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  اسDEFل

� �من �ّول� �الجزء �يديك �ب�ن �الفلسطي^�2"نضع �دب� �`ي �ودراسات �أبحاث موسوعة

�كبار�الشعراء�"الحديث �نتاج �من ي
ّ

Lا.ح� �الفلسطي^2 �دب� �`ي �أبحاث �عLى �وهو�يشتمل ،

ح�`ي�بlدنا�خlل�الست�ن�عاًما��خ�Tة،�وسيتلوه،�بعون�هللا،�جزء�وكتاب�القصة�وا.سر 

  .ثان�يتناول�أدباء�آخرين،��oيزال�بعض�الدارس�ن�يعكفون�عLى�بحث�إبداعهم

�للغة� �القاسم2 �مجمع �بادر�إليه �طموح، �ثقا`ي �مشروع �vصدار�ضمن �هذا يندرج

�الفلسطينّية �والثقافة �دب� �حقول �دراسة �إ�ى �و}zدف �الضّفة��العربية، �و`ي �الداخل `ي

الغربية�وغزة�والشتات،�ويعكف�عLى�إنجازه�كوكبة�من�الباحث�ن�`ي�مجال��دب�والنقد،�

ا�مفصلّية�جساًما،�ألقت�بظlلها�عLى�بlدنا�وشعبنا،�فجاءت�
ً
للحقبة�ال��2عرفت�أحداث

  .البحوث�جاّدة�تمتاز�با�صالة�وتتسم�بالتجديد

Lهتمام�با�دب�الفلسطي^�2ع��نه��- ى�اختlف�روافده�رسالة�ومسؤولية؛�رسالةيظل�

يعكس�واقع�ا.عاناة�ال��2يعايشها�الفلسطي^2،�ويشهد�ا.خاض�`ي�استقبال�فجر�مشرق�

وهو�مسؤولية�`ي�ظروف�هذا�التنكر�له،�. يطل�عليه�لتحقيق�ذاته،�و�عطاء�مع^��لحياته

اجه�وعطائه�`ي�كل�مما�نشهده�من�قريب�وبعيد،�فبات�من�الواجب�تحف����هتمام�بنت

  .فن،�و`ي�كل�مجال،�`ي�مس�Tة�vبداع�وvمتاع

�أن�ير�ى�أدبنا�ا.حLي،�رفًدا�منه�لدعم�هذا��دب،�ومواكبة�له،�
ً
oلقد�ارتأى�ا.جمع�أو

�القرائح� �وكانت �م�zا، �مصادر�يستقي �عن �و�ى� �مراحله �`ي �منقطًعا �دب� �هذا �نشأ فقد

� �و�ي �أدب، �تيسر�من �بما �تجود �`ي�القليلة �دب� �فمر�هذا �مل�و�لم،� �ب�ن �مراوحة `ي

رحلة�الكلمات�ب�ن�قبول�له،�وإعراض�عنه،�ح���إذا�بسقت�شجرته�وأثمرت�ثمًرا�مونًعا�

�صبوا�zا،�� �َتـنشد �م�zا، �يتجزأ o� �جزًءا �العربية �الدوحة �`ي �تكون �أن �إ�ى �تطمح أخذت

  .وُتنشد�أغنيا�zا
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�التعري �عLى �ا.وسوعة �هذه �`ي �الباحثون �ثحرص �دباء،� �ا.وجز��zؤoء �شرعوا�ف م

واهتموا�بالنوا ي�الفنية�والشكلية�`ي�ا.ضام�ن�ا.طروحة،�كما� بدراسة�vنتاج�وتصنيفه،

  .ذيلت�الدراسات�با.راجع�وا.صادر�مما��oغ^��عنه�`ي�كل�بحث،�و.ن�يرغب�`ي��س¡�ادة

أدبنا�هو�مكنوز�أدبي��وأخ�Tًا،�ف�lمشاّحة�أن�هذا�الجهد�`ي�استقصاء�نتاج�أعlم�`ي

يجد�فيه�ا.تلقي�مادة�تسعفه،�كما�يجد�فيه�شداة�ا.عرفة�رصًدا�قد�يعي�zم�فيما�يعكس�

  .لهم�هذا��دب�عن�معالم�`ي�واقعنا��جتما�ي�والفكري 

بعد�هذا،�فالشكر�موصول�إ�ى�كل�من�دعم�ا.شروع،�ح���خرج�هذا�ا.جلد�باكورة�

�وأ �والوفاء، �العطاء �نور �إ�ى �فلهم�رائدة، �ستشارية،� �التحرير�والهيئة �بالذكر�هيئة خص

كما�أشكر�السيدة�سائدة�أبو�الصغ��TعLى�إتقا¥zا�`ي�vخراج�. حسن�الثناء،�ووافر�الجزاء

  .الف^�2والتنفيذ

  

  ياس�ن�كتاني. د
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 كرمة�زع��  ديب�إدمون�شحادة�� 

  3 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

 الشعر�والن.- ب,ن�شحادةدمون�إ

  كرمة�زع��

  :حياته

� ��شحادة إدمون ولد �الكتب���3.2.1933ي �قراءة �ع�ى �نشأ �حيث �مثقفة، �لعائلة �حيفا �مدينة �ي

�ب �-دبية �متأثرً أنواعوا/طالعة �يتواَن��اها �لم �والذي �آنذاك �ال;:يد �دائرة ��ي �عمل �الذي بأبيه

  .العة�ال�JKأورGHا�لجميع�أفراد�عائلتهويتوقف�عن�ا/ط

� �عام �العائلة��1936ي ��انتقلت �الكتابةإNى �موهبة �بدأت �وفGRا �معيشية �لظروف �الناصرة �مدينة

�:Wوهو�_�يزال��ي�ا/درسة�إدمون تظهر�لدى�الصغ.  

�عام��إدمون  أكمل aKح� �الناصرة �الفرير��ي �مدرسة ��ي �ولظروف��1948دراسته حيث�اضطر�فGRا

� ��يخرج�أناقتصادية �الإNى ��ي �فعمل �العمل، �عامً نسوق �عشرين �/دة � اجارة �وكون�تزوج خhلها

  .عائلته�الصغW:ة�واستقر��ي�الناصرة

� �عام ���1970ي �اليوم aKوح� �ا/طالعة �وكتب �للقرطاسية �الحديثة �ا/كتبة �زال�) 2010(افتتح ما

  .يديرها

  :البدايات��دبية�والفنية

مما�دفعه�rن�* وروايات�الجيب" ألف�ليلة�وليلة"ثل�بمطالعة�الكتب�م�شحادةمنذ�صغره�بدأ�

�ي�ال;:امج��vحتفاليةيثقف�نفسه�بنفسه�وان�يكتشف�موهبته��ي�الكتابة،�فبدأ�يكتب�الكلمات�

  .ا/درسية

  .�1ي�ا/قابل�هوى�التمثيل�واشz:ك��ي�ا/سرحيات�ا/درسية�وال�JKكان�يخرجها�لهم�معلم�الحساب

جارة�التحق��ي�العمل�الكاثوليكي�و�ي�جمعية�تحت�رعاية�للنه�تلبعد�خروجه�من�ا/درسة�ومزاو 

يشz:ك��ي�التمثيل��ي�ا/سرحيات�ال�JKعرضها��أنالكنيسة��ي�الناصرة�حيث�فسحت�ا/جال�له�

                                                 

  .10.02.2010 حسب�أقوال�الكاتب��ي�مقابلة�شخصية�أجري�Gا�معه��ي* 

 
  .من�مدينة�الناصرة" اسكندر�شحتوت"معلم�الحساب�1



 4 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

� �مثل �العشرين �للقرن �الخمسWن �سنوات �وال;:امكة"�ي �الغزي�" الرشيد �الرحيم �عبد للسوري

)1898-1941.(  

شجعه�بعض��أنبعد��إ_ لم�يجرؤ�ع�ى�ذلك� �Gدف�النشر،�لكنه�خhل�تلك�السنوات�بدأ�يكتب

��1-صدقاء �ا/رصاد �مجلة ��ي �مقالة �منشوراته �لحزب�) بعينياتسال�- 1952(فكانت�أول التابعة

،�فشجعه�ع�ى�نشرها�آنذاك�إسرائيلا/بام�آنذاك،�وبعدها�كتب�قصيدة�ضد�هجرة�العرب�من�

� �زياد �توفيق �الراحل �) 1994-1929(الشاعر�والقائد �الجديد �مجلة �حال�) 2001-1953(�ي لسان

  *.الحزب�الشيو�ي،�وقد�تم�ذلك�تحت�اسم�مستعار�

  .بعد�كتابة�ا/قا_ت،�كتب�-غنية��ذاعية�وله�فGRا�خمس�عشرة�أغنية

��انضم �إNى �الناصرة ��ي �الحديث �أعماله�امhزًم �اصديًق ) 1975-1965(ا/سرح �وعن �عنه �فكتب ،

رجال�"من�تحليل�ا/سرحيات،�كذلك�عمل�كمساعد�مخرج��ي�مسرحية��اا/قا_ت�النقدية�وبعضً 

  ).1968- 1902(ا/عدة�عن�رواية�عن�رواية�-مريكي�جان�شتاينبك�" وف�:ان

با/سرح��اتيمنً (حيث�افتتح�ا/كتبة�الحديثة��م1970النوعية�عام��شحادةكانت�قفزة�)  -1970(

من�أدب،�فشحذ��قرءوابادلوا�الحديث�حول�ما�وفGRا�كان�يجتمع�الكثW:�من�-دباء�ليت) الحديث

�وينشر��شحادة �يكتب �أن �وتجرأ �ثقافته �الشعرية �دواوينه �وا/عاني(أول �الوجود ) 1973-تhحم

  .الرواياتإNى��وصل�إNى�أن�وبعدها�ا/سرحيات

�أصدر�جزءً  �-دبية، ��نتاجات �من �العديد �أصدر�عشرة��اكتب �الشعرية �الدواوين �فمن م�Gا،

 �ياثمانا/سرحيات�دواوين�ومن�
ً
  .2اومن�الروايات�ثhث

                                                 
1
  .عضو��ي�حزب�ا/بام�آنذاك�–منقذ�الزع��J: أحد�-صدقاء   

2
  :دواوين�الشعر  

   .1981 –أصوات�متداخلة�) ت. 1975حWن�لم�يبَق�سواك�) ب. 1973 –ي�تhحم�الوجوه�وا/عان) أ

  .1992 –مدارات�الغسق�) خ. 1989 –صهيل�ا/طر�) ج. 1985 –قمر�بوجه�مدين�JK) ث

  .1996 –الخروج�من�مرايا�العشق�والz:حال�) د. 1994 –مواسم�الغناء�وجراح�للذاكرة�) ح

  .2005 –ناضج�مختمر��ع�ى�ورق) ر. 2000 –لم�يعد�الوقت�حارًسا�) ذ

 



 كرمة�زع��  ديب�إدمون�شحادة�� 

  5 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

  :بداية

�الدراسة �هذه ��ي ��سأتطرق �كثف�إNى JKال� �الثhثة �-دبية �-لوان ��ي �وا/ضامWن �-شكال عرض

�بالشعر�وانتقا�شحادة إنتاجه �بدًءا  فGRا
ً
_�� �بصورة�إNى �وذلك �الروايات، �ال�Gاية �و�ي ا/سرحيات

  .شحادةإنتاج� بانورامية�مقتضبة�تسلط�الضوء�ع�ى�طبيعة

ع�ى�حده،�ومن�إنتاج��ما�من�التعمق�الكبW:��ي�كل�اا/تنوع�والوفW:�لربما�َحّدد�نوعً �شحادة إنتاج

يرغب�قراءة�ا/زيد�عنه،�سأرفق��ي�ال�Gاية�قائمة�بأعماله�-دبية�وا/راجع�ال�JKتداولت�كتاباته،�

  .إلGRامن�الرجوع��القارئ تمكن�

 2005 – 1973: الشعر

  :وبسلالشكل�و� 

  :التفعيلة�-أ

]� �أن �أرى �الشعر�أسلوبأنا ��ي �التفعيلة �نظم�... وحدة ��ي �وقدراتي �ورغباتي �توجهاتي يناسب

�- ... الشعر �ع�ى �ونظمت ��سلوبكتبت �الكhسيكي �هو�ما�... مقيد�أن©Jأحسست �القافية الªzام

  .1 ...]يكبح�جماح�شاعري�JKوانطh»ي��ي�القصيدة

                                                                                                                            

  :ا<سرحيات

. 1982 –بيت��ي�العاصفة�) ث. 1980 –القديسة�) ت. 1978 –الصمت�-ول�) ب. 1974 –برج�الزجاج�) أ

         . 2000 –الزائر�الغريب�) خ. 1990 –زهرة�الكستناء�) ح. 1986 –الخروج�من�دائرة�الضوء�-حمر�) ج

  . 2005 –عندما�غاب�القمر�) د 

  .2009غنائية�عرضت�" ع�ى�خد�حلم"مسرحية��و . 1975  - سور�البhلWن�:  ت�لم�تصدر�مستقلةمسرحيا

  :الروايات

  .2008 –حديقة�-موات�) ت. 1994 –الغيhن�) ب. 1988 –الطريق�إNى�بW:�زيت�) أ

  .2009 –ثhث�أرجل�للقمر��:قصة

  .2009 – ا/علم�نبيل�والثعلب) ب. 2008 –الوزة�ا/تك;:ة�سوزي�) أ: لEطفال
1
  13�،2001�،8- 11،�عدد�18ا/واكب،�مجلد�  
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�ªWآخر���ي�شحادة إدمون  أسلوبإن�ما�يم�aKن�حWالكتابة�الشعرية�منذ�بداياته��ي�سنوات�السبع

أبو�خضره،�(وحدة�التفعيلة،�وكما�يعرفه��أسلوبهو�) 2005 -ع�ى�ورق�ناضج�مختمر�(دواوينه�

�السطر�وحده�) "2006 �واتخاذه �البحر، �_�ع�ى �التفعيلة �ع�ى �وزنه �هو�بناء �النوع �يم�ªWهذا ما

�نوعً  �والªzامه a©التف�اواحًد �اللمب� �القصيدة،�اعيلمن �كل ���ي �لتلك��أندون �ثابت �بعدد يلªzم

  .1"التقفية�أنواعªم�بأي�نوع�ثابت�من�يل�zأنالتفاعيل��ي�السطر�الواحد،�ودون�

� �عن �كاتبنا �يخرج �قلة �و�ي �القصائد �بعض ��الشعر�والتفعيلة�أسلوب�ي �الن:�العادي�إNى لغة

� �و �أماموكأنك �مشاعره �يحرر �كي �الكاتب �يستعملها �ووصف �نفسه�خاطرة ��ي �يجول يعّ;:�َعّما

  :والتعبW:�أك:�مما�لو�استمر��ي�مب©�aالتفعيلةف�فيجيد�الوص

�يبتعد�عن�حالة�الشعر�الحقيقية�أيًضا اوقصور�الشاعر�يبدو�واضًح [ ف¯:اه�يخرج�عن�... عندما

  ).134ص�: 1991القاسم،�...] (لغة�الن:�العاديإNى��الشعر�ويقz:ب

  :حيث�يقول�فGRا" الشهيد"ة�قصيدإNى��نشW:�ع�ى�سبيل�ا/ثال

  هذا�اليوم�أشبهما�

  بذلك�-مس

  ما�أشبه�عWن�الحلوة

  بكفر�قاسم

  طاغية�يخلف�طاغية

  وتمر�سنون�وسنون 

  والوهم�يصW:�جنون 

  ويثور�الظالم�نW:ون�

  يعزف

  يقتل�–يحرق،�ينشد�

                                                 
1
  .29 ،2000غنايم،�: انظر  
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  1و-رض�تدور 

  GسF-سال -ب�

� �يبدأ �-حيان �كثW:�من �فينتقل�شحادة�ي �معينة �فكرة � عند �أو�مصداقية�إNى �م;:ر �دونما أخرى

عالم�آخر،�كل�ذلك�إNى��يرسلك�مفا²ئيدة�وبشكل�لقصتذكر،�نراه�يبتعد�عن�الفكرة�-صلية�ل

�الصور  �ورسم �التعبW:�اللغوي ��ي �بجمالية �vسz:سال�يحدث �غلو��ي �نحو�فيه �ا/قابل�ع�ى �و�ي ،

ح�aKأفكاره�ا/تفككة�بلغة�جلبة،�يطرح��فإنه�يحافظ�ع�ى�اللغة�البسيطة�الهادئة�دون�ضجة�أو 

  .�ي�التفسW:�العام�للقصيدة�أحيانات�Gكه��وإنما�ي�التفسW:�الحر�ي�للكلمات��القارئ _�ت�Gك�

  :كذلك�هأسلوبعن��شحادةيقول�

  تشنج��أو اكتب�الشعر�بدون�صراخ�"

  "*الدراما�والحركة��ي�الشعر�وأحب

  :rبياتفيبدأها�با�2"يبمشاهد�من�مسرحية�النح"قصائده��إحدى�ي��اوهذا�ما�يظهر�جليً 

  حيت�اتكأ... الفجيعة�كانت"

  القناع�ع�ى�وجه�ا/مثل�ومات

  اجلم�يعتمر�عمامة�الحج

  ربأو�بخطب�الناس�ع�ى�ا/نا

  لم�يحمل�الوديعة

  )42ص�.." (أو�لوحة�ال;:اءة

�صورة �من �ينتقل �ثم ��ومن �ا/واضيع��أخرى إNى �متعددة �والتعبW:�لك�Gا �الحركة ��ي �درامية ذات

�قص �فيطرح �طروادة"ة �ينتقل" حصان �ثم ��ومن ��اوفوًر " اشبيليه"إNى �شكسبW:�" عطيل"إNى بطل

)1616-1564.(  

                                                 
1
  .85-84،�"صهيل�ا<طر"ديوان�� 

2
  .46-42،�"ح,ن�لم�يبَق�سواك" ديوان  
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�السؤال �يطرح �:" وهنا �الصور؟��القارئ أع�ى �تلك �بWن �الرابط �يكون �أو�أن �النص؟ �يصنع أن

  :فشاعرنا�ين«�Jقصيدته�باrبيات�ºتية

  فلتغلق�ا/سارح�-بواب"

  العدم��ي�وليذهب�ا/مثلون 

  توحة�للرياحفا/�النافذة

  46ص�" فألغوا�العرض�من�جديد... الحضور �أزعجت

 سقوط�الوطن�أو " السقوط"للرابط�وهو��القارئ يكتمل�تصور�وهنا�
ً
ومن�ثم�سقوط��نسان،��_

،�فلربما�يكون�التاريخ�إلغاؤهاوالبقية�تأتي�rن��ي�كل�فz:ة�هنالك�عروض�تتجدد�ومن�ثم�يتجدد�

�وتجدد�أعاد ة، �كرَّ �كل ��ي �أحداث��أحداثه نفسه �لنا �تعرض �وأن �نلغGRا �أن a©نتم� �كي السوداوية

  .أخرى�مغايرة

�و-  �الشكل ��سلوبهذا �ودواوين �قصائد �يبارح �لم �التعمق �عدم ��شحادةمن ��أنمنذ �أول كتب

  ".2005 -ع�ى�ورق�ناضج�مختمر�"وح�aKآخرها�" 1973 –تhحم�الوجوه�وا/عاني�"دواوينه�

  :ا<ضام,ن�وا<واضيع

مرحلتWن�من�إNى��يقسمها،�أنيمكنه��2005إNى��1973الشعرية�منذ��شحادةدواوين��من�يتابع�إن

  .حيث�معالجة�ا/واضيع

  .1981 - 1973: الديانة�–�نا��عRى��–�نا� )1

�-وNى �الثhثة �دواوينه �كتب �ا/رحلة �هذه �1و�ي �يمكننا �ولوًج ، �الكاتب��ااعتبارها �شخصية �ي

 ما�فGRا�من�-خhقيات�ومحاسبة�الذات�من�الخطايا�فمثوأحhمه�وحبه�وديانته�وانتمائه�لها�ب
ً
h�

إNى��من�ديوانه�-ول،�كيف�يذكر�نفسه�ونظرته" ممزق �إطار صور�بارزة�داخل�"نرى��ي�قصيدة�

  :عا/ه�الداخ�ي

  إنسانمن�يسأل�ع©�Jعن�"

  أوهامهعن�شخص�يصنع�

                                                 
1
  .1981 –،�أصوات�متداخلة�1975 –،�حWن�لم�يبَق�سواك�1973 –تhحم�الوجوه�وا/عاني�  
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  أحhمهعن�طفل�حطم�

  12ص�" �ي�كل�مكان

العhقة�الحميمية�بينه�إNى��،امزً اب�ر لحمن�مواضيع�ا�اي�Gل�بعضً وبعدها�نراه�ع�ى�مدار�الديوان�

  وبWن�معشوقته�

  ومال�الجسم�بالجسم"

  روحينا�أنغامع�ى�

  وGÀنا��ي�الهوى�الغامر

  فصرنا�دون�ما�ندري 

  كعمر�الدهر�_�أول 

  44ص" و_�آخر

يس�أو�ف�hيفجر�-حاس�شحادةة�تتوقف�عند�حدود�ا/عقول�لدى�فكل�ذلك�يحدث��ي�رمزية�مغل

 
ً
مواJÁÂ،�(وهذا�ما�يراه��وvستعاراتيجول��ي�مخيلته�بالصور�والتشابيه��للقارئ ذلك��اا/عاني�تارك

�فيقول ) 1976 �الديوان �هذا �كتابً :[حول �وجنونً �اونستقبل �ومضغوطة �مكبوتة �عواطف �ايحوي

  53ص...] الصور��ي�مرآة�غW:�مستوية�تتعاكس.... امسعوًر 

 أيًضابرموز�الدين�ا/سيÃي�و_�يستطيع��أحياًنار�ا/رأة�لكنه�يربطها�و�ي�ديوانه�الثاني�يك:�من�ذك 

  :يفجر�تعبW:ه�عن�عhقته��Gا�أن

  حملت�شؤم�التعاويذ�وشؤم�الفاسقWن�[

  تم�ي،�كان��ي�قلبك�سر�العارفWن�أو لم�تخا�ي�

.....  

  1كان��ي�قلبك�قلب�ا/جدلية

....  

  87-86ص�...] بكت�ح�aKروت�أرض�الخطيئة�أنaÄيا��إيه

                                                 
1
  ."مريم�ا/جدلية"القديسة�  
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� �والخطايا �والدين �والحب �ذكر�الطبيعة �يك:�من �الثالث �ديوانه �بعضها��أحياًناو و�ي �مع يدمجها

  :ضالبع

  فيا�أه�ي�[... 

Jي�النازف... جلي�ي�صلي�Æجر  

J©جدار�القدس�يسأل  

  :وبواباته�الك;:ى 

 21ص...] مّرت�حلوة�العينWن�وا/بسم؟أ

 2005-1985: السياسة�وتأريخ�الشخصيات�–الحب��– �ساط,- )2

 � �إن �من �ابتداء �الhحقة �السبعة �"الدواوين JKمدين� �بـ" 1985قمر�بوجه �ناضج�"وان�Gاء �ورق ع�ى

تجمع�بي�Gا�قواسم�مشz:كة�من�حيث�ا/واضيع�وا/وتيفات،�ف¯:اه�يلج��ي�مواضيع�" 2005 -مختمر�

�ويتذكر�شخوصً  �والفولكلور �والسياسة �حياته�االحب، ��ي �أهمية �ا/ضامWنلها �هذه �وضمن ، 

  :ما�ي�ي يتم�ªWشحادة/طروحة�لدى�ا

  التوثيق) أ

الواقع�فيوقظه�ما�يحدث��ي�ا/نطقة�فيبدأ�بتوثيق�إNى��الحب�أحhمكاتب�ينضج�من��أمامكأننا�

� �غزو �وم�Gا �-حداث ��إسرائيلهذه �) 1982(للبنان �ديوان ��ي �مدينJK"ف¯:اه " 1985 -قمر�بوجه

  :اموثًق 

  ك�من�قتلالغزو��سرائي�ي�للبنان�وما�رافقه�ذل"

  وتدمW:�وحصار�ورحيل،�هو�منطلق�

  معظم�قصائد�الديوان�وموضوعها،�والحزن 

  و-مل�والرغبة��ي�تجاوز�كل�الصعاب�

      )83: 1987القاسم،�" (ما�يم�ªWهذه�القصائد

هذا�لعله�يؤدي�دوره�التوثيقي��ي�ديوانه��شحادةأن�يم�ªWبWن�عدة�مواضيع�دمجها��للقارئ ويمكن�

  .لبلده�وتراثه
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  ويدعون�الشمس�أن�_�تغيب�... [

  الخزف�أجرار كي�_�يمÊوا�

  50ص�.. ] 1شhء�ضحايا�حملة�سhمة�الجليلبأ

�وموقع� �ومواقعها �الناصرة �مدينة �خصوصية �وتوثيق �ذكر�بhده �ع�ى �يشدد �ا/قابل و�ي

  فلسطينية�أخرى 

  يا�شجر�البلوط�الراسخ��ي�تربة�ناصرتي[... 

  ةيا�عWن�العذراء�ويا�جبل�القفز ... 

  72ص�...] يا�جبل�الشيخ

��او_حًق  �دواوينه �توثيًق و�ي �تhحظ �ا/رحلة �هذه �وزن��لhنتفاضة ا�ي �ذات �عربية ولشخصيات

ومن�)  -1935(،�محمد�عفيفي�مطر�)هـ�354 -هـ��303(ا/تن��J: وقيمة�خاصة�من�الشعراء�أمثال

  ).W)1929- 1994ن�أمثال�توفيق�زياد�يا/حل

  :التضم,ن�والتشب]Zات) ب

� إن �كبW:ً �شحادةانتماء �يبدو�انتماًء ��اللناصرة ��أو ف�hيذكرها �فقط نhحظ��وإنمايذكر�مواقعها

  :�ي�شعره�مثل" نصراوية"rبيات�فولكلورية��اتضمينً 

  أتكوي©J؟�إبراهيمأيا��–بنار�الهجر�[

ال�   والقلب�يعذبه�الَجمَّ

  وجاءت�أيام�رحيله... إن�رام�الهجر

  2 ...]قيلالحمل�ث: خذني�فأجاب... كم�قلت�له

 مستعم�أبياتهليذكره��ي�" داود�حايك"سام�نصراوي�ر و�ي�ذات�الديوان�يستغل�اسم�
ً
hالتشابيه��

�ورسًم 
ً
  :عن�هذه�القصيدة) 1996مواJÁÂ،�(كما�يقول��االجمالية�لغة

                                                 
1
  ."1982שלום הגליל "الحملة�ع�ى�جنوب�لبنان�اسم�  

2
  .،�-غنيتان73،�قمر�بوجه�مدينJK: ديوان  

  .عذب�الجمال�قل�J) ب�.بنار�الهجر�يا�إبراهيم) أ������
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 ...]a©ات�ذات�الشفافية��ي�ا/عGRالتشب  

  وحWن�ترسم�-شعار�... فحWن�ترى�-فكار�كوهج

  101ص�...] ماذا�يكون�بعد؟�...كغابة�من�-لوان

�:Wات�و �شحادةوهكذا�يسGRا/نوال�حسب�تشب� الديوان�إNى��سنة�للطبيعة�ح�aKنصلأنع�ى�هذا

�:Wن�أول��شحادةفيبدو�) 2005 -ع�ى�ورق�ناضج�مختمر�(-خWوكأنه�يتمم�دائرة�ب�:Wي�هذا�-خ�

أول�قصيدة�من�الديوان��حبه�واNى�دينه،�ففيإNى��نفسه،إNى��ديوان�له�وآخر�ديوان�حيث�يعود�به

  :-ول�يقول 

  كنت�باrمس�وكان�-مس�عيدي... لست�أدري�ما�وجودي[

ر...    ...أكتب�الشعر�ودمÏي�_�يسيل�وفؤادي�قد�َتَحجَّ

 ً:zاأو�طموًح �اأكتب�الشعر�وشعري�ليس�س ...  

  108ص��]...وصhة�العاشقWن�ºمنWنالشعر�غناء��إنما

  :قصيدة�من�الديوان�-خW:�ويتمم�دائرة�رحلته�الشعرية��ي�آخر 

  ع�ى�هواجس�بحار�عتيق�يتكئلم�يعد�الشعر�[

 Nي�هدوء�العاصفة�أعيدييا�نفس��إيه... 

  ...كما�تعيد�الشمس�صباح�يوم�جديد

  يا�لل�Gايات�ال�JKتأتي�ب�hمواعيدها

  ...كزائر�الليل�ا/لثم�بالخناجر�والقبل

  ا/طرزة�ألحانكفاعز�ي�يا�قصائد�... 

  89ص�-84ص�...] ال�Gرما�بWن�البحر�و 

  :ا<سرحيات

،�1973مع�كتابته�للشعر،�فينما�صدر�له�أول�ديوان�عام��شحادةالكتابة�ا/سرحية�لدى�تزامنت�

  .2005 "عندما�غاب�القمر"،�وآخرها�1974" برج�الزجاج"مسرحياته��أوNىصدرت�
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� �له �صدرت �وا�ثمانيفقد �والشكل �ا/واضيع ��ي �ومتشا�Gة �ا/ضامWن �مختلفة لحبكة�مسرحيات

� �نستطيع �وهنا �بالدرامية، �نلج �الدرامية��شحادة أسلوبأن �للعناصر�ا/سرحية �عرضه وطريقة

� �- �أنمعت;:ين �سنشW: �سلوبهذا �لكننا �مسرحياته �جميع �ع�ى �يطÑى �واحدة إNى��يعت;:�مرحلة

  .تقنيات�مغايرة�شحادةمسرحيتWن�ادخل�فGRما�

  :عدة�محاور إNى��شحادةلدى��سلوبتقسم�طريقة�العرض�و- 

 Dialogue -الحوار� )1

�vتصال،�حيث�انه�بواسطة�ا/حادثة�يجري�أك: أوكhمي�لشخصWن��أداءيعرف�الحوار�ع�ى�انه�

  .بي�Gما�ووظيفته��ي�أي�نص�مسرÆي�أن�ينقل�لنا�أحداثه

مستوى�الشخصية�ف¯:ى��أحياًنا�ي�مسرحياته�تبدو�بسيطة�وبلغة�_�تعكس��شحادةحوارات��إن

لسان�حال�الكاتب�وأفكاره،�كذلك�تبدو�سريعة�التحول�دون�مصداقية��ان�الحوارات��ي�اتقريبً 

�فمث �فعلها، �وردود
ً
�خاصة �الشخصيات �/واقف �أو�مصداقية

ً
�عامة  درامية

ً
hبسمة��� شخصية

سيدGÀا��أن -وNىاكتشفت��أنبعد��إخhصتتحاور�مع�سيدGÀا�" القديسة"الخادمة��ي�مسرحية�

  :ستأخذ�م�Gا�حبيGÓا�فتقول 

  ...فيمكنك�الزواج�م�aKتشائWن�تأن أما[... 

  قد�يتخذون©�Jجارية... إNىمن�يلتفت�... أما�أنا

hي�... أما�زوجة�فNامرأة��أصبحواحد�أن��أملكان�  

�JKجتماعيةزوج�يرفع�من�مكانv [...110ص��- 109ص�  

ي�لم�أجد��. "اأعhه�ومستوى�النقاش�الفكري�والنف��JÁÔي�ذلك�ا/وقف�_�يعت;:�منطقيً  vعz:افات

�يضع� �هو�الذي �ا/ؤلف �كhمها، �و_��ي �تصرفها �_��ي �مستقلة �شخصية �أي �القديسة مسرحية

  ).128،�ص�2000خوري،�" (كhمه��ي�أفواه�الشخصيات

 القارئ ا/سرحية�ح�aKأن��شحادةنتاجات�إع�ى�كل��اهذه�الطريقة�من�الحوارات�تنعكس�تقريبً 

غW:�نمطي�كما�يظهر��ي�مسرحية��احواريً �اب�دوًر ف¯:ى�-ن�aÄتلع�_�يم�ªWبWن�حوار�الجنسWن�أحياًنا

  ):برج�الزجاج(من�مجموعة�" الدوائر"
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  ماذا�تريدين�مّنا؟: -ب

  أبحث�عنه�إني: الفتاة

  ن�من؟ع: -ب

  عن�حبي�J: الفتاة

....  

  ومن�هو�حبيبك�يا�ترى؟: -ب

  )26ص�... (أي�شخص�يعجب©J: الفتاة

 Names of Characters –أسماء�الشخصيات� )2

�تن J©الف� �العمل ��ي �الشخصيات �أسماء �فيمكن��أحياًنادرج �الشخصية، �ممªWات �أحد ضمن

ا/شاهد�أن�يوÆي�له�vسم�بطبيعة�الشخصية�كما�يوÆي�له�كhمها�وفعلها�وشكلها،�وهنا�/ للقارئ 

hثة�ثد__ت�خاصة�rسماء�شخصياته�الرئيسية�م�Gا�والثانوية�ويظهر�ذلك��ي��شحادةتجد�لدى�

  :محاور 

  :ةالشريح  ) أ

� �مسرحيات �بعض ��شحادة�ي �معرف �ب�hاسم �علم(تظهر�الشخصيات �بذلك�) اسم �تمثل وكأGØا

أو�تمثل�الشخصية�بحد�ذاGÀا،�ومن�يتابع�هذه�ا/سرحيات��شريحة�معينة�من�الناس�و_�تعكس

برج�الزجاج�ومسرحيات�أخرى�"يم�ªWذلك�ابتداء�من�مسرحياته�-وNى�وال�JKصدرت�تحت�عنوان�

��فالكتاب" 1974 - �مثل �بألقاب �الشخصيات �تلقب �م�Gا �ثhث �مسرحيات �أربع �ع�ى : يحتوي

  ).264: ت. عباد،�د(الشاب،�وهذا�ما�يراه�الباحث��–الشاب،�الفتاة،�-ب�

] � �ا/سرحيات �والقيم�الغربيةوهذه �-صيلة �ا/وروثة �بWن�القيم �الحاNي �الصراع �تعالج ... جميعها

GØrا�شخصيات��أسماءدون�) برج�الزجاج�ستثناءبا(ولهذا�جاءت�شخصيات�ا/سرحيات�جميعها�

  .]...راء�فرديةآ_�عن��اجتما�يتمثل�تيارات�وتع;:�عن�أنماط�سلوك�
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فz:ى�ع�ى�مدار�" 2005 -عندما�غاب�القمر�"آخر�مسرحية�صدرت�للكاتب�إNى��وهذا�التوجه�يمتد

" عضو"ة�تجد�الحاكم،�القاJÁÚ،�ممثل،�و�ي�ا/سرحية�-خW: : شخصيات�مثل�ألقابا/سرحيات�

  ..).عضو�حزب(للوظائف�ال�JKتتقلدها�الشخصيات��امع�الحداثة�نظرً �اسكرتW:ة،�وذلك�تماشيً 

  :Gسم�ا<طابق�)ب

 Exposition اوش�أسماء شحادةيعرض�Gخصيات�مسرحياته��ي�مقدمة�كل�م�.  

�� �يلج ��القارئ وعندما ��أحداGHاإNى �خhل �ومن �عناء �دون ��أفعالفيظهر�له �لم�إGØاالشخصيات

 تركيب�Gا�الداخلية�ومواقفها�وشكلها،�فمثإNى��تشW: �وإنماصدفة��أسماءهاتحمل�
ً
h� ًنجد��ا_�حصر

بعد�غيابه�ولم�تفكر�بالزواج�لزوجها��أخلصت�ي�مسرحية�القديسة�و�ي�ال�JK" إخhص"شخصية�

� �أجلها��إ_ ثانية �من �ليس �ذلك �وكل �البلد �حاكم �قبل �من �كبW:ة �لضغوطات �خضعت �أن بعد

 ... وقبلت�بمبدأ�الزواج... فلعب�بورقة�اب©�Jصابر... الضغط�الشع��Jمن�خاف:... إخhص[
ً
�ا_�خوف

 
ً
  .111ص�] ع�ى�صابر�امن�ا/وت�بل�خوف

  .ب�hأب" ايتيًم "يz:بى��أنكذلك�يظهر�اسم�صابر�اب�Gا�ال�JKص;:ت�معه�وص;:�

زهرة�(ية��ي�مسرح" هيفاء"�ي�ا/قابل�نرى�-سماء�ال�JKتدل�ع�ى�شكل�الشخصية�مثل�شخصية�

امرأة�جذابة�وجميلة،�: هيفاء[وال�JKوضعها�الكاتب�منذ�البداية�عند�عرضها�) 1990 -الكستناء�

  .7ص�...] غانية�سابقة

  :Gسم�الضد�)ت

�و  �ممªWات �_�يطابق �الذي �نقيضً ال�كنوناتموهو�vسم �vسم �فنجد �من��اشخصية، لصاحبه،

عض�شخصيات�أغلب�ا/سرحيات،�اذكر��ي�ب�اهر�جليً ظحيث�ا/واقف،�الفعل،�والشكل�وذلك�ي

� �ا/ثال �سبيل �ع�ى �-حمر�"م�Gا �دائرة�الضوء �من  فمث" 1986 - الخروج
ً
h�� " فاضل"يظهر�الحاكم

و�ي�الخائنة�الGÀ�JKمها�أحاسيسها�" شريفة"حد�وزوجته�أوهو�الشخص�الذي�ليس�له�فضل�ع�ى�

أحد�إNى��لعاطفي،�فنتوجهÝرواء�ظمGÜا�الجسدي�وا" زوجة�الحاكم" وعواطفها�وتستغل�مركزها

� �" جميل"الشعراء �واعده �صفاء �خطيبته �سجنت ��إياهالذي �السجن �من �تحررها : شريفة"بأن
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�طلب... اسمع �أي �لك �... سأنفذ �مÏي �كاملة �ليلة JÁÞتق� �أن �صامتً �وإ_ شرط �تطلب��افابَق و_

  ..."اشيئً 

...  

  فلتكن�الليلة: جميل

  )71ص��-70ص�(وºن�اطلب�ما�تريده�: شريفة

وال�JKلم�تنل�أي�JÁßء��ي�حياGÀا�من�حيث�) 1981 -بيت��ي�العاصفة�(�ي�" نوال"ك�شخصية�كذل

  .ثقاف�Gا،�عواطفها�ومركزها�العائ�ي

� �نم�ªWلدى ��شحادة�Gذا ��-سماءلعبة �تمكن JKمع��القارئ ال� �vسم �أو�مطابقة �ضدية �يخمن أن

اه   .مسمَّ

 Conflict and Plot –الصراع�والحبكة� )3

�من �الصراعات ��تتكون �رغبات �أو �متضادة �يكون��أمامهاقوى �ولربما �تنفيذها، حواجز�تعيق

  .اأو�خارجيً �االصراع�داخليً 

يقوي�من�درامية�مع�الشخصيات�-خرى�يزيد�و تذبذب�الصراعات�الداخلية�م�Gا�والخارجية��إن

حول�كبW:ة�فتبدأ�ت�نقطةإNى��صراع�قوي�ينقلناإNى��-حداث�والتشويق،�كذلك�يمكننا�أن�نصل

  .رحية�حي�Gا��ي�مسار�آخر�من�-حداثا/س

نقاط�التحول��ي�مسرحياته�تبدو�بسيطة�وتسW:�-حداث��ي�مسار�واحد��أن شحادةهنا�نم�ªWعند�

لكنه�يعتمد��ي�ذلك�ع�ى�تذبذب�الصراعات�الداخلية�للشخصيات�مما�يضيف�درامية�لÊحداث،�

/تابع�Gا،�كذلك�فإن�التحول��او�مشاهًد أ�افبناء�حبكاته�_�تعقيد�فGRا�و_��ي�مبناها�_�تجهد�قارئً 

�مبنيً  �ليس �-حداث �أو�سبب�ا�ي �-حداث �مصداقية �ي�ع�ى �تحويل��وإنماGا ��ي �الكاتب �تدخل ع�ى

�هو�شخصيً  �يرى �كيفما �ا-حداث �مصداقية�، �وبدون �دخيلة �وكأGØا �التحول �نقاط فتظهر�لك

ع�ى�سبيل�" الحاكم�فاضل"نرى�" -حمر... الخروج�من"إNى��درامية�فالقرارات�سريعة،�وعودة�بنا

  :للتحقيق�معها�حول�خيان�Gا�له،�نرى�ردود�الفعل�كاàتي" شريفة" ا/ثال�عندما�يواجه�زوجته

  ..._�تقتله�فهو�بريء... إليكأتوسل�:... شريفة[
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  تعلم�هذا�وأنت... نه�بريءإ

  لكنك�تحبينه: فاضل

  88ص�...] نعم�أحبه) بعزم: (شريفة

  )1994القاسم،�(بس�من�وعن�ذات�ا/سرحية�اقت

  ...والكاتب�لم�يz:ك�شخصيات�مسرحيته�يتحركون�بحرية[... 

  32ص�] ،�بل�نراه�يتدخل��ي�كل�صغW:ة�وكبW:ةاولم�يكن�الكاتب�حياديً 

 ً:Wى��اويضيف�كذلك�مشNالتحو_ت�الدراميةإ:  

]�:Wىوجعل�التحو_ت�الدرامية�ا/فاجئة�غÑع�ى�ا/سرحية ا/قنعة�تتكرر�وتط  

  35ص��] ...ول��ي�موقف�زوجة�الحاكم�من�جميلمثل�التح

 Theater within Theater –مسرح�داخل�مسرح� )4

أو��)عند�العرض(مسرحية�داخل�مسرحية��إدخالوهذه�تقنية�تجدها��ي�بعض�ا/سرحيات،�و�ي�

�النص �فينتقل �دراما، �داخل ��دراما �إNى �اثنWن �هو�النص�الن�أولهمامستويWن �والثاني �الدرامي ص

   vسz:جاعإNى��أحياًناال�JKتلعبه�الشخصيات��ي�ا/ستوى�-ول،�وGáدف�ذلك��ºFlash backخر

ذلك�من�أسباب،�وذلك�يضيف�للمسرحية�إNى��أو��Gدف�لهو�الشخصيات��ي�ا/ستوى�-ول�وما

�يفرج�Gا�وخصوصية�لوGØا�-دبي�فz:ى�شخصياGÀا��ي�ذات�ا/كان�والزمان�متعة�
َ
مثلن�لك�أحداثا

  .أGØا��ي�أماكن�وأزمنة�أخرى�ومختلفةمختلفة�ومواقف�وك

وكأن�فرقة�تمثيلية�) 1990 - زهرة�الكستناء�(مسرحياته��إحدى�ي��شحادةهذه�التقنية�استعملها�

تمثيل�مشهد�يعكس�الوضع�الحاNي�/دين�Gم�" مسعود"ساحة�مق«�aفيطلب�م�Gا�الكاتب�إNى��تصل

�وموقًف �شحادةوذلك��Gدف�تحسينه،�فيصف�
ً
  :ضمن�هذه�التقنية اصامتً �النا�حالة

  ما�رأيكم��ي�مراجعة�صغW:ة�/شهد�مسرÆي: ... مسعود[

  ...صامت

  ...موافقون : ا/جموعة

  ...الفتاة�مع�شابWن�يتناقشون�بحدة�بتمثيل�صامت
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  وكلما�أرادوا�التوجه... ويريدون�أن�يشتكوا�للملك

  .84ص��]...ناحية�ا/لك�يz:اجعون�برهبة

 نعت;:ها�حالة�وحيدة�تمثل�شك�وإنما شحادةت�هذه�التقنية�غW:�منتشرة��ي�مسرحيا
ً
hأشكالمن���

  .مسرحياته�إحدىعرض�النص�ودراميته��ي�

 Documentary Theater –التسجيRي��–ا<سرح�التوثيقي� )5

�الوثائق[...   �ع�ى �-ساسية �مادGÀا �تكوين ��ي �التسجيلية �الدراما �ا/سرح�... تعتمد �يكون و�Gذا

  )219-218: 1986اده،�حم( ...]التسجي�ي�تقريري�الطابع

،��اا/سرح�التوثيقي�نادرً �إن
ً
�و�ي�ا/سرح�الفلسطي©�Jا/ح�ي�خاصة

ً
ما�نجده��ي�ا/سرح�العربي�عامة

� �عند �نجد ��إحدى شحادةلكننا �القمر�"مسرحياته �غاب �وال��JKأسلوبب" 2005 -عندما تسجي�ي

�جزءً  � ��اتوثق �زياد �توفيق �الراحل �الشاعر�والقائد �حياة �كشخصية��)1994 - 1929(من وتدمجه

: بألقا�Gا�وإنماغW:�ا/عرفة�بأسماGâا�رئيسية��ي�ا/سرحية�مع�بعض�الشخصيات�الحزبية�-خرى�

� �اعتمد �أديبة، ��شحادةرجل، �النمط �هذا �وخارج��سلوبو- �ي �داخل �زياد �انجازات �توثيق ع�ى

 
ً
�بسيط �فGRا �الدرامي �الصراع �كان �حيث �نج�االبhد �حول �زياد �صراع �بينه �فيما ��ي�يربطه احه

�ال�Gاية�vنتخابات ��ي �ذلك ��ي �فينجح �الرئاسة �ع�ى �للحصول � .ومسW:ته ع�ى��شحادةاعتمد

  : الخطابات�ا/باشرة�وكذلك�ع�ى�شاشات�العرض

  وتسعمائة�وتسعة�وثمانWن�تنافست��ألف�ي�سنة�: ا/جموعة[

  ...ع�ى�مقاعد�ا/جلس�البلدي��ي�الناصرة�ثhث�قوائم

  104ص�... ] ح�aKغاب�القمر�وبقي�رئيسااسة�ا/جلس�البلدي�وفاز�القائد�توفيق�زياد�برئ

  :مواضيع�ومضام,ن�ا<سرحيات

�ي�مسرحياته�تتأرجح�ما�بWن�ا/واضيع��نسانية�أو�الوطنية��شحادة إلGRاإن�ا/واضيع�ال�JKتطرق�

�باrرض�مسقط�رأس/ بالعادات�والتقاليد�أو�بالوطن�إماالتمسك�إNى��تدعو �إنسانيةأو��ي�أغلGÓا�

�آنًف  �ا/ذكورة �ا/واضيع �تلك �حبكة �لكل JÁÂسا-� �فا/حور �كانوا، �أينما �دمج��االشخصيات مع

  .حبكات�جانبية�كالعhقات�العاطفية�لهذه�الشخصيات
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"�J»ف�:Wن��ي�ما�أكتب�لم�تتغWهادئوطنية�بدون�صراخ�أو�تشنج،�أدب��إنسانيةا/ضام* "  

للنص�بصورة�غW:��ا_�يرى�أبعادً �القارئ أن�_�يع©�Jذلك��اوبالرغم�من�أن�هذا�-دب�برز�هادئً 

زهرة�الكستناء�"هادئة�فالتناص�وارد�بWن�بعض�مؤلفاته�وبWن�الوقائع�السياسية��ي�منطقتنا�مثل�

�و" 1990 - �الرأي �حرية �يقمع �من �تنتقد JKال"� �أي�" 1980- القديسة �عرض �وهتك �السلطة مع

 .تعددية�-حزاب�والتوتر�فيما�بي�Gا�"1986 –الخروج�من�دائرة�الضوء�-حمر�"قديسة�ومبادGâا�

� �مسرحيات �ومضامWن �مواضيع �نقسم �أن �نستطيع ��شحادةوهنا �إNى �غW:�و ثhثة، �التقسيم هذا

J©تيب�الزم:zمنوط�بال:  

  :ا<جتمع�والF-اث) أ

�vجتماعية�ي�هذه�ا/واضيع�ما�بWن�التمسك�بالعادات�والتقاليد�وما�بWن�العhقات��شحادةدمج�

  : هذه�ا/واضيع�ت;:ز�ا/سرحيات��نسانية�وضمن

  1974 –برج�الزجاج��-1

  1978 –الصمت�والزوال��-2

  1982 –بيت��ي�العاصفة��-3

  :سلطوية�–إنسانية��– اجتماعية) ب

� �تطرق �ا/واضيع �ربط�شحادة إلGRاهذه ��هبواسطة �وعhق�Gا��vجتماعيةللحياة للشخصيات

تWن�-وNى�صراعات�بWن�الشخصيات�ع�ى��نسانية�مع�سلطة�حاكمة،�وكأGØا�تحتوي�ع�ى�حبك

� �وصراع vجتماعيةمراكزها �السلطة �مع �عhق�Gا �والثانية �بي�Gا �فيما �وهنا�اوعhق�Gا �معها، GÀا

� ��القارئ يستطيع �rي �يريد �الذي �التناص �يكتشف �وأن �النص �يصنع �ذات�" حالة"أن اجتماعية

  :سيا�JÁÂوهنا�تندرج�ا/سرحيات�–وطأة�سياسية�أو�وضع�اجتما�ي�

 . 1980 –القديسة� -1

 .1986 –الخروج�من�دائرة�الضوء�-حمر� -2

 .1990 –زهرة�الكستناء� -3

  2000 –الزائر�الغريب� -4
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  :يات�سياسيةعتوثيقية�ذات�تدا) ج

 -� �عل �تعتمد JKال� �ا/سرحيات �موضوعً �سلوبو�ي �تطرح JKوال� �التوثيقي �اسياسيً �االتسجي�ي

 
ً
�حدث �و_�تصف �معينة �فz:ة ��ي �. اآنيً �اسياسيً �احدث �مسرحية �تندرج �القمر�"وهنا �غاب  - عندما

  .1وال�JKعايشت�فz:ة�من�الفz:ات�النضالية�السياسية�للقائد�توفيق�زياد" 2005

  :مم,kات�ا<ضام,ن

� �مسرحيات �للحبكة،��شحادة/ضامWن �الدرامي a©ا/ب� �خhل �توظيفها �حيث �من �مشz:كة قواسم

  :ها��ي�محورين�اثنWنر هذه�القواسم�يمكننا�حص

  Chararctes – الشخصيات .1

�دوافعها� �شخصية �فلكل �ولغ�Gا، �أفعالها �خhل �من �عمل�أدبي �أي ��ي �الشخصيات تظهر�ممªWات

� �لدى ªWيتم� �وما �العمل، ��ي �الدرامية �وظيف�Gا �ت;:ره �حيث �هذه��شحادةللفعل �سياق �ي

  :الشخصيات

ات�،�ف¯:ى�بعض�الشخصياللحبكة�الدرامية�متفاوت�جًد �وأهمي�Gاالشخصيات��أفعال إن: الفعل

تستطيع�الحبكة�أن�تتخ�ى�ع�Gا�فتعت;:�تعقيد�الحبكة�وشخصيات�أخرى�إNى��الرئيسية�ال�JKتؤدي

رغم�أن�الكاتب�يتدخل��ي�أفعال�" 1982 -بيت��ي�العاصفة�"�ي�" نوال"هامشية�مثل�شخصية�

  .هذه�الشخصيات�فتعمل�بدورها�بدون�مصداقية�درامية�كتحول�القرارات�فجأة

�التفاوت �فإن �لغ�Gا ��كذلك �مستواها �وكذلك �للشخصيات �علGRا��vجتما�يالوظيفي يفرض

  .2بتدخل�الكاتب�أيًضاوخصوصية�لحديGçا�وحوارها،�لكن�ذلك�يحدث��امستوى�معين

                                                 
1
  .التسجي�ي�–انظر�أسلوب�ا/سرح�التوثيقي�  

2
من�الثقافة،�يستوي��ويتضح�من�حوار�الشخصيات�أGØا�ع�ى�جانٍب�متساوٍ : [عن�القديسة) ت.عبادي،�د: (انظر  

مما�يغيب�عنصر�الواقعية�عن�هذه�الشخصيات�ويحولها�إNى�مجرد�وسائل�ينقل�... �ي�ذلك�الحاكم�والخادمة

 
ً
hا�ومستقªًWلها�الكاتب�أفكاره�ولغته�دون�أن�يمنحها�وجوًدا�إنسانًيا�ممh280،�]من�خ.  
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 The Woman –ا<رأة�. 2

تعت;:�ا/رأة��ي�ا/حرك�-سا�JÁÂللحبكة�الدرامية،�فقسم�من�هذه��شحادة�ي�معظم�مسرحيات�

ال�Gاية�مع�تدخل�بسيط�إNى��ل�تذبذباGÀا�الدرامية�فتصل�معهاالشخصيات�يقود�ا/سرحية�مع�ك

� �ثانوية �شخصية �بعضها �يعت;:��ي �الذي �الرجل ��إزاءهالشخصية �مسرحية�" إخhص"مثل �ي

" هيفاء"وم�Gا�من�ينافسها�مركزية�الشخصية�ودورها��ي�التطور�الدرامي�مثل�) 1980 -القديسة�(

  ).1990 -زهرة�الكستناء�(�ي�

إNى��أيًضاذات�شخصية�رئيسية��ي��أنaÄيجد�شخصية�رئيسية�لرجل�دون�وجود��_ �القارئ  إن

،�خارجة�عن�-نماط�ا/عهودة��ي�عرضها�افا/رأة�عنده�قوية�جًد ) عندما�غاب�القمر: عدا(جانبه�

  :لدى�مسرحيWن�آخرين،�فتظهر�لنا�بأربع�مªWات�مختلفة

  .مثل�القديسة،�ومها��ي�الزائر�الغريب�–مخلصة�لبي�Gا�  ) أ

 .جميلة��ي�بيت�العاصفة�–ªzوجة�مرتWن�وتملك�-را�JÁÚم  ) ب

 زهرة�–الخروج�من�دائرة�الضوء�-حمر،�وهيفاء��–شريفة�: اعاهرة�وتحب�الرجال�علنً   ) ت

   .و�ي�مجموعة�برج�الزجاج�تظهر�بجرأة�كبW:ة .الكستناء

  .الصمت�والزوال�–صاحبة�قرارات�ومحفزة�لثورات�  ) ث

   2008-1998  الروايات

والKــ�Jاعت;ــ:ت�" 1988 -بWــ:�زيــت�إNــى��الطريــق"ثــhث�روايــات�أولهــا��ال�عشــرين�عاًمــخــ�hشــحادةكتــب�

ينية�فبشرت��Gا�مشددة�ـالفلسط�ةـvنتفاضوب�ـا�GØrا�تزامنت�مع�نشـهـد�ذاتـة�بحـ�ي�كتاباته�مرحل

  ع�ى�

  .1-حداث�السياسية�النضالية�والطhبية��ي�الكامبوس�الجامÏي��ي�بW:�زيت

� �مضا�سأستعرضوهنا �باختصار��وأحداثمWن �حدة �ع�ى �رواية ��وإيجاز كل �الشكل�أكي �عن نوه

  .أك:بخصوصية��سلوبو- 

                                                 
1
  .5ב  – 01.12.89: הארץ –אורי ניר : انظر�مقالة  
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 1988-زيت ب,-إlى��الطريق�)1

  �حداث

�بكتابة�رواية�" باسل�عبد�اللطيف"تدور�أحداث�الرواية�حول�الدكتور� إNى��الطريق"الذي�يبدأ

�رواية" (بW:�زيت �داخل �) رواية ��إحدىفيحب �الحب�مو " وفاء"طالباته �بWن �ما �التأرجح �خhل ن

 
ً
ومواجهات�سياسية�واجتماعية�تجري�بWن�شرائح�الشعب��اوالhُحب�يستعرض�الكاتب�لنا�أحداث

  .وشرائح�طhبية��ي�القدس�وبW:�زيت�وبWن�القوات��سرائيلية

� �يمر��Gا �غرامية �عhقات �خhل �من �هناك �و�ضرابات �ا/ناوشات �لنا �الرواية  "باسل"تعرض

 
ً
�وطنيته امحافظ � ع�ى �بسبب �ويسجن �الصغW:ة �حبيبته �يخسر �الرواية �GØاية ��ي رائه�آلكنه

  .السياسية

  ):1992الدراج،�(وعن�هذا�البطل�وتوظيفه��ي�الرواية�يقول�

  إلغاءتعظيم�البطل�تصغW:�للشعب�وتمجيد�البطولة�الفردية�[

  vنتفاضة_�تعطي�الرواية�فسحة�يتأمل�م�Gا�... للتاريخ

  تأمل�فيه�مأساة�ثقافة�فلسطينيةي... تقوده�إنما

Jى��تنتمNإ v258ص�] نتفاضة  

  :1994 –الغيnن�) 2

��:�حداث ��ي �موظفة �تعمل JKال� �ا/تحررة �رائدة �الفتاة �رئيس��إحدىبطل�Gا �تحب الشركات،

� �سليمان"الشركة�ا/ªzوج �يموت�"سليم �العمل ��ي �ونجاح �معه �وجنسية �غرامية �عhقات �وبعد ،

بنه��ي�العمل،�حي�Gا�تتسلم�ورقة�الفصل�من�الشركة�ومع�كل�الضغوطات�فW:ثه�ا" مرعحبيب�ال"

  .vنتحارتقرر�

  اGÀزم�دائًم ... الروح�الحيادية�ال�JK_�تفصح�عن�أحhمها[

  .1 ]الفوار�بالنضج�لجسدا�أمام�ي�الرواية�

                                                 
1
  .31،�)15.5.1994( 948 فلسط,ن�الثورة،�فيصل�قرقطي  
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  :2008 –حديقة��موات�) 3

بن�مدينة�الناصرة�الذي�يكون�الرجل�ا/سيÃي�ا�–الحhق�" فايز"تدور�-حداث�حول��:�حداث

�ح�امªzوًج  �فيقتلها، �تخونه �امرأة �يz:ك�ي�من �عنه ��فراج �وبعد �سنوات �خمس �/دة �يسجن Gا

�ي�الحصول�علGRا�الثhثة�ليسكن��ي�غرفة��ي�مق;:ة��ي�مدينة�القدس،�يساعده��وأو_دهالناصرة�

  .لهدم�ا/ق;:ة�ةإسرائيليرجال�الوقف�ا/سلمون�ويطلبون�منه�أن�يخ;:هم�عن�أي�محاولة�

 متجو �ابائعً "بعد�فz:ة�من�عمله�
ً
-رملة�" رابحة"�ي�باب�العمود�يحب�ويªzوج�" بائع�بسطة"أو�" _

  . هجانبإNى��ا/سلمة�ال�JKعملت��ي�البيع

� عروسته�"فايز��أرسلبعد�يومWن�من�زواجهما�و�ي�الليل�داهمت�جرافات�vحتhل�ا/ق;:ة�حي�Gا

�" الطاهرة �الوقف �لتخ;:�لجنة �وصولها �حال �هناك، �يدور �الخ;:��باrمر  وإخبارهمعما يذيعون

�J»ة�متجهة�نحو�ا/ق;:ة�لتحريرها�من�الجرافات،�فتنت:Wبدورهم�ع;:�الجامع،�فتتجمع�جموع�غف

  .إليهالجرافات�بينما�رابحة�العروس�تحاول�الوصول��إحدىالرواية�بمقتل�فايز�بضربة�من�

  :والشكل�سلوب� 

  :الثhث�باختhف�مضامي�Gا�يم�ªWقواسم�مشz:كة�بي�Gا�وم�Gا�ادةشحمن�يتمعن��ي�روايات�

  :عرض�الشخصيات )1

 Telling  بالتكثيف�والتعريف�وضمن�تقاريره�ا/تنوعة�شحادةتعرض�الشخصيات��ي�روايات�  

� �ما �فشخصياته ��إنحولها، �علGRا �يتعرف �كي �الروائية �الحبكة �نسيج ��ي �خطواGÀا �القارئ تبدأ

� �يتدخل �ما �ب�شحادةسرعان �ووصف �و_��أو  أفكارهاوصفها �وحده �يملكها �وكأنه �علGRا التعليق

تمتلكها�ا/صداقية�الروائية،�يقاس�ذلك�ع�ى�لغة�وحديث�الشخصيات�اللذين�_�يتhءمان�مع�

 الشخصية،�فمث�وأفكار مستوى�
ً
h2008حديقة�-موات�(البائعة�البسيطة��ي�" رابحة"شخصية�� (

وتكمل�قولها�" لم�أكن�أعرف�انك��Gذا�الزخم�العاطفي"ئلة�تجيب�ع�ى�طلب�فايز�بالزواج�م�Gا�قا

  .165ص�" سأفاتح�أه�ي�باrمر�اليوم�احسنً "بقرار�سريع�
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�:Wن��1)1994فيصل�قرقطي،�( أيًضا إليههذا�ما�يشhيمكن�اعتبار�الرواية�تجربة�[حول�رواية�الغي

قدرية�مقحمة�دونما��لم�تقدم�أو�تؤخر��ي�مصائر�شخصياGÀا�الذين�يتعرضون�لحوادث... عاطفية

  .2]م;:رات

  :الكليش]Zات�والتقارير�الزائدة )2

-ساليب�الخطابية��ي�لسان�الشخصيات�و�ي�والكثW:�من�الكليشGRات��شحادةنhحظ��ي�روايات�

� �يطيل �حيث �ذاته �و �أحياًناالسرد �الوصف ��ي ��أحياًناكثW:ة �وثيمة��أنفسنانجد �موضوع بصدد

الدراج،�(يقول�" بW:�زيتإNى��الطريق"وعن��فمثh �ية�ذاGÀا،الرواإNى��فW:جعنا شحادةليعود��أخرى 

  269ص�" يمكن�حذف�الكثW:�من�الفصول�بدون�تغيW:�القول�العام�للرواية". )1993

  G :Flash backسF-جاع )3

 Flash back ث�ع�ى��شحادةيعتمد�hالشخصيات��أسلوب�ي�رواياته�الث�:Wجاع�لكشف�س:zسv

� �وكأن �عنده �االرئيسية �معادلة JÁÚأطول /ا�� �ف¯:ى �شخصياته، �حاضر�ومستقبل �أنبكثW:�من

� �الدافع ��ي �الشخصيات �هذه �الروائية�-ساJÁÂخلفية �الحبكة ��لتطور �مجرد��-مامإNى وليست

�لها �بالنسبة �. ذكريات �تاريخ �نرى �بW:�زيت �" باسل"ففي �الرواية"وحريته �قبل �رسم�" ما هو�من

�الشبا �يقود �الذي �الفكري �ومستواه �شخصيته �الكامبوسخطوط ��ي �ف¯:ى��أما .ب �الغيhن �ي

  ": مخيل�Gا"وبعد�تسلمها�مكتوب�الفصل�من�عملها�تبدأ�الرواية�وكأGØا�تكتب�مذكراGÀا��ي�" رائدة"

  يسحب�السيد�حافظ�البساط�من�تحت...  أنا�رائدة�ال;:قو»ي[

  أنت�أين... إنسانيJKوالرسائل�ا/فخخة�تلÑي�... قدمي�

  18ص�...] يا�سليم�سليمان

                                                 
1
  .31،�)15.5.1994( 948 فلسط,ن�الثورةفيصل�قرقطي،�  

2
الطريق�"عhقاGÀن�العاطفية�والجنسية�ا/فرطة،�عرضت��ي��شحادةما�يم�ªWالشخصيات�النسائية��ي�روايات�  

  .مقحم�والغيhن�بتحفظ�ما،�أما��ي�حديقة�-موات�فبوصف�مفرط�وأحياًنا" إNى�بW:�زيت
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ماضGRا�بأكمله�وتذكر�القليل�القليل�من�الحاضر�وهكذا�نرى�شخصية�فايز�إNى��تعود�بنا�هاعدوب

�-موات( �) حديقة �مستقبله �ماضيه �خط �[والذي ،JÁÚا/ا� �بعُت �باع©��Jأمهل �الذي JÁÚهو�ا/ا

  .8-7ص�...] هكذا�كان�فايز�الحhق�يكلم�نفسه... بحث�عن�حقيق�JKمن�جديد؟أ أنع�ى��وأصبح

  :�سماء )4

�كم �مسرحيات ��ي ��شحادةا �رواياته ��ي ��أيًضانرى �ود__GÀا،��أسماءلعبة �الرئيسية الشخصيات

��وأسماؤها �وكأنك �الشخصية �لz:كيبات �متطابقة �مدلو_ت �ذات �هو�مدلولة��أمامهنا رمز�دالة

 فمث
ً
h "زيت" باسل�:Wب� ��ي �للمرأة�" رائدة" 1الشجاع �التحرري �للمفهوم �القائدة �و�ي �الغيhن �ي

��وا/ستقلة �و�ي �ذاGÀا، �-موات"�ي �" حديقة ��"فايز"نجد �إNى �ا/طابق��–" رابحة"جانبه الثنائي

  .ذلك�بالشهادةإNى��إضافةاللذان�يفوزان��ي�ال�Gاية�بالحب�ويفوز�فايز�

  :�خطاء )5

� �مركزية �أخطاء �الثhث �الروايات ��ي ��إمانجد �الشخصيات �تركيبة ��أو �ي �الحدث �مصداقية �أو �ي

 وهنا�اذكر�من�كل�رواية�مث. ح��aKي�الحبكة�ذاGÀا
ً
hيدعم�ادعائي�هذا�:  

حكاية�باسل�مع�وفاء�غW:�متداخلة�مع�النسيج�الروائي�سرعة�موافقة�":ب,-�زيتإlى��الطريق  )��

:Wباسل�ع�ى�خطبة�حبيبته�وفاء�من�تيس) "�،aÁÂ29: 1991مو(  

�ق ��ي �وقراراGÀا �والشهوانية �باrفكار��نسانية �مثقلة �متناقضة �باسل �شخصية رارات�فz:كيبة

  .لتيسW:" وفاء"لتصرفاته�أحدها�ترك�لها،�فيعطيه�الكاتب�الحل�-مثل��شحادة

                                                 
1
  � �طه، �vخرانظر�إبراهيم �اللطيف( 144 ،البعد �عبد �) باسل �يقz:ن �باسل �البسالة، �للطف،�من بالعبودية

  .النقيضان�مجتمعان��ي�شخصية�واحدة
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� :الغيnن   )�� �فعاقGÓا �بك;:ياGâا �بدأت �رائدة �من��شحادةشخصية �تحررت �GØrا �مصداقية hب

لم�ينجح�بأن�Gáبط�من�برج�الذكورة�العا²ي�ليخلق�امرأة��إدمون [ا/جتمع�ومن�الرجال�ومعهم�

1 )68ص�: بشارة،�بانوراما( ...]تعيش��ي�واقعنا
.  

�هنا �السؤال �فيسأل �البداية، �كانت �وكأGØا �ال�Gاية �مصداقية �عدم ��ي�: كذلك �رائدة �بدأت � إن

عندما�تسلمت�كتاب�فصلها�من�العمل،�كيف�لها�أن��وإحباطوما�حّل��Gا�من�يأس��vسz:جاع

ية�لم�تكن�واضحة��ي�تسz:جع�طريقة�انتحارها؟�هل�ا/يت�يسz:جع؟�هذه�ال�Gاية�البدا�أو تدّون�

�إNى��الرواية�ولربما�تؤدي ��اساًس أعدم�مصداقية�حبك�Gا
ً
صببُت�ع�ى�جسدي�ما�[فتن«�Jقائلة

  .120 -119ص�...] لقد�اقz:بت�اللحظة�الحاسمة... تبقى�من�الكاز

�أ �يكتب �-جدر�أن �من �كان ��شحادةما �وليس �بضمW:�الغائبة بضمW:�ا/تكلم�" امونولوًج "ع�Gا

  يتغ©�aويجيد�وصف�موته؟ا/حتضر�والذي�

هذه�الحديقة�حديثة�العهد�غريبة�-طوار،�فا/سيÃي�يªzوج�مسلمة�لW:تقي� :حديقة��موات) جـ�

العhقة�بWن�الديانتWن�من�خhل��وإسقاطات�ي�ال�Gاية�بالشهاده،�_�أريد�أن�أفسر�استعارات�

�باÝضافة ��الشخصيتWن، �-خرى إNى �-خطاء ��ي JÁÂأسا� �خطأ �هناك �لكن �فايز�من�، ت;:ير�زواج

  :الزوجة�الثانية�بعد�ان�توفيت�-وNى�وتركت�له�ولدين�وابنة

من�الرامة،�عندها�أحس�بالوحدة��افªzوجت�ابنته�شابً ... اكان�حزنه�ع�ى�وفاة�زوجته�شديًد [

إNى��وسافر �أيًضابعد�أن�تزوج�ابنه�الكبW:��اخصوصً ... زوجة�تر�ى�vبنWنن�وبصعوبة�الحياة�بدو 

�الصغW: وذ�أمريكا �ابنه ��هب �ذكر�ص109ص...] يhتإإNى �انه �العلم �مع �هذا �زوجته��108، ان

  .اتركت�له�صبيWن�وبنتً 

�� �الكاتب �تدخل �مع �للشخصيات �ا/واقف �وت;:يرات �أعhه �النص �ع�ى �اكثW:ً �أساءتقحامات

  .تحتوي�ع�ى�فكرة�مغايرة�وغريبة��ي�أدبنا�ا/ح�ي�أGØا/صداقية�الرواية�مع�

                                                 
1
  .انظر�تفصيhت�ا/صدر�الكامل��ي�ا/راجع  
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xبد�م�yاكلمة�Z:  

� �تتفاوت �أدب��ºراءلربما �والنقد�شحادة إدمون حول ��طراء �ستجتمع��السل��Jالغزير�بWن لك�Gا

الشخJÁî،�فدماثة�أخhقه�وتلقائيته�وتواضعه�يفرضون�ع�ى�كل�من��شحادة إدمون حول�أدب�

  .والتقدير�لهذا�الطفل�الكبv�:Wحz:اميعرفه�كل�

  إجمال

�الكا �وأدب �حياة �إNى �دراس�JKأعhه �تطرقت �إدمون �مسW:ة��شحادةتب �وأكمل �حيفا ��ي �ولد الذي

  . حياته��ي�الناصرة�

إNى�أن�يلج�باب�-دب�من�ثhث�زوايا�،�فبدأ��شحادةرغم�عدم�إكمال�تعليمه�-كاديم�Jفقد�أصر�

وتزامن�نشر�هذا�الديوان�مع�" تhحم�الوجوه�وا/عاني�"�ي�ديوان��1973بكتابة�الشعر�ونشره�عام�

  " .برج�الزجاج�"  1974ه�عام�أول�مسرحية�نشرت�ل

�أسلوب� �أن �فوجدت ،� �فGRا �و-سلوب �ا/ضامWن �إNى �مشW:ة �العشرة �دواوينه �إNى �تطرقت لقد

�إNى�قسمWن�،� التفعيلة�سيطر�ع�ى�مجمل�أشعاره�أما�ا/ضامWن�فاختلفت�وقد�قمت�بتقسيمها

� �ديوان aKح� �وذلك �والديانة �-ع�ى �و-نا �ع�ى�-نا �احتوى �مت"-ول �" داخلةأصوات ،�1981عام

" قمر�بوجه�مدينJK"والثاني�احتوى�ع�ى�مواضيع�الحب�وا/رأة�و-ساطW:�والتوثيق،�بدءا�بديوان�

  . 2005عام�" ع�ى�ورق�ناضج�مختمر"وان�Gاء�بديوان��1985عام�

�ي�القسم�الثاني�من�الدراسة�تطرقت�إNى�مسرحياته�الثماني�وال�JKأشرت�فGRا�إNى�ممªWات�الكتابة�

�الدرام �لدى �جهة��شحادةية �ومن �جهة، �من �والسياسة �والz:اث �كا/جتمع �ا/ضامWن �حيث من

أخرى،�إNى�ممªWات�طرحه�للنص�الدرامي�حيث�تتم�ªWحواراته�ونقاط�تحول�-حداث�بالبساطة�

�توافقية� �د__ت �شخصياGÀا �rسماء �فإن �كذلك ،� �الدرامية �ا/صداقية �تنحو�نحو�عدم ولربما

 _�hومث� �rفعالها ��وضدية �اسم �" إخhص"حصرا �القديسة �،��1980 -�ي �معها �يتوافق �والذي ،

. ،�وال�JKتخلو�من�مقومات�الشرف�1986 –�ي�الخروج�من�دائرة�الضوء�-حمر�" شريفة"واسم�

� �وظف �آخر�فقد �جانب �مسرح" شحادةومن �داخل �" ا/سرح �الكستناء �زهرة والذي��1990 -�ي
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�ي�مسرحية�عندما�غاب�" ا/سرح�التوثيقي"بأسلوب�يعت;:�نادرا��ي�مسرحنا�ا/ح�ي�،�كذلك�كتب�

  .والذي�يندر�أيضا��ي�مسرحنا��2005 -القمر�

� �إNى �تطرقت �الثالث �القسم ��ي �ا/ضمون �حيث �من �الثhث �وvجتما�ي"رواياته JÁÂومن�" السيا

حيث�أسلوبه��ي�الحبكة�الروائية�بحيث�يغلب�عليه�أسلوب�vسz:جاع�والتدخل��ي�لسان�حال�

�ي�" رابحة"فتبدو�غW:�مقنعة�ا/ستوى�وقد�سيطر�علGRا�الكاتب�ذاته�مثل�شخصية��الشخصيات

� �-موات �إNى��2008 –حديقة �كذلك �متجولة، �بائعة �مستوى �من �أع�ى �بعبارات �تتفوه JKوال

�ح �م;:رالتقارير�الزائدة �دونما �و-حداث �الشخصيات �الشخصيات�ول �تتم�ªWأسماء �كذلك ،

  . كما��ي�ا/سرحيات�وأسماء�شخصياGÀا�بد__GÀا�التوافقية�والضدية�

فانه�يستطيع�أن�يضيف�إNى�تكوينه�الثقا�ي�لبنة�قوية�التكوين��شحادة�ي�ال�Gاية�من�يقرأ�أدب�

  .تنقله�إNى�أحوالنا�vجتماعية�والz:اثية�والسياسية�
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  ا<راجع

  :"ي�الشعر

  .1973،�مجلة�الشرق : القدس. تnحم�الوجوه�وا<عاني .إدمون ،�شحادة -1

  .1975،�مطبعة�الناصرة: الناصرة�. ح,ن�لم�يبق�سواك .،�إدمون شحادة -2

  .1981،�ا/كتبة�الحديثة: الناصرة. أصوات�متداخلة .،�إدمون شحادة -3

  .1985،�مطبعة�فراس: الناصرة. قمر�بوجه�مدين|� .،�إدمون شحادة -4

  .1989،�ا/كتبة�الحديثة: الناصرة. صهيل�ا<طر .،�إدمون شحادة -5

  .1992،�دار�ا/شرق : شفاعمرو . مدارات�الغسق .،�إدمون شحادة -6

  .1994،�دار�ا/شرق : شفاعمرو . مواسم�للغناء�وجراح�الذاكرة .،�إدمون شحادة -7

  .1996،�دار�ا/شرق : شفاعمرو . الخروج�من�مرايا�العشق�والF-حال .،�إدمون شحادة -8

  .2000،�بلدمطبعة�ال: جديده�.الم�يعد�الوقت�حارًس  .،�إدمون شحادة -9

  .2005،�مطبعة�الحكيم: الناصرة. عRى�ورق�ناضج�مختمر .،�إدمون شحادة - 10

  :"ي�ا<سرح

  .1974،�مجلة�الشرق : القدس. برج�الزجاج�ومسرحيات�أخرى  .،�إدمون شحادة - 11

  .1978،�دار�ا/شرق . شفاعمرو . الصمت�والزوال .،�إدمون شحادة - 12

  .1980،�ر�ا/شرق دا: شفاعمرو . القديسة .،�إدمون شحادة - 13

  .1981،�دار�ا/شرق : شفاعمرو . بيت�"ي�العاصفة .،�إدمون شحادة - 14

  .1986،�مطبعة�ال�Gضة: الناصرة. الخروج�من�دائرة�الضوء��حمر .،�إدمون شحادة - 15

  .1990،�مطبعة�ج;:ان: الناصرة. زهرة�الكستناء .،�إدمون شحادة - 16

  .2000،�دار�ال�Gضة�:الناصرة. الزائر�الغريب .،�إدمون شحادة - 17

  .2005،�مطبعة�الوادي: حيفا. عندما�غاب�القمر .،�إدمون شحادة - 18
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  :"ي�الروايات

  .1988،�ا/كتبة�الحديثة�ومطابع�ال�Gضة: الناصرة. ب,-�زيتإlى��الطريق. ،�إدمون شحادة - 19

  .1994 ،مطبعة�ال�Gضة�:الناصرة. الغيnن .،�إدمون شحادة - 20

  .2008 ،مكتبة�كل�JÁßء: حيفا. ة��مواتحديق .،�إدمون شحادة - 21

  :"ي�القصة

  .ت. د�،مكتبة�كل�JÁßء: حيفا. ثnث�أرجل�للقمر .،�إدمون شحادة - 22

  :لEطفال

  .2008،�دار�الهدى: كفرقرع. الوزة�ا<تك�-ة�سوزي .،�إدمون شحادة - 23

  .2009،�دار�الهدى: كفرقرع. ا<علم�نبيل�والثعلب .،�إدمون شحادة - 24

  :كاتبمراجع�عن�ال

  .)20.4.1993( 13 تحادG. شحادة إدمون الشاعر�. الخطاف�ابن -1

  .)1982 .15-3 ( 3الكرمل�. "الشهاب�والرؤية�ا/ستقبلية". هدأبو�خضرة،�ف�-2

�ف�-3 �ا/ستقبلية". هدأبو�خضرة، �والرؤية �الشعر�والعروض ".الشهاب �"ي : الناصرة. دراسات

  .46-33: 2004،�مطبعة�ال�Gضة

�العزيز �البابطWن،�-4 �الباط,ن. شحادة إدمون . وآخرون�عبد �-ول معجم �ا/جلد دار�: الكويت. ،

  .377 - 376: 1995القبس،�

   .68-66): 1994( 344بانوراما�. شحادة دمون قراءة�نسوية��ي�رواية�الغيhن�Ý . اليةبشاره،�دَ �-5

�َحـبيب�-6 ��الطريق. بولس، �إNى �والفنية، �التأثW:ية �بWن �وا/راوح �الثانيةالبW:�زيت : الناصرة. رحلة

  .48–24: 1989 ،بيت�الصداقة

قسم�: الناصرة. عRى�مسرح�الحياة ".شحادة إدمون مسرحية�القديسة�لÊديب�". خوري،�نايف�-7

� �العربية �العلوم��والقسمالثقافة �وزارة ��ي �والفنون �للثقافة Jالشع�� �ا/جلس ��ي الغربي

  .131-126: 2000 ،والثقافة�والرياضة
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 ".البطولة��ي�-يديولوجية��دارية�أوهامبW:�زيت،�إNى��الطريق" :شحادة إدمون . لدراج،�فيص�-8

  .272-253: 1993 ،دار�كنعان: دمشق. دyyت�العnقة�الروائية

�إبراهيم�-9 �الطريق". طه، ��ي �اللطيف �عبد ��باسل �vخر ".بW:�زيتإNى رابطة�: الناصرة. الُبعد

  .150-140: 1990 إسرائيل،الكتاب�الفلسطينيWن��ي�

. اءة�عRى�الشعر�الفلسطي���ا<حRيإض ".شحادة دمون قمر�بوجه�مدينÝ�JK ". بيهالقاسم،�نَ �- 10

  . 86-82: 1987دار�ا/شرق،�: شفاعمرو 

 ،دار�الهدى: كفرقرع. أينإlى��حركتنا�الشعرية ".شحادة دمون صهيل�ا/طر�Ý ". بيهالقاسم،�نَ �- 11

1991 :131 -136.  

- 63 :1991 ،دار�الهدى: كفرقرع. "ي�الرواية�الفلسطينية". بW:�زيتإNى��طريقال". القاسم،�نبيه�- 12

79.  

�ن�- 13 �-حمر�Ý ". بيهالقاسم، �الضوء �دائرة �من �ا<سر�ي ".شحادة دمون الخروج ��بداع  "ي

  .36-27: 1994 ن،.د: شفاعمرو . الفلسطي��

�فيصل�- 14 ��الطريق". قرقطي، �والطريقإNى �فلسطينية ��بW:�زيت �حارو إNى فلسط,ن��. "إسرائيليةد

  .42 - 43): 1989( 738الثورة�

  .37 ):1994( 984فلسط,ن�الثورة�. "الغيhن�ال�JK_�تظهر". يصلقرقطي،�فـ�- 15

 11،13ع18مالكواكب�. ،�ملف�تكريم�خاصشحادة إدمون الشاعر�. وآخرون�ر،�جـمالاقعو �- 16

)2001 :(40-4.  

�ف�- 17 ،JÁÂاروقموا .� �وا/عاني، �الوجوه �الشعر�ا<حRيعر تhحم �"ي �ونقد مطبعة�: القدس. ض

  .59-53: 1976 الشرق�التعاونية،

:  1996 ،دار�الفاروق: نابلس. قصيدة�وشاعرداود�حايك�غابة�من�-لوان،�. مواJÁÂ،�فاروق�- 18

98 -105. 

: 1996،�مؤسسة�ا/واكب: الناصرة. القدس�"ي�الشعر�الفلسطي���الحديث. اروقمواJÁÂ،�ف�- 19

9- 10.  
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20 -�ÁÂموا� ،Jفاروق .� �الحديث، J©الشعر�الفلسطي� ��ي �النجمةالقدس مركز�GØر�: القاهرة. هدي

  .41-40: 2008 ،النيل

�الدين�- 21 �شمس ،aÁÂبالجغرافيا. مو� �التاريخ �اختhط �عن �الداخل �من �السابع�. صورة اليوم

264، 1989 :37.  

22 -��،aÁÂى��تداخل�الطريق�والجغرافيا��ي�رواية�الطريق. شمس�الدينموNإ�:Wمن��أوراقزيت،�ب

  .25-17: 1991 ،مؤسسة�العروبة�للطباعة�والنشر: القاهرة. وراء�الحصار�الفلسطي��

  .1989 ،5ב , 1.12.89, הארץ. דרך ביר זית. ' א, ניר - 23

24- Mattityahu, Peled . Intifada prelude. NewoutLook 212 (1990)  :43 -45. 

    :مراجع�عامة

  .1985 ،دار�ا/عارف: القاهرة. طلحات�الدرامية�وا<سرحيةمعجم�ا<ص. إبراهيمحمادة،��- 25
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  : مأساة�شعب�وأزمة�ُهوية" تشائلا<"قراءة�"ي�رواية�

  رواية�الو�ي�والو�ي�ا<ضاّد�

  عايدة�فحماوي 

  "باٍق�"ي�حيفا): "1996- 1921(إميل�شكري�حبي���. أ

  حياته�1.أ

��1أديب����� �حيفا ��ي �ولد ،Jّ©فلسطي� JّÁÂوسيا� ��29(وصحا�ي �من�) 1921آب �مكّونة �قروّية لعائلة

�وابنتWن �أبناء �شفاعمرو . سبعة �من �مدرسة�إرسالّية�أصل�العائلة ��ي �مدّرًسا �عمل�والده �حيث ،

� �عام aKحيفا1920ح� �مدينة �إNى �العائلة �انتقلت �حي�Gا ��ي�. ، �vبتدائية �علومه Jحبي�� �إميل تلقى

مدرسة�ا/عارف�vبتدائية��ي�حيفا،�بعدها�انتقل�إNى�مدرسة�ال;:ج�الثانوّية��ي�عكا،�فمدرسة�مار�

� ��- لوقا �-عوام �بWن �الثانوّيةحي�1939-1938حيفا �دراسته �فGRا a»أن� �با/راسلة�. ث �سنتWن درس

تنّقل�فz:ة�قبل�قيام�دولة�إسرائيل�بWن�رام�هللا�والقدس���2.الهندسة�البz:ولية��ي�ا/عهد�ال;:يطاني

�1956،4انتقل�للسكن��ي�الناصرة��ي�عام��3.ولبنان،�ثم�عاد�إNى�الجليل�فحيفا�قبل�قيام�الدولة

                                                 
�روائّي،�1 �كأديب، �نفسه �يكّرس �أن �استطاع �أنه �إ_

ً
�نسبّيا �القليلة �-دبية �أعماله �قّصة��رغم �وكاتب مسرÆّي

:  راجع�تعريفه�من�قبل�الجيو�JÁÂع�ى�سبيل�ا/ثال�_�الحصر��ي. قصW:ة،�باÝضافة�إNى�تميªWه��ي�الكتابة�الصحفية

�JÁÂي1997�،45الجيوNة�وصحفي: "،�إذ�تعرفه�كالتا:Wي�وكاتب�قّصة�قصÆكذلك�حول�هذا�النقاش�". روائي�ومسر

  .139-1985�،138وادي�: راجع
�الحوا�2 �راجع �بعنوان �القتيل"ر�معه �هو�الطفل �مجلة�" أنا ��ي �خوري �وإلياس �درويش �محمود �معه �أجراه الذي

  .187- 1981�،183 الكرمل
�راجع�3 Jحبي�� �ع�ى �وأثرها �التنقhت �هذه �: عن �1984محمود �هذه�. 13-15، ��ي JّÁÂالسيا� �الحراك �عن كذلك

  .18-21, 1999גנוסר : ا/رحلة،�وأثره�ع�ى�حبي�J،�راجع
  .1996�،464امبل�ك: انظر��4
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ا�زوجة،�ابنتWن�وابًنا�1996ار�ومكث�فGRا�ح�aKوفاته��ي�أي
ً
أو�aÁóإميل�حبي��Jأن�ُتكتب�ع�ى�. تارك

  1".باق��ي�حيفا: "الكلمات ق;:ه�هذه

  "    أنا�الطفل�القتيل: "نشاطه�السيا��ّ��والصحا"يّ �2.أ

�حيفا����� ��ي �تكرير�البz:ول �مصانع ��ي �حياته �بداية ��ي Jحبي�� �مضمار�. عمل �إNى �بعدها انتقل

�ع �حيث �الصحا�ي، �الحقل �الفلسطينّية �دار��ذاعة �أخبار��ي �لنشرة �ومحّرًرا �مذيًعا -1942مل

��ي�أسبوعّية�. 1943 �ي�Gتحاد�،�ثم�مارس�دوره�كرئيس�تحرير�يومّية�1946 مهمازعمل�محرًرا

2".جهينة"وكان�يكتب�افتتاحي�Gا�تحت�vسم�ا/ستعار��،1972- 1989القدس�ويافا�وحيفا�
أّسس� 

  3.مشارفا/جلة�الشهرّية�-دبّية��ي�العام�-خW:�من�حياته�

�السياسية���� �تجربته �خhل �من �دوًرا Jحبي�� �لعب ،JّÁÂالسيا� ��طار ��4ي �الهوّية�� �حراك �ي

�جمعية��5.السياسّية�الفلسطينية ��ي �وعضًوا J©الفلسطي� �الشيو�ي �الحزب ��ي �عضًوا Jحبي�� كان

�1943نشط��ي�العام�. فلسطWن�العّمال�العربية�الفلسطينّية��ي�حيفا،�ومؤتمر�العمال�العرب��ي

JÁÔوكان�من�مؤّس�،J©ن�عام� ضمن�الحزب�الشيو�ي�الفلسطيWي�فلسط�� Jّ©عصبة�التحرر�الوط

�الوحدة. 1945 �إعادة ��ي �نشط �إسرائيل �دولة �قيام �الشيو�ّي� بعد �إطار�الحزب ��ي للشيوعيWن

                                                 
وا/ا�JÁÚوالحاضر،�كذلك�تحمل�بعًدا�سياسًيا�ولغوّيا��ي��مع©�aا/ستقبلمن�ا/hحظ�أن�هذه�العبارة�تحمل��1

: نظراوأيًضا��Attar.  51-46 ,2007 :عن�حيفا��ي�أدب�إميل�حبي��Jراجع. 67, 2003סומך : راجع. ذات�الوقت

  .37-39, 2009בהר 
بتسلسل��ي��سداسية��يام�الستةبالذكر�أن�حبي��Jبدأ�أيًضا�بنشر�روايته�-وNى�جدير�. 17, 1996בלס : راجع�2

  . 1985�،95وادي�: راجع" أبي�سhم"تحت�اسم�كنية�" الجديد"مجلة�
3 Fischbach 2000, 155. 

  Khalidi 2008, 75:  عن�دور�-دباء�الفلسطينيWن��ي�تشكيل�الهوية�السياسية�راجع�ع�ى�سبيل�ا/ثال4 
لصراع�بالنسبة�للكّتاب�الفلسطينيWن�الذين�كانوا�ينتمون�للحركة�الشيوعية،�هو�صراع�طبقّي�ع�ى�ا/ستوى�ا��5

،�هم�يتعاطفون�مع�هوي�Gم�الفلسطينية�بقدر�ما�يتعاطفون�مع�كل�شعب�
ً
�فلسطينيا

ً
العالمJ،�وليس�فقط�صراعا

��م;:يالّية �طائلة �راجع. تحت �ذلك  . 163-164, 1981קנאזע : عن
ً
 . 128, 1989קנאזע : وأيضا

ً
שניר : وأيضا

1990 ,253 .� �ليش �تصنيف �اتجاهات) ליש(انظر�إNى �ثhثة �إNى �تتوجه �حيث �الداخل، ��ي �الفلسطينية : لÊقلية

   .8-9, 1989ליש : راجع. -قلية�الصامتة،�الشباب�ا/تثقف،�والتيار�الراديكاNي
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إNى��1953من�العام��)الكنيست(�سرائي�ّي،�وكان�من�ممث�ي�الحزب�كعضو��ي�ال;:/ان��سرائي�ي�

إثر�اGØيار�. 1972أن�قّدم�استقالته�من�العمل�ال;:/اني�للتفرغ�للعمل�-دبي�والصحا�ي��ي�العام�

�ا/سلمات �بعض �النظر��ي �أعاد �vشz:اكية، �فكرية� ا/نظومة �خhفات �له �سبب �مما النظرية،

�1989،1ة��ي�عام�وتنظيمية�مع�الحزب�الشيو�ي،�استقال�ع�ى�ضوGâا�من�جميع�مناصبه�الحزبي

�تحرير� �رئاسة �فGRا �عضًوا. Gتحادبما �بقي � لكنه �عام aKح� �الحزب �من���1991ي �استقال حWن

.الحزب
2  

وزار�سوريا�ولبنان،�كذلك�. كان�عضوا��ي�حركة�السhم�العا/ّية،�أقام��ي�لبنان�أربعة�أشهر����

باÝضافة�إNى�ذلك�زار�كوبا�. زيارات�زار�vتحاد�السوفي�JKوبقّية�-قطار�vشz:اكّية�-وروبية�عّدة

أقام��ي�براغ�سنتWن�ونصف�السنة�. والو_يات�ا/تحدة�وفرنسا�وأ/انيا�الغربية�عدة�زيارات�قصW:ة

  . قضايا�السلم�وGشF-اكية،�حيث�عمل�محرًرا��ي�مجلة�1977-1980

  ثقافته�3.أ

�الكhس �القديم �الz:اث �م�Gا �مختلفة �موارد �من �ثقافته Jحبي�� �الشع�J،�استمد �الz:اث �وم�Gا يكي

أما�عن�ثقافته�ا/عاصرة،�فقد�شملت�اطhعه�ع�ى�الحراك�. كذلك�تأثر�بدراسته�للقرآن�الكريم

�ا/رحلة �تلك ��ي �والعربي �ا/صري �خصوًصا�. الثقا�ي �الغربي �باrدب Jتأثر�حبي�� �الوقت �نفس �ي

JÁÔوا/ارك� JÁÂستثما�3.الرو_� �ومحاولته �أعماله، �خhل �من �ثقافته �طاقاGÀا،�ت;:ز �وتوظيف رها

  .  كمرجعيات�وكعhقات�ع;:�نصّية��ي�كتاباته

  أهّم�الجوائز�ال|��حاز�عل]Zا���4.أ

. وهو�أرفع�وسام�فلسطي©J" وسام�القدس"هدته�منظمة�التحرير�الفلسطينية�أ 1990ي�عام�����

الصادرة��لةا<ج بوصفه�الكاتب�-هم��ي�العالم�العربي�من�قبل�مجلة�1991تّم�اختياره��ي�العام�

                                                 
בלס : راجع. معه�شمعون�بhص�ويعكوف�بسر�عن�أسباب�ذلك�يتحدث�إميل�حبي��Jبالتفصيل��ي�حوار�أجراه�1

  .26 ,1991ובסר 
2 Fischbach 2000, 155. 

 .183-1981�،182حبي��J: كذلك�انظر�مقابلة�درويش�وخوري�معه��ي. 31-1984�،21محمود�: للتوسع،�راجع  3
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� �عام �و�ي �لندن، ���1992ي �إسرائيل �-دب"منحته ��ي �إسرائيل �أدبية� و�ي" جائزة �جائزة أرفع

  1.تمنحها�الدولة

  أهّم�أعماله��دبّية�5.أ

نشر�حبي��Jعمله�-ول��2.بدأ�حبي���Jي�نشر�أجزاء�مختلفة�من�أعماله��ي�الصحف�وا/جhت���

ةككتاب�
ّ
الوقائع�الغريبة�"ي�اختفاء� :بعده�تتابعت�-عمال،�و 1968عام��سداسية��يام�الست

خرافية�وأخWً:ا،�) 1985( إخطيهثم� ،)1980( لكع�بن�لكع،�)1974( سعيد�أبي�النحس�ا<تشائل

  ).1991( سرايا�بنت�الغول 

القليلة�صاحGÓا�أحد�أهم�ا/بدعWن�العرب،�وذلك�rسلوبه�الجديد� لقد�جعلت�تلك�-عمال�����

�الكتا �والنقدّية�. -دبّية بةوا/تم��ªWي �الفكرّية �وا/قا_ت �السياسة �مجال ��ي �أخرى �مؤلفات له

وأخWً:ا�ما�صدر�) 1993( نحو�عالم�ب�nأقفاص،�)1967( ا<جزرة�والسياسة�-كفر�قاسم:  أهمها

  ).2006( سراج�الغولةبعد�وفاته�

  إميل�حبي���الروائي. ب

ببساط�Gا�وتعقيدها��ي�ذات��1991-1974-عوام�تمتاز�الروايات�الثhث�ال�JKنشرها�حبي��JبWن�    

ال�JKتعت;:�قفزة�نوعّية��ي�مشوار�) 1974( ا<تشائلأما�الرواية�-ك:�شهرة�بي�Gا�ف«�Jرواية�. الوقت

                                                 
ا�للحرمان�وا�1

ً
لقطيعة،�رغم�أن��ي�السنوات�-خW:ة�لحياته،�بعد�أن�وافق�ع�ى�استhم�الجائزة�كان�حبي��Jهدف

لكن�الكثW:�من�. بعض�-دباء�العرب�ا/عروفWن�وبي�Gم�أدونيس�ومحفوظ�والطيب�صالح�رفضوا�استنكار�موقفه

�بأن�أدبه�العربي�الفلسطي©�Jالذي�أحبه�العالم� �الحرب�عليه،�أما�هو�فقد�كان�فخوًرا طhبه�وأصدقائه�أعلنوا

عن�ردود�. ،�ورأى��ي�ذلك�لبنة��ي�الجسر�الذي�شارك��ي�بنائهالعربي،�حظي�با_عz:اف�وvحz:ام�من�قبل�إسرائيل

�راجع �الجائزة �ع�ى ��ي. 66, 2003סומך : -فعال �معه �ا/قابلة ��ي �ذلك �عن �يقوله �ما �راجع בלס ובסר : كذلك

1991 ,25 .  
2�� �مندلباومكقصة ��بوابة �عام �و1954نشرت ،� �عام�قدر�الدنيا�-النورية �نشرت �مسرحية مرثية�و 1962 و�ي

وال�JK) 1992( هند�الباقية�"ي�وادي�النسناس�-أم�الروبابيكياكذلك�. 1967وقد�نشرت�بعد�عام��سلطعون ال

  .)1997(�عمال�الكاملة�نشرت��ي�كتاب�للمرة�-وNى��ي�
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�عناصر��1.كتابته�-دبّية �و" الحداثة"مزجت�الرواية�بWن �فخرج�النّص�"الكhسيكّية"�ي�الكتابة ،

� JّÁîقص� �لنمط �بالتأسيس �حيث�متمªًWّا �الغربّية؛ �باrنماط �متعلّقا �ليس �أصيل، �جديد عربي

�عن�حداثة� استمّد�عناصر�متباينة�من�السردّية�العربّية�الكhسيكّية،�و�ي�نفس�الوقت�لم�يتخلَّ

من�-وائل�الذين�أّسسوا�لكتابة�روائية�م¯ªاحة�عن��3يعت;:�البعض�إميل�حبي�2�J.النّص�وعا/يته

�ا �من �مستمدة �عصرها، ��ي �مع�السائد �قطيعة �بناء �من �Gا
ّ

�يمك �مما ،Jّالشع�� JّÁîالقص� لz:اث

   4.الرواية�التقليدّية�الخاضعة�للتأثW:�الغربّي 

  إميل�حبي���وما�بعد�الحداثة�"ي��دب�الفلسطي��ّ �:1.ب

سرايا�بنت�و) 1986( إخطيةبرز�تيار�ما�بعد�الحداثة�الفلسطي©�Jلدى�حبي���Jي�نتاجه�ا/تأخر����

ن�يتخ�ى�عن�أسلوبه�الخاّص�الذي�يمتاز�بطرح�الصراع،�التhعب�اللفظّي�دون�أ) 1991(الغول�

�ومتناقضة �متباينة �مرجعيات �السردّية�. وتوظيف �عن �تخ�ى �حيث �-سلوب، �هذا �ناسبه لقد

مWن
ّ
�ا/تكل �أصوات �وتبادل �الشخوص، �بWن �والخلط �والنتيجة �السبب �ع�ى �تمكن�. ا/بنّية هكذا

كة"سطي©�Jمن�خhل�بنية�سردية�متينة�وحبي��Jمن�سرد�درب�آ_م�الشعب�الفل
ّ

�ي�نفس�" مفك

يعكس�العمhن�-دبّيان�صدى�ا/أساة�الفلسطينّية،�فالشعب�قد�تشظى�وتشتت،�لكن�. الوقت

�Jحبي�� �يعرض �بل �دوًما، �سلبية �ليست ��سرائيلية �والشخوص �الوحيد �ا/ذنب �ليس vحتhل

�وتظ �ا/جتمع، �من �مختلفة �شرائح �من �الGRودّية �الكتاب�الشخوص �من �اقتباسات �وهناك هر�هنا

   5.ا/قدس

                                                 
  .65, 2003 סומך 1
  .15, 1996 סומך: أيًضا�راجع. 65, 2003 סומך 2
3 Jأن�أفتش�عن�لقد�اّدعيت�أنه��ي�مقدوري�اعتماًدا�ع�":يقول�حبي��،Jدب�العالمÊاث�وع�ى�تذو»ي�ل:zى�إ/امي�بال

والحقيقة�أن©�Jكنت�أخوض��ي�. أسلوب�جديد��ي�-دب،�يّنفق�وإمكانية�vستيعاب�الجماهW:ي�العربي�الخاّص 

  . 191-1981�،190حبي��J: راجع" أسلوب�جديد،�كنت�أفعل�ذلك�عن�تعّمد�وإصرار�مجªًWا�لنف�JÁÔحرّية�التجربة
  .1997�،19ة�العافي�4
  .65, 2003סומך : انظر�5
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  رواية�الو�ي�والو�ي�ا<ضادّ ": ا<تشائل. "ج

�أن� �فارتأينا ،Jحبي�� �أعمال �لجميع �مفّصل �بحث �تقديم �من ن
ّ

�نتمك �لن �ح�ªWالدراسة، لضيق

�وخصوصي�Gا� �تظهر�جمالّيات�الكتابة �نرى�أGØا �معّينة �من�زوايا Jحبي�� �روايات �إحدى نستعرض

�ال. لديه �مسرحية،هذه �إNى �وحّولت �لغات �لعّدة �ُترجمت JKال� �له��1رواية �كروائي Jحبي�� أظهرت

  .خطه�ا/تمªW،�والذي�أر�aÁÂبصمة�خاّصة��ي�عالم�الرواية�الفلسطينية�والعربّية

  )1974( الوقائع�الغريبة�"ي�اختفاء�سعيد�أبي�النحس�ا<تشائل: سيميائية�العنوان�1.ج

عًيا�rهمية�العنونة��ي�عملية�الكتابة،�يظهر�ذلك��ي�عناوين�يhحظ�القارئ�أن�حبي��Jكان�وا�����

�متنوعة �تقنيات �فGRا �استخدم �خاّصة، �وجاذبية �بخصوصية سمت
ّ
�ات JKال� �ذلك�. أعماله يؤكد

�أعماله �داخل ��ي �أو�فرعية �داخلّية �عناوين �ع�ى �أيًضا �النّص�. اعتماده �عتبات �بتوظيف كذلك

  . ا/ختلفة

ألف�-وNى،�آتًيا�من�صفحات�مقامة�أو�ع�ى�رأس�قّصة�من�قصص�يبدو�عنوان�الرواية�للوهلة���

�وليلة �لنادرة�ليلة �عنواًنا aKح� �التدا�ي�. أو �ع�ى �يرتكز �إيحائًيا، �دوًرا �ليلعب �يؤهله مما

)Connotation (قات�ع;:�نصّيةhكذلك�فإن�اعتماد�العنوان�ع�ى�. ويحيل�القارئ�/رجعيات�وع

�م �عنواًنا �يجعله �وا/فارقة �وظيفةالتناقض �ويؤدي ا،
ً
�ومشّوق ��2ثWً:ا من�) Seduction(إغوائية

يمزج�هذا�العنوان��ي�صياغته�بWن�ا/فارقة�. الدرجة�-وNى،�من�حيث�موضوعه�ومبناه�وإيقاعه

� �الشّفاف �والتناص ��intertextuality(3(الساخرة �الخلفي هذه��oxymoron.(4(و�رداف

�تتغل �العنوان �بناء ��ي �ا/وظفة �عّدة�vسz:اتيجّيات ��ي �وذلك �للرواية، �العميقة �البنية ��ي غل

�النف�JّÁÔ: مستويات �الz:كيب �صعيد �ع�ى ،� �السرد، �صعيد �ع�ى �اللغوي، �الz:كيب �صعيد ع�ى

�ا/ركزّية �الشخصية �_سّيما �عنواًنا�. للشخصّيات، �العنوان �اعتبار�هذا �يمكننا �ذلك، �ضوء ع�ى

                                                 
  ,khochavi  2007.180- 178: عن�ا/سرحية�راجع�1
 Genette 1988, 708-717.: ووظائف�أخرى�راجع) التدا�ي(عن�وظيف��JKغواء�و�يحاء��2
 . 135-1992�،119مفتاح�: �ي�-دب�راجع��سz:اتيجيةعن�هذه��3
 .134-1985�،133سنW:�: ،�كذلك1984�،374وهبة�: عن�مفهوم��رداف�الخلفي�راجع�4
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ا øتمثيلي� �. بامتياز�1د_لّيا �نسيجه ��ي �النص ل
ّ
�يمث �ا/ختلفإذ �العميق �واللغة،�: البنيوّي -سلوب

  .�يحاء�والتدا�ي،�السخرية�وا/فارقة

  �يديولوجيا�ا<فقودة،�الحقيقة�ا<ّرة�وGنزياح�الساخر :ا<أساة�وا<لهاة 2.ج

��ي���� �الحقيقّي �الواقع �مع �يتhحم �الذي �الخط a©تتب� JKال� �الروايات �تعت;:�من �الرواية �أن رغم

� �والذي �تقنيات�الكتابة، �وظف Jحبي�� �إ_�أن �السياسّية، �الهوية �حول JّÁÂأسا� �بشكل يتمحور

�أك:�ضبابّية �للرواية �الحقيقي �الواقÏي �الشكل �جعل ��ي �ساهمت �فكرّية، �الرواية��2.إقناعية �ي

�بالخط� �ويمªzج �ا/وضو�ي، �التاريخ �إNى �تستند JKال� �لÊحداث �العريض �ا/أساوي �الخط يلتقي

لكن�مجموع�-حداث�والوقائع�والتفاصيل�. ل�JKتلّم�بحياة�ا/تشائلالشخ�JÁîا/أساوي�لÊحداث�ا

السخرية�لدى��3.ال�JKتz:اكم�لصياغة�ا/أساة،�تأتي��ي�معظمها�من�نسيج�مادة�ساخرة�باrساس

�الوقت �ذات ��ي �أدبّية �وحيلة �دفاعّية �حيلة Jحبي�� �ذلك. إميل �عن �سhح�: "هو�يقول السخرية

�وتعبW:�ع �ضعفها، �الذات�من Jنسانييحم�� �ضمW:ي �يتحملها �أك;:�من�أن ��ي هكذا�4".ن�مأساة

استطاع�حبي��Jأن�يم�ªWّبWن�النص�التأريùي�التوثيقي�وبWن�النّص�الواقÏي�الحقيقي،�واستطاع�أن�

�للقارئ  �ويقر�Gا �يجّملها �وأن �السياسة ف
ّ
�وعزوفه�. يوظ �القارئ �رفض �تبديد ��ي Jحبي�� �نجح لقد

�ي�-دب�ا<تشائل�اشر�والشفاف،�وهذا�هو�ما�يم�ªWّرواية�عن�النصوص�ال�JKتعتمد�ا/ستوى�ا/ب

 ّJ©الفلسطي .� �ا/فارقة Jحبي�� ف
ّ
�وظ �و�ي�) irony(لقد �السرد، �وأسلوب �-دبّي �اختيار�الشكل �ي

� �واختيار�شخصية �-حداث �عرض �متباينة��5".البطل"طريقة �ساخرة ا
ً
�أنماط Jحبي�� �مزج لقد

�� �ا/وجودة �والثقل �الجدّية �أبعاد �الكhمّية�لتقليص �ا/فارقة �فوظف �السياJّÁÂ؛ �ا/ستوى ي

هذا�. اللفظية،�وا/فارقة�ا/عتمدة�ع�ى�التhعب�اللغوي،�والفكاهة�الشعبّية،�والسخرية�الhذعة

ا� øنص� �وأنتج �ا/تلقي، �ع�ى �التأثW:�الكوميدي �وبWن �الجدّي �ا/ضمون �بWن �تناقًضا �نسج التوظيف

                                                 
  Taha 2000, 83.: عن�مفهوم�العنوان�التمثي�ي�راجع�1
  .26,  2002טאהא  2
  .1985�،133وادي��3
4��J1981�،190حبي�.  
   Mehrez 1984, 34.: راجع�5
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لقد�جعلت�السخرية��1.ى�الفكري�و�دراكي�القرائيسلًسا�ع�ى�ا/ستوى�الشعوري�وع�ى�ا/ستو 

�للقراءة،�GØrا�جّملت�الجانب�القبيح�من�السياسة،�وكانت�حيلة�
ً
hقاب�

ً
وا/فارقة�من�النص،�نّصا

  .الحقيقة/آنّية�ساهمت��ي�تغيW:�الواقع

���� �الشخصيةالقد �لسان �ع�ى �ا/أساة �عن �ليتحدث �وأدواGÀا �ا/لهاة �لغة Jت;:. ستعار�حبي�� ز�لم

�سلوك� �عمق �و�ي �للشخوص، �البنيوّي �النسيج ��ي �بل �فقط، �اللغوي �النسيج ��ي �-دوات هذه

�مباشرة� �تمّسه �درامّية ا
ً
�أحداث �ويشهد ا øمأساوي� �واقًعا �يعيش �الذي �فسعيد �ا/ركزية؛ الشخصية

ما�يواجه�درامّية�الحدث�بردود�فعل�تتناسب�والحدث،�بل�يواجهها�بسلوك�يتناقض�وجوهرها�
ّ
قل

كالتغابي،�ا/بالغة��ي�: ي;:ز�ذلك�أيًضا��ي�العديد�من�ممªWات�معالم�شخصية�ا/تشائل�2.ا/أساوي 

�vستجابة� �تلقائية �التباسط، ��ي �ا/بالغة �الذات، �أهمية �تضخيم ��ي �ا/بالغة �الذات، تقزيم

�ذا�مhمح�كوميدّية��ي�رواية�أحداGHا�مأساوّية" سعيد�ا/تشائل"ليصبح��3.وسرع�Gا
ً
hبط.  

  :اللغة،��يقاع�والتناص: الغائب�والنص�الحاضر�النّص �3.ج

أن�تفوق�أهمية�الداّل�ع�ى�ا/دلول،�فإن�) Poetic( 4إذا�كان�من�ممªWات�الوظيفة�الشعرّية�للغة��

حيث�تصعب�ترجمة�خطا�Gا�ا/ب©�Jّع�ى�مجموعة��ا<تشائل؛هذه�الوظيفة�ت;:ز�حرفًيا��ي�رواية�

�ا �بني�Gا ��ي �تhحمت JKال� �-ساليب �اتجاهات�من ��ي �تتشكل �لغوّية �فسيفساء ل
ّ
�لتشك لسردّية

ف��ي�البنية�العميقة
ّ
  .مختلفة،�م�Gا�ما�هو�ع�ى�سطح�البنية�اللغوّية�وم�Gا�ما�هو�موظ

�vستمرار��ي����� �ع�ى �القارئ �يحمل aKح� �السخرية، �أسلوب �عدا �أخرى �تقنيات Jحبي�� ف
ّ
وظ

�ع;:�النصّية �والعhقات �التناص �م�Gا �النص، �مع �يلعب�. التواصل �اللغوي، �السطح �مستوى ع�ى

�الكhسيكّي  �-دبّي �ا/وروث �من �أساليب �استعادة ��ي �دوًرا �ا/ثال �سبيل �ع�ى �اللفظي . التhعب

الخروج�عن�ا/ألوف�النحوّي،�الhزمة�اللفظية�أو�الجمل�: يوظف�التhعب�اللغوي��ي�عدة�أشكال

                                                 
  .26-27, 2002טאהא  1

د�يعلن�أن�حياته��ي�إسرائيل�كانت�سعي"ع�ى�سبيل�ا/ثال�_�الحصر�راجع��ي�الرواية�ما�تحت�العنوان�الفر�ي��2

  .1997�،169حبي��J: �ي!". فضلة�حمار
 .132- 1985�،129راجع�وادي��3
4��h52-1998�،51سبي. 
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�ص�v.1ستدراكية �خلق ��Gدف �وvشتقاق �الجناس �يستخدم �الجديد�كذلك �ا/ضمون �بWن راع

�بي�Gما �إظهار�ا/فارقة �بواسطة �الكhسيكي �ا/ضمون�. و-سلوب �ثنائية �ُت;:ز JKال� �ا/قابلة كذلك

ف�لدعم�السخرية�الhذعة��ي�أحداث�. وثنائية�-سلوب
ّ
أما�السجع�رغم�قلته��ي�الرواية،�فقد�وظ

وين�الفرعية�ليدعم�ا/فارقة�ويأتي�السجع��ي�بعض�العنا�2تنطوي�ع�ى�مفارقة�من�حيث�ا/وقف،

    3.العميقة�فGRا�والسخرية

�لتطوير������ �العربي �الz:اث �من Jحبي�� �يستفيد �للنّص، �العميقة �والبنية �-سلوبي �ا/ستوى ع�ى

فهو�يتجاوز�التعبW:�اللغوّي�الغ©�Jبالد__ت�. أسلوبه�الساخر�دون�أن�تبدو�لغته�محّنطة�وغريبة

تنبط�مفردات�جديدة،�يشتّقها�من�مجموع�الz:اث�اللغوي،�فُتغ©�Jا/رتبطة�بالحّس�الشع�Jّ،�ويس

نجد��4.أسلوبه�الساخر،�وتكسر�حاجز�الخوف�القائم�أمام�مهّمة�تطوير�القاموس�العربي�وإغنائه

�القّص� �وأساليب �والz:اكيب، �ا/فردات �حيث �من �الz:اثّية �البنية �تضمWن �إNى �ي¯ªع �السرد شكل

�ي�نفس��5.أدبية�كhسيكية�كالرسالة�وا/قامة�والخ;:�والخطبة�والرّد،�وتحيل�القارئ�إNى�أجناس

�الz:اث� �بWن �تz:اوح �النصوص �من �للنظر�مجموعة �_فتة �بكثافة �الرواية �هذه ��ي �تتوارد الوقت،

�والحديث، �العربية��6القديم �و-مثال �والحديث �القرآن �من �مختلفة �نصوص �إNى �القارئ تحيل

� �قديمة �شعرية �بنصوص �وتعبق �-ساليب��7وحديثة،والفلسفات، �بعض �الكاتب �يحاور كما
                                                 

 .1985�،137وادي�: راجع�1
2� �� �يسرد �حWن �ا/ثال، �سبيل �ا/تشائل"ع�ى  �"سعيد

ً
hمعل� �الفريديس �قرية �هدم �عدم �أهاNي��سبب �بحاجة ذلك

�عرب �عمال �إNى �يعقوب �السخرية��زخرون �ع�ى �يؤكد �الذي �السجع �أسلوب �في;:ز �عصر�العنب ��ي ليعملوا

،�1997حبي�J،�: نظرا"�ي�دنان�يعقوب�من�أعاصW:�الحروبأما�الفرادسة�فقد�أنقذهم�عصر�الكرمة�: "وا/فارقة

265.  
  .36-1987�،28غنايم�: راجع�3
 .1985�،125وادي��4
  .50-1997�،37غنايم�: عن�ذلك�راجع�ع�ى�سبيل�ا/ثال. ية�لن�يتسع�ا/كان�للتمثيل�لجميع�هذه�الب©�aالz:اث�5
 . 192-1997�،190العافية�: راجع�ع�ى�سبيل�ا/ثال�_�الحصر�ثبًتا�بالنصوص�ا/وازية�ووظيف�Gا��ي�الرواية��ي�6
7� � 

ً
hدرويش�: مث� �ومحمود �القاسم �وسميح �عربي �وابن Jوا/تن�� �ا/عري �العhء �وأبي �نواس �وrبي �القيس _مرئ

كما�أن�الرواية�تدخل��ي�عhقات�تناصية�مع�استدعاء�الحكايات�الخرافية�. فيق�زّياد�وسالم�ج;:ان�وغW:هموتو 
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�الساخرة �ا/حاكاة �طريق �عن �والفقهية �الدينية �النصوص ��ي �يفّجر�. الواردة �كله �هذا وهو��ي

ا/وروث�الكامن�موظًفا�إياه�تارة�بشكل�مباشر�كما�هو��ي�بعده�-ص�ي،�وتارة�بطرق�غW:�مباشرة،�

  .حول�ا/رجعية�ا/وظفة�إNى�لغة�انتقاد�وتعريةإيرونية�ومقلوبة،�قد�تتمرد�ع�ى�النّص�-ص�ي�لتت

  زمن�السرد�وزمن�الحدث�4.ج

�الفكري������ �وثراGâا �الرمزي �وغناها �الهادئ �سردها �ع;: �شعب �وجدان �/سار �الرواية تؤرخ

�الناعمة �القص�JّÁî. وسخري�Gا �ا/يل �بWن �وتمزج �السW:ة، �فن �من �وتقz:ب �رسائل �شكل ُتدار�ع�ى

�التاريùي �ت. والسرد �معاناة�لك�Gا �من �قرن �ربع �مدى �ع�ى �اليومّي �بالنضال �بالرؤية، �أساًسا نشغل

J©الفلسطي� �الشعب �التصويرّية�. حياة �الحركة �فGRا �وتك: �بارًزا �دوًرا �فGRا �التدا�ي يلعب

�مأساة�ةالكاريكاتوري �ا/لهاة �الشخصيات�. فتقلب �آ_ف �من �مقتطًعا �نسيًجا �سعيد فيصبح

  1.الفلسطينية��ي�الوطن�وا/نفى

�ي�ا/قابل،��2".النحس�-ّول "أو�كما�يطلق�عليه�البطل��1948تغطي�الرواية�عشرين�عاًما�منذ�     

. فإن�حبي��Jيلّون��ي�استخدام�أنواع�السرد��ي�روايته،�و_�تسW:�الرواية��ي�زمن�متصاعد�مz:اّص 

�الروائي �للموقف �خدمة �وذلك �السردي �الحذف �أسلوب �مراًرا �توظف �حبي�3��J.فالرواية ف
ّ
يوظ

كذلك�يعتمد�ع�ى�vرتداد�والرجوع�من�نقطة�انطhق�. أيًضا�vستباق��ي�بعض�ا/واقف�السردية

كما�ويستخدم�حبي��Jا/وجز�بواسطة�سرد�أحداث�تجري�4.السرد��ي�الّنص�مّدة�معينة�إNى�الوراء

�تفاصيل� �تقديم �دون �أو�صفحات �فقرات �بضع ��ي �أو�سنوات �أو�شهور �أيام �عّدة �امتداد ع�ى

ق�ب
ّ
  5.اrعمال�أو�-قوالتتعل

                                                                                                                            

عن�. لفولتW:�كنديدلشكسبW:�ورواية��عطيل،�ومواقف�من�مسرحية�ورحلة�ابن�جب,- وألف�ليلة�وليلةا/تنوعة�

  .97-1997�،72العافية�: أساليب�توظيف�تلك�ا/رجعيات�داخل�النص�راجع
 .1996�،93شريح��1
2��J1997�،172حبي�.  
�موقف�تسمية��3

ً
hمن�قبل�" و_ء"راجع�مث":Wة" الرجل�الكب:Wذي�القامة�القص :�J1997�،287حبي�.  

4 Mehrez 1984, 42. 
  .1997�،101العافية��5
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  سيميائية��سماء�ا<كررة: الشخوص�5.ج

  البطل�ال�nبطل": سعيد�أبو�النحس�ا<تشائل" •

�للبطل����� �الكhسيكي a©با/ع� �البطولة �عموًما Jحبي�� �روايات �عن �تسمية�. تغيب �خhل من

Jحبي�� �أن �نhحظ �الرواية �بدل�1شخوص �وكأدوار�متعّددة، �كفكرة �مhمحها �رسم �إNى �يميل

�Jلبطولة�ذات�لحم�وعظم،�كما�هو�الحال��ي�التصّور�الكhسيكي�لبطل�الروايات� ّÁÔالتجسيد�الح

��2.السائدة �الفر�ي �العنوان �تحت �ا/ثال �سبيل �ينتسب"ع�ى ��ي�" سعيد �ويسهب �الراوي يتحدث

� �عائلة �وأصول �تاريخ �ا/ضمر"ا/تشائل"شرح �لقارئه �خطابه ��ي�بداية �يذكره �ما �خصوًصا إن�: "،

�و  ،Jمنطًقااسم� �مخلًقا Jرسم� �يطابق �ا/تشائل �النحس �أبي �آخر�تحت��3،"هو�سعيد �فصل و�ي

� �فر�ي �ا/تشائل"عنوان �أصل ��ي �با/تشائل" بحث �عائلته �تسمية �أصل �القارئ�. يشرح يhحظ

. ازدواجية�وثنائّية�ساخرة�بWن�vسم�وبWن�-صل،�تنسحب�ع�ى�مضمون�الشخصية��ي�الرواية

وبhدGÀا،�تÏي�وضعها�جيًدا�بكثW:�من�ا/رارة�وا/عاناة�وتضطرب��ي��إNى�سذاج�Gا" سعيد"شخصية�

�جلدها �من �vنسhخ �عن �عاجزة �مكّبلة �نفسها �تجد �لك�Gا �وآمال، �أحhم �أبو�. "أحشاGâا سعيد

ربما�. يÏي�الواقع�الذي�يعيشه،�والرسائل�ال�JKيكتGÓا�تظهر�رّده�العميق�ع�ى�هذا�الواقع" النحس

�من �للخhص �نمطّية��كان�اختياره �فلسطينية �شخصية �يتوقع �الذي �للقارئ �مستفًزا �الواقع هذا

�ولك�Gا� �الجديدة، �الدولة �التواطؤ�مع �حّد �العيوب، �كّل �جمعت �شخصية �بأGØا �فيفاجأ مقاومة،

أيًضا�جمعت�التناقضات�ا/تصارعة�ال�JKجعلت�من�سعيد�شخصية�تضّج�باÝنسانية،�وتبتعد�

�ا/عهودة �النمطية �والجه: عن �الغرور�وتحقW:�الذاتكالثقافة �الغباء، �وادعاء �الذكاء إ_�أن��4.ل،

                                                 
1�Jة�كان�هد�ي�باختصار�هو�تخليص�ا/ظلوم�من�مصيبة�توّهم�القو : "عن�اختياره�لشخصية�سعيد�يقول�حبي�

�أريد� JKال� �العيوب �كل �فGRا �جمعُت �شخصية �الرواية، �بطل �لتكون �سلبية �شخصية �اخz:ت �ولذلك �ظا/ه، �ي

محارب�Gا،�ولكن�بطبيعة�الحال�كان�من�الضروري�أن�أضفي�الصفات��نسانّية�ع�ى�هذه�الشخصّية�ح�aKيصبح�

  .1997�،224راجع�الجيو��JÁÂ". واضًحا�أGØا�ليست�فريدة
 .59-1987�،56علوش��2
3��J1997�،171حبي�. 
4���JÁÂ1997�،224الجيو. 
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هذا�التواطؤ�لم�يأت�من�قناعة�لقد�فتح�ا/تشائل�عينيه،�فوجد�نفسه�أمام�مصW:�_�طاقة�له�

ع�ى�تغيW:ه�رغم�وعيه�العميق�بقضيته،�ومن�هنا�جاء�تعلقه�ا/ستمر�بالوطن�والذي�تجّسد��ي�

  ".باقية"و" يعاد"أشكال�رمزّية�ع;:�

ليس�نسخة�مكررة�لبطل�" ا/تشائل"يخرج�البطل�عند�حبي��Jعن�ا/ألوف��ي�أدب�ا/قاومة،�فـ���  

إنه�نموذج�يبدو�سلبًيا�من�الخارج�وليًنا�ومتكّيًفا�مع�الشروط�الجديدة،�لكنه�. ا/قاومة�النمطي

   1.يعجز��ي�ال�Gاية�عن�تحقيق�التhؤم�مع�الواقع�الجديد�رغم�سلسة�التناز_ت�والz:اجعات

  ا<رأة�الحبيبة،�وجع�الذاكرة�وضياع�الوطن�": باقية"و" يعاد" •

و�ي�رواية�ا/تشائل�ت;:ز�ثhث��2ت;:ز�ا/رأة�لدى�حبي��JبأGØا�تجّسد�الجانب��يجابي��ي�رواياته؛����

شخصيات�نسائية�تمثل�شرائح�وأجيال�مختلفة�من�مأساة�الشعب�الفلسطي©J،�تتفاوت�أدوارها�

 :zا�تشGا�لك�Gا�تمثل�الجانب��يجابي�ا/فقود��ي�شخصية�ا/تشائلوتركيب�GØي�شخصية�. ك��ي�أ�

تتوارث�الشخصيتان�-سماء�و-دوار،�يوهمنا�حبي�1967��J" يعاد�الثانية"و�1948-وNى�" يعاد"

�العودة �بسيميائّية �يربطها �لكنه �وبطولة، �تسمية �وجود �الح�ªW-هم��3بإمكانية �للمكان ليكون

  .تفقد�مّرتWن�ب�hعودة" الحبيبة�ا/فقودة"ففلسطWن�. والبطل��ي�الرواية

����JKن�شخصيWوالسلوكّي،�إ_�أنه�أحّب�" سعيد"و" ُيعاد"رغم�التباين�ب�JّÁÔكيب�النف:zمن�حيث�ال

�الحدود" يعاد" �خارج �لz:مى �الفلسطينّية �أرضها �من �عنوة �اقتلعت JKال� �الفلسطينية �ا/رأة . تلك

: ا�ف�ýKيلّح�ع�ى�ذاكرته،�اقتلعت�من�بيته�وسط�صرخ�Gا�الشهW:ةكانت�حّبه�-ّول�الذي�م" يعاد"

                                                 
  .109-1985�،107وادي��1
كذلك�عن�توظيف�شخصية�ا/رأة��ي�رواياته�. 24 ,בלס ובסר: راجع�ما�يقوله�حبي�G��Jذا�الصدد��ي�حوار�معه�2

  .18, 1999גנוסר  :راجع
ستقبل�وإكليل�زهور�نضرة�ع�ى�عادت�يعاد�فإذا��Gا�ليست�يعاًدا�باقة�ورد��ي�عرس�ا/: "يقول�ع�ى�لسان�سعيد�3

�مًعا �وقت ��ي JÁÚقالت. ق;:�ا/ا� �عادت �فلّما �عاًما �عشرين �عودGÀا �يعادك: انتظرت �وقالت. لست �وحيًدا J©تركت :

�وحيًدا �سأل�Gا. لست �أجابت: فلما �الشتاء: أتعودين؟ ��ي �البحر�للبحر، �ماء �يعود �يعاد�! كما �يا �الشتاء �أقبل لقد

 .1997�،369نظر�حبي��Jا". هذا�شتاؤك�وحدك: قالت! فعودي
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عشرين�عاًما�ويعيش�ع�ى�" يعاد"يحّب�" سعيد"بقي��1!"سعيد،�يا�سعيد،�_�Gáمك،�فإن©�Jعائدة"

" يعاد"لكّن�وعد�السلطة�له�بإعادة��2.حلم�عودGÀا،�وي;ّ:ر�تعاونه�مع�الدولة�الجديدة��Gذا�الحب

�دوًما �Gáُدر �كان �هذه�: "إليه، �كل �ينالوا �بأن �للشيوعيWن �سمحت �كيف �يعاد، �عليك راحت

�سعيد�3".-صوات؟ �بيت �من �العساكر�ليعاد �انªzاع �أرضه��4مشهد �من �شعب �انªzاع يعادل

حلًما�لم�يتحقق��ي�الواقع�أو�" الشتيتWن"بWن�النفي�والبقاء�تحت�القمع،�ليبقى�اجتماع��5وتفتيته

�تنع. الرواية �رمزًيا، �يعاد �شخصية �الرواية،�د_لة ��ي �الثانية �-نثوية �الشخصية �ع�ى �أيًضا كس

الطنطورية��ي�ا/رأة�ال�JKظلت�باقية�فوق�-رض�" باقية. "و�ي�ا/رأة�ال�JKتزوجها�سعيد�ا/تشائل

لك�Gا�ليست�مجرد�باقية�مثل�بقاء�سعيد،�فبقاؤها�. الفلسطينية�بعد�رحيل�أهلها�وسقوط�قري�Gا

�سعيد �دوافع �عن �بسّر�يختلف �. للبقاء�يرتبط �حديدي �بصندوق �يرتبط �بالذهب"سرها ،�"م�يء

�بذرة� �ع�ى �يحتوي �ذلك �من �أبعد �يحتوي �الصندوق �لكن �البحر، �سطح �تحت �والدها أخفاه

  . ابن�سعيد�من�باقية�الطنطورّية" و_ء"ا/قاومة�وال�JKتنمو�مع�

  هوية�ا<قاومة": وyء"،�"سعيد"،�"يعاد�الثانية" •

" و_ء"ك�الفئة�ال�JKلم�تستطع�أن�تفعل�شيًئا،�لذلك�كان�vبن�البكر�إن�ا/تشائل�يرمز�إNى�تل�����

تظهر�ثنائية�. البديل�الذي�استطاع�أن�يتجاوز�حالة�vنتظار�و�حباط�إNى�ساحة�الفعل�ا/قاوم

،�فقد�سم�Jبه�لW:تبط�بو_ء�للدولة�الجديدة،�إ_�أن�و_ءه�الحقيقي��ي�"و_ء"ومفارقة��ي�اسم�

ا�ويمثل�الطليعة�ا/تقّدمة�ال�JKتنسلخ�. ن�لقضيته�ووطنهGØاية�الرواية�كا øو_ء�الذي�يصبح�فدائي

                                                 
 .197�،239حبي��J: انظر��1
�ا/ثال�242: راجع�2 �سبيل �وتأليب�. ع�ى �الشيوعيWن �ع�ى �للتحريض �السلطات �تستخدمه �ا/ثال �سبيل ع�ى

 .   1997�،243حبي��J: انظر". و_�أنال�أجًرا�ع�ى�هذه�ا/همة�سوى�إحياء�الوعد�بعودة�يعاد: "الجماهW:�ضّدهم
  .1997�،244حبي��J: انظر�3
 .239-1997�،238ظر�حبي��Jان  4
أخذوها�مع�غW:ها�من�ا/تسللWن�إNى�حيفا،�من�الناصرة�: "ين�الذين�اجتثوا�ي�ا/عادل�للفلسطينيWن�ا/بع: �يعاد��5

ومن�ا/جيدل�ومن�يافة�ومن�معلول�ومن�شفاعمرو�ومن�عبلWن�ومن�طمرة،�وكل�عامل�تسلل�إNى�حيفا�ليطعم�

  .1997�،240حبي��J: نظر�الروايةا". �ي�سهل�جنWن�بWن�ألغام��نجل�ªWوالعرب�والGRودعياله،�وألقوا��Gا�
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�رفض� �كامل �جيل �يرمز�إNى �بل �ا/تشائل، �لعائلة �امتداًدا �ليس �العشائرّية، �وأصولها �طبق�Gا عن

" سعيد"كما�تنمو�نفس�البذرة�مع��1.الخضوع�والو_ء�لقدره�الذي�تربى�عليه،�ليكون�عكس�ذلك

�ا/ن �يعاد �. فّيةابن �ا/رأة �تكون �" الباقية"وهكذا �للخيار�ºخر�" ا/نفّية"وا/رأة JّÁÂسا-� �ا/نبع هما

أمام�الشعب�الفلسطي©��Jي�الوطن�و�ي�ا/نفى،�وهو�خط�يختلف�تمام�vختhف��ي�انزياحه�عن�

رية�دوًرا�يجمع�بWن�يعاد�وباقية�لتستمر�دائ" يعاد�الثانية"وتلعب�. حركة�سعيد�ا/تشائل�ا/شلولة

  . ظهور�الشخصيات،�لكن��ي�انزياح�كامل�وتعريف�جديد�للهوية

  وازدواجية�الجلوس�فوق�الوهم" الخازوق"هوية��2:الZxاية�والخاتمة�6.ج

�متلقي�������� �يبدأ �حWن �للقارئ، �مفتوحة �-وNى �تبدو�للوهلة �قد �النص �-خW:�من �الجزء قراءة

_�تعتمد�فقط�ع�ى�ال�Gاية،��خاتمة�النص�لكن. رسائل�ا/تشائل�بالبحث�عن�مصدر�هذه�الرسائل

ل�
ّ
شك

ُ
�لت �للنص �الطليقة �-طراف �فيه �تلتئم �الذي �ا/دى ل

ّ
شك

ُ
�وت �بأكمله، �النص �ع�ى �تعتمد بل

�متماسكة �لتصميم� 3.وحدة �تظهر JKال� �الشخصيات �من �مجموعة �تتضافر �الرواية �GØاية �ي

�النص �خاتمة �اختيار�. وتشكيل ��ي �كانت �البدء �مغ" و_ء"نقطة ا
ً
�للمقاومة،�خط �وانضمامه ايًرا

�ي�السجن�الذي�قاده�" سعيد�ا/تشائل"حيث�ُيلقى��1976ونقطة�التh»ي�والكشف�كانت��ي�حرب�

،�"يعاد"ابن�حبيبته�" سعيد"هناك�يلتقي�الفدائي�-سW:�. إليه�إفراطه��ي�الو_ء�لتعليمات�الدولة

وهو�الذي�_��4،"ئي�و_²ئفدا"ويكتشف�جوهر�التناقض�بينه�وبWن�سعيد�ذي�الهوية�الواضحة�

هذا�vكتشاف�يقوده�إNى�شعور�بالتحّول،�فيشعر�بعمق�القمع�الذي�. يعرف�كيف�يحدد�هويته

                                                 
  .1985�،118وادي�: كذلك�راجع.  308-1997�،302حبي��J: راجع�الحوار�ا/لحم�JبWن�و_ء�ووالدته��ي��1
��ي�العمل�-دبي�2أو��GØاء�تع©�Jالوحدة�-خW:ة� (Ending)ال�Gاية 2 ،�وال�JK_�يجد�القارئ�ال�JKيمكن�تحديدها

�(closuriazation)أو� (closure) أما�الخاتمة. Torgovnick 1981, 6: راجع. بشكل�فع�ي�وم�بقراءتهبعدها�ما�يق

�ي�الدرجة�ال�JKيصل�إلGRا�حّل�� الخاتمة. ف«�Jمحكومة�بعملية�القراءة�وموقعها�_�يمكن�تحديده�فوق�النص

للتمي�ªWبWن�مفهوم�الخاتمة��Roberts  1997, 3.: راجع. خhل�العمل�-سئلة�والتوترات�والصراعات�ا/طروحة

  Taha 2002, 259 وأيًضا�� Allan 1986, 199: ومفهوم�ال�Gاية�راجع�أيًضا
3 MacArthur 1990, 30. 
4��J1997�،337حبي�. 
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�بعد�أن�: "يتحّول�بدوره�إNى�أداة�لتثبيت�شعوره�بتحوله�الداخ�ي،�فيقول 
ً
hها�قد�أصبحت�رج

�الحراس �أرجل J©صدري : "أو�1"ركلت� �ع�ى �الضخمة �-حذية �أي�Gا JÁÂاخنقي! دو�JÁÂا�! أنفاGأي�

�العاجز �جسدي �ع�ى �أطبقي �السوداء �جديد! الغرف �من �اجتمعنا �/ا �التحول��2".فلو_كم هذا

ا�كان�غائًبا�عنه�يأخذ�شكل�الرفض،�رفض�العودة�لخدمة�الدولة،�
ً
الذي�أنار�للمتشائل�اكتشاف

�إليه �ليعود �السجن �من �يخرج �كا/كوك �يصبح �أن �إNى �به �أدى �والتع�3.مما �بالتجويع ذيب�Gáُدد

رغم�اكتشافه�. وتفرض�عليه��قامة�الج;:ية،�ويبدأ��ي�نسج�عhقات�واهية�مع�قوى�كان�يحار�Gا

�النقيض �إNى �يتحّول �لم �إ_�أنه �الداخ�ي، �وتحوله �مأزقه �لقاؤه�. عمق �يأتي �حWن �جلّيا يظهر�ذلك

اد�يع"فهو�يكتشف�مع�. ال�JKجاءت�باحثة�عن�شقيقها�سعيد" يعاد�الثانية"بالشخصية�الثانية�

حريته�وشجاعته،�لك�Gا�ُتنªzع�أيًضا�من�بيته�كما�أمها،�ويفشل�مرة�أخرى�با_لتحام��Gا،�" الثانية

  4.وبالحفاظ�علGRا،�بل�يبقى�ب�hحراك�ويضع�يديه�فوق�عينيه�كي�_�يرى�ال�Gاية�كما�رأى�البداية

�التالية����� �الخيارات �أمام �نفسه �سعيد �يجد �الرواية �GØاية �الس: �ي �تمويه �قبول الرجل�"لطة

:Wا،�أو�البقاء�فوق�خازوقه�كما�هو�" الكب
ً
الذي�يشاطره�" يعقوب"بأن�ما�يجلس�عليه�ليس�خازوق

�جريدة� �يحمل �الذي �الثوري �الشاب �إنقاذ �يقبل �أن �أمامه �أيًضا �كان �مشابه، �موقع ��ي الجلوس

ك�Gا�أرادت�أن�الحزب�لي¯ªل�معه�إNى�الشارع،�وكانت�أمامه�يعاد�-وNى�ال�JKأراد�أن�يرفعها�معه،�ل

يرفض�ا/تشائل�كل�. وهناك�خيار�باقية�وو_ء�وسعيد�وهو�ا/قاومة. تسحبه�معها�إNى�ق;:�الغربة

ا،�. هذه�vختيارات�ويتشبث�بخازوقه øيستطيع�أن�يكون�مواطًنا�إسرائيليا�و_�مقاوًما�فلسطيني�hف

زمته�مع�قرار�واضح�أمن��قادرا�أبدا�ع�ى�الخروج�لم�يكن. ويفشل��ي�أن�يب©�Jله�هويته�الخاّصة

vنصهار��ي�حياة�تعاني�من�مثل�هذه�لم�يقدر�سعيد�ع�ى�. الجانب�الذي�ينتم�Jإليهبفيما�يتعلق�

� �ع�ى �الوجودية � السبيل". خازوق"-سئلة �مالوحيد �أمامه �قكان �ما �ابل ى�إNالقفز�هو�يجري

ا�تقبل�ال�JKتحلق�بعيًد GRرب�من�خhل�أوهام�ا/ا�JÁÚوا/سف،�أزمتهوتجنب�التعامل�مع� ،ا/جهول 
                                                 

1��J1997�،337حبي�.  
2��J1997�،338حبي�.  
 .242-341 ،1997حبي��J: راجع�ع�ى�سبيل�ا/ثال��ي�الرواية�3
4���J1997�،365حبي�. 



  50 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

�سحرّي �ع�ى �أصدقائم�بساط �-رض�هع �خارج �قوى��1.من �من Jالغي�� �الخhص يختار�ا/تشائل

�له �تستجيب �خارج�. إعجازية �فضائي �عالم �إNى �سعيد �يقود �vختيار�_ �هذا �فإن �الحقيقة، �ي

�عقلّية �عزلة �إNى �بل �ا/ادّي، � .العالم �الحّل �خارج�-رض"هذا �م ،"من �سعيد ن
ّ

�من�ا نيمك ل�Gرب

� �الهويةمواجه �تنت«�J 2.سؤال JKال� �سعيد، �بحالة �يتعلق �فيما �مغلقة �تبدو�للقارئ �الخاتمة هذه

بموته��ي�مصّح�لÊمراض�العقلية��ي�عكا،�و�ي�خاتمة�تتناسب�مع�كون�هذا�النص�يتبع�النّص�

    3.الواقÏي�السياJÁÂ،�الذي�يقود�الكّتاب�لكتابة�أدب�مع�خاتمة�مغلقة

�اللحظة �هذه �سوى���ي J©الفلسطي� �للشعب �_�يبقى �سعيد �بموت �أنه �نفكر�فGRا JKوال� بالذات،

�مع�الفضائيWن�) يعاد�وسعيد�وو_ء(نموذج�ا/قاومة�
ً

–خصوًصا�أن�يعاد�تقول�حWن�تراه�محمو_

� �لسعيد �يخيل �الشمس" -أو�هكذا �تشرق �الغيمة �هذه JÁÞتم� �الثانية"و�4،"حWن : تقول " يعاد

�وأراح" �ال�5،"اسz:اح �هذه �من��ي �وGÀّز�وعيه �القارئ �تعيد �بحركة �ا/ؤلف �يقوم �بالذات لحظة

�وتظهر�الخاتمة� �قراءته، �أوراق �ترتيب �فيعيد �كرمز،
ً
�حّقا �يمت �لم �سعيد �بأن �وتذكره جديد،

�الواقع �مع �تتhءم JKال� �ا/جتمع�. بازدواجي�Gا �من �كبW:ة �لشريحة
ً
hممث� �بل �واحًدا، �ليس فسعيد

�ع�ى�القارئ�حول�مصW:�الفلسطي©�Jالذي�يعيش��ي�إسرائيل،� �يلّح لذلك�يبقى�السؤال�مفتوًحا

فكيف�ستع:ون�عليه،�يا�سادة�يا�كرام،�دون�أن�: "وهو�ما�ين«�Jبه�حبي��Jروايته" سعيد"كّل�

  6!".تتع:وا�به؟

                                                 
   Khater 1993, 78.:راجع��1
  Khater 1993, 79. : راجع�2
 Taha 1998/1999, 23.: عن�هذا�النوع�من�الخواتيم�راجع��3
4���J1997�،371حبي�.  
5��J1997�،373حبي�. 
6��J1997�،374حبي�.  
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  :إجمال

�مشواره��� ��ي �ا/حطات �وأهم �الذاتية Jحبي�� �إميل �سW:ة �ع�ى �الضوء �ألقينا �الدراسة، �هذه �ي

. وأهم�موارد�ثقافته،�وقد�انعكست�تلك�ا/ستويات��ي�كتاباته�كما�بّينا�أعhهالسيا�JÁÂو-دبي�

  .ا<تشائللضيق�ح�ªWرقعة�الكتابة�أرتأينا�أن�نتعرض�Ýحدى�أهم�ما�كتب�و�ي�رواية�

ل�النص��ي��
ّ
�ي�البداية�عالجنا�عنوان�النص،�وخلصنا�إNى�أنه�عنوان�تمثي�ي�بامتياز،�حيث�يمث

أما�من�. -سلوب�واللغة،��يحاء�والتدا�ي،�السخرية�وا/فارقة: ا/ختلفنسيجه�البنيوّي�العميق�

�ا/أساة� �عن �ليتحدث �وأدواGÀا �ا/لهاة �استعار�لغة Jحبي�� �إميل �فإن �الرواية �وأسلوب �لغة حيث

وقد�تج�ى�لنا�أن�أسلوب�ا/فارقة�والسخرية�ضمن�هذه�-دوات�ع�ى�صعيد�اللغة،�. الفلسطينّية

�ي�ا/قابل،�_حظنا�أن�حبي��J. شخوص،�و�ي�عمق�سلوك�الشخصية�ا/ركزيةالنسيج�البنيوّي�لل

�أحياًنا� �والحديث، �القديم �الz:اث �إNى �القارئ �تحيل JKال� �ع;:�النصّية، �العhقات �بكثافة ف
ّ
يوظ

�ومقلوبة،� �إيرونية، �غW:�مباشرة، �بطرق �وكثWً:ا �-ص�ي، �بعدها ��ي �وردت �مباشر�كما بأسلوب

فة�إNى�لغة�انتقاد�وتعريةلتتمرد�ع�ى�النّص�-ص�
ّ
  .ي�وتتحول�ا/رجعية�ا/وظ

�ا/قاومة� �بطل �عن Jحبي�� �عند �البطل �يخرج �حيث �الرواية، �شخوص �بناء �استعرضنا كذلك

النمطي؛�يبدو�سلبًيا�من�الخارج�وليًنا�ومتكّيًفا�مع�الشروط�الجديدة،�رغم�ذلك�يعجز��ي�ال�Gاية�

رأة�لدى�حبي��Jفت;:ز�بأGØا�تجّسد�الجانب��يجابي�أما�ا/. عن�تحقيق�التhؤم�مع�الواقع�الجديد

وذلك�ع;:�ثhث�شخصّيات�نسوّية،�تمثل�شرائح�وأجيال�مختلفة�من�مأساة��ا<تشائل،�ي�رواية�

الشعب�الفلسطي©J،�تتفاوت�أدوارها�وتركيب�Gا،�لك�Gا�تشz:ك��ي�تمثيلها�للجانب��يجابي�ا/فقود�

� �شخصية �الدرا". ا/تشائل"�ي �GØاية �خاتمة��ي �أمام �ووقفنا �النص، �وخاتمة �GØاية �ناقشنا سة

ف�hيستطيع�أن�يكون�. إNى�عالم�الوهم�_�يغلق�أزمته،�و_�يحدد�هويته" البطل"مزدوجة؛�فهروب�

ا،�ليبقى�السؤال�مفتوًحا�يلّح�ع�ى�القارئ�حول�مصW:�كّل� øمواطًنا�إسرائيلًيا�و_�مقاوًما�فلسطيني

  ".سعيد"
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  kFام�"ي�أدب�توفيق�فياضGل

  محمد�خليل

  :حياتـه

� �عام �جنWن �قضاء �مقيبلة �قرية ��ي �فياض �توفيق �-ديب �تعليمه�1939ولد �تلقى �فGRا ،

vبتدائي،�و�ي�مدرسة�البلدية�بمدينة�الناصرة�تلقى�تعليمه�الثانوي،�ثم�أكمل�تعليمه�الجامÏي�

�ي�علم�vتصا_ت،�وعمل�موظًفا���ي�الجامعة�الع;:ية��ي�القدس�حيث�نال�شهادة�البكالوريوس

  . �ي�دائرة�الجمارك��ي�ميناء�حيفا

�اليوم JKصحيف� ��ي �مشواره، �بداية ��ي �-دبي، �نشر�إنتاجه �فياض �ومجلة��)1(بدأ وvتحاد

�العربي )2(الجديد �الوطن �صحف ��ي �بعد �ب�Gمة�. وفيما �والرملة �شطة J©سج� ��ي �وسجن اعتقل

أبعد�عن�وطنه�إNى�مصر�بموجب�اتفاقية�تبادل�-سرى�حWن��1974إNى�عام��1969أمنية�من�عام�

أنشأ��ي�. غادر�مصر�إNى�بW:وت�حيث�عمل�هناك�مدة��ي�مركز�الدراسات�الفلسطينية. مع�مصر

ا/تخصصة��ي�نشر�أدب�-طفال�وال�JKدمرت�إثر�vجتياح��سرائي�ي�عام�)) دار�النورس((بW:وت�

وج�ا/قاومة�الفلسطينية�م�Gا،�متوجًها�إNى�تونس�،�و�ي�العام�نفسه�غادر�بW:وت،�بعد�خر 1982

عمل،�ما�بWن�السنوات�. حيث�عاش�فGRا،�وهناك�حصل�ع�ى��جازة�من�معهد�الصحافة�و�عhم

  . ،��ي�ا/نظمة�العربية�للz:بية�والثقافة�والعلوم،�وهو�مقيم��ي�تونس�إNى�اليوم1982-1989

  :أدبـه

من�تبقى�من�أبناء�الشعب�العربي�الفلسطي©��Jي�تحتفي�كتابات�توفيق�فياض�برصد�معاناة�

�ا/تعددة �جوانGÓا �ومن ��سرائي�ي، �الحكم �تحت �والوطنية،�: وطنه �والنفسية، vجتماعية

وvقتصادية،�و�نسانية،�والسياسية،�وذلك�ع�ى�ا/ستويWن�الفردي�والجمÏي�ع�ى�السواء،�و�ي�

،�وبأجناسه�-دبية�48-لذي�نشأ��ي�فلسطWنسمة�تكاد�ت;:ز��ي�معظم�النتاج�-دبي�الفلسطي©�Jا

                                                 
1
  .صحيفة�عربية�ناطقة�بلسان�الحكومة��سرائيلية: اليوم 
2
  .مجلة�أدبية�شهرية�تابعة�له�أيًضا: والجديدصحيفة�الحزب�الشيو�ي��سرائي�ي،�: دGتحا 
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ويلحظ�القارئ�ع�ى�كتابات�فياض،�كذلك،�أن�الحس�الوط©�J-صيل�أك:�ما�يغلب�علGRا،�. كافة

�الحرية� ��ي �حقه �نيل �rجل �نضاله �ووصف J©الفلسطي� �الشعب �كفاح �بتصوير �تحفل J»ف

  . والكرامة

  :مnمح�عامة�"ي�كتابات�فّياض

لو�ي�الوط©�Jلدى�البقية�الباقية�من�أبناء�الشعب�العربي�الفلسطي©�Jتنامي�ا: مثال�ذلك ُيشار

�والفداء� �التضحية ��ي �والتفاني �وهمومهم، �الhجئWن �وقضايا �باrرض �والتشبث �الوطن، �أرض �ي

�ا/ستويWن��ر و�يثا �ع�ى �العربية، �بالقيادات �الثقة �وتزعزع �والخسارة �بالفقد �والشعور _�-ثرة،

وهو�ما�أدى�إNى�تسريع�عملية�ال�Gوض�. ة�واقعية�حتمية�أعقبت�النكبةالفردي�والجمÏي،�كنتيج

  .لدى�من�تبقى�من�أبناء�الشعب�العربي�الفلسطي©��Jي�وطنه�بعد�النكبة

�الواقعية� �السردية �الخطابات �فياض �كتابات �ع�ى �يطÑى �أك:�ما �أن �أيًضا، �ا/رء ويحسب

�ان �والفوتوغرافية، �التسجيلية �بWن �تراوح JKال� �بالحاضر�وهو�يرنو�إNى�ا/باشرة، �وعيه �من ا
ً
طhق

ا/ستقبل،�مع�ما�يشو�Gا�من�إسقاط�الكاتب�لفكره�السيا�JÁÂبشكل�مباشر،�علًما�أنه�لم�يكتف�

كان�يتكلم�ويفعل،�. بالتنظW:�والشعارات�فقط،�إنما�خرج�إNى�ح�ªWالتنفيذ�أيًضا�كما�هو�معروف

�الوطني �بقضيته �وإيمانه �بمبادئه �يتمسك �ملªzم، �rجل�فهو�أديب �استمرار�الكفاح �وضرورة ة

�التغيW:�ا/نشود �àخر�ع�ى�. إحداث �حWن �من �اتكاءها �فياض �كتابات �ع�ى �القارئ �يلحظ كذلك

  .بعض�اللمحات��ي�ا/تخيل�و-سطورة�والرمز

  ":الكلب�سمور "موتيف�العودة�وا<قاومة�"ي�

��رهاصا �تلك �/ثل �صدى �الحصر، _� �ا/ثال �سبيل �ع�ى �ا/رء، �يجد �أن �قصة�يمكن ��ي ت

ا/عدة�للفتيان،�ال�JKتتم�مجريات�أحداGHا�ع�ى�عهد�vنتداب�ال;:يطاني�ع�ى��)1())الكلب�سمور ((

ففGRا�يعرض�الكاتب�صوًرا�مؤثرة�/ضايقات�الجنود��نجل�ªWوتعرضهم�لسكان�قريته�. فلسطWن

كانت�" ديًدا��ي�مرج�بن�عامر�قرب�مدينة�جنWن��ي�أواخر�عهد�vنتداب�ال;:يطاني�تح)) مقيبلة((

                                                 
1

   ).2004،�مركز�أوغاريت�الثقا�ي :رام�هللا(،�رواية�للفتيان�الكلب�سمور  .فياضتوفيق��
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فلسطWن�إذاك�ما�تزال�ترزح�تحت�vحتhل�ال;:يطاني،�وكانت�أرضها�تتعرض�لغزو�ا/ستوطنWن�

�يتدفقون�علGRا�عن�طريق�البحر�من�كل�أنحاء�العالم،�بمساعدة�-سطول� الGRود،�الذين�كانوا

سرة�وعائلته�وتبلغ�ا/فارقة��ي�القصة�ذروGÀا�حWن�يغادر�قاسم�أصغر�أبناء�- ). 14ص" (ال;:يطاني

ا�بيته�لينضم�إNى�جموع�النازحWن�ع�Gا،�لكن�الكلب�
ً
يرفض�مغادرة�القرية�)) سمور ((القرية،�تارك

ووضعه��ي�كيس�من�الخيش�كي�_�يرى�" فما�كان�من�قاسم�إ_�أن�ربطه�وحمله�معه�رغًما�عنه�

بأمه�وإخوته�الطريق�فيفر�ثانية،�ثم�وضعه�ع�ى�الحمار�أمامه�وانطلق�به�بأق�aÁîسرعته�ليلحق�

�النازحWن �جموع �إNى �انضموا �الكلب�). 61ص" (الذين �هجرة �ع�ى �أسابيع �بضعة �سوى �تمض لم

  ! ح�aKتمكن�من�الفكاك�من�رباطه�والعودة�من�حيث�أتى�إNى�القرية�ال�JKخرج�م�Gا)) سمور ((

ي�تألم�أفراد�العائلة�/ا�حدث،�أما�قاسم�فقد�انفجر�باكًيا�إذ�لم�يستطع�تحمل�ذلك�ا/شهد�و�

� �الكاتب �يقول �مرة�"ذلك �يراه �لن �بأنه �الشكوك �راودته �وقد �سمور �إلGRا a»انت� JKال� �ال�Gاية هذه

وحWن�رأته�أمه�ع�ى�تلك�الحال�ضربت�كًفا�بكف�قلًقا�ع�ى�مصW:�سمور�). 62ص" (أخرى�إNى�-بد

�). 63ص" (هل�مات�سمور�يا�قاسم؟"وتساءلت�
ً
hا�قائGRكنه�سمور�لم�يمت،�ول.. _�يا�أمي"فرد�عل

�القرية �إNى �جيًدا. عاد �أعرفه J©عاد. إن� �بندقية�)! 63ص" (لقد �قاسم �حمل �بأن �الرواية وان�Gت

�بعد�أن� �قريته، �محيط �إNى �قفل�عائًدا �ثم �التهجW:�والتشرد، �حياة �رافًضا �استشهاده �بعد والده

علGRا��وراح�يقz:ب�من�البندقية�وعيناه�ما�تزvن�مثبتتWن" ودع�أمه،�ليلتحق��ي�صفوف�ا/قاومة�

�واحدة �كلمة �دونما �تنظر�إليه �وأمه �يأخذها، �إلGRا �يده �مد �وهو�يستدير�. ثم �قاسم نظر�إلGRا

 
ً
hقائ� �الخيمة �نحو�فتحة �أمي: بالبندقية �يا �اللقاء �بقرية�! إNى �ا/حيطة �الجبال �اتجاه ��ي وانطلق

  )! 63ص" (مقيبلة

�يحتاج _� �واضح �والz:م�ªWفGRا �ومبسطة، �سهلة �فإGØا �القصة �لغة �كبW:�جهد�أما لك�Gا�. إNى

الفتيان،�إNى�ذلك،�فإGØا�تكاد�تخلو�من�أي� مطعمة،�أحياًنا،�با/فردات�العامية�القريبة�من�أفهام

  . تعقيد
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يعرض�الكاتب�لثنائية�ا/وت�والحياة،��)1())الشارع�-صفر((من�مجموعته�)) النبع((�ي�قصة�

�ي�-غنام،�الذي�يضÃى�بنفسه��ي�والعhقة�الجدلية�بي�Gما،�كما�جسدها�بطل�القصة�سالم�را

�:Wى�تغNسبيل�ا/جموع،�وهو�يستعيد�النبع�الغائض�بعد�أن�بدأ�يجف�ويغور��ي�-رض،��ي�إشارة�إ

والتأكيد�أن�الفداء�والتضحية�كموتيف��ي�مواقف�محددة،�يقودان�حتًما�. الظروف�من�حوله

�. ي©JإNى�الحياة�والبعث�من�جديد�و_�سيما�بعث�الشعب�العربي�الفلسط
ً
hن�قيًما�ومثhكما�يشك

  . إنسانية�عليا�يجب�ترسيخها،�GØrا�من�صميم�حياة��نسان

  :"ا<شوهون "كسر�ا<حرمات�"ي�روايات�

�تبدو�متكئة�ع�ى�الجو�الثقا�ي�العام�الذي�أعقب�النكبة�)2())ا/شوهون ((رواية� ،�و�ي�أك:�ما

� �ال1948JKعام �الظروف�القاسية �لتلك �نتيجة�مباشرة �تعد �من��، ا
ً
�انطhق �وقتذاك �تسود كانت

�ويقض� �الكاتب �يؤرق �كان �طا/ا �الذي ،J©الفلسطي� �العربي �للشعب �الوطنية �القضية واقع

  . مضجعه،�وهو�ما�يظلل�معظم�نتاجه�-دبي�تقريًبا�كما�تقدم

�مدينة� �إNى �وفد �طالب �/ذكرات �والصعبة، �القاسية �الظروف �تلك �ظل ��ي �الرواية، تعرض

تذكرت�نف�JÁÔعندما�جئت�من�"تحصيله�العلم�J/رحلة�الدراسة�الثانوية�الناصرة�بغية�إكمال�

� �ا/دينة �هذه ��ي �الثانوي �تحصي�ي �Ýتمام �تسلسل�). 7ص.]" (خ. م. الناصرة[القرية �خhل ومن

�إذ� �نفسه �الكاتب �ذلك �يقرر �كما �والجماعة �للفرد �مشوهة �حياة �عن �الرواية �تكشف -حداث

                                                 
1

ى�يشار�إNى�أن�القصة�كانت�نشرت�للمرة�-وN). 1968 مطبعة�الحكيم،: الناصرة( الشارع��صفرتوفيق�فياض،��

،��ي�معرض�)إميل�توما(ابن�خلدون�: انظر. 35-33،�)1961كانون�الثاني،�( ،1،�الجديد،�"لن�يجف�النبع"بعنوان�

�-صفر �الشارع �ع�ى �الجديد ؛التعليق �العدد �ص5و 4، ،35-37� �نيسان39، �درويش،�: كذلك. 1969أيار�/، زكي

  .)1969(،�17/1 �نباء،�"أضواء�وظhل�ع�ى�مجموعة�الشارع�-صفر"
2

النقد��دبي�داخل�فلسط,ن� محمد�خليل،: انظر�؛)1963تحاد،�مطبعة�v: حيفا( ا<شوهون توفيق�فياض،��

48�� �قرن �نصف �والنشر�كريم: كفر�قرع( )1998-1948("ي �للطباعة �دار�الهدى ،2007(� �ففيه�360- 353، ،

  . مراجعة�نقدية�ضافية�للرواية
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� �مشوهة"يقول �أGØا �حياتنا �مشوهون . وحقيقة �التشويه... كلنا �هذا �عن �مسئول )! 73ص" (كلنا

:Wى�حد�كبNا�إGØف�الخار²ي�للرواية�تحاكي�مضموhول�شارة،�فإن�لوحة�الغ!  

وهو�ليس�بسعيد،�قد�لفه�شعور�مشوب�بالضياع�والغربة�)) ا/شوهون ((ُيرى�البطل�سعيد��ي�

ضطره�إNى�البحث�عن�وسائل�والتشوه،�و�ي�صفة�مhزمة�/عظم�شخصيات�الرواية،�-مر�الذي�ي

أو�بدائل�أخرى�حيثما�وجدت،�كتعويض�عن�الفقدان�والحرمان�والخسارة�واحتياجاته�الناقصة�

ا�من�حقيقة�واقعه�
ً
�ي�الحياة،�وإن�كانت�تخالف�عادات�وتقاليد�ا/جتمع�الذي�يعيش�فيه�انطhق

  .  وهو�ما�أدى�إNى�تحديد�أبعاد�شخصية�البطل

يصل�حد�الجوع،�الح�ªW-ك;:�من�مضمون�الرواية�وهو�ا/حور�يشكل�موضوع�الجنس،�الذي�

يصاب�. هكذا�تفعل�القطط. أحسست�باÝشفاق�علGRا�من�عيون�الطhب" الرئي�JÁÔفGRا،�كقوله�

�بالبله �جياع. الجياع �وزمن�)! 12ص" (إننا �محافظ �مجتمع ��ي �للعيان �واضح �بشكل �برز وهو�ما

  .الجذور �تقليدي�تسيطر�علGRما�عادات�وتقاليد�عميقة

وثم�.. كنائس�ومساجد! _�يوجد�فGRا�ماخور�واحد�؟. لعنت�ا/دينة�بصوت�مرتفع"كذلك�قوله�

�ا/دينة.. كنائس �هذه ��ي �زانية �ع�ى �العثور �الطhب �ع�ى �بيوGÀن. يصعب ��ي )! 50ص"(مواخW:هن

زالت،��لقد�بلغ�-مر�بأحد�النقاد�أن�يلوم�الكاتب�rنه�تجرأ�وعرض�/ثل�تلك�ا/وضوعات�ال�JKما

  !)1( �ي�نظرهم،�محرمة�أي�تابو،�وقد�نعت�بط�ي�الرواية�سعيد�وزياد�با_نحراف

ا�ونقاًشا�حادين�بWن�القراء��ي�مختلف�-وساط�vجتماعية�)) ا/شوهون ((أثارت�رواية�
ً
خhف

،�من�قبل،�ع�ى�الساحة�ا/حلية��ح�aKإGØا�شكلت�صدمة�
ً
hوالسياسية�و-دبية�لم�تعرف�له�مثي

هم،�دون�أي�اعتبار�للجو�النف�JÁÔالذي�كان�يسيطر�ع�ى�الكاتب،�أو�الظروف�ال�JKكان�لدى�بعض

يمر��Gا�بعيد�النكبة،�وما�نجم�ع�Gا�من�شعور�حاد�سببه�ضياع�الوطن�وتشريد�الشعب�العربي�

�من� �أعقGÓا �وما �نفسه، �الوطن �داخل aKح� �عليه �تطبق �كانت JKال� �بالغربة �ناهيك ،J©الفلسطي

                                                 
1

�لوباني،: انظر� aÁÔجديدة" عي� �( الجديد ،"ا/شوهون . كتب �)1964نيسان، �خليل،: وللمزيد�.40، النقد� محمد

،�)1964،�أيار( ،5 الغد ،"ا/شوهون�رواية�جنسية�أم�اجتماعية": كذلك�؛360-�48�،353دبي�داخل�فلسط,ن�

5 -6.  
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GRا�نظام�حكم�عسكري�جائر�راح�يتف¯ن��ي�أساليب�القمع�والقهر�وفرض�مرحلة�صعبة�فرض�ف

�ناهيك� �وطنه ��ي J©الفلسطي� �الشعب �من �ا/تبقي �الجزء �ع�ى �متعددة، �بأشكال حصار�خانق

�بط�ي� �حياة �ع�ى �جلًيا �ذلك �انعكس �كما �كاهله، �أثقل �عبأ �فGRا �رأى JKال� �والتقاليد بالعادات

�فR)) ا/شوهون (( �-خرى �وسائر�الشخصيات �يقول �أحتقر�نفG"JÁÔا، �مجتمعنا �أفكر��ي ... عندما

   !)1("كلنا�مسئول�عن�ذلك. مجتمعنا�سجن�كبW:... كلنا�سجناء. فتياتنا�سجينات

�لذاته �مقصود �التشوه �موتيف �كأن �-وNى، �للوهلة �الرواية، �أحداث �مجريات JÁأن�. وت�� ع�ى

��ن �حياة �أصاب �الذي �التشوه �رصد �منه �الغرض �بل �كذلك، �ع�ى�-مر�ليس J©الفلسطي� سان

�تجربة� �خhل �من �مًعا �vثنWن �تجمع �فالرواية �النكبة، �أعقاب ��ي �والجمÏي �الفردي ا/ستويWن

تتعامل�الرواية�"الكاتب�الشخصية�وموقفه�ورأيه�ورؤيته�إزاء�تلك�القضية،�يقول�فيصل�دراج�

�أو� �مفرًدا �مصW:ه، �عن �وبحث � �إلGRم Jوينتم� �الناس �من �جاء �vسم �محدد �إنسان �بشر�مع مع

�شيًئا �فرديته �من �و_�يختلسون ،:Wا/ص� �Ýنسان�. يقاسمونه �الذاتية �السW:ة �تنسج �الرواية وrن

  . )2("تساوى�مع�غW:ه،�فإGØا�تكون،�و�ي�مستوى�م�Gا�سW:ة�لغW:ه�من�البشر

�ي�منظور�ما،�أقرب�ما�تكون�إNى�السW:ة�الذاتية،�إذ�)) ا/شوهون ((من�هذا�ا/نطلق�فإن�رواية�

�إNى ��تحيل �لذا �معينة، �اجتماعية �الرواية�"مرحلة �تحاور �بينما �ماضية �تجربة �ع�ى �السW:ة تحيل

  . )3("ا/ستقبل

�الذي� �الرواية �تلك ��ي �الحثيث �هو�الباعث �وتداعياGÀا، �وآثارها �النكبة �عن �الناجم فالتشوه

�مغايرة� �رؤية �من �يحمله �بما �وأعرافه، �ا/جتمع �عادات �مألوف �عن �البطل �خروج �إNى يؤدي

�فيهللمجتم �يعيش �الذي �حياته�. ع �إNى �والتفاته �بواقعه �الكاتب �و�ي �ازدياد �الرواية �تعكس كما

�ي�"يشW:�أحد�النقاد�إNى�ذلك�بقوله�. الخاصة،�ع�ى�الرغم�من�ظروف�مجتمعه�وتأثW:اGÀا�ا/ختلفة

                                                 
1

  . 79-78،�ا<شوهون توفيق�فياض،��
2

  .144 ،)1999الدار�البيضاء،�: بW:وت( نظرية�الرواية�والرواية�العربية فيصل�دراج،�
3

�دراج،  �الذاتية، فيصل �والس,-ة �م الرواية �"ي �النقدية �الحلقة �العربية، �الرواية �"ي �جرش�هدراسات رجان

  .74،�)1998ا/ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،��:بW:وت( السادس�عشر
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هذا�السياق،�بدأت�الرواية�العربية�ت¯ªع�أردية�الوقائعية�الفضفاضة،�وغh_ت�التلوين�الوردي�

ومانJÁÔ،�لz:تاد�مجاهل�الذات�وا/جتمع،�ع;:�vستنطاق�ا/تعدد�ا/نظور�لواقع�تداخلت�فيه�الر 

  . )1("القيم�والسلوكيات�وا/واقف

�Ýشكالية� �اجتما�ي �لبوس �ذات �معالجة �تقديم �كذلك، �تتوسله، �ما �بWن �من �الرواية وتتوسل

�وهمومه �الفرد ��نسان �واضعة �خاصة، �نظر�أو�رؤية �وجهة �من �vهتمام��اجتماعية، موضع

  .)2(الخاص

�الكاتب �بال �يشغل �كان �ما �أهم �الذي�: ومن � �أعقاب�النكبة ��ي �ا/ستجد �بالواقع �الرضا عدم

�و�حباط� �والتمزق �التشظي �تعاني JKال� �نفسيته �ع�ى �الواقع �انعكاس J©يع� �ما �با/شوه، ينعته

ع�ى�ذلك�الواقع�بما�والقلق�والتشوه،�لتجد�لها�صدى��ي�تلك�الكتابة،�ومن�ثم�الرفض�أو�التمرد�

  . فيه�من�حياة�روتينية�مملة

وهو�الغريب�عن�قريته،�بعد�أن�تركها�وقدم�إNى�ا/دينة�ليبحث�عن�امرأة�أية�امرأة�يمكن�أن�

�ضالته� �ع�ى �ا/دينة �يع:��ي �سوف �أنه �جازًما �وهو�يعتقد ،JÁÔالجن� �جوعه �وتسكت �رغبته، Jتل�

،�غريًبا��ي�ا/دينة،�فما�إن�دخل�ا/دينة�ح�aKلكنه�_�يلبث�أن�يجد�نفسه،�مرة�أخرى . ا/نشودة

ويؤدي�تدا�ي�تلك�-زمة�ال�JKيواجهها،�. طّوح�بعاداته�وتقاليده�بعيًدا،�أو�أنه�قد�تركها��ي�القرية

�ي�مجتمع�محافظ�يعاني�من�الحرمان�الجنJÁÔ،�إNى�سلوك�غريب�عن�ا/جتمع�الذي�يعيش�بWن�

هكذا�يتج�ى�هذا�التشويه�. ة�ا/فقودة��ي�واقع�حياتهظهرانيه�وينتم�Jإليه،�إنه�تعويض�عن�الحري

  ! �ي�حياة��نسان

� �الحالة �تلك �يشبه �ما ��ي �النقاد �أحد �من�"يقول �شاء �ما J©يب� �أن �الخيال �بإمكان �كان إن

العوالم،�فإن�الخيال�-دبي�العربي�و�ي�شكله�التنويري،�قد�قصد�العالم�الذي�حرم�من�العيش�
                                                 

1
  .64،�)1996،�ن.د: الدار�البيضاء( أسئلة�الرواية�أسئلة�النقد محمد�برادة،�
2

�.349-380, )1966 - ו "תשכ(, 3-4גליון , ז"כרך ט המזרח החדש, "ים חברתייםנושא", ינוןאברהם  

 :Hanan Ashrawi. Contemporary Palestinian Literature under Occupation (Ramallah :كذلك

Birzeit University, 1976).                                                                                 
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وينت«�JإNى�الحرية،�أو�ينطلق�من�vستبداد�من�حيث�هو�وجود�_��فيه،�والذي�يبدأ�با_ستبداد

  ! )1("عقhني�ويصل�إNى�العقل�بعد�أن�تخفف�من�تشوهه�وأعاد�تأويل�العالم�بشكل�سوي 

��ي� � �منوًها �وتقاليده �عاداته �مألوف �عن �الخروج
ً
�محاو_ �مجتمعه �سعيد �الرواية �بطل يتأمل

باته�-ساسية،�كمع©�aمن�معاني�الحياة�وشروطها��ي�الوقت�نفسه،�بحرية�الفرد�ا/تفردة�ومتطل

ظل�واقع�مشوه،�-مر�الذي�يكشف�عن�هشاشة�ا/جتمع�أمام�رغبات�الفرد�وآرائه��ي�ظل�ذلك�

وبذلك�يمكن�النظر�إNى�الرواية�ع�ى�أGØا�تعرض�لهموم�ا/جموع�_�. الواقع�الذي�_�يكاد�يحتمل

  !الفرد�فحسب

�مو  �من �_�تخلو�الرواية �ذلك �مثلمع �أخرى �والصراع�: ضوعات �ا/دينة �وحياة �القرية، حياة

كل�ذلك�يجعل�الناس�يعيشون��ي�حياة�أقرب�ما�تكون�إNى�. بي�Gما،�والرياء،�والعادات�والتقاليد

وليس�هذا�فحسب،�فقد�يجد�القارئ�من�حWن�àخر�أن�ا/ؤلف�_�يz:دد��ي�الخوض��ي�. )2(التشويه

إذ�) 73- 72ص(نساني،�وماهية�الحياة،�ومصW:��نسان�الوجود��: موضوعات�أخرى،�مثال�ذلك

  .يعمد�الكاتب�إNى�تصوير�أحداث�الواقع��ي�الرواية�بسوداوية�مفرطة

تعرض�الرواية�صوًرا�_�تلبث�أن�تتطور�ع�ى�شكل�أحداث�ينتحلها�الكاتب�لنفسه�فهو�كاتب�

�وتقلب �واغz:اب �بعزلة �يشعر �كان �ذاته، �الوقت �و�ي �مجتمعه، �rحداث �-حداث�محايث ات

�تhحقه JKال� �تلك�. ا/تسارعة �مثل �إNى �يتجه �جعله �مما �نفسه �داخل �من �نابعة �دوافعه كانت

  . الكتابات

إن�انكشاف�البطل�ع�ى�ºخر،�ع�ى�حقيقته�ودون�مواربة�أو�إخفاء،�إنما�يكشف��ي�حقيقة�

�ا/دينة ��ي �ا/غلق �عا/ه �انكشاف �يؤدي�إNى �وهو�ما �داخله، ��ي �وظمأ �فراغ �عن �يجد�أمره، �لعله ،

�فGRا �ا/رت�ى �. عا/ه �عن �ليبحث �ا/دينة �إNى �يأتي �حWن �أنه �ذروGÀا، �تبلغ �ا/فارقة )) عالم((لكن

فما�كان�منه�إ_�أن�راح�! القرية�فإنه�يجده�أسوأ�مما�كان�يظن�أو�يعتقد)) عالم((مختلف�عن�

محمد�برادة��يقول . يكتب��ي�رؤية�تشاؤمية�ناجمة�عن�خيبة�أمل�وفشل�/ا�حدث�له��ي�ا/دينة

                                                 
1

  .153،�نظرية�الرواية�والرواية�العربية فيصل�دراج،�
2

   .وما�يلGRا�122،�نقد�عRى�نقدمحمد�خليل،��
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"� �عندي �الرواية(فاrدب �فهم�) وبخاصة �أجل �من �ا/جتمع �ينتجه �الذي �الخطاب �مكونات أحد

  .)1("الذات�وتشخيص�ا/تخّيل�vجتما�ي�والتقاط�ما�يستع�JÁîع�ى�ا/صطلحات�وا/فهومات

يعتمد�ا/ؤلف�ع�ى�تقنية�vسz:جاع��ي�عرضه�/جريات�-حداث��ي�الرواية�وال�JKتدور�معظم�

كما�تعرض�لوحات�فنية�من�حياة�كل�من�القرية�. داGHا��ي�أمكنة�محددة�بWن�القرية�وا/دينةأح

وا/دينة،�مع�ما�يرافق�ذلك�من�أسلوب�السرد�التقريري�أو�الذاتي�ع�ى�مدار�الرواية�تقريًبا،�ومن�

�وا/تكلم� �الغائب �ضمW:ي �بWن �السرد �أزمنة ��ي �تداخل �مع �كذلك، �ا/وضو�ي �àخر�السرد حWن

لقد�اختار�الكاتب�أسلوب�السرد�بضمW:�ا/تكلم�ح�aKيشعر�القارئ�بأنه�. W:�ا/تكلم�هو�الغالبوضم

  .قريب�منه�أو�كصديق�يبوح�له�بخبايا�نفسه

_�تخلو�الرواية،�كذلك،�من�ا/ونولوج�والحوار،�ويغلب�علGRا�لغة�الجمل�القصW:ة،�-مر�الذي�

� �و�ي �النص، �قوة �من �ويزيد �القارئ ��ي �أثًرا �النفسية�يz:ك �الحالة ،:Wكب� �حد �إNى �تعكس لغة

يرمي�الكاتب�من�خhلها�الولوج�إNى�أعماق�الشخصية،�لوصفها�من�الداخل�_�. لشخوص�الرواية

من�الخارج�فحسب،�ال�JKتتخبط،�كما�يبدو��ي�متاهات�من�القلق�والحW:ة�وتداعياGÀا�ال�JKتبلغ�

  . أحياًنا�درجة�التشوه

ى�مجريات�أحداث�الرواية�بأدق�تفاصيلها،�فهو�عالم�بكل�JÁßء�يبدي�الكاتب�اطhًعا�واسًعا�ع�

: تقريًبا،�ح�aK-فكار�ال�JKتدور��ي�ذهن�شخصيات�الرواية�فإنه�مطلع�علGRا،�من�هنا�أمكن�القول 

�_سيما� �الرواية �شخصيات �خلف ýيخت�� �ربما �نفسه، �ا/ؤلف �الواقع، ��ي �وهو، �هنا �الراوي إن

  . شخصية�البطل�الرئي�JÁÔتحديًدا

إن�تلك�الرواية�يمكن�أن�تعد�: سيًسا�ع�ى�كل�ما�تقدم،�قد�_�نجانب�الصواب�فيما�إذا�قلناتأ

  .نقطة�تحول��ي�تطور�الرواية��ي�أدبنا�ا/ح�ي

                                                 
1

محمد�
 

  .7،�أسئلة�الرواية�أسئلة�النقدبرادة،�
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  :ا<قاومة�"ي�روايات�فياض

� �((رواية �عكا)) (778ا/جموعة �-ول �)1()مجموعة �الغhف �ظهر�ع�ى �تنظيم�. كما �rول تعرض

�الفلسط JÁÚرا-� �داخل �سري �عام �ا/حتلة �بما�1948ينية �للرواية �نفسه �الكاتب �يمهد �كما ،

� �فيقول �-ول �صدر�غhفها �ع�ى �((يسجله �وأخطر�مجموعة��778ا/جموعة �rول �روائي تسجيل

� �ا/حتلة �-رض ��ي �[فدائية ��ي�.] خ. م�-  1948عام �ا/جموعة �هذه �أبطال �للمؤلف �رواها كما

  ))! سجون�فلسطWن�ا/حتلة

قد�تظنون�سادتي�أن©�Jأروي�لكم�ºن�قصة�من�عالم�"W:�أورد�الناشر�ºتي�وع�ى�الغhف�-خ

�وقعت� �قد �القصة �هذه �أحداث �أن �جميًعا �وأسفنا �بل �الشديد �rسفي �ولكن �أو�الكتب، الخيال

  : بالفعل�وهؤ_ء�هم�أبطالها

فوزي�نمر�أحمد،�محمد�حسWن�غريفات،�يوسف�أبو�الخW:،�عبد�حزبون،�فتح�هللا�

  .وفيق�خليفةالسقا�ورامز�ت

هكذا�افتتح�ا/د�ي�العسكري�العام�للجيش��سرائي�ي�العقيد�دفيد�يسرائي�ي�مرافعته�أمام�

  .                             )2("ا/حكمة�العسكرية��ي�اللد

�JÁÔتواجه�شخصية�البطل�الرئي�JKزمة�الrفوزي�النمر((فا ((�JKا�الGÀومجموعته،��ي�-زمة�ذا

� �أبناء �جميع �_�تواجه �الجما�ي �الهم �تحمل �وبذلك ��سرائي�ي، �vحتhل �تحت �الواقعWن شعبه

��ي� �الوحيدة �-ساسية �الحقيقة ��ي �-زمة �فتلك �وحدهم، �مجموعته �أفراد �أو�هم �الفردي همه

  .فالبطل�الثوري�يمثل�آمال�ا/جتمع�ويعكس�تطلعاته. )3(حياة�بطل�الرواية�

ما�"رئيسية�فGRا؛�رئيس�ا/جموعة�الذي�يتساءل�تفتتح�الرواية�بتساؤ_ت�وأفكار�الشخصية�ال

  هو�مصW:�الشعب�الفلسطي©J؟�

                                                 
1

  .)1978 دار�القدس،�:بW:وت. (2ط�.،�رواية�تسجيلية778ا<جموعة�،�توفيق�فياض�
2

  .24/2/1970�،1978: يلية�سرائ�معاريفصحيفة��
3

�عطية،� �محمد �الحديثة أحمد �العربية �الرواية �"ي �الثوري �القومي،��:دمشق( البطل �و�رشاد �الثقافة وزارة

1977(�،239.  
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هذا�هو�السؤال�الذي�كان�يلح�ع�ّي�دائًما�منذ�طفولJK،�وبعد�أن�ترسبت��ي�نف�JÁÔآثار�نكبة�

ماذا�ع�ى�الشعب�.. ومن�هذا�السؤال�كانت�تنتصب�أمام�عي©�Jّأسئلة�أخرى . 1948فلسطWن�عام�

جل�نفسه؟�وم�aKيكف�عن�اتكاليته�ال�JKأدت�به�إNى�هذا�ا/صW:�من�الفلسطي©�Jأن�يفعل�من�أ

التشرد�والتشتت؟�ومن�ثم�اتكاليته�وأحhمه��ي�انتصار�الدول�العربية�ع�ى�إسرائيل�ورجوعه�إNى�

  ).5ص"(وطنه؟

�
ً
hقائ� �vنتفاض�"ويضيف �من J©الفلسطي� �للشعب �بد _� �أن �حتمية، �نتيجة �إNى وأخلص

وما�دام�-مر�كذلك�فثمة�مسؤولية�ملقاة�ع�ى�عاتقي�إذن�... قاعسه�والخروج�من�قوقعة�ذله�وت

�كيف؟ �ولكن �بوحGRا �أعمل �أن �وع�ّي ،JÁîشخ� �منذ�). 6ص"(بشكل �الرواية �أحداث تتصاعد

  . بداي�Gا،�كما�تظهر�نمو�شخصياGÀا،�والصراع�بي�Gا�وبWن�ºخر

،�قام��Gا�ونفذها�أفراد�ا
ً
hا�حقيقية�وقعت�فع

ً
/جموعة،�كما�تصور�وقع�تصور�الرواية�أحداث

  .ع�ى�شخصيات�الرواية�1967أحداث�هزيمة�حزيران�

� �رواية �((وتعد �لتنفيذ�)) 778ا/جموعة �ا/تتابعة �التفاصيل �أدق �ترصد J»ف� �تسجيلية، رواية

�هزيمة� �بعد �عكا �البحر�بمدينة �صيادي �من �ا/جموعة �أفراد ��Gا �قام JKال� �الفدائية العمليات

كان�واقع�الشعب�والوطن��ي�أعقاب�سلسلة�. 1948هزيمة�عام��ال�JKأعقبت�1967حزيران�عام�

الهزائم�ا/تتالية،�هو�ما�دفع�بطل�الرواية�وأفراد�مجموعته�وشجعهم�ع�ى�vنضمام�إNى�صفوف�

�جهة �من �هذا �الفلسطينية، �للمقاومة�. ا/قاومة �-وNى �الشرارة �انطhق �ذلك، �إNى أضف

�1965الفلسطينية��ي�مطلع�عام� �ي�نفوس�أفراد�ا/جموعة،�طا/ا�راودهم�بيقظة�،�أيقظ�حلًما

� �يقول �كما �أخرى، �جهة �من ،J©الفلسطي� �العربي �يعزي©J"... الشعب �كان �واحًدا �شيًئا �أن .. إ_

  )!9ص"(الطلقة�-وNى�للثورة�الفلسطينية�قد�أطلقت

�حزيران� �هزيمة �وقع �من �نفوسهم، ��ي �يعتمل �كان �ما �وأفرادها �ا/جموعة �رئيس �يحتمل لم

نتائجها�ا/هينة�بأبعادها�ا/أساوية،�وآثارها�السلبية،�فقد�راعهم�ما�آل�إليه�واقع�الشعب�و �1967

منذ�اليوم�فصاعًدا،�_�بد�لهذا�الشعب�أن�يأخذ�زمام�-مور�: وكان�قرار�رئيس�ا/جموعة! والوطن
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سليبة،�بيده�و_�يتكل�إ_�ع�ى�نفسه،�إذا�ما�أراد�ال�Gوض،�واستعادة�كرامته�ا/فقودة�وحريته�ال

  ! _�أن�يستمر��ي�vتكال�ع�ى�الدول�العربية�وحكامها

� �وراوGáا �بطلها �لسان �ع�ى �الرواية �أحداث �مجريات �ا/ؤلف �النمر((يروي �)) فوزي
ً
hمتوّس

�وواقعي�Gا،� �الرواية �بصدق �اقتناًعا �فªWداد �مباشرة �إليه �يستمع �كأنما aKح� �منه �القارئ تقريب

و_�). 7ص" (من�خW:ة�شباب�عكا،�يحملون�نفس�مبادئيواستطعت�أن�أجند�حوNي�بعًضا�"يقول�

�_�مجرد� �وتصويرها، �صياغ�Gا ��ي �باrحداث JÁÔالنف� �تأثره �بفعل �الكاتب، �تداخل �ا/رء يستبعد

�عن�قربه�من�مسرح�-حداث،�حيث�كان�قد�سبق�له�
ً
hا�عن�كثب��فضGÀنقلها�أو�تسجيل�مجريا

  ! أن�ذاق�مرارGÀا�وأحس��Gا�ع�ى�جلده

Ñى�ع�ى�الرواية�الطابع�التسجي�ي،�لكي�يبقي�ا/ؤلف�ع�ى�أحداGHا�قريبة�من�نفس�أك:�ما�يط

�واهتماًما،�ويظهر�علGRا�تماسك�البناء�الف©�Jومهارة�السرد،�وقوة�التعبW:�عن�
ً
القارئ�فتلقى�قبو_

-سماء��ي�الرواية�. الشخصيات�ومواقفها،�كما�انعكس�ذلك�كله��ي�مجريات�-حداث�وواقعي�Gا

  .1967،�وكذلك�أسماء�-مكنة�من�قرى�ومدن�فلسطينية،�والزمان�بعد�هزيمة�حقيقية

� �رواية �ميليشيا((أما JKأعقاب��)1())حبيب� ��ي �محددة، �-خرى، ��ي �زمنية، �فz:ة �من فتنطلق

� �عام �حزيران �من �الخامس �عصيبة1967هزيمة �ظروف �من �حملته �وما �فGRا�. ، �الكاتب يسرد

�عام �حزيران �من �الخامس �منذ �عام��1967 -حداث �-سود �أيلول �أحداث �إNى
ً
�وصو_ �تبعها وما

1970�J©الفلسطي� ��نسان �ع�ى �وتأثW:اGÀا �-ردني �النظام �مع �وا/واجهة �الصدام �وقع �حيث ،

�الhجئWن �مخيمات ��ي �. _سيما �النحو�ºتي �ع�ى �الرواية �عام�"تبدأ �حزيران �من �الخامس ظهW:ة

القمح،�والبيارات�توهجت،�تفحمت�غصون�توقفت�الشمس�فوق�أريحا��احz:قت�حقول��1967

و�ي�اليوم�الثاني�عشر�غابت�الشمس�.... ندبت�ق;:ة�عشها�صفقت�جناحGRا�غابت��ي�-فق. ا/وز 

  )! 5ص" (غص�بالدم. تخضب. شهق�-ردن. وما�أكمل�صهيون�ا/ذبحة. عن�أريحا

� �رواية �ميليشيا((�ي JKلل)) حبيب� �الشعبية �ا/يليشيا �لتجربة �الكاتب �الفلسطينية�يعرض ثورة

�النظام� �مع �صدامها �وكذلك �إسرائيل، �مع �وصراعها �-غوار، �منطقة ��ي �وانتشارها وتواجدها

                                                 
1

  .)1979 ا/ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�:بW:وت. (2ط�.حبيب|��ميليشياتوفيق�فياض،��
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� �عام �-سود �أيلول �أحداث ��ي �أوجه �بلغ �الذي �ومتhحقة�1970-ردني، �سريعة �صوًرا �وتعرض ،

  . /جريات�-حداث

�أف �ذلك �يؤكد �كما �ا/قاومة، �ضرورة �حول �اهتمامها �جل �الرواية �ا/قاومة�تركز �من راد

_�"الذي�يؤكد��ي�الحوار�الذي�يدور�بينه�وبWن�عامر�أنه��)1( سرحان: الفلسطينية�أنفسهم،�مثل

�ا/قاومة �من �)! 12ص" (بد �تعلن JKال� �عائشة �شامل"وكذلك �مسلح �كفاح �مفر�لنا... بل _ "

  )!24ص(

�ا/ليشيا ��ي �vنخراط �النساء �/حاو_ت �صوًرا �الرواية �تقدم �. كذلك، �ع�ى�ففي �عائشة رد

 
ً
hلم�يحن�الوقت�بعد�: مسئول��قليم�للميليشيا�الذي�يعارض�التدريب�العسكري�للفتيات�قائ

��ي�الثورة،�أو�_�نكون . بل�فات"تجيب�عائشة�
ً
h69-68ص" (فإما�أن�نكون�عنصًرا�فاع!(  

  :لفياض" بيت�الجنون "مسرحية�

سلسلة�من�-حداث،�ونفًرا�من��قّدم�فGRا�)2())بيت�الجنون ((وكتب�فياض�مسرحية�عنواGØا�

الشخصيات�تجمع�بWن�الواقÏي�وا/تخّيل،�ويتداخل�فGRا�الرمز�باrسطورة،�وهو�بذلك�يكون�قد�

وقد�أ/ح�إNى�ذلك�غسان�كنفاني�إذ�. تجاوز�النماذج�النمطية�للمسرحية�الفلسطينية��ي�الداخل

�إNى�آخرها�بطل�وا"كتب� حد�هو�سامي،�أستاذ�التاريخ�ستبدو�ا/سرحية،�ال�JKيشغلها�من�أولها

و-دب�السابق،�ستبدو�rول�وهلة�وكأن�_�عhقة�لها�بتيار�ا/قاومة�العربي��ي�فلسطWن�ا/حتلة،�

                                                 
1

فلسطي©�Jباعتباره�رمًزا�للمقاومة،�فقد�سبق�لتوفيق�زياد�أن�ذكره��ي�يك:�تناول�هذا�vسم��ي�ا/وروث�-دبي�ال�

� �((قصيدة �وا/اسورة �ط1967آذار�)) سرحان �أيلول، ��ي �عمان ،2� ،65� �مطبعة �))أبو�رحمون ((، �عكا، ،1994 .

 .14ط 1،�مجالديوان،�1972،�أحبك�أو�_�أحبك�))سرحان�يشرب�القهوة��ي�الكفاتW:يا((محمود�درويش،�: كذلك

)W447 ،)1994 دار�العودة،�::وتب  .  
2

��ي� �كاملة �كنفاني �غسان ��دبية: أوردها �الدراسات �العربية،�:بW:وت( .4ج�.vثار�الكاملة، �-بحاث �مؤسسة

  .460-424،�)1998 مؤسسة�غسان�كنفاني�الثقافية،
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إ_�أن�ذلك�سيبدو�خاطًئا�عند�التمعن�بحقيقة�الرموز�ال�JKصار�من�ا/عروف�أGØا�أفضل�JÁßء�

  .)1("يتجه�له�العمل�الف©�JحWن�يمارس�تحت�ظل�القمع�وvحتhل

� �العنوان �الجنون ((وتحت �رائدة: بيت �فلسطينية �)) مسرحية �تقول �عوض �ريتا هذه�"كتبت

�مجال� ��ي �بل �فحسب J©الفلسطي� �-دب ��ي �ليس �متفرد �أدبي �عمل �يبدو�Nي، �كما ا/سرحية،

   !)2("ا/سرح�العربي

� �عنواGØا �برازيلية �شاهد�مسرحية �قد �كان �فياض �توفيق �ا/سرحية، �تلك �خلفية ايدي�((وعن

وتنقل�الكاتبة��ي�الهامش�عن�محمود�درويش�)). بيت�الجنون ((قبل�كتابة�مسرحيته�)) يسيوريد

وقد�قدمها�ممثل�أمريكي�من�أصل�لبناني��ي�. أن�فياض�شاهد�هذه�ا/سرحية�بصحبته"قوله�لها�

   !)3("ويقول�إن�بيت�الجنون�تستلهم�إNى�حد�بعيد�ايدي�يوريديس. نصها�العربي�ا/z:جم

أن�يحمل�الجنون�لدى�توفيق�فياض�أبعاًدا�أخرى�قد�تف�JÁÞبه�إNى�رفض�_�يستبعد�ا/رء�

،�وقد�فرض�عليه�أن�يعيش�فيه�قسًرا،�ليس�1948ذلك�الواقع،�الذي�أعقب�وقوع�النكبة�العام�

�الوطن ��ي �الباقية �البقية �تلك �وع�ى �بأسره، �شعبه �أبناء �ع�ى �الحال �بطبيعة �وإنما . هو�وحده،

�بذهو  �يبدو، �كما �يشعر، �تحت�فالكاتب �ووطنه �بشعبه �حلت JKال� �الفاجعة �هول �ع�ى �مطلق ل

�وبصر�العالم �العالم؟! ماذا) بغضب:"(فيقول ! سمع ��ي �قانون �ثمة �يعد منت«�a) باستغراب! (ألم

�أن�أتصور ! الوقاحة �_�أستطيع J©ودون�! إن� �غW:�بيته، �بيت �دخول �لنفسه �شخص �يسمح كيف

  . )4(" ؟!إذن�صاحبه

                                                 
1

  .421ا/صدر�نفسه،��
2

  .251،�)1979ن،�.د: م.د( أدبنا�الحديث�ب,ن�الرؤيا�والتعب,-ريتا�عوض،��
3
  .251،�.م.ن 
4

  .436 ،4ج�.vثار�الكاملة،�الدراسات��دبية ،غسان�كنفاني�
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�ليقول  �يعود  ) بغضب:"(مرة�أخرى
ً
hمث� �آخر؟�إNى�الجحيم �مكان �إNى�أي �تذهب �لم /اذا�.. /اذا

�بالذات �أنا JKالقول . )1("؟!بي� �أمكن �ذلك، �ع�ى �وتأسيًسا �هنا �تعكس�: من �أن �ا/ستبعد �من ليس

تلك�ا/سرحية�مأساة�الواقع�الذي�يعيشه��نسان�الفلسطي©�Jو�ي�وطنه�تحديًدا،�لتصبح�مأساة�

ولعل�عنوان�ا/سرحية�يحمل�د_لة�كبW:ة،�ما�قد�ينطبق�! �نسان��ي�كل�مكان�من�الكون�كله

د_لة�أخرى�و�ي�رفض�النظم�ال�JKتتحكم�"عليه�قول�ريتا�عوض�بأن�الجنون�يمكن�أن�يحمل�

� ��نسان �يخلق �حيث �الواقع �فوق �ما �عالم �إNى �وvنجذاب ��–بالواقع �_��–بخياله �مثالًيا ا
ً
عا/

ما�يؤكد�هشاشة�تلك�الحياة�وقيم�Gا��ي�ظل�ذلك�الواقع�،�وهو�)2("تتحكم�به�قوانWن�_�ير�aÁÚع�Gا

  !الجديد

�وذاق� �ا/أساة �عايش J©كفلسطي� �الذاتية �تجربته �تلك، �مسرحيته ��ي �فياض، �توفيق يجّسد

��ي�الوقت�نفسه�
ً
hا،�كما�يتما�ى�مع�كل�إنسان�مقهور��ي�التجربة��نسانية�العامة��متوسGÀمرار

  ! القهر�والظلم�أن�يتضامن�ويشعر�معه�كل�إنسان�يرفض

�التاريخ� �مدرس �سامي �بطلها �بظهور �الجحيم، �كأGØا �مظلمة �غرفة ��ي �أحداGHا �ا/سرحية تبدأ

أ_�يكفي�أنكم�أخرجتموني�من�عم�ي؟�وبعد�أن�جردتموني�" و-دب�سابًقا،�ا/طرود�من�وظيفته�

�عليكم �قهري �وليسهل �جوًعا، �أموت �لكي �JÁßء �كل �كا. )3("؟!من �الصغW:ة �غرفته ��ي بوًسا�يعيش

وليس�ا/وت�هنا�. مروًعا،�أو�يبدو�ميًتا�مدفوًنا��ي�ق;:�متعفن�تشاركه�السك©�aفيه�أشباح�رهيبة

بمعناه�ا/ادي�إنما�بمعناه�ا/جازي�أي�موت��ي�الحياة،��ي�إشارة�منه�إNى�الواقع�ا/ر�الذي�لم�يعد�

�و  �بعد J©الفلسطي� ��نسان �فيه �يعيش �أصبح �الذي �الواقع �إنه �أو�يحتمل، �النكبة،�يطاق قوع

� �لفافة: (سامي" يقول
ً
hالرهيب.. الكابوس) مشع� �الكابوس �عنقه! (هذا �أخرى ) متحسًسا ! مرة

                                                 
1

�ا/صدر�نفسه� �هو�ºخر�أي��.437، �تارة �ا/قاطع، �بعض ��ي �ا/خاطب، �يكون �أن �ا/ستبعد �من �ليس �هنا، من

  !ا/ستوطن�الGRودي،�وأخرى�هو�ابن�جلدته�أيًضا
2

  .195،�عب,-أدبنا�الحديث�ب,ن�الرؤيا�والت عوض،ريتا��
3

تعّرض�الكثW:�من�ا/درسWن�العرب�إNى�. 435-434،�ص4،�جvثار�الكاملة،�الدراسات��دبية ،غسان�كنفاني�

��غراء� �/حاو_ت �تعرض �من �وم�Gم �للمhحقة �تعرض �من �فم�Gم �السلطات، �قبل �من �والz:هيب �الz:غيب سياسة

  !بأشكالها�ا/تعددة



 

 72 ،ثلحديموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���ا

�الق;:�ا/تعفن.. وكأن�أشباح�الجحيم،�انتقلت�جميعها�إNى�هنا ويشكل�سامي�. )1(!"لتشارك©�Jهذا

ن،�معلًنا،�بطل�ا/سرحية�وحده،��ي�منظور�ما،�صرخة�شجاعة��ي�ذلك�الواقع�ا/رّوع�أو�ا/جنو 

فإن©�J" مع�ان�Gاء�ا/سرحية،�كلمة�ا/قاومة�وقبوله�التحدي�وإصراره�ع�ى�تحقيق�vنتصار�فيقول�

�فتحه.. (_�أخافكم �يحاول �بجنون �نحو�الباب �جميًعا. _�أرهبكم) يندفع سأنتصر�.. سأتحداكم

  !  )2("وحدي) يخرج(وحدي�.. جميًعا.. عليكم�جميًعا

�م �الجنون �بWن �مسرحية �الشخصية�تتألف �ا/سرحية �بطل �يؤديه �مونولوج �و�ي �فصلWن، ن

�والتاريخ �-دب �مدرس �سامي �عن�. الوحيدة، �والرمز، �البناء �حيث �من �الجنون �تعّ;:�بيت كذلك

تقول�ريتا�. )3(أسطورة�ا/وت�وvنبعاث،�و�ي�-سطورة�-ساسية��ي�تاريخ�الحضارة��نسانية�

vنبعاث��ي�كشفه�مأساة�فلسطWن��ال�JKتمثلت�أفاد�توفيق�فياض�من�أسطورة�ا/وت�و"عوض�

�يخلصها�. له�أرًضا�يباًبا�حلت�علGRا�اللعنة�يوم�استوNى�علGRا�الصهاينة
ً
hوتقف�-رض�منتظرة�بط

�الحياة�ويزرع��ي�أحشاGâا�بذرة�الخصب و�ي�صور�فنية�أيقظت�. )4("من�براثن�التنWن�ويرد�إلGRا

ُينظر�إNى�-عمال�-دبية،�حيث�_�وجود�لنص�بريء،��مثيGÀhا��ي�_�و�ي�توفيق�فياض،�من�هنا

مثال�. و�ي�تمت�بصلة�وثيقة�إNى�حقائق�نفسية�هاجعة��ي�الhو�ي�الفردي�والجمÏي�ع�ى�السواء

ذلك�ا/أثورات�الشعبية�والتاريخية�والدينية�والطقوس�و-ساطW:،�فإGØا�ملك�البشرية�جمعاء��ي�

) 1961-1875(الم�النفس�السويسري�كارل�غوستاف�يونج�أي�زمان�أو�مكان،�تلك�ال�JKيسمGRا�ع

� �تعد JKال� �-صلية �للبشرية"النماذج �الجماعية �الكندي�. )5("الذاكرة �الناقد �علGRا �أطلق �حWن �ي

  .)6("النماذج�العليا) "1912ولد�عام�(هW:مان�نورثروب�فراي�

                                                 
1

  .426،�ا/صدر�السابق�
2

  .460،�بقا/صدر�السا�
3

  .254-253،�أدبنا�الحديث�ب,ن�الرؤيا�والتعب,-ريتا�عوض،��
4

  .256،�ا/صدر�نفسه�
5
  .16،�)1989 ،ن.د: القاهرة( الحميد�شيحة�ترجمة�عبد�."ي�النقد�و�دب،��دب�و�سطورة  فراي،�نورثروب 
6

  .21،�ا/صدر�نفسه�
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  :ملخص

� �أن �بعد �فياض، �توفيق �مر��Gا JKال� �ا/حطات �لبعض �الدراسة �عام�عرضت �وطنه �عن أبعد

ثم�توقفت�عند�كتاباته�من�قصة�ورواية�ومسرحية،�ال�JK. ،�قبل�أن�يستقر�GØائًيا��ي�تونس1974

�عن�أGØا�تعرض،�/عاناة�َمن�تبقى�ِمن�
ً
hا،�فضGÓتعد�مرآة�تعكس�حياته�الشخصية��ي�بعض�جوان

،�ومن�1948العام�أبناء�الشعب�العربي�الفلسطي©��Jي�وطنه�تحت�الحكم��سرائي�ي�بعد�النكبة�

�ا/تعددة �ا/ستمر�rجل�. جوانGÓا �نضاله �ووصف ،J©الفلسطي� �الشعب �بتصوير�كفاح �تحفل كما

  . نيل�حقه��ي�الحرية�والكرامة

�الواقعية� �السردية �الخطابات �فياض �كتابات �ع�ى �يطÑى �أك:�ما �أن �كذلك، �القارئ، ويلحظ

�انط �والفوتوغرافية، �التسجيلية �بWن �تراوح JKال� �بالحاضر�وهو�يرنو�إNى�ا/باشرة، �وعيه �من ا
ً
hق

ا/ستقبل،�مع�ما�يشو�Gا�من�إسقاط�الكاتب�لفكره�السيا�JÁÂبشكل�مباشر،�علًما�أنه�لم�يكتف�

�معروف �هو �كما �أيًضا، �ح�ªWالتنفيذ �إNى �خرج �إنما �فقط، �بذلك�. بالتنظW:�والشعارات فكان

� �مرارGÀا، �وذاق �ا/أساة �عايش J©كفلسطي� �الذاتية �تجربته �إنسان�يجّسد، �كل �مع �يتما�ى كما

-مر�الذي�يؤكد�ع�ى�مدى�الªzامه�بقضايا�شعبه�ومجتمعه�. مقهور��ي�التجربة��نسانية�العامة

    . و�نسانية�جمعاء

  : مؤلفاته

  .1963مطبعة�vتحاد،��: حيفا). رواية( ا<شوهون  .1

 . 1978،�دار�القدس،�بW:وت،�2ط). رواية�تسجيلية( 778ا<جموعة� .2

 .1979العربية�للدراسات�والنشر،��ا/ؤسسة: بW:وت. 2ط). رواية( ياحبيب|��مليش .3

 . 1994دار�ºداب،�: بW:وت). رواية( وادي�الحوارث،�عواد��ول  .4

 .1965مطبعة�vتحاد،�: حيفا). مسرحية( بيت�الجنون  .5

 .1968مطبعة�الحكيم،�: الناصرة). مجموعة�قصص( الشارع��صفر .6

 .1978ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�ا/: بW:وت). ثhث�قصص( ال¯Zلول  .7

 .2003مكتبة�كل�JÁßء،�: حيفا). أدب�أطفال( حيفا�والنورس .8

 .2004مركز�أوغاريت�الثقا�ي�للنشر�والz:جمة،�: رام�هللا). رواية�للفتيان( الكلب�سمور  .9
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  ا<راجع

�أحمد .1 �الفلسطي��. أبو�مطر، ��دب �"ي �العربية�: بW:وت). 1975-1950( الرواية ا/ؤسسة

 .1980للدراسات�والنشر،�

 .1975دار�الفكر،�: دمشق. دراسات�"ي�أدب�النكبة،�الرواية. -شz:،�عبد�الكريم .2

 .1996ن،�.د: الدار�البيضاء. أسئلة�الرواية�أسئلة�النقد. برادة،�محمد .3

دار�ا/شرق،�: ترجمة�زكي�درويش،�شفاعمرو . ±دب�العربي�"ي�ظل�الحربا. بhص،�شمعون  .4

1984.  

�يوس .5 ،J©الفلسطينية. فحطي� �الرواية �"ي �السرد �اتحاد�: م.د. دراسة: مكونات منشورات

 .1999الكتاب�العرب،�

: كفر�قرع. )1998-1948("ي�نصف�قرن��48النقد��دبي�داخل�فلسط,ن�. خليل،�محمد .6

 .2007دار�الهدى�للطباعة�والنشر�كريم،�

 .2007،�دار�الهدى�للطباعة�والنشر�كريم: كفر�قرع. نقد�عRى�نقد. ________ .7

�فيصل .8 �العربية. دراج، �الرواية �"ي �دراسات �الذاتية، �والس,-ة ��ي�. الرواية �النقدية الحلقة

 .1998ا/ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�: بW:وت. مهرجان�جرش�السادس�عشر

 .1999الدار�البيضاء،�: بW:وت. نظرية�الرواية�والرواية�العربية. ________ .9

  .1994دار�العودة،�: بW:وت. 14،�ط1مج. الديوان�أحبك،�أحبك�أو�_ . درويش،�محمود. 10

  .1994،�)أبو�رحمون (مطبعة�: عكا. 2ط�.عمان�"ي�أيلول . زياد،�توفيق. 11

�محمد. 12 �أحمد �الحديثة. عطية، �العربية �الرواية �"ي �الثوري �الثقافة�: دمشق. البطل وزارة

 .1977و�رشاد�القومي،�

�ريتا. 13 �ا. عوض، �ب,ن �الحديث �والتعب,-أدبنا �للدراسات�: بW:وت�.لرؤيا �العربية ا/ؤسسة

  .1979والنشر،�
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� :القاهرة. ترجمة�عبد�الحميد�شيحة. "ي�النقد�و�دب،��دب�و�سطورة. فراي،�نورثروب. 14

   1989ن،�.د

  .1963مطبعة�vتحاد،�: حيفا. ا<شوهون . فياض،�توفيق. 15

  .1968ة�الحكيم،�مطبع: الناصرة. الشارع��صفر. _________. 16

  .1978دار�القدس،�: بW:وت. 2ط. رواية�تسجيلية. 778ا<جموعة�. _________. 17

  .1979ا/ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�: بW:وت. 2ط. حبيب|��ميليشيا. _________. 18

  

  :الصحف

  .،�تل�أبيب24/2/1970: �سرائيلية�معاريفصحيفة�. 1
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  Gتجاهات��نسانية،�القومية�والF-اثية�"ي�شعر�جمال�قعوار

  زينب�سجراوي 

  س,-ته

����� ��ي �الناصرة �قعوار��ي �الشاعر�جمال �وتلقى19/12/1930ولد ،�� �والثانوي �vبتدائي �ي�تعليمه

  .وانطلق��ي�موهبة�نظم�الشعر�منذ�حداثة�سنهالناصرة�

اللغة�العربية�والz:بية،��موضو�ي�عية�-وNى��يالتحق�بجامعة�حيفا�وحصل�ع�ى�شهادته�الجام

التحق�بالجامعة�الع;:ية��ي�القدس�وحصل�ع�ى�شهادة�ا/اجستW:��ي�اللغة�العربية،�وبعدها�ثّم�

� �شهادة �ع�ى �وحصل �أبيب �تل �بجامعة �التحق �الدكتوراه، �رسالته �موضوع��للدكتوراهوكانت �ي

  ."نحوإعراب�القرآن�الكريم�وعhقته�بعلم�JالتفسW:�وال"

نشأ��ي�أجواء�عربية�أثرت�ع�ى�شعره،�فكان��ي�ا/ساء�يذهب�إNى�ا/ضافة�ليستمع�إNى�أحاديث�

�يفخر�
ً
hرج� �أبوه �وكان �جمال، �أحGÓا JKال� �عنz:ة �سW:ة �يروي �كان �الذي �خاله �وم�Gم الحاضرين،

�والنشأة �ا/ولد �ناصري �كونه �والقمباز�رغم �الكوفية �ويلبس �وتراثه �قعوا. بماضيه �جمال ر�يعيش

 .حاليا��ي�مدينته�الناصرة�مع�زوجته�فريال�وأو_ده

�للغة�العربية�وآ •
ً
كلية�إعداد�ا/دارس�vبتدائية،��عدادية،�الثانوية،�و�ي�ا�Gا��ي�دعمل�مدرسا

الثقافية�" ا/واكب"وقد�شغل�منصب�رئيس�تحرير�مجلة�. ا/علمWن�العرب�و�ي�جامعة�حيفا

ا��ي�جمعية�الصوت�لتعميق�الو�ي�،�كما�كان�عضوً بعد�وفاة�مؤسسها�الشاعر�فوزي�عبد�هللا

�ي��ا�ي�جمعية�تطوير�التعليم�والثقافة��ي�الوسط�العربي�وكذلك�عضوً �االفلسطي©J،�وعضوً 

�وكلها�جمعيات،�ولجنة�تكريم�الشاعر�عبد�الرحيم�محمود،�لجنة�إحياء�تراث�راشد�حسWن

 .وأدبية�وعلمية�اجتماعية

• � �رابطة JÁÔمؤس� �قعوار�من �جمال �وعندما�كان �لها، �رئيسا �وانتخب �الفلسطينيWن، الكتاب

  .اندمجت�الرابطة�باتحاد�الكتاب�العرب�انتخب�رئيسا�لhتحاد�العام
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  همؤلفات

  ا<جموعات�الشعرية

م�تحتوي�ع�ى�أربع�أقاصيص�شعرية�تناولت�موضوع�1956،�صدرت��ي�الناصرة�عام�سلمى •

 .ا/رأة�وما�تعانيه��ي�مجتمعنا�العربي�من�ظلم

تحتوي�ع�ى�ثhث��مجموعة�شعريةم،��ي�1958عام� ةالناصر �،�صدرت��يمن�الجليل تأغنيا •

  .قصص�شعرية�تتمحور�حول�النكبة�الفلسطينية�وما�خلفته�من�غربة�وشتات

م،�و�ي�مجموعة�شعرية�تتضّمن�قصائد�من�1973صدرت��ي�القدس�عام�،�الريح�والشراع •

�ح JKال� �ا/أساة �تصف �وشعر�التفعيلة، �رومانسية�الشعر�العمودي �بصورة �بفلسطWن ت
ّ
ل

حزينة،�ويجدر��شارة�إNى�أن�هذه�ا/جموعة�جاءت�بعد�انقطاع�عن�الشعر�دام�خمسة�عشر�

  .عاما

��يغبار�السفر • �صدرت �إثر�1973 عام�الناصرة�، �نظمها �مطولة �ن:ية �قصيدة �ع�ى �تحتوي م

وار��ي�مطلع�فكتب�قع" أنت�عربي�قذر:"سماعه�لفتاة�Gáودية�تقول�لطالب�عربي��ي�الجامعة

 :قصيدته

  .1...إن©�Jقادٌم�من�سفٍر�بعيد/ ربما�كنُت�قذًرا�

وقعوار��ي�هذه�القصيدة�يمجد�العرب�وبطو_GÀم�ويأتي�بأمثلة�يشهد�لها�التاريخ،�كما�يدخل�

:Wاثي�بشكل�كب:zا/وروث�ال.  

م�وتشمل�قصائد�عدة�تمجد�الشهداء�1979،�صدرت��ي�الناصرة�عام�أقمار�"ي�دروب�الليل •

 
ُ
 .ع©�aبالجرح�الفلسطي©Jوت

تعارض�نهج�السادات��مجموعة�شعرية�م�و�ي1979 عام�الناصرة،�صدرت��ي�الريح�والجدار •

 .وتصف�خطواته�البائسة

م�بعد�تعرض�ا/فاعل�الذري�العرا»ي�للقصف�1981 عام�الناصرة،�صدرت��ي�ليRى�ا<ريضة •

  .�سرائي�ي

                                                 
  .103،�)2000ن،�.د: م.د( قصائد�من�مس,-ة�العشق�جمال�قعوار،. 1
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��يب,-وت • �صدرت ،�� �ق1982 عامالناصرة �خمس �ع�ى �تحتوي �مضامي�Gا�م ��ي �تتناول صائد

  .أحداث�بW:وت�وما�خلفه�ا/حتل�من�دمار

م�واحتوت�ع�ى�قصائد�ذات�مضامWن�مأساوية�تصور�1985 عام�الناصرةصدرت��ي�،�أيلول  •

hأيلول�-سود��ي�-ردن،�وص;:ا�وشاتي...  

��يزينب • �صدرت �فقد�1989 عام�الناصرة�، �وأك;:ها، �الشعرية �ا/جموعات �أهم �من �و�ي م

�خhلها��اشتملت �من �فيصور �القدس، �إNى �معشوقته �يرمز�بزينب �قصيدة، �وثhثWن �أربع ع�ى

J©انتفاضة�الشعب�الفلسطي . 

�عامالF-ياق • �الناصرة ��ي �صدرت �للعراق،� م1990 ، �-مريكية �القوات �إثر�اجتياح وُنظمت

فمضامي�Gا�تتحدث�عن�-منيات�بالنصر�وتندد�بالدول�العربية�ال�JKكانت�ضالعة�بما�حدث�

 .لعراقل

�السواد • �عامبريق �الناصرة ��ي �صدرت ��ي�1992 ، �أمل �بريق �وجود �قعوار�إNى �يلّمح �وفGRا م

  .السواد

�تحزني • yعام� ��ي �صدرت �فصول 1994 ، �أربعة �ع�ى �واحتوت �الحب�: م ،aÁÂ-� الغضب،

 .و�ي�قصائد�متفرقة�جمعها�الشاعر�تحت�هذه�العناوين. والنغم

�الوجيب • �عامشجون ��ي �صدرت �وتعدد1998 ، �الفلسطي©J،�م، �الحزن �لتشمل �مضامي�Gا ت

 .والهموم��نسانية�باÝضافة�إNى�الغزل 

م�و�ي�عبارة�عن�مجموعة�قصائد�2000 ة�عامالناصر ،�صدرت��ي�قصائد�من�مس,-ة�العشق •

  .مختارة�من�مسW:ته�الشعرية،�أضاف�إلGRا�بعض�القصائد�الجديدة

  صداراته�للطnبإ

� �نجيب �الشاعر�جورج �مع �بعنوانأصدر�با/شاركة �مدرسية �أناشيد �مجموعة ألحان�" خليل

مجموعة�من� محمود�عباJÁÂ ،�وأصدر�بمشاركة�الدكتور "ألحان�الصغار"وأخرى�بعنوان�" الطالب

 :،�م�Gااكتابً عشرون�وعددها�،�قصص�الشعوب�والفولكلور�والz:اث�العربي
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�-جراس،�ابنة �الذهب صانع �الشعرات �خاتم، �خباء ،:Wالصغ� �الرا�ي �الجنة، �قاهر�زهرة ية،

،�-مWن،�وكيل�هللا،�بشW:�السhم،�-مW:ة�الصامتة النمرود،�-مWن،�كليم�هللا،�سامي�الكسhن،

دة
ّ

  ...رجل�الش

  ا<ؤلفات��خرى 

�الكريم • �القرآن �إعراب ،� �عند�1987 عام�الناصرةصدر��ي �اهتماًما �الكتاب �أثار�هذا �وقد م

 .صدوره

 . مسرحية�عبارة�عنوهو� م1954 عام�الناصرة�،�صدر��ير ظnم�ونو  •

 .لوحة�غنائيةم�وهو�عبارة�عن�1981 عامشفاعمرو�،�صدر��ي�الجدار •

 .م،�ويشتمل�ع�ى�مسرحيتWن�ولوحة�غنائية1995 ،�صدر��ي�عاملوحات�غنائية •

 .م،�وهو�خواطر�ع�ى�طريقة�الشعر1996،�صدر��ي�عام�مواسم�الذكرى   •

 .م2001 ،�صدر��ي�عامعب,-�الدما  •

 .م2002ي�عام،�صدر��"ي�مواسم�الضياع •

 .م1990 ،�وهو�رواية�صدرت��ي�عامعب,-�الياسم,ن  •

  م1994كتاب�صدر��ي�عام�،�نحو�فهم�النحو  •

أثر�التيار�النيوكhسيكي�واضح��ي�مؤلفات�جمال�قعوار�رغم�انتمائه�كمجّدد�للمدرسة�الحديثة،�

شعر�العمودي�فقد�تأثر�ببعض�الكhسيكيWن�الكبار�كا/تن��Jوشو»ي�وغW:هم،�فيتجاوز��ي�أدبه�ال

  .مع�قصيدة�الن:

� �-ستاذ �قال �جوعيه"وقد �للشاعر�الدكتور�" حاتم �الوجيب �شجون �لديوان �دراسة �مقالته �ي

شاعرنا�ينتمJ،�حسب�منهج�وأسلوب�وطابع�كتاباته،�إNى�ا/درسة�الشعرية�الغنائية�:"جمال�قعوار

�وأبعاد �كتاباته �ومستوى �ومواضيع �وتجديداته �شعره ��ي �ويلتقي �والفنية�الحديثة، �الفكرية ها
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والفلسفية�والتجديدية�مع�كبار�الشعراء�العرب��ي�الدول�والبلدات�العربية�الذين�اغنوا�وأثروا�

  .1"ا/درسة�الشعرية�الحديثة�الغنائية�-صلية�بروائعهم�الخالدة

  �نساني�"ي�شعر�جمال�قعوار�Gتجاه

��نساني �الجانب �وم�Gا �اتجاهات، �عدة �قعوار��ي �جمال �كبW:�من��يكتب �كم �ع�ى �يطÑى الذي

Ýبا� �غنيا �شعرا �منه �ويجعل �قعوار�تحركقصائده، �لجمال �قصائد �عدة �برزت �فقد �نسانية،

  .�نسانية،�كتب�للسhم�وللطفولة�وصور�الظلم�وتألم�للشخص�الذي�تعرض�للخيانة�ا/شاعر 

ه�ا/طلول؟�هل�كان�ع�ى�ا/ؤمن�أن�يروي�الدنيا�من�دم" ":أيلول "يقول�جمال�بمقدمة�مجموعته�

�أيلول؟ ��ي �خريٍف �كل �يتحدى�! �ي �وحيًدا، �العشق �معركة ��ي JÁÞيم� �أن �العاشق �ع�ى �كان هل

  !؟))�نسانية((ا/جهول؟�يتحدى�كل�قوى�الشر�الجائر��ي�هذا�العصر؟�عصر�

�ي�لغة�القوم،�أن�يتجند�كل�العلم�من�أجل�الظلم،�ولتكريس�الظلم�القائم��ي�هذا��و�نسانية

  .نسانية�العلم�باسم�

  .2" -طفالل�القنبلة�الذرية��ي�هW:وشيما�حيث�أبيد�من�خ�hل�نسانيةوقليٌل�من�ينظر�

�وا/نظار�� ��نسانية ��ي �رأيه �خhلها �يظهر�من JKوال� �أيلول، �قعوار�/جموعته �مقدمة �هذه كانت

  ".بعصر��نسانية"يسخر�من�هذا�العالم�وينعته��هhحظ�أنيالذي�يراها�به،�و 

�تخ� _� �Gáدف�تكاد �إنساني، �مدلول �تعابW:�ذات �أو�من �إنسانية، �شعرية �صورة �من لو�قصيدة

�Nإالشاعر� �ذاإبرازهى �قعوار�شاعرا �من �يجعل �-مر�الذي �ذلك��ا، ��ي �يختلف _� �إنساني، طابع

  .ناشخص

�قعوار�_�تنحصر �� ��إنسانية �أو��طفل�ي � وأحامل �شيخ، �نراه�و�ي �أحيانا �قصائد، �عدة ��ي ت;:ز

�فئة �كل �_²ئ: فتz يفصل �أو�ع�ى �شيخ �ع�ى �آٍن�.. كز�إنسانيته ��ي �فئات �عدة �بWن �يخلط
ً
وأحيانا

                                                 
مس,-ة�مقالة�من�كتاب�. "للشاعر�الدكتور�جمال�قعوار" شجون�الوجيب"دراسة�لديوان�" حاتم�جوعية،. 1

  .155،�)2004 ن،.د: م.د( العطاء�"ي�شعر�جمال�قعوار
 .1985�،5،�أيلول ،�جمال�قعوار. 2
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واحد،�فنجده�يتألم�لحال�طفل،�ويصور�حزن�امرأة،�ويرأف�لشيخوخة�كبW:�_�حول�له�و_�قوة،�

  ":الحب�والحجارة"قصيدة�يوضح�ما�أرمي�إليه�من��وفيما�ي�ي�مثال

  " /بيته�بالغاز�أحاطوا/  يٍخ قل��Jع�ى�ش" / "تعاوره�الجنود/  قل��Jع�ى�طفٍل "

  . 1"الغزاة�أجهضها/  ع�ى�الطرقات/  قل��Jع�ى�حب�ى"

�من������ �واقعية �مشاهد �ويصور �الخاصة، �بطريقته �فئة �كل �مع �الشاعر�يتعاطف �أن لوحظ

  ا،�ـخhله

� �كلمة �" القلب"فيوظف
ً
�ناجحا

ً
�وكلمة�rتوظيفا ��نسانية، �تع;:�عن JKال� �أك:�الكلمات �من GØا

"Jى�تصف�إنسانية�الشاعر�تجاه�الطفل�الذي�وُجهت�إليه�كل�أسلحة�الجنود،�ومعروف�-  "قل�Nو

،�و 
ً
 إأن�الطفل�أعزل�_�يحمل�سhحا

ً
�أو�مقhعا

ً
كما�الطفل�الفلسطي©�Jالذي��،ن�كان�يحمل�حجرا

  .أسلحة�الجنود�ا/تقنة�الصنع�يءيرمز�إليه�الشاعر،�فإنه�من�غW:�ا/مكن�أن�يضا�ي�بسhحه�ال;: 

الغاز،�وهذه�من�وسائل�بالثانية�ف«�Jع�ى�الشيخ�الضعيف�الذي�أحاط�الجنود�بيته�" ل�Jق"أما�

صدار�جمال�إمع��وافق،�وهذا�التفسW:�يت1987وNى�- �vنتفاضةالقتل�ال�JKاستعملها�ا/حتل��ي�

  . ،�ال�JKأخذت�م�Gا�هذه�القصيدة�1989ي�عام�" زينب"قعوار�/جموعة�

Nى�ا/شفى�لتضع�مولودها،�فقد�إالحب�ى�ال�JKلم�تستطع�الوصول��كانت�للمرأة" قل�J"خر�كلمة�آو 

  .،�ولم�يحدد�الشاعر�GØاية�تلك�ا/رأة�فقد�اكتفى�بتحديد�GØاية�جني�Gا�ي�طريقهاجهضها�الجنود�أ

GØاية�مسكنة،�وهذا�يضفي��ذوات،�"الغزاة" "الجنودْ : "نhحظ�تكرار�ان�Gاء�القافية�بالسكون،�مثل

�حزي �نغمة �القصيدة �ع�ى �مع �تتناسق �هادئة، �يريد�إنة JKال� �الفكرة �وتدعم �الشاعر، نسانية

  .نسانيةصالها�للقارئ،�ف«�Jتشكل�نغمة�موسيقية�مشبعة�باÝإي

� �الشاعر�قصيدة �بحياة�" أماليد"نظم �أودت � JKال� �عامر، �ابن �مرج ��ي �مدرسة �قصف إثر�مأساة

ال�JKدفنت��ي�هذه�ا/جزرة،�برياء،�وللقصيدة�أبعاد�إنسانية�كثW:ة��تنصب�ع�ى�الطفولة�أطفال�أ

  :فيقول�

                                                 
 .1989�،77�،78،�زينب،�جمال�قعوار. 1
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ها�شدو�وتغريد/  وقرية�بسكون�الحزن�غارقة"
ُ
Êوكان�يم / "  

"Gاي�GØولم�ُتنشد��   .1 "وذاب��ي�لح�Gا�وقع�وترديد/ ا�ولم�تتمَّ

�ب    �ألّم �/ا �وصف �العواطف، �ويحرك �تصوير�يثW:�الوجدان �السابقة �-بيات �تلك�أ�ي طفال

�ق �فالشاعر�يخ;:�بان �ا/درسة، �بعد ،aÁÂ-و� �الحزن �يعGá:zا �صندلة �فرحة،�أرية �باسمة �كانت ن

�،لم�ينتهالذي�يعزفه�-طفال�اللحن�،�فشhءأطفال�الذين�باتوا�ولئك�- r �مليئة�بالغناء�الجميل

  .ن�القصف�سبقه�وصوت�القنابل�ارتفع�فتداخل�مع�اللحن�الحزين�وق�aÁÞعليهr  ؛الغناء�و_�تّم 

�-  1970الذي�نظم�فحواه�قعوار�إثر�أحداث�أيلول�-سود�عام��- "ل أيلو "القارئ�لكتاب�يhحظ���

�بحقه،� �ارتكبت JKال� �وا/جازر �الشعب �فهو�يسطر�معاناة �يحمله�الكتاب، �الذي ��نساني الطابع

  .هدته�من�أبناء�جلالذي�لقي�حتفه�ع�ى�يد�من�ظنّ �الفلسطي©Jيصور�معاناة�و 

  :ص;:ا�وشتي�hمخيمات�يجري��ير�قعوار�ما�صوّ فقد��"1982أيلول�"�ي�قصيدة��أما

  .2وبؤس�يتيم/  وصرخة�ثك�ى/  دموع�رضيع/  وكانت�شتي�hوص;:ا/ صحوت،�

�يتفّجع �القصيدة �هذه �وال��ي �للرضع �حل �لجرائم��ثكاNىالشاعر�بما �ضحية �باتوا �الذين و-يتام

هذه��وتوظيف�..)دموع،�صرخة،�بؤس(ه�لكلمات�لها�مدلول�حزين،�مثل�ؤ hحظ�انتقايُ ،�و ا/عتدين

�ونhحظ �ا/ؤلم، �الدقيق �والوصف �ا/أساة �هول �من �ال�JK التعابW:�يزيد �الشخصيات �أن أيضا

الرضيع�وا/رأة�الثك�ى�فهم�يتعاطف�معها�الشاعر��ي�عادة�شخصيات�ضعيفة�_�تحمل�السhح،�

�و  واليتيم، �حوربوا �عزل ��ستضعفوااأشخاص �يستد�ي ��Gذا�لغW:�سبب �وتدمW:هم �الحياة سلGÓم

  .عالشكل�البش

أن�إنسانية�الشخص�تكمن��حاول�قعوار�أن�يثبت�"أبي�من�موطن�الشمس" �ي�قصيدته�أما

�ي�شرفه�وصفاء�قلبه،�_�بلون�بشرته،�فكم�من�أبيض�يملك�قلبا�اسود،�وكم�من�أسود�يملك�

  .قلبا�أبيض

 /  وأبوك�أسود�جاء�من�أفريقيا
ْ

  .1أبي�الشريف/  من�موطن�اللورداِت�جاء/  وأبي�شريف

                                                 
  . 35،�أيلول ،�جمال�قعوار. 1
  .77�،78 د�من�مس,-ة�العشق،قصائ،�جمال�قعوار. 2
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خر�أسود،�ويريد�قعوار�أحدهم�أبيض�البشرة�وº �،قصيدة�تصادم�حاد�بWن�شخصWن�ي�هذه�ال

�بWن�-بيض�و-سود،�rن�ا/ساواة� من�وراء�ذلك�التصدي�للعنصرية�العرقية�ال�JKتصنع�فرقا

  .سطر�أسم�aمعاني��نسانيةتبWن�ب©�Jالبشر�ع�ى�اختhف�ألواGØم�وأشكالهم�

ه�فيوبما�أن�قعوار�عاش�الزمان�الذي�عانى��.همرآة�ل��ي ،�بلقعوار�إن�الذات�تنعكس��ي�شعر ��

�وأمته �ا/شاعر��نسانية�،شعبه �ذاته �تحمل �أن �الطبيÏي �يغيب��فمن �و_ �كتب، �ما �جميع �ي

��نساني �أبًدا�الطابع �له��.ع�Gا �مشهورة �قصيدة ��ي �العارمة �ا/شاعر��نسانية �هذه وتفيض

  . امي�الذي�تشرد�من�موطنهGا�بال²hئ�الفيتنفRرحب�،�"إنسانية"بعنوان�

    � �تصف JKال� �قصائده ��ي ل
ّ
�يتمث �مشاعر�إنسانية �من �صّور �ما �أبرز �الفلسطينية،�ولعل ا/أساة

�معاناو  �جراء �من �وان�GÀGا �-رض �اسلب �العرض، �يذكرهك ��وهذا �قصيدة �الجديد"�ي ،�"العنوان

�إنسانيته �تتج�ى ��حيث �يديه �يرفع �الذي �الشيخ �يرحإ�ي �أن
ً
�داعيا �هللا �أرضهNى �عن �ا/حتل ،�ل

� �طفلة ��ي �وتتج�ى �الغاصب �الحجر�لرشق �و �دفاًعاتحمل �نفسها �الزمان�أعن �هذا �وسط هلها،

�ا/حتل �ذلك �بع:�معانيه �الذي ��.ا/زيف �صّور �ذلك �التشردوإNى �قعوار�حالة �،الفلسطي©�Jجمال

��وvستبداد �بهالذي �طياتهغW:�و . لحق ��ي �يحمل �شعره �من �عالم�قليل ��ي �بالسhم
ً
hي��أمNمثا

  ":السhم"�ي�قصيدته��جاءفيه��نسان�بأمان�وطمأنينة،�دون�جوع�أو�قتل�أو�تدمW:،�وقد�يعيش�

  والظلم / الكhمْ  نطق من ا/منوع وال:ى  / الشهادة بطالأ ودماء
ً
 التشدق ولعبته / ممتدا

 سhمْ  و_ / بالسhم
2.  

 ُمنعت الJK -رض وإNى الشهداء، بطال-  دماء إNى بالنظر القصيدة هذه �ي الحب شراع الشاعر يأمر

  ويدعوه فأخفته، سرها ع�ى وكتم الكhم، من
ً
 وامتّد  فلسطWن بأرض حّل  الذي الظلم إNى للنظر أيضا

،
ً
hم وأولئك طويhم ادعوا الذين الظGØم، يريدون  أhفارغ، وحديث أكاذيب مجرد ذلك كان لكن الس 

  .السhم يحل ولم الطوال -يام فمرت

                                                                                                                            
 .37 ،.م.ن. 1

 .�y�،1994، 61تحزني،�جمال�قعوار. 2
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 يأكل الذي الغاب عالم �نسانية، من مجرد عالم هو شعره �ي قعوار عنه يتحدث الذي مالعال

 من يحرم الذي  البسيط �نسان ع�ى واقع والظلم متوازنة، غW: القوى  حيث الضعيف، هفي القوي 

 دروب �ي أقمار" مجموعة من ،"معذرة" قصيدته �ي قال ا/ع©a هذا و�ي ،اإنسانً  كونه -ولية حقوقه

 ":الليل

 / فاجتمعوا ..دعا ثم / vنتظاْر  وطال / الغاب فانتظر / الذئاْب  شراسة للغاب شكوت

 فمعذرة / غاْب  �ي صادر قرار ما أو / وناْب  مخلب عن صادر قرار وما / القراْر  وأصدروا
1

 

 ي� لكنه علGRا، والرد الشكوى  تداول  �ي الغاب فيطيل ،هموعنف البشر ظلم للغاب الشاعر يشتكي  

   كاستعارة "وناب مخلب" JكلمK الشاعر يوظف .القرار يصدرون التداول  وبعد _جتماع، يدعو ال�Gاية

  .ويستبّد  القوي  فيه يسيطر الذي الغاب-العالم العالم،ب تحل الJK للمأساة تعظيم هذا و�ي للغاب،

 �ي قال قدو  قدسها، الJK نسانية� ا/شاعر تضمني شعر من جمال هكتب ما من بعض -مثلة هذه

 وسيبقى ا/ادة، ع�ى الكثW:ين تكالب رغم بإنسانيته يشعر إنسان بقي ما سيبقى:"الشعر ذلك

  .2" ا/ادة طغيان رغم �نسانية مشاعره ينفث الشاعر

  قعوار جمال شعر "ي القومي Gتجاه

 تأ/ت فإن أجمع، العرب حال الفلسطي©J فحال قومية، نزعة يhحظ قعوار جمال لقصائد القارئ 

  .القدس وشكت بغداد شكت وإن -ردن، تتألم فلسطWن

 فقد شبابه، مطلع �ي النكبة واكب لكنه ،1936 ال;:يطاني vنتداب زمن �ي طفh قعوار جمال كان

 شهدGÀا الJK الجرائم من الهائل للكم اومعاصرً  -حداث، هذه كل ع�ى اشاهًد  افلسطينيً  اشاعرً  كان

 لفلسطWن أك:ها كان قصائد عدة خhل من واضحة القومية نزعته فتظهر الفلسطينية، -رض

 عديدة /واقف سجل شعره و�ي ،"زينب" سماب للقدس ترمز خاصة شعرية مجموعة له بل والقدس،

 فيقول  قوميته، أبناء جميع معو  شعبه، أبناء من فرد كل مع يتما�ى فهو فأثارته، عايشها أحداث من

  :قصائده إحدى �ي

                                                 
 .149 قصائد�من�مس,-ة�العشق،،�جمال�قعوار. 1

 .39،�)1986كانون�الثاني�وشباط��12العدد�( 3.مج�:ا<واكب،�جمال�قعوار. 2
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  وخيمــــــــــٍة 
ُ
  شـظٍف  ومن بؤٍس  من يعانون  وما   بعــــــــــدهمو طــــــــــوَل  يــــــــــا هــــــــــاأهل

  التمــــــــــــــــراِت  غWُ:ُهُمــــــــــــــــو ينــــــــــــــــاُل 
ً
 مـــــــــن بعـــــــــٌض  لهـــــــــم يبقـــــــــى ليـــــــــَت  يـــــــــا   يانعــــــــــــــــة

  1يصــــِف  ولــــم مآســــGRم يصــــوْر  ولــــم   مكzـ:ٍث  غWـَ:  شـعري  كـان إن عشـُت  _

 بعنوان قصيدة ي� الحدث ذلك إزاء مشاعره عن قعوار جمال الشاعر عّ;: إسرائيل، قيام إعhن بعد

  ":أخبارنا"

 كالسهم همة وأهلها" / "وهُج  لها يخبو _ النار لكننا / غنائمهم من بعًضا فلسطWن ظنوا"

 
ٌ
  .2"الحرج ا/أزق  علGRا ألح مهما / نافذة

 حيث م�Gا، ا/تقدمة وخاصة قصائده مªWت الJK الصيغة و�ي ،)النحن( بصيغة الشاعر يتحدث

 الصيغة لهذه واستعماله )النار لكننا( قوله �ي ا/جموع �ي نفسه رأى عندما )-نا( صيغة عن خرج

áدفG ىNا ع�ى الثورية العملية إظهار إGØن تفاعل أWء فهما وا/جموع الفرد بJÁß ك:zهذا وعن .مش 

 أGØا نhحظ الشاعر لدى )PERSONA( الشعرية )-نا( درسنا ذاإ:"ج;: هللا عطا -ستاذ قال ا/وضوع

 )والنحن نا- ( بWن الدمج إNى ا/تأملة ا/تأ/ة حا_GÀا �ي الذات تمثل الJK الفردية )نا- ( نع تخرج بدأت

 من أساس ع�ى قائمة وا/وضوع الذات بWن اللحمة يجعل مما حتما، الواحد الشعري  النص داخل �ي

 الحالة عن تتخل القصائد بعض �ي )-نا( نإف وكذلك الشعرية، الخلق عملية �ي والتفاعل vنفعال

 )"النحن( بـ كلًيا مندمجا الشاعر يجعل مما )النحن( و�ي جماعية حالة إNى لتنطلق الفردية
3.  

 ذلك و�ي ا/ختلفة، العربية لبhدا إNى تعدGÀا بل ،فلسطWن ع�ى الوطنية قعوار قصائد تقتصر لم

  :ج;: هللا عطا -ستاذ يقول 

 صداه -مة يصيب حدث فلكل ،-بعاد جاوزانيت الكبW: والهم الشاعر يحملها الJK القضية"

 ويجري  يجري  ما عند تتوقف لم الشاعر اهتمام دائرة أن هنا وا/قصود الشاعر، لدى الشعري 

                                                 
 .1973�،36،�الريح�والشراع،�جمال�قعوار. 1

 .116،�زينب،�جمال�قعوار. 2

 .54ص. 2003 ،1.جآراء�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���: إشراقة�النصا�هللا�ج;:،�عط. 3
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 أن لذلك الشاعر ويرى  ،وأوسع عمأ عربية دائرة إNى تجاوزGÀا وإنما فحسب، الفلسطي©J للشعب

  .1"خرى باr  منوط الواحدة قيقتح نأو  الدائرتWن بWن مفصولة غW: أساسية عhقة هناك

 صدرت وقد ،"ا/ريضة لي�ى" مجموعة خhل من عنه تحدث ،لعراقا حول  ةيدعد قصائد لشاعرل

  :العاصمة �Gا دمّج  الJK "بغداد" قصيدة �ي قال .1981 عام العراق �ي الذري  ا/فاعل قصف بعد

 ا/عتصم عن / العزم ورثوا / عزة إ_ / بغداد �ي ليس
2  

  ":ا/ها عيون " التالية القصيدة �ي لبغداد وحبه هشوق يصف ثم

  3أالظم يقتل©J يكاد / الفؤاد ظمآن / بغداد،

�الذي البدوي  الشاعر بقصيدة "ا/ها عيون " القصيدة عنوان يذكرناو  �الجهم �بن ��ي�عاش ع�ي

� �قصيدته �بفضل �شهرته �وذاعت �الهجري �الثالث �القرن ��ي�" ا/ها عيون "منتصف �نظمها JKال

  :لعبا�JÁÂا/توكل�وال�JKاش�Gرت�برق�Gا�وجمال�تعابW:هاالخليفة�ا

  أدري  و_ أدري  حيث من الهوى  جل;ن                والجسر الرصافة بWن ا/ها عيون 

   .م�Gا مستوحاة جمال قصيدة �ي -لفاظ فبعض

غضب�شديد�جراء�قصف�ا/فاعل�الذري،�ه��ي�نفس�ثار  أن بعد "ا/ريضة لي�ى" قصيدة قعوار نظم

   :من�بيت�شعر�/جنون�لي�ىالقصيدة�ال�JKاستوÆى�عنواGØا�:�عن�غضبه��ي�هذه�وع;

  داوياــفيا�ليت©�Jكنت�الطبيب�ا/            ةـراق�مريضــعـ�ي�ال يقولون�لي�ى

  :بقصيدته�قعوار ويقول��

  / حدائقنا ع�ى / الذبول  سبابأ دل من / ا/آق غارقة / السود والعيون  / زينب ختأ يا

 ذبول ال رهقهاأف
4  

                                                 
  .54 ،.م.ن. 1
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 أGØا شعره �ي للقدس رمز و�ي زينب أن ذكر عندما الجرح، توحيد إNى Gáدف الشاعر نأ hحظن كما  

 من كل تحملها الJK ا/شz:كة القومية ع�ى مدلh بغداد،ل رمز و�ي العراق �ي ا/وجودة لي�ى أخت

 الJK لي�ى هبوبتمح الشاعر فيخاطب واحدة، القضية أن وع�ى شعره، �ي وظفها الJK الشخصيات

 يقصد وقد العراق، تشهدها الJK ا/أساة ع�ى ليدلل "ا/ريضة لي�ى" فقال ا/رض، اسمها مع ربط

 أو لي�ى، مرض �ي وسببت دولًيا، مشروعة وغW: فتاكة أسلحة العراق �ي استعمل العدو أن با/رض

  .بأكمله العدوان هو ا/رض أن القول  يريد

 يريد حيث الفجيعة، غرضه هذا النداء وأسلوب للي�ى، نداء كذل �ي يقصد "بنزي أخت يا" وبقوله

 ف«J فلسطWن �ي محبوبته لزينب متينة قرابة بصلة تمت العراق �ي محبوبته لي�ى أن إخبارنا الشاعر

 عيون  فGRا ليوحد ا/آق الغارقة السود العيون  يذكر ثم ،و-رض ا/عشوقة بWن يمزج ذلك و�ي ،أخ�Gا

� سمة لعيون ا وسواد ولي�ى، زينب �لتعبW:�جمال �استعماله �أما �العربيات، �ا/آق"الفتيات " غارقة

 يذكر ،"السواد بريق" مجموعة من أخذت الJK "التتار" قصيدة و�ي .والحزن �فاستعارة�عن�الدموع

   :قائh بغداد �ي خلفوه الذي دمارهم وبشاعة التتار همجية

  / �Gاْر ال وضح �ي / بغداد واحرقوا التتار مر / التتاْر  مر
َ
 مكافأة يرجو / العلقمJ ابن وتواطأ

  1ا/ستعصم GØاية بنفس إ_  / يفز فلم / الغزاة

 بقيادة للعراق العالمJ الغزو  قبيل 1990 عام صدرت الJK "الz:ياق" مجموعة أيضا قعوار لجمال

 Nىإ والوصول  أراضهم ع;: با/رور للعدوان سمحوا الذين الحكام ع�ى غاضبا نظمها وقد أمريكا،

   :بالنصر كبW: بأمل يختتمها لكنه العراق،

 من ي�يء أن / حلمأ بالz:ياق / القلب عليل وأنا / العناق طيب ما ادرِ  لم / الهوى  كان مذ

 العراق؟ من ي�يء فهل / العراق
2  

 فعّ;: ،أيضا بدمشق تغّ©a فقد العراق، حدود عند يقف لم القومية، توجهاته ضمن قعوار، لكّن    

  :قائh لقياها، إNى وشوقه الشام ضر r  حبه عن

                                                 
 .175 قصائد�من�مس,-ة�العشق،،�جمال�قعوار. 1

 . 1994�،20،�ديوان�بريق�السواد،�جمال�قعوار. 2



 زينب�سجراوي   Gتجاهات��نسانية،�القومية�والF-اثية�"ي�شعر�جمال�قعوار

  91 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

1شجوني هاجت الفراق ولطول  / حني©J للقاء شام يا طال
. 

 :Wع�ى لتضفي النداء أداة ذلك عن تع;: كما الشوق  ع�ى تدل هتعاب a©الفراق وطول  ديمومة ا/ع.  

a©عمان" قصيدة �ي أيًضا بعمان الشاعر تغ" hقائ:  

 وأعيادي فراÆيأ بوح يا                 النادي الّصبا ريح يا عمان
2.  

 منظمة خروج بعدو  م،1982 عام بW:وت أحداث إثر بW:وت �ي نظمها شعرية مجموعة للشاعر  

  :ذلك �ي قاله ومما .لبنان أغنية العاشقون، وبعد، بW:وت،:وم�Gا ا/نا�ي Nىإ م�Gا التحرير

  ركبــوا الــذي الــوعر ا/ركــب وللعنــا   طلبـــــوا ومـــــا خطـــــوا مـــــا العمـــــر لخيبـــــة

 الغضـــُب  يســـهر جــدارٍ  كـــّلِ  وعنــد   فتئــــــــــت مـــــــــا الغــــــــــازين مق;ـــــــــ:ة بWـــــــــ:وت
3  

  :فGRا قال الJK "بلدنا زح�ي" قصيدة وكذلك   

  .4تضطرب ثم تصفو "-وف" ومدة / مرتجفا "ا/وال" بلد يا لبنان

 ي� الغناء أنواع أشهر من فا/وال يمªWها، بما لبنان الحيوي  القصW: ا/قطع هذا �ي الشاعر فيصف

 الشاعر فيعطي ".-وف" غناء �ي تعلو ثم خافتة تبدأ الJK ا/وسيقية والنوتة ا/ّوال يصف ثم لبنان،

  للبنان وصفه
ً
hاث مخزون من وبعًضا ،الدارجة اللبنانية الكلمات بعض مستعم:zاللبناني، ال 

  .القصيدة ع�ى الواقعية من مزيًدا ليضفي

  : ائhق ا/أساة يصور  "الحزن  رياح" قصيدة و�ي

 الغِرد الطائرِ  أنWن فؤادي يدمي / وأعذ�Gا ألحاني أجمل / نلبنا
5  

                                                 
 .513،�قصائد�من�مس,-ة�العشق،�جمال�قعوار. 1

 .518،�.م.ن. 2

 .7-1982�،6،�ب,-وت،�جمال�قعوار. 3

 .27 ،قصائد�من�مس,-ة�العشق،�جمال�قعوار. 4
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  نhحظ  
ً
 ا/وضوع فباختhف ،-خW:ة القصيدة وهذه للبنان السابقة القصيدة بWن اكبW:ً  ااختhف

ِرحة من ا/وسيقى اختلفت
َ
 يصور  حيث "الحزن  رياح" القصيدة عنوان من ذلك ويظهر حزينة، إNى ف

 حال مع حزنه �ي الشاعر فيتما�ى ا/تكرر، �سرائي�ي العدوان إثر ع�ى لبنان من ةحزين مشاهد

 طائفية من فيه عصفت وما بلبنان َحّل  ما ويصف أنWن إNى العصفور  تغريد انقلب فقد لبنان،

  .بغيضة

  قعوار جمال شعر "ي الF-اثية ا<nمح

 العربية اللغة كون  عدا لz:اثية،ا والصور  بالz:اث، القوي  ارتباطه يشعر جمال لشعر القارئ "

 أسماء مجرد ليس شعره �ي والz:اث .الشعرية جمال لقريحة ومستسلمة ومهجنة طيعة

 الربط ومحاولة .وا/ع©a ا/ب©a �ي عمقا الشعرية لوحاته تعطي إنما ،عمله �Gا لªWين يحشوها

  .1" عريةالش الصورة تعميق نحو ويدفع ا/فارقة، أحيانا يخلق الحاضر ا/اJÁÚ بWن

 وقد الحاضر، مع ا/اJÁÚ يربط أن يحاول  خhلها ومن ،الz:اثية �شارات قعوار جمال شعر �ي تك: 

 به ملما صار أن بعد أبده �ي الz:اثية للمhمح توظيفه ع�ى تأثW: العليا ا/عاهد �ي الz:اث لتدريسه كان

  :ذلك �ي خضرة أبو فهد الباحث يقول  ه،بتعابW:  ثروة اوذ

 مكثفة وظهرت العربي، الz:اث من والتضمينات شاراتو�  الرموز  هذه معظم استمدت"

 و_ التكلف مظاهر من مظهر أي فGRا نرى  نأ نستطيع _ نناإف الكثافة، هذه من بالرغم .جدا

 السابقWن نتاجإ ع�ى vعتماد Nىإ الشاعر يدفع الذي الذه©J الكسل مظاهر من مظهر أي

  .اليد تناول م و�ي جاهزة مادة باعتباره

                                                 
1 .� �عودة، �وا/تمªW"نبيل �الدائم �الحضور �من �عاًما �قعوار�وخمسون �. "جمال �كتاب �شعر�من �"ي �العطاء مس,-ة

 .2004�،60،�جمال�قعوار
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ثقافة��أن إNى باÝضافة،�داخليا ارتباطا با/وضوع مرتبطة الz:اثيات هذه أن ذلك �ي والسبب

�aKاث،�ح:zاث�جزءا�هاما�من�مكونات��أصبحالشاعر�مستمدة��ي�معظمها�من�ال:zهذا�ال

  .1"�ي�التعبW:�أسلوبه

شعبية،�ويشW:�بألفاظ�القارئ�لشعر�قعوار�يhحظ�أنه�يك:�من�الحكم�واستعمال�ا/صطلحات�ال

 
ً
  .مأثورة�قديمة�ويستعمل�أسلوب�التناص�موردا�فيه�أمثا_

ا/ستوحاة�من�الطريقة��vستعاراتيستعمل�و شعرية�مستمدة�من�الz:اث،��اكذلك�يوظف�صوًر �

  .التقليدية،�واستعارات�أخرى�جديدة�الz:كيب

�و�� ��ي �قعوار��ال�JKالدكتوراهرسالة �كتGÓا �موضوع �القرآنإ"�ي �" الكريم�عراب �توظيفه�إإشارة Nى

فيقول� .سلوب�العمودي�دليل�ع�ى�تمسكه��Gذا�الجانبÊ استعماله�ل�فإن�الz:اثي��ي�أدبه،�كذلك

شاعرنا�جمال�قعوار،�غارق��ي�الz:اث�قارئ�للشعر�العربي�:"-ستاذ�رياض�كامل��ي�هذا�ا/وضوع

�موضوع ��ي �كانت �رسالته �أن �صدفة �ليس �إذ �ا" القديم، �القرآن �الرصيد� ".لكريمإعراب �هذا إن

  .2"الz:اثي�العربي�والثقافة�ا/سيحية�بأبعادها�قد�انعكست��ي�شعر�جمال�قعوار�بأشكال�مختلفة

�ي�ي�نسوق�  جاءت�ع�ى�شكل�الz:اثية��ي�شعر�قعوار،��تلك�ا/hمح�بعًضا�من�النماذج�ع�ىفيما

Nى�ا/صادر�إ الشاعر�خدمهاالتعابW:�و�يحاءات�ال�JKاستإحالة��ويمكن. تناص�بأشكاله�ا/ختلفة

  :التالية

 الF-اث�العربي�القديم -1

  :وم�Gا��مختلفة ظهرت�تلك��يحاءات�عن�طريق�اقتباسات

  .3تأتي�العزائم�/  يا�نسر�الذرى /  العزم�أهلفبقدر�

                                                 
�أ. 1 �بو�خضرةفهد �قعوار�"، �جمال �مجموعة ��ي �". )غبار�السفر(دراسة �كتاب �من �شعر�مقالة �"ي �العطاء مس,-ة

  . 95،�جمال�قعوار
مقالة�من�". )دراسة��ي�ديوانه�شجون�الوجيب(التدا�ي�والتوظيف�الz:اثي��ي�شعر�جمال�قعوار�" رياض�كامل،. 2

 .75،�مس,-ة�العطاء�"ي�شعر�جمال�قعواركتاب�

 .121،�شجون�الوجيب،�جمال�قعوار. 3
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  :بيت�ا/تن��JإNىو�ي�ذلك�إشارة�

  ا/كارموتأتي�ع�ى�قدر�الكرام��� ع�ى�قدر�أهل�العزم�تأتي�العزائم������

  :يقول موضع�آخر�و�ي�. رغم�التعديhت�و_�يخفى�تأثر�قعوار�من�ا/تن��JذاGÀا��ي�لفكرةاف

  .1مرتعه�وخيم�/  والظلم��ي�بhدنا/ م�لم�يعz:ف�الشعر�بمنطٍق�سقي

كما�قام�الشاعر��،"الظلم�مرتعه�وخيم" بحرفيتهعروف�وقد�ذكره�ا/ثل�ا/ والشعر�هنا�يتضمن

 :فذكر��ي�أبياته" حبله�ع�ى�غاربه�ىألق:"ا/ثل�الجاه�يبتعديل�مثل�آخر�متعارف�عليه�وهو�

 .2... فجاروا/  ألقى�الحبال�ع�ى�غوار�Gم/  ربك،�ام�تراه�ما�رصد/  هل�كان�با/رصاد

�واستبد�     لم
َ
�والدمار�فظ �القتل ��ي �أغرق �لكنه �يريد، �ما �ويفعل �يذهب �ا/حتل �ترك �هللا �أن أي

�J©حظ�وألحق�-ذى�بضحاياه�من�الشعب�الفلسطيhه،�وم:Wن�هذا�ا/ثل�أوغWن�الشاعر�يدمج�ب

�يذكرنا�بسورة�الفجر�" تراه�ما�رصد�أمهل�كان�با/رصاد�ربك،�:"والقرآن�الكريم�حWن�قال وهذا

Nقال�تعا�JKاالGRْرَصاِد :"ى�ف ِ
ْ

ِبا/
َ
َك�ل �َربَّ اٍب،�ِإنَّ

َ
�َعذ

َ
َك�َسْوط GِRْْم�َربُّ

َ
�َعل َصبَّ

َ
  .3"ف

  ):إن�لم�تكن�ذئًبا�أكلتك�الذئاب(مشWً:ا�إNى�ا/ثل�ا/عروف�" أّيامها"ويقول�أيضا��ي�قصيدة�

  4إن�لم�تكن�ذئًبا�تكن�يوًما�طعاًما�للذئاْب 

سhمي�والعربي،�وقد�ك:�هذا�ذكر�الشاعر�جمال�قعوار�عدة�أعhم�كان�لها�اسمها��ي�التاريخ��  

�ك �إظهارها �إما �وهدفه �زمانه، ��ي �بأشخاص �للتشبيه �يورده �وكان �شعره ��ي �أو�النمط �JÁÂء مثل

لفخر�بتلك�الشخصيات�أو�الفئات�من�الناس�ال�JKلها�شأGØا،�وال�JKأثرت��ي�التاريخ،�فيقول��ي�ل

  ":شهر�-مومة"قصيدة�

�وضراُر�/  اُر جبّ  _�طاٍغ�و_!! أماه
ٌ
  5يبقى،�وفينا�خولة

                                                 
 .57،�.م.ن. 1

 .36،�.م.ن. 2

 .14،�آية�سورة�الفجرالقرآن�الكريم،�. 3

 .29 ،زينب،�جمال�قعوار. 4

 .127،�قصائد�من�مس,-ة�العشق،�جمال�قعوار. 5
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وها�سدي�ال�JKكانت�من�أشجع�النساء��ي�عصرها،�وأخخوله�بنت�-زور�- " إNىو�ي�ذلك�إشارة���

ما�دام� ضرار�الذي�اخz:ق�جيش�الروم��ي�ا/عركة�وأصبح�خلفهم،�وأتى�بمثل�هذه�-عhم�ليقول 

�و  �نستسلم �فلن �هؤ_ء �أمثال �حتًماسيفينا �ا/حتل �وأب .خرج �الكذاب �مسيلمة بكر��اوذكر�أيضا

  :كما�أشار�إNى�خالد�بن�الوليد�سيف�هللا�ا/سلول،�فقال�فGRم�،�مسيلمةو الصديق،�

  .1وسيف�هللا�لم�يزحف�/  بكر�أبو وليس��ي�داري�/  ة�العيون أع��aÁمسيلم

  " :غبار�السفر"ويقول�أيًضا��ي�

  ا/هلهل�؟�أGáاأين�أنت�

  :ويقول��ي�GØاية�ا/قطع

�الرحب"
َ
Ê2"فقفا�نبِك /  هذي�قبوُرنا�تم.  

�وهو�الشاعراكر�فيذ �أبطال /هلهل، �من �وكان �بالزير�سالم �عرف �الذي Jالتغل�� �ربيعة �بن �عدي

  :ويستد�ي�الشاعر�امرؤ�القيس�من�خhل�مطلع�معلقته�اهلية،�لجا

خول�فَحْومِل " وى�بWَن�الدَّ ِ
ّ
  "قفا�نبِك�من�ذكرى�حبيب�وم¯ªل����������ِبِسقِط�الل

  :القصص�الشعبية�و�ساط,- -2

  � ��شارة �إيك:�الشاعر�من �دواوينه �فمعظم �القديمة، �والقصص �الشعبية �القصص �تتضّمنNى

 :�شارات�فيقول�الشاعركًما�كبW:ا�من�تلك�

  .3بالقنابل��إ_ /  الكهف�أهلمن�نوم�/  ولعل�شعبنا�_�يÏي

�تصحو�من�إNى�شW: يالشاعر��وغضب �ربما �النائمة �الشعوب �ع�ى�أن �القنابل،��سباGÀا أصوات

�:Wفيستع� �الكهف �أهل ��: Wتعبللقصة �وردت �قصة �و�ي �الشعب، �استكانة �من �اشم�ªازه �ي�عن

  ":غبار�السفر"ويقول��ي�مجموعة� .كهفسورة�ال�ي�القرآن�الكريم�

  .1كربhُء�وكربhء��-فقو�ي�/ أسنان�الغوِل�مسنونة�

                                                 
 .119 ،شجون�الوجيب،�جمال�قعوار. 1

 .111 قصائد�من�مس,-ة�العشق،،�جمال�قعوار. 2

 .14 ،ادديوان�بريق�السو ،�جمال�قعوار. 3
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�� �إيشW:�" سنان�الغول أ"بقوله �الغول، �خرافة �Nى ��ي �ورد �الشرير�الذي �الشعبية�الكائن القصص

�العدو�القاتل �الشاعر�بذلك �يقصد �وقد �القديمة، ،� �والدمار��ي�الحv�Ýستعداددائم �الضرر ق

  ".كربhء"وصفها�بـللمجازر�الv��JKستعدادب�الضعيف،�ودائم�الشع

  :خر�من�نفس�ا/جموعةآيقول��ي�موضع�و 

  .2 ..نحو�جزر�سعيدة/  انطلقي�بي/ ! فيا�مراكَب�السندباد�

هنا�يشW:�إNى�حكاية�ألف�ليلة�وليلة�وبطو_ت�السندباد�الذي�تنقل��ي�أرجاء�-رض�مغامرا،�ثم�و 

سندباد�أن�تأخذه�إNى�العد�تعرضه�للمخاطر،�فالشاعر�يطلب�من�مراكب�إNى�موطنه�بغداد�ب�عاد

  .مناطق�سعيدة�وجزر�بعيدة�عن�الدمار�ا/حيط�به

  :إيحاءات�قرآنية -3

�بعض�  �-جواء ��Gذه �لنا �يوÆي �ما �وأبرز �قعوار، �قصائد �من �مجموعات �عدة ��ي �بارز أثر�القرآن

 :ن�مثل�قوله�آالكلمات�ال�JKتشW:�إNى�آيات�القر 

  .3من�شر�نفاث�العقد�/  نحم�Jحّبنالنعود�

قل�أعوذ�برب�الفلق،�من�شر�ما�خلق،�ومن�شر�(:و�ي�هذا�إشارة�إNى�سورة�الفلق��ي�قوله�تعاNى��

والنفاثات�بالعقد��ي�).غاسق�إذا�وقب،�ومن�شر�النفاثات��ي�العقد،�ومن�شر�حاسد�إذا�حسد

�ومخيف �مريب �أمرهن �لذا ،
ً
�سحرا �العقد ��ي �ينفن �الhتي �بالهWن،��وvحتماء النساء �ليس �Gن

   .فالشاعر�خائف�ع�ى�حبه�من�شر�تلك�النسوة

  ":وحنWن�الضياع .. الحب�والعقرب"ويقول�الشاعر��ي�قصيدة�

  4!يhف�قريشعودي�Ý / يا�رحلة�الشتاِء�والصيف�

                                                                                                                            
  .105،�قصائد�من�مس,-ة�العشق،�جمال�قعوار. 1
 .113،�.م.ن. 2

  .46 ،شجون�الوجيب،�جمال�قعوار. 3
 .507،�قصائد�من�مس,-ة�العشق،�جمال�قعوار. 4
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� �اقتباس �وهذا ��محّور واضح �الكريم �القرآن �قريش�منمن  :"سورة
َ
�ِرْحل �ِإيhِفِهْم َرْيٍش،

ُ
�ق �Ýِيhِف

َ
ة

تَ  ِ
ّ

�خْوٍف االش ْن �ّمِ �َوآَمGُ�َم �ُجوٍع ن �ّمِ َعَمُهم
ْ
ط

َ
�أ ِذي

َّ
�ال َبْيِت،

ْ
�ال ا

َ
�َهذ �َربَّ

ْ
َيْعُبُدوا

ْ
ل

َ
�ف ْيِف، �َوالصَّ لقد�� .1"ِء

� �ليطلب �تغيWً:ا، �علGRا �أجرى JKال� �القرآنية �-لفاظ �الشاعر�هذه �أورد �أبناء�هنا �ع�ى تغW:�الحال

  . vقتصادي�و-م©�Jوطنه�وجعلهم�يعتادون�ع�ى�أوضاع�vستقرار 

شعره��ي�_�تقتصر�قصائد�قعوار�ع�ى��يحاءات�القرآنية،�بل�إن�تأثره�الكبW:�من�القرآن�جعل�

  :ن;:ة�موسيقية�مستوحاة�أيضا�من�القرآن�الكريم�فيقول 

�يِبد كالسحر / وبعد ...ماذا �ولم �ممالكهم الذين / ا/ماليك حكم / باد �ظلم� / َبَنوا ع�ى

�طغواوهُمو�ا / العباد �البhدْ  / وعاثوا / لذين �الفساد / �ي �فGRا �كاَن� / واستك:وا هل

؟ / با/رصادْ  واستحلوا�حرمة� / فجاروا / Gم�ألقى�الحباَل�ع�ى�غوار  / ربك�أم�تراه�ما�رصدْ

   .2ما�يقيُم�لُه�أَودْ  / فما�تبقى / واتلفوا�قطَع�الفتاِت  / أكلوا�الرغيف / ا/جند�للجلد / الجار

�الشعر� �ن;:ته�وهذا ��ي ��خhص��ا/وسيقيةيشابه �هو�هللا�(سورة �لم�يلد�أقل �الصمد، �هللا حد،

 �تنت«�Jكلماته فجعل ،3)حدأولم�يولد،�ولم�يكن�له�كفًوا�
ّ

ما�ي�تشبه�بن;:GÀا��و �،نةبالدال�ا/سك

  .تقدم�من�سورة��خhص

  :إيحاءات�مسيحية� -4

قسم�م�Gا�متعلق�بتاريخ��،�ي�شعره�ت�مسيحيةاءاحإينجيل�وأورد�تأثر�جمال�قعوار�كذلك�من��   

 :خر�متعلق�با/سيحيWن�الذين�كان�لهم�دور��ي�تاريخ�ا/سيحية،�فقالآا/سيح�و 

�ا/سيح�ع�ى�طريق�الجلجلة / وأنا�وحظي��ي�الهوى 
ُّ
  4حظ

                                                 
 .سورة�قريشالقرآن�الكريم،�. 1

 .31 ،شجون�الوجيب،�جمال�قعوار. 2

 .القرآن�الكريم،�سورة��خhص. 3

  .100 ،بشجون�الوجي،�جمال�قعوار. 4
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� �إشارة �ذلك ��ي �إإن �طريق �جبل��º_مNى �إNى �الوصول ا
ً
�مس�Gدف ،aÁÔعي� �سيدنا �سار��Gا JKال

أنه�تم�صلبه�هناك،�فكما�كان�تألم�ا/سيح�للوصول��ا/سيحيون  يعتقد الجلجلة��ي�القدس�حيث

  .،�فقد�تألم��ي�الحباوعاثرً �اإNى�الجبل،�كذلك�الشاعر�كان�حظه�سيئً 

  :مطلعها�ي�قال� "سالومي"نظم�الشاعر�قصيدة�كاملة�بعنوان�

  1..دم�يوحنا�ما�جف/  وع�ى�طبق�رأس�مذبوح/  سالومي�ترقص��ي�جذل

Nإ�:Wوالشاعر�يش�Jكانت�سببا��ي�مقتل�ن��JKى�قصة�سالومي�الواردة��ي��نجيل،�و�ي�الراقصة�ال

�فقام� �بأمها، �مªzوج �rنه �كزوجة �له �_�تحل �أGØا �هW:ودس �للملك �قال �rنه �زكريا، �بن aيح�� هللا

  . بقطع�رأسه�ملبيا�طلب�سالومي�كما�زعمت�الروايات

� �ما �قليل �بعض �سوى �ليس �تثبتقدم JKال� �-دلة �كثW:�من �با/hمح�من J©شعر�قعوار�غ� �أن ت

يمكنه�من�استعمال�التعابW:��اكبW:ً �اتراثيً �االz:اثية،�فهو�متأثر��Gا�إNى�أبعد�الحدود،�ويمتلك�مخزونً 

�ا/ناسبة، �أماك�Gا ��ي ��الz:اثية �فإن �الحقيقة �ا/وروث�و�ي �فلك ��ي �الشاعر�تدور �قصائد معظم

بأنه�قرأ�مثلها��ي�الكتب�القديمة�أو��ي��- 2كما�يقول�عطا�ج;:�–ح�aKأن�القارئ�نشعر��الشعري،

  .دواوين�الشعراء�الكبار

  الخاتمة

تتنوع�قصائده�بWن�الشعر�. جمال�قعوار�باحث�وشاعر،�يكتب�الشعر�منذ�نحو�خمسWن�عاًما    

�الطويلة� �الشعرية �ا/سW:ة �ع;:�هذه �أيًضا، �قصائده، �مواضيع �وتتنوع �وشعر�التفعيلة، العمودي

�اجتماعية �مواضيع �موضوع��بWن �من �ابتداًء �سياسية �ومواضيع �ا/رأة، �موضوع �رأسها وع�ى

��ي� J©الفلسطي� �الشعب �مر��Gا JKال� JÁÂوا/آ� �و-زمات �الصراع �مراحل �بمختلف �مروًرا النكبة،

  .الداخل�وا/نا�ي،�وكذلك�الشعوب�العربية�ا/ختلفة��ي�مواجهة�الغطرسة�-جنبية

                                                 
 .343 قصائد�من�مس,-ة�العشق،،�جمال�قعوار. 1

 .78 ،1.،�جآراء�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي��: إشراقة�النصعطا�هللا�ج;:،�. 2
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� �خhل �الشعر�ا/مكنة �أغراض �كّل �جمال �ع�ى�تناول �هذه JKدراس� ��ي زت
ّ

�رك J©لكن� �قرن، نصف

  :اتجاهات�ثhثة�رأي�Gا�بارزة��ي�مضامWن�شعره

،�vتجاه��نساني،�وهو�اتجاه�Gáيمن�ع�ى�تجربته�الشعرية،�فوجدت�أن�ا/شاعر��نسانية��ول 

�كانت�دائًما�ا/حّفز�الرئيس�لو_دة�القصيدة�سواء�كان�ذلك��ي�قصائده�حول�السhم�أو�الطفولة

  .أو�تحدي�الظلم�أو�حول�الحالة�الفلسطينية

�هذه�: الثاني ��ي �الجسيمة �-حداث �جميع �ع�ى �قعوار�شاهًدا �جمال �كان �فقد �القومي، vتجاه

وكتب�كذلك�لÊمة�العربية�. البhد�منذ�النكبة�ح�aKأيامنا�هذه،�فكتب�لفلسطWن،�وأنشد�للقدس

كان�يصيب�-مة�كنت�تجد�صداه��ي��فكل�حدث. للعراق�وبhد�الشام،�لبغداد�ودمشق�وبW:وت

" أنا"وينسجم�مع�ذلك�التطور��ي�شعره�با_نتقال�من�التجربة�الذاتية�الخصوصية�. شعر�قعوار

  .لتع©v�Jندماج�بقضايا�شعبه�وأمته" نحن"إNى�الذات�الجمعية�

�: الثالث �الz:اث �توظيف �إNى �القد(ال¯ªعة �العربي �الz:اث �من �والتضمينات �و�شارات يم،�الرموز

�و-سطورية �والشعبية �الدينية �بالz:اث�)وكذلك�النصوص �الحميم �ارتباطه �الدراسة ��ي �وبّينت ،

العربي،�وهو�ليس�قشرة�خارجية�من�أسماء�وتداعيات�سطحية،�وإنما�هو�عنصر�أصيل�وداخ�ي�

�JÁÚا/ا� �بWن حمة
ُ

�ول �وشائج �لخلق �إما ،a©وا/ع� a©ا/ب� ��ي �عمًقا �لوحاته �يعطي �مما �تجربته، �ي

  .اضر،�أو�Ýبراز�ا/فارقة�حWن�تستد�ي�الد_لة�مثل�هذه�التقنيةوالح



 

  100 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

  ا<راجع

  :قائمة�الكتب

 .القرآن�الكريم .1

 .1991ا/ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�: بW:وت. نافذة�عRى�الحداثة. ُبhطة،�ع .2

 .1991الدار�البيضاء،�: بW:وت. الF-اث�والحداثة�.الجابري،�محمد�عابد .3

�ج;: .4 �هللا، ��اقةإشر �.عطا �الفلسطي��(النص ��دب �"ي �ودراسات �الناصرة1.ج. )آراء ، :

 .2003،�مطبعة�فينوس

�هللا .5 �عطا ��إشراقة. ج;:، �والبحث(النص �النقد �ب,ن �الناصرة2.ج�.)تنويعات مطبعة�: ،

 .2003،فينوس

 .2007.دار�الغريب: ،�القاهرة�صول�والتجليات: الحداثة�الشعرية. فتوح،�محمد .6

�قعوار .7 �إ�.جمال، �التفس,-�والنحوعراب �بعلمي �وعnقته �الكريم مؤسسة�: م.د. القران

 .1987،�ا/واكب

 .1979 �سوار�للنشر، :عكا. قمار�"ي�دروب�الليلأ�.جمال،�قعوار .8

 .1979الصوت،� :الناصرة. لجدارالريح�وا .قعوار،�جمال .9

 .1973-سوار،�مؤسسة��:عكا. الريح�والشراع. قعوار،�جمال .10

 .1985،الصوت: ناصرةال .يلول أ�.جمال،�قعوار .11

 .1982ن،�.د: الناصرة. ب,-وت. قعوار،�جمال .12

 .1994 ن،.د: م.د. ديوان�بريق�السواد .جمال،�قعوار .13

 .1989ن،�.د: الناصرة�.زينب�.قعوار،�جمال .14

 .1998 -سوار،مؤسسة�: عكا .شجون�الوجيب .قعوار،�جمال .15

 .1973،�غبار�السفر�:م.د. قصائد�من�مس,-ة�العشق .قعوار،�جمال .16

 .1994ن،�.د: م.د. �yتحزني .قعوار،�جمال .17

 .1981ن،�.د: الناصرة�.ليRى�ا<ريضة .قعوار،�جمال .18

 .ت.بيت�الكاتب،�د: الناصرة. مس,-ة�إبداع�±ك.-�من�خمس,ن�عاًما .جمال،�قعوار .19



 زينب�سجراوي   Gتجاهات��نسانية،�القومية�والF-اثية�"ي�شعر�جمال�قعوار

  101 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

  :ا<قاyت

�كمال .1 �قعوار. "بواطنة، �شعر�جمال ��ي �والقضية �شعر�جمال�." الوطن �"ي �العطاء مس,-ة

 . 28- 2004�،9مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش�:إعداد. قعوار

�كمال .2 �. "بواطنة، �قعوار��نسانيvتجاه �شعر�جمال �شعر�جمال�." �ي �"ي �العطاء مس,-ة

 . 35-29 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش: إعداد. قعوار

�كمال .3 �. "بواطنة، �قعوار�القوميvتجاه �شعر�جمال �"ي." �ي �العطاء شعر�جمال��مس,-ة

 . 42-2004�،36مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش: إعداد. قعوار

�محمود .4 ،JÁÂم. "عباhالس� �قعوار�موضوع �شعر�جمال �شعر�جمال�." �ي �"ي �العطاء مس,-ة

 . 47-2004�،43مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش: إعداد. قعوار

: إعداد. ة�العطاء�"ي�شعر�جمال�قعوارمس,- ." جمال�قعوار�شاعر�ا/أساة. "طه،�محمد�ع�ي .5

 . 50-48 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش

�نبيل .6 �الحضور . "عودة، �من �عاًما �قعوار�وخمسون �شعر�جمال�." جمال �"ي �العطاء مس,-ة

 . 67-60 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش: إعداد. قعوار

مس,-ة�العطاء�"ي�شعر�جمال�."ي�الشعر�الفلسطي©Jجمال�قعوار�متألًقا��. "علوش،�محمد .7

 . 74-68 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش: إعداد. قعوار

�رياض .8 �قعوار. "كامل، �شعر�جمال ��ي �الz:اثي �والتوظيف �شعر�."التدا�ي �"ي �العطاء مس,-ة

 . 83-2004�،75مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش: إعداد. جمال�قعوار

: إعداد." مس,-ة�العطاء�"ي�شعر�جمال�قعوار." جمال�قعوار�وغبار�السفر. "اJÁÂ،�فاروقمو  .9

 . 94-2004�،9مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش

�فهد .10 �غبار�السفر. "أبوخضرة، ��ي �قعوار." دراسة �شعر�جمال �"ي �العطاء : إعداد." مس,-ة

 .97-95 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش

�قعوارية. "إبراهيم�طه، .11 �قصيدة ��ي �قعوار." قراءة �شعر�جمال �"ي �العطاء : إعداد." مس,-ة

 .101-2004�،98مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش

�محمد .12 �الذكرى . "مر�ي، �قعوار." مواسم �شعر�جمال �"ي �العطاء محمد�: إعداد." مس,-ة

 .108-102 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. علوش



 

  102 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

�ميشي .13 �الذكرى . "لحّداد، �قعوار." مواسم �شعر�جمال �"ي �العطاء محمد�: إعداد." مس,-ة

 .116-109 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. علوش

�سليم .14 �والشراع. "خوري، �قعوار." الريح �شعر�جمال �"ي �العطاء محمد�: إعداد." مس,-ة

 .135-131 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. علوش

�سليم .15 �." زينب. "خوري، �قعوارمس,-ة �شعر�جمال �"ي �علوش: إعداد." العطاء . محمد

 .143-142 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم

�هللا .16 �عطا �قعوار." زينب. "ج;:، �شعر�جمال �"ي �العطاء �علوش: إعداد." مس,-ة . محمد

 .141-135 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم

محمد�: إعداد." قعوار�مس,-ة�العطاء�"ي�شعر�جمال." الريح�والجدار. "حسن،�شاكر�فريد .17

 .148-145 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. علوش

�حاتم .18 �الوجيب. "جوعية، �قعوار." شجون �شعر�جمال �"ي �العطاء �علوش." مس,-ة . محمد

 .155-149 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم

: إعداد." مس,-ة�العطاء�"ي�شعر�جمال�قعوار." قصائد�من�مسW:ة�العشق. "جوعية،�حاتم .19

 .169-161 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش

: إعداد." مس,-ة�العطاء�"ي�شعر�جمال�قعوار." كتاب�إعراب�القرآن�الكريم. "قنازع،�جورج .20

 .176-174 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. محمد�علوش

�جورج .21 �القومية. "قنازع، �قعوار." الهوية �شعر�جمال �"ي �العطاء مد�مح: إعداد." مس,-ة

 .178-177 ،2004مطبعة�الشعراوية،�: طولكرم. علوش

  :مصادر�أخرى 
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 :vنz:نت شبكة ع�ى مواقع

24. www.multka.net 

25. www.alzahraa.net 

26. www.salehzayadneh.com 

27. www.aljabha.or                      



 قد����-عرين�سnمة�  ي�إنتاج�جودت�عيد��قراءة�"": ب,ن�الجسد�والهجرة"

  103 ،ث"ي��دب�الفلسطي���الحدي�موسوعة�أبحاث�ودراسات

@@@@
@@@@
@@@@

@kí…þa@kí…þa@kí…þa@kí…þa@@@@
†îÇ@p…ìu†îÇ@p…ìu†îÇ@p…ìu†îÇ@p…ìu@@@@



 

  104 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي



 قد����-عرين�سnمة�  ي�إنتاج�جودت�عيد��قراءة�"": ب,ن�الجسد�والهجرة"

  105 ،ث"ي��دب�الفلسطي���الحدي�موسوعة�أبحاث�ودراسات

  ي�إنتاج�جودت�عيدقراءة�"": ب,ن�الجسد�والهجرة"

  قد�����–عرين�سnمة�

  جودت�عيد�)1(

�يمارس�ه �لÊطفال، ه �ا/وجَّ �وذاك ِJّ �الفّ©ِ �بWن عرّي، ِ
ّ

�والش :ّيِ �النَّ �بWن �ملونة �منطقة ��ي ناك،

حبيبُتُه�"،�و1970مولده�الناصرة��ي�العام�. هو�كاتٌب�وشاعٌر�وباحث. جودت�عيد�طقوس�الكلمة

قب�الثاني�فيه�فض�hعن�شهادة�التدريس�". ناصرة
َّ
�وحصل�ع�ى�الل �ي�علم�درس�العمَل�vجتما�يَّ

:بية. النفس�والعلوم�vجتماعية
َّ
zقب�الثالث��ي�ال

َّ
ا�ع�ى�إتمام�أطروحة�الل øوهو�ينظر�. يعكف�حالي

له�مشاركاٌت�واسعة�. �ي�بحثه�خطاَب�الz:بية�للهوية�عند�أبناء�الطائفة�ا/ارونية�داخل�إسرائيل

�ي�إقامة�مؤتمراٍت�عديدة��ي�تأسيس�عدٍد�من�ا/نتديات�وا/حافل�-دبية�والثقافية��ي�البhد،�و

�ا/ختلفة �وا/ؤسسات�الz:بوية �ا/دارس �أنشطة �ضمن �-طفال �أدب �ºن��ي�. حول aKح� صدر�له

�كتب
ُ
�ثhثة �القصة �: مجال �بعنوان �قصصية ��ي�)1999" (-ول "مجموعة �قصصية �ومجموعة ،

�واحدة��ي�)2008( "فتاة�التhل"
ً
ة ن�قصَّ ون "،�وكتاٌب�تضمَّ حاز�ع�ى�جائزة�) 2009" (بحW:ة�الحسُّ

"Jي�جمعية�الجليل�2007لسنة�" -ديب�البي���Jصدر��2003عام�. ضمن�مشروع�التثقيف�البي�

�2010نشاز�بWن�الجسد�والهجرة،�أودعه�اثنتWن�وثhثWن�قصيدة�ن:،�و�ي�العام�: لعيد�ديوان�شعر

�مطر �من �وJÁßء �غزل �مجموعة �له �ن:ية: صدرت �. نصوص �عام �ينش��2007ي �عيد �جودت ر�بدأ

ان�والينبوع�السحري : "كتابWن�2007لÊطفال،�فنشر��ي�العام� ". حبة�البنادورة"و" مرمورة"،�و"ُرمَّ

شر�له��2008و�ي�عام�
ُ
  ".ثhث�أسماك�وسمكة"ن

  تداخل��نواع�"ي�نتاج�جودت�عيد�القص��¹) 2(

�-دبي� �النوع �حدود �تتخطى �أGØا �القصصية �عيد �لنصوص �القارئ �ذهن ��ي �يعتمل �ما أول

ومع�تداخل�-نواع�-دبية�وقيام�الصhت�بWن�الن:�والشعر��ي�-دب�الحديث،�. القصW:ةللقصة�

وهو�الوجه�الحديث�/ا�ُعرف�منذ�فجر�الكتابة�-دبية�من�تداخٍل�بWن�الفنون�ا/ختلفة؛�فإننا�_�

ها�ضمن�مجموعته�-وNى�
َّ
ل�التداخل�ا/ذكور،" -ول "نتعسف�إذا�قلنا�إّن�نصوص�عيد�كل

ّ
أو��تمث

ل�غياب�
َّ
�القصصية�ع�ى�النسيج�الواضح�ا/عالم�للقصة�السردية�تمث بلغة�من�اعتادت�ذائقُتُه
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�و-ولوية��ي�القصة�مقابل�القصيدة�ال�JK. الحكاية�ذات�الُبنية�-رسطية
ُّ
وإذا�كان�للسرد�الحظ

�� صوص �النُّ �بعَض �فإنَّ �القصيدة؛ �عن �يم�ªWالقصة �ما �أبرز �السرد �سلطة �متحررة�من JÁÞي�تم

و�ي�النقد�. هذه�ا/جموعة�تأبى�الرضوخ�لسلطة�السرد�ذاGÀا�لتنفَي�الفصل�ا/خ;:ي�بWن�الوجهWن

ا�بارًزا�لتقنيات�السرد�ال�JKتم�ªWما�ُدرج�ع�ى�" القصيدة�–القصة�"الحديث،�بات�اصطhُح�
ً
غ مسّوِ

�ِبـ �الجديدة"تسميته �الحساسية �التقل"قصة �ا/واصفات �تحطيم �إNى اب �الكتَّ �لجوء �حيث يدية�؛

  :يقول�-ديب�والناقد�ا/صري�إدوار�الخرَّاط. للقصة�من�سرٍد�مرتب�تحكمه�قوانWن�معقلنة

�التقليد �هذا �اختفى �الجديدة �الحساسية �قصة �الزمن. �ي
ُ
�مقولة أصبح�. واGØارت

�التقنيات� �استخدام �إNى �باÝضافة �با/سار�التقليدّي، �وغW:�محدد ا
ً
�مختلط الزمن

�إNى��الحوار�الداخ�ي،: ا/عروفة �باÝضافة �وتيار�الشعور، �الداخلية، �النجوى أو

�والخيال،� �والفانتازيا، �الحلم، �عناصر �واقتحام �تماًما، �الحبكة �عن vستغناء

�عن�عناصر�ما�يسم�aرصد�الواقع�الخار²ي
ً
ة �أهميَّ �_�تقلُّ

ً
  1.واحتhلها�مكانة

� �مجموعة �التhل"و�ي ��"فتاة �شخصياِت �أنَّ �للقارئ ل �ُيخيَّ �عيد، �جميَعها�لجودت القصص

�مختلفة
ً
�إنسانية �حا_ٍت ل ِ

ّ
�فتمث �ذواGÀا �فلِك ��ي �تدور �للذاكرة �ليست�. أصواٌت �الشخصيات هذه

�للراوي  �-بوية �خhل�السلطة �يمر�من �وقدرها �الفع�ي�إ_�بقدر، �وجودها �. تزاول �فإنَّ �ذلك، ومع

� �التhل"نصوص ��"فتاة �ذي JÁîالقص� a©ا/ب� �من �أك:�من" الحكاية"تقz:ب نصوص��الواضحة

�أخرى�من�النضج�الف©�Jللكاتب"-ول "
ٌ
يكتب�بطرس�دلة��ي�مhحظاٍت�له�. ،�وتz:اءى�فGRا�مرحلة

� �مجموعة �حول �التhل"نشرها �اللغوية�يجنِّ �!]والكاتب: "["فتاة �والفنية �التاريخية �معلوماته د

من��ا�يz:كنا�بعد�كل�فصل�أو�صورة�قلمية�أو�قصة�نلهث�وراء�القصدا�جديًد لينسج�لنا�نسيًج 

�القارئ�الضليع�بآليات�البناء�-دبي��2".كتابة�أي�م�Gا  "و_�يحوُل�لنا�أنَّ
ُ

" القصد"فع�hوراء�" يلهث

                                                 
1 � �ع�-�النوعيةإدوار�الخراط، �: الكتابة �ظاهرة �"ي �مختارة" القصيدة-القصة"مقاyت �القاهرةونصوص دار�: ،

  . 10-1994�،9شرقيات،�
2 � �دلة، �التhلفتا""بطرس �عيد": ة �والشاعر�جودت �للكاتب �جديد �"إبداع �موقع ِشر��ي

ُ
�ن �العرب، ،�ديوان

27.07.2010 . 
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�أليغورية،�قوامها�إشاراٌت�_�تنأى�بالقارئ� �من�هذه�النصوص؛�فالنصوص،�برأينا من�وراء�أّيٍ

�بالقارئ��ي�عملية� ًدا�الزَّجَّ . التواصل�الفاعل�مع�النصبعيًدا��ي�فك�فجواٍت�تركها�الكاتُب�متعّمِ

�نصوصه� و_�ُتجاِوُز�مhحظات�دلة�ا/ذكورة�الوصف�العجل�لÊفكار�العامة�ال�JKأودعها�عيد�طيَّ

�الوجهWن �بWن �الربط �ثم �ومضموًنا، �أسلوًبا �تناولها ��ي JÁÞ/ا� �يحمل�. دون �منطًقا �أفهم ولست

ًقا�ع�ى�نص�
ّ
ن�أاسم�هذه�القصة�كان�يجب� نَّ أنحن�نعتقد��": "تل�يافا"الناقد�إNى�القول،�معل

� �تراه���نَّ r �؛"حنWن"يكون �حسبما �ا/كان �وصف �خhل �من �الحنWن �كثW:�من �لديه �فGRا الكاتب

ً◌�العنوان�الذي�اختاره�عيد�بات�يناسب�ال¯ªعة��شارية�ال1��JK"!!.،�بطلة�القصةنجوان �أنَّ ونظنُّ

ر��Gا� ِ
ّ

  . نصه�ا/ذكور اتبعها��ي�نصوصه،�وهو�يتناغم�وروح�التقارب�ال�JKُيبش

،�نلحظ�مزيًدا�من�اقz:اب�النص�)2010(الصادرة�مؤخًرا�" غزل�وJÁßء�من�مطر"و�ي�مجموعة�

من�القصيدة،�بل�إّن�عيد�يحرص��ي�بعض�نصوص�ا/جموعة�ع�ى�مزج�-مرين�مًعا��ي�النص�

�و�خراج� �الشكُل �حيث �من �بل �فحسب، �والz:اكيب �للغة �الداخ�ي ��يقاع �حيث الواحد،�_�من

�عيِنهالف© �إطار�العمل ��ي �للنوعWن J .شكل�� �متخذة �ا/جموعِة ��ي شرت
ُ
�ن �نصوص �وجود ورغم

�عيد�يلحق�عنواَن�ا/جموعِة�ا/ذكور�بعبارة� ه�ع©�a"نصوص�ن:ية"القصيدة�الحرة؛�إ_�أنَّ ،�فكأنَّ

ُم�عقدها،�أ
ُ
ها�أو�معادلٍة�مخ;:ية�تنظ �يحدُّ �هذه�ا/جموعة�دون�حّدٍ و�بذلك�نصوَصُه�ا/نثورة�طيَّ

�هذه� �نصوص �أنَّ �برأينا، �والحقيقة، �حر، �قصيٍد �من �نشره �فيما �الن: �جانب ح �يرّجِ ه كأنَّ

�الشعر�أقرب �من ��ي �يسW:�م�Gا، �عدد hخ� �من�. ا/جموعة، J©الف� �vنعتاق �هذا �تناغم وس¯:ى

�محاوَر� �الكاتب �أودعها JKال� ة �الد_ليَّ �ا/وطيفاِت �مع �-دبية �لÊنواع �ا/خ;:ّي �الفصل أغhل

    2.لهrعما

                                                 
 . ا/صدر�السابق 1

مها��ي�اللقاء�الشهري�الذي�أقامه�منتدى�الحوار�الثقا�ي��ي�عسفيا�حول�كتاب 2 غزل�و��ºء��لحّنا�ج;:ان�ورقة�قدَّ

�مطر ��من �لتذ. �17.06.2010ي
ً
�محاولة �تتضمن �أشبه�والورقة �أGØا �بيد �ا/جموعة؛ �هذه ��ي �عيد �مفردات وق

�يربط� �فيما �النقدي �النظر �دون �وإحصاGâا �النص �معطيات �بجمع �القارئ �فGRا �يكتفي JKال� �-وNى بالقراءة

    .  النصوص،�أو�يوسع�التناول�التحلي�ي�rحدها�أو�بعضها
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  ا<وطيفات�ا<ركزية�"ي�نتاج�جودت�عيد��) 3(

  : نشاز) أ�-3(

�أو� �الدال"ا/وطيف، �انتباَه�" ا/وضوع �فيلفت �-دبي �العمل ��ي �ظهوُرُه �يz:دد ٌّJ ِ
ّÁîن� ى

ً
هو�معط

وا/وطيف�الذي�يتخذ�هيئة�فكرة�أو�ثيمة�تتكرر��ي�عدٍد�من�نصوص�الكاتب�يؤدي�. القارئ�إليه

�الع a©ا/ع� �تسهيل �ا/ع©aإNى �هذا �صوب �القارئ �أو�هو�يرشد ��1.ام، �قصيدة من�" نشاز"تتضمن

�هامة�من�ا/حاور�الد_لية�ال�JKتؤسس�تناولنا�لنتاج�" نشاز�بWن�الجسد�والهجرة"مجموعة�
ً
طائفة

 ّJ ف�عيد�ما�جهد��ي�إيداعه�نصوًصا�له�ن:ية�وشعرية�سابقة. عيد�الفّ©ِ
ّ
. ففي�هذه�القصيدة�يكث

�ال �كلماِت �إنَّ �منذ�ونقول �تبدأ �والصدمة �مشاعر�الحقيقة �من �خليط ��ي �بقارGâا �تزجُّ قصيدة

��ي�عّز�الحّر�/ أبيض�أحياًنا�أو�قمÃّي�/ هكذا�أنا�: "اللحظة�-وNى�حWن�يأتيه�الصوت
ً
/ ألبس�عباءة

�ا/طر ��ي
ً
�ختاَم�) 11ص" (وقبعة �فيبلغ �النص �ع;: �القارئ �أنفاُس �تتسارع �أن إNى

�أ: "الصدمة/القصيدة �نشاز، �نشاز�أنا �أنا �نشاز، �فخر/ نا �!" (وبكل �النشاز�). 18ص �حالة إنَّ

�لنا� �عدوى�النشاز��نساني �نقل ��ي �تنجح �بعدها �تصمت �ثم ��Gا �القصيدة �ترمينا JKي�ال:Wالهست

�منا �النشاز�ويصW:�هو�جزًءا �هذا �من �نغدو�جزًءا �كي �د_لة، �من �فيه �ما هو�النشاز�الذي��2.بكل

�ا �وآمالنا �العادية �أحhمنا �ا/وتيشابه aKح� �ذواتنا ات �ذرَّ �مع �فينسجم �ح�aKالنخاع، فإن�. لعبثية

كنا�من�أصحاب�الولع�بالد__ت�القريبة�ا/باشرة،�والقصيدة�برأينا�تقبل�محاوَر��ي��ي�جوهرها�

�JKا�حكاية�العرب�داخل�هذه�الديار،�ومشاعر�التخبط�والتشرذم�الGØقلنا�إ�،
ً
أبعُد�وأكُ:�إنسانية

وللنشاز،كما�نراه،�مستًوى�شك�ي�يعيدنا�إNى�". م�Gم��ي�كل�الحا_ت"م�Gم�يعيشوGØا�حيث�الواحد�

                                                 
 Ibrahim Taha, "The Modern Arabic Very Short Story: A Generic Approach", Journal: انظر 1

of Arabic Literature, vol. 31, no. 1 (2000), 70�،دراسة�: ا<صطلحات��دبية�الحديثة؛�محمد�ِعناني

� �إنجل,kي �القاهرةعربي_ ومعجم ،: �� �1996لونغمان، ،117 -118� �وهبة، �مجدي ��دب؛ �مصطلحات ،�معجم

  .  1974�،333مكتبة�لبنان،�: بW:وت
2 � �مفهوم �تولستوي " ى العدو "يرجع JÁÂالرو� �-ديب �مقولة �إNى �-دبي �النقد �العدوى : "�ي �من �نوٌع �الفن �إذ�"إنَّ ؛

 . تنتقل�العاطفة�من�الكاتب�إNى�القارئ،�فيشعر�-خW:�أنه�أحد�أبطال�النص�وليس�مجرد�قارئ�له
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ولعل�الكاتب،�. البنية�الفنية��ي�نصوص�عيد،�وأبرز�ما�يسندها�vنعتاق�من�حدود�النوع�-دبي

بWن�انعتاقه�الف©�Jحيًنا،�وحالة�النشاز�ال�JKينسGÓا�لنفسه�حيًنا�أخرى،�يعيش�امتداًدا�ع;:�-فق،�

�يقيده �JÁßء�_ �كّل �امتhكه �ع�ى �والدليَل
َ
��شارة �فيصW:�نشازه �أو�زمان �نفJÁÔ: "مكاٌن / أجُد

� �vن�Gاكات �أمام �/ حضوًرا �-فقي �العّد �زمن �البحر�/ �ي �بوابة �/ أماَم �عارًيا �زيف�/ حضوًرا من

�" (ا/كان �تعيشها�). 17ص JKال� م �والُيتْ م �الُعدْ �بذوَر �يبث �السابقة، �نصوصه ��ي �عيد، �راح لقد

�نصوصهشخ �أودعها JKال� �-صوات �أو �الشخصيات. صياته �تحلم�/هذه �باتت JKال� -صوات

�JÁßء�حظيت�بالنشاز�اسًما�يربط�خيوطها�ويؤلف�بي�Gا�جميًعا . بامتhك�JÁßء�بعد�أن�فقدت�كلَّ

�ا/بعُ:�الهوية�وا/hمح،�الغريب�الطباع�والشخصيات�وا/كان،�ا/hذ� ويصW:�منطُق�الحلم�والَقصُّ

��ي�نصوص�عيد�-خرى،�إ_�أننا�نميل�. لنص�عيدالوحيد�
ً
ومفهوُم�النشاز،�وإن�لم�يتكرر�لفظا

�vد� �موضوًعا �اعتباره �ذاGÀا) موطيف(إNى �ا/جموعة ��ي �أخرى �ا/حفز�لقصائد والسفر�. بوصفه

�و-مكنة �لÊزمنة �هو�امتداٌد �حيث �النشاز�من �من �بروكسل،�. ضرٌب �إNى �فحيفا �الناصرة، ومن

" يخªzل�الهجرة"،�"ح�aKاللهاث"سيدني،�وباريس،�فضفاف�ا/سيسي��Jيعدو�الشاعر�وأمسz:دام،�و 

�مرة،�ثم��)9- 8ص�( د�السفر"،�يعود�كلَّ وتحُضرنا��ي�هذا�ا/قام�عبارة�ج;:ان�ع�ى�). 82ص�" (يجّدِ

�أورفليس �أهَل �مودًعا Jالن�� ِ : "لسان
ّ
�أن �سفري بيد ��ي �أبطئ �أن �أستطيع _� �هذا��1".ي �كان وإذا

�ا �عن�الz:حال �الباحث �للمبدع
ُ
�وهو�الهبة �العودة، �أرض �النشاز��ي �ذاك �ع�ى �ثابًتا �شاهًدا لفريد

�ا/كان�وزيفه،�فليكن�نشازا�إذن�وما�أروعه�من�نشاز
َ
�! الحقيقة�الرافض�سلطة انطhق�"هو�ذا

�الجهات ّلِ
ُ
�بك �الجهات ّلِ

ُ
�لك �بعبثية �والضياع�" الريح �بالشتات �رمانا �َمْن �كhَم �ا/حافِل ��ي ُيحيُل

�مكان �كل ��ي �أوسع �لنا �هو�. وجوًدا �عيد �نصوص ��ي �آخر�يz:دد �موطيف ��شارة ��Gذه ويتصل

يه��2".كيان" والكيان�الذي�يرتئيه�-ديب�هو�ذاك�الوجود�ا/قدس�الذي�ُيخرجه�من�الرحم،�ُيَعّرِ

                                                 
دار�الجيل،�: ،�بW:وتةا<عربة�عن��نجل,kي�-ا<جموعة�الكاملة�<ؤلفات�ج�-ان�: ،��يالن��ج;:ان�خليل�ج;:ان،� 1

1994�،77-78.  
2 hانظر�مث :� ��ول عيد، ،47� �النص�" كيان(" 58؛ �هذا �يختم �والكاتب ��ي�ا/جموعة، �النصوص �أحد هو�عنوان

 .  73؛�72،�غزل�و��ºء�من�مطرعيد،�: ؛�وانظر�كذلك")بالكيان... أمارس�الحلم�ºتي،�أحتفل�بالكيان: "بقوله
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�عنوGØا� �الن:�الشعري �من �قطعة ��ي �ع;:�هو�عنه �كما �إنسان، �كل �مع �وُيعيده �زيف، �كّل من

       1).72ص�(ضمن�غزل�وJÁßء�من�مطر�" دةطقوس�العو "

  : العري�ا/قدس�و-نaÄ) ب�-3(

�عيد �جودت �نصوص ��ي �-برز �ا/وطيف �هو �برأينا، �وثيًقا�. العري، ا
ً
�ارتباط �يرتبط والعري

ت��2.بالقداسة��ي�كثWٍ:�من�الحضارات�الدينية��نسانية�منذ�عصورها�القديمة هو�سلوُك�َمْن�َتمَّ

�جذبت �وصّحت ��سhميو_يُتُه �التصوف �نماذج �بعض ��ي �هللا �إNى وأتعرى�...أتعرى ...أتعرى " 3.ه

                                                 
ل�أنا�"باسيليوس�بواردي�بWن�الهوية�العربية�ال�JKأشاد��Gا�محمود�درويش��ي�وانظر�ا/قاربة�ال�JKعقدها� 1 سّجِ

والهوية��نسانية�العامة�ال�JKينشد�من�خhلها�جودت�عيد�التحرر�من�جدران�الهوية�الواحدة��ي�قصيدة�" عربي

�الفردي". نشاز" �الُبعد تا
َّ
�تبن �اللتWن �الفئتWن �أنَّ �بواردي �الهوي-ويhحظ ��ي �الشباب،��نساني ّتاب

ُ
�الك �هما ة

  . والكاتبات؛�وذلك��Gدف�الخروج�من�-طر�ا/حدودة�ال�JKوضعت�القيود�علGRما�مًعا

 הערבית בשירה הלשוניים וגילוייה הקולקטיבית הזהות: מאבק של בצילו", בוארדי בסיליוס: انظر(

 הפקולטה: אורנים תהוצא, בישראל התודעה בעיצוב וזיכרון שפה, מיתוס: מתוך, "בישראל פלסטינית

  ).95' עמ, 2007, צבי בן יצחק יד של וישובה ישראל ארץ לחקר והמרכז מתקדמים ללימודים

أبراهام�القيام�من�جامعة�بار�إيhن�. ،�د)القبالة(قبل�فz:ة�وجªWة�أطلع©�Jالزميل�الباحث��ي�التصوف�الGRودي�� 2

�رث�الصو�ي�الGRودي،�وخاصة�عند�أتباع�شبتاي�مشكوًرا�ع�ى�مقالٍة�له�قيمة�حول�مفهوم�العري�ا/قدس��ي�

وطلًبا�لÊمانة�العلمية،�_�أجدني�قادرة�ع�ى��حالة�إNى�ا/قالة�بالتفصيل�ما�لم�ُتنشر�بعد،�فأكتفي�هنا�. تسفي

  : وحول�الد__ت�الدينية�/فهوم�العري�-نثوي��ي�الثقافة�ا/سيحية،�انظر�الباب�السادس. باÝحالة�إNى�كاتGÓا

"Nakedness, Gender, and Religious Meaning" : �ي� Margaret Miles, Carnal Knowing: Female 

Nakedness and Religious Meaning in the Christian West, New York: Vintage Books, 1989, 

169-185  

عورته�حWن�جاءه�الشيخ�اقرأ�مث�hما�سيق�عن�وNي�صو�ي�هو�ع�ي�الكردي�الدمشقي�الذي�ُحكي�عنه�أّن�أبدى� 3

هروردي� ،�رسول�الخليفة�العبا�JÁÂالناصر�وشيخ�الشيوخ��ي�بغداد،�زائًرا،�فلم�)1234ا/تو�ى�سنة�(أو�حفص�السُّ

 روض�الرياح,نعبد�هللا�بن�أسعد�اليافÏي،�(تُحْل�فعلُته�تلك�دون�إصرار�السهروردي�ع�ى�لقائه�والحديث�معه�

�الصالح,ن �حكايات �تحقيق"ي �الج: ، �دمشقمحمد �ربه، �عبد �: ادر�وعدنان ويعلق�. 481 ،1995دار�البشائر،

��ي�كثW:�من�-ولياء�مشهور�: "اليافÏي�ع�ى�ذلك�بقوله ه�ا/ذكور�عن�الشيخ�ع�ي�الكردي�موجوٌد
َ
�الول [...] وهذا

�ويكشفون� �و_�يصومون �_�يصلون �أGØم �الناس �يوهمون �والتخريب، ه
َ
�الَول �التسz:�بWن ��ي �جمعوا �آخرون وم�Gم
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�إيماني �" وأزاول ��ي �عيد �والجسر"يقول �" الطوفان �مجموعته �" (-ول "من �). 12ص تموز�"و�ي

�" وفينوس �مجموعة �التhل"من �( "فتاة �عراGâا: "يقول ) 39ص �من �ºلهة �كلُّ ت وتظل�". وتعرَّ

� �تz:بص �ا/قدس �العري �موضوعة �آخر�مجموعاته، ��ي �مطر"بالكاتب �من �وJÁßء ليمارسا�": "غزل

�الورد �حلم �نسيت �مدينة ��ي �" (عرGáما �)7ص �الصباحية"؛ مس �الشَّ �مرفأ ��ي �العري ص�" (أزاول

ها). 14 ِ
ّ
�كل �الزيف �قهر�ممالك �ع�ى �الخصب�القادرة �إلهة aÄنrبا� �العري ��ي�. ويرتبط �العارية aÄن-

قاء�بWن�الشعبWن؛�إذ�يجتمع��ي�صورGÀا��"تhلفتاة�ال"من�مجموعة�" تل�يافا"نص� ِ
ّ
�ي�نقطة�الل

�العينWن �الشعر�بخضرة �. سواد aÄن-� �هذه �تنضج �الشمس �ضوء �البحر�وتحت �أمام�"�ي عارية

هذه�الفكرة�تصب��ي�-خرى��ي�الكيان��نساني�العام�الذي�يرتئيه�عيد�بعيًدا�". عيون�البحر

�ا/زيفة �وقدسيته �ا/كان �تعقيدات �-نaÄوت. عن �هذه �لفكرة �ا/كان،�/الكيان/رسيًخا �من التحرر

�JKال� �الخضراء �الطماطم �حبة �فكرة �بتوظيف �القصة �إNى �الطفولة �صبغة �إدخال �إNى �عيد يلجأ

� �الشمس �تحت �الحمرة �البنادورة(تكتسب �وحبة �مرمورة �-طفال �قصة ��ي �ذاGÀا �الفكرة ). و�ي

اسz:جاع�براءة�الطفولة،�وإطhق�العنان�فالنضج��نساني�_�يكون�إ_�بالتعري�عن�كل�زيف،�ب

  . للَفراش�يبدأ�كل�يوم�رحلة�الصباح�من�جديد

  : التمرد�ع�ى�ألوهية�ا/كان) ج�-3(

� �قصة �التhل"�ي �ا/سحورة"فتاة �التhل �بشاطئ �مملكته �جسٍر�يصُل �بناَء �ا/لك �ينوي و_�. ،

� �له�من �وتحذيرهم �عزمه �عن �ا/لك J©ث� �محاو_ت�الجميع �ا/كان�العبث"ُتجدي �ألوهية ص�" (�ي

�بـ). 13 �الَحرَّى �الرغبة �الجسر�تعبWٌ:�عن �"وبناء �الريبة �عقود �ال�Gر�[...] اخz:اق �سكون واقتحام

�الناس �أذهان ��ي J»بدي� �بج;:وت �الواقفة �والتhل �" (الغامض �عن�). 14ص �البحث �رحلة إGØا

� ا
ً
�ملك �إنسان، �كل ��نسان، �فGRا ُج �ُيَتوَّ �مدينٍة �عن �البكر، �الحياة�ا/دينة �بكارة �عن �جديد، من

�عن�التعقيد�ومظاهر�الجشع�اليومي
ً
ة �ي�حكمة�الوجود�عارية�عن�كل�زيف��"فتاة�التhل". قصيَّ

                                                                                                                            

�الباطنع ��ي �ويصومون �يصلون �وهم �الصhح، �إNى �و_�ينسبوا ��Gم، �الظن �يساء aKح� �ا/صدر�السابق،�"وراGÀم ،

 ,Michael Dols, Majnūn: The Madman in Medieval Islamic Society: وانظر�كذلك). 482-483

Oxford: Clarendon Press, 1992, 411-412   
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� �الحكمة aÄأن� ��ي َرة،
َ
�أث �وكان��Sophianic feminine)(وكل �قديم، �من �الفhسفة �تداولها JKال

� �العربي �(_بن �سنة �الفكر�الف) 1240ا/تو�ى ��ي �لها �جذوًرا �عّمق �القرن�أن �منذ ��سhمي لسفي

�عشر �أغhل��1.الثاني �من �بالتحرر �إ_ �يحصل _� ��نساني �الفكري �فالنضوج �عيد، �إNى وعودة

خرجت�من�الثhجة�وُوضعت��ي�مهب�الريح،�وكما�تّم�
ُ
ا/كان،�كما�نضجت�حبة�البنادورة�وقد�أ

Wكب� �كحوٍت �ا/ياه
َ
�صفحة �تخz:ق �أن �يافا، �يافا�وتل �عاشقة ��بحار�إNى�. :لنجوان،�الجميلة ومع

  ). 40-ول،�ص�" (مهيأة�لعريسها"مدن�جديدة،�ي�Gيأ�للمدينة�ا/قدسة�أن�ت¯ªل�عروًسا�بكًرا�

ية�الفنية�لنصوص�عيد) 4(
ْ
  الُبن

�العناصر�الجديدة�) أ�-4( �غزو �لGØhيار�أمام �عرضة �باتت �قد �التقليدي �تقنيات�الَقّصِ �كانت إذا

� �يُ �–للقصة �ما �أبرَز �فإنَّ غة�القصيدة؛
ُّ
�الل �لسياقات �تفجWٌ:�غW:�مسبوق �التحول �هذا

ُ
َسّوِغ

�ما��2.الرصينة �كثWً:ا
َ
�اللغة �أنَّ �ع�ى �والن:ي؛ �الشعري �بWن ًحا �مz:ّنِ �يقف �السردي �عيد ونصُّ

�إNى�غW:�ا/ألوف�وغW:�الرصWن،�وهو�
ً
تتقاعُس�عن�مداهمة�الذات�وتعرية�أغوار�الواقع�وصو_

�اGØياَر�التقليد �القارَئ ض �يعّوِ �للَقّص �ما �إNى�. القديم �أحياًنا �تميل �عيد �عند �السردية
ُ
غة
ُّ
فالل

�الصحفية �ا/قالة �لغة �إNى �لhنز_ق �-حيان، �بعض ��ي �عرضة، �باتت JKال� ويتصل�. ا/باشرة

�دور� ًشا �مهّمِ �و-حداث �ا/واقف �يحّرُك �للراوي �غWُ:�م;:ر ٌل �تدخُّ �النماذج، �بعض ��ي �Gذا،

�مطلًقا �. الشخصية ��ي �ال"يقول �( "تhلفتاة �بWن�): "10ص �ما �شتات �حالة �ا/لك �هذا يعيش

                                                 
الباحث�الفرن�JÁÔه¯:ي�كوربان�محي�hإNى�صفة�  هو�مصطلح�أطلقه"  "Sophianic Feminineأن�aÄالحكمة�أو� 1

لت�من�خhلها�الحكمة��لهية��ي�العهد�القديم
ّ
وحول�هذا�الجانب��ي�تنظW:�ابن�العربي�انظر،�. -نوثة�ال�JKتمث

hمث:R. Austin, "The Sophianic Feminine in the Work of Ibn ʿArabī and Rūmī, in: Leonard 

Lewisohn (ed.), Persian Sufism from its Beginning to Rūmī, vol. 2, Oxford: Onewarld, 

1999-2003, 233-245  
�: انظر 2 �ع�-�النوعيةالخّراط، �الكتابة ،10� �الخرَّاط، �وكذلك �الجديدة؛ �الظاهرة�: الحساسية �"ي مقاyت

�بW:وتالقصصية ، :� �1993دار�ºداب، �تقنيات(" 11-12، �ت�يء �هنا، �الجديدة�ومن كسر�الz:تيب�: الحساسية

�الزمن� �سلسلة �تحطيم اهر،
ّ
�بالظ ق

ّ
�التعل _� �الّداخل �إNى �الغوص �التقليدية، �العقدة �فّك �vطرادي، السردي

�مستقيم،�تراكيب�-فعال
ّ
و¾Zديد�بنية�اللغة�ا<كرَّسة،�ورم]Zا�ا/ضارع،�وا/اJÁÚ،�وا/حتمل�مًعا،�: السائر��ي�خط

ا�خارج�متاحف�ال   ").  قواميسZÀائي¿
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�يعمد�صوُت�الراوي�إNى�تفسW:�سلوك�الشخصية". تاجه�وحلمه �ا/وضَع �ي�ي�هذا بل�: "وفيما

ل�اقتحام�الراوي�حدوَد�النص��ي�لغة�تميل�إNى�). 13ص�" (إGØا�زادت�الطWن�بلة
َّ
وكثWً:ا�ما�يتمث

تسعفه�كل�تلك�الحكايات،�بل�إGØا�زادت�الطWن�لم�: "الحشو�والتكرار،�كقوله��ي�النص�ذاته

� �استفهامه �بحجم �إجابة �يجد �لم �إذ �جدوى [...] بلة؛ �دون �بصدد�.). ص.ن" (لكن �هنا ولسنا

�بالغموض� �ينادي �ممن �لسنا �أننا �كما �والقارئ؛ �النص �بWن �التواصل �نظريات �عن الدفاع

�وتخليده �فيه �الروح �لنفث
ً
�وسيلة �-دبي �النص �أنَّ �1؛ السافر��ي ��ي�ع�ى

َ
�ا/بالغة �إنَّ �نقول نا

�يملك�وجوَدُه�-قوى�بغW:ه،�تشّوش�عملية�التفاعل�مع�النص،�وتضع� صُّ التصريح،�حيث�النَّ

�القراءة
ُ
ًجا�عملية   . الع:ات�أماَم�تيار�الدهش�الذي�تخلقه�تَدرُّ

�عيد) ب�-4( �عند �عنصر�ج�يُّ J©الدي� �و�رث �-سطورة �يقف�. توظيف JKال� �ا/سحورة والتhل

�عموًما ��نساني �-دب ��ي �مألوفة
ٌ
�فكرة �مث��hي �مz:قًبا ��نساُن �أن�. أمامها �لعيد �كان وقد

فها�ع�ى�امتداد�مجموعته�
ّ
��ي��7وفض�hعن�ذلك؛�فإّن�للعدد�. "فتاة�التhل"وظ

ً
�بارزة

ً
مكانة

� �مجموعة ��ي �وخاصة �السردية، �عيد �التhل"نصوص �والسحر��2."فتاة �-سطورة ودخوُل

ة�هامةمحفَل�النص� ه�للبالغWن�يمنحه�أبعاًدا�فّنيَّ قريبة�من��"فتاة�التhل"فالحبكة��ي�. ا/َوجَّ

�الطفولة �يلطخها�. منطق �لم �-وNى �والِفطرة �والطهارة، �لل;:اءة، �استدعاٌء �الطفولة ومنطُق

�خلف�ا/ادة
ٌ

�ا/صالحة�مع�فطرة�الطفل�. شجع�ولهاث
َ
و-مر،��ي�نسيجه�العام،�يتناغُم�وفكرة

اا/وجود øا�أدران�الحياة�اليومية�فصارت�نسًيا�منسيGمنا،�قد�غشي��   .     ة�داخل�كّلٍ

�ي�من�نوع�-دب�الذي�يكتب�عن�: "فتاة�التhل"من�مجموعة�" سعدون�والخسة"قصة�) ج�-4(

ويعرض�عيد�/شكلة�القراءة�واس�hGك�الِكتاب��ي�قصٍة�. Ars poeticaنفسه�وعن�مشكhته�

                                                 
1 � �نظرية �الحديث �النقد ��ي �عليه �ُيطلق �ما �ا/ثال"التأثW:�وvتصال"حول �سبيل �ع�ى �انظر، �إبراهيم،�: ، نبيلة

"� �النص ��ي �التأثW:�وvتصال_ القارئ �"نظرية �فصول ، �مجلة �-ول �العدد �طه،�101-104 ،)1984(، �إبراهيم ؛

ة�القراءة"  .   129- 95،�)1993( 14،�العدد�الكرمل،�"نظام�التفجية�وحواريَّ

ات"؛�وكذلك�قصة��29،�"تل�يافا"انظر�ع�ى�سبيل�ا/ثال�قصة� 2  .  11،�"تاة�التhل"؛�قصة�7،�"زخَّ
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� ��ي �لÊطفال �الطبع �السري؟"تحت �راني �هو�صديق �سعدون،��1).2010" (َمْن �مأساة وتتج�ى

� �الخس �بيع �أنَّ �أخWً:ا �يدرك �الذي �اختارها�" أجدى"-ديب JKال� �ال�Gاية ��ي �كتبه، �بيع من

وضع�كمية�الكتب��ي�صندوق�السيارة�الصغW:�وانطلق�نحو�عريشة�بائع�الخس��ي�: "الكاتب

�" (السهل �). 52ص ��ي�هذه�ال�Gاية�من �الفكرة�وع�ى�ما �فإنَّ �واضحة؛ �نقطٍة ��ي �للنص إغhٍق

�مجتمعاتنا� ��ي �للكتاب ة َعدَّ
ُ
�ا/ �ا/ساحة �حول �للجدل �واسًعا �الباب �تفتح �ُتثW:ها JKال� ة رَّ

ُ
ا/

�مضموًنا�وفكًرا
ٌ
�مغلقة�شك�hوأسلوًبا،�مفتوحة

ٌ
و�ي�نفس�. العربية؛�ف«J،�والحاُل�كذلك،�GØاية

� ��ي �أخرى
ٌ
�قصة �سعد"ا/جموعة �لشراء�يبد". بطيخة �البطَل �يدفع �القيظ �بشعور �الحدث أ

بطيخة،�ثم�إذا�به�يم��JÁÞي�شراء�البطيخة�تلو�-خرى�ح�aKيسقط�أخWً:ا�أمام�كل�العيون�

)� �تz:كه�). 80ص �الذي �ال;:ود �غمرة ��ي �القارئ �عند �بالتوتر�ا/شدود �ترمي �ال�Gاية �أنَّ وفيما

نا�نرّجح�أن�ي كون�هذا�ال;:وُد�عيُنُه�هو�ما�أراده�قفزة�البطل�إNى�مياه�الجدول�الضحلة؛�فإنَّ

�وعناه �ثم�. الكاتب ا،
ً
�ويقطر�عرق �البطيخ �لهم �يحمل �سعد �بمراقبة �يكتفون �الذي فالناس

به�سعد�من�"يحزنون�للخسارة�وقد�طار�كل�البطيخ��ي�الهواء� و�ي�قلو�Gم�غضٌب�عارم�/ا�سبَّ

قة�الجسد�ا/ثقل��ي�ا/ياه�،�هؤ_ء�_�يجدر�أن�ُيجاَزْوا�بغW:�تيار�ال;:ود،�وخف)80ص�" (ضرر 

  .   الضحلة

�لEطفال�عند�عيد��)5( صُّ
َ

  الق

  ":رمان�والينبوع�السحري ) "أ-5(

محورها�شجرة�رمان�صغW:ة�تطمع��ي�أن�تكون�-جمَل�بWن�. �ي�أول�قصة�أطفال�نشرت�لعيد

�. أشجار�البستان �تذكW:�بقصيدة �الحمقاء"القصة �" التينة �وقصة ،JÁÚما� �أبي �البنفسج"Ýيليا

�الفكر�. لج;:ان" الطموح ��ي �بل ��بدا�ي �العمل �التأثW:�والتأثر��ي �اعتبارات ��ي �_�نغاNي �أننا ومع

� َعدُّ
ُ
��شارة�إNى�مثل�هذه�vعتبارات�قد�تكون�شائقة،�وا/قاربة�بي�Gا�قد�ت �نساني�عموًما؛�فإنَّ

                                                 
اس��ي�جزيرة�"وقد�عرض�عيد�rهمية�الكتاب�ودور�القراءة��ي�التنشئة��ي�مسرحية�جديدة�لÊطفال��ي� 1 جسَّ

- 2011(أحد�ا/سارح�مطلَع�السنة�الدراسية�ا/قبلة��وتجري�التحضW:ات�Ýخراج�هذا�العمل�وعرضه��ي". ا/اس

2010  .(  
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ِ:ية
ْ
Gا�وشكل�باط�Gا. مجدية�أو�ُم ِÓّة�بَحªWى�لج;:ان�ويبدو�. والرمان�فاكهة�ممÆقد�أو�ªWهذا�التم� أنَّ

أما��1.من�مجموعة�التائه" الرمانات"من�مجموعة�ا/جنون،�وقصة�" الرمانة"عمليWن�هما�قصة�

� خذ�وجهتWن�مختلفتWن؛�فقد�ُيقال�إنَّ �عيد�فقد�يتَّ
ُ
ة حكمنا�ع�ى�الرسالة�الz:بوية�ال�JKتحملها�قصَّ

�فض�ى�يجدر�بالطفل�أن�يدركها
ٌ
�طيَش�شجرة��الz:اجع�عن�الخطأ�قيمة مبكًرا؛�كما�قد�ُيقال�إنَّ

�ºلية�rوامرها�من�جهة�الينبوع،�رمز�السلطة�الوالدية�أو�غW:ها،�ثم�إعادة�
َ
الرمان�وvستجابة

�hف� �الطفل �يرتكبه �بالخطأ �إشادة �العامة، �الحصيلة ��ي �يكن، �لم �شيًئا �كأنَّ �نصا�Gا �إNى -مور

� �الوالدية �السلطة �من �وانتقاٌص �له، �ثمنا �حسابيدفع hوامر�بÊل� �. تنصاع �قصة ثhث�"و�ي

وكما��ي�. ،�يعزز�عيد�فضيلة�قبول�ºخر�وأهمية�الرجوع�عن�الذنب�من�جديد"أسماك�وسمكة

�:Wل�تيسhبوية�ا/ذكورة�صيغت�بنحٍو�يسّهل�الخطأ�من�خ:zقصة�رمان؛�فقد�ُيقال�إن�الرسالة�ال

�عيد�قد�تنّبه. فكرة�vعتذار�وقبوله�كل�مرة ب��ويبدو�أنَّ لضرورة�التنويع��ي�آلية�الجزاء�الذي�يz:تَّ

� ��ي �تنشر�بعد، �/ا �جديدة،
ً
�قصة �فوضع �أبطاله، �سلوك �والنوار"ع�ى �القصة،�". لوزة �هذه �ي

ت�ريٌح�عاتية،�. شجرة�لوٍز�جميلة�اعتادت�التبا�ي�بنّوارها�أمام�أشجار�اللوز�-خرى  و�ي�يوم،�هبَّ

�لسقو  �تفادًيا �جميعها �أشجار�اللوز �فتشابكت �عدا �ع�Gا ار�اللوز �ُنوَّ �إ_�أن�". لوزة"ط �أبت فقد

�عارية�من�الثمر��ي�موسم��ثمار �وعادت �نوارها �جلُّ �سقط aKح� ��عصاَر�وحدها وبد_�. تواجه

إNى�سابق�عهدها�من�التبا�ي�والغرور�" لوزة"من�ال�Gاوي��ي�مشاعر�الندم�ومحاسبة�النفس؛�تعود�

�-طف �وتركها �الزهَر�والثمر، �فقدت �وحيدةوقد �يبدو�لنا�. ال �القصة �هذه ��ي �الحدث �أنَّ والحقُّ

  .     أعمق�أثًرا�وأقرب�من�صورة�الواقع�الذي�يعايشه�الطفل

ة�البنادورة) "ب�-5(   ":مرمورة�وَحبَّ

القصة�تدور�حول�محاو_ت�الطفلة�مرمورة�إكساب�حبة�الطماطم�الخضراء�اللون�-حمر،�

سلوك�). 28ص�( "فتاة�التhل"من�مجموعة�" تل�يافا" و�ي�الفكرة�ذاGÀا�ال�JKأدخلها�عيد�قصته

                                                 
لج;:ان�يفضل�الراوي�العيش��ي�سفرجلة�بعد�أن�عاش��ي�قلب�رمانة�واستمع�إNى�الجدل�" الرمانة"�ي�قصة��1

ويختم�ج;:ان�القصة�. العقيم�الذي�كان�يدور�بWن�حبات�الرمانة�الواحدة�حول�الحياة،�والغد،�وºمال�العريضة

�بقول �سفرجلة ��ي �للعيش �سينتقل �إنه �وسكون "ه �بصمت �تعيش �الحبوب �إ_�قليل�من �_�يوجد ج;:ان،�" (حيث

 ).25-24،�ا<جموعة�ا<عربة
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ل��صرار�والتعلم�من�خhل�التجارب�ا/ستمرة
ّ
والجد�يظهر��ي�ا/شهد�-ول�جازًما�. مرمورة�يمث

� �غWُ:�صالحة �الخضراء �الحبة �نعرف(بأنَّ �كما �البدء�)وهو�أمر�غW:�منطقي �الطفلة �تقرر �ثم ؛

�الحبة��بتجارب�تعارض�كhم�الجد�وتثبت�خطأه�إNى
َ
�قشرة

ُ
أن�تنجَح�أخWً:ا�بذلك،�إذ�تبلُغ�الُحمرة

عارية��ي�الهواء�والغبار�": "تل�يافا"بعد�تركها�زمًنا�عند�حافة�النافذة،�أو�كما�يقول�عيد��ي�قصة�

�القصة�_�تحفل�بالعhقة�). 29ص�" (وضوء�الشمس ومع�هذه��شارة�العارضة�إNى�الجد؛�فإنَّ

. Gا؛�كما�أGØا�_�تحفل�بالعhقة�بWن�الطفلة�وحبة�الطماطم�نفسهابWن�الطفلة�والعالم�ا/حيط��

�جديدة �إنسانية �أبعاًدا �وتمنحه �النص �سُت:ي �كانت �-خW:ة �العhقة �ف«�J. ولعل ا، øأم� وباعتباري

�التجربة�ال�JKاستلهمG�ُا�من�القصة؛�إذ�وضع�طفhي�حبة�طماطم� -مانة�تحمل©�Jع�ى�القول�إنَّ

� �النافذة �أمام �مًعاخضراء �فGRما �عميًقا �أثًرا �تركت �الحمرة، �كس�Gا aKا�. حGÀَُسَرْد� �للقصة فكاَن

  .   علGRما�ُبعْيَد�التجربة�طعٌم�ولوٌن�مختلفان

  ":الحديقة�السحرية) "ج�-5(

وسيم،�. يعرض�فGRا�عيد�rهمية�التواصل�بWن�-طفال��ي�جيل�الطفولة. قصة�لم�تنشر�بعد

�أ �بمراقبة �يكتفي �الذي �ا/دلل �يحلم�الطفل �ا/لعب، �بوحل �أثوا�Gم �ويمرغون �يتصايحون خدانه

�لصراخ �صدى �و_�يسمع �تراب، �فوق �فGRا �ف�hيقع �وحده، �له �باrلعاب �مليئة السلطة�. بحديقة

�الhهية� �الطفولة �مرتع �وُتحيل �وسيم، �رغبة �تنفذ �ا/لونة، �بالفراشة �ا/رة �هذه �ممثلة العلوية،

�وحده �يعدو�فGRا �هادئة �غّناء
ً
�وانص. حديقة

ً
�يبدو�وسيلة �هنا �وسيم �لحلم �ا/لونة �الفراشة ياع

�يملك �ما �قيمة �بالفقد �فُيدرك �vجتماعية، �الحياة �قيمة ��ي�. Ýكسابه �برأينا، �عيد، �ُوفق لقد

�سلوك� ��ي �-همية �شديد �جانًبا �اخªzاله �فض�hعن �-طفال، �بعض �م�Gا �يعاني �مشكلة اخªzال

�الطفل �تربية �من �. "الوالِديَن �الذي �الطفل �-طواق،�إنَّ �عنقه �حول �ويضع ��مارة، �ثوب يرتدي

�يخطوها �خطوٍة �كلَّ �يعيق �ثوبه �فإنَّ �اللعب؛ ��ي ها
َّ
�كل ته

َّ
�لذ ��ي�"يفقد �طاغور �قوَل �عيد �يقتبس ،

�و-رض�مًعا،�. رسالته�ا/وجهة�لÊهل�GØاية�القصة
ُ
،�حيث�الطفولة

ُ
أجمل�"هكذا،�تصWُ:�الحديقة

�هذه�القصة�تحمل�مقّومات�النجاح،�وتوسع��".مكان�يعود�إليه�وسيم��ي�اليوم�التاNي وبرأينا،�فإنَّ

�لÊطفال�ا/كتوب�باللغة�العربية   .    لكاتGÓا�مكاًنا�هاما�بWن�ُمبد�ي�الَقّصِ
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ا�أبو�حنا؛�أديًبا�وشاعًرا،�أهم�الثيمات�والتقنيات
ّ
  :حن

  1ظل�الغيمة�وقصائد�من�حديقة�الص�-�نموذًجا

  برانسة�-ريما�أبو�جابر�

هو�-ديب،�الشاعر،�القاّص،�الباحث�وا/ربي�حنا�أمWن�أبو�حنا،�ينتم�JإNى�الجيل�-ول�من������

�إسرائيل ��ي �العرب �الفلسطينية�،الشعراء �ا/قاومة �شعراء �. وهو�من �عام �قرية�1928ُولد ��ي ،

بWن�القدس،�ورام�" مساحة�فلسطWن"الرينة�قضاء�الناصرة،�ثم�تنّقل�بحكم�عمل�أبيه��ي�دائرة�

م��ي�الكّتاب��ي�. هللا،�وجفنة،�وأسدود،�وقرية�نجد،�وحيفا،�والناصرة،�ثم�العودة�إNى�الرينة
ّ
تعل

�دمرGÀا JKال� �أسدود �vبتدائية��قرية �با/درسة �التحق �ثم �أشدود، �مدينة �محلها �وأقامت النكبة

�-مW:ية" �للبنWن�-ا/درسة �ا/عارف �حيفا" مدرسة �إNى�. �ي �انتقل �إذ ل؛
ُ
�تط �لم �فGRا ��قامة ولكّن

ثّم�التحق�بمدرسة�الhتWن��ي�الرينة��1936،2الناصرة�وكان�من�الطhب�ا/شاركWن��ي�ثورات�عام�

� �الزمن، �من �الناصرةمدة ��ي �ا/عارف �مدرسة ��ي �دراسته�الثانوية J»لين� �بعدها اختW:�أبو�. انتقل

�الطhب� �تستقبل �كانت JKال� �القدس ��ي �العربية �الكلية ��ي �للدراسة �الثانوية، �ا/رحلة �بعد حنا،

ا/تفوقWن�من�مدارس�فلسطWن�الحكومية،�ثم�اختW:�/تابعة�الدراسة��ي�بريطانيا�وُخصصت�له�

�لذ �حكومية �بعثة �عام �تحّقق�1947لك، �دون �حالت �النكبة �ظروف �ثّم �العائلية، �ظروفه �لكن ،

  .   هذه�الفرصة

،�وسكن��ي�شارع�قيساريا،�حيث�عمل��ي�هيئة�تحرير�1950بعد�النكبة،�عاد�إNى�حيفا�عام������

� �طوبي �توفيق �مع �vّتحاد �)2011-1922(صحيفة Jحبي�� �وإميل �توما�)1921-1996(، �وإميل ،

شارك��ي�). 1974-1906(صليبا�خميس�ومحمد�خاص�وع�ي�عاشور�وج;:ا�نقو_�،�و )1919-1985(

�مجلة� �إنشاء ��الجديدومجلة�الغد �عام �صدرت JK1951ال�� �لجريدة �كملحق �تابعت�Gتحاد، ثّم

 .بعد�أن�حصلت�ع�ى�الz:خيص�1953الصدور�عام�

                                                 
1
قبل�البدء�بكتابة�هذا�ا/قال،�كنت�قد�توّجهت�لÊديب�حنا�أبي�حنا،�بمحادثة�هاتفية،�سائلة�إّياه�عما�إذا�� 

�لل �كمرجع �إيرادها ��ي �يرغب �مواد �أي �لديه �Nي�كانت �أرسل �كما �الدراسات، �لبعض �مشكوًرا، ،Jوج�� �وقد بحث،

  . vلكz:ونيإحداها�ع;:�ال;:يد�
2
  . 1979�،145أبو�حمد،�� 
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�حيفا      ��ي �العربية �-رثوذكسية �للكلية �مديًرا �أبو�حّنا ��عمل �سنة aKي�1987ح�� �ومحاضًرا ،

كان�. 1995-1987،�وكلية�إعداد�ا/علمWن�بWن�السنوات�1993- 1973 بWن�السنوات�جامعة�حيفا

�العربية،� �اللغة �م�Gاج �أقرت JKال� �ا/عارف �وزارة ��ي �ا/ناهج �قسم �عن �ا/نبثقة �للجنة مستشاًرا

�ا/�Gاج �إNى J©الفلسطي� �-دب �إدخال ��ي �زمhئه �مع �أدا. ونجح �ذلك، �جانب �وإNى مركز�"ر�أبو�حنا

،�أنشأ�مع�بعض�الزمhء�1993و�ي�سنة�. 1993-1990بWن�السنوات�" الجليل�لÊبحاث�vجتماعية

   .الثقافية�مواقفمجلة�

������ �عام �حنا، �1991حاز�أبو ��ي �الثقافية �الدائرة �من �القدس �وسام �ع�ى �التحرير�"، منظمة

�والفن"الفلسطينية �العلوم �وزارة �من ��بداع �جائزة �وع�ى ،� �عام �1995ون �حاز�كتابه �كما ظل�،

  . 1999،�وع�ى�جائزة�فلسطWن�للسW:ة�الذاتية�عام�1998ع�ى�جائزة�بلدية�حيفا�عام��الغيمة

�الشعر�والن:�والقصة������ ��ي �فأنتَج �ا/ختلفة �-دبية �-نواع ��ي �وبرع �كتاباته ��ي �أبو�حنا نّوع

قصائد�من�،�1969 -نداء�الجراح: وعات�ي�مجال�الشعر�أربع�مجم: ومن�مؤلفاته. والسW:ة�الذاتية

ك�ح|¨�ا<ناعة،�1988 -حديقة�الص�- و�ي�مجال�. 2005 -عّراف�الكرمل،�و1990 -تجّرعت�سمَّ

�القص,-ة: الدراسات �القصة �1979 -عالم �الغساني، �مفلح �1984 -رواية �راح|�، �عRى : رو�ي

�محمود �الرحيم �عبد �1985 - ديوان �الناصرة، �"ي �الروسية �1994 -دار�ا<علم,ن �البحث�، رحلة

�الF-اث �1994 -عن �ا<لحمي، �1983 -�دب �الشعر�الفلسطي��، �1991 -ديوان �شعراء، : ثnثة

مذكرات�نجاتي�،�1995 - أبو�سلمى�-إبراهيم�طوقان،�عبد�الرحيم�محمود،�عبد�الكريم�الكرمي

. 2005 - 1914 - 1862،�)خريجو�ا<دارس�الروسية( طnئع�الZxضة�"ي�فلسط,ن�و،�2001 -صدÅي

و�ي��.1951 -لياlي�حزيران،�و�1955 -ألوان�من�الشعر�الروماني: و�ي�مجال�الz:جمة�له�ترجمتان

�شعر�وقصة �بWن �أيًضا �عديدة �مؤلفات �له �-طفال �أدب �فقد�. مجال �السW:ة �أدب �مجال ��ي أما

 - مهر�البومة،�و2004 -خم,-ة�الرماد،�1997 -ظل�الغيمة: جمع�أبو�حنا�سW:ته��ي�ثhثة�أجزاء��ي

2004.  

�كون������ �وع�ى ،J©الفلسطي� �للz:اث قWن
ّ
�ا/وث �من �حنا �أبي �كون �ع�ى �والدارسون �النقاد أجمع

�_� �بحيث �وثقافته، J©الفلسطي� �الشعب �تاريخ �ومؤر�ي �للباحثWن �مرجًعا �كافة، �-دبّية، إنتاجاته

�JKال� �و-صالة �الجذور �عن �الحديث �دون �فلسطWن ��ي �والتعليمية �الثقافية �الحركة �رصد يمكن



ا�أبو�حنا؛�أديًبا�وشاعًرا،�أهم�الثيمات�والتقنيات
ّ
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هو�ابن�القرية�. تشكلها�مسW:ته��بداعية،�وعن�مواكبته�للشعب�الفلسطي©��Jي�محنته�ونكبته

م�الشعراء�
ّ
 ) 2008- 1941(،�كما�صّرح�محمود�درويش�"ترابية�القصيدة"الذي�عل

ً
hالجديد ":قائ 

ذي
ّ
يدة،�القص ترابية مجازّي،�أعطانا بشكل أسّميه أن أستطيع ما وه حّنا أبو حّنا إّياه أعطانا ال

 قصائد إNى اليومية و-خبار والهموم�اليومية اليومية -حداث وحّول  حّنا أبو حّنا جاء ،�عندما...

عر ترابية و�ي أعطانا
ّ

 أن إمكانية ع�ى جيلنا و�ي فّتح أو جي�ي فع�hرّبى هو rّنه (...) ويومّيته الش

عر يكون 
ّ

ا الش øا عادي øا ويومي
ً
1".وبسيط

�ف�  �هو�زيتونة �ابن�أبو�حنا �الجليل؛ �أو�زيتونة لسطWن،

�-ثر�ووافر�العطاء �وعميق �فيه �الجذور �عميق �جيل��2.الجليل، �سW:ة �Gا �وضمَّ �حياته �سW:ة كتب

من�الَعبق،�عبق�"ومÊها،�ع�ى�حد�تعبW:�رياض�بيدس�بالكثW:��3،كامل�وتاريخ�جيل�ومستقبل�جيل

�نامية�بصمت� 4".مكان�فلسطي©�Jوزمان�فلسطي©�Jبات�مهدًدا�بالت�JÁßhوالضياع
ٌ
أبو�حنا�هو�وردة

�بالحنWن� �مجبولة �معاناة �Gا �تفّتِ �ا/لغومة �وهو�الذاكرة �و_�يz:ّمد، �يشتعل �تاريخ �أتون ��ي مجروح

��5.و-نWن �"وهو �ومشاقها، �بشقوقها �الثقافية �ا/سW:ة �متابعة �ع�ى �تفاصيل�...الدؤوب ق
ّ
�يوث ،

�آفاق �إNى �بعلياGâا �تر»ى �ومهموزة، �متناهية �بدقة �واعªzاز�بالهوية�التفاصيل هو�الصوت��6،"حرية

ا/سكون�بروح�الz:اث�العربي،�"-بوي�الثائر،�الرافض�لكل�وجوه�الظلم�و�جحاف�وvضطهاد،�

                                                 
1
  . 1995�،45طه،�� 

2
الذي�أشرف�ع�ى�تحريره�كل�من�بطرس�أبو�منة�وجوني��زيتونة�الجليلهذه�التعابW:�كتبت�ع�ى�غhف�كتاب�� 

بحاث�أهديت�تكريًما�للشاعر�حنا�أبي�حنا�لبلوغة�السابعة�والسبعWن�وهو�عبارة�عن�مجموعة�مقا_ت�وأ. منصور 

  . من�العمر
3
  . 2004�،3أبو�حنا،�. ظل�الغيمةهكذا�تحّدث�ال;:وفيسور�هشام�شرابي�عن�كتاب�� 

4
  . ،�صفحة�الغhف1997أبو�حنا،�� 

5
 �� �لكتاب �قراءGÀا ��ي �رضوان �عّواد �آمال �الشاعرة �به �أتت �ما �اوهذا �ح|¨ �سّمك �Nي�. <ناعةتجّرعت a©ّتس� وقد

�مشكورة،� ،J©وأمّدت� �الناصرة، ��ي �الثقا�ي �درويش �مركز�محمود ��ي �أقيمت �شعرية �أمسية ��ي �بالشاعرة vلتقاء

   .2009�،1رضوان،�". وردة�نامية�بصمت�مجروح.. حنا�أبو�حنا"بمقالها�بعنوان�
6
   .2009�،3رضوان،�� 
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�وتقاليد�... �الناس �ومhمح �-حداث، �تخوم �راسًما �والسنWن �-يام �متسلًقا �الذاكرة ��ي �يسÏى ،

   1".وعادات�أبناء�وبنات�وطنه

ا�من�خnل�س,-ته
ّ
  .ثيمة�وأسلوًبا: أبو�حن

_�شّك�أّن�قراءة�عابرة�/ؤلفات�أديبنا�حنا�أبي�حنا�كفيلة�بأن�تكشف�للقارئ�عن�هّمه�-ّول������

�بعدها �وما �قبلها �وما �النكبة �من �وقصص �فلسطينية �مقاطع �أمام �يشعر�أنه �إذ �-وحد، . وربما

�ت �يقرأ �نفسه؛ �عن �صورة �الكتابات �هذه ��ي �يرى J©الفلسطي� �العربي �أرضه�والقارئ �تاريخ اريخه،

�التاريخ �لهذا �وحّية �صادقة �صورة �يقرؤه �ما �ويشعر�أن �البحث�. وأهله، �هذا ��ي ،J©يمكن� و_

�م�Gا� �ا/قاطع �بعض �تناول �إNى �أسÏى J©ولكن� �الثhثة، �سW:ته �أجزاء �إNى �أتطّرق �أن ا/قتضب،

. من�-دباء/ناقشة�جوانب�عدة�تخص�الثيمات�-ساسية�و-سلوب�الذي�يم�ªWأبا�حنا�عن�غW:ه�

�-ول  �الجزء ��وأرتكز�ع�ى �السW:ة �من �الغيمة �الكاتب،�ظل �شخصية �من �يعكسه �و/ا rهميته،

�غاضًبا �ووادًعا �ثائًرا، ا
ً
�حا/ �ناضًجا،

ً
hا/تتبع�.. طف� �اليافع �الصغار، �بألعاب �ا/شغول هو�الطفل

�والر  �الطفولة، �بقصص �ا/تشبث �عصفوًرا �يصبح �بأن �الحالم �الطفل �الثائر�rخبار�الثوار، جل

�ع�ى� �ا/تمّرد �الغاضب �ولكنه �-ب، �لتوبيخ �ا/تجّنب �ا/سالم �وهو�الوادع �الثورات، ��ي ا/شارك

هذا��نسان،�ا/تم�ªWّمنذ�صغره،�هو�يح��aالذي�يتحدث�عنه�أبو�حنا��ي�سW:ته،�وهو�. vحتhل

  .أبو�حنا�ذاته

������ �نص �تحليل �ارتأيت �السW:ة �مجمل �الحمامة"ومن �تطر �و"لم قا"،
ّ
�ا/عل �و"لكهف زيت�"،

�أهم�"السراج �ثم �والحوار، �السرد �عنصري �ثم �ا/ضمون، �ثم �rهميته، �بالعنوان �مبتدئة ،

كما�سأتحّدث�عن�الراوي،�باعتباره�يتطابق�مع�الكاتب�. التقنيات�ال�JKيعتمدها�أبو�حّنا��ي�كتابته

  .   �ي�نص�السW:ة�الذاتية

                                                 
1
�عن. القدس�العربي�ي�صحيفة��ظل�الغيمة�ى�كتاب�هذه�العبارات�مأخوذة�من�تعليق�رشاد�أبو�شاور�ع� 

ً
hنق :

   .2004�،4أبو�حنا،�



ا�أبو�حنا؛�أديًبا�وشاعًرا،�أهم�الثيمات�والتقنيات
ّ
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  تحليل�العنوان

������ �-دب ��ي �يشغل�العنوان
ً
�أهمّية �النص�_�يقلُّ �من �جزًءا �ويشكل �ومتنّوعة، �عديدة وظائف

،�إNى�دوره��ي�
ً
عن�مركباته�-خرى،�وقد�نزع�الباحثون�إNى�دراسة�وظائفه�ا/ختلفة�مشW:ين،�أّو_

دين�ع�ى�أنه�يحمل�بعًدا��ي�التبئW:�والتلخيص�والتمثيل
ّ

مع©�aهذا،�أّن�العنوان��1.التعريف،�ومؤك

�أمام�العhق ات�ا/ختلفة؛�بينه�وبWن�النص��ي�تمهيده�للموضوع،�أو��شارة�إNى�مضمون�يضعنا

ع�مع�أي�نوع�من�النصوص�نتعامل
ّ
. النص،�أو�تلخيصه،�وبينه�وبWن�القارئ؛�حيث�يجعلنا�نتوق

� �العنوان �إن �بل �فحسب، �هذا �النص،�"وليس �العنوان، �بWن �العhقة �مناقشة �ع�ى يج;:نا

��2".والقارئ  �العنوان �نعطي �ا/رَسل�و�Gذا، �القارئ، �لجذب �الكاتب �هو�وسيلة �إذ �خاّصة، أهمّية

. إليه،�هو�ثرّيا�النص�الذي�يلعب�دوًرا�بارًزا��ي�تسويقه،�و�ي�مدى�إقبال�القارئ�عليه�وقبوله�له

و�Gذا،�فإن�الكاتب�الوا�ي�لدور�العنوان�يبذل�جهًدا�_ختياره�فيجعله�مليًئا�بالوعود،�تشويًقا�/ا�

ويؤكد�إبراهيم�. طريق�الذي�ستسلكه�القراءة،�أو�يحّدد�لنا�آلّيات�القراءةسيأتي،�وقد�يJÁÞء�ال

_�يوجد�عنوان��ي�نص�أدبي�يفشل��ي��شارة،�"طه�ع�ى�العhقة�الداخلية��ي�العنوان�-دبي،�إذ�

د�ع�ى�أن�العنوان��3".بشكل�ما،�إNى�معلومٍة��ي�النص�نفسه
ّ

ل�نّصا�"وأك:�من�ذلك،�هو�يؤك
ّ
يشك

�يح ا، �العنوانفرعيَّ �تصميم ��ي �متعددة �وسائل �طريق �عن �للنص ��جماNي a©ا/ع� إضافة،�: يط

  4".تلخيص،�تبئW:،�تقديم،�سخرية،�محاكاة�ساخرة،�مناقضة،�تفسW:،�استعارات،�وغW:�ذلك

كر،�أن�العناوين�عند�أبي�حّنا�تتخذ�دوًرا�هاًما��ي�تحليل�النص،������
ُ
ونhحظ،�اعتماًدا�ع�ى�ما�ذ

�خا �طابع �ذات �صو�ي �عنوان �عن �فلو�تحدثنا �تطر�الحمامة"، �مستوى�"لم �ع�ى ،
ً
�أو_ �نhحظ ،

تركيب�الجملة،�أنه�عبارة�عن�جملة�فعلية�منفية،�هو�عبارة�عن�فعل�منفي،�وتحديد�للفاعل�

ومنذ�القراءة�-وNى،�يقودنا�العنوان�إNى�ا/اJÁÚ،�إNى�حدٍث�لم�يتّم��ي�. الذي�لم�يقم��Gذا�الفعل

�كما ،J»ا/نت� JÁÚحدوثه�ا/ا� �ا/فz:ض �من �كان �ربما �الذي �نفسه �الحدث �الفعل�. يشW:�إNى إن

                                                 
1 Taha, 2000, 66.  
  .66،�.م.ن 2
  .68،�.م.ن 3
  .68،�.م.ن 4
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،�هو�ع�ى�درجة�من�-همية�إذ�إنه�يحمل�مع©�aالتحليق،�الطW:ان،�vبتعاد،�وربما�أيًضا�"تطر"

� �كلمة �أّن �كما �و-سطورية" حمامة"vختفاء، �الثقافية�الدينية �و�شارات �بالد__ت . مشحونة

ا�
ً
دون�غW:ها�من�الكلمات�كالعصفور�أو�الطW:�أو�" حمامة"اختار�الكاتب�كلمة�ومن�هنا،�فليس�عبث

هذه�". حمامة"غW:هما؛�إذ�إن�أي�كلمة�أخرى�_�يمكن�أن�تل��Jجميع�ا/عاني�ال�JKتحملها�كلمة�

الكلمة�تشW:،�أّول�ما�تشW:�إليه،�إNى�القصة�الدينية�ا/عروفة،�قصة�الطوفان،�ودور�الحمامة��ي�

 hبالس�:Wمحاكاة�. مالتبش� �الدينية �القصة �يحاكي �الّنص �أّن �القراء، �نحن ع،
ّ
�نتوق �قد �هنا، ومن

ساخرة،�حيث�يجعل�حمامة�السhم،�الحمامة�ا/بشرة�بحياة�مثالية،�غW:�قادرة�ع�ى�الطW:ان،�أو�

عه�نًصا�سياسًيا�يناقش�عدم�حلول�السhم�وما�إNى�ذلك�من�أمور 
ّ
ع�ى�أّن�الحمامة��ي�. قد�نتوق

،�_�يقتصر�وروده�ع�ى�النص�الدي©�Jفقط،�إنما�نراه�يz:ّدد��ي�القصص�و-شعار،�موتيف�متكرر 

�وغW:�ذلك �والطهارة �وال;:اءة �والسhم �والوصال �كالحب �ا/ختلفة، �الرموز �إNى �فإّن�. مشWً:ا و�Gذا،

�النص، ��ي �ما �تناص �وجود �إNى �تلمح �العنوان، ��ي �الكلمة، �أخرى��1هذه �نصوص �إNى أو�إحا_ت

كرت�فGRا�ا
ُ
�. لحمامةذ

ّ
ع�ى�أن�ظّننا�يخيب�عند�ابتدائنا�بالقراءة؛�إذ�يّتضح�أن�الحمامة�ليست�إ_

كناية�عن�العضو�الذكري،�وذكر�الحمامة،��ي�النص،�_�يرتبط�بأي�قصة�دينية�أو�غW:�ذلك،�بل�

�النص ��ي �ا/ركزية �وهو�الشخصية �يح�a؛ aKللف� �حصلت �شخصية �وتجربة �ذاتية �بقصة . يرتبط

ف�الك
ّ
اب،�_فت�ومشوق وهكذا،�يوظ

ّ
  .اتب�أسلوب�ا/فارقة�بشكل�جذ

،�من�جهته،�إNى�ا/جال�الدي©�Jأيًضا،�وإNى�الكهف�ا/ذكور��ي�"الكهف�ا/علق"ويقودنا�عنوان������

سورة�الكهف،�وما�حمله�من�معاني�العزلة،�-من،�النوم،�الراحة،�وvبتعاد�عن�الحاضر،�وعن�

ع�أن�يحتوي�النص�ع�ى�تناص�مع�القصة�الدينية�أو�وهنا،�قد�نتو . الفساد�والكفر�ا/نتشرين
ّ
ق

�ما �كرمز�ل�JÁء �الكهوف ��Gا كرت
ُ
�ذ �أخرى �النص،�. نصوص ��ي �العنوان �حضور �إNى ولو�نظرنا

�
ٌ

�وصف �الكهف، �أي �فهو؛ �القصة، ��ي �هاًما �ومكاًنا �-حداث، �من �جزًءا ،
ً
hفع� �كان، �أنه نhحظ

�ا/ع �للمتّخت �يرتقGRا، aيح�� �كان JKال� �العلّية �هو�لتلك �يومًيا، �غW:�ا/ستعملة �باrغراض �ا/�يء تم

                                                 
1
  . 2000�،87فتÃي،��.ونع©�Jبه�ا/حاورة�بWن�النصوص،�أو�إدخال�نص�قديم�ومشهور�داخل�النص�الجديد� 
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ا�عن�أموٍر�جديدة�لم�يألفها،�عن�أصواٍت�
ً
ل�إليه�كلما�سنحت�له�الفرصة،�باحث

ّ
ا/كان�الذي�تسل

ا�-حhم،�ينسج�-حداث�ويعيشها�كما�لو�كانت�حقيقة
ً
. غW:�إنسية،�مبتعًدا�عن�الواقع،�مخz:ق

�إNى�كهفه�ا/سحو  �الطفل�لجأ �نجد�أن �والهدوء�وهنا، �الراحة �عن �ليبحث �عن�الواقع، �ليبتعد ر

د�أمامه�ما�سمعه�من� وتحقق�-حhم؛�هذا�الكهف�ُيدخله��ي�عالم�من�السحر�والغموض،�ويجّسِ

�ا/ختلفة �الحكايات �من �لنا�. خالته �يتأكد �بل �الحمامة، �ذكر�كلمة ��ي �كما �ظننا �_�يخيب وهنا،

�أخ �إشارات �تحمل �الكهف �كلمة �إن �إذ �التناص، �قصص�وجود ��ي �ا/ذكورة �الكهوف �إNى رى

 . -طفال�وما�تحمله�من�معاني�الطفولة�وا/غامرة�ال�JKيحب�كل�طفٍل�خوضها

فقد�نقول،�بادئ�ذي�بدء،�إن�" زيت�السراج"وبالنسبة�للعنوان�-خW:�الذي�نتناوله�بالتحليل������

� �مجال �أي �إNى �و_�تعيدنا �نصية، �محاورة �أية �_�تشW:�إNى �-وNى �العنوانWن�قراءته ��ي �كما J©دي

السابقWن؛�فالزيت؛�هو�عصW:�الزيتون،�وُتطلق�كلمة�الزيت�ع�ى�مواد�عديدة�كلها�سائلة�محz:قة،�

ستعمل�/قاصد�جّمة�كاrكل�و�ضاءة�والتطّيب
ُ
ستخرج�من�النبات�أو�الحيوان،�وت

ُ
أّما�السراج،�. ت

مشتعلة��ي�طرفها�عندما�تمسه��فهو�إناء�ُيجَعل�فيه�الزيت،�فيصعد��ي�فتيلة�ويتحلل�إNى�موادّ 

ومن�هنا،�فإن�عبارة�زيت�السراج،�م�aKُجعلت�عنواًنا�للنص،�تقودنا�إNى�تلك�. النار�فُيستضاء�به

ولم�تكن�الوسائل�الz:فGRية�-لكz:ونية�كا/رناة�وا/ذياع� -جواء�البدائية،�حيث�لم�تكن�الكهرباء،

vجتماع�والتحدث�وتناقل�-خبار�ع�ى�ضوء��وغW:هما،�ولم�يكن�للناس�أي�وسيلة�للتسلية�سوى 

وعليه،�فإننا،�كقّراء،�نتوقع�. السراج�الذي�يراقGÓم،�ُينصت�إNى�حديGçم،�ويتحكم�بابتدائه�وان�Gائه

أن�يكون�هذا�العنوان�حاضًرا��ي�النص،�فنجد�الزيت�والسراج�كمادتWن�محسوستWن�ومرئيتWن،�

كرتا�يجب�أن�يكون�لهما�هدف�ودور 
ُ
وتجدر��شارة،�إNى�أن�العنوان،�هو�عبارة�عن�. وهما�إن�ذ

� �ُيقّدر�بكلمة �أو�مبتدأ �الخ;:�ا/حذوف، �ينقصها ،a©ا/ع� �غW:�تامة �جملة �أو�غW:ها"هذا"شبه ، .

خhل�قراءتنا� و�Gذا،�فنحن�ننتظر�أن�نصل�إNى�إتمام�العبارة،�وأن�نجمع�ما�ينقصنا�من�معلومات

�القراءة �عملية �من �vن�Gاء �وبعد �والسراج��.للنص، �الزيت �وجود �يتأكد �القراءة، �خhل ،
ً
hوفع

جلس�يح��aينظر�إلGRم�ويستمع�"وأجواء�ا/سامرة�ونبش�ا/ا�JÁÚمن�خhل�استعادة�الذكريات،�

�ع�ى�شفاههم�إNى�عوالم�بعيدة�غريبة
ً
القنديل�ا/علق�ع�ى�الحائط�. إNى�حكاياGÀم�مGÓوًرا،�محمو_

Wح� �بWن �تصيبه �أصفر�باهًتا، �ع�ى�ينشر�ضوًءا �الظhل �وتz:اقص �اللهب، ��Gا �يشهق �وآخر�نوبة ن
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ا
ً
ولكن�ما�يلفت�vنتباه،�هنا،�هو�ذاك�الدمج،��1".الجدران�-خرى،�يد�عمhق�ترفع�إبريًقا�عمhق

�رؤية� �ع�ى �الساهرين �يعWن �الذي �الحائط، �ع�ى �ا/علق �القنديل �بWن �ما ،aيح�� �الطفل �مخيلة �ي

صرًيا،�وما�بWن�قنديل�آخر،�هو�قنديل�العمhق�الذي�بعضهم�البعض،�وع�ى�التواصل�سمعًيا�وب

هذا�القنديل،�ُيذكر�الطفل،�ضمن�. تعّرف�عليه�من�خhل�الحكايات�أو�-ساطW:�ال�JKسمع�ع�Gا

ومن�هنا،�نhحظ�أن�عنوان�زيت�. ما�ُيعرف�بتيار�الشعور،�بإبريق�عمhق�يملكه�مارد�عمhق�أيًضا

�وجود �حيث �من �النص ��ي �_�يرتبط �-طفال��السراج �بعالم �يرتبط �بل �فحسب �والسراج الزيت

  .   والعناصر�الحكائية�ال�JKتعلق�بمخيل�Gم

هكذا،�يمكننا��شارة�إNى�و�ي�الكاتب�أبي�حنا�بأهمية�العنوان�ودوره؛�إذ�نراه�يختار�عناوينه������

�بWن�الجمل�الفعلية�وvسمية�أو�شبه�الجمل؛�كما�يضم�Gا�أساليب �ما عدة،��بدقة،�وينّوع�فGRا

ولو�نظرنا�نظرة�عابرة�. كالتناص�وغW:ه،�تغنGRا�وتضفي�علGRا�شيًئا�من�العمق�والجمالية�والتشويق

اسمه�يح�a،�(إNى�العناوين�ا/ختلفة��ي�السW:ة�نرى�أن�الكاتب�يختارها�من�أسماء�الشخصيات�

�وغW:ها �زكي، �أم �) /ياء، �وغW:ها(أو�-مكنة �قدس، �يا �أسدود، �هللا، �)رام �أو�أنه صة�، �ملّخِ يجعلها

ولو�). الكهف�ا/علق،�لم�تطر�الحمامة،�لسان�العصفورة،�وغW:ها(للحدث�أو�الفكرة�ا/ركزية�فيه�

،�نhحظ�أنه�هو�ºخر�عبارة�عن�شبه�جملة�"ظل�الغيمة"تطرقنا�بإيجاز�إNى�عنوان�السW:ة�ككل�

ذوف�أو�خ;ً:ا�/بتدأ�غW:�تامة،�_�نستطيع�التحديد�من�خhلها�إن�كان�ظل�الغيمة�مبتدأ�خ;:ه�مح

هذا�العنوان،�يرتبط�بالسW:ة�ويتجسد��ي�أربع�من�عباراGÀا�ذكرت�فGRا�الغيمة�صراحة،�. محذوف

واستلقى�ع�ى�فرع�قوي��ي�انتظار�زوال�"و�2،"مثل�غيمة�تنقلت�طفولة�يح���aي�سماء�بلده: "و�ي

�و-ودية"و�3،"الغيمة �السفوح �ع�ى �أصداؤه �ورعد �برق �فكان �غيمتان �شفتاها��تعانقت أجفلت

�شعرها �وارتفع ��ي�"و�4،"وانحسر�شعرها �علGRا �يحوم JKال� �الحلم �غيمة �يبّدد �أن �أبوه �يريد /اذا

                                                 
1
  .1997�،151أبو�حنا،�� 

2
  .1997�،18أبو�حنا،�� 

3
  .131،�.م.ن  

4
  .226،�،�.م.ن  
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�مختلفة �الشاعرية��1".عوالم �أو �وvن�Gاء، �الزوال �إNى �العبارات، �هذه ��ي �الغيمة، وتشW:�كلمة

ي©�Jالذي�يعت;:�والحب،�أو�الحلم،�وهذه�الد__ت�كلها�ترتبط�بطفولة�يح��aوكل�الشعب�الفلسط

ا�بإعادته�والتشبث�بتلك�الغيمة�ال�JKقد�تمر�
ً
ماضيه�الجميل�غيمة�زالت،�ويعيش�ع�ى�أمل،�حا/

          2.إذا�وقفوا�_نتظارها�ع�ى�غصن�قوي،�_�تنازل�فيه�و_�استسhم�و_�سقوط

  عنصرا�السرد�والحوار

لحديث�عنه��ي�تحليل�القصة�إّن�السرد�هو�عماد�أسا�JّÁÂللنص�السردي،�_�يمكن�تجاهل�ا�����

�السردية �-نواع �من �أو�غW:ها �القصصية،�. أو�الرواية �-دبية �-شكال �جميع ��ي �السرد، ويقوم

�العمل �-ك;:�من �ا/ساحة
ً
hمحت� �الحوار�ويكون �ع�ى �حنا�. غالًبا �أبي �سW:ة ��ي �نجده �ما وهذا،

�ع �بلغة �ويأتي �النص، �من aالعظم� �ا/ساحة �السرد �يحتل �إذ �غW:�الذاتية، �أدبية �فصيحة ربية

�إنما� �مباشر�وجاف، �بشكل �ا/علومات �لنا �تنقل �موضوعية، �لغة �ليست ��ي �أو�جافة، تقريرية

�والوجدانية �بالشاعرية �مملوء �ذاتي �لغ. بشكل �يجعل �سهلة�تههو �سلسة، منسابة��،الن:ية

ية��ي�استخدام�ªها�من�-ساليب�الفنّية�والبhغية،�مثل�أسلوب�الكنا�Gا�ما�يمWِّ ومz:ابطة،�ويضّمِ 

 
ً
hقائ� �الذكري �العضو �ع�ى �للد_لة �الحمامة :Wتعب� �ع�ى�: "الراوي �ترقد �GØrا �حمامة سّميت

وقد�نذكر�التشبيه��3".بيضتWن،�و�ي�كناية�لطيفة�تنطوي�ع�ى�مhمح�من�براءة�الطفولة�وت;:عمها

بWن�الغموض�هذه�العتمة�الشاحبة�تتيح�رؤية�-شياء�وكأGØا�محاطة��Gا_ت�مضطربة�"�ي�عبارة�

��4،"والحدس �صدره"وكذلك ��ي �ا/طّهر�كأنه �حوافر�فرس �وقع �أي��5،"كان �البليغ؛ والتشبيه

� �عبارة ��ي �-داة، �إليه"محذوف �يجذبه �مغناطيًسا �كانت �ا/تّخت �أجواء وأسلوب��6،"ولكن

                                                 
1
  .250،�،�.م.ن  

2
 � �قّدورة �سوسن �بحث �إNى �العودة �يمكن �الثhثة �بأجزاGâا �السW:ة �عناوين �أك:��ي �للتوسع �أبو�حنا"س,-ة " حنا

  .132-2010/2011�،115قدورة،�. دراسة�تحليلية
3
  .1997�،36أبو�حنا،�� 

4
  .29،�.م.ن  

5
  .35،�.م.ن  

6
  .30،�.م.ن  
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العينان�القادمتان�"التشخيص؛�أي�خلع�صفات�خاصة�بالكائنات�الحية�ع�ى�-شياء،��ي�عبارة�

والذي�يصّور�لنا�العينWن�وكأGØما�كائن�Æي�يسW:�ويتحرك�من�مكان��1،"لضوء�خارج�البيتمن�ا

 . àخر
ً
hع�: "كما�نجده��ي�اعتبار�الحمامة�شخًصا�يتمتع�بالحواس�و�حساس�قائ

ّ
والحمامة�تتطل

و_�شك�أن�هذه�العبارة�ع�ى�درجة�من�الخصوصية��2".�ي�دهشٍة�وتنصت�للحوار�متعجبة�بليدة

 ُّWوالتمªوأساسه،�كائًنا�حًيا��JÁÔا�تجعل�من�العضو�الذكري،�الذي�كان�محور�الحدث�الرئيGØ؛�إذ�إ

ش�ويتعجب�ويتطلع�وُينصت،�دون�أن�يلتفت�له�ºخرون،�ودون�أن�يعطيه�-شخاص��ي�ُيدَه 

النص�أي�اعتبار؛�وكأن�الراوي،�يريد�من�القارئ�أن�يلتفت�إNى�هذا�ال�JÁء،�ويتعامل�معه�وكأنه�

�_� �Æي �القصةكائن �شخصيات �با»ي �عن �أهمية �vستعارة�. يقّل �أسلوب �إNى �أيًضا، ،:Wنش� وقد

ينام��ي�"وأسلوبي�الطباق�وا/قابhت�كما��ي�التعبW:��3،"ورأى�سكWن�ا/طّهر�تقz:ب�منه�أك:�فأك:"

إنه�عفريت�قزم�وليس��ي�مثل�جسم�العفريت�الذي�حّدثته�"وعبارة��4،"ال�Gار�ويستيقظ��ي�الليل

 .وغW:�ذلك�من�-مثلة�5،"كانت�تحدGHم�عن�عفريت�عمhق.. هعنه�خالت

،�الحوار�من�: أما�عن�الحوار��ي�النصوص�ا/دروسة�فهو�قليل،�ويأتي�بثhثة�أشكال��ي�����
ً
أو_

�من�أسئل�Gا،�: طرف�واحد وشاهدناه��ي�حديث�الجدة�مع�حفيدها�الذي�لم�يكن�يجيب�ع�ى�أّيٍ

،�ا�6.بل�يرتعد�ويتملكه�الخوف وهو�الحوار�ا/تخّيل�الذي�: dialogueديالوج��–لحوار�بWن�اثنWن�ثمَّ

هذا�الحوار�الذي�أحّبه�الطفل�وأداره�كما�شاء�هو،�عّ;:�فيه�عن�. الذي�دار�بWن�العفريت�والطفل

عالم�الحكايات�الذي�يستحوذ�ع�ى�عقله،�وعن�أمنياته�وأحhمه�ال�JKيتخيل�تحققها�وغW:�ذلك�

�8بWن�يح��aوأمه�حWن�صّرح�لها�أنه�يريد�أن�يطهر�نفسه�بنفسه،�كما�وجدناه��ي�الحوار �7.من�أمور 

                                                 
1
  .29،�.م.ن  

2
  .34،�.م.ن  

3
  .35،�.م.ن  

4
  .30،�.م.ن  

5
  .31،�.م.ن  

6
  .1997�،30أبو�حنا،�� 

7
  .32-31،�.م.ن  
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وكذلك�بWن�يح��aوا/طّهر�حول�سبب�رسمه�صورة�جزمه�جلدية�شامخة�ع�ى�واجهة��1بنفسه،

��2.دكانه ��ي �النوع �هذا �وجود �إNى �أيًضا، ،:Wنش� �السراج"وقد �يح��a"زيت �الخالة �سألت �حWن ،

�ا/لبس �يزرع �أنه �فأجاب �يفعل �عما ا،�3.صائحة
ً
�الذاتي�وثالث �الحوار مونولوج��-وأخWً:ا،

monologue:4نفسها��� ��ي �تتساءل �وأخذت �علب�Gا�مفتوحة، �رأت �حWن �الجدة �نفس �دار��ي الذي

�5".من�فتح�القفل�ونسيه؟�من�يصعد�إNى�ا/تّخت؟�البنات؟�أي�م�Gن؟�وماذا�تفعل�بالصندوق؟"

لع�عليه�قارئ�النص�فقط،�دون�أن�تعلم�به�ال
ّ
شخصيات،�يساعدنا��ي�وهذا�الحوار،�الذي�يط

�مشاعر �من �الشخصية �نفس ��ي �يختلج �ما �ع�ى �مدى�. التعرف �من �التحقق ��ي �يساعدنا كما

  . اضطرا�Gا�أو�هدوGâا،�وُيطلعنا�ع�ى�أفكارها،�وربما�تخطيطها�ا/ستقب�ي�وغW:�ذلك

�الفصي���������� �العربية �باللغة �أيًضا ��ي �تأتي، �إGØا �القول �فيمكننا �الحوار، �للغة حة،�وبالنسبة

�الطفل��6،"شّبيك�لّبيك،�عبدك�بWن�إيديك"باستثناء�بعض�العبارات�والتعابW:�مثل� ال�JKتخيلها

� �الجّدة �وعبارات �ا/ارد، �لسان �ع�ى �"مسخوط"تقال �يشّحرك"، �عامية��7،"هللا �تمتاز�بكوGØا JKال

�الذي�اعتاد�استخدام �تلمح�لشخصي�Gا�وجيلها �بحتة�تعكس�لهجة�البيئة�ال�JKعاشت��Gا،�كما

:Wالتعاب� �ُتنَق . هذا �الدارجة، �العامية �اللغة �لسان�وهذه �ع�ى �قيلت �كما �مباشًرا
ً
hنق� �لنا ل

�بلمحة� �يزّودنا �كما �بالوقائع، �النص �يطّعم �مّما ،:Wتغي� �أي �فGRا �الراوي �و_�ُيحِدث الشخصيات،

�عامة�عن�بيئة�النص،�ف«�Jإذ�تنقل�لهجة�الجليل،�تجعل�قارئ�الجليل�أك:�انتماًء�للنص،�حيث

�فيه �مجّسًدا �منه �القريب �وا/حيط �واقعه �قد�. يرى �إNى�الفصيحة، �هذه�اللغة �تحويل �أن و_�بّد

أو��،،�كثWً:ا�من�معناه�وجماليته،�_�سّيما��ي�نقل�-غاني�و-شعارعّدة�د�النص،��ي�مواضعُيفقِ 

                                                 
1
  .34،�.م.ن  

2
  .37،�.م.ن  

3
  .154،�.م.ن  

4
  .238و��2000�،108فتÃي،�: يمكن�مراجعة�تعريفات�الحوار�والحوار�الذاتي��ي� 

5
  .1997�،30أبو�حنا،�� 

6
  .1997�،31أبو�حنا،�� 

7
  .29،�.م.ن  
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ِ �،هذه�-شعار. -مثال�ا/أخوذة�من�الواقع�والz:اث
ّ
وتجعله��م�من�حضور�الواقع��ي�النص،تعظ

ومن�جهة�أخرى�فإن�بعض�. حًيا�أمام�القارئ،�وقادًرا�ع�ى�إثارة�مشاعره،�فكره،�وربما�ذكرياته

�النص �أصحا�Gا��التعابW:��ي �بات aKح� �العربية، �اللغة �ع�ى �وتأثW:ه �باrتراك، �vحتكاك تعكس

�أ �بشكل �ترتبط �أو�أGØا �الz:كية، �إNى �أصلها �يعود JKال� �الكلمات �بعض �كhمهم ��ي و�بآخر�يخلطون

شW:�إNى�"سفربرلك"باrتراك،�أذكر�ع�ى�سبيل�ا/ثال�كلمة�
ُ
،�ال�JKيذكرها�الجد�وأصحابه،�وال�JKت

  1.التجنيد��ي�الجيش�الz:كي�إذ�ُد�ي�بالَسَفر�إشارة�إNى�التقدم

  الراوي 

�ينقل،���� �تعريفاته، �أبسط ��ي �والراوي، �سردي، �عمل �كل ��ي ا øداخلي� �مركًبا �باعتباره �إليه أتطّرق

�والقارئ،�. أفكار�الكاتب�لنا، �الكاتب �بWن �ما ا
ً
�وسيط �بل �فقط،

ً
hناق� �ليس �أّنه aÁÔنن�_� �أننا ع�ى

�ينقل،� �فيما �نفسه �يدخل �بل �حيادًيا، �وهو�ليس �التواصل، �عملية �إNى �ويقود �ا/علومات ينقل

نما�صوًتا�مجّرًدا�ي�Gض�بالسرد�فقط،�معلًقا��ي�الهواء،�وإ"واعًيا�أو�غW:�واٍع؛�_�يمكنه�أن�يكون�

،�بكاتب�يحمل�هموًما�معّينة،�يعيش��ي�بيئة�. هو�شكٌل�وراءه�مداليل
ً
hوهو�مرتبط،�بصفته�شك

�أثر �فGRا �له �يكون �أن �الكتابة، �فعل �خhل �من �ويحاول، ر��Gا
ّ
�يتأث �وحضارّية، و�Gذا،��2".ثقافّية

�للد_لة �تشكيلنا ��ي �مركزًيا �ودوًرا �للقصة �فهمنا ��ي �أهمّية �الراوي �الراو . يكتسب �قد�هذا ي،

يتواجد�خارج�ا/ستوى�الحبكي�للعالم�ا/روي؛�أي�أنه�يتطّرق�إNى�هذا�العالم�كعالم�ُمختلق�يخلو�

�ومكان� �بزمان �ويرتبط �كحقيقة �ينقله ذي
ّ
�ال �الواقع �مع �يتعامل �قد �أّنه، �ع�ى �الواقعية، من

�أحي�3.الحدث �مسيطًرا �فنجده �الراوي، �أشكال �آخر��ي �تنويًعا �نشهد �فإننا �هذا، �جانب اًنا،�وإNى

ًعا�بحق�ذكر�أحداث�مختلفة�وقعت��ي�ذات� ًقا�ع�ى�-حداث،�ومتمّتِ ِ
ّ
ا�بكل�كبW:ة�وصغW:ة،�معل

ً
عاِ/

��Gا �يتواجد �أن �غريب �لشخص �_�يصّح �ظروف ��ي �التواجد �وبحق �مختلفة، �أماكن ��ي . الوقت

                                                 
1
  .151،�.م.ن  
 .2001�،15العمامي،��2

  . 1974�،137-160،�אבן. ،�للراوي�حسب�تعامله�مع�العالم�ا/روي�كخياNي�أو�واقÏيאבן יוסיراجع�تصنيف��3



ا�أبو�حنا؛�أديًبا�وشاعًرا،�أهم�الثيمات�والتقنيات
ّ
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�الفّنية �_حتياجاته �وفًقا �السرد �تغيW:�زاوية ��ي �حّقه �جانب �إNى �قد�1.وهذا، �هذا، يكون��بخhف

ا�باrحداث�يتحّدث�عن�نفسه�أو�عن�شخصّية�أخرى�تلعب�دور�البطل
ً
ومن�هنا،�. الراوي�مشارك

�الكثW:�عن� �لنا �يقول �أن �شأنه �من �وهذا �أو�الغائب �بضمW:�ا/تكلم �التحّدث �يختار�الراوي فقد

نقله�أك:�الوسائل�استعداًدا�Ýبراز��حساس�الذي�ي"ويعتَ;:�استعمال�الضمW:�-ول��2.شخصّيته

ا øدرامي� �الضمW:��3".القاص �يراه�"وهذا �اللتWن �العينWن �هاتWن �بواسطة �والتفّرد �التحديد يكتسب

�خhلهما �من �ºخر4"القارئ �ويرفض �يختار�بعضها �الرؤية، :�مجا_ت
ّ
�ويب� �يحّدد، �أّنه �كما هو�. ،

بكل�ما��أّما�الراوي�بضمW:�الغائب،�وهو�راٍو�تقليدي،�فعليم�5.ينقل�كل�JÁßء�حسب�ما�يراه�هو

  .يحدث��ي�عالم�روايته،�ظاهره�وباطنه�وحاضره،�وينطلق�من�أسلوب�السرد�ا/وضو�ي

������:Wبضم� ا
ً
�متحدث �يجعله �اختار�أن �أنه �نرى �حّنا �أبي �سW:ة ��ي �الراوي �شخصية ولو�تتبعنا

�راوٍ الغائب �بأنه �يوÆي �مما ��؛ �تقليدي، �عالم ��ي �يحدث �ما �بكل �وباطنه�حكايتهعليم �ظاهره ،

هذا�الراوي،�يوهمنا�أنه�_�عhقة�له�باrحداث،��.نطلق�من�أسلوب�السرد�ا/وضو�يوحاضره،�وي

�فيما�يروي�عن�
ً
hي،�أنه�ليس�منفصÏأننا�ن�

َّ
وأنه�ينقل�لنا�كل�JÁßء�بشكل�حيادي�موضو�ي؛�إ_

إن�الراوي،�عالم�بكل�كبW:ة�وصغW:ة��ي�القصة،�فهو�. شخصيته�وذاته�وأحداث�حياته�الشخصية

�ا/شاه �لنا �نفوس�يصف ��ي �الكامنة �ا/شاعر�غW:�ا/رئية، �تلك �أيًضا �لنا �يوصل �كما �ا/رئية د

اقz:نت�"وكذلك��6،"ا/طّهر�وعملية�التطهW:�كانا�مبعث�رعب��ي�نفس�الص�J"الشخصيات،�كقوله�

وهذا�ما�وجدناه�حWن�نقل�لنا��7،"صورة�ا/طهر��ي�ذهنه�بمhك�العذاب�ُبعث�ليعاقب�ا/خالفWن

                                                 
  .1974�،145،�אבן 1
  .  154-146،�ص�1974،�אבן: للتوسع�يمكن�العودة�إNى�2
  .1981�،121لوبوك،��3
  .1981�،122لوبوك،��4
5 Harris, 1959, 26 .  

6
  .1997�،35أبو�حنا،�� 

7
  .35،�.م.ن  
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�aKا�مفتوحة،الراوي�حلم�الفGخامرت�الجدة�عندما�رأت�علب��JKذلك��1كما�نقل�-سئلة�ال�:Wوغ

وإNى�جانب�هذا،�فالراوي�يعلق�ع�ى�-حداث،�وهذا�ما�ينفي�. و-مثلة�كثW:ة�ع�ى�ذلكمن�أمور،�

ومن�-حداث�ال�JKعلق�علGRا،�ِفعل�الطفل�يح��aالذي�خرج�. موضوعيته�ال�JKيحاول�إGáامنا��Gا

ولكنه�ن�JÁÔ"تراه�أمه،�ناسًيا�أن�هناك�أشخاًصا�آخرين��ي�الخارج�سوف�يرونه�من�البيت�كي�_�

وكلما�"وكذلك��ي�تعليقه�ع�ى�عملية�الختان�بقوله��2،"أنه�كشف�نفسه�ع�ى�الذين�خارج�البيت

�وتعذيًبا �عنًتا �أشد �باrلم ��حساس �كان � 3،"تأخر�الختان �تعيش�"وقوله �أن �إNى �تميل والطفولة

قوله�وقد�نذكر�أيًضا��4".تعيشها�و_�يخامرها�أي�شك��ي�حقيق�Gا.. ج�-حداثالحلم،�تحاور�وتنس

� �ليتأمل�"قوله �يتوقف �من �ولكن �أيًضا، �الزيادة �معاني �من a©مع� �نايف �الشائع �vسم ��ي أليس

  . وغW:�ذلك�من�مواضع�5،"معناه؟

������ �عن �ينقل �ا/واضع �بعض ��ي �نقرؤه �إذ �حنا �سW:ة�أبي �الرواة��ي �تعدد �نشW:�إNى ºخرين�وقد

مثل�أولئك�الذين�سمع�ع�Gم�الراوي�سبب�تسمية�العضو�الذكري�بالحمامة،�والذين�نقل�ع�Gم�

وهناك�راٍو�آخر،�. هذا�التفسW:�كما�قالوه،�مبعًدا�عن�نفسه�ا/سؤولية��ي�أن�ُينَسب�التفسW:�له

 
ً
hم�الراوي��ي�النص�قائhالذي�ينقل�لنا�ك�،J©عضهمقال�ب: قال�الراوي : "هو�الراوي�الضم ."..�hف

شك�أن�الراوي�_�يتحدث�عن�نفسه�بقوله�قال�الراوي،�وهذا�ما�يدعم�وجود�راٍو�آخر�سابق�له�

�JKالذي�اعتدنا�وجوده،�بشكل�خاص،��ي�أسلوب�كتابة�القصص�الخرافية�ال�J©هو�الراوي�الضم

  .تمتاز�بك:ة�vستطراد�وك:ة�الرواة�وا/روي�لهم

�ا����� لحديث�عن�نفسه�بضمW:�الغائب�هو�ع�ى�درجة�من�-همية،�و_�شك�أن�اختيار�أبي�حنا

نه�من�النقل�الدقيق�والشامل،�ويعينه�ع�ى��فضمW:�الغائب ِ
ّ

انتقاء�التفاصيل�ال�JKيراها�أك:�يمك

�الضمW:�. أهمية �لهذا �اختياره �أتى �القول�"وربما �حرية �من �كافية �مساحة �نفسه �إعطاء ��ي رغبة

                                                 
1
  .30،�.م.ن  

2
  .34،�.م.ن  

3
  .35،�.م.ن  
  .31،�.م.ن 4

5
  .1997�،153أبو�حنا،�� 



ا�أبو�حنا؛�أديًبا�وشاعًرا،�أهم�الثيمات�والتقنيات
ّ
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�وا �ا/شاهد �رسم ��ي �والتفصيل �الذي��1".ستحضار�-شخاصوالبوح �أبو�حنا، �حنا �هنا، الراوي

ا�عن�الطفل�يح�a،�يوحنا،�حنا،�منذ�أن�رأت�عيناه�النور،�لم�يجعل�
ً
اختار�كتابة�سW:ته�متحدث

�يجعلها �ولم �فقط، �الطفل �لهذا
ً
�سW:ة �واعz:افات�كتابته �تسجيل �تصويًرا�مجرد �ضم�Gا �بل ،

�بأكمله �ولشعب �للمجتمع �وصًف �،إبداعًيا �ضم�Gا �كما �للحياة �ووصًفا �أسرة، �لحياة �متأنًيا �ي�ا

  . �ي�كلها�قبيل�تقسيم�فلسطWن�–شريحة�زمنية�

  الس,-ة�أسلوًبا

إن�قارئ�سW:ة�أبي�حنا،�سرعان�ما�يلتفت�من�الصفحات�-وNى�إNى�كونه�أك:�من�مجّرد�سارد������

ًدا�يعّول� ع�ى�التقنيات�الفنية�هدفه�توثيق�أهم�أحداث�حياته�وحياة�بلده؛�إNى�كونه�أديًبا�متفّرِ

� �نصه �ع�ى �تضفي �كما �السرد �بفن �وعيه �ُت;ِ:ز JKال� �ا/ختلفة �خاصة، �بعيدي�تمªًWا �وعمًقا ورونًقا

  :ومن�التقنيات�ال�JKيعتمدها��ي�السW:ة�أذكر. الحدود

�ا<شهد .1 �وعرضها��:تقنية �الروائية �-حداث �من �ا/هّمة �باختيار�ا/واقف �الراوي �يقوم وفGRا

ًزا،�تفصيلًيا�ومباشًرا�عرًضا�مسرحًيا،�م
َّ

أمام�عي©�Jالقارئ،�موهًما�إّياه�بتوقف��–أيًضا��–رك

هذه�التقنية،�تستخدم�ل�بطاء�من�حركة�السرد،�وتقوم�ع�ى�تسليط�الضوء��.حركة�السرد

وهذا�ما�وجدناه��ي�ترك�. ع�ى�نقطة،�أو�حدث�معWن،�أو�قضية�ما��ي�القصة�Ýبرازها�للقارئ 

ه�بتفسW:�سبب�تكنية�العضو�الذكري�بالحمامة،�وإيراد�الشواهد�الراوي�لÊحداث،�وانشغال

  .والحوادث�ال�JKتدعم�ذلك

�الحذف .2 �يقوم�: تقنية �حيث �السرد، �حركة �تسريع �ع�ى �تقوم �ا/شهد، �تقنية �بخhف و�ي،

الراوي�بحذف�أحداث�حصلت�ع�ى�مدار�ساعات�أو�شهور�أو�ح�aKسنوات،�ويكتفي�باÝشارة�

هذه�التقنية،��ي�vنتقال�بشخصية�يح��aمن�عمر�الرابعة�ح�aKوقد�وجدنا�. إNى�الحذف�فقط

اكتشف�"الشباب،�تلك�الفz:ة�ال�JKاكتشف��Gا�أن�الكناية�غW:�شائعة��ي�كل�أنحاء�البhد،�

2".يح��aذلك�بعد�العديد�من�السنWن�و�ي�مناسبات�غW:�عديدة
 

                                                 
1
  .2005�،122القاسم،�� 

2
  .1997�،37أبو�حنا،�� 
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حصلت�خhل�فz:ة��ا/علومات�والتفاصيل�ال�JKونع©G��Jا�حذف�العديد�من�:تقنية�التلخيص .3

�لسنوات� �اختصار�الراوي ��ي �وجدناه �ما �وهذا �فقط، �سطور �ببضع �وتلخيصها �طويلة زمنية

 
ً
hقائ� �القدس ��ي aيح�� �وقد�: "دراسة �القدس، ��ي �الكلية �من aKالف� �عاد �عندما �سنWن، بعد

�تعلم��1".تخرج �قد �الطفل �أن �لنعلم �كافية �أGØا
ّ
�إ_ �قصرها، �من �الرغم �ع�ى �العبارة، وهذه

ل�ا/شاق�الكثW:ة�بعيًد  ا�عن�جده�وأهله،�وأنه�عاد�من�تعليمه�ناجًحا�يحمل�الشهادة�ال�JKتحمَّ

وتقنية�التلخيص�تسرع�من�-حداث،�وتمنع�ا/لل�الذي�ُيحتمل�أن�ُيصاب�به�. للحصول�علGRا

 .القارئ�زمن�القراءة

��ي�نص�آخر�لبناء�عمل�أدبي�و : Intertextualityأسلوب�التناص� .4 �ويع©�Jدخول�نّصٍ احد�ثرّيِ

�وا/عاني �الد__ت �من �قوية �تركيبة �ولخلق ،a©القارئ��2.ا/ع� �ع�ى �يتحايل �-سلوب، وهذا

�فحسب
ً
hا��ي�خلق�الد_لة�وليس�متلقًيا�خام

ً
وقد�وجدناه��ي��شارة�. ويستفزه�ليكون�مشارك

،�وكذلك�إNى�قصيدة�أبي�العhء�ا/عري؛�مما�"من�هديل�الحمامة�ا/طوقة"النصية�إNى�نص�

�للعودة�إNى�هذين�النصWن�لفهم�ا/ع©�aالكامن�وراء�توظيف�الحمامة��ي�كل�م�Gما،� يضطرنا

� �كلمة �قول �وبWن �ذلك �بWن �وا/قارنة �رموزها، �العضو�الذكري " حمامة"ولفهم �عن . ككناية

وي;:ز�هذا�-سلوب�. و�Gذا،�يمكننا�فهم�مدى�السخرية��ي�ابتعاد�الد__ت�عن�بعضها�البعض

� �نص �ا"�ي �داخل�"/علقالكهف �ا/شهورة �-طفال �قصص �من �العديد �إدخال �خhل �من ،

النص،�وهذا�ما�_حظناه��ي�تخيل�الطفل�rمور�حقيقية�تحدث�معه�شبGRة�بتلك�ال�JKحدثت�

�ي�القصص�ال�JKروGÀا�له�خالته،�أذكر�ع�ى�سبيل�ا/ثال�ذكر�ا/صباح،�ا/ارد،�الجن،�اللقلق،�

 .مأخوذة�من�عالم�-طفال�وحكاياGÀمالقصور،�التحليق��ي�الفضاء�كعناصر�

وهو�موضوع�أو�حدث�قصJÁî،�أو�شخصية،�أو� :(motif) أو�ا<وضوع�الداّل  تقنية�ا<وتيف .5

�معّينة �شعبية �أو�مأثورات �ما �أدب ��ي �تتكرر �أو�عبارة ��ي�. فكرة، �الّدال �ا/وضوع �يتكرر وقد

�آداب �للحبك�.عّدة �وهو�بديل �الحداثة، �مªWات �هو�من �ا/وتيف �زمنًيا�وتوظيف �ا/z:ابطة ة

                                                 
1
  .154،�.م.ن  

2
  .2000�،87فتÃي،�� 
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�وسببًيا �. ومكانًيا �نص �تطر�الحمامة"ويقوم �ذكر�كلمة�" لم ر �يكّرِ �إنه �إذ �ا/وتيف؛ �تقنية ع�ى

�تحليل� �أيَّ �أن �أي �لتحليله؛ �حتمية �انطhٍق �ونقطة �لÊحداث، �مركًزا �ويجعلها �مراًرا، حمامة

  .للنص�يجب�أن�يبدأ�من�فهم�مع©�aكلمة�حمامة��ي�النص�وتوظيفها

�منط .6 �الحلمتفعيل �لÊحداث،�: ق �ا/تسلسل �يكسر�التتابع �والحلم �الحداثة، �مhمح وهو�من

� �يجمع �إذ �با/كان �وا/كان �بالزمان، �الزمان �فيخلط �-وراق؛ �خلط ��ي  -مكنة بWنويساهم

 واقًعا يخلق أن للكاتب يجªW للواقع، تجاوز  هو الحلم. الخار²ي الواقع �ي تجتمع _ الJK و-زمنة

 .يح�a الطفل خلقه الذي ذاك اكم غريًبا، آخر

ونع©�Jبه�قطع�التسلسل�التاريùي��ي�أثر�أدبي�أو�مسرÆي��:Flash back الف�� Gرتجاع أسلوب .7

�سابق �زمن ��ي �وقعت �أو�مشاهد �أحداث �زاوية��1.بإيراد �قطع ��ي �-سلوب �هذا �وجدنا وقد

� �للتعريف �الجدة JÁÚما� �إNى �والعودة �ا/علق، �الكهف �نص ��ي �الحاضر، ��ي �وسرد�السرد �Gا

�وحياGÀا �تاريخها �عائل�Gا، �عن �الجد�. أحداث JÁÚما� �إNى �الراوي �يعود �السراج، �زيت �نص و�ي

�أك:�ع�ى�الجد�ومدى� ولحظة�و_دته�وسبب�تسميته�باسم�زايد،�و�ي�كلها�معلومات�تعرفنا

العhقة�بينه�وبWن�حفيده�الذي�كان�معجًبا�بإ�Gامه�ذي�الظفر�العريض،�وقدرته�ع�ى�إطhق�

 .من�القداحة�البدائيةالشرر�

�Gستشهاد .8 �رواية��و�ي�:تقنية ��ي �وجدناها �وقد �الحدوث، �سابقة �قصص �رواية �عن عبارة

تل�بسبب�هروبه�من�التجنيد
ُ
وتكمن�أهمية�vستشهاد��ي�استحضار�. قصة�الشاب�الذي�ق

�والحضارية� �الثقافية �وأبعاده �وأحداثه �بطبيعته �م�Gا �كل �يمتاز JKال� �ا/ختلفة، الحكايات

وإNى�جانب�vستشهاد�بالقصص�نجد،�أيًضا،�vستشهاد�باrشعار�و-غاني�الشعبية�. اصةالخ

 .والنصوص�-دبية�مما�يضفي�جًوا�من�الواقعية�وإثارة�الz:اث

�Gذا،�فإن�الكاتب�أبا�حنا،�يحافظ�ع�ى�ا/ركبات�-ساسية�لفن�القص�والرواية��ي�كتابته،������

ة��ي�الوصف�أو�vختصار،�أو�حذف�-حداث�غW:�ا/همة�بشكل�وهو�يدرك�تماًما�م�aKعليه��طال

لع�ع�ى�تقنيات�الحداثة�يدمجها�أيًضا��ي�سرده�كتوظيف�الحلم�وا/وتيف�وغW:�. تام
ّ
كما�أنه�مط

                                                 
1
  .2000�،24فتÃي،�� 
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�لقصصهم�. ذلك �-طفال �سرد �بWن �ما �التم�ªWّوالدمج �من �به �تتمتع �وما �عباراته �جانب �إNى هذا

GÀحداث�حياr� �-دباء �وسرد �الهامةالشيقة �والشاعرية�. م ة �الِجدَّ �بWن �يتنقل �أبا�حّنا �نرى هكذا،

 وتأتي�لغته�باrساس�محافظة�ع�ى�قيود�العربية�الفصيحة،�فهذه�اللغة�.وما�بWن�الوقائع�والحلم

 لشرح أو القديم الشعر من الشواهد Ýبراز يستغلها إ_ فرصة يz:ك _ فإنه ولذا" عليه غالية

و_�بّد�أن�نذكر��r."1مته بانتسابه ويتشبث العربية، لغته ع�ى ظيحاف بذلك وهو لفظة�معينة،

هنا،�جعل�أبي�حنا�سW:ته�الذاتية�عابرة�للنوع�-دبي�السW:ة،�ف«�Jتتمتع�بأسلوب�روائي�خاص�

�نميل�إNى� يجعلنا�نشكك��ي�كوGØا�سرًدا�rحداث�كاتب�فحسب،�فنميل�إNى�اعتبارها�رواية،�كما

سW:ة�موسوعية،� ومن�هنا،�فليس�غريًبا�أن�يعت;:ها�فاروق�مواJÁÂ. اعتبار�بعض�مقاطعها�شعًرا

/ا�تحويه�من�كّم�هائل�لعادات�وتقاليد�شعب،�أو�سW:واية�GØrا�تنتظم�وفق�مقاييس�الرواية،�أو�

�عند�الz:اث
ً
hة�وثيقية�لوقوفها�طوي:W2.س   

ا�من�خnل�شعره،�
ّ
  .نموذًجا" لعبة��سماء"أبو�حن

�به����� �جئنا �ما �الشعر��وينطبق �غW:�مقتصر�ع�ى �نراه �إذ �أيًضا، �شعره �ع�ى �حنا �أبي �سW:ة حول

فقط،�بل�ينوع�فيه�فيجعله�شعًرا�توثيقًيا�/ا�يوثقه�من�أحداث�تاريخية�هامة�وقصص�النكبة�

نه�القصص�ا/ختلفة�مما�يجعله�شعًرا�قصصًيا،�أو�أنه�يرتقي�به�بعيًدا� والتهجW:�وا/وت،�أو�يضّمِ

�ش �يجعله �مما �ºنية �رمزًياعن �. عًرا �ديوانه �خhل �من �عنده �التنوع �لهذا �أمثل �من�وقد قصائد

�الص�-� �أو�رمزيةحديقة �أو�قصصية �توثيقية �قصائد �من �يتضمنه ��ي��.وما �الواقعية ى
ّ

وتتج�

�شخصيات� �أو�ذكر�أسماء �أحداGHا، �أو�عايش �فGRا �عاش �حقيقية �أماكن �بذكر�أسماء الديوان،

�هذا �التاريخ، ��ي �وجود �لها �كان �من��حقيقية �قصيدة �_�تخلو�م�Gا JKال� �ذكر�النباتات �جانب إNى

،�عن�جادة�الكرمل�و�ي��ي�مدينة�"حديقة�الص;:"ومن�أمثلة�ذلك�حديثه��ي�قصيدته�. قصائده

�عباس� �وقبة �غريون، �بن �جادة �إNى Wّ:�اسمها
ُ
�غ JKوال� �وا/يناء �الكرمل �جبل �سفح �بWن �تمتد حيفا

�،
ً
عد�أبرز�معالم�مدينة�حيفا�جما_

ُ
ومقام�مار�إلياس�ا/طل�من�سفح�الكرمل�ع�ى�البحر�ال�JKت

                                                 
1
  .2007�،204أبو�شاور،�� 

2
 �،JÁÂ1997 موا.  
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م�الّدهيشة�وشعفاط�والhجئWن�"أم�عبد�هللا"و�ي�قصيدة�. وا/دينة ،�يذكر�أبو�حنا�القدس�ومخيَّ

�وقلنديا �الّرملة، �وسجن �-بيض، �. والجامع �قصيدة ��ي �يذكر، �ا/جيدل�"نمر�الصادق"كما ،

�هعيمق( �عامر�وع) ميجدال �ابن �ومرج �الطور �وجبل �وقانا �وطرعان �والرينة �جكلة ) كفر�كّنا(Wن

� �العنصرية ��ي �ا/غرقة �الصهيونية �يذكر�الحركة �كما �إيمونيم"وا/شهد، �قصيدة�". غوش و�ي

�بنسغك" ؛�قرية�إNى�الجنوب�الشر»ي�من�"عقربا"يذكر�" مسعود"يذكر�الزيب،�و�ي�قصيدة�" أغصُّ

ت�حقولها�بالسموم ،�يذكر�غّزة�والقطاع�والدهيشة�"ديصباح�يوم�عا"و�ي�قصيدته�. نابلس�ُرشَّ

�ضد� �جرائم �اقz:ف �الذي �-صل، �-كراني �دميانك، �جون �يذكر�دميانك؛ �كما �واللقية وبW:زيت

�النازية �ا/عسكرات ��ي �. �نسانية �حسWن �راشد �الشاعر �رثائه �قصيدة�) 1977-1936(و�ي �ي

و�ي�رثائه�. والجليل�والخليل�،�يذكر�أبو�حنا�الشاغور�والجرمق�وبيارات�الرملة�ووادي�عارة"إكليل"

� �نقارة �حّنا �-رض �جيل) "1984 -1912(محامي �الكلية�" رحلة �و�ي �والعرفان �العلم يذكر�قلعة

� �طوقان �إبراهيم J©يذكر�الشاعر�الفلسطي� �كما �-رثوذكسية، و-مثلة�). 1941- 1905(العربية

  .  كثW:ة��ي�هذا�ا/جال�_�يمكن�حصرها��ي�هذا�البحث

صائد�ال�JKيرتقي�أبو�حنا��Gا�إNى�مستوى�الرمز�ويقّنع�د__GÀا�و_�يجعلها�مستسلمة�ومن�الق�����

للقارئ،�ف�hيذكر�النكبة�صراحة�و_�يسم�J-ماكن�و-شخاص،�بل�يضفي�ع�ى�القصيدة�من�

�-زمنة� �وكل �-مكنة �كل �ع�ى �منطبقة �معانGRا �يجعل �وما �والخلود، �العمق �يكسGÓا �ما ا/راوغة

�ومتحّد  �أذكرأيًضا، �إنسان، �كل �إNى ��سمنت،�: ثة �قلعة �مرآة، �والرؤيا، �الرؤية �القندول، هموم

أما�عن�القصائد�القصصية،�. مشاهد�من�قطار�الحزن،�من�هديل�الحمامة�ا/طّوقة،�وغW:�ذلك

� �بقصيدة �لها �أمثل �هللا"فقد �عبد �إNى�" أم �ُهّجرت �ولك�Gا �الطفولة، �شط �ع�ى �تعيش �كانت JKال

هذه�-م�تجّهز�_ب�Gا�أكلة�الورق�. ثم�إNى�مخيم�شعفاط�لتكون�مع�الhجئWنالرملة،�ثم�القدس،�

�لُيدفن �الدماء �بثوب ا
ً
�سيعود�إلGRا�ملفوف �تعرف�أنه �أن �دون �وعدته، �كما �قصيدة�. دواNي، وتأتي

لتحدثنا�عن�ابن�ا/جيدل�الذي�حلم�ببناء�بيته�فوق�التلة،�وأن�تقام�له�أح�ى�زفة�" نمر�الصادق"

ع�أGØا�ستتحّول�إNى�أطhل�وأنه�سيتحول�فGRا�إNى�غريب�ي�ا/جيدل،�
ّ
طفل�من�"أما�. دون�أن�يتوق

Jا�عنه�" شع�
ً
فتسرد�قصة�طفل�وصديقه�أتيا�إNى�غرفة�سجن�أبي�حنا،�ورفع�أحدهما�ºخر�بحث

�بعبارة �م�Gم: "لتشجيعه ش فْ
َ

�شجاع.. تخ �قصيدة�". كن �وتحوله�" مسعود"وتحكي �استشهاده عن
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غريب��ي�بhده،�وغW:�ذلك�من�قصص�يضم�Gا�أبو�حنا��ي�شعره�تدور�كلها��هو�أيًضا�إNى�إنسان

  .حول�الهم�الفلسطي©�Jوما�لحق�بالنكبة�من�تشرد�وموت

�وثيماته����� �موضوعاته ��ي �بالتاNي �ينوع �كما �-سلوب ��ي �ينّوع �حنا �أبا �فإن �هذا�. هكذا، و�ي

� �أختار�قصيدة �-سماء"البحث، �"لعبة �ديوانه �قصائد �إحدى �الص�-قصا؛ �حديقة �من �ئد

وهنا�أيًضا،�أتعامل�مع�. للوقوف�من�خhلها�عند�أهم�ما�يمªWها�ع�ى�الصعيد�الشك�ي�وا/ضموني

�بواطن� �لتحديد �أسلو�Gا �ثم �مضموGØا �ثم �عنواGØا،
ً
�أو_ �فأتناول �جوانب، �عدة �من القصيدة

  .   الجمال�فGRا�وللتعرف�ع�ى�شخصية�أبي�حنا�من�خhلها

  عنوان�القصيدة

" لعبة�-سماء"أتي�عناوين�الديوان�ككّل�شبGRة�بما�وجدناه��ي�سW:ة�أبي�حنا،�وهذا�العنوان�ت�����

�أو�خ;:ها �مبتدؤها �ينقصها a©ا/ع� �غW:�تامة �إضافة �بشكل �أبو�حنا �يبنGRا JKال� �بتلك لعبة�. شبيه

د�-سماء؛�عنوان�قد�يعيدنا�إNى�عالم�الطفولة�لنجد�بعض�ألعا�Gم�ترتبط�باrسماء،�وقد�يبتع

لعبة�-سماء،�ما�هو�إ_�سخرية�من�. عنه�GØائًيا�كما�يظهر�من�بداية�النص�ويشW:�إNى�JÁßء�أعمق

هذا�العالم�الذي�تدور�به�-مور�بشكل�معكوس�و-سماء�فيه�_�تنطبق�ع�ى�مسمياGÀا،�فالغول�

� �ابنه Jعقب"جميل"يسم� �ع�ى �رأًسا �تنقلب �كلها �و-مور ، .� �عنوان �أن �-سماء"و_�شك ،�"لعبة

فيه�JÁßء�من�التضليل؛�إذ�إنه�يلّمح�للقارئ�بأن�الحديث�يدور�عن�لعبة،�وقد�يأخذه�إNى�مجال�

وإن�كانت�السطور�-وNى�للنص�تطرح�أمامه�ا/فارقة��ي�بعض�التسميات�كأن�يعطى�. غW:�الشعر

ك:�؛�إ_�أن�هذا�_�يع©�Jأن�النص�ككل�ُيع©�aباrسماء�وا/سميات،�بل�أ"جميل"ابن�الغول�vسم�

�الحاضر�غائًبا� �يصبح �حيث �-مور، �فيه �تنقلب �الذي �ككل �وللعالم �للواقع �هو�نقد �ذلك من

  .  والغائب�حاضًرا�وا/نفي�مقيًما�وما�إNى�ذلك

  تحليل�مضموني

�نفسها�بد_لة�واضحة�ومحّددة،�وع�ى�الرغم�من�"لعبة�-سماء"_�شّك�أّن�قصيدة������ ،�_�تحدُّ

ئد�أبي�حنا،�إNى�القضية�الفلسطينية�وقضية�التهجW:�والتشريد�إ_�أGØا�تلتفت،�كالكثW:�من�قصا

  : أGØا�_�تتوقف�عند�هذا�ا/ع©�aوحده



ا�أبو�حنا؛�أديًبا�وشاعًرا،�أهم�الثيمات�والتقنيات
ّ
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  الحاضر�غائب

  والغائب�حاضر

  ا/نفي�مقيم

  أما�ابن�-جيال�فمنفيٌّ 

  من�أرضه

  �1ي�أرضه

Nإ� �فGRا �وتحّول �منه�أرضه، �الذي�ُسلبت J©أرضه�هو�الشعب�الفلسطي� ��ي �أرضه ى�إّن�ا/نفي�من

،�)_�سيطرة�له�ع�ى�JÁßء(غريب�_�يقرر�شيًئا�و_�يملك�شيًئا،�هو�الحاضر�جسًدا�الغائب�روًحا�

ولو�). مسكون�بحب�-رض�والوطن(الحاضر�َنَفًسا�وروًحا�) مبَعد�عن�وطنه(أو�هو�الغائب�جسًدا�

،�فقد�نقول�إن�هذا�ا/نفي�هو�الشاعر،�وما�يدور�
ً
hي�فكره�ابتعدنا�عن�القضية�الفلسطينية�قلي�

�فW:اها� �الكلمات �وراء �يسÏى �لhجz:ار، �وا/حارب �التجديد �عن �هو�الباحث �وتخبطات، �هموم من

�وكيانه �رأسه ��ي �تجول �قريبة �أGØا �من �الرغم �ع�ى �لسانه �متناول �عن �عن�. بعيدة �غائبة كلماته

صد،�اللسان�ع�ى�الرغم�من�أGØا�حاضرة��ي�قلبه،�أو�أGØا�حاضرة�ع�ى�لسانه�ولك�Gا�_�تفي�با/ق

  .وكأن�كل�الكلمات�عاجزة�عن�التعبW:�عن�أفكاره�ومشاعره

  الكلمة�نقد�زائف

�الجّزار�
ّ

  يخرج�من�كف

ا�بالدم
ً
  أحمر�مصبوغ

  2يتعامل�معه�الناس

ُه�ظالم�جّزار�يصبغه�بأحمر�
ُ
إّن�الكلمة�ا/نطوق��Gا�زائفة،�_�تعّ;:�عن�ا/كنون،��ي�نقد�زائف�وقائل

لسؤال،�هنا،�حول�هوية�هذا�الجّزار،�فهل�هو�سارق�فلسطWن�وُيطَرح�ا.. الدماء�ويخرجه�للناس

�نزاهة� من�أهلها�الذي�أصبح�حاكًما�علGRا�وعلGRم؟�هل�هو�الغول�صاحب�الحكم�البعيد�عن�أّيِ

                                                 
1
  .1988�،96أبو�حنا،�  

2
  .96،�.م.ن  
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وعدل�الذي�يتعامل�معه�الناس�ع�ى�الرغم�من�كل�ما�يّتصف�به�من�استبداد�وتعّسف،�أم�هو�

�اسم�/سّماهناقد�الشعر�والشاعر�العربي،�البعيد�عن�ال ع�ى�ضوء�. كhم�البّناء�والذي�_�يhئم�أيَّ

�جهة،� �من �فيج�ªWلنا، �عّدة، �معاني د
ّ
�يول �القصيدة �هذه ��ي �ذكر�الوقائع �عن �vبتعاد �فإن هذا،

اّتخاذ�القضية�الفلسطينية�كموضوع،�أو�قضية�الشعر�العربي�وهو،�أيًضا،�هّم�أبي�حنا�من�جهة�

ل�نفسها�ويفتح�لنا�مجال�الحديث�عن�قصيدة�شارحة�أو�ثانية؛�مما�يجعل�القصيدة�ملتفة�حو 

إGØا�نقد�للعالم�ككل،�لكل�شعب�وكل�رقعة��ي��-من�جهة�ثالثة�-وقد�نقول �1.قصيدة�ميتا�شعرية

JÁÔا�-مور�بشكل�عكGRف�:Wا�السواد�وتسGرض�يشو�-:  

�صورة
ُ
  العالم�مسوّدة

  -بيض�أسود

  2و-سود�أبيض

Wا/عاي� �تنقلب �العالم، �هذا �يسW:�ع�ى�و�ي �من �بينما �مجنون، �إNى �الطبيÏي ��نسان �يتحّول :�إذ

�وصاحب�منطق
ً
hيه�ويلّوح�برجليه��ي�الجو�ُيعت;:�عاق   :كفَّ

ّي �   لو�كنُت�أسW:�ع�ى�كفَّ

  وألّوِح��ي�الجو�برج�يَّ 

  3كنت�العاقَل��ي�منطق�هذا�الخلق

  تحليل�أسلوبي

أقف�عند�أسلوبWن�يبتعدان��Gا�عن��،"لعبة�-سماء"إطار�الحديث�عن�أسلوب�قصيدة��ي�������

  :ا/ألوف�والرتابة،�وهما

                                                 
1
 .وا/راجع�ا/ذكورة�هناك. 19،�والهامش�2002�،14�،82سنW:،�: حول�ا/عالجات�ا/يتاشعرّية،�راجع 

2
  .1988�،95أبو�حنا،�� 

3
  .96،�.م.ن  
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�الرمز .1 �الشعر�العربيأسلوب ��ي �الحداثة �أساليب �أهم �من �وهو �و . ؛ �عhمة�"الرمز�هو كل

�غW:�حاضر �تذكر�ب�JÁء �من�"أو�هو��1،"محسوسة �مركًبا �أو�تعبW:�آخر�يمتلك �أو�عبارة كلمة

 إذ ،لوجه اوجهً  الحقيقة و_ ا/ع©a يقابل _ بW:التع ساليبأ من أسلوب وهو�2،"ا/عاني�ا/z:ابطة

  الرمز بستار والتسz: الناس عن ما مع©Ý aخفاء الشاعر يستعمله
ً
hعمًقا أك: القصيدة جاع 

ويتج�ى�الرمز،��ي�قصيدة��.فهمه أراد ما إذا النص رموز  عن البحث القارئ  من ومتطلًبا وفاعلية،

تلّمح�إNى�ما�هو�أبعد�من�كوGØا�تجسيًدا�لكائن�Æي،�ف«��JالJK" الغول "،��ي�كلمة�"لعبة�-سماء"

��ي�تلك�ال�JKتّد�ي�الجمال�. تصوير�/ªWات�الشّر�و�خافة�والبشاعة
ً
hولدت�طف�JKإّن�الغولة�ال

�غW:�الجديرين� �النقاد �أقhم �أو��ي �فلسطWن، �سارقة ��سرائيلية �الدولة ��ي �والوداعة؛ وال;:اءة

 
ّ
�وال¯ �والصدق �الطهارة �زمن�سار»ي �الجميل؛ �الزمن �سارقة �بأسره �العالم �وحشية �أو��ي ªاهة،

و�Gذا،�فإن�الغولة�ليست�مجرد�تذكW:�بالكائن�الخرا�ي�الذي�يك:�الحديث�. الصدق�والشفافية

�شبه� ��ي �ا/زعومة �الجن �أنواع �تذكW:�بأحد �مجرد �وليست �العربي، Jالشع�� �القصص ��ي عنه

� �لحوم �آك�ي �من �كانت JKوال� �العربية �بقرض�الجزيرة �تقوم �إذ �الشعر�العربي Jمح�� البشر�ومن

 
ً
hجمي� �تأثWً:ا �تؤثر�فGRا JKال� �وvستبداد�. -بيات �رمز�للبشاعة ��ي �النص �هذا ��ي �الغولة إن

 .والسرقة�وعدم�الصدق�وما�إNى�ذلك�من�صفات�الشراسة

�الخلفي .2 ��رداف �أو ��وكسيمورون، ��3؛أسلوب  Ýثارة عبارتWن بWن ظاهري  تناقض"وهو

�لÊبيض� 2ب�hي؛ تأثW: إNى للوصول  أو 1،السخرية أو 4،"جاب�ع �خ;ً:ا �-سود �يصبح حيث

                                                 
  .2�،1993،�ج�1993التون�ي،� 1
  .2000�،123فتÃي،� 2

3
�كو �  �خاص، �بشكل �-سلوب، �هذا �انتبا�ي �لفت �لقب �لنيل JKدراس� �موضوع �الفلسفة"نه ��ي بعنوان�" دكتور

� �الخلفي �ا<ع�¨) �وكسيمورون (�رداف �بناء �"ي �ومساهمته �الحديث �الشعر�العربي �هذا�. "ي �فيه �تناولت وقد

�الشعر�العربي� ��ي �حضوره �ومدى �و-نواع a©وا/ب� �والتعريف �كا_صطhح �الجوانب، �كافة �من �/ناقشته -سلوب

�وما �الد_لة�والغربي �بناء ��ي �-وكسيمورون �مساهمة �-شعار�لفحص �الكثW:�من �بتحليل �قمت �كما �ذلك، . إNى

  .2010برانJÁÔ،� -أبو�جابر: يمكن�التوسع��ي�أسلوب�-وكسيمورون��ي
4 Wahba, 1974, 374.  
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:�عن�الغائب�بأنه�حاضر�وعن�الحاضر�بأنه�غائب،�وعن�ا/نفي� َّ;
َ

و-بيض�خ;ً:ا�لÊسود،�كما�يخ

�توظيف�-وكسيمورون�بشكل�بارز��ي�النص،�يمنحه�خاصية�تنبع،��.بأنه�مقيم�وما�إNى�ذلك إنَّ

JÁÂ،�من�قدرة�هذا�-سلوب�ع�ى�دمج�ا/تناقضات�بشكل�غW:�متنافر،�وبشكل�متفّرد�بشكل�أسا

�و-سلوب� �وا/قابلة �كالطباق �ا/تناقضات �توظيف �ع�ى �تقوم JKال� �-خرى �-ساليب _�يحاكي

�وغW:�ذلك �وا/فارقة JكمGال� .�ªWيم� �أسلوب �مجرد �ليس �-وكسيمورون �الجدير�بالذكر�أن ومن

�للقص �الشك�ي �يخدم�الجانب �حيث �أيًضا؛ �الد_Nي �الصعيد �ع�ى �دوًرا �له �إّن �إذ �فحسب، يدة

�نفس� ��ي �رأَيWْن �حمل �من ýÁßالنا� �التفكW:�ا/زدوج �يعّ;:�عن �كونه �بناGâا، ��ي �ويساهم الد_لة

الوقت،�كما�يعّ;:�عن�-مور�ا/ختلفة�ا/رئية��ي�ا/حيط،�أو�-بعاد�ا/تناقضة�للكون�والحياة،�

�للظواه �الوجوه �يوًما�وك:ة �يكابدها��نسان JKال� �وvضطرابات�ا/عيشة �والعا/ية، ر�الطبيعية

و-وكسيمورون،�بدمجه�بWن�تعبWَ:ْين�متناقَضWْن�بشكل�مثW:�ل�عجاب،�. بيوم،�ولحظة�بلحظة

�عميقة �حقيقة �ع�ى �يحتوي �قد �الظاهري �التناقض �أن �حاضًرا،��3.يعّ;:�عن �الغائب �كون إن

�أب �و-سود �يعّ;:�عن�والحاضر�غائًبا، �إنّما �تناقضات، �من �ذلك �إNى �وما �أسود، �و-بيض يض،

�يعّ;:�عن�نظرة�الشاعر�إNى�هذا�الواقع�وانتقاده� �أو�عا/ًيا،�كما �أو�ثقافًيا واقع�مرير،�اجتماعًيا

�والhمنطق �والhمعقول �هو�التناقض �معيار�واحد �سوى �لنفسها �تّتخذ �تعد �لم JKال� . /عايW:ه

Wه�-وكسيمورونية�وكأّنه�يصّور�العالم�ا/عكوس،�أو�نظرته�متعّددة�هكذا،�يطرح�أبو�حنا�تعاب:

� ،:Wالتعاب� ��Gذه �حنا، �أبا �وكأّن �بكائناته، �ا/تhعب �العالم �لهذا �هو�بدوره،�الجوانب يتhعب،

باrسماء؛�مّما�يجعل�القصيدة�ذات�بنية�متماسكة،�ترتبط�كل�عبارة�فGRا�باrخرى،�كما�ترتبط�

ها�بالعنوان
ّ
  .كل

وع�ى�ضوء�هذا،�يمكننا�التأكيد�ع�ى�أن�أبا�حنا�لم�يكن�شاعًرا�متقوقًعا�بWن�حدود�القضية��    

�مستوى� �إNى �با_رتقاء �الكثW:�م�Gا ��ي �نجح �بل �بوقائعها، �قصائده �كل �يختم �ولم الفلسطينية،
                                                                                                                            

  .29 ،1987،�يعقوب؛�بركة؛�شيخاني: وأيًضا. 1�،122،�ج�1987عاJÁó؛�يعقوب،��1
،�أّن�الهدف�من�التناقض�الظاهري�هو�ا<عجم�ا<فّصل�"ي��دبيذكر�محمد�التون�ي��ي�و �.2000�،22فتÃي،��2

 .1�،79،�ج�1993التون�ي،�. الوصول�إNى�ا/ع©�aالحقيقي�العميق�بتأثW:�ب�hي

3 Wahba, 1974, 374.  
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�التقنيات� �من �وهو �الرمز، �أسلوب �توظيفه ��ي �جلًيا �ويظهر�هذا �وأسلوًبا، �مضموًنا الحداثة

�ذو�حضور�بارز��ي�الشعر�الحديث،��ي�الشعر�الحديث،�و-وكسيمورون،�وهو�أسلوب�-ساسية

�للقصيدة� �ا/فرط �والتقديس �التبجيل �من �vنعتاق ��ي �جامحة �رغبة �عن �معّ;ً:ا �استخدامه أتى

�أك:�واقعية،� �وجعلها �ذاGÀا �ع�ى �الشعرية�ا/نغلقة �اللغة �من�تقديس �بالتاNي �والتحّرر التقليدية،

 ً:Wبا_نفعا_ت�وأك:�تعب�
ً
hمثق� �التعابW:�الشعرية �لب ��ي �التناقض �ف;:ز �الواقع، �تناقضات �عن ا

تضاربة،�هذا�من�جهة،�ومن�جهة�أخرى،�فقد�أتى�مع;ً:ا�عن�واقع�رمادي�ضبابي،�غW:�ا/فرطة�وا/

�الرتابة �عن �بعيد �ديناميكي �وجود �وعن �العربية�. مستقر، �للغة �حنا �أبي �توظيف �جانب �إNى هذا

�ا/ن �مّما�السلسة �السطÃي؛ �معناها �بأك:�من �عنده �كلمة �تزخر�كل فة
ّ
�مكث �تعابW:ه �وجعل سابة،

يجعل�القصيدة�ذات�بعد�د_Nي�متشعب�ومثW:�_نفعا_ت�القارئ�واج�Gاداته�كونه�يشعر�عند�كل�

ف�عنه
َ

�ما�زال�ينتظر�أن�ُيكش
ً
  . قراءة�أن�هناك�مخّبأ

قى�إNى�مستوى�-ديب�العالم�Jالذي�يجمع��ي�نجمل�بالقول�إن�أديبنا�ا/ح�ي�حنا�أبا�حنا�ارت�����

�ع�ى�رواية� �سW:ته �تحتوي �حيث �بالتنوع؛ �متمªًWّا �م�Gما
ً
hك� �ويجعل �بWن�الشعر�والن:، �ما كتاباته

�ن:ية �تقريرية �جمل �ع�ى �وأحياًنا �قصص �ع�ى �شعره �يحتوي �كما �شعر، �كان�أبو�حنا�. وع�ى وإن

�يلªzم��ي�سW:ته�بما�عايشه�وبأحداث�حياته�منذ�ك
ً
hان�جنيًنا،�فإنه��ي�شعره�يبتعد�عن�ذلك�قلي

�الخلود �إNى �بقصائده �تلك�. لW:تقي �نقتصر�ع�ى ��طار�بل �هذا ��ي �قصائده �كافة �_�نشمل ونحن

�:Wغ� �رؤيا �لتحتوي �الجزئية �عن �وا/تخلية �وا/كانية، �ºنية �عن �ا/تخلية �الوقائع، �من الخالية

كما��1،-عماق،�وعن�الخطابية�لتستبدلها�بالرمز�مباشرة�للعالم،�وعن�الرؤية�-فقية�لتغوص��ي

  ".       لعبة�-سماء"�ي�قصيدة�

                                                 
1
�قصي�  �ع�ى �تنطبق �كوGØا �نقلها �ارتأيت �وقد �بولس، �حبيب �لخصها �كما �الشعر�الحديث �مªWات �بعض دة�هذه

،�ا/تخلية�عن�الحادثة�وعن�الوقائع�ومبتعدة�عن�الن:�العادي�وعن�ا/ألوف،�_�سيما��ي�جمعها�"لعبة�-سماء"

  .2000�،103بولس،�. بWن�-ضداد�بشكل�غW:�متعارف�عليه
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  الحياة�والnحياة،�ا<وت�والnموت�"ي�شعر�راشد�حس,ن

1936-1977  

  قسطندي�شومRي

  :حياته

انتقل�والداه�. لعائلة�ريفية�متوسطة�الحال�،1936ولد��ي�قرية�مصمص��ي�ا/ثلث�الشماNي�عام�

ائي��ي�حيفا،�وأكمله�بدأ�تعليمه�vبتد. ،�حيث�عمل�والده��ي�التجارة1940ل�قامة��ي�حيفا�عام�

بدأ�كتابة�الشعر��ي�. �ي�أم�الفحم�بسبب�ظروف�الحرب،�وأن«�aتعليمه�الثانوي��ي�مدينة�الناصرة

�العشرين �سن ��ي �-ول �أصدر�ديوانه �حيث �مبكرة، �شاعر�الساحة�. سن �وجªWة �مدة ��ي وأصبح

J©وأصبح�أحد�رموز�هذا�الشعر�لدى�الجم�،الفلسطينية�-ول��ي�الداخل�الفلسطي:Wكان�من�. اه

عاش��ي�الجليل�تحت�ظل�. �ي�الناصرة�1954آذار��12الرواد��ي�تشكيل�رابطة�شعراء�العربية��ي�

نظام�حكم�عسكري�جائر،�ولكنه�استطاع�أن�يع;:�عما��ي�نفسه�ويعانيه�من�خhل�ا/هرجانات�

طيلة�عشر�الشعرية�ال�JKكانت�تقام��ي�القرى�العربية،�فقد�شارك��ي�جميع�ا/هرجانات�الشعبية�

� �بWن �ما �والفhح�1965-1955سنوات �لÊرض a©فغ� �الفz:ة، �هذه ��ي �ا/نابر�النضالية �ملك �وكان ،

وبانفصاله�عن�التعليم�انفتحت�. والقرية،�مما�أغضب�السلطات�ال�JKفصلته�من�سلك�التعليم

�محررا� �عمل �فقد �وقهر، �وتشرد �ظلم �من �شعبه �يعانيه �للتعبW:�الحر�عما �أخرى �مجا_ت أمامه

�أد �/جلة �" الفجر"بيا �صحيفة ��ي �عمل �كما �قوميا، �صوتا �م�Gا �وجعل " ا/رصاد"الشهرية،

�ا/صور  �ومجلة �-رض�. 1السياسية �حركة �نشطاء �من �كان �حيث
ً
hوعم�

ً
�قو_ �ا/قاومة مارس

�السياسية �لنشرGÀا ��ي�. ومحرًرا �الشيوعية �والحركة �ا/وحد �العمال �حزب �صفوف ��ي ا
ً
�نشط كان

ضة�لنقد�بعض�معاصريه�بسبب�العhقة�ال�JKتربط�الحركة�الشيوعية�الداخل،�مما�جعله�عر 

�وكانت�كتابات�راشد�حسWن�ال�JKنشرها�ع�ى�صفحات�جريدة�ا/رصاد. الفلسطينية�بالصهيونية

�ي�أشّد�لحظاGÀا�توتًرا،�وغدت�كتاباته�" صوت�العروبة"الصهيوني،�) ا/ابام(ال�JKيصدرها�حزب�

                                                 
،�)1979شركة�-بحاث�العلمية�والعملية،��:حيفا( أعnم�من�أرض�السnم ،عرفان�سعيد�أبو�حمد�الهواري �- 1

51.  
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�أثار� �مما �الحية، �اللحظة �الجريدة،�ذاكرة �عن �إبعاده �ع�ى �فعملت �العسكرية، �الطغمة حنق

�العيش،� �شظف �ع�ى �-صل �-مريكية �زوجته �تساعده �أبيب، �تل ��ي �بناء �عامَل فاضطر�للعمل

   .1"وقد�استطاع�أن�يثW:�اهتمامها�بالقضية�الفلسطينية،�فتحمست�لها�ووقفت�إNى�جانبه

إNى��1969وغادر�فلسطWن�ا/حتلة�عام�وقد�اضطر�/غادرة�وطنه�بعد�أن�اشتد�الحصار�حوله،�

وكان�يدرك�جيًدا�. وهناك�عمل��ي�مكتب�منظمة�التحرير�الفلسطينية�للدراسة،الو_يات�ا/تحدة�

�سوريا� �السفر�إNى �فقرر �الدائمة، �Ýقامته �مhئًما �مكاًنا �تكون �rن �_�تصلح �ا/تحدة �الو_يات أن

� �حرب �1973خhل �السورية ��ذاعة ��ي �محرًرا �وعمل �تأسيس�، ��ي �وشارك �الع;:ي، للقسم

حيث�عمل�مراس�hلوكالة�-نباء��1973عاد�إNى�نيويورك�عام�. مؤسسة�الدراسات�الفلسطينية

� �بW:وقراط��J"وفا"الفلسطينية �مع �فاصطدم �حقيقية، �ثورية �روًحا �فGRا �يبث �أن �حاول �حيث ،

�ثقافيً . ا/نظمة،�مما�جعل�له�الكثW:�من�-عداء�بي�Gم
ً
hكانت�. ا�لها��ي�-مم�ا/تحدة�ثم�عمل�ممث

�الندوات� �كثW:�من ��ي �شارك �حيث ،� �-مريكية �الجامعية �-وساط ��ي ��عhمية �نشاطاته أبرز

وكان�هذا�كما�يبدو�هو�أخطر�نشاطاته��ي�نظر�السلطات�. والسجا_ت�حول�القضية�الفلسطينية�

�شبا �من �-ول ��ي �تو�ي �وقد �الجنسية، �منه �سحبت �حينما ��سرائيلية �عام مختنًقا��1977ط

�و-ربعWن �الحادي �عامه �يكمل �ولم �سيجارة، �عقب �من �غرفته ��ي �شب �حريق وعمل�. نتيجة

الداخل�بإصرار�ع�ى�نقل�جثمانه�إNى�مسقط�رأسه،� أصدقاؤه��ي�الخارج�وذووه�وأبناء�شعبه��ي

�إNى ��سرائيلية �اضطر�الحكومة �و�ي� مما �ذلك، �ع�ى ��8ا/وافقة �º_ف��1977شباط من�شارك

�رأسه� �مسقط ��ي �جثمانه �تشييع ��ي �والقطاع �والضفة �الداخل Jفلسطين�� �من �شعبه أبناء

� �تقول �مهيبة �_فتات �مدخلها �ع�ى �رفعت JKال� �العائد"مصمص، �بابنه �يرحب راشد�"و"! الوطن

�الكرام �بضيوفه �والزمhء ".يرحب �-صدقاء �وأّبنه �الزغاريد، �انطلقت �سميح�: ثم �زّياد، توفيق

. واJÁÂ،�جمال�قعوار،�محمد�ميعاري،�عاموس�كينان،�محمود�دسو»ي�وغW:همالقاسم،�فاروق�م

بمشاركة�كل�-وساط�القومية�والوطنية،�" جمعية�إحياء�تراث�راشد�حسWن"قامت�ع�ى�إثر�ذلك�

                                                 
أيار��30،�دنيا�الرأي- دنيا�الوطنموقع��"ي©�Jراشد�حسWن�والقتال�بالكلماتالشاعر�الفلسط" ،محمد�قرانيا��- 1

2009 .  
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�الواسع �الن:ي �تراثه �من �وجزأين �الكاملة، �الشعرية �بعض�. بإصدار�مجموعته �عنه صدرت

�الداخل ��ي �النقدية �والكتب ��الدراسات �والفنون��ي�. والخارج �للثقافة �القدس �وسام منح�اسمه

  .1990عام�

  :أعماله�الشعرية

وقد�صدر�عام�" مع�الفجر: "كانت�حصيلة�الفz:ة�ال�JKأقام�فGRا�داخل�الوطن�ديوانWن،�هما

،�وعندما�اضطر�/غادرة�وطنه�استمر��ي�كتابة�الشعر،�1958وقد�صدر�عام�" صواريخ"،�و1957

�كتبه �ما �حصيلة ��فكان �-رض"ديوان �ا/طر.. أنا J©تحرمي� �القصائد" _ �من �أخرى . ومجموعة

  :وفيما�ي�ي�قائمة��Gذه�-عمال

�الفجر �د. مع �-دبية، �اللجنة �حسWن، �راشد �تراث �إحياء �.لجنة �الحكيم،�( 1979م مطبعة

  ).م1957،�القاهرةم،�1957الناصرة،�

مطبعة�الحكيم،�الناصرة،�( 1979م�.،�لجنة�إحياء�تراث�راشد�حسWن،�اللجنة�-دبية،�دصواريخ

1958.(  

�تنشر �لم �عكا. قصائد �-دبية، �اللجنة �حسWن، �راشد �تراث �إحياء �العربية�: لجنة دار�القدس

  .1979للطباعة�والنشر،�

دار�القدس�: لجنة�إحياء�تراث�راشد�حسWن،�اللجنة�-دبية،�عكا. �تحرمي���ا<طرy ... أنا��رض

vتحاد�العام�للكّتاب�والصحفيWن�الفلسطينيWن،�بW:وت،�( 1979العربية�للطباعة�والنشر،�

  ).1977منشورات�البيادر،�،�1976

ي�كتاب�واحد�عام�وقام�مركز�إحياء�الz:اث�العربي��ي�الطيبة�بنشر�أعماله�الشعرية�الكاملة��

  . ،�كما�نشرت�-عمال�الشعرية�الكاملة��ي�بW:وت1990

  :أعماله�الن.-ية

�وا/جhت �الصحف ��ي �الن:ية �الكتابات �من �العديد �حسWن �هذه�. نشر�راشد �جمعت وقد

  : الكتابات�الن:ية��ي�كتاب�من�جزأين�بعنوان
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�موزون  �فر كnم �مطبعة �حسWن، �راشد �تراث �جمع �لجنة �-ول، �القسم ��- اس، ،�1982الناصرة،

  .جزءان

  :ترجماته

� �عام ��ي �اللغة��1966ترجم �إNى �بياليك �نحمان �حييم �شعر�ون:�الشاعر�الع;:ي �من نخبة

  : كما�قام�بالz:جمات�التالية. العربية

�بياليك -1 �نحمان �ون.-ه: حاييم �شعره �من ��نخبة �الع;:ية �عن �ترجمة �تل�(، دار�دفW:�للنشر،

  º1966سيوية�و�فريقية��ي�الجامعة�الع;:ية،�معهد�الدراسات�). 1966أبيب،�

�والتمر -2 �شاعر�Gáودي�النخيل �بالتعاون�مع �ترجمها �الشعبية�العربية، �-غاني �من �مجموعة ؛

  . من�العربية�إNى�الع;:ية

�إسرائيل -3 �"ي �جريس�.العرب �إNى�العربية�.  تأليف�ص;:ي �الشاعر�من�الع;:ية �ترجمة جزءان،

  ). 1967مركز�-بحاث،�بW:وت�(

  :الخصائص�الفنية�لشعره

راشد�حسWن�من�شعراء�الفوج�-ول��ي�عهد�vحتhل،�فقد�ظهرت�بواكW:�إنتاجه��ي�أوائل�

��جراءات�. النكبة �واقع �فيه، �عاش �الذي �الواقع �استيعاب ��ي �إبداعه �الشعرية وتظهر�دواوينه

يتم�ªWالشاعر�. وأصيل�التعسفية�لhحتhل،�فيقدم�لنا�هذه�ا/عاناة�من�خhل�حس�ذاتي�عميق

�منبعWن �من �باغz:افه �حسWن �-سا�JÁÂ: راشد �تعت;:�ا/نبع JKال� �الذاتية، �والتجربة �القومي الz:اث

للعملية��بداعية،�فقصائده�ترتبط�بالوطن�والقرية�والفhح،�وتع;:�من�تجربة�ذاتية��ي�ا/عاناة�

Wن�خارج�الوطن،�عن�الشعر�ويختلف�الشعر�الذي�كتبه�راشد�حس. وا/قاومة�تحت�ظل�vحتhل

�بشروط� �محكوم �م�Gما �فكل �-سباب، �وتباين �الظروف �_ختhف �نظرا �الداخل، ��ي �كتبه الذي

فقد�وضع�الشعر�الذي�كتب��ي�داخل�الوطن�الشاعر�راشد�حسWن،�أمام�وضع�مختلف،�: خاصة

Ïي�وانعكاس�وكان�_�بد�له�أن�يتأثر��Gذا�الوضع،�ويسجل�نتائجه��ي�شعره،�راسما�رد�فعله�الطبي

  . وتمثل�الشعر�الذي�كتب�خارج�الوطن�بأبعاد�فكرية�ونفسية�حضارية�مختلفة. -حداث�عليه
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�وإNى� �والعربي J©القارئ�الفلسطي� �إNى �رسالة �يوجه �الشعري �خطابه ��ي �حسWن والشاعر�راشد

Jالعالم�:Wقالب�. الضم� ��ي �ينصب �ولكنه �وvتجاهات �الجوانب �متعدد �الرسالة �هذه وموضوع

قصائد�الشاعر��ي�الشعر�والحب�والقرية،�وقصائد�: مz:ابط�يمكن�تمثيله�بالوحدات�التاليةواحد�

�وقصائد� �والحرية، �والثورة �ا/قاومة �الشاعر��ي �وقصائد �وا/نفى، �وال²hئ �الخيمة الشاعر��ي

ويتوزع�ا/ضمون�الشعري��ي�هذه�القصائد�راشد�حسWن��ي�. الشاعر��ي�ا/دينة�و-طفال�والقرية

محور�الحياة�الذي�يكشف�عن�حب�الشاعر�للجمال�ولوطنه�وقريته،�ومحور�: محاور،��ي�أربعة

� �ومحور �ا/خيمات، �و�ي �الوطن �داخل ��ي J©الفلسطي� �معاناة �عن �يكشف �الذي " الhحياة"ا/وت

�JKال� �الكفاح �حركة �من �يجعل �الذي �للمعاناة �و�نساني �vجتما�ي �الجانب �عن �يكشف الذي

�ح �من �جزءا �شعبه �يخوضها �ومحور �العا/ية، �التحرر �الذي�" الhموت"ركة J©الوط� وهو�ا/حور

وشعره��ي�مجمله�ملحمة�. يكشف�عن�التشبث�باrرض�والثورة�والوطن�وvنتماء�لÊمة�العربية

�كمرسل� �قصائده �ويظهر�الشاعر��ي �شعبه، �مر��Gا JKال� �ا/عاناة �بمراحل �ترتبط �واحدة شعرية

�ا/ر  �مع �تواصل �عhقة �تشكيل �إليهيس�Gدف �أو�. سل �التاريخ �هو�الشعر�والشاعر، �هنا ا/رسل

��نسان� �بوجود �ترتبط J»ف� �وأشكالها، �صورها �تنوعت �وإن �واحدة �والرسالة �نسان،

�هو��نسانية �إليه �وا/رسل �وطنه، �أرض �مستق�hع�ى �حرا J©قوله�. الفلسطي� �الشاعر، ويرسل

وGÀدف�قصائده�. و�بصورة�مباشرةالشعري�كصيغة�خطابية�أحيانا�إNى�متلٍق�محتمل�أو�ضم©�Jأ

. �ي�مجموعها�لنقل�رسالة�واحدة�محدودة�إNى�ب©�Jقومه،�رسالة�ق�aÁÞحياته�العريضة�من�أجلها

وكان�بما�قام�به�من�أعمال�ونشاطات،�يسÏى�إNى�تحقيق�هذه�الرسالة�وvلªzام��Gا،�و�ي�الدفاع�

  .الطمس�والظلم�والتهجW:عن�-رض�ال�JKأنبتته،�والشعب�الذي�ينتم�Jإليه،�ضد�محاو_ت�
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  . الشعر�والحب�والقرية: عالم�الحياة

� �-ول �ديوانه ��ي �والشعر�والقرية �الحب �قصائد �-ك;:�من �القسم �الفجر"ورد الذي�" مع

  :،�والذي�كتب��ي�مقدمته�إNى�القراء�يقول 1957أصدره�عام�

ت�كل�هذا�جمعت�آ_مي�وآ_مكم،�دعمت�أفراÆي�وأفراحكم،�ذوبت�ح��Jوحبكم،�ثم�وضع"

�عبث� �من �وكأًسا �نار�مقدس �من �عطر�وجذوة �دم �من �قطرة �إليه �وأضفت �روÆي، �مرجل �ي

... الشباب،�وجعلت�من�هذا�ا/زيج�ح;ً:ا�أكتب�به،�كتبت�إليكم�rصب�الفرح�و-مل�إNى�قلوبكم�

� �أستطيع �عنz:ة... فهل �سيوف �مع �الكتاب �هذا ��ي �تلتقوا �فلن �سأحدثكم، �إخوتي �يا ولن�! �Gذا

� �القيستجدوا �امرئ �وهجWن ،Jا/تن�� �حصان �يركب �ثم �عنق، �وربطة �بذلة �يلبس �شاعرا ! .. فيه

  .1"ع�ى�أن�نستيقظ�مبكرين�لنبدأ�رحلتنا�مع�الفجر.. �ي�طريق�الشمس.. ولنسر�معا�نحو�النور 

تفصح�قصائد�هذا�الديوان�عن�حبه�للحياة،�و_�عجب،�فهو�GáدGáا�إNى�ا/حبWن�وا/تطلعWن�

  :إNى�الحرية

"� �/ن �قصائدي؟ �وما�)! أللمتأ/Wن(اهدي �أللمحبWن �أناGÀم؟ �صدى �سوى �قصائدي وما

شعري�سوى�بعض�ألحاGØم؟�أم�للمتطلعWن�إNى�الحرية،�وما�كتبت�إ_�مع;:ا�عن�إرادGÀم؟�

 .2"قصائدي�من�وÆي�هؤ_ء�جميعا،�ف«�Jإذن�ملكهم،�فكيف�اهدGáم�ما�يملكون؟

الواسع،�فقد�نجح��ي�أن�يقدم�لنا�مجموعة�يكشف�الشاعر�عن�انتمائه�إNى�عالم�الحياة�و    

من�القصائد�الشعرية�ال�JKكشفت�عن�أستار�النفس��ي�معاناة�مع�الحياة�والحب،�فحملت�فكرا�

وكان�للشاعر�مواقف�متنوعة�من�العواطف��نسانية��ي�حياة��نسان�بشكل�. وفلسفة�إنسانية

�محا �من �رئيس �محور �GØrا �ليس �خاص، �بشكل �الحب �وعاطفة �ولكن�عام، �فحسب، �الحياة ور

: وعاش�الشاعر�الحياة��ي�الشعر�ضارعا�متوس�hأن�يعرف�ع;:�كل�ا/سالك. GØrا�ينبوع�إلهام�للفن

فقد�نجح�. وكان�الحب�هو�-مل�الذي�يسÏى�به�لكي�يحقق�الحرية. الكلمة�والحرية�والحب�وا/وت

                                                 
  .19،�مع�الفجر - 1
  .ا/صدر�السابق�- 2
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هر�والظلم،�والدعوة��ي�طرح�همومه�وهموم�شعبه�وهم��نسان�العصري��ي�رفض�أساليب�الق

�والعدالة �والحب �الجمال ��نسانية�. إNى �القيم �الشاعر�هذه �قصائد �-ك;:�من �القسم ويمجد

�له� �بالنسبة �القيم �هذه �وتنبع �ضدها، �يعمل �من �بكل �وتندد �الوطن، �وحب �والجمال كالحرية

�كفلسطي©J،�من�تجربته�الخاصة��ي�فلسطWن،�أرض�الصراع�ا/نتفض�وا/شتعل�ضد�vحتhل

لقد�وجد�الشاعر�أن�الحياة�ب�hحب�موت،�سواء�كان�الحب��ي�عhقته�مع�. ع;:�سنوات�طويلة

ويعطي�الشاعر�أهمية�خاصة�للشعر��ي�. الكلمة�الشعرية�أو�عhقته�مع�ا/رأة�أو�عhقته�مع�القرية

� �-رض"ديوانه �ا/طر... أنا J©تحرمي�hي"ف�� �ويظهر�رغبته �الشعري، �القول �بساطة �فيدعو�إNى ،�

� �شعره، ��ي �حرب"التجسد �حالة ��ي �-غاني �الشعر��ي �الشعري،�"/ن �الفكر�بالنسيج �ويلتحم ،

وتتفاعل�بالشعر�أفكاره�مع�أحاسيسه،�فيطلق�الصيحات�والصور�ال�JKيتحول�فGRا��نسان�إNى�

  .شعر،�وتصبح�قضيته�قضية�شعرية

وتأخذ�. لحياة�وا/وتوا/وضوع�ا/سيطر�ع�ى�دواوين�الشاعر�كلها،�هو�موضوع�الصراع�بWن�ا

�و-مل �والغزل �الحب �من �متعددة �أخرى �أشكا_ �الشاعر�-ول�. الحياة �ديوان �إNى �نظرنا وإذا

�الديوان� لوجدناه�مليئا�بقصائد�الحب،�فلقد�أحب�الشاعر��الحياة�و-رض�والقرية،�وrن�هذا

� �بالحب �دافقة �فقصائده �-وNى، �الشباب �مرحلة �قصائد �ع�ى �احتوى �بعد(قد �حياة��فنته عام،

�النظارة� �أستطيع، �لو �قالها، �وداع، �أنام، _� �كله، �الحب J©تسق� �بhدي، ��ي �الحبيبة قلب،

�هللا �أمام �الهوى، JÁÚقا� �من �ا/زهرية، �الحب، �الشاعر�وربة �لدى�). الصفراء، �الحب �كان وإذا

�ي،�الشاعر��ي�هذه�ا/رحلة�يعكس�الهم�الذاتي،�فإنه��ي�دواوينه�-خرى�أخذ�يعكس�الهّم�الجما

�فقدان� �إNى �يؤدي �مما �vحتhل، �ظروف �عن �الناتجة � �وvقتصادية �vجتماعية �ا/عاناة هّم

الحب،�ويحكي�لنا�الشاعر��ي�العديد�من�قصائده�عن�حياته��ي�القرية�وحنينه�إلGRا�وحنينه�إNى�

� �القرية(أقاربه �ديان �حياGÀم، �رسالة �كتبت �وإذا �والقرية، ��Gذ)الحسناء �القرية �عن �وقصائده ه�،

�شعب� �بقايا �فمن �الطبقي، �السلم �الشاعر��ي �موقع �عن �تفصح ،:Wالتعب� ��ي �وا/باشرة البساطة

أصبح�كله�مستغh،�والقسم�-ك;:�من�هذا�الشعب�من�سكان�القرى،�يعمل��ي�الزراعة،�وهو�

  .شاعر�ابن�قرية،�وهو�ابن�فhح



 

 158 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

  .الخيمة�والÇnئ�وا<نفى: عالم�ا<وت

� �موضوع �الثاني �ا/حور �ا/وضوع�وتناول �هذا �تناولت JKال� �القصائد �معظم �وارتبطت ا/وت،

فقد�كتب�". صواريخ"بحياة�الفلسطينيWن��ي�ا/خيمات�وا/نا�ي،�وورد�القسم�-ك;:�م�Gا��ي�ديوان�

�أبناء� �فGRا �يعيش �كان JKال� �السيئة، �و-وضاع �الظروف �ع�ى �انتفاضا �الشعر �حسWن راشد

به��ي�الخارج،�فوصف�-حداث�اليومية�ال�JKمر��Gا�فلسطWن��ي�الداخل،�وتعاطفا�مع�أبناء�شع

�ýن�العرب،�وعن�مظاهر�العيش�الس�Wحhمن�الف�JÁÚشعبه��ي�الداخل،�فتحدث�عن�سلب�-را

  :�ي�ا/خيمات،�ويقول��ي�مقدمة�هذا�الديوان

�إخوتي" �سار�.. يا �لقد �نحو�الشمس، �رحلة �الفجر��ي �السW:�مع �ع�ى �تواعدنا �يوم أتذكرون

! وكنت�اسمع�-غhل��ي�الدرب�تتحطم،�وارى�الظhم�يغرق��ي�GØر�الكفاح! معهمبعضكم�وسرت�

�ا/شانق �ع�ى �الشعوب �علق�Gم �ظا/ون �الدرب ��ي �ا/شانق�! كان J©تب� �_�زالت �شعوب �فيه وكانت

وكان�فيه�بكاء�! لتشنق�العبودية�وتمنع�التاريخ،�وكان��ي�الدرب�جائعون�يأكلون�-مل�ويجz:ونه

  .1!"ضباعوغناء�وأسود�و 

�والحب� �-مل �من �الهازئWن �إNى �السابقة �دعوته �ع�ى �كرد �بصواريخ، �القصائد �هذه Jويسم

�فGRا� �يعيش �كان JKال� �ا/عاناة �تعكس �الديوان �هذا ��ي �تناولها JKال� �ا/وضوعات �وكانت والكفاح،

-وNى��ي�: ويسيطر�موضوع�ا/وت�ع�ى�قصائد�الشاعر،�وتنعكس�صورته��ي�وجهتWن. أبناء�شعبه

�يفرضه�ا �الذي �الظلم �ا/وت ��ي �والثانية �الخيام، ��ي �الhجئWن �واقع ��ي �يتج�ى �الذي �الذل /وت

ويتقاطع�ك�hالوجهWن�لW:سما�معا�صورة�الثورة،�ال�JKتحفر�مجراها�. vحتhل�ع�ى�أبناء�فلسطWن

لظلم�إGØا�جدلية�الحياة�وا/وت،�ال�JKيªzايد�تعبW:ها�عن�نفسها�كلما�تزايد�ا: ع�ى�جثث�الضحايا

  . وvستغhل

�مشاعر� �عن �بعد�النكبة �راشد�حسWن �نظمها JKالشعرية�ال� ويع;:�الجزء�-ك;:�من�القصائد

�بالقهر �و�حساس �و-لم �والشكوى �والحW:ة aÁÂ- .ا/تنوعة�� �ا/واقف �من �مجموعة �تناول فقد
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الظلم�من�الواقع،�وال�JKصورت�ا/خيم�وال²hئ،�وع;:�عن�موقف�واضح�مما�يعانيه�هؤ_ء�من�

�شعره�. وا/عاناة �عhقة �عن �الكhم �فإن �عطائه، �أوج ��ي �حسWن �راشد �اختطف �ا/وت �كان ول�ن

  .بالواقع�الذي�كان�يعيشه�شعبه�يبقى�واضًحا�وصحيًحا�ح�aKاليوم

�السوداء �الخيمة �ع;:�وجه �ا/وت �يعانيه�: وتظهر�صورة �ما �قصائده �الشاعر��ي �عرض فقد

ناء،�فأبسط�حقوقه�و�ي�الحصول�ع�ى�الطعام�وا/سكن�ال²hئ��ي�ا/خيمات�من�ظلم�وتشرد�وع

� �الزعz:،�(غW:�متوفرة، �تل �من �برقيتان �مخيم، �ومن �برقية، �الصفراء، �الخيمة �جهنم، أزهار�من

ويظهر�شبح�ا/وت�ع�ى�صعيد�البناء�الداخ�ي�للكلمات،�ف«�Jتع;:�من�خhل�نسق�). ال;:قية�-خW:ة

�ع�ى �قصائده �مفردات �بWن �القائمة �با/وت�العhقات �ترتبط �واضحة �نفسية �بما�. د__ت و�ي

و�ي�. حوت�من�استعارات�وتشبGRات،�كشفت�عن�بعد�من�أبعاد�ال:اء�الشعري�لدى�راشد�حسWن

�ظروف� �من J©الفلسطي� �عاناه �وما �السوداء، �الخيمة �ع�ى �-ول �الديوان ��ي �تركز�الحديث حWن

  .نان�مكان�الثورةيصف�الخيمة��ي�لب.." أنا�-رض"معيشة�قاسية،�نجد�ديوان�

�من� �يعانيه �وما �ال²hئ �حياة �تصور JKال� �وا/شاهد �الصور �الشاعر�مجموعة�من �لنا ويعرض

والقصائد�ال�JKتناولت�حياة�". صواريخ" قهر�وإذ_ل،�ويz:كز�الحديث�عن�ال²hئ��ي�ديوانه�الثاني

_²ئ،�أقول�لكم،�خ;�ªوزئبق،�كفن،�أنه�ال²hئ،�من�_²ئ�rمه،�هللا�(الhجئWن�ممزوجة�باrلم،�

وتع;:�عن�البؤس�والشقاء�والبعد،�وتظهر�كيف�تستباح�حم�aالhجئWن�) صامدون،�الحب�والفيتو

وكان�خضوع�الشاعر�للواقع�vجتما�ي�والسيا�JÁÂتحت�vحتhل،�العhمة�-ساسية�. وحقوقهم

��ي�ديوان�"صواريخ"ال�JKمªWت�موضوع�ا/وت��ي�شعره��ي�ديوان� فإن�ا/وت�." ..أنا�-رض"،�أما

�والهجرة� �فالغربة �البطيء، �عناصر�ا/وت �عنصر�من �الغربة �rن �غربته، ��ي �ذاتيا �طابعا يكتسب

� �كا/وت �الوطن، �عن �_�(وvبتعاد �بقية، �غريبا، �مات �وزير، �مذكرات �الشهداء، �مق;:ة ��ي صباح

حركة��وتجد�هذه�القصائد�لحم�Gا��ي�حركة�واحدة��ي). أعرف،�_�أعرف،�رثاء،�صدقوني،�جhء

  . الصراع�بWن�الظلم�والعدل�وا/عاناة�والحرية�والوطن،�وا/هجر�والشقاء�والثورة
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  . والغربة�لالوطن�و�طفا: عالم�الnحياة

ويتناول�ا/حور�الثالث�موضوع�الhحياة،�ويعود�القسم�-ك;:�من�القصائد��ي�هذا�ا/جال�إNى�

،�وتحدث�فGRا�عن�-طفال�والغربة�"صواريخ"القصائد�ال�JKلم�تنشر��ي�ديوان،�إضافة�إNى�ديوان�

�فلسفية� �بصمة �وتركت �شعره، ��ي �الواضح �أثرها �تركت �قد �الغربة �وكانت �والوطن، وا/نفى

�و�حساس �والعقل �القلب �لقضايا �نسيجا �الشعر�لديه �وأصبح �كتGÓا�. عقhنية، JKال� والقصائد

�لشعب JÁÂوالسيا� �vجتما�ي، �الواقع �صورة �تعكس �ا/حتل �وطنه �أصابهحول �الذي �والتمزق . ه،

�وجهان �له �يراه، �كما �وهو�ظالم�: وvحتhل �الوطن، �فهو�مستعمر�غاٍز�rرض �واجتما�ي، JÁÂسيا

�باàخر �يرتبط �وك�hالوجهWن �rبنائه، �أبناء�. مستغل �أصاب �الذي �والضياع �الظلم وتظهر�صورة

�التعسفي ��جراءات �خhل �ومن �-طفال، �حياة �خhل �من �ع�ةأمته �ونفي�كا_ستيhء �-رض، �ى

وقسوة�ا/وت�تأتي�من�حيث�أن�. وإذا�كانت�صورة�ا/وت�قاسية،�فالحياة�أق�aÁÔمنه. أبناGâا�م�Gا

  .يحرم��نسان�من�مكان�يتوق�إليه،�وعليه�أن�يتعايش�مع�حرمانه،�فتصبح�الحياة�منا�_�حياة

�للمحت �ا/ستمرة �للمحاو_ت �وكان �هو�-رض، �الGRودي �العربي �جوهر�الصراع �لhستيhء�إن ل

وأول�ما�تhحظه�عند�. ع�ى�-را�JÁÚالعربية،�ردا�عميقا�لدى�الشاعر��ي�الدفاع�ع�Gا�والتمسك��Gا

�تشW:�إNى� JKال� �والشوق، �مشاعر�الحنWن �يمثل �الذي �الرومنتيكي �ا/ناخ �هو�هذا �دواوينه، قراءة

�للوطن � �العودة �مسألة �تجاه �الشاعر�-بدية �قصائده. معاناة �من �والحب،��وتظهر�العديد -لم

� �الذات �ع�ى �وvنطواء �واليأس �والتمزق �والصراع، �عكا�(ومظاهر�القلق �العينWن، ��ي القدس

��ي�-رض �مع�-رض، �حيفا،�إNى�أورشليم، �الحنWن،�). والبحر،�إNى �عن �الشعر�تعبW:ا وهو�يكتب

�الوطن،� �عن �للحديث �يدفعان �والوحدة �فالحرمان �ووحدة، �حرمان �من �به �لحق �عما وتعويضا

ويخصص�الشاعر�قسما�.  عليه�أن�يتعايش�مع�هذا�الحرمان،�مما�يجعل�حياته�أق�aÁÔمن�ا/وتو 

الفلة�الحمراء،�من�(من�قصائده�للطفولة،�وطفولته��ي�هذه�القصائد�اختلطت�بطفولة�العالم�

،�ويتحدث�عن�أيام�الطفولة��ي�قريته،�ويتغ©�a)بhدي،�إNى�أطفال�بhدي،�وجدتكم،�طفولة�ثائر

رمز�للسhم�ونعيم�الحياة،�ويندد�با_حتhل�الذي�جعل�حياة�-طفال�مليئة�بالشقاء�للطفولة�ك

  . وا/وت،��ويشW:�إNى�الوقائع�الجزئية��ي�حياة�-طفال�وحياة�-مهات
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�ا/هجر �الشاعر��ي �بحياة �قصائده ��ي �الواردة �التفاصيل �من �العديد �هذه�. وترتبط وتدعم

فالشعور�بالغربة�واضح�) جنون،�نيويورك،�إNى�أمي(لوطن�القصائد�حلم�العودة�من�الغربة�إNى�ا

�ي�قصائده،�والحياة�بالنسبة�إليه��كحاضر�معاش�منطفئة��ي�الغربة،�وما�يطفGÜا�هو�الحرمان�

�معناه� �انتظار�يفقد ��ي �رتيب، �تمر�ع;:�زمن �بسيطة �حياة �الغربة ��ي �الحياة �وتصبح والعزلة،

�الشاعر�يجعلها. الجوهري  �لدى �الحياة �واحدا�ونضوب �بعدا �إ_ �تحمل _� �و�ي وهو��،مريرة،

 مأا/اJÁÚ،�وا/ا�JÁÚميت�بالنسبة�للحاضر،�فهو�_�يشكل�
ً
hي�مواصلة�الحياة،�و_�يع;:�إ_�عن���

  .نحيب�عميق�ع�ى�موت�فلسطWن،�وأيام�الطفولة�ا/اضية

 . ا<قاومة�والثورة�والحرية��:عالم�الnموت

وان�توزعت�قصائد�هذا�. ا/قاومة�والثورة�والحرية�:وتناول�ا/حور�الرابع�موضوعات�الhموت

" أنا�-رض�_�تحرمي©�Jا/طر"ا/حور��ي�مختلف�دواوينه،�إ_�أن�القسم�-ك;:�م�Gا�جاء��ي�ديوان�

�الفكر�والحياة� �قضايا �الشاعر��ي �فهو�يظهر�فلسفة �الحقيقة، �عن �والبحث �الثورة فهو�ديوان

zة�الزمنية�من�حياته،�واستطاع�أثناء�غربته�أن�يغوص�والوجود،�فلقد�تبلور�فكره��ي�هذه�الف:

ويفهم�الشاعر�الحب��ي�. �ي�عوالم�الثقافة�و-دب�ا/تنوعة،�وبدأ�يجد�ا/نطق�الذي�Gáديه�خطاه

هذا�الديوان�من�خhل�مبدأ�vلªzام،�ويصبح�الحب�عاطفة�يجسدها�النضال�من�اجل�الوطن،�

� �يدعو�فيستجاب �الذي �هو�الهوى �الوطن �مفهوم�فيصبح �ضمن �الحبيب �وتظهر�صورة دعاؤه،

جديد،�يتمثله�الشاعر��ي�عالم�ما�بعد�الثورة،�فالعاطفة�الوطنية�تتحد�بالعاطفة�الذاتية،�إGØا�

�راشد� �ويقول �العاطفي، �ا/ستوى �ع�ى aKح� �ثمارها، �من �شيئا �للمظلومWن �ستحمل JKال� الثورة

  :حسWن��ي�مقدمة�ديوان�صواريخ

وفتحت�قل��JومÊته�! يون��ي�وجوه�مشرقة�تشعر�بالحب�والهناءكان��ي�الدرب�ثائرات،�وع"

إNى�الهازئWن�من�-مل�والحب�!... اعزي�البؤساء�وأثور�مع�الثائرين،�واغ©�Jمع�السعداء!... ورجعت

  .1!"لعلها�تضمهم�إNى�الركب�السائر��ي�طريق�الشمس،�فإن�أبوا�فلعلها�تحرقهم! والكفاح�أقدمها

                                                 
  .نفس�ا/صدر�السابق�- 1
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لحرية،�من�الحركات�-ساسية�لشعر�راشد�حسWن،�وتتم�ªWمعالم�هذه�إن�ا/قاومة�والثورة�وا

الحركات�بمhمح�خاصة،�تراها�واضحة��ي�العديد�من�قصائده،�فا/وت�الذي�يطوق�الشعب،�_�

�ترتد� �إ_�نارا �ليس �الشعب، �ع�ى �ا/حتل �يسلطه �الذي �والظلم �ا/قاومة، �ع�ى �إ_�إصرارا يزيده

�ا �عن �دفاعا �الضحايا �وسقوط �_��،لوطنعليه، �والحرية �ا/حتل، �ضد �الثورة �و_دة ��ي يعجل

من�جسدها�عن�طريق�ا/وت،�والشعب�يتحرر�من��ر تتحقق�إ_�ع;:�طريق�ا/وت،�فالروح�تتحر 

�ا/وت �طريق �عن �كصيغة�و �.ظا/ه �القصائد، �هذه �من �العديد ��ي �الشعري �الشاعر�قوله يرسل

شرة،�وتجعل�شعره�حماسيا�تسيطر�محتمل�أو�ضم©�Jولكن�بصورة�غW:�مبا�إNى�متلٍق �تخاطبيه

:Wى�الجماهNتتوجه�إ�JKعليه�الن;:ة�الخطابية�ال.  

� �استطاع �حسWن �عن�راشد �يع;:�بعمق �وأن �الواقع، �مادة �من �تجاربه �يستقي �أن �قصائده �ي

قصائد،�الويبشر�بالثورة��ي�العديد�من��)عائدون،�القدس�والساعة( ارتباطه�باrرض�و�نسان

�القيام �ع�ى �شعبه ��Gا�ويشجع �والتعجيل �الباب�( �Gا �خداع، �ثائرة، �إNى �سفر، �ع�ى �ثورة ضد،

�تقول )ا/غلق JKال� �ا/اركسية �القوانWن �احد �من �الثورة ��ي �فكرته � �ويستمد ��ي�إ :، �التناقضات ن

ا/جتمع�الرأسماNي�تقود�إNى�GØاية�هذا�ا/جتمع،�وكذلك�فان�التناقضات�ال�JKيثW:ها�vحتhل�من�

  .   والطغيان،�تقود��ي�GØاية�-مر�إNى�الثورة�خhل�الظلم�وا/عاناة

�وكان� ��نساني، �وصوته �القومي �انتمائه �ليع;:�عن �القصائد �من �الشاعر�العديد استغل

�من� �شعبه �أبناء �وحال �ا/حتلة �-رض �خارج �العربية �ا/عارك �بWن �قصائده ��ي �طبيعيا التhحم

� �تح(الداخل �الثوار�ينشدون، �موت، �لن �آسيا �أنا، �آسيا �جميلة�من �مصرع �جميلة، �إNى دي،

:zد،�رسالتان،�برقيتان�من�تل�الزع:Wى�التحرر�)بوحNوكل�هذه�القصائد�تحدد�هويته،�ونزعته�إ�،

والقضاء�ع�ى�vستغhل،�واستطاعت�أن�تع;:�بصورة�أك:�صفاء�وعمقا�عن�ا/ضمون�-صيل�

�مب :Wتعب� �وهو �طموحا، �أك: �موقفا �تمثل �وأخذت �العربية، �التحرير �الثورةلحركة �عن . اشر

�بWن� �أشكا_�متعددة �ا/وضوع �ويأخذ �هو�الhموت، �القصائد �جميع�هذه �ا/سيطر�ع�ى وا/وضوع

�للحرية� �أو�غناء �الوطن، �عن �الدفاع �اجل �من �وموتا �نضا_ �يكون �أن �فهو�إما �وأخرى، مرحلة

ذاتية��ي�والطابع�الذي�يم�ªWموضوع�الحياة�وا/وت��ي�شعره،�هو�ارتباطه�بالحالة�ال. وا/ستقبل

ا/رحلة�-وNى�من�حياته�الشعرية�داخل�الوطن،�ثم�بدأ�هذا�vرتباط�با_نحسار،�واخذ�يرتبط�
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�والصراع� �وا/وت �الحياة �بWن �تربط JKال� �فالخيوط �لشعبه، �وvجتماعية �السياسية بالقضية

  ."أنا�-رض�_�تحرمي©�Jا/طر"بي�Gما،�تظهر�أك:�قوة�ومتانة�ووضوحا��ي�ديوانه�الثالث�

  :الخصائص�الفنية�لكتاباته�النثـرية

�امتازت� �وقد �ا/لªzم، JÁÂالسيا� �أدبه �من �أخرى �صورة �حسWن �لراشد �الن:ية �الكتابات تمثل

�والhذع �الناقد �وأسلو�Gا� بأسلو�Gا �-دبي �وبطابعها �العربي، �وا/جتمع ��سرائيلية �السلطات ضد

نشر�قسما�من�هذه�الكتابات��وقد ،الصحفا/جhت�و من�أفضل�الكتاب��ي�فقد�كان�. الخاص

�ونشر�القسم� �البhد، �داخل �وجوده �فz:ة �خhل �الفلسطينية �وا/جhت �الصحف �من �العديد �ي

�العربية �وا/جhت �الصحف ��ي �البhد �مغادرته �راشد�. ºخر�بعد �تراث �إحياء �لجنة �جمعت وقد

وتتم�ªWهذه�.  1982،�عام�»كhم�موزون «حسWن�هذه�الكتابات�الن:ية��ي�كتاب�من�جزأين�بعنوان�

� �وبأGØا �الكبW:�وا/تنوع، �بحجمها �أيضا �الوطنيةالكتابات �مواقفه �ع�ى �الضوء والقومية� تلقي

� .و�نسانية �والفجر�فقد �ا/رصاد �صحف �ضمن �مختلفة �زوايا ��ي �ا/قا_ت �من �ا/ئات كتب

� �ونشراتوا/صور � وvتحاد �-رض، �الناس�من“م�Gا �موزون "و" أفواه وÆي�"و�"الحكاية"و" كhم

�"-يام �عام �من �امتدت �طويلة �فz:ة �خhل �عديدة �وأحداث �مواقف �فGRا �تناول �عام��1948، إNى

1977 .� �وبرز �ا/قا_ت �هذه ��ي �حسWن �متمرساراشد �والصراحة��،صحافيا �بالشجاعة يتسم

لقد�استطاع�بسخريته�الhذعة�أن�ينتقد�ممث�ي�السلطة��سرائيلية،��و . و-سلوب�الساخر�ا/ؤثر

د�التسلط�و�رهاب�الذي�تمارسه�السلطات��سرائيلية�ضد�ا/واطنWن�العرب�وأمhكهم�وأن�ي
ّ
خل

�ا/حتل �الوطن ��سرائيلية�. داخل �السلطة �ممث�ي �فGRا �ينتقد JKال� �لكتاباته �نتيجة �تعرض وقد

يرتفع��ي�كل�مجتمٍع�وناٍد،�ليعّ;:�عن��ولكن�صوته�ظل�. للمhحقة�وvضطهاد�من�قبل�السلطات

�من�القضاي �خوف �دون �بآمالها، ق
ّ
�وتعل �أمته �بأهداف �الªzم �عربي �كإنسان �تؤرقه JKال� �الهامة ا

�إليه �ا/وجهة �ا/تواصلة �و�نذارات �العسكري، �الحاكم �حسWن��. GÀديدات �راشد �كتابات وتمثل

توثيقا�للحياة�اليومية��ي�ظل�vحتhل،�فقد�استطاع�من�خhل�تسجيل�مظاهر�الحياة�ا/ختلفة�

داخل�الخط�-خضر�وما�يواجهونه�من�اضطهاد�أبان�فz:ة�الحكم�العسكري،�أن��للفلسطينيWن

  .ا/ؤسسWن�للرواية�التاريخية�الفلسطينيةيكون�أحد�
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  الخاتمة

إن�رسم�البنية�العامة�للموضوعات�الشعرية��ي�دواوينه�لم�يعد�صعبا،�فا/وضوع�ا/سيطر�

� �الحياة �بWن �الصراع �هو�موضوع �جميعها �قصائده �مستوى �الصراع�ع�ى �هذا �ويأخذ وا/وت،

أشكا_�متعددة�بWن�مرحلة�وأخرى�من�حياة�الشاعر،�فا/وت�إما�أن�يكون�حبا�مخفقا�أو�غربة�أو�

ظلما�أو�ثورة،�والحياة�ترتبط�با/ا��JÁÚأو�با/ستقبل�وتغيب��ي�الحاضر،�فالقرية�موطن�الطفولة�

الرعاية�والضمان،�وبWن�الحياة�أو�عالم�الحياة�القديم،�والوطن�هو�منبع�الحب�الصا�ي�أو�وطن�

�JÁÂالسيا� �أو�القمع �أو�vحتhل �عناصر�الغربة �تعرفها �بقيود �الشعر�ترتبط �حياة �كانت وا/وت

�من�. وvجتما�ي �نوعا �شعره، ��ي �ورسالته �الشاعر�للحياة �مفهوم �يصبح �-ساس �هذا وع�ى

  . العhقة�الجدلية�بWن�الحياة�وا/وت�والhحياة�والhموت

�الرؤي �حسWن��Gذه �راشد �قصائد �موضوعات �بWن �تقوم JKال� �العhقات �فهم �يصبح �البنيوية ة

وعيا�للعhقات�ال�JKتقوم�بWن�ا/كونات�النفسية�والسياسية�وvجتماعية�للشاعر�وا/جتمع�الذي�

�vحتhل،� �تحت �وا/عاناة �بالظلم �لدى�الشاعر�هو�الشعور �ا/حرك �الفعل �كان �لقد �فيه، يعيش

وكان�الحرمان��ي�الغربة�من�الدوافع�. هو�الذي�يدفعه�إNى�أحضان�ا/وت�وكان�هذا�هو�الشعور 

  . إNى�طلب�حياة�جديدة،�ولم�يكن�هذا�ممكنا�إ_�عن�طريق�الرفض�والثورة

�لحياة� �ا/عاصرة �العربية �القراءة ��ي �بحضورها �الن:ية �حسWن �راشد �كتابات ªWوتتم

 :Wببص� �يتمتع �كان �فقد �والخارج، �الداخل ��ي �النبوءةالفلسطينيWن �حد �النضوج �من �بلغت . ة

واستطاع�بالكلمة�ا/كتوبة�ن:ا�ومقالة،�أن�يع;:�عن�رفض�الشعب�الفلسطي©�Jللواقع�ا/فروض�

�ساخر� �بأسلوب �وندد �والفقراء، �والفhحWن �والعمال �-طفال �باسم �ناطقا �يكون �وأن عليه،

ورغم�أنه�كان�مق��hي�. �يباÝقطاع�والقيادات�التقليدية،�وعالج�الصراع�الطبقي�والظلم�vجتما

وقد�صدرت�. كتاباته�إ_�أنه�ترك�تأثW:ا�كبW:ا�ع�ى�جيل�كامل�من�الشعراء�والنشطاء�السياسيWن

مجموعة�من�الدراسات�والكتب�النقدية�حول�إنتاجه�vستثنائي،�إ_�أن�ما�كتب�عنه�حº�aKن،�

  .   لم�يوفه�حقه�من�vهتمام�والتقدير
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  جوع�إل]Zامراجع�أخرى�يمكن�الر 

 : الكتب  - أ

�أبو�ال �فرج �ع�ي �حس,ن. حسن، �أشعار�راشد �"ي �للمصادر�وحقوق�. قراءة J©ا/ركز�الفلسطي

  .2000ا/واطنة�والhجئWن،�الضفة�الغربية،�

الوكالة�العربية�: الزرقاء. إlى�الواقعية�ةمن�الرومانسي: راشد�حس,ن�الشاعر. حس©J،�محمود

  .1985للنشر�والتوزيع،�

�قسطندي �حس,ن. شوم�ي، �شعر�راشد �"ي �وا<وت �الحياة �الz:اث،�: الطيبة. جدلية مركز�إحياء

1996.  

Boullata, Kamal. Ghossein, Mirene. The World of Rashid Hussien, a Palestinian 

Poet in Exile. Detroit, Association of Arab-American University Graduates, 

1979, AAUG Monograph Series no. 12 

 ا<قاyت  -  ب

،�موقع�"الشاعر�الفلسطي©�Jراشد�حسWن ثhثون�عاما�ع�ى�رحيل: شاعر�-رض. " أفندي،�تيجان

  .2008تشرين�الثاني��17،�العرب

�عبد �نواف �حسWن.  حسن، ��ز مرك. رائد: راشد �الطيبة، �العربي، �الz:اث ��20إحياء ،�1990أيلول

  .أخبار�بلدنامنتدى�

�أسمهان �ع�ى. "خhيله، �جاء �الشعر�مستعجh.. عجل�rنه �"كتب �منتديات �بنورة، شباط��15،

2004.  

  .2007كانون�-ول��18،�أخبار�بلدنا�منتدى. إعراب�ال�Gاية. خوري،�الياس

- دنيا�الوطن،�"بنيويوركعاما�ع�ى�رحيل�الشاعر�الفلسطي©�Jراشد�حسWن��30. "وديععواوده،�

  .2007نيسان��24،�دنيا�الرأي

�سامي ��. "مسلم، �حسWن ب�راشد
َّ

�الـمعذ �و�نسان �الـمقاوم �الشعر �فارس �الثhثWن �ذكراه ي

  .2007آذار��26،�دنيا�الوطن-دنيا�الوطن،�"باÝنسانية

�القادر�حسWن �عبد �ترب�Gا. "ياسWن، �من �اقتلعت JKال� �" الشجرة �العربيصحيفة وموقع��القدس

  .2008تشرين�الثاني��17،�العرب
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  ���Éصوت�شعري�حداثيرشدي�ا<ا

  فهيم�أبو�ركن

  مقدمة

،�تلقى�دراسته�vبتدائية��ي�مدرسة�-خوة،�والثانوية��ي�1الشاعر�رشدي�ا/ا�JÁÚابن�مدينة�حيفا

�حيفا �جامعة �ففي �-كاديمية �أما �العربية، �-رثوذكسية �اللغة�. الكلية �موضو�ي ��ي تخصص

التعليم�كمعلم�ونائب�للمدير�ثم�كمدير�لثانوية�ثم�عمل��ي�سلك�الz:بية�و . العربية�وآدا�Gا�والتاريخ

  .ا/تن���Jي�حيفا�ح�aKخرج�للتقاعد

للثقافة�ليواصل�عطاءه�-دبي�والz:بوي،�وقد�ترجمت�بعض�قصائده�إNى�" البيت"أقام�مؤسسة�

  .الع;:ية�والفرنسية�وvنجلªWية

ا�يعتمل��ي�رشدي�ا/ا��JÁÚي�-صل�من�قرية�اجزم�ا/هّجرة،�وقد�اتخذ�الشعر�مhذا�ل يع;:�به�عمَّ

   .GÀاهو�ترجمة�ا/شاعر�وإثار �بالنسبة�إليه�الشعر نفسه�من�الحنWن�والحب�والوفاء،�rن�

                                                 
�ا/�- 1 �اجزم �قرية �من �-صل �وهو��ي �حيفا، �مدينة ��ي �يسكن JÁÚا/ا� ��ي�. هجرةالشاعر�رشدي �vبتدائي درس

� �حيفا،�" -خوة"مدرسة �جامعة ��ي �و-كاديمية �العربية، �-ورثوذكسية �الكلية ��ي �الثانوية �دراسته a»أن� ثم

عاما؛�معلما،�نائبا��27عمل��ي�سلك�الz:بية�والتعليم�مدة�. متخصصا��ي�موضو�ي�اللغة�العربية�وآدا�Gا�والتاريخ

  .بتدائية��ي�حيفاv " النور "للمدير�ومديرا�/درسة�

� �مؤسسة �" البيت"أنشأ �بيت �نشاطات �ع�ى �متطوعا �وأشرف �إدارة�. الثقافية" الكرمة"للثقافة ��ي �عضوا ُعWن

�جمعيات �إدارة ��ي �كعضو �يشارك �والفنون، �للثقافة �الشعبية �اللجنة ��ي �وعضوا �حيفا ��ي �البلدي : ا/سرح

�"مساواة" ،"JÁÂالدرا� �"التوجيه �الحوار�الث"و" -فق"، �ومجhت؛�". قا�يمنتدى �صحف �عدة ��ي �-دبي نشر�نتاجه

�الشرق  �ومجلة �مواقف �مجلة �العرب، �كل �ا/قال، �فصل �ºن. كا_تحاد، aKالكلمات: "أصدر�ح� Jفم� ��ي ،�"مالحة

شارك��ي�عدة�". حديث�العلم"و�" مفاتيح�ومنازل�الكلمات"،�"عتبان�لعودة�زمن�الخروج"،�"GÀاليل�للزمن�ºتي"

�مشz:كة �و�نجلªWيةترجم. أعمال �الفرنسة �الع;:ية، �اللغات؛ �إNى �قصائده �بعض �العام�. ت وهو�عضو�vتحاد

الشاعر�رشدي�ا/ا�JÁÚمªzوج�وله�ولدان؛�شادي�وربيع،�وأربعة�أحفاد؛�لب©a،�رشدي،�أمW:�. للكتاب�العرب�والGRود

  .وميا
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إثارة�الشعور�و�حساس�مقدمة��ي�": الحديث�النقد��دبيمحمد�غنيم�Jهhل��ي�كتابه�. يقول�د

�ا/سرحية �من �النقيض �ع�ى �الفكر، �إثارة � .1"والقصة�الشعر�ع�ى �للشعر��هذا�ازدادلقد الفهم

�شعر�الحداثة ��ي �خاصة �ووضوحا، ��ي��عمقا �مم�ªWومفضل �الشاعر�كأسلوب �إليه �يلجأ الذي

�نتاجه، �ذلك��معظم �ومع �شرط، �و_�يكبحه �و_�يكبله�قيد، �قانون، �_�يحدده �الشعر�الذي هذا

  .غربلة�جيده�من�رديئه�وسمينه،�ويعرف�النقاد�ه�ªبWن�غثأن�يمWّ �أو�القارئ �يستطيع�ا/ستمع

ونحن��ي�هذه�الدراسة�أمام�شاعر�اطلع�ع�ى�الثقافات�العربية�و-جنبية،�ودرس�تراث�-مم�من�

�الشعبية �الحكايات aKوح� �بالتاريخ �مرورا �الدين، �رشدي�. -ساطW:�إNى �ع�ى �فرض �الزخم هذا

ف
ّ
تتمازج��رمزية بنياتي�بلتأت ا/جتمعات و�ي�_  �ي تكدست الJK القديمة ولوجياثا/ي�أسلوبا�وظ

فGRا�الرموز�التاريخية،�-سطورية،�الz:اثية�والدينية،�وليخرج�إلينا�الشاعر�بنتاج�خصب�عميق،�

_�يسلم�مفاتيحه�و_�ُيروض�من�القراءة�-وNى،�بل�يحتاج�القارئ�إNى�أك:�من�مراجعة�لس;:�أغوار�

وكما�. أو�اكتشاف�ما�وراء�كلماتهمعانيه،�وفك�إيحاءات�رموزه�والوقوف�ع�ى�كنه�ا/غزى�فيه،�

�نوفل �: "2قال �ا/نهج �با_متدادات�) ا/يثولو²ي(�ي �الفنية �الصورة �اتصال �أمام �ا/جال �يفسح ما

� ��ي �rن �والعا/ية، �ا/حلية �والبعيدة، �القريبة �الطبيعة�) ا/يثولو²ي(-سطورية �قوى إلباس

  ".ل�-حياءوظواهرها�ثوب�الحياة،�كما�أن�فGRا�نسبة�أعمال�تشبه�أعما

  توظيف�الرمز

 القدماء الفhسفة وعالجها الجمال، علم ع�ى القدم منذ ارتكزت إنسانية ظاهرة Jالف© �بداع

�و  �ي وتنضوي  آخر، إNى طور  من تنتقل �Gا وإذا ا/جرد، التعليل ضوء ع�ى فكريا  نظرياتمدارس

  .�نسانل والبيئية vجتماعية الظروف لتطور  تبعا متنوعة، ومذاهب مختلفة

�ال �العناصر �يستعمل �وعندما �والنظريات، �ا/دارس ��Gذه �ملم JÁÚا/ا� �رشدي �رمزