ) :التفاوض المحرم
   

       ـاْماْتُ وِساَلْغَاَِْلي اْءمالد يذاْ(هماَلْج لَىعوالْماَألع كَزتُر جِم(  
ـاْماْ اَلْقَسهاْمقَ َأمالطَّرِي مسِلكَتَــاِْئبٍ        ر ةاْجح ينَاْ فبِالْدو  
اْمخُد ملَه مهامِ  وـوثِْل السنَا        مودع اْموا َأمكَعر لَىالْ كَاُألو  

  !خَاْدع       َأفَهْل يفَاْوِض غَاْصبون ِلَئاْم ؟   ويفَاْوِضون علَْى سراْبٍ 
اْمرح نـيرِمجاَلْم ُؤالْءه عاْ      ممـهلَيك اْروالْحو ضالتَّفَاْو 2(  إن(  

والشاعر صيام يؤكد علـى  ، إذاً في القصيدة السابقة رأى صريح وواضح بأن التفاوض محرم          
، استكماالً لما بدأ به قصيدة سالم الوحوش        ، ومن بعد ذلك يتساءل صيام      ، اد  الحاجة إلى الجه  

هل ، يتساءل عن السالم هل سيكون فيه خير للشعب الفلسطيني ؟ هل سيرد المظالم إلى أهلها                
ويعود كل إلى وطنه وأهلـه وهـل بالـسالم          ، ستحل به قضية الالجئين هل سينتهي الشتات        

كل ما سبق تساؤالت عرضها الـشاعر فـي مـستكمل     ، اينة  ستحرر األقصى من عبث الصه    
  :قصيدته حيث قال فيها 

  
نَألَوساَلْخَالُْئقُ ي نْهع            اَلْذَي وه الْمذَاْ السه  
  !َهْل إنَّه رد اَلْمظَــــــاِْلمِ ِلُألولَى هم يظْلمون ؟

  
______________               

  .156ص،االغتيال منهج االحتالل، صياممحمد)1(
  .53ص،خماسيات المقاومة،محمد صيام)2(
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  !هْل فيه عود الالْجِــــِئين وهْل يعود الالْجُئون؟
  !هْل فيه ِإلْغَاء الــــــشَّتَاْتُ ِليرجِع الْمتَشَتِّتْون؟

  !لْعبِاْد يعربِدون؟هْل فيه ردع ِللْــــــذين علَْى اَ
  !َهْل ينْقَذُ اَألقْصـــى  ويرحُل عن رباْه اَلَْغَاْصبون؟

  )1! (      واَلْقُدس هْل ســيزوُل   عنْهاْ اَلْعاْبِثُون اَلْمفْسدون؟
  .جب شديد كلها يستفسر عنها الشاعر وبتع، فيما سبق عرض لمقطوعة شعرية تساؤلية 

، وكذلك فإن جلسات التفاوض التي تعقد كلها في نظر شاعرنا مرفوضة وبذيئة وغير الزمـة                
  :فيقول في قصيدة التفاوض مهزلة ، ألنَّها مهزلة في حق الشعب الفلسطيني 

  
  إن اَلْمفَاْوض وهو يعـــــطي  في تَنَاْزِله اَلْدنيةَ

   واَلْحقُ في      دفْنِ اَلْقَضية وهي حيةُ يعطي اَلْغُزاْةَ
ةيماَلْح و ةءورُل اَلْماْنُنَاْ      َأهاْ فَتْينَّــــــملَك   
ةيمشِ اَآلدوحاَلْو هجو      يف دثَْل اَلْـطُّوم نفُو2(   َ يق(  

وتنعتـه  ، ت شعرية تحارب السالم مع اليهـود        يعطينا من فكره كلما   ، وانطلق الشاعر صيام    
  :حيث يقول في قصيدة سالم الوحوش ، ال أمان فيها وال اطمئنان ، بألفاظ وحشية 

                     نورِمجاَلْم هِإِلي وعـدي        ياَلْذ وه المذَاْ السه  
  غُزاْة وَأمــــــاْمنَاْ  يتَبجحون                    وبِه اَلْقَراْصنَة اَلْ

 نرِومزيو هثْلِلم نطَبِلُوي اْءاَألغْبِـــــــــيو                      
قُونتَشَدي  بِه مهو ـــــــاءيعاَألد نقُودصيو                      

  ن وبوشُ  بْل       كُلِّ الطُّــغَاةُ يباْرِكُون                    واَألمرِيكَاْ
  

نلُواَلْفَاْش هِإِلي ىـعسي       ياَلْذ وه  ـالْمذَاْ السه                      
 لهو َ                    _ ـلَةيسبِكُلِّ و        _نوجَوريْل  وب نوعدي  

           نوتَاْجِري نبِه مهو  عـــــوباَلر وِىاُْؤنَاْ تَرمدو           
نوضتَفَاْوي مه    خَــــالءالد عنَاْ ماْجِممج لَىعو                      

اْدتَبي ياَلْذ النَّخَب  ــــــــونَاْ هماْ دوكََأنَّم َ                    ن3(لُو(  
__________________  

                     .7ص،السابق)1(
  .155ص،نفسه)2(
  .6ص،االغتيال منهج االحتالل،ممحمد صيا،راجع)3(
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فإن الشاعر محمد صيام ينكـر الـسالم بكـل أسـاليبه            ، كما ورد وتبين في الكلمات السابقة       
ويؤكد على أنَّه مبـارك مـن      ، بي  وينعته بأسوأ الكلمات ويصف كل من يريده بالغ       ، ويرفضه  

  .قبل أمريكيا وحلفائها 
ومن ثم يكمل الوصف لمن يدعو له ويسعى إليه بالفاشل وأن من يريد السالم هو الذي يتـاجر                 

  .بدم الشعب الفلسطيني 
         المصيبة الكبرى برأي الشاعر هي أن هناك من يـسعون ويلهثـون خلـف الـسالم                

نفسه فإن العدو الصهيوني يوجه ضرباته ومجازره ضد أبناء الـشعب           وفى الوقت   ، المزعوم  
  .الفلسطيني 

فإنَّه يصل بنا وبكل قارئ إلى حكم نهائي        ، وفى نهايات حديث شاعرنا عن السالم وموقفه منه         
  .ونسبه إلى السالم وهو حكم الموت الحقيقي ، هو أراده 

وأبان فيها عن مكنـون قلبـه       ، ها بالجراح   حيث إن الشاعر في هذه القصيدة التي تنبض كلمات        
فيقول الـشاعر فـي قـصيدة       ، ومن يلهثون خلفه    ، الحقيقي تجاه السالم مع العدو الصهيوني       

  ) :مات السالم(بعنوان 
  

  ياْ قُومنَاْ كَثُرتْ فينَاْ اَلْجِراْحـاْتُ         وبينَنَاْ انْتَشَرتْ منْهن آفَــاتٌ
ـَناْ         ولَم تَعد تَصلُح اَألياْم  آهــاْتٌ وَأفْســ تَأم اْمَأي هذتْ  هـد  

  واستَذَْأبتْ ُأمم ِإجرِاْمهاْ بلَــغَتْ          بِه اَلْوقَاْحةُ أن النَّاس تَقْتَـاْتُ
قْتَرِفَتْ        ماْلَمِ ااَلْع ياْ فم ةفَظَاْع نماْ واْتُوم اْ بِهونَاْد نمو الْماْتَ الس  

  )1(     ياْ ُأمتي فَانْبذي سلْم اَلْخُراْفَة فَالسلْم اَلْحقـــــيقي في الدنْياْ خُراْفَاْتٌ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .122ص،السابق)1(
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  :انتفاضة األقصى وتبعاتها : سادساً 
وكمـا ذكـر سـابقاً أن       ،بكل ظروفه وأحوالـه     ،     الشاعر تعايش مع الواقع اإلسالمي          

في ترحاله في حياتـه داخـل الخـيم    ،في حلِّه ، الشاعر تعايش مع الحال الفلسطيني في نكبته    
كل ذلك وما أتى بعده مـن انتفاضـة   ،  قوت يوم ينتظر نوافذ التموين أمامفي وقوفه ، الرديئة  
وكانت هي الشرارة األولى المـصطلية علـى العـدو          ، ت باسم انتفاضة الحجر     عرف، كبرى  

وقد ذكر فيمـا سـبق     ، وبعدها لم يتوقف هدير الدم بل اشتعلت انتفاضة األقصى          ، الصهيوني  
واشتعال ، والشاعر صيام سجل أحداث انتفاضة األقصى بكلِّ أحداثها من بداية           ، كيفية بدايتها   

  : الفلسطيني ومجازر قامت في أثنائها ومنها واستشهاد لقادة الشعب، 
  : الحديث عن األقصى -1

  ) : عامها الرابعأانتفاضة األقصى تبد(        يقول الشاعر في قصيدة بعنوان 
  

رياَألس ىاَألقْص لَىع دَأح           ىتَدعِإذَاْ ا رفُونَاْ يمد  
  نَدفَع كُلَّ غَاْزٍ َأو مغيرونَثُور كَاِْإلعصـــــــــاْرِ 

  واَألهُل عنْد اَلْحـــــــاْدثَاْتُ من اَلْكَبِيرِ َأو الصغيرِ
 اْ _ فَِإذَاْ بِهاَلْفر نرِ_ بِييصاَلْم ءوس َأو اْرــــــحي  

 ىاَألقْص َإلَى َأتَىو _هنِّـــــسداَ_ ي نُوب دواَلْقُردولْقُر  
دقُوح  ةيكُلِّ طَاْغو ننُوطتَوــــــــساَلْمو نوشَاْر  
دواُألس ةماْغرالض نُوب دــــــوةُ اُألسمرِاْغفَِإذَاْ الض   
دنُوالز  كياْتِله ىبطُــو          منَـهلْــقُوي مهدبِزِنُو    

  )1(شَـــــــــــاْرونٍ يفر وخَلْفَه كُلَُ اَلْجنُود      وِإذَاْ بِ
يشير الشاعر في كلماته السابقة إلى أن الدم الفلسطيني العربي سيثور إذا اعتـدى أحـد علـى     

وصدرت عنه متالحقة تبثَّ فـي      ، وتلك مشاعر تالحقت في نفسية الشاعر       ، األقصى األسير   
بكل وجدانه  ، د على أن الشاعر يحيا مصيبة األقصى األسير         وتؤك، نفس من يسمعها العزيمة     

ويؤكد الشاعر في قصيدته على أن شارون رئيس الوزراء اإلسرائيلي سابقاً هـو             ، وجوارحه  
  .من اقتحم المسجد األقصى ودنسه 

  
  
  

___________  
  .141ص،االغتيال منهج االحتالل،ممحمد صيا،راجع)1(
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مجرم الحرب شـارون    ، تجرأ السفاح اإلرهابي    ، )2000تمبر   سب 28(،في ذلك اليوم األسود     
، بعلم رئيس الحكومة اإلسرائيلية بـاراك  ، بالقيام بمداهمة استفزازية للمسجد األقصى المبارك  

  .منه الحتالل الحرم القدسي الشريففي محاولة ،  جندي مدججين بالسالح )3000(وبحراسة 
هبت الجمـاهير الفلـسطينية   ، لى هذه الجريمة النكراء ورداً ع ، وأمام هذا االستفزاز الصارخ     

، منـددة بهـذا االنتهـاك       ، منتفضة بمسيرات ومظاهرات سـلمية      ، في شتى أنحاء وجودها     
فما كان من قوات االحتالل والـشرطة اإلسـرائيلية إال أن واجهـت            ، مستنكرة لهذه الجريمة    

مما تـسبب فـي وقـوع عـشرات     ، ة االحتجاجات السلمية ضد االحتالل بكافة أنواع الوحشي  
  .الشهداء وآالف الجرحى 

مـن أجـل تحريـر    ) انتفاضة األقصى (انتفاضته المباركة   ، وتواصلت هبة الشعب الفلسطيني     
انـدفع  ..وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القـدس الـشريف         ، وتحقيق االستقالل   ، الوطن  

مما تسبب في قتل مئات الـشهداء       ، صواريخ  مستخدماً أسلحته النارية وال   ، الجيش اإلسرائيلي   
أو ، كما أصيب اآلالف إصابات بالغة تسببت لعديد منهم بإعاقة مزمنـة    ، من األطفال والنساء    

  ) .1(بحاجة إلى عالج طويل األمد 
، وشاعرنا محمد صيام لم يأل جهداً في نظم شعره الذي تناول الحديث عن انتفاضة األقـصى                 

والشاعر لم ينس أنات المسجد األقصى منذ البدايـة  ، الحتالل الصهيوني وما تبعها من جرائم ل  
  ) :استغاثة األقصى(فقد نوه لها ونبه في قصيدة بعنوان

  
    ياْ قَومنَاْ اَألقْصى يْئن ويستَغيثُ من    اِلإســـاْرِ

  ! يغَـاْر؟هْل لَم يبقَ في اَلْعربِ اَلْكراْمِ فَتَى : ويقُوُل
    واَألهُل في اَلْوطَنِ السلِْيبِ وحاْلَتْهم تَحتُ   اَلْحصاْرِ
    يدمى اَلْــــقُلُوب ورغْم ذَِلك يعلَمون  بِاالنْتصاْرِ
التَّتَاْر  نمز مهرينَف فَ  كَاْنكَــــيو نوملساَلْمو    

واْ ضاْتُ نَاْرٍ كَاْنُورمج مكُلُّه  ـــاْرِكعاَلْم يف اْْرِي  
اْرساْ وخْفَّ لَهاْ   وــــجياَلْه ِإلَى اْ قُطُزعفَِإذَاْ د    
    تَبِعوه رغْم اَلْموتَ يحــــصد منَ يمينٍ َأو يساْرٍ

  )2(َأو هـاْرِب عبر اَلْقفَاْرِ      فَِإذَاْ التَّتَاْر مجـــنْدٌل       
__________________  

الـدار المـصرية    ،)عـام مـن البطولـة واالستـشهاد       (انتفاضـة األقـصى   ،هارون هاشم رشـيد   ،راجع)1(
  .17وص16ص،م2002يناير ،هـ1422شوال،1ط،اللبنانية

  .125ص،السابق)2(
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ويطلب العون من أهل    ، كيف أن األقصى يستغيث     ،  الكلمات يتضح لكل قارئ وسامع       في تلك 
وهـو بوصـفه   ، ويتساءل هل لم يبق في العرب الكرام فتى يغـار       ، الحق والكرامة والحرية    

  .العرب بالكرام يستنهض فيهم همهم التي خبتت جذوتها في هذا الزمان 
والتي كانت رايات اإلسـالم فيهـا عزيـزة     ، ويستمر الشاعر يصف معارك المسلمين القديمة       

  .خفاقة 
  :لحديث عن القادة  ا-2

لم ينس الشاعر الحديث المستفيض عن أهم القادة والشخصيات التـي عاشـت واقـع                       
الشيخ أحمد  ، الذين تحدث عنهم الشاعر     ، انتفاضة األقصى ومن أمثال قادة الشعب الفلسطيني        

نـد  وع، وغيرهم كثير مـن أمثـال الجمـالين    ، و الدكتور عبد العزيز الرنتيسي  ، )1(ياسين  
، جاءنا بقصيدة عنوانها عجائب ياسـينية       ، شروعه في الحديث عن شخصياتهم كٌل على حدة         

وكيف أنَّه علمٌ رغم اإلعاقة التـي       ، ظهرت في كلماتها مشاعر الشاعر تجاه الشيخ بشكل عام          
  :وفى الشيخ الياسين يقول الشاعر ، ما كانت تشكل له أي رجوع عن طريق الجهاد والمقاومة 

  
اْ كَمي كاْتيح يف )نياْسكَالشُّهِبِ) ي اءالظَلْم يف طَعَأنْتَ تَسبٍ        وجع نِم  

ـَى  والنَّارِ واللهبِ   شَيخٌ قَعيد ومشْــــلُوٌل وجعبتُه        مملُوءةٌ بِاللظ
 ىبرو  لَــىعو نَيخَطَّ_ بو        هلَتع غْمالنُّجِبِر ــةتْيالَ ِللْفاَلْع برد   

  لَم يثْنه شَلٌَل في اَلْجِسمِ عن غَضبٍٍ         وثُورة تَمُأل اآلفَـــاْقَ بِالْغَضبِ
  ولَم يرقه تُراْب اَألرضِ  منْــزِلَةً         فَطَاْر فَوقَ كَراْسي من  السـحبِ

         واْءج)نوبِ    )شَاْرراَلْـع الْمِ واَإلس اَيةر لَىاً عدض        ـــلَُؤهتَم قَاْداَألحو  
  
  
  
 _______________  
 عن بكرة أبيها في وداع الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس 2004_3_22 في غزة خرجت اليوم االثنين )1(

 المواطنين الذين قضوا في عملية االغتيال الجبانة التي تعرض وسبعة من"حماس"حركة المقاومة اإلسالمية 
وبدأت عشرات .لها فجر اليوم الشيخ ياسين أثناء خروجه من مسجد المجمع اإلسالمي قرب منزله في غزة 

اآلالف من المواطنين الفلسطينيين بالزحف في مسيرات حاشدة من مستشفى الشفاء إلى منزل الشيخ ياسين في 
حيث تم أداء الصالة على جثامين الشهداء بعد صالة ،" الكبير"ومن ثم إلى المسجد العمري ، حي الصبرة 

 .ثم توجه المشاركون في التشيع إلى مقبرة الشيخ رضوان حيث وري الثرى هناك ، الظهر 

  .78ص،2004، 1ط،)حياته ودعوته وجهاده(صفحات من،نأحمد ياسيين شيخ المجاهد،صالح الرقب، راجع
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  بِرــقُلْ اَي فخُفْلنَّ اَنهَئفطْي سْلهفَ        يرِيد يطْفُئ َأنْواْراً سطُـــعن لََنَاْ     
      ِإنَّاْ بنُو ُأمة تَقْــــوى  عزاِْئمهاْ        ِلدى الشَّداِْئد واَألهواِْل و  اَلْـنُّوبِ

   هوى   انْطَـــلَقَتْ       منَاْ اَلْعنَاْصر مثَْل اَلْجحفَِل  اَلَلْـجِبِ    وكُلَّماْ قَاِْئد منَاْ
  )1(ِلعمر  َأبِي _          فََأفْرزتْ قَاِْئداً من بينــــهاْ بطَالً       كََأنَّه اَلَلْيثُ في اَلْهيجاْ 

والتقـدير  ، والوفاء والحـب    ، اعر االنتماء   فيما سبق من كلمات تتحرك في داخلها أسمى مش        
والـشاعر فـي   ، لم تهزمه ولم تزعزعه الـشدائد الـصعاب   ، لشيخ عاش بمأساته قوياً صلباً   

ويـشير  ، قصيدته بين قوة الشيخ الحقيقية في عزمه وصموده وإصراره وتحديـه المتواصـل      
ئيلي شـارون الـذي جـاء       الشاعر إلى أن الشيخ قد تم اغتياله في عهد رئيس الوزراء اإلسرا           

  .ليكون ضداً لإلسالم والعرب جميعاً 
ويؤكد الشاعر في نهاية قصيدته أنه رغم كل شيء فأمة اإلسـالم ستنتـصر علـى الـشدائد                  

  .واألهوال والنائبات 
ليصل إلى رمز التضحيات الدكتور عبد العزيز       ،          ويواصل الشاعر الحديث عن القادة      

ويبـدأ صـيام   ، )م2004 أبريـل  17(يوم الـسبت ،  غزة هد في مدينة والذي استش ، الرنتيسي  
فيقـول  ، بوصفه باألفعى صاحبة الداء القوى      ، القصيدة بحديثه عن خبث االحتالل الصهيوني       

  :في ذلك 
  

  برزتْ لَنَاْ َأفْعى التِّالِْل        ولُعاْبِهاْ الداء اَلْعـضاُْل                   
             واَلْموتُ مـن َأنْياْبِهاْ        في ساْحنَاْ حطَّ  اَلرحاُْل        

                     فَلْيهنَْأ اَلْعمــالء ِإذْ         نَجحتْ جراِْئم االغْتياُْل
الْبكش(                   ووبن وواَلْ) شَاْر ضعقَّــــقُوا  بنَاُْلحم  

  وكَاْن يصـــعب  أن ينَاَْل، ) عبد اَلْعزِيزِ(                   فَتَرصدوا
  نَـــــذَاْلَةً  من االحتالِْل،                    واستَهدفُوه باالغْتَياِْل 

  )2(ــيداْنِ   النِّزاِْل                    ِإذْ لَم يطَيقُوا أن يالْقُوه بِمـــــ
فيما سبق يتضح أن الشاعر قد نوه في حديثه إلى أن العمالء هم السبب فـي تـسهيل عمليـة                    

  .والذي لم تطق سلطات االحتالل أن يبقى صامداً قوياً في ميدان النزال، اغتيال الدكتور القائد 
  :ويواصل الحديث بقوله 

ويخم ثْرَقَْل الصرِ حيخُري ـنم فَن ولْ اَقجِلاْب  
_____________________  

  .25ص،االغتيال منهج االحتالل،محمد صيام)1(
  25السابق،ص)2(
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  لَم يذلَّ ولَم تَنَـــْل          مـن نَواِْئبِه  اَلــثِّقَاِْل
  ـقَاِْلكَاَلْقَمعِ واِإلبعاْد والســـجنِ  اَلْطَويِل و االَعتـ

  وِإذَاْ َأردتُمَ فَأسـَألُواْ          مرج الزهورِ عن الرجاِْل
  كَاْنُواْ ضراْغم لَم تَلن          منْهاْ اَلْقَنَاْةَ بَِأي  حــاٍْل

 مهدقُويزِ(وزِياَلْــــــــع دباٍْل) عحتارلِّ وبِكُلَّ ح  
  من اَلْمــــباْدِئ  واَلْخصاِْل) عبد اَلْعزِيزِ(دى  كَاْنَتْ ِل

 دياَلْقَص رِكَهدي ساْ لَيقَاُْل،     ماَلْم ــــــطُ بِهيحلْا ي1(و(  
، في الكلمات السابقة إشارة من الشاعر إلى أن الدكتور عبد العزيز قد أبعد إلى مرج الزهـور        

ويؤكد الشاعر على أن الشهيد الـدكتور كانـت   ،  كلمة قوية ال تلين له قناة    وكان قائداً صاحب  
  .وال أحاط بها المقال ، لديه خصال وصفات ومبادئ حميدة ما وصل لوصفها القصيد 

حيـث كتـب قـصيدة      ، ويستمر الشاعر في نظم قصائده المهداة إلى أرواح الشهداء األبطال           
والـدكتور  ، الشيخ جمال منصور    : ى الشيخين الشهيدين    مهداة إل ، بعنوان ألف مرحى للجمال     

وفيمـا  ، )م2001_7_31( رات الصهيونية في نابلس بتاريخ  اللذين اغتالتهما الطائ  ، جمال سليم   
  :سبق يقول الشاعر 

  
   امضواْ ِإلَى دربِ اَلْمعاِْلي        مستَبشرِين بِطيبِ حاٍْل

الشُّه ىضم فَلَقَد اِْلىبي َأو  نْكُصي سكُلُّ ِلـــــي اءد  
   متَساْبِقين ِإلَى مقَاْومــــــــة  اَلْغُزاْة واالحتالِْل

   ماَلْتَّـــــــقَزالتَّخَاْذُْل و نع نَألَوساِْل الْ يزاَلْهو  
  الشَّماِْل   يوبِ وفوهواْن َأبنَاء اَلْعروبة في اَلْجــــنُ

                      كَم من شَهِيد في الشِّيـــــوخِ   كَمثِْل قَاِْئدنَاْ جماُْل
 ىحرـــــــاَُل  َألْفُ ممج بِهاْحثِْل صكَماِْل ومِللْج  

ف بــــياْ نَصمهمسا ناْ مملَه يىففَاْحِ واِْل اَلْكاَلنِّض   
   وكالْهماْ رغْم اَلْحصاْرِ ورغْم كَثْـــــــرة االَعتقَاِْل
  )2(     جلد صبــور صاْمد          بِاَلْرِغْمِ من سوء اللياِْليِ

بمعان تـسمو  ، يمدح الشاعر في الكلمات السابقة كل من الشهيدين جمال منصور وجمال سليم         
  وتبعد عنهم ، تصف فيهم اإلباء الحقيقي ، تحلق في الفضاء الرحب ، فس اإلنسانية مع الن

_____________  
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إلى الهوان الذي أصبح من نـصيب أبنـاء         ،صفات التخاذل ويتطرق الشاعر من خالل حديثه        
  .ناموا عليه ولم يبذلوا أدنى جهدهم للتغيير ، العروبة 
 ، حـده كل علـى  ، ويستمر الشاعر في نظم قصائده تجاهم  ، ويتواصل ركب الشهداء            

فـي  ، وهو أحد أبرز القـادة العـسكريين        ، فيصل للحديث عن الشهيد البطل محمود أبو هنود       
ونجا من عـدة    ، وقد أبلى بالء حسناً في مقاومة الصهاينة المحتلين         ، كتائب عز الدين القسام     
بعدة صواريخ من طـائرة  ، ثم شاء اهللا فاستشهد وعدد من رفاقه        ، ليه  محاوالت لهم للقضاء ع   

وفـى ذلـك يقـول    ، )م23/11/2001( يوم الجمعة الموافق وذلك، صهيونية صناعة أمريكية   
  :الشاعر صيام 
    بَأطَاْي َأم كسم حرِي َأم         دـنُّواْ هاْ َأبي كـمجِس ؟  َأشْالْءدوع!  
ت دقُوكُـلِّ   ح غْمرو اَلطُّغَاْة غْماُْؤنَاْ         رـواْ َأجقْتَ بِهبع ياَلْت لْك  

ديالص  نيماَألكْرو دودضِ اَلْجَأر        ـلَىنَاْ   عتُأم اْراْقَطَتْ َأقْمتَسو   
  هداْء بِالبـــــشْرى  وبِالتَّــغْرِيدَ وتَزينَتْ صور اَلْجِنَاْن تُقَاْبِْل الشُّ

دجِـــياْمِ  وِبِالتَّمتَزِفُ بِاِإلكْراً        وـبحرفُ متتَه نمحالر الِْئكمو   
دوسحرٍ وغَاْمتَــــثُ كُلَّ مجي       ياَلْــذ لَنَاْ الذُّخْر اُْؤنَاْ َأنْتُمدشُه    

مدو  دوالس اِْليَـَـاْذُِل وِاللي   اُْؤكُم شُهب هنَاْك تَشع فـي        زمنِ التَّخ
دوُأس  رخَي ْأننْشاْ  يـــاَلُهتْ      َأشْبــوِإذَاْ ه دواُألس اُْؤنَاْ أنزعو    

  )1(رى بِالْ عنَـــت والْ مجهود      والشُّهب إن سقَطَتْ تَقُوم مقَاْمهاْ       ُأخْ
إلى بيان مدى طهارة جـسم الـشهيد بـريح          ، يشير الشاعر صيام في كلمات قصيدته السابقة        

وهو قد خص بالذكر في هذه القصيدة الشهيد القائد محمود أبو الهنـود  ، المسك الذي يفوح منه    
الشديد التي تملكت الشاعر واضحة في      وقد بانت المشاعر الحزينة الممتزجة بالحب والتقدير        ، 

  :وما يبين ذلك قوله ، ثنايا القصيدة 
ديالص  نيماَألكْرو دودضِ اَلْجَأر        ـلَىنَاْ   عتُأم اْراْقَطَتْ َأقْمتَسو  

وتمازجـت سـمة   ، ويمدحهم بوصفهم أقمـار  ، فالشاعر في هذه الكلمات يقدر أولئك الشهداء    
  .ن التي خفيت في ثنايا الحروف مع الجو النفسي العام للقصيدة الحز

  :ويتمثل األمل وينمو في كلمات الشاعر حيث يقول 
دوالس اِْليَـَـاْذُِل وِاللي   ودماُْؤكُم شُهب هنَاْك تَشع فـي        زمنِ التَّخ

  
  

__________________  
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الذين بموتهم بقت دماؤهم شـهب      ، في البيت السابق تمثل األمل واضحاً بدماء هؤالء الشهداء          
  .تشع وتوحي باألمل وتبعدنا عن التخاذل والليالي السود 

وهـو أنهـم    ، ويستمر الشاعر يطلعنا بكلماته على ما في نفسه تجاه أولئك الشهداء األبـرار              
  .و أنهم أسود إذا هوت سينشأ األشبال من بعدهم على نهجهم القويم العزاء الوحيد بفقدهم ه

فيصل إلى حديثه عن الدكتور     ،         ويواصل الشاعر حديثه عن كوكبة الشهداء التي تألقت         
 8في غزة بتـاريخ     بالطيران األمريكي   ، إبراهيم المقادمة والذي اغتالته الصهاينة المجرمون       

  : عن الشهيد الدكتور إبراهيم المقادمة يقول وفى حديثه، )م2002(فبراير 
  

تَنَاْلَـه   أن رِصكُنْتَ تَحو ـهِإِلي وباْ تَصلْتَ من قَد  
  موطنَاً      قَد كَرس اَلْقُوم   احتالْلَه_بِالدمِ_وفَديتَ 

ىوهـَناْ      ي   اْلَهقتَ_   بِالْ شَك_ورجمتَ خَصماً كُلُّ
اْلَهتَ  حرخَبو بٍ  ثَاِْئرلَةً ِلشَـــــعثتَ َأمبرضو  
اْلَةحتساال   نم هاْدقْــــفُ جِهواْضٍ وم هاْدفَجِه  
  ِهللا درك َأيهاْ اَلْمقْداْمِ فى زمـــــــنِ  الضياْعِ

الرالتَّــــخَاْذُْل و بِه دوسي نماْعِزينْصاالعِ وكُو  
نُقَاْعقَيرِ وـــــــيالنَّضظَةَ ويقُر ىنِِلب اَِلهمعو  

 نوضنْهيس نياَلَّذ ناَلْكَتَــاِْئبِ _ فَم ناْعِ_ مبكَالس  
 اْعاْ الصودري تَّىح      _ نيتَغَــطْرِساْعٍ _ ِللْمص 1(بَِألْف(  

، الذي كان يسعى له دومـاً    ، صيام قصيدته بالحديث عن المقاومة وقد نال شرف الشهادة          يبدأ  
  وأنَّه بشجاعته قد رجم العدو الذي نهوى جميعاً ، ويضيف أنه بدمه قد فدى الوطن الغالي 

ومـا  ، في زمن ضاعت فيه الشجاعة      ، ثم ينتقل الشاعر يمدح الشهيد بالمقدام الشجاع        ، قتاله  
  .سوى التخاذل المقيت والركوع المذل واالنصياع بقى يسوده 

 ظلم المتغطرسين وباالً وناراً     نويستمر الشاعر في استنهاض الهمم لبنى الكتائب الذين سيردو        
  .عليهم 

  :      ويمدح الشاعر الشهيد المقادمة 
  

  زكيهن_ مــــــن الدماء _ ِهللا َأنْتَ وقَد بذَلْتَ 
  كَالضرغَاْمِ الْ       تَخْشَى اَلْحواْدثْ كُلُّهن_ ومضيتَ 
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 بينَاً تَشمثَاً زدتَحم _ هياْ فِل موِله   _اَألجِنْـــــة  
 ـــاْدهالج نَاً أنقتَيسم _ موـنَّةٌ_ اَلْيس   سلَي ضفَر  

  شَجــاَعة        شَْأن النُّفُوسِ   اَلْمطْـمِئنْةوتَخُوضه بِ
  بِماْ        قَد نلْتَ من شَرف  الشَّهاْدة)  مقَــاْدمةَ(فَاهنَْأ

ةقَاْدو نْدج نطَاُْل ماَألب  خَلْــــــفُك ىضمفَ يولَسو  
تَسو اْداَلْجِه ىف عطْماَلْكُلُّ يوهاْداْ جِهنْيالد عـــــــم  

هاْدزو تَهدع  ــــــــــــــدعي هياً ِهللا فبِدتَعم  
 اْداَلْجِه إن    _ مواَلْي _ةاْدباَلْع بـــاَِليَأس قَىَأر       ن1(م(  

سد الشجاع ال يخشى فـي  ومضى كاأل، ه الذكية ءيمدح الشاعر الشهيد المقادمة بأنه قد بذل دما  
وقد أيقـن   ، الذي من أهواله تشيب األجنة      ، وقد تحدى الزمن الصعب الشديد      ، اهللا لومة الئم    

وأنه فرض من اهللا عـز وجـل        ، أن الجهاد في سبيل اهللا خير سبيل        ، القائد الشهيد في حياته     
لشاعر قصيدته  ويختم ا ،  عليه من يخوضه بنفس مطمئنة وقلب متوكل على اهللا عز وجل             يثاب

  .بالدعاء للشهيد بأن يهنأ ألنه نال شرف الشهادة والذي ال يماثله أي شرف 
  : الحديث عن مجازر المخيمات والمدن-3

 أصبحت ومخيمها رمزاً للـصمود العجيـب   بهاوالتي ، لم تفت الشاعر مجزرة جنين الصامدة    
      )م2003( في عام وقد كانت مجزرة جنين، والصمت المريب ، في زمن التآمر الرهيب 

  :وفيها يقول صيام 
  

نَأنَاْ م                     )ـنْجِِني  (نيجِن نفُ مَأشْر مواَلْي نَاْكْل ههو  
نيالْ تَللُّ وفَالْ تَك نيتَدــــــعاَلْم  اْمتُ َأمدمص  

  ى مر اَلسنينِولَسوفَ تَـبقَى درةً           فَينَاْ علَ
نيرِمجاَلْم اْةاَلْغُز صد           ياْ اَلْذهمخَيم نَأنَاْ م  
نياْجِمه اْهمح لَىشِ عـــــوحثَْل اَلْواْ ماْ َأتُولَم  
ناآلخَرِي يلبِ َأنَاْ كََأهيلالس طَـــــناَلْو ذَِلك نم  

بِلْتُ مجنِوبِياَلْج عفُورم اْهقَ ثَرشْـــتُ  فَوعو نْه  
ـَــــــالثَّاِْئرِين، الطِّباْعِ ) خَليلي(وَأنَاْ    وثَاِْئر  ك

نَيدــاْماَلص دومص يتْ    نَفْسبطَاْعِ تَشَراَلْق نم2(  و(  
________________  
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أي أنَّـه يـشارك الـشعب       ، في كلمات القصيدة السابقة يؤكد الشاعر أنَّه ينتمي إلـى جنـين             
وهذا إن دّل على شيء فإنما يدّل على مدى صـدق           ، الفلسطيني همومه في كل مكان وزمان       

  .اإلحساس الوطني الذي يتعايش مع الهم الوطني أينما كان 
الذي صمد في وجه الغـزاة المعتـدين يـصدهم          ، شاعر مدح مخيم جنين الصامد      ويواصل ال 

ه مـن الـوطن الـسليب       أنَّ، ويشير الشاعر في توالى كلمات القصيدة       ، بعزيمة معطاءة قوية    
ش وعـا ، ه جبل من ترابه الطاهر ويؤكد الشاعر أنَّ ، وطن فلسطين الصامد    ، المغصوب قهراً   

ويواصل الشاعر أنَّه قد أخذ طباع أهل الخليل وتـشربها فـي        ، فوق ثراه مرفوع الجبين دوماً    
  .الذين هم أهله وأصله ، كما أخذ الصمود والعنفوان من أهل القطاع ، نفسه 

_ ومن أولئك القادة الشهيد صالح شحادة       ، ويعود الشاعر للحديث عن القادة الشهداء الميامين        
(  يـوم االثنـين الموافـق      وقد استشهد فجـر    ، وهو قائد كتائب عز الدين القسام     _ رحمه اهللا   

  :وفى القائد صالح يقول الشاعر ، )م22/7/2002
  

  منَاْر   ِلشَـعبٍ     يعشَقُ اَلْمجد واَلْحياْةَ اَلْمجِـيدةَ) غَزةْ(َأنْتَ ياْ 
 نْكنُنَاْ(مياْسي (  نْكمو)الْحبَِنَ)     صاْتُ  شَعاْدــيقوةدوـدعاْ اَلْم  

هدومص ىقْوي نبِم يْأتفَ يوس    يبفَشَــع الْحص ىواْ هفَِإذَاْ م  
 يلْقيسـاْحٍ    وكُـلِّ  س يف ريغاَلْم دصيو _هدشُـورِ حيالنَّف موي  

  )1( إالْ وِليــــدنَاْ  واَلْوِليدة    وسنَمضى علَى الطَّرِيق وإن ِلم    يبقَ
بغزة التي تنير لشعبها الدرب الذي يكلله المجـد         ، في األبيات السابقة فخر وتمجيد بغزة اإلباء        

ويؤكد الشاعر على أن غزة منها األباة األبطـال الـذين استـشهدوا أمثـال           ، والحياة المجيدة   
ويؤكد الشاعر أنـه إذا مـا استـشهد صـالح     ، الياسين وصالح شحادة وغيرهم من القيادات    
وفى تتمة القصيدة يؤكد الشاعر فـي مجمـوع     ، فالشعب قادر على اإلتيان بمن يقوى صموده        

وفى الشهداء الذين سـقطوا     ، القصائد السابقة التي قالها الشاعر في انتفاضة األقصى المجيدة          
كل ذلك إنمـا يعبـر      ، اينة المجرمون   وفى المجازر الشنيعة التي ارتكبها الصه     ، خاللها تباعاً   

  .عن الشخصية اإلسالمية الوطنية التي عاشت ذلك الواقع بكل مرارته األليمة 
فإن الشاعر استمر يتحدث وينظم القصيد دون أدنى        ، واستكماالً للحديث عن انتفاضة األقصى      

ـ ، فهو وبعد مرور سنوات على جذوة انتفاضة األقصى األولـى  ، كلل أو ملل    ب قـصيدة  يكت
  :بعنوان ذكرى انتفاضة األقصى يقول فيها 

ديحبِهِاْ م بِ اّألبِىالشَّعو اْتنَوالس نم سخَم  
_________________  
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ــديصر  لَــــه ننُويتَداَلْمينِ وبِالد حلتَسم  
  ٌل بِالصبرِ عن     كُلِّ الثَّواْبِت الْ يحــيدمتَسربِ

ديالشَّـــد ْأيالرو اَألفْكَاْرو لْمخِ اَلْحوالشُّي نفَم  
دوــهاَلْجــةُ  ويماَلْحةُ وقَرِيباْبِ اَلْعالشَّب نمو  

  هم شَهِيدوجميعهم شَهم هنَاْ     في السجنِ َأو شَ
  

دورو اً َأوطْرع نشْـــــغَلَهي اْداْ عم اُْؤهسنو  
دقُوع َأو ــــــاْوِرَأس ٌل َأوكُحاْتٌ ورِيهزم َأو  
  َأصبحن يبذلْن الدماْء ِلقُومــــهن ِلكَي يسودواْ

   اَلْغُزاْةُ والْ يعودواِْللْمسجِد اَألقْصى ِليرتَــــحْل
  وترفرفُ الراياتُ ال          مستوطنون وال جنود

  
ديكي ىتَــــّل ِلألقْصحاَلْمو اْتنَوالس نم سخَم  
دوـمص َأو هيلع ودعمٍ             يمٍ غَاْشوبِكُلِّ يو  

  ــــع  َأو يطْمِئن سجودالْ يْأمن اَلْعدواْن فيه ركَ
ديقَع َأو ةاْدٌل اِإلرشْـــــــلُوم بِيراَلْع اْلَماَلْعو  
دوجو ملَه نياِْلماَلْع ياْ       فاْ فَموقَض نوملسالم1(    و(  

 معركة األقصى   الذي خاض ، يشير الشاعر في قصيدته السابقة إلى صمود الشعب الفلسطيني          
وكان الصبر له سبيل واتجاه وشيوخه كان مـنهم         ، وما كان معه سوى اهللا عز وجل        ، لوحده  

والنساء ما عادت تلتفت إلـى      ، والشباب كانت منه الحمية والعبقرية      ، الرأي السديد في األمر     
ـ ، ما هو زوال في هذه الحياة الدنيا        سود القـوم  بل أصبح شغلها الشاغل هو بذل الدماء حتى ي

  .العربي وحتى يرحل الغزاة عن أرض المسجد األقصى 
الحديث عن رفح وما حصل لها من       ، ولم ينس الشاعر في خضم حديثه عن انتفاضة األقصى          

، و ما حصل لها من اجتياحات وهدم وتدمير للبيـوت  ، أثناء انتفاضة األقصى   ، عدوان غاشم   
حيث فيها من األبطال مـن لجهـادهم ذهـل    ، يد ولكن بقيت رفح صامدة تقدم الشهيد تلو الشه  

  :وفى رفح يقول الشاعر ، الوجود 
  

                         )فَرح(يآسـاْةُ اَلمْأسم فَهِي يآساْ اَلْموِإذَاْ ذَكَر  
________________  
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ىراْ جِلم نبِياَلْج ىنْديياْسوالر تَزتَهاْ وهيف      
 تواَلْبِي مده اْسِ، فَاَلْقَتْلُ  َأواَألس نم الْعقْتاالو  

  واَلْعربداْتُ من اَلْغُزاْة بِاالَقْتــنَاْصِ واالَفْتراْسِ
      يِل فاَأله دومالْ صفَحِ(لَواْسِ)رراَلْم اْءدَأش  
  

)رفَح( دوماْ الصوِإذَاْ ذَكَر ،دوماْ الصهمخَيم يفَف  
دوجَل اَلْوذُه مهاْدِلجِه       نطَاِْل ماَألب ناْ مبِهو  
دواَلْقُر َأو  تْ الذَِّئــــاْبعمفَ ِإذَاْ تَجتَ كَياْيَأر  

  ــعتْ ِإِليهن اَلْحشُودوعوين في اَلْغَاْباْت فَاجتَمـ
 دواُألس رَأةً ظَهفَجو    ،دواُألس رظَه ـــفَ إن1(فَكَي(  
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  : الحديث عن االستشهاديات -4
ونظـم  ، لم يترك شيئاً إال وقد تحدث فيه        ،         ويستمر الشاعر يتناول كل شاردة وواردة       

بطلـة  ، وانتقل يصف لنا في شعره بطولة الشهيدة الحماسية ريم صالح الرياشي            ، فيه القصيد   
  :عملية معبر بيت حانون وفيها يقول 

  
)مرِي( كرم؟_ لَعىاْرجرٍ الْ يوصه دُأس         ُأم لْكت!  

هتتْ ُألمنَعةٌ         صاْ جِنْيَأنَّــــه اً؟َأماْ فَخَـاْر!  
  

 دنُوقَ جفُو تَنْقَض)نوشَــاْر   (ىاْرينَةَ اَلْحاْصاَلْقَر  
  وتَغُوص في َأعماْقهِم         قَتْالً وجرحاً وانْفـجاْراً
  فَتُذيقَهم من بعضِ ماْ اقْـــــتَرفُوه  ِليالً َأو نَهاْراً

  
  !كَيفَ تَركْتُهم           مثَْل السكَاْرى ذَاْهلين؟) رِيم(ياْ

نيرِمجاَلْم اْةاَلْغُز ـــنم تِعرص نم ىف مهتعفَجو!  
نيعمَأج مــلَتْهَأذْه قَد           ةمدص ىم فهُكْتتَرو!  

اَألفَاْك ةمكُوح رقَب تفَرحو) نوشَـــــاْر (نيالَلْع!  
  وجعلْتُه من غَيـظه           يهذى من اَلْحقْد الدفينِ

  
  وقُنْبلَةً وســـــرت ِإلَى الثَّعاِِْلبِ، وحملْت رشََّاْشَاً 

ثْــَل اَألرم مكَاْرِهَأو          اْ ِإلَىفَانْطَلَقُو كُأوربِواْن  
  وفَجْأتهمِ بِاَلْموت يهبــــــطُ فُوقَهم من كُلِّ جاْنبِ
  وكَذَِلك الشَّعب اَلْفلســـــــطينى  فى رد النَّواِْئبِ

و     )اْسمح (ِاِْئبجاَلْع نم نياْلَماَلْـــــع هِزاْ يم نَعتَص)1(  
حيث أثخنت   بشجاعة األسد  الشهيدة ريم الرياشي     شجاعةيصف  ، ة السابقة   في الكلمات الشعري  

  .ففعلها أذهب عقولهم وفكرهم ، باليهود وتركتهم مصدومين 
عند الشاعر محمد صـيام فقـد تـوج حديثـه        ،      وفى تتمة الحديث عن انتفاضة األقصى       

  ، الذي ألم بالشعب الفلسطيني وفيها ينوه للحصار القاتل ) ال تنسوا األقصى(بقصيدة معنونة بـ
  

_______________  
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الـذي أبـى    ، وكل ذلك ما هو إال ضريبة نصر يدفعها الفلسطيني          ، من قبل العدو الصهيوني     
  :وفى ذلك يقول الشاعر ، وآثر الجهاد والمقاومة ، الذل واالنكسار 

  
  ــهاْرِ       والشَّمس تُغْرب فى انْكساْرِتَسود راْبِعةَ النَّـ

  ولَقَد َأحاْطَ بِنَاْ الدجــى       وتَلَبدتْ سحـــب  اَلْغُباْرِ
  رغْم صمودهم       يشْكُون من َألَمِ اَلْحــصاْرِ_ واَألهُل 

اْمِ اَلصراَلْك براَلْع ىنب فَِإلَى ـــــــداْرِ، ييكُلِّ الد يف  
  )1(    الْ تَنْسواْ اَألقْصى اَلْمبــــــاْرك  فَهو يقْبع في اِإلساْرِ

ومن ظلم وظـالم    ، في القصيدة السابقة يصور الشاعر الحال الذي آل إليه الشعب الفلسطيني            
  .ابة بأن ال ينسوا األقصى المبارك وألم وحصار ورغم كل ما سبق يدعوهم الشاعر وبهمة وث
ليكتب قـصيدة يهـديها للـشهيدة       ،       ويواصل الشاعر حديثه عن الفدائيات االستشهاديات       

  :البطلة وفاء إدريس يقول فيها 
  

                       تُكَأياْ رنَنَاْ _ لَمود          _ كاْبَأغْلَقْتَ ب _ةاْدع نود  
        ةاْدباَلْع ِإلْى نـــِئيياْ          تَتَهـــمبر نْتُ َأنْكخَم                

                        ماْ كُنْتُ َأعرِفُ يومهاْ         أن قَد نَويت على  الشَّهاْدِة
                        

  لْيوم تَشْغَـــــــــلَهن َأحالْم  السعاْدة                     فَبنَاْتُ هذَاْ اَ
ةنْذُ اَلْوِالْداْ  مـــهقيقتَح          يف نعطْمي ياَلْت ىهو                       

                       
غُر ــاْكشُب           نرٍ جِْئتُ موبِالْ شُعو                     ةريغالص كفَت  

ةرالظَّهِي ىذه يف مواَلْي نـــــــيلاْ تَفْعم ىَأر لَىع                       
  تَجرِبتي مرِيرة_  ياْ ُأخْــــــتَاْه _ مع اَأليامِ _                      فََأنَاْ 

تََتَج  أن دَأوو                     ةرـيساَلْم يطْ فالتَّخَــب ءوس          ىنب  
ةريتَنساْةُ اَلْمياَلْح  اْنــــــــنْواَألخْالْقُ عو نيفَالد                       

 موجاَلْو يتَبِدسا ة،                      ثُمبجِيع َؤىتُ رَأير فَقَـــــــد  
    تُكَأير ِإذْ قَد                   _ فَاْءاْ وةً_ يبـْـــــةً  غَرِي   لَبِست َألِْبس

 لْتمحو                      _اْ ُأخْتَاْهةً_ يبرِيآالْتٌ  مــــــــالْكَاً وَأس  
________________  
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  لَبِست َأثْواْباً قَشيــــبةً_ كَي تُغَطْىِ ماْ حملْت وِل
  )1(تَفْعْل اُألخْتُ اَلْحبِــيبةُ_ وفَاْجَأني التَّساُْؤْل _     ماْذَاْ 

يصف فعل فتاة تركت الدنيا وما فيهـا    ، في المنظومة الشعرية السابقة وصف متالحق ومنسق        
وباألسالك الغريبة حتى تعلم أعداء اهللا درسـاً        ، وبالحزام الناسف   ، ل  وأخذت تهيأ نفسها بالقناب   

وقد اشتملت القصيدة على تساؤالت تحمل فـي طياتهـا االسـتغراب واالنـدهاش             ، ال ينسوه   
  .مما تقوم به فتيات اإلسالم ، والمفاجأة 

  : الحديث عن األسرى -5
نس الشاعر األبطال البواسل القـابعين      لم ي ،  ثنايا الحديث عن انتفاضة األقصى       وفى          

  :وفى شأنهم يقول ، خلف األسوار الحديدية 
  

ـرياَلْكَث داَلْوبِ ورِ      بِاَلْحياَألس موي يعاْ مويَأح  
  وتَذَكْرواْ اَألسرى  فَهم      رواْد تَقْرِيرِ اَلْمصـيرِ

  يفَّ  فالص نومتَقَديسفَاْحِ اَلْمبِ اَلْكررِـ      ديتَن  
  ويقَدمون ِلشَعبِنَاْ اَألجساْم تُحبس خَلْـــفَ  سورٍ 
  لَكنَّماْ اَألرواْح تَسبح في فَضـــــاْءات   ونُورٍ 

  
  يرِ الصقُورِِهللا َأنْتُم معشَر اَألســـــرى  اَلْمغَاْوِ                     

  تَتَحملُون ونَحن نَغْبطَكُم علَى الجهد اَلْكَبِـــــيرِ
  وتُعاِْلجون مراْرة الســـــجاْنِ  واَألسرِ اَلْخَطيرِ 
  بِالصبرِ في وجه اَألذَى     والظِّلْمِ واَلْحاِْل  اَلْعسـيرِ 
  نَة بِالْقُضـــــاْة  وِبِالتَّغَطْرسِ واَلْغُرورِوبِاالستهاْ 
     ريـــمالْ ضو درقُ يتْ ِ بالْ      خُلِلــدثُلَّةٌ و ن2(م(  

      والود وهـم  ، ويقول عن األسرى بأنَّهم رواد تقريـر المـصير   ، يمدح الشاعر األسير بالحب
 أجسام حبست خلف األسوار لكن أرواحهم تحلـق         ومنهم صحيح ، الذين يتقدمون درب الكفاح     

  .في الفضاء المنير 
  وهم الذين يصبرون في وجه األذى ، ثم يصفهم الشاعر بأنهم هم الذين يتحملون كل شيء 

  
__________________  
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 مشاعر األمـة    ثم يستنهض الشاعر في تتمة القصيدة     ، فلله درهم من مغاوير صقور      ، والظلم  
وخاصة من أجل الفتيات الالتي ال حول لهن وال قـوة    ، العربية حتى يثوروا من أجل األسرى       

  :وفى ذلك يكمل قائالً 
  

رِيثُو مواَلْي ىـــاْراُألس ِل آالفَأج نم يتاُْأمي  
  وعلَى اَألخَص هنَاْك من      فَتَياْتنَاْ بعض اَلْبدورِ
  يقْبعن في سجنِ اَلَْقَرِاْصنَــة اَلْغُزاْة ومن شُهورِ
  )1(    ونَعيشُ نَحـــن  اَلْيوم نَنْعم بِاَلْحبورِ وبِالسرورِ

  
  :الحديث عن االنسحاب من غزة وفوز حماس ومن ثم الحصار _ 6

بأن أعـزهم اهللا بـذل      ، شرفاً للمجاهدين    م انسحاباً             كان انسحاب اليهود من غزة      
وولوا األدبار تاركين غزة لمـن يـستحقوا   ، أعدائهم الكافرين الذين لبسوا ثياب الخزي والعار  

  ):االنسحاب مقدمة للرحيل(وفى ذلك يقول الشاعر في قصيدة بعنوان ، العيش فيها 
  

   انْقطَــاْعِير ِلالنْتفَاْضِ بِالْـِكُنْتَ اَلْذي قَاْد اَلَْمس
  فَضواْ انْتفَاْضاْت السباْعِـوشَهِدتَ كَيفَ شَباْبنَاْ انْتَ

  و اَلْجمـاْجِم ِللدفَاْعِ، ى اَلْمباْرك ـَدمهم فداْ اَألقْص
  

  ياْ شَيخُ ياْسين وكُنْتَ تُرِيد قَدر اَلْمستَــــطَاْعِ
  الضياْعِ    عب اَلْفلسطيني من هذَاْ َأن ينْهض الشَّ

نُقَاْعقَيو  رـــــيالنَّضظَةَ وقُرِي ينب نْهع درِلي  
يُل اَألفَاْعفَ تَنْــــسكَي دكُنْتَ تَشْه تُكلَي مواَلْيو  

  قطَاْعِمن بعد أن نَفَثَتْ سموماً نَاْقعــــاْت في اَلِْ
  

  كَاْنَتْ تُرِيد بَِأن يــــظَُل لَهاْ من اَألرضِ اَلْمشَاْعِ
  وتَعد سلْطَةُ حكْمـــــنَاْ الذَّاْتي من سقْط اَلْمتَاْعِ

اْ منَّهلَك         َأن دعب اْعِنبِ الشُّجالشَّع نتْ ميلَق   
م نكُواْ يممواُألس ن اْعِِإذَاْ اِلتَــ، دبالض عم  نقَي  
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  )1(فَرتْ مع اَلْوجِل الشَّديد وااللْتـــــياْعِ واالرتياْعِ
بقوله له إنَّه   _ رحمه اهللا   _  أحمد ياسين     السابقة يخاطب الشاعر القائد البطل الشهيد      في األبيات 

هو من قاد المسيرة لالنتفاضة الكبرى ولالنتصار وأنَّه شهد الشباب الذين انتفضوا كما الـسباع        
  .بدمهم الذي ضحوا به فداء لألقصى المبارك 

 جرت فـي    في االنتخابات التي  ،       وحينما فازت حماس بأكثر من ثلثي المجلس التشريعي         
  :واحتفاء بهذا الفوز يقول الشاعر ، )م2006يناير 25( ن فيفلسطي

  
                      اَلْفُوز َأوُل االنْتصاْرِ          ورجوعِ شَــعبِي ِللدياْرِ
  وسالْسُل اَألغْــالِْل حتْــماً  في الطَّرِيقِ   ِلالنْكساْرِ

صاَلْح نْفَكياً سغَدو اْر ،اْرصلَنَاْ  ح دوـــــعي لَنو  
  والتَّغَــطْرسِ و انْحــساْرِ، وسينْتَهِي منْع التَّجوِل 

   وجنُود ِإبليسِ الصهــــــــاْينَة  العراْبِيد التَّتَاْرِ
  ـَــاْرستَكُون َأياْماً قص        َأياَمهم في َأرضـــنَاْ

 نلُوحريسو _ببِِإذْنِ ر      ـــــاْدَأي ياْرِ  ذداقْتو  
  

اْراِهللا س نْدج طَــــــــــاْرق فَِإن شَرنَاْ َأبباْشَعي  
  عبر اَلْحواْضرِ والْبواْدي واَلْفَيــــــــاْفي واَلْقفَاْرِ

  كنَّاْ اَلْعربـــــــاْتُ في هذَاْ اَلْقطَاْرِوغَداً سنَركَب ولَ
   ونَعود نَنْعم بالتَّـــــــــحرر  والرقى  واالزدهاْرِ
كَاْرتحا هينَاْفالْ ي ساَلْكُلِّ لَــــــــــي لْكم ْأياَلْرو   

  لْرِْأيِ قَد ولْى وباْر إن التَّفَرد في امتـــــــــالْك اَ
  )2(      ِلنَعود ِإخْـــواْنَاً بِنَاْ           َأمر اَلْـــبِالْد  غَداً يداْر

ألن األعـداء  ، فإن الحديث يطول ويطـول  ، وفى الحديث عن الحصار الذي ألم بغزة وأهلها         
ألن ،  الحصار ولكـن هيهـات       الصهاينة وجدوا السبيل إلى قهر الشعب الفلسطيني في قضية        

  :وفى أمر الحصار يقول الشاعر ، الشعب إذا أراد الحياة الكريمة سينتصر 
  

اْكُمووِفْقَ ه ريسي هودتَر لَن       اْكُمنَاْ بِكُلِّ قُوباْ شَعوراْصح  
_________________                             

  .31ص،السابق)1(
  .126ص،السابق)2(
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ــاْكُمماْ دنُووتَص أن ننْيتَمم       اْهمُل ديتَس تَّىح هفُواقْصو    
َؤاْكُمر بيتُص لَنو َؤاْكُمر نع      الْفخْتَألْفُ ا هيف راَألم نلَك     

  منِ والسـالْمِ  دعاْكُم    كَم دعوتُم ِللْقَمعِ لَيَل  نَهـاْرِ     وهو ِلَأل
ـاْكُممسو كُمضتُغَطْىِ َأر تَّىاً       حموي نياْكراَلْب نْهم يْأتيس1(        و(  

، من حصار في شعب أبى طالب       ) صلى اهللا عليه وسلم   (ويذكر الشاعر صيام بما حدث للنبي       
وظلوا محاصرين ال تتعامل معهم      ، الشجرالصحابة ورق   حيث ذاق مرارة الحصار حتى أكل       

حتـى فـرج اهللا     ، وما النصر إال مع الصبر      ،فابتالهم اهللا وصبروا    ، العرب مدة ثالث سنين     
  :فيقول ، كربتهم وحصارهم 

   
اْشَ النَّبيعف        هبحصو ينَاْرو تَ لَظَىبِ تَحالشَّع   

النُّـــــــفُو نلَكاْ وواْعاْرِجبطبِاالص لَتْهمتَح  س  
اْرصاَلْح اْ فَكورقَرو  نـــــشْرِكُواَلْم ىاْوتَه تَّىح  
   ياْ شَعبنَاْ فَاصبِر تَنَْل         ماْ تَشْتَهِى من  االنْـتصاْرِ

ياْغاَلْب كودفَع       اْبصتَ _  يــــربِإذَاْ ص _اْرِ بِاال2(نْهِي(  
ألن فيهـا العظـات     ، وبذلك يدعونا الشاعر إلى تقفي سيرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم              

  .والنجاة والسالمة من كل مكر وكيد ، والعبر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  .66ص،خماسيات المقاومة،راجع)1(
  .66،السابق)2(
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  :الشيوعية ؛ وموقف الشاعر منها : سابعاً 
بداية البد من تعريف بالحزب الشيوعي واإلشارة إلى خصوصية النشأة والموقـف مـن                  

تأسس الحزب الشيوعي الفلسطيني على أيدي مجموعة من العمـال       " ، القضية القومية العربية    
" حزب العمال االشتراكي في فلـسطين     " تحت اسم    )م1919 (الثوريين اليهود في تشرين األول    

خصوصاً بالنـسبة إلـى     ، دة سنوات من التخبط األيدلوجي والفكري       وبعد مرحلة استمرت ع   
ورفضه المطلق  ،  إدانته للصهيونية    )م1923 (أعلن الحزب في تموز   ، الموقف من الصهيونية    

وأعلن عن استعداده لدعم الحركة القومية العربية في نـضالها          " الصهيونية البروليتارية "لمقولة  
  )1"(التحرري 

  :لحديث عن االنعطاف في سياسة الحزب تجاه القضية الوطنية ومن ثم البد من ا
 الحزب الشيوعي الفلسطيني على حين غرة فارتكبت قيادته في تقـويم            )م1929(فاجأت ثورة   "

وقد انتقدت األممية الشيوعية تقـاعس      . وعجزت عن لعب دور مؤثر في أحداثها        ، مضمونها  
لك بعجز قيادته عـن تعريـب صـفوف         وربطت ذ ، الحزب عن لعب دور طليعي في الثورة        

وقد أكدت األممية الشيوعية أن تعريب الحزب الشيوعي الفلسطيني ال يعنـى تغييـر              .الحزب  
بل يعنى أساسا توجيه نشاط الحزب إلى العمال        ، قيادته اليهودية واستبدال قيادة عربية فحسب       

ـ        ، والفالحين العرب    رري الـذي كانـت     والسعي للعب دور طليعي في النضال الوطني التح
واستنادا إلى توجيهات األممية الشيوعية انتقـدت       .تخوضه الحركة الوطنية العربية الفلسطينية      

قيادة الحزب الشيوعي الفلسطيني نقدا ذاتيا موقفها السابق تجاه القضية الوطنية وتجـاه مـسألة       
ـ           ، التعريب   ي المجـال   وباشرت في اإلعداد لعقد مؤتمر عام للحزب يكرس سياسة التعريب ف

  ) .2"(العلمي
وأخيـرا  (والتي هي بعنـوان     ، وموقف الشاعر من الحزب الشيوعي يتمثل في القصيدة اآلتية          

فجروا وراءهم حتى   ، حيث إنه كتبها مهداة إلى الذين غرر بهم الشيوعيون          ، ) انكشف الغطاء 
 بعـد أن    ثم عادوا وهم يجترون حـسراتهم     ، وهتفوا لهم حتى بحت أصواتهم      ، حفيت أقدامهم   

  :خيب القوم آمالهم ويقول فيها 
  

نيتَغَطْرِساْ موكَمتَحو نيدفْساْ مكَاْنُواْ وقَطُوس  
  وتَبجحواْ بِاَلْكُفْرِ واِإللْحاْد واَلْعبث اَلْمشــينِ

  
______________  

  .225ص،الطبعة الثانية،المجلد الثاني،الموسوعة الفلسطينية)1(
                            .225ص،السابق)2(
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     واستَهجنُواْ اآلداْب واَألدياْن واَلْخُلْقُ   اَلْرصينِ
  )*ِلينـــين(   وَأضلَّهم ِلينين حتَّى َأنََّهم عبدواْ 

يقَ اَلْخَاِْئنحضِ ساَألر بوشُع مقَهحتَس مواَلْيو   ن  
 ناْجٍ ماِل َأفَوعبِن مهسوتَدو  )نيدرتَــــماَلْم(  

نيالظَّاِْلم الطُّغَاْة ـــــنقَاْمِ مِلالنْت ناَلثَّاِْئرِي    
نالْ تَبِيو  ــناْتٌ تُبِيوتَ الليِل َأصمتَشُقُّ صو    

جشْراْجِزِ حواَلْح خَلْف نم تَجِيءو  نياِْئساْتُ اَلْب  
 نرِوبتَجقُطُ اَلْمسَفَلْي      ،نرِيبتَجتَِ للْـــمو1(اَلْم(  

موقـف الـشاعر الـصريح مـن        ، فيما سبق يتضح لمن ينظر لتلك الكلمات الشعرية السابقة          
، ن  وأنَّهم هـم مـن اسـتهجن اآلداب واألديـا         ، الشيوعيين حيث إنَّه ينعتهم بالكفر واإللحاد       
حيث إنهم تبعوه مما أخذوا من ورائـه إال أنهـم           ، والشخص الذي أضلهم وأغواهم هو لينين       

الذين ثاروا لينتقموا من الظالمين     ، وداستهم نعال المتمردين    ، اليوم قد داستهم شعوب األرض      
  .المتجبرين 

  :فيقول مستكمال قصيدته السابقة ، ويواصل الشاعر عرض موقفه من الحزب الشيوعي 
  

كُويسشَاْوش حياْ ونِ* يبِــيتَال ِللْج هتَلُو          ياَلْذ  
نيلِّطتَساَلْم هدنُوبِج          أنَّه  ــــبسحي كَاْن كَم  
نياللع سيلاْ         خَلَفَاً ِإلبيـــــاْنمور يظَُل فيس  

  نْــــــــفُ مِؤيديه اَلْمغْتَرينواَلْيوم يهوِى رغْم َأ
  )2(    والنَّاْس تَلْعنَهم وتَلْعنَه علَــى مر  الســــــنينِ

  
  

__________________  
  .12-11ص،1990، 1ط،مركز الراية العربية للنشر والتوزيع،سقوط الرفاق:ممحمد صيا،راجع)1(
وانتخب عضوا في اللجنة المركزيـة      ،1936حزب الشيوعي الروماني عام     انضم إلى ال  "نيكوالي شاوشيسكو *

ـ  ،أصبح رئيس لرومانيا  1967وفى عام   ،م1955وفى المكتب السياسي عام     ،م1962عام    منـصبه   يواستمر ف
  .م1989وتم إعدامه هو وزوجته في ديسمبر عام ،م1989التي أطاحت به في ،حتى الثورة الشعبية في رومانيا

وهـو قائـد الثـورة الـشيوعية النظـري          ..م1924وتوفى في عـام   ،م1870ولد عام ..ش لينين فالديميراليتي*
  .11ص،راجع الديوان سقوط الرفاق،ومؤسس االتحاد السوفييتي..والعملي

  .12ص،السابق)2(
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وتتبعه ألخبـار الـشيوعيين ال      ، في األبيات الشعرية السابقة يتضح جليا مدى اهتمام الشاعر          
 ذمهم وذكرالمساؤى التي كانت منهم وفى قصيدته جعل شاوسيشكوخلفاً          بل ليزيد في  ، ليمدحهم  

  .إلبليس اللعين وهو بذلك أعطى صورة واضحة جلية ألعماله التي كرهت على مر الزمن 
وذلك بعرض وتبيان مدى الضياع الذي انتاب كل من لهث          ، ومن ثم يواصل الشاعر قصيدته      

وهم النصير  ،وهم الغيث للفقراء والضعفاء      ،ارىالمنتصرين للحي خلف الشيوعيين وظنهم أنهم     
وكل ذلـك أثبـت   ، ويؤمنون الخائفين ، وهم من سيطعمون الجائعين ، لكل مشرد ال مأوى له     

  :وما هي سوى ظنون غير محققة وفى كل ما سبق يقول ، الشاعر بأنه هراء 
  

  لْحياْرى  التَّاِْئهِيـن                        قَاْلُواْ الشُّيوعيون َأنْصاْر اَ
نــيفعتَضساَلْمو فَاْءعالضو اْءثُ ِللْفُقَراَلْغَيو  
نرِيمتَعساَلْم لَىع ىراَلْكُب ةرالثُّو زومر ومهو  
  ونَصير كُلِّ فَرد في اَألرضِ َأو دنْفُ حزِيــنٍ

نْقيس نيالَّذ مهونــياِْئعاْعِ اَلضيالض نم نذُو  
نــــياِْئعاَلْج نومطْعيو نياَلْخَاِْئف ننُوَؤميو  

النَّفَقَلْتَو اسالد  اْعالشِّ بِةْيِلاْمـــلْاَبِ ويمنِي  
نــيغَمرم و نرِيخْيم اْءرذَاْ اَلْهاَْ هوذَبتَعاسو  

  عاْلَتْ اَألصواْتُ تَهتـــفُ ِللْرفَاْق اَلْمنْقذينوتَ
نيعاْفدم رخَي نيالصاْ      ويسور ناْ عِإذَاْ نَب1(    و(  

بتساؤالت يوجهها لكل من لديه أذن تسمع       ، ومن ثم ينتهي الشاعر في تلك القصيدة التي بدأها          
حتى يحرروا األوطـان مـن   ، لمسلمون ؟ مثل أسود العرين      ويقول متى يهب ا   ، وقلب يعي   ، 

ثم يعود الشاعر أدراجه يتحدث عن وطـن         ،*دنس المجرمين وحتى يسحقوا الروسي في باكو      
وقد اهتز منتفضا كـي  ، وأن الشعب في الوطن المقدس هو حارس األقصى     ، فلسطين السليب   

العودة التي أصبح أملها قريبا إن شـاء اهللا         وكي يحققوا   ، يلقن العدو درسا ال ينساه أمد السنين        
  :وفى ذلك يقول الشاعر 

  فَمتَى يهِب اَلْمسلمون كَمثِْل آسـاْد  اَلْعرِيــنِ
ـــنـبِياَلْغَاْص  ُؤالءه نم مطَاْنَهاْ َأووررحِلي  

اَلنَّــص ِإلَى اْقَهاَألفْغَاْنِ تُو يف بنِفَالشَّعبِيرِ اَلْم  
_______________     

  .14_13،السابق)1( 
  .جمهورية أذربيجان في االتحاد السوفييتي وغالبية سكان هذه الجمهورية من المسلمين :باكو*
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ف اْلَةساَلْب دعـبنيملــتَسسِللْم رالنَّصو غَىاَلْو ي  
 يف سوالرو)اْكُوتَس)*بـْس مقَهحنينْؤماَلْم عومج  

  
  والشَّعب فيَ اَلْوطَنِ اَلْمقَدسِ حاْرِس اَألقْصى اَألمينِ

 نم به قَد)فَحر( ِإلَى)فسِ الشَّرِيـنِ) اَلْقُديجِن ِإلَى  
نيشحتَـــــــواَلْم اِْئهدَأع لَىاً عضنْتَفم تَزهي  

تَه النَّاسفُ وت :ــنيصخْلن اَلْميملساَلْم رود اْءج  
  كَي يمحواْ من َأعينِ اَأليتَاْمِ دمعهم  السخــــينِ
ـــــنالالْجِِئي  لْمطَاْنِ حِلَألو دواَلْع ياْ فقِّقُوحيو  

اَلْح مهضمو منَاْهطَاْنِ َأضقُ ِلَألوالشُّووـــــنين  
 ــــــنياْلَماَلْع  ببِِإذْنِ ر اْءطَاْنِ جِلُألو دواَلْع1(    و(  
ـ           ، ) سـقوط الرفـاق   (ثم يواصل الشاعر عرض موقفه من الحزب الشيوعي بقصيدة معنونة ب

 لعلهم يثوبون إلى رشدهم قبل    ،  بشاوشيسكو فقلدوه    إلى الذين انبهروا   وقد وجه كلماتها الالذعة   
كما فعل شعب رومانيـا بشاوشيـسكو       ، أن تسحقهم الشعوب الثائرة وتسحق أنظمتهم الجائرة        

  :وفى ذلك يقول الشاعر ، وزمرته الفاجرة 
  

شَاْءاْ يشَ كَميعي أن عطْمي كَاْنقُ ويفقَطَ الرس  
ـاْءمبِ  السغَض نم هيمحي هظَاْمن أن نظيو  

  ولَتْه يدَ اَلْعداْلَة وهو يحــــلَم  بِاَلْبقَاْءوتَنَاْ
َـاْءاَلْقَض كشَر َهطَاْدصا وِىهرِ يكَالطِّي فَِإذَاْ بِه  

  
نوــــلَّْل  آخَرتَهو اْمَأقْو اْءدعالص تَنفَّسو  

 اْراْ َأخْبتَنَاْقَلُوو )كُوسيشَاْوش ( مهونتَفَـاِْئلُوم  
نظُوــــقتَيسي َأو نظُوتَعي نييعوتَ الشُّيلَي  

  وتَطْحنَه اَلْمنُون) شَاْوشيسكُو(فَغَداً سيسقُطُ كُلُّ 
  

________________                      
   .16ص،سقوط الرفاق،ممحمد صيا،راجع)1(
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مي الظُّلْم قَاَْل إن نمدوـــسي َأو رمعي أن نك  
دقُوح اْ قَلَمطُّهخبِ يوالشُّـــــع َأفْكَاْر أن َأو   
دودالسو اْجِزواْ  اَلْحفْــهقتُوس متَهبغَض أن َأو    
 دواَلْقُر نَةميبِه ىضتَر       ىالشَّر اْدآس أن 1(      َأو(  

التي نظمها الشاعر تأكيد تام على موقف الشاعر السلبي تجـاه           ،  الكلمات الشعرية السابقة     في
وأنه يرفضها رفضا تاما بكل أمورها والشاعر في القصيدة أتى باسم شاوشيـسكو             ، الشيوعية  

، وإنما اإللحاد هو نهجهـا      ، وهو رمز الشيوعية المرفوضة التي التسير على الدين اإلسالمي          
وأن الشعب إذا غضب وثـار      ، اعر في مستكمل القصيدة بأن الظلم يستحيل أن يدوم          وأكد الش 

  .وسيحقق الشعب ما يريد رغم أنف الحاقدين المستبدين ، فلن توقفه حدود وال سدود 
واستمر الشاعر في قصيدته يعرض لمصطلحات تعلقت بالشيوعيين وكانت تسير على نهجهـم             

  :ومن ذلك قوله 
  

َأتْ بَِأعروةـــيلْشَفاَلْب فَاْتاَلْفَلْس بواْ الشُّعنَهي*  
  وهى حيةٌ_ من اَلْمذَلَّة _ كَيفَ اَلْبِالْد بِهاْ تَموتُ 

ةين  ءوبِسو ةفَاْقاْ         بِصيسوَأتْ قَنَاْبَِل ررو  
  )2(ـــلْو اَلْهدية   تُهدي معاْرضةْ النِّظَاْم هديةً تُــ

وفي مستكمل القصيدة تناول الشاعر الحديث عن بنات الرؤساء الالتي ال يهمهن فـي الـدنيا                 
وتلـك  ،  ببنت الرئيس الروماني السابق نيوكوالى تشاوشيـسكو         كرمز لذل سوى أنفسهن وقد    

  : يقول الشاعر تلك من تتمة أخالق الشيوعيين وفى ذلك، األخالق البذيئة التي نوه لها الشاعر 
نوحرميو نــــوحرسي الْباْ كسِ لَهِئيبِنْتُ الر  
نرِفُوعالْ ي ـــنماْ ورِفُوع نم ِشَّاْقاَلْع ناْ ملَهو  
  وتَعيشُ في بذَخٍ خَياِْلي وتَســـبح في اَلْمجـونِ

_________________  
  . 18 -17ص،السابق)1(
عقـد   عندما،م1903وتاريخ هذا المصطلح يعود إلى عام    ".. فئة األكثرية  يأ"بولشفيك"مشتقة من كلمة  :البلشفية*

ـ    ، بروكسل ولندن  ي اجتماعات لهم ف   نالماركسيو  يـدعو إليهـا دعـاة الجذريـة       يونجحت خطة المنهجية الت
ن الذين كانوا ينادون بضرورة انضمام       بأكثرية ضئيلة مقابل األقلية من الماركسيين المعتدلي       يواالنضباط الحزب 

 يأسس البولشفيون ف  ،م1917العناصر التقدمية من البورجوازية إلى الحركة الثورية وبعد استالمهم الحكم عام          
  .ي  البلشفي الحزب الشيوع1918 مارس -آذار

  .16ص،سقوط الرفاق،محمد صيام)2(
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 ىفعٍ ووج يف بالشَّعنٍووهذٍُل و ىفطَشٍ و1(     ع(  
ومن ثم يواصل الشاعر قصيدته ليصف بذلك صورة نهائية للشيوعيين تبـين مـدى ظلمهـم                
وتبجحهم الذي يوحى بمدى الشراسة والعربدة والغطرسة والشاعر يختم األبيات بنداء للـشعب             

وفى ذلـك يقـول     ، يالً  ألن من يترك سالحه فقد خاب أمداً طو       ، بأن يحمل سالحه وال يتركه      
  :الشاعر 

                      
   يحيون ِإالْ في الظَّالْمِ  إن الشُّيوعيين الْ         

ألي سلَيو ىدفَر كْماَلْحو ــــتَرِضٍ كَالْمعم   
 لَىرِاْضِ عتعاال َأو مهقَاْشنو  اْمرح مــهتاْمعز   
  بِالســـــالْمِ ماْ السالْم فَلَيس ِللْرِفُقَاْء شَْأن َأ 

  
نومقَدياْ  ووماْ  قَدمع  نــــييعواْ الشُّيلُوسو   
نوحبسمِ  يالد يالطُّالْبِ فنِ ويالص يف ىراْ جمع  *  

  غَاْنِ الْ   يتَــوِرعون  والجنْد جنْد الروسِ في اَألفْ
    أن يدفُنُواْ اَألحياْء بْل حتَّى اَألجِنَّة في   اَلْبــطُونِ
ةقَـــاْحاَلْو لَىُل عِليالد اْنجبِيرَأذ يف مهدوجوو    

نوبِدرعي اْءمالد واْصصم سوفَالر                       ةـاْحبِكُلِّ   س   
هاْحنَاْ رِمترِ ُأمدص يف       مثْلَهم سغْري بواَلْغَر َ   

 كالْحْل سمنَاْ فَاحباْ شَعي       ، هالْحس ىلْقي نم 2(خَاْب(  
                                   

                    
            

  
   
  

_________________  
  .24ص،السابق)1(
  .ين عندما داست الدبابات الطالب المتظاهر،إشارة إلى حادثة الساحة الحمراء في بكين*
  .34ص،نفسه)2(
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  الفصل الرابع
  الدراسة الفنية

  . اللغة والموسيقى –أوالً 
  . الرمز –ثانياً 
  . الصورة –ثالثاً 

                                            
  
  

 
  
  
                  
  

                          
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  



 

109 
 

  :اللغة : أوالً 
 وحديثاً وهـذه العناصـر      قديما تعارف عليها النقاد     التياللغة أحد عناصر األدب األربعة           
ثم اللغة أو العبارة أو األسلوب أو األلفاظ كمـا          ، والمعنى أو الفكرة    ، الخيال  ، العاطفة   :  هي

  ).1(لبعض يسميها ا
  ، فيحكم له بالجودة أدبي عمل أي فيوالعناصر السابقة إن اجتمعت كلها أو معظمها 

لما بين هذه   ،  العناصر   باقيإلى أنه من المستحيل أن تفصل اللغة عن         ، والبد من اإلشارة هنا     
 إلى مـا  القارئ فهم النص وتحليل عباراته جسر يوصل فيولما  ، العناصر من ترابط وتشابك     

  .د ذلك من جماليات النص بع
وتحدد طبيعة اللغة   ،  علما وثقافة    اإلنساني أداة التوصيل وهى الوعاء الحامل للفكر        هيواللغة  

 تجـسيد الـصورة بكـل       فيوطبيعة األدب النوعية تكمن     ..  توظف فيه    الذيبحسب المجال   
ويتحـدد  .. التعميمية   تنفر من التقريرية المباشرة و     األدبيةواللغة  .. مالمحها الجزئية الخاصة    

  ) .2( مقدرتها على نقل جزئيات الصورة المراد نقلها في ذاتها ولكن فينجاح اللغة ال 
وقد أصبحت لغة الشعر في الفهم المعاصر تتميز فيعصر ما عن لغة العـصور األخـرى          

وتختلف لغة شاعر ما عن لغة شاعر آخـر حتـى لـو    ، نتيجة لتطور الحياة وتراكم الخبرات     
بل إن لغة الشاعر نفـسه      ، اجتمعنا في عصر واحد وتماثلت مصادر ثقافاتها وبواعث إبداعها          

تختلف من قصيدة لقصيدة باختالف التجربة الجزئية ؛ ذلك أن ضرورة االلتحـام بـين اللغـة          
من شـأنها أن تجعـل      ، وهي الضرورة التي يحس بها ويقررها الشاعر المعاصر         ، والتجربة  

  )3" (لغتها الخاصة ، أي كل تجربة جزئية لهذا الوجود ، يات الوجود جزئية من جزئ
وقد اعتمد الشاعر في أشعاره اللغة العربية المعبرة في مضمونها عما يعاني الشاعر مـن آالم                

وكذلك تشير في داللتها إلى البعد النفسي واألمل المتعلـق          ، وأحزان وبعد عن الوطن األصلي      
  .بوجه المولى عز وجل 

تتـسامى فيـه    ، عند الحديث عن المعجم اللغوي للشاعر فهو معجم عربي أصيل ديني مقاوم             
وكذلك فقد كانت سـمات     ، المعاني اإلسالمية المعبرة عن تعمق وتفهم ألمور الدين اإلسالمي          

  تزيد كتابات الشاعر عمقاً وحباً ألرض الوطن وبذلك تعكس على ، المقاومة بارزة وبينة 
  

___________  
  .164ص،بدون طبعة،دار الحرم للتراث،)دراسة نقدية(شاعرات عصر اإلسالم األول،نبيل أبو علي.د.ا)1(
  141ص،دراسات في أعمال الشاعر والروائي الفلسطيني عبد الكريم السبعاوي،نبيل أبو علي وآخرون.د.ا)2(
م 2006،ت الرابطة األدبيـة من إصدارا)أوراق في األدب والنقد(األدب العربي المعاصر:كمال أحمد غنيم  .د)3(

  .18ص
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  .المتلقي الشعور واإلحساس نفسه 
وإن النـاظر لأللفـاظ الـشعرية    ، وهو في معجمه اللغوي يبني ويؤسس إلقامة بنائه الشعري          

الواردة في شعر الشيخ صيام يكشف منذ الوهلة األولى أن الغربة والحنـين والـشوق ألرض                
وقد لوحظ في شـعره كثـرة اسـتخدامه         . ي في شعره    الوطن كلها معانٍ هي المحور األساس     

والبراء من كل   ، في بوتقة الجهاد والوالء لإلسالم بكل أركانه        ، للمفردات التي تصب جميعها     
وقد كثرت في معجمه الشعري األلفاظ التـي        ، ما ينافي الدين اإلسالمي والجهاد في سبيل اهللا         
وكيف أنّه بتلك األلفاظ المعبـرة      ،  عليه وسلم    تناولت الحديث عن سيرة النبي محمد صلى اهللا       

وضع أساسات وقواعد يسير عليها المسلمون على نهجها واتباعها بنمطها المعبر عـن عقيـدة       
   . صادقة 

، وقد تبين في معجم الشاعر اللغوي أيضاًَ استعماله الواضح األفعـال المـضارعة المـستمرة       
هدف المنشود وكما يقول الدكتور أحمد كمـال زكـي          والتي تثبت وتؤكد استمرار التقدم نحو ال      

  ) .1(وترتيباتها الجميلة ، فإن كل ما يهم من اللغة هو تنسيقاتها اللفظية 
فالواجب هنا هو البدء باأللفاظ كي ننتهي بالتراكيب مع مراعاة بعض الظواهر الصوتية التـي               

  . يبرز أثرها في النفس 
اعر إلقامة بنائه الشعري ومن ثم فإن الشاعر المبدع يسعى          واللغة هي الركيزة األولى لدى الش     

مقيمـاً بينهمـا   ، حثيثاً من خالل ثقافته وقراءته إلى إيجاد عالقات حيوية بين مفرداته وألفاظه            
 محاوالً الوصول إلـى بنـاء       ،روابط وثيقة يستطيع من خاللها أن يتجاوز إلى أعماق المتلقي           

فيتحقق الهدف  رية والصورة الفنية مع التجربة االنفعالية الوجدانية        لغوي تتكامل فيه اللغة الشع    
واإلشارة ، وفي شعر صيام فإنه يلتفت في معظم أشعاره إلى التمجيد           ، األسمى من ذلك البناء     

وفـي الرثـاء تـارة      ، يضرب حديثه في المدح تـارة       ، بكل بطوالت العرب قديمها وحديثها      
وقد ظل الشعراء يسعون إلـى صـياغة        .مقومات بكل القوة    والرثاء عنده يكون ممزوجاً بكل      

وقد ظهر ذلك في عـصرنا مـن   ، تستطيع أن تستوعب مشاعرهم غير المحدودة ، لغة مميزة  
وقد آثرت كباحثة اطلعت على شعر صـيام        ، خالل محاولة تزويد اللغة بطاقات إيحائية جديدة        

  :شاعرنا كاآلتي الخوض في تلك الطاقات اإليحائية لعرض جماليات شعر 
  :القيمة اإليحائية لألصوات  : أوالً
واجتماع األصوات يكون الكلمة ذات المعنى المعجمي وتـراكم         ، الصوت المفرد ال معنى له      " 

  الكلمات يؤدي إلى المعنى السياقي لكن األصوات المفردة تمتلك إيحاءات معينة تتناسب 
_____________  

  .137ص،بدون طبعة ، الحديثالنقد األدبي:أحمد كمال زكي)1(
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  ) .1" (ومعاني عامة 
الذي نجح في توظيف أصوات الحروف وصفاتها       ، ويمكن التمثيل لذلك في شعر محمد صيام        

فهو عندما يتحدث عن قصيدة في مدح النبي محمد صـلى اهللا    ، لخدمة المعنى الذي يرمي إليه      
لتي تعطي العزة والصمود لرسولنا     عليه وسلم يستخدم الحروف ذات األصوات القوية الصلبة ا        

  : الكريم صلوات ربي وسالمه عليه وفي ذلك يقول 
  هــــيناْد يو ُأسٍنْ ِإيَأ ىرولْ اَني ب يه       رِــاْج يالً الْاْثَ متَنْ َأتَنْ كُمكَ
        كَومض راْنَ لَتْب فيَأ برِ الصمةًلَث         منعب ف يـَـ ساْهنْيجوـ منم آسيه  
  ــهـــيتَ  و صديف  اِهللاةوع دن ع      مه ونيكرِشْملْ اَني ب اِهللاىلَِإ وعدتَ
  )2(ـهـيف  اْـم بِْلمع تَو ُأهي فاْم ِلعمس  تَ     و َأءكاْـــد نْلبقْ تَملَش فَيرِ قُالِْإ    

          
من االرتبـاط بمبـاني   ) الباء ، الضاد ، الدال ، الجيم ( وال يخفى على القارئ ما في أصوات     

  . القوة والصمود والتحدي 
تنبع منها معاني الحنين والتكاتف والعطف والسكينة وذلـك  ، وفي قصيدة أخرى للشاعر صيام   

  :في قوله 
حاْماَألةُم يكاْ برِاْغَلْ اَبرِغْ يـياْذَ           ِلاْهاْ طَكِل ِإتْريهم اْقَ َأنصــياْه  
وتْشَشَّعف يهلْاَ واْتَخْمراْ دلُخقُ          فَـهرباْهم نر ساِهللاِلو ي حـــميه  

  نَاْجِيه ينَاْجِيــــهاْواَلْعنْكَبوتُ بنَى بيتَاً يجاْوِرهـاْ           وكُلَّماْ كَاْنَتْ تُ
  وَأصبح اَلْغَاْر الْ تَبدو  معاِْلمـه          عشُّ اَلْحماْمة يخْفـــيه ويخْفيهاْ
  )3(    وقصةُ اَلْغَاْرِ صاْرتْ عنْدنَاْ مثَالً           وكُلَّماْ ذُكر اَلْمخْتَاْر  نَروِيهــــاْ

لتبعث في نفس القارئ شعوراً ) الحاء والسين والتاء المهموسة ( ففي كل من أصوات 
  .بالطمأنينة واألنس والحنين 

وما يبعث في النفس القوة والصمود والتحدي والشعور األكيد بالنصر المبين على األعداء 
) القاف ، الجيم ، الدال ، الياء المشددة ، الطاء ( استخدام حروف القوة والصمود وذلك في 

  :والقصيدة تقول 
  

________________  
، 2ط، الرابطـة األدبيـة غـزة   إصدارات،أوراق في األدب والنقد ،األدب العربي المعاصر  ،كمال أحمد غنيم  .د)1(

  .19ص،م 2006
  .91ص،يوم في المخابرات العامة:محمدصيام)2(
  .94ص:السابق)3(
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  ةـيك زةرطَّع مىركْذ       ن مكومريلْاَ ىب ريف مكَ
  )1(ةيبِاَأل  برعلْ اَةم ُأنـــةٌ        ميتْف وديِلولْ اَابنفَ    

  
  :القيمة اإليحائية لأللفاظ : ثانياً 

لكن بعض األلفاظ تمتلك ، تكتسب الكلمة داللتها الدقيقة من سياقها اللغوي الذي تقال منه " 
حرص الشاعر ، مشحونة بظالل المعاني واألحاسيس ، حاءات مميزة وإي، إشعاعات خاصة 

  ) .2" (في النص لالستفادة من إيحاءاتها تلك المعاصر على حشدها 
  : ومن ذلك مثالً أنه يقرن األلفاظ بما يقويها ويزيدها متانة ومن ذلك قوله 

  ةـيك زةرطَّع مىركْ       ذن مكومريلْاَ ىب ريف مكَ
  ةيبِاَأل  برعلْ اَةم ُأنـــةٌ        ميتْف وديِلولْ اَابنفَ 

  .كي يكسبهم القوة الحقيقية األكيدة ) العرب ( بعد ) القوية ( فقد جاء الشاعر بكلمته 
  ةيوِقَلْاَ  مِورلْ  اَْلفـــــاْح جماْموا َأفُقَ ود قَينِالدبَِ
ويالدن إني لالنُّج كُتَ ، فوسبِن بِه يلْاَ   نرِبـــيـة  
  )3(ةيوِقَلْ  اَيدياَألبِ  نــــــمحرلْ اَاْهدمياً وجذَومنُْأ    

ه يعطينا تأكيداً خالصاً على وهى إلفادة الكثرة وكأنَّ، يبدأ الشاعر قصيدته باللفظة اللغوية كم 
وذكرانا لها ال تكون إال معبقة ، كانت ممتلئة بالنفحات اإليمانية ، اليرموك  ذكرى غزوة أن

وكذلك استخدم الشاعر الكلمات القوية المعبرة عن موقف الصمود ، بالرائحة العطرة الزكية 
، وإذا خصصت كلمة يلج بالحديث ) القوية_ يلج _ األبية(  ومن أمثلة تلك الكلمات الحقيقي

أما ،  نفوس المسلمين في اإلسالمي للدين  واستقراراًمة النفوس يعطى قوةًفذكرها متبوعة بكل
 القصيدة العمودية تباعاببالنسبة للبنية الموسيقية للقصيدة فالشاعر أيضا يسير على نفس النهج 

ه قد اتبع القافية المختومة بتاء مربوطة تسبقها الياء المشددة وهى تبعث وفى أمر القافية فإنَّ، 
  اإلسالمي ذلك الموقففي يستشعر حياته القارئوتجعل ، فس القوة الحقيقية األبية  النفي

 بدورها تهب والتيما يدل على نفسية الشاعر القوية  فإنَّشيء على  دلَّوهذا كله إن، المهيب 
  .الكلمات الشعرية الصادرة عنه قوة وتحدياً وصموداً 

  
  
 _______________  
  .137ص،مقاومةخماسيات ال:ممحمد صيا)1(
  .21ص،األدب المعاصر:كمال غنيم)2(
    .137ص،خماسيات المقاومة:ممحمد صيا)3(
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 التيفالحديث يتمحور حول الحروف القوية الفخمة الجزلة ،  الموسيقى الداخلية للكلمات ي  وف
_ الدال (  قوته قوة إضافية وأمثال تلك الحروف يقام الشاعر باختيارها ليزيد المعنى عل

  . معظم كلمات القصيدة فيوقد ذكرت ) الجيم _ القاف
 عنـد محمـد     الشعريومن ثم الحديث يتواصل ويطول حول البنى اللغوية والموسيقية للنص           

 عن األلفـاظ   لبعض قصائده الشعرية فلقد تبين بعد الشاعر تماماً     المبدئيوبعد العرض   ، صيام  
 شعره إلـى    فيوقد مال   ، من مشاعر الناس    ه قد استخدم األلفاظ القريبة      وأنَّ، الحوشية الغريبة   

  .وتوقظ معها الضمائر الحية ،  تلهب المشاعر لتوقظها التي، اللغة الخطابية الرنانة 
    .بل ينشأ عن حاجة طبيعية، ه  ال ينشأ الشعر عن ميل مجرد إلى المتعة ألنَّ
   . حاجة طبيعية للبناء والتغيير من الواقع إلى ما هو أفضل وأحسنأي
 اللفظ عنده   إنفيمكن القول   ،  عند الشاعر محمد صيام      الشعريند التحدث عن إيحائية اللفظ      وع

وقد نمت ألفاظـه    ،  نفس الوقت    فيقد أوحى الكثير من األمور المختلفة والمتعددة والمترابطة         
لمتطلبات الموقف   القيمة الجديدة تنمو ألفاظها تبعاًتبعاً لحاجة الموقف ألن  .      

   :اآلتي الشعري شعر محمد صيام سيتم عرض البيت في اللفظيالحظة اإليحاء ولم
  )1(اْهيناْع ماْْينْ الدتْم عدقَ و       إالْاْهيقاْو بْلزِنْ تَملَ واْنَحتَ فَاْإنَّ

 فييوحى بالقوة المصحوبة بقوة المولى عز وجل وإرادته تعالى ) ا فتحناإنّ(فاللفظ السابق
  .النصر والفتح المبين 

  :وهو قول الشاعر  ، اآلتيوإضافة لما سبق 
واْسرم وكاْنَب فلْ اَيالنُّ كَرِفْقرِو        يضيءالشِّ وركح لَوهد يـجور  
  )2(رِيْوِاْغَملْ اَدسْألاَ  وــديصلْاَ بِراْتَخْملْ اَقْلَطَنْ افِئاْطَ ِلىرقُلْ اَم ُأدعبفَ

 وذلك يعطى إمعاناً،  يخلفه الشرك ويتركه الذييوحى بشدة الظالم الدامس ) ديجور(فاللفظ
  . لما يفعله الشرك والمشركون  أكيداً وتيقناًللمتلقي

ولفظة ديجور باقترانها بكلمة الشرك أعطت المعنى األقوى واألوضح واألجزل وفى ذلك يقول 
 الذينوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكالم  ا الإنَّ " انيالجرجاإلمام عبد القاهر 

  )3(" بمعنى ما يليها  ومعلقا معناها، ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها ،  فيه هي
  وتثوير ،  على الخطابية  لدى محمد صيام معتمداًالشعري األداء إنوكما تقدم الحديث 

  
______________  

  .114ص، المخابرات العامةيوم في،محمد صيام)1(
  .116ص،السابق)2(
  .65ص،لبنان-بيروت،دار الكتب العلمية،تعليق محمد رشيد رضا،أسرار البالغة،عبد القاهر الجرجاني)3(
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وفى قول ،  تتشرب وتتفهم شعره عن ظهر قلب التي، وقريب من النفس اإلنسانية ، الضمائر 
  :الشاعر 

  هلَاْـــنَتَ   أنصرِح تَتَـنْكُ وهيِل ِإوبص تَاْ متَلْ ندقَ
فَودلْاَ بِتَيمِدم واً      قَنَطدكر ـقُلْ اَسوِإ  ملَالْــضه  
ورجخَتَم صاْنَلُّاً كُمي      هوشَالْ بِى ك  لَاْــــتَقه  
وضرَأتَب مثائرٍــــعبٍشَ ِلةًلَث رتَبِـخَ و  ــلَاْحه  
  حالةـــــ االستـن مهاده جِوقفُضٍ واْ مهداْهجِفَ
  عِاْيـــــــضلْ اَنم زيف دامــ المقاْهي َأكر دِهللا
  ــياعِـاالنصـ   والركوعِ و التخاذِله بِدوس ينـزم
وعِلاْـمِله بنرِ قُىيـاعِـقينقـــــ  و والنضيرِظة  
  !؟عِاْبـكالس  _ تائبِـ الكمنِ  _نوضهنْي سذين الَّنمفَ
    تَّحى يردوا الصاع _ رِطْغَتَللمسيبِ _ ن1( اعِــ صـألف(  

   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

_______________  
  .88ص،االغتيال منهج االحتالل،محمد صيام)1(
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وقد استخدم  ، والتحديوكلمات تربطها ببعضها البعض قوة العزيمة واإلصرار ، شعور قوى
  :ومثال ذلك قوله ، الشاعر األلفاظ ذات اإليحاء القوى المعبر

تَتَنْكُو رِحصلَـاْنَ تَ أنه  
ونيل ،  بمدى االهتمام الشديد من قبل الشهيد على مواصلة الجهاد توحيفكلمة تحرص 

  . سبيل اهللا عز وجل فياالستشهاد 
  : ثنايا القصيدة قوله فيوقد استخدم الشاعر أيضا 

ورجخَــتَم صاًــم  
 ال تؤثر فيها مواصلة األيام وتواليها حتى التي بمدى العداوة الشديدة توحي هنا )خصم(فكلمة 

 وقف جهادهم أمر مستحيل ولن يكون وذلك إن،  نفوس المجاهدين فيالنهاية ثم يبث الشاعر 
  . الشديد باستخدامه االستحالة ذات الداللة واإليحاء القوى لإلباء والرفض

،  الشعرية للمعانيفقد كثر عنده استخدام التراكم ،  لدى الشاعر الشعريوفى داللة التركيب 
  :وذلك لتعطى عمقا وقوة أبلغ ومن ذلك قوله ، خلف بعضها البعض 

                 
  عِاْيـــــــضلْ اَنم زيف دامــ المقاْهي َأكر دِهللا
  ــياعِـاالنصـ   والركوعِ ولتخاذِل اه بِدوس ينـزم

 ، الحالي الوضع فيفقد أعطى الزمن داللة تركيبية متتالية ومؤثرة وموضحة لما عمله الزمن 
  .ومن ثم قوله زمن يسود به التخاذل والركوع واالنصياع ، وذلك بقوله زمن الضياع 

   وقد عاد بنا حيث تاريخيال كلمات القصيدة السابقة إلى توظيف التراث فيوقد تطرق الشاعر 
  : بدايات عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وفى قوله فيالحياة 

وعِلاْـمِله بنرِ قُىيـاعِـقينقـــ  و والنضيرِظة  
 وأرجعهم إلى أصلهم وهم بنو قريظة والنضير قام بتوظيف أصل اليهود المتغطرسين حالياً

قد سار على نهج القصيدة العمودية ،  جميع قصائده في  الشاعرإنويجدر القول هنا ، وقينقاع 
وهذا ما يدلل على قوة شعره الممزوج ، والقافية الموحدة لكل قصيدة  ، الشعريبالتزام الوزن 

واستقرارية المشاعر على حب اهللا عز وجل وحب الوطن والجهاد ألهله ، بصدق العاطفة 
  .وحب القادة الذين قضوا نحبهم فوق ترابه 

 كي واضحة قوية اللغوياك أبيات وكلمات شعرية جديدة أخرى تبرز دالالت الترديد وهن
  : قوله في شغف االنتباه وقد برز ذلك واضحا والقارئ نفس السامع فيتبعث 

                        
الديني نَصبِع لْ اَالعبادْؤممنــيلْ اَــــنمجِعاْزت  
إننْ يفرتَوا ماْدفعينج ميعــــهمــ  ضغُلْ اَداْزة  
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ظُانْولَ ِإرىاْ كَاْ من فيلْ    تلْ اَكمرِاْعكـ مثَن اْـبت  
فيع نِيلَاْ جوتو فـــينِ حطِّىاُأل   ينِطِّ  حـباة  
    ردلَاً علْ اَىرِطْغَتَمسيلْ اَنمرِــجمينم اْغَـطُلْ اَ  ن1(ة(  

  :فالشاهد على ما سبق من حديث للقصيدة هو قول الشاعر 
فيع نِيلَاْ جوتو فـــينِ حطِّىاُأل   ينِطِّ  حـباة  

والتأكيد على ،  من دروب لفت االنتباه عر هنا لفظة حطين مرتين وهذا دربفقد ذكر الشا
  .أهمية تلك المعركة المباركة 

ه السابقة بقوله الدين يصنع فقد أتى بالفعل المضارع يصنع ليدل على وقد بدأ الشاعر أبيات
   .اإلسالمياالستمرارية المتواصلة والالمتناهية لتأثير الدين 

وكذلك ترابط وتداخل ،  أبياتها قوافيوأعطت جرساً رائعاً باتفاق ، والقصيدة جاءت موزونة 
  .ط  وكان القصيدة عبارة عن جسد مترابتوحي التيألفاظها 

  : قوله في األبيات السابقة أسلوب الشرط وذلك في، وقد استخدم الشاعر من األساليب 
إننْ يفرتَوا ماْدفعينج ميعــــهمــ  ضغُلْ اَداْزة  

 البيت األول وهو فيوجواب الشرط جاء متقدما ) ينفروا(وفعل الشرط ) إن (هيفأداة الشرط 
   .)يصنع(الفعل المضارع 

  (  على  الحروف القوية الجهورة وذلك مثل  ألفاظه وتكوين حروفها يعتمد كثيراًفيوالشاعر 
  وتعبيراًوهذا يعطى القصيدة قوةً) الباء  _ الطاء _ الظاء _ الضاد _ الجيم _ الدال المشددة 

  . النفس اإلنسانية في بليغاً
 حدث ولما اويوعى العقول لم، مائر وهذا ليوقظ الض، وتتكرر أساليب االستفهام لدى الشاعر 

  : ومن ذلك قوله الصهيونيسيحدث من جرائم ناتجة من غطرسة العدو 
كُذْ تَْلهرونبِاْذَ مقْتَلْ اَحتِلي        في)درِياْ يــــسنِي(ى ِإفْورِب؟ِلي  

  .رسين إذا سؤال مفتوح وموجه لكل من أراد أن يتعرف على همجية الصهاينة المتغط
  : قوله في نهاية القصيدة يوجه سؤاالً يحتويه األمل وتنبع منه الحيرة وذلك فيومن ثم 

  ؟خيٍل دلَّ كُلمِالس بِ الْيفالسوا         بِعدر ييكَ اْنَِلاْج رِبهِ يىتَمفَ
  

  
  
  

____________  
  .137ص،خماسيات المقاومة،محمدصيام)1(
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  :بة ومما قاله صيام في النك
   

ْلهالْرِكُذْ ي عرالْب هاِئزنَ اْكَمَ ياَّ ؟          َأمالجـَو   مــــاِئ غ
وواِإلُلاِئس غْ تَالمِعقُرف التَّي بحِجالْ ومــــــــــزماع!ْ  
ـَالْاتُ يوِ قَاْجيه الْي فاُلطَب اَألاْنَشُويجفَ   ماِئــــــــــزع
وعوِإل_ ا نَدراَألادة اِلطَب _ سفَولُّظَ ير اغــــــــــم  
     قُاْنَ بِاْذَِإو دامنَ              ــــهكَيرِج تَاْ ميرِجــ الس1 (ماِئو(  

يستفسر فيه الشاعر ، في القصيدة السابقة أورد صيام لفظ هل في بدايتها وهو أسلوب استفهام 
  .وهو عبر أسلوبه هذا يعطي المتلقي مساحةً من التفكير ، ائم عن تذكر العرب للهز

التي غرقت في ، وفي استكمال القصيدة يستخدم الشاعر الفعل تغرق لينسبه لوسائل اإلعالم 
واستكمل ، وهو بذلك أعطاها ديمومة واستمرارية ال تنتهي ، تبجحها ومزاعمها الباطلة 
وهو ،حيث قرنها بعزيمة جيشنا البطل ، لفظ الهيجا ومثال ذلك ، الشاعر نظم ألفاظه القوية 

  .بذلك يعطيه صفة القوة األكيدة 
  :وفي مثال آخر في أمر النكبة أيضاً يقول الشاعر واصفاً لخيمة الالجئ 
نـينالس  رم لَىتْ عدمص التي لْكت يتمخَي نم  

واَلْح هجو يارِ فباَلْج اْرِدكَاَلْمنـــيعمَأج ثاْد  
ـنيددرم  نوَأرـَــــز   وبني فيهاْ كُّل يومٍ ي

 لَوو يطَناْ وي ودنَعس _ كبر شَاء إن _ينح دعب  
يناْلَمِللْع  ةاْحـــــربِص يتصق َأكْتُباْ سنْهم  

 ّل مكي بٍ لَنشَع نبفََأنَاْ الَــيني  لَنو الجهاد ن  
  )2(ولَسوفَ يشْعلَهاْ لَظَى حتَّى يعود ِإلْى اَلْعرِيــنِ    

في القصيدة السابقة ترد األلفاظ القوية المعبرة عن النفسية الصامدة المصاحبة للشاعر واأللفاظ 
  ) العرين – لظى – يكلُّ – يزأرون – الجبار – المارد –صمدت ( هي 

وتتبعه العزيمة وكل ذلك يعطي للنفس اإلنسانية ، من وحي األلفاظ السابقة يتولد اإلصرار 
علي درب المقاومة سمة التحدي لجبروت وظلم العدو –الصابرة والصامدة -الفلسطينية

   .الصهيوني المتغطرس
  :أما عن أمر النكسة فيقول الشاعر 

________________  
  .81ص،ذكريات فلسطينية،محمدصيام)1(
  .83ص،ميالد أمة،محمدصيام)2(
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درو َأخْذ يف ننَـــــــحو التَّعيس اْنريزح يْأتي  
شَدو خَــــــــاءِإر نبِي العروبة يناْتُ براْدبمو  

  في جزرٍ ومد_ حاُل العــــــالم العربي _ والْحاُل  
  رِيفَاْنتَظ ساْ قُدييتَرِدتَس ـــــــنَاْ كَيبشَع كَتَاْئب   

 دج  أي نْهم سِإذَاْ التـــــفاوضِ لَي يوفيِ الس1(      بِظَب(  
في القصيدة السابقة استعمل الشاعر الفعل يأتي وهو داللة االستمرار للحزن الشديد الذي 

واستخدم الشاعر أسلوب النداء ، يان يصاحب النفسية العربية كل ما تجدد موعد حزيران باإلت
وقد استخدم الشاعر لفظ تستردي وهو لفظ ينبع بالقوة واإلصرار ، يا قدس وفيه تعظيم للقدس 

  .والعزيمة األكيدة 
  :وفي قصيدة أخرى يقول فيها 

  
  وُل ِللْــــعربِفَمن يجدد هذَاْ الق)             السيفُ َأصدقُ ِإنْباء من   الكُتبِ      (

        ومن يعلْمهم أن البطولةَ   فــي            ِإجادة الطَّعنِ الْ في جولة الخُــطَبِ
        وأن عزتهم لَيســـتْ   بِكَثْرتهم           ُأو في التَّفَاْخُرِ بِاألعراق والنَّــسبِ

الغ يف ـبِ      َأوتَث لَـمو َضتَنْه فَـلم قَاْبالر عتْ           لَهذٌُل ِإذَاْ خَض نَيفَالْغ نَي  
ـَبِ          بْل إن عزتُهم في االنْتفَاْضِ علَـى          كُلِّ الغُزاْة بِالْ خـــف والْ  ره

 مههِـــــمي مه كُني نَاْ لَماْددالطربَِأج اللّهوِ و يالْ فالطَّعامِ و يالْ ف           
   بْل كَاَن ذهنَهم الجياشُ منْــصرِفَاً           ِإلَى الشَّجاعة واِإلقْداْمِ و  الغَـــلبِ

     اللجبَِ  كَاْنُوا ِإذَاْ جحفٌَل يلْقَــــاْهم لَجِب          الْ يعبثُون بِذَاْك الجحـــفِل
    فَماْ الذي جعَل األيـــــام تَبدلُنَاْ          بِماْمضى ماْ نَرى من وضعنَاْ  اَلْخَرِبِ
   سَألْتُ ُأمتنَاْ عن كُــــلِّ ذَاَْك وذَاْ          عماْ َألْم بِهاْ عن حاِْلـــهاْ   اَلتَّرِبِ

  نْتَ وقَد سدتَ الورى  حـقَباً         ويتَمسى عزك في اَألكْوانِ لَم   يغـبِ      وقُلْتُ َأ
   وَأنْتَ صاْنعةُ اَألجياِل من   زمــنٍ          وُأمة الصبرِ في اَألحـداث والنـوبِ

  )2(جنٍ         َأومَأتْ لَّلذي يجـــرِي ولَم تَجِبِ      ماْ صاْر في مقْلَتَيهاْ الدمع من شَ
وتلك اللفظة إنما يعلن من خاللها الشاعر عن الشخصية ، استهل الشاعر قصيدته بكلمة السيف 

  وفي أسلوب استفهام يستفسر، الفلسطينية المقاومة ؛ التي ترفض كلَّ الحلول سوى حلَّ السيف 
   

_____________  
  .65ص،خماسيات المقاومة،مدصياممح)1(
  .123ص،االغتيال منهج االحتالل،محمد صيام)2(
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فَمن يجدد هذَاْ (عن َأحد يذكر العرب بأمر السيف الذي هو الحل األمثل ويتمثل ذلك في قوله 
ويستكمل الشاعر بأسلوب استفهام آخر يستفسر فيه عمن يعلم العرب ،  ) القوُل ِللْـــعربِ

 ومن بعد ذلك ينتقل الشاعر إلى استخدام أسلوب ،  ال في كثرة الخطب القتالالبطولة في أن
وإنما عزتهم ، التوكيد ليثبت به أن العزة ليست بالكثرة أو بالتفاخر باألعراف أو في الغنى 

  .تكمن في االنتفاض على كل الغزاة بال خوف أو وجل 
  : وذلك في قوله ومن ثم ينتقل الشاعر إلى أسلوب النفي لم

  لَم يكُن هم يهِـــــمهم          الْ في الطَّعامِ والْ في اللّهوِ و الطربِ
  .ينفي عن أجداد العرب الصفات الدنيوية الزائلة وهو في ذلك 

وذلك في نفي صفة الجبن عن أجداد العرب وإثبات الشجاعة ، وأيضاً يستخدم أسلوب النفي 
  .صفة لهم 

يقول الشاعر صيام االنتفاضةا في أمر أم :  
  

هاْرجنِْفا عمس قَد ناَلْكَوو هاْرقَر طَىَأع ُل قَداَلْجِي  
هــاْرسم   َأىرو د خَطَهدبِاإلسالمِ ح النَّشءو  
هاْرع   نْهفَةُ عيالنَّظ األيدي وحِلتَم به باَلْشَّعو  

********  
هاْربِكُلِّ  ح نْبِتُـــوني طَاُْل الحجارةتُ َأبَأيرو  
  ويفَاْجُِئون بني اللقــيطَة غَاْرةً من  بعد غَاْرةْ
  كَالْجِن تَبرز في الْمغَاْوِرِ تَاْرةً وتَغــيب   تَاْرةً

********  
   يخْـــفي  انْبِهاْرهوالْعاْلم اَلْعربِي مذْهوٌل والْ

  إن العرض عنْوان الحضارة، وسالْمه ِللْعرضِ 
ةاْراْ ِللْخَساْ يبِه عمنَس لَم   السيخوى   و يجفَالم  

  )1(تَحياْ  اَلْحجاْرة ، فَحجاْرةُ اَألطْفَاِل غَطَّتْ صوتُهاْ    
،  بالفعل أعطى لينسبه لجيل الحجارة وهو بذلك يعطي صدور القرار في بداية القصيدة السابقة

  .وهو قرار االنتفاضة صفة القوة والثبات 
وهو أيضاً ،  ) والكون قد سمع انفجاره( ومن ثم يستخدم الشاعر لفظ انفجاره وذلك في قوله 

  .لفظ يعطي صفة القوة والتحدي والصمود 
___________________  

  .37ص،مة االنتفاضةملح،محمدصيام)1(
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وذلك ليزيد المعنى ، والشاعر في نهاية البيت األول يستخدم أسلوب توكيد بأداة التوكيد قد 
  .تأكيداً 

وهو بذلك يؤكد ويجزم أن جيل الحجارة قد ، وفي البيت الثاني يستخدم الشاعر لفظ النشء 
الشاعر اللفظ هب وفي البيت الثالث يستخدم ، تشرب سمات الدين اإلسالمي منذ الصغر  

ويواصل الشاعر استخدام األلفاظ المعبرة ، وذلك ليعطي للمعنى قوة حقيقية ال تخمد وال تهان 
فهو بذلك يعطي أبطال الحجارة  ، )ورأيت أبطال الحجارة ينبتون( والموحية وذلك في قوله 

  .سمة التجذر والرسوخ في األرض 
ولفظ الجن هنا يوحي بمدى الخفة  ، )كالجن تبرز( ويستخدم الشاعر أيضاً لفظ الجن في قوله 

  .وسرعة البديهة لفعل المطلوب 
وأسلوب ، ) ال يخفي انبهاره ( ويواصل الشاعر استخدام األساليب المتنوعة منها أسلوب النفي 

لم نسمع بها ( وأيضاً أسلوب النفي في قوله ) إن العرض عنوان الحضارة ( التوكيد 
  ) .ياللخسارة

  :ع أوسلو يقول الشاعر وفي موضو
  شُهداُؤنَاْ رفَعوا رُؤوس شُـــــــعوبِنَاْ في  كُلِّ ساْحٍ
  ودماُْؤهم قَدر يجلْجُِل في اَلْمســـــاء    وفي الصباْحِ
  يدعو الشَّباْب ِلينْــفُروا        كَاَلْعاْصـفَاْت  من اَلرياْحِ

  قُدسِ ِلَألقْصى نُضـــــــــمد  ماْ يبزُ من اَلْجِراْحِِللْ
  )1(إن بِاَألظَاْفرِ والنُّيوبِ َأو اَلْخَنَــــــــاْجِرِ  والرماْحِ    

التي تؤكد صدق القضية ، يستخدم الشاعر في هذه القصيدة األلفاظ القوية ذات الداللة المعبرة 
 –قدر ( وتلك األلفاظ هي ، ومقاومة أصحاب الحق ، فلسطيني الصامد وعنفوان القلب ال، 

  ) . الرماح – الخناجر – النيوب – األظافر – يبز – تضمد – العاصفات – ينفر –يجلجل 
  

  
  
  

  
  

  
_______________  

  .77وص76ص،االغتيال منهج االحتالل،محمدصيام)1(
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  :الموسيقى : ثانياً 
 به وموضوعات تعطيه فوق أهميته اهتماماً بالغاً وكذلك دواله          الموسيقى فن له جماليات خاصة    

وقد التزم بها شاعرنا محمد صيام في أشـعاره ويعتبـر   ، التي يلتزم بها الشعراء في أشعارهم   
واكتشف لها أنماطاً موسيقية عن المحتـوى       ، أول من جرد القصيدة العربية      ، الخليل بن أحمد    

  .الشعري 
كما استطاع أن يكـشف  ، ئد التي تتفق في موسيقاها وزناً سماه البحر        واستطاع أن يحدد للقصا   
  ) .1" (وعن األنماط الموسيقية لكل بحر ، عن خمسة عشر بحراً 

  : وتتمثل الموسيقى الشعرية في إطارين أساسيين 
  . التوافق اإليقاعي الذي يمثله الوزن –األول " 

ق مخارج الحروف في الكلمة والجملة والبيـت  الذي يتمثل في تناس،  التوافق الصوتي  –الثاني  
  : ويتمثل هذا التوافق الصوتي في مظهرين ، الشعري 

  . توافق صوتي يحاول فيه الشاعر اختيار كلمات بعينها ليحدث بها جناساً صوتياً –األول 
الذي يتحقق من خالل ما يسمى باإليقاع الداخلي للكلمات الـذي           هو  ،  توافق صرفي    –والثاني  

  ) .2" (ثل في توافق الوزن الصرفي لأللفاظ في البيت يتم
، وتعتبر الموسيقى من التجارب الجمالية الرائعة والتي تعطي العمل الفنـي جمـاالً ورونقـاً                

وكما هو معروف فالموسيقى تنقـسم      ،  والسامع أثيراً جمالياً ال ينضب       القارئوتترك في نفس    
ذلك اإليقـاع   " فأما عن الموسيقا الداخلية فهي      ، ة  موسيقا داخلية وموسيقا خارجي   : إلى نوعين   

وبمـا  ، بما تحمل في تأليفها من صدى ووقع حسن         ، الهامس الذي يصدر عن الكلمة الواحدة       
وهـو  ، وتقارب المخارج   ، وبعد عن التنافر    ، وانسجام حروف   ، ودقة تأليف   ، لها من رهافة    
  :د انتهوا إلى قواعد في دراستهم لها أهمها وق" فصاحة اللفظ"  يندرج في باب –عند البالغيين 

وال تثقـل علـى     ،لتكون رقيقة عذبة تخفُ على اللسان       ، خلوصها من تنافر الحروف      -1
 .السمع 

 .وألفتها لالستعمال ، خلوصها من الغرابة  -2

 ) .3....." (خلوصها من الكراهة في السمع  -3
 

_________________  
  .9ص،م1989، 1ج، راسة فنية وعروضية د، موسيقى الشعر العربي:حسني يوسف)1(
  .12ص:السابق)2(
  .74ص،دار الحصاد للنشر والتوزيع، م 1989، 1ط،اإليقاع في الشعر العربي:رجي عبد الرحمن آل)3(
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  :وأما عن الموسيقا الخارجية 
، مفـاعيلن  ، مـستفعلن  ، فعولن ، فاعلن  : ( التفعيلة هي توأم الوزن وهي عند الخليل ثمان         " 

  .)1) (مفعوالتن ، فاعالتن ، متفاعلن ، لتن مفاع
مـع اتحـاد   ، وباختالف المعنى تتنوع موسيقى اإلنشاد ، وموسيقى الشعر ال تنفك عن معناه      " 

بل وجودها رهين بالبيت فـي      ، أو تفعيلة مستقلة    ، فال وجود لمقطع صوتي     ، الوزن واإليقاع   
  ) .2... " (معناه وموقعه من أقرانه 

  .ألنها سر جمال الشعر العربي ، لشعر أمراً يصعب التهاون فيه وتعد موسيقا ا
ال يدعو إليها غيـر  : وقد هاجم العقاد الدعوة إلى إلغاء األوزان ذوات البحور والقوافي وقال        " 

، عاجز عن النظم الذي استطاعه الشاعر العامي في نظم القصص المطولـة          : واحد من اثنين    
وسيرة الزير وغيرها مـن الـسير المـشهورة         ، السيرة الهاللية   والمالحم التاريخية من أمثال     

والشاعرة العامية فـي نظـم      ، أو عاجز عن النظم الذي استطاعه الشاعر العامي         ، المتداولة  
وأمثال الحكمة والنصيحة على ألسنة المتكلمـين باللهجـات         ، ونواح المآتم   ، أغاني األعراس   

والملكة ،  من يعجز عن هذا القدر من السليقة الشاعرية         وال خير للفن في كالم يقوله     ، الدارجة  
ويترك النظم وشأنه بدالً من هدم الفـن        ، وأحرى به أن يأتي بما عنده في كالم منثور          ، الفنية  

  ) .3" (كله وما حرمان اللغة من آثار القادرين عليه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

________________  
  .61ص: السابق)1(
  .173ص،م1996،لشعر العربيموسيقا ا:محمودفاخوري)2(
  .80ص ،م2002، بستان المعرفة ،مالمح التجديد في موسيقى الشعر العربي:عبد الهادي عبد اهللا عطية)3(
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وهذه اإليقاعات تحـدد مـسار العمـل      " والموسيقى عبارة عن إيقاعات جمالية مؤثرة ومعبرة        
نحو العمل الفني لالستكشاف وكـشف   اإلبداعي وتثير العملية اإلبداعية بإثارة االنتباه والجاذبية        

  ) .1" (خصيصة األشياء وطبيعتها الجمالية من خالل التجربة الجمالية 
ألن الفنـان   ، من خالل التجربة الجمالية واأللفية الفنية يتوحد الفنان والمتلقي ويتقاربا ويتآلفـا             

وكذلك ، ه لهذه التجربة    يتوحد ويتآلف مع التجربة الجمالية عند اإلبداع وإعادة اإلبداع ومعايشت         
وبهذا نجد توحـداً بـين      ، يتوحد المتلقي مع التجربة الجمالية عند تلقيه لهذه التجربة الجمالية           

وهكذا توجد التجربة الجمالية من خـالل األلفـة   ، الفنان والمتلقي وتوحداً مع التجربة الجمالية   
  ) .2(الفنية الصلة الجمالية بين الفنان والمتلقي 

وظل يستخدمها عبر مسيرة حياته  ،  استخدمها اإلنسان قديماًالتيوسيقى من الفنون المف" "
 أفراحهم فيفاستعملها الناس ، ليعبر بها عن أمور كثيرة يرى أنها ضرورية لنفسه ولغيره 

، كل ذلك بأساليب وطرق مختلفة توظف حسب الموقف ، وحروبهم وانتصاراتهم ، وأتراحهم 
 لغتنا في تستعمل  األولى أنفهي،  األمور البسيطة فيد استعملت وإذا كانت الموسيقى ق

ها تمنحها دفقة ألنَّ،  على الكلمة تأثير النغمة لها باعتبار أن، وخاصة الشعر ، الجميلة 
 الخليليفكان العروض ، ومن هنا وجد الشاعر أهمية هذه الموسيقى ، شعورية غير طبيعية 

  .)3"(وما زال يستعمله ، ية فترة طويلة من الزمن  سارت عليه القصيدة العربالذي

فالبنية الموسيقية للكلمات ،  الشعر تنبع من حسن اختيار األلفاظ اللغوية فيوالموسيقى 
   .الشعرية تتكامل مع البنية اللغوية الصحيحة

وهناك ما ، ثم قصيدة التفعيلة ، يعرف باسم القصيدة العمودية   هناك ماالعربي الشعر يوف
 المتمثل بالقافية األصلي للشعر هو الشكل العموديلكن الشكل ، سمى بقصيدة النثر ي

   .العربي الشعر فيوالشطرين وهو الشكل األول 
تتكون منها القصيدة عند العرب التي مقدمة البنى في البناء الموسيقى ويرى النقاد أن  ،وألن   

 تخرج من دائرة الشعر إلى دائرة الفن "الشعريالوزن  "النغميالقصيدة إذا فقدت العنصر 
 ، الفني يقصد به إلى الجمال الذيه الكالم الموزون المقفى ولذلك عرفوا الشعر بأنَّ ، النثري

وال تحجراً بل هو األقرب إلى ،  القصيدة العربية ال يعد تعسفاً في البناء بالموسيقى وأن
  ).4 (العربيخصائص الشعر 

_____________________  
  .74ص، م1999، 2ط،مكتبة مدبولي القاهرة، فلسفة الجمال ودور العقل في اإلبداع الفني :مصطفى عبده)1(
  .75ص، السابق)2(
  .19ص،جماليات القصيدة في الشعر الفلسطيني المعاصر:يحيى األغا.د)3(
  .90ص،م1993، مكتبة الخانجي ، 2ط، موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور:صابر عبد الدايم)4(
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  انتقل من مواقف الصمود واإلباء ،  نظمه قصائده الشعرية بمختلف المواقف فيلقد مر الشاعر 
  ومنها، ومنها إلى مواقف التضحية المتعددة  ، اإلسالميإلى مواقف الفخر واالعتزاز بالدين 

    . حياته فيإلى مواقف الحزن المختلفة 
على نهج القصيدة ، معظم قصائده في فقد سار ، نهج الشاعر محمد صيام الخليليوكان النظم 

وتشرب الفهم ،  الصادق الشعوريتمتع بالحس  اًالعمودية المختومة بقافية موحدة تعطى نغم
بمختلف أنواعها تأتى عفوية ال افتعال والقوافي األوزان الكامن خلف الكلمات المنظومة فإن 

   يعبروا عن فكرهم ومشاعرهم اعوا أنفالشعراء القدماء الكبار استط، وال تصنع ، فيها 
وكانت ،  ونظام التفاعيل الصارم والقوافيكأحسن ما يكون التعبير رغم أنهم التزموا بالبحور 

  ) 1(موسيقى قصائدهم تسير جنباً إلى جنب مع أهوائهم وأحاسيسهم واتجاهاتهم الفكرية 
 زمن في ال تتم هيأو  ،  تحتويهالذي فموسيقى القصيدة ليست عمال مستقال عن الشعور "

  .)2" ( لمن يرد تذوق الشعر أساسيما جزء إنَّ، مستقل ال تتمثل فيه الحالة بكل حذافيرها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  90ص، م1985،الزرقاء،مكتبة المنار،1ط،عضوية الموسيقى في النص الشعري،عبد الفتاح صالح نافع)1(
  137ص،ونهاألدب وفن،عز الدين إسماعيل)2(
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  هــــيناْد يو ُأسٍنْ ِإيَأ ىرولْ اَني ب يه       رِــاْج يالً الْاْثَ متَنْ َأتَنْ كُمكَ 
        كَومض راْنَ لَتْب فيَأ برِ الصمةًلَث         منعب ف يـَـ ساْهنْيجوـ منم آسيه  
  ــهـــيتَ  و صديف  اِهللاةوع دن ع      مه ونيكرِشْملْ اَني ب اِهللاىلَِإ وعدتَ
  )1(ـهـيف  اْـم بِْلمع تَو ُأهي فاْم ِلعمس  تَ     و َأءكاْـــد نْلبقْ تَملَش فَيرِ قُالْ    ِإ

 التي تمثلت فـي حـسن       وكذلك فإن القصيدة استمدت قوتها أيضاً من خالل الموسيقى الداخلية         
اختيار األلفاظ المتناغمة وكذلك التصريع الظاهر في البيت األول وقد ورد حرف الـسين فـي      

وهذا مما أضفى لمسة الحزن الحقيقية التي أصابت الشاعر لما أصـاب حـال   ، أغلب الكلمات  
وارد فـي  وكذلك فإن حرف الروي ال ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ظلم قريش وتعنتها           

القصيدة هو ياء المد التي تتناسب أيضاً مع سمة الحزن المسيطرة وكأن اآلهـات واألحـزان                
  .تخرج من قلب الشاعر وما يساعدها على ذلك هو حرف الروي 

 حنايـا  فـي أقوى دليل على إبانة الحزن الكامن التي التزم بها الشاعر والقافية المشبعة بالكسر   
   .الضلوع

  اْهــيصاْقَ َأن مهيِل ِإتْراْ طَكاْذَ           ِلاْهـيرِغْ يرِاْغَلْ اَباْ بكي اَألةُماْمح :وفي قوله   
         وتْشَشَّعف يهلْاَ واْتَخْمراْ دلُخقُ          فَـهرباْهم نر ساِهللاِلو ي حـــميه  

   تَبدو  معاِْلمـه          عشُّ اَلْحماْمة يخْفـــيه ويخْفيهاْ وَأصبح اَلْغَاْر الْ        
  )2(             وقصةُ اَلْغَاْرِ صاْرتْ عنْدنَاْ مثَالً           وكُلَّماْ ذُكر اَلْمخْتَاْر  نَروِيهــــاْ

فقد سار الشاعر في أبياته على ، الشعرية تتمثل القصيدة الجمال الموسيقي في عرض كلماتها 
  .مع الحالة النفسية للشاعر وترتيبها توافقياً ، وتيرة موسيقية نابعة من حسن اختيار األلفاظ 

وهي بدورها تعطي قوة ، والقافية التي التزمها الشاعر هي قافية الهاء المقترنة بألف المد 
وفى ،  غزوة بدر الكبرى فيى قصيدة قالها ينتقل الشاعر بعد ذلك إل، حقيقية صادقة للنص 

 يمازجه فرح القلب الذي،  على النصر الدائم حقيقيكلماتها وألفاظها اللغوية الرائعة تأكيد 
   :يلي يبين ما اآلتيوفى عرض النص  ، الحقيقي

بقَد رصيةُ َأدــماْجغَنُ  دنـياْـه  و      كْذراْيتنَ سحاْياْهنُ وحيـــيـه  
  اْهيرِاْج ينـ جِو َأسِنْ اِإلن مسنْ         ِإالْ   فُقاْو ماْهي فمه لَنوملسمالْفَ
  اْهيـمغْ  ييغبلْاَو تْقَلَطَنْ ايه اْه و       اْهـتياْوغ   يف شٌيرِ قُتْداْم تَدقَلَ
  ـهاْــيغطْي اً وعفْ داْهعفَد يسيلب        ِإاْهي فَنم ورٍد بِىلَ عموجهلْ اَىوِنْتَ

  
_____________    

  91ص،يوم في المخابرات العامة:محمدصيام)1(
  .94ص:السابق)2(



 

126 
 

ياْقاألرضِ  ب اْبعش ونَح فَرا     ولَوتُقاُع اْ َأونْهم ىوه نم ىوه تَّىاْح1(ـه(  
 نفـس   فـي جزم وتأكيد من قبل الشاعر يبعـث        )  سنحياها ونحييها  ( األلفاظ الواردة سابقاً   في

 القوة واالعتداد بالبطوالت المنتسبة لرسولنا الكريم عليه الـصالة والـسالم وصـحبه              القارئ
  .الكرام 

يام شاعر الحياة   واأللفاظ المتالحقة في هذه القصيدة هي بمثابة داللة مؤكدة على أن الشاعر ص            
وأنُّه شاعر واقعي يمتلك التـأثير      ، الدينية المتسمة باإلخالص لكل مجريات األمور بحذافيرها        

  .على النفس اإلنسانية 
 والمسلمين ثباتا وقوة اإلسالم تعطى والتي،  صفة القوة الالمتناهية إخفاءويواصل الشاعر 

   :الثانيلبيت  من االثاني الشطر فيوصمودا ومن ذلك قول الشاعر 
  اْهيرِاْج ينـ جِو َأسِنْ اِإلن مسنِْإ

 اإلسالمواالعتداء على ، حتى يؤكد مدى تمادى قريش بالغواية ) لقد(وجاء الشاعر بلفظة 
_ هوى  ( هي نسبها إلى قريش وأعوانها واأللفاظ التي، واستخدم الشاعر األلفاظ المتالحقة 

  .الهزيمة والتقاعس والتخاذل والخوف على قريش وأعوانها كلها تضفى صفة ) فر_ اعتقلوا 
 عند الشاعر اللغوي ثنايا تبيان وعرض الجمال في وما دام الحديث قد استرسل عن الموسيقى 

 األمور المتعلقة بالموسيقى حتى يكون الحديث عن كل تناول بعضفالبد من ، محمد صيام 
   . والموسيقى متكامالًاللغويمن الجمال 

  اْهاْـفَاْ ورِاْــتَخْملْ اَري خَن َأدع بنم         اْهاْـــطَّغَ  رِهدلْ اَيزخفَ دوه ياْمَأ
ـَتْزر باْهباْينْ        َأتْرهــــ ظَاْهداْقَح َأتْرد غَتْرآمتَ   اْهاْياْو  نَتْءاْـــ س
 َأولَعلْ اَنمفَطَصلْ اَىاْتَخْمرد ـــتُلَوهلَ        عقَى اْوعلْ اَقَفّ وِددَأنِي  راْـــساْه  
 َأولَصاْ النَّحسم نب دوٍ ومن  حرٍـض        فَنَْأوالنَّس ـقُالْ بِاســـَ سآنِراْواْه  
  ُأوغَلْ اَفَقَوزوو بِاْم يقَلْ اَنْلــَ بِلِئاْب        لَ عىه دىينِ الداْ ساْواْهاْـآخَ و2(اْه(  

من خالل حسن اختيار الكلمات المعبـرة عـن         ، ا بالنسبة للبنية الموسيقية الداخلية لألبيات       أم
وقد بدأ  ، والقصيدة تسير على نهج القصيدة العمودية القوية الصلبة المعبرة          ،  حينه   فيالموقف  

والقافيـة  ،  بالقصيدة   االبتداء في وهو بذلك نهج النهج الصحيح       الشاعر البيت األول بالتصريع   
تعطـى قـوة   _ كما تم ذكره سابقاً_ وهى بدورها ، اعتمدها قافية الهاء المختومة بألف مد      التي

   .للمعنى
  
  

_____________________  
  .100ص،يوم في المخابرات العامة :محمد صيام)1(
 .99ص:السابق)2(
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  :الرمز : ثالثاً 
 وسيلة إيحائية من أبرز وسـائل       الشعري رمزفال"  ،الشعري من تعريف عام بالرمز       البد يةًبدا

أو ، وهو يعنى محاولة تقديم حقيقة مجـردة  ،  ابتدعها الشاعر المعاصر التيالتصوير الشعرية  
  )1(" هيئة صور أو أشكال محسوسة في، أو فكرة غير مدركة بالحواس ، شعور 

فـالرمز   ، ليعبر عن تجربته الوجدانية والشعورية الحساسة     صر بالرمز   ويستعين الشاعر المعا  
وبـذلك فـالرمز أداة     ، شكل يتضمن أحاسيسه ورغباته وأحزانه يمثل به عما يختلج في نفسه            

  .الشاعر في رسم الصورة الشعرية وتقريب صورتها من المتلقي 
ن بمشاعر خاصة من خالل المعنـى   الكلمة إذا لم تشحألن،  ذاتها ال تكون رمزية فيوالكلمة  "

  ).2" (ال يمكن أن تكون جميلة، العام تبرز القيمة الفنية للكلمة 
وأداء ورونقـاً   ً  جمـاال الشعري   الشعر فإن للرمز إيحاءات ودالئل تعطي المضمون      وفي عالم   

ال تعتمـد  ، فإن الصورة الرمزية يكون من مهمتها أنها تقوم بإيحاءات متتالية  " ، خاصاً ولذلك   
ينتج ، على تشابه مظهري بين األشياء فليس الرمز أداة عقلية إلنجاز التعبير تنضم إلى غيرها               

فالشاعر قد يتخذ الرمز وعاء فنياً      ، من ذلك صورة استنتاجية تعمل في جوهرها على اإليحاء          
ـ                ذلـك   د مـن  تكون الكلمة هي البنية أو الخلية األولى لتتواءم مع سواها حين تقترن بها ليتول

والرمز يختص بالعمل الفني الذي نستطيع أن نستشف مـن خاللـه             ، )3" (تركيب فني جديد    
دالالت وإيحاءات تكون أبعد من المعنى القاموس اللغوي المحدد والمعروف ولكن ليس معنـى        

أن يتحول الشعر إلى دغل من التهويمات الغامضة أو إلى أحراش من التعمية بل عليـه                " ذلك  
قد العناصر الحية التي تكثف عطاءه وهنا يكون الغموض الفني الذي يتلمس مـا خلـف                أال يف 

  ) .4(الرؤية السطحية ويستشرف أفقاً أرحب تتخلق في رحابته معطيات تخصب هذا العمل 
ولعل أهمها يكمن حين يستولد الذهن      " وهناك محاذير في العمل الرمزي البد من االنتباه إليها          

 ما وسيتحول إلى مجـرد      لشيء الوعي فقط رحماً له فإن داللته مجرد إيجاز          الرمز متخذاً من  
 وبالمقابل إذا طغت الدالالت الرامزة واختلطت الصور وتـداخلت   الشيءتعبير إشاري هن هذا     

خطوط القصيدة وتحلل مفتاحها تحت ركام السرف في الغموض والضبابية فإن بناء القـصيدة              
  كالً تعبيرياً له مالمحه الخاصة وسوف تفشل في تخصيب المواقف تتخلخل لبناته وال يعطي ش

  
_______________  

  .59ص،األدب العربي المعاصر:كمال غنيم.د)1(
  .192ص،جماليات القصيدة:يحيي األغا)2(
  .181 ص180ص،معارف اإلسكندرية،لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر:رجاء عيد.د)3(
    .182ص:السابق)4(
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  ) .1" (ي كان من الممكن استنباتها في حقولها الت
بناء القصيدة يستلزم ويحتاج أن تجول فيه صور رمزية تبتعد عن مجرد الوصف كان وبما أن 

  .شاعرنا صيام في أشعاره يوظف بعض الكلمات الرمزية المعبرة 
ثية  رموز تراهي الرموز تنقسم إلى قسمين وكما هو معروف وبين أنوكما هو معروف 

وكذلك ، واألدبي ، والديني ، والشعبي ، والتاريخي ، األسطوريتشتمل على التوظيف 
  .الرموز الواقعية 

  :الرموز التراثية : أوالً 
 األغلب ذات ارتباط وثيق بوجدان فيوهى ، عناصر هذا التراث مكتنزة بالدالالت الموحية " 

بليغ األبعاد النفسية والشعورية لرؤيته عبر  الشاعر يسعى إلى ت فإنومن ثم، الشعوب والقرار 
  ) .2" ( تسكن نفس قارئه التيجسور من معطيات التراث 

حيث وظف ، ) ا فتحناإنَّ( لفظة في الدينيتوظيفه ،  قصائد الشاعر فيومن األمثلة الواردة 
  الكريم عندما فتح أمامه وصحبته بالد أم القرى مكة طيبلرسولناالنصر من اهللا عز وجل 
  :      اهللا ثراها وفى ذلك يقول 

                   
  اْهـــيناْعم  نياْ الدتْ عمدقَ وإالْ        اْـهــيقاْو بْلزِنْ تَملَو) اْنَحـتَا فَنَِّإ(
  اًيهـْجِوتُ واًنَاْذَي ِإحِتْفَلْ اَةرو سيف         هرِئاْــشَ بتْءاْ جىرـقُلْ اَم ُأحتْفَفَ
وشْتَاسعتْررِ قُهشٌيب ياْـــ قَنتْداْه     تُّشَقَاْنَ   وه جاْهاً رفنَ  ياْودـــياْه  
وجلْ اَشُيمفَطَصاآلالفُ (ى (جِـتَّمغَ ِل       اًهرِيةَكَّ م فاَي لصحاْراً ءهوِيتَـم   

 نتَّى ِإذَاْ َأماْ    حهياْعسم خَاْب  ا قُريشٌ فَــقَداْ        أماْغَتَهب انكْــــب3(اَلْر(  
  : أنواع الرمز 

ورموز أخـرى ال تـستغرق مـن        ، تختلف الرموز فيما بينها فمنها رموز مستغرقة للقصيدة         
  .القصيدة سوى تعديات بسيطة وينقسم الرمز إلى رمز كلي ورمز جزئي 

  : زئي الرمز الج: أوال 
إنَّه أسلوب فني تكتسب فيه الكلمة المفردة أو الصورة الجزئية قيمة رمزية من خالل تفاعلها                " 

فيؤدي ذلك إلى إيحائها و استثارتها لكثير من المعاني الخبيئة وتـشع هـذه              ، مع ما ترمز إليه     
____________  

  .188ص:السابق)1(
  .59ص،األدب العربي المعاصر:كمال غنيم.د)2(
  .114ص،يوم في المخابرات العامة :مد صياممح)3(
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، أو مواقف اجتماعيـة     ، الصور وتلك الكلمات الرتباطها بأحداث تاريخية أو تجارب عاطفية          
سطورية معنية وتراثيـة  اأو إشارات ، أو ظواهر طبيعية أو أماكن ذات مدلول شعوري خاص   

  ) .1(عامة 
بطة تعطينا داللة رمزية عما يكن الـشاعر فـي    إذاً فإن الرمز الجزئي يتكاتف في كلمات مترا       

  .داخله 
  : الرمز الكلي : ثانياً 

يتمركز على أرضه جل الصور الجزئية      ، هو معنى محوري شفاف مجسد في إحدى الظواهر         
ويربطها به ينبـوع التجربـة      ، وتشده نحو هدف جمالي منظور      ، التي تتوزع العمل الشعري     

  ) .2" (الشعورية 
  : الصورة الشعرية : رابعاً 

تعـرف الـصورة    "وتعـرف   " للصورة الشعرية جمالياتها الخاصة في إبراز الجمال الشعري         
وأن  ، حـسي وتجسيد ألحاسيس الشاعر وأفكاره المجردة بشكل    ، الشعرية بأنها رسم بالكلمات     

ـ          إنتاجهاالخيال عنصر هام من عناصر       ة  ؛ وأنها كما تعتمد المجاز وغيره من مقومات البالغ
 كي الحسييمكن أن تعتمد الوصف     .. التشبيه واالستعارة والكناية والتقديم والتأخير      _ العربية  

وذلك من خـالل اعتمادهـا علـى        ، توصل إلى خيالنا شيئا يتجاوز الحقيقة الخارجة لألشياء         
   ألفاظ ذات داللة في الوجدانية لتجسيد عاطفة الشاعر وفكرته وإشعاعاتهاطاقات اللغة 

  ) .3 "(حقيقية
من خالل تجربة الشاعر المعتادة حيث إن الصورة  ، طبيعيوالصورة الشعرية تنبع وبشكل 

 فيالشعرية تعتبر ترجمانا حقيقيا لما يجرى من أحداث تمخضت عن خوض الشاعر لتجربته 
  .الحياة 

وموروثه ، وتجاربه الشخصية   ، إذا فإن الصورة تعتمد على خبرة الشاعر ومشاهداته الخاصة          
  . صقلت نفسيته التيوالتراكمات  ، الثقافي

لقد آثرها التعبير القرآني    ، ولكنها ليست خاصة بالشعر     ، وبالتعبير بالصورة خاصية شعرية     " 
ولنقرأ هاتين اآليتـين مـن      ، واعتمد عليها المثل كما فضلتها الحكمة       ، والحديث النبوي كثيراً    

  تغاء مرضاة اهللا وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة ومثل الذين ينفقون أموالهم إب: (سورة البقرة 
_______________  

  .184ص،م1988،مكتبة الفالح،التصوير الشعري:عدنان قاسم.د)1(
  .186ص:السابق)2(
  .20ص،م1999،عناصر اإلبداع الفني في شعر عثمان أبوغربية:نبيل أبو على.د.1)3(
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أيود ، ابل فطل واهللا بما تعملون بصير       بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها و         
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها األنهار له فيها من كـل الثمـرات                   
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين اهللا لكم اآليـات                

  .) 1" (وللقرآن صور بيانية وغير بيانية ) . لعلكم تتفكرون 
بعد ذلك العرض والحديث عن الصورة الشعرية بشكل عام البد مـن التعـرج علـى أهميـة            

أو وجه من أوجه    ،  طريقة خاصة من طرق التعبير       – بهذا الفهم    –الصورة الفنية   : " الصورة  
ولكـن أيـاً   . تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير ، الداللة  

  .فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى ، أو ذاك التأثير ، صية كانت هذه الخصو
فإنـه سـيجدها    ، وكما مر سابقا واتضح لكل من اطلع على الكلمات الشعرية لمحمد صـيام              

 الحـل   فـي واإلخـالص لهـا     ،متمخضة عن تجربة شعرية اتسمت بحب القضية الفلسطينية         
 بها الشاعر نفسه كما مر بهـا الـشعب           مر التيواتسمت كذلك بالظروف الصعبة     ، والترحال  
 بأسره من حيث الظروف السياسية واالجتماعية وغيرها من المـؤثرات الخارجيـة             الفلسطيني

والداخلية وإذا كان االطالع على الصور الشعرية للشاعر محمد صـيام فـسنجدها تمحـورت      
   .الصهيونيتالل  شن الهجمات اللفظية الممزوجة بالنفسية الكارهة لسياسة االحفيوتركزت 

والصورة الشعرية تنقسم إلى صورة شعرية جزئية وصورة شعرية كلية أمـا عـن الـصورة                
تفاوت الشعراء في توظيف أنواع الصورة الفنية الجزئية والكلية لتـشكيل           : " الشعرية الجزئية   

عندهم توظيف الصورة المفردة الجزئيـة التـي تعتمـد علـى            وقد كثر   ، الصورة ومكوناتها   
  ) .2" (ميض العابر في ثنايا القصيدة الو

التي تُدق وتصغر في مجمل اللوحة لكنهـا إن         ، والصورة الجزئية أشبه بالمنمنمات الزخرفية      
  ) .3" (حسنت تشكل زينة اللوحة ورونقها 

  :تفنَّن الشعراء منهم شاعرنا صيام في رسم الصور الجزئية المعبرة الجميلة والتي تنقسم إلى 
وهي عبارة عن تبديل بـين صـفات المحـسوسات والمعنويـات             : اتتبادل المدرك  -1

  .واإلنسان مما ينتج عنها ما يعرف بالتجسيم والتشخيص والتجريد 
  : ومن مثال التشخيص قول الشاعر 

الماَلس اَلْقَلَم شْطُبلْياَلْكَالْمِ             و نع اْناْ ِلسفْ يق  
عيضي ذْره مهالْماْمِفَسهالسو ـــــــــنَّةاَألس عم   

__________________  
  .16ص،دار المعارف،الصورة والبناء الشعري:محمدعبداهللا)1(
  .29ص،األدب العربي المعاصر:كمال غنيم.د)2(
  .30ص:السابق)3(
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ؤامتُ اَلزـــــــواْ اَلْمكََأنَّه عوماَلْج ياْذه ضلْتَنْتَفو  
  )1(قُوَل ِللدنْياْ بِمجمـــــــــــــلهاْ وتُعلن ِلَألنَاْمِلتَ     

ففي تلك القصيدة يشخص الشاعر القلم بجعله إنساناً يشطب الصنيع والعبارات المرفوضة 
  :ويواصل الشاعر في قصيدة جديدة سمة التشخيص وذلك في قوله 

          وجمعتْ كُلَّ مغْرورٍ وموتُورٍواستَقْبلَتْه ثَقيفٌ ياْ ِلخَيبتهـاْ 
  واستَبسَل اَلْصحب كَلُّهــموا        وشَمروا ِلتَثْقيف َأي  تَشْهِيرِ
  )2(    فَِإذْ بِهاْ رغم ماْ َأبدتْه من جلَد        منْهوكَة بِين مقْتُوٍل ومْأسورٍ

يدة يشخص الشاعر مدينة ثقيف ويعطيها فعل اإلنسان الذي ينبع الشَّر من داخله في تلك القص
  .وهي تستقبل رسول اهللا صلوات اهللا عليه وسلم 

  : ومن ثم ينتقل الشاعر بنا إلى قصيدة جديدة يقول فيها 
ياْداَألع النُّفوسِ حميةً ضد يثُ فعبي اْنضمر  

  برز في الدفـــاعِ عن البالدويثيرهاْ حتَّى تَ
  آياْته منْذُ كَاْن فتح وانتصــــاراتٌ  تناديِ

 الفساد و التخلف هجو يف ـدوا كَاُألسرنْفي 3(     أن(  
بإعطائه سمة البعث في النفس ؛ في تلك القصيدة السابقة أيضاً يشخص الشاعر شهر رمضان 

ي نفسية إنسان آخر الحمية ومجابهة األعداء وعدم الخضوع والتذلل أي وكأنه إنسان يبعث ف
  .لهم مهما كان األمر 

فمن المالحظ أن معظم معارك المسلمين أيام ، يصور الشاعر شهر رمضان بشهر الفتوحات 
كانت تقع في شهر رمضان فهو كما شهر عبادة ، وبعد النبي  النبي عليه الصالة والسالم 

فالنفوس في شهر رمضان كما يقول الشاعر تنبعث فيه ،  فتوحٍ وانتصارات وصوم شهر
، الحمية لألوطان للدفاع عنها ورفع الظلم فيشبههم باألسود التي تنفر وترفض التخلف والفساد 

، وما اليوم حاصل من فساد وظلم في األرض ، فهو يربط بما كان قديماً من شجاعة لديهم 
بيه فيحذف المشبه وهو المسلمون قديماً ويذكر المشبه به وهو األسد وبذلك نجده يستخدم التش

  . وأتى بصفة من صفاته وهو النفر والهجوم الشديد الغريزي تجاه كل عدوٍ له 
  :تقانة التجسيم  -2

_____________________  
  .76ص،االغتيال منهج االحتالل:محمدصيام)1(
  .153ص،1ج،ذكريات فلسطينية:محمد صيام)2(
  .135ص:ابقالس)3(
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بمعنى ، وتقوم على تجسيم المجرد     ، تعتمد تبادل اإلدراك بين المعنوي والمحسوس       " وهي  
منحه وهو ال يتملك البعد المادي المدرك بالحواس الخمسة جسماً يمكـن إدراكـه بتلـك                 

مما يضفي لوناً من الواقعيـة علـى        ، الحواس من رؤية أو سمع أو شم أو ذوق أو لمس            
  .) 1" (المعاني 

  :ومن األمثلة على ذلك عند الشاعر صيام قوله 
شَاءاْ يشَ كَميعي أن عطْمي كَاْنو قيفقَطَ اَلْرس  
بِ  السـماءغَض نم هيمحي ظَاْمهن أن نظيو  
بِالبقــــاء  لَمحي هوو العدالة دي لَتُهتَنَاْوو  

  )2(يرِ يهوِي اصطَاْده شرك   القضاء       فَِإذَاْ بِه كَالطِّ
وذلك ، في تلك الكلمات المتتابعة في قصيدة الشيخ صيام يجسم لنا مصطلح شرك القضاء 

  القضاءي اصطَاْده شرك فَِإذَاْ بِه كَالطِّيرِ يهوِ:         في قوله 
  . وهو بالتالي يعطي شرك القضاء صفة التجسيم والتجسيد 

شعرية متعددة العناصر فيجمل نهاية فكر شاعر في تلك القصيدة وبشكل عام يرسم صورة وال
وبذلك شبه مآل اإلنسان الماركسي الذي يدين باالشتراكية ، كامل بحال طير سقط في شرك 

وبذلك أوصل ما  ، وال وجود هللا إلي الفشل والسقوط الذي يحققه قضاء اهللا الذي ال عدل سواه
  .مركبة يريد في صورة 

  :وفي ذلك قوله ، أيضاً يواصل الشاعر عرض قصائده الشيقة 
  أن الظلم يمكن أن يعمر ُأو يسود: من قَاَْل 

ــقُودح  اْ قَلَمهخْطُوالشعوبِ ي َأفْكار أن َأو  
السدود و اْ الحواجزفْهقتُوس متَهبغَض أن َأو  

  )3(اد الشَّرى تَرضى بِهِيمنَة  الـقرود      َأو أن أس
، في القصيدة السابقة يعطي الشاعر آساد الشرى صفة التجسيم باإلدراك المعنوي والمحسوس 

  : وذلك في قوله 
كَالطِّي فَِإذَاْ بِه ه شركطَاْدصا وِيهرِ يالقضاء  

  
  

_____________  
  .32ص،راألدب العربي المعاص:كمال غنيم.د)1(
  .17ص،سقوط الرفاق:محمد صيام)2(
  .18ص:السابق)3(
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  : تراسل الحواس-3
ومن ذلك ، ) 1" (تقوم على وصف المبدع المدرك حاسة بما يوصف به مدرك حاسة أخرى " 

  : قول الشاعر صيام 
وهمدفََأع الدماء اتريحب لَىيقُ عفقَطَ اَلْرس  

 ر أنغي برهي كَاْديوهِلُوهــمي  رِفَاْقه لَم  
قُوهالْحو   الزوءامِ تَلَقَّفُوه بِالموت النَّاسو  

 وهـذْكُري أن مهسنُفُو كَاْنَتْ تَهِد و الذيه2(     و(  
وكلها حواس متكاتفة ، فالشاعر في تلك القصيدة يجمع بين السقوط والهروب وعملية اللحاق 

  . بما يقرأ والسامع بما يسمع القارئ يقنع لتعطي نسيجاً تصويرياً
  : أما عن الصورة الكلية 

تعتمد الصورة الكلية المركبة على تنمية الصورة لتشمل بأجزائها المتناثرة والمنسجمة معظم            " 
و كأني بالشعراء يعمدون هنا إلى مراعاة االنسجام الفكـري والنفـسي     ، النص إن لم تكن كله      

التي توشك أن يكون كل منها صورة جزئيـة مفـردة منـسجمة مـع               بين التفاصيل الصغيرة    
الصورة الجزئية األخرى ومرتبطة بها وهي صورة تمكن الشاعر من إكمال الفكرة والعاطفـة              

كما تمنح المتلقي قدرة علـى معاينـة شـمولية للفكـرة            ، في حالة التعقيد والتداخل واالتساع      
  :ى ثالثة أقسام وتنقسم الصورة الكلية إل ) .3" (والعاطفة 

يساعد الشعراء على االبتعاد عن سطحية المباشرة مـن         : " البناء القصصي للصورة     -1
كمـا أنَّـه يبعـث التـشويق     ، جهة ؛ واإليغال في الغموض واإلبهام من جهة أخرى      

  :ومثال ذلك قول الشاعر ، ) 4"(والحيوية في القصيدة 
  ادينِــالمي   كِل فيِالكثر           بجندها  الشياطينِ مثُل انطلقتْقريشٌ

بق حياً تُلمم نطْ تَ  األحياءقَره        م نالقُ حول أم المجانينِرى طرق   
وقتْطُوثورٍ غار ب والنبي لكنَّ        ــه ه مطمئنحزونِــــم   غير  
  أفونِــ مقلبِ القود ح كلِّ غدرِن         مهسرح ي الغارِ فين م ثالثُفاُهللا 
    الزهراء وانكفأت         جحافِل انطلقت أباْثم الغدر ذٍل في 5(ونِــه   وفي(  

________________  
  .36ص،األدب العربي المعاصر:كمال غنيم.د)1(
  .19ص،سقوط الرفاق:محمدصيام)2(
  .38ص،األدب المعاصر:كمال غنيم.د)3(
  .38ص:نفسه)4(
  .95ص،ومةخماسيات المقا:محمدصيام)5(
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ففي تلك القصيدة يوضح الشاعر صيام قضية بحث قريش الماكرة عن كل من النبي محمد 
  .عليه الصالة والسالم ورفيقه أبي بكر عبر قصة شعرية مشوقة 

نابعة من ، يعتمد على الدوران في محور فكرة معينة : " البناء اللولبي للقصيدة  -2
، فالبداية لكل دورة بداية واحدة ، وحة موقف بعينه مع اختالف التشكيل ومكونات الل

  )1" (عند انتهاء كل دورة يعود الشاعر إلى نقطة البداية من جديد 
  : ومثال ذلك قول الشاعر

لنَباةُ اُألنحن فلســـــطينِ       وفيِ ملحمةٌي القدسِا ف أرواح وأبدان   
   مزدانرى الشـعبِسا ُأودم صن       وم مـــزدهر األبطاِلنا بدمِتاريخُ

     أغــصان الصبا تهتز        مهما بريحِ مرحبةٌ ألفَـهيد شَهدوا لكلِّاْفَ
لُألولَظْ َأ         ماْ معطرةٌحـــياتٌارى تَسمالس جناْ أو ماْ جرســجان   

  )2(وان عــــــناءضي بِ يدم لكِله        و  مكرمةٌـِل كُ لنا فيِم رموزهفَ    
في تلك القصيدة ينتهي من البيت الشعري بمعنى معين ليبدأ في بيت شعري إذا فالشاعر 

  .آخر بنفس المعنى 
  : البناء الدائري  -3

، أو لحظة نفسية ، يعتمد التصوير من خالل البناء الدائري على ابتداء القصيدة بموقف معين "
حيث يلجأ الشاعر من أجل ، صيدة به واختتام الق، ثم العودة مرة أخرى إلى الموقف نفسه 

  أو تكرار المضمون نفسه للفكرة التي ابتدأ ، تحقيق ذلك إلى تكرار األبيات التي ابتدأ بها 
  ) .3" (بها 

  :ومثال ذلك قول الشاعر 
ياربلي نَ لَسا سوذَ ِإاكــا النَ بِا استبداةُنَج  
نَفإليك َأجرفهْل بالشكاة س شكاةُـــل ااْنَتنفع  

  ادثاتُـالح   وداهمتهاأمتنا الخطوب بِعصفتْ
  اتُــ الرائح  الغادياتُ عليها العادياتُوعدتْ

  )4(وا ماتُواأسفاه : فقيَل! ؟أين الرجاُل :وتساءلتْ   
  .وذلك هو البناء الدائري ، فالشاعر هنا يكرر ويعيد عنوان القصيدة في ختامها 

_________________  
  .41ص،األدب العربي المعاصر:يمكمال غن.د)1(
  .139ص،خماسيات المقاومة:محمد صيام)2(
  .44ص،األدب العربي المعاصر: كمال غنيم.د)3(
  .128ص،خماسيات المقاومة:محمدصيام)4(
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  الخاتمة 
  

اإلخالص الديني هو النبع الذي تفيض به نفسية الشاعر وأعماقه وأحاسيسه حيث إنـه عـاش                
وذلك من خالل تتبعه أحداث السيرة      ،  األمين صلى اهللا عليه وسلم       مقتدياً ومحباً لشخص النبي   

  النبوية بكل أحداثها وتفاصيلها و ظهر ذلك بيناً جلياً واضحاً بين طيات سطوره الشعرية الدينية 
       يعتبر محمد صيام واحداً من أهم الشعراء الذين اسـتطاعوا بجـدارة إثبـات هـويتهم                

خالص الديني وااللتزام الوطني الذي قدم في دواوينه شعراً يبين مدى            شاعر اإل  إنَّه، الشعرية  
االنتماء الديني ومدي االلتزام الوطني وذلك عبر تناوله عدداً من الموضوعات وعلى رأسـها              

وبذلك غطى هـذا الـشعر مـساحة        ، موضوع الدين والوطن اللذين أوالهما اهتماماً ملحوظاً        
ألنه عاصر األحداث المتالحقـة التـي       ، ياناً على عصره    فكان شاهد ع  ، واسعة من دواوينه    

وأوجع ، وعايش القضية بكل تحوالتها     ، ولمس عن قرب التحوالت السياسية      ، صاحبت حياته 
واعتبر بشعره مقاتالً من أجـل كرامـة اإلنـسان الفلـسطيني          ، قلبه ظلم اليهود المتغطرسين     

 واإلصرار والتحدي في النفسية الفلسطينية      فجاءت أشعاره صوتاً مدوياً قوى العزيمة     ، وحريته  
  .المجابهة لغطرسة االحتالل الصهيوني 

اإلخالص الديني هو النبع الذي تفيض به نفسية الشاعر وأعماقه وأحاسيسه حيث إنـه عـاش                
وذلك من خالل تتبعه أحداث السيرة      ، مقتدياً ومحباً لشخص النبي األمين صلى اهللا عليه وسلم          

  اثها وتفاصيلها و ظهر ذلك بيناً جلياً واضحاً بين طيات سطوره الشعرية الدينية النبوية بكل أحد
فعبر عن أمـل الـشعب      ، وبذلك فإن شعر صيام دخل ساحة الواقع الفلسطيني بوعي وصدق           

وإثبات ذاته وحقه المـشروع     ، والتحرر من ظلم االحتالل الصهيوني      ، الفلسطيني في الوحدة    
والـضمير المتـيقظ    ، فإن صيام هو الصوت الصارخ من أجل الوحدة         إذاً  ، في العيش كريماً    

  .لمعالجة هموم الشعب الفلسطيني 
وقـد ظهـر   ، أما عن االلتزام الوطني فهو شاعر عايش هموم الشعب الفلسطيني منذ بـدايتها   

الحب الوطني في شعر محمد صيام حيث إنه لم يترك شاردة وال واردة من األحـداث التـي                   
الت تحدث إال وأعطاها حقها الكامل وذلك بنظم قصائده الوطنية الرائعـة التـي              حدثت وما ز  

، و أحـداث حـرب أكتـوبر        ، م  1967ونكسة  ، عالجت على الترتيب أحداث النكبة الكبرى       
وكذلك انتفاضة األقصى وغيرها الكثير الكثير من أمور الحصار         ، وأحداث االنتفاضة الكبرى    

  .ره من مجريات الوضع الفلسطيني المعقد وأمور الوحدة الوطنية إلى آخ
   لم يجد صيام وسيلة أرقى من الشعر الذي هو أسمى وسائل التعبير والتواصل مع اآلخـرين      

ويطلعهم أيضاً على همـوم     ، ليطلعهم على سيرة النبي عليه الصالة والسالم بإخالصه الديني          
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، اغة بلغة متينة وأسلوب جيـد   الشعب الفلسطيني بقصائد قوية اشتملت على كلمات معبرة مص        
  .ولم تخلو كتاباته الشعرية من عرض الصور المبينة للواقع والمجسدة لألحداث المتالحقة 

فعبر عن أمـل الـشعب      ، وبذلك فإن شعر صيام دخل ساحة الواقع الفلسطيني بوعي وصدق           
قه المـشروع   وإثبات ذاته وح  ، والتحرر من ظلم االحتالل الصهيوني      ، الفلسطيني في الوحدة    

ظ والـضمير المتـيق   ، إذاً فإن صيام هو الصوت الصارخ من أجل الوحدة          ، في العيش كريماً    
لمعالجة هموم الشعب الفلسطيني بقصائد قوية اشتملت على كلمات معبرة مصاغة بلغة متينـة              

مجسدة لألحداث  ولم تخلو كتاباته الشعرية من عرض الصور المبينة للواقع وال         ، وأسلوب جيد   
  :وأخيراً نعرض ألهم النتائج التي توصل إليها البحث ، لمتالحقة ا

فهو ينتمي إلى ، يعد صيام كغيره من الشعراء الذين جايلهم أو نهج نهجهم الشعري  -1
  .المرحلة الشعرية المعاصرة 

موهبة صيام الشعرية تعد وليدة أحداث جمة قد مر بها ومنها األحداث االجتماعية  -2
وكذلك األحداث الثقافية ، والتي صنعت منه شاعر الوطنية ، لصعبة واألحداث السياسية ا

واألحداث الدينية التي جعلته شاعراً إسالمياً يكتب كلماته ، التي صقلت موهبته ونمتها 
 .الشعرية ابتغاء مرضاة اهللا عز وجل 

 .الشاعر صيام شاعر مخلص وبكلماته الشعرية هللا عز وجل ولدينه ولوطنه وهموم أمته  -3

لشاعر صيام ملتزم بأمر وطنه ومل حلَّ به من ظلم االحتالل وكذلك هو رافع لواء ا -4
 .القضية ومدافع عنها بالكلمة القوية المعبرة 

وهي قريبة بمفرداتها من لغة الناس وحوارهم ، كتابات صيام الشعرية تنبض بالحياة  -5
تنفذ إلى قلوب وقد كفل هذا األسلوب من أساليب الصياغة لقصائد صيام أن ، اليومي 

 .المتلقين بكل يسر وسهولة 

للمسجد األقصى في شعر صيام أهمية بالغة حيث إنَّه لم يترك بخصوصه شاردة وال  -6
 .واردة إال وتحدث عنها 

الشاعر في شعره يحذر من األحزاب الخارجة عن نطاق الدين اإلسالمي ؛ فهي أخذت  -7
 .تهدر وقت وجهد الفلسطينيين 

  واألخالق اإلسالمية اآلداببر عن مكنون ديني هادف لزرع لغة صيام الشعرية تع -8

 .الحميدة 
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  ملخص الدراسة
 تبحث في شعر محمـد       ؛  تتكون من أربع فصول    ةية الوصفية التحليل  هذه الدراس  

  .صيام بين اإلخالص الديني وااللتزام الوطني 
 نبحث في حياة الـشاعر ومؤثراتـه الـسياسية والثقافيـة            :في الفصل األول   - 

  .واالجتماعية والدينية 
   عنى صيام ونظهر م ندرس اإلخالص الديني في شعر محمد:في الفصل الثاني  - 
  .اإلخالص الديني  
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  .في شعر الشاعر صيام ، الشعرية 
  . ة نظهر فيها أهم النتائج والتوصيات ثم نختم بخاتم
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Abstract 
 

       This descriptive and analytical study , which 
consist of four chapters , searches in 
Mohammed seyam poterys , which searches into 
the patriotic allegiance and religious devotion in 
his poterys . 
        In the first chapter , it explores the poet 
lifes and political , social , cultural affectives in 
his poterys . 
        In the second chapter , I studied the 
religious devotion in seyam poterys and appears 
the meaning of religious devotion. 
        In the third chapter , I explained the 
patriotic allegiance in Mohammed seyam 
poterys , and mention many Poet appears the 
meaning of  patriotism. 
        In the fourth chapter , I explicate the 
symbol , music , picture , and poeticalness 
language in seyam poetrys .   
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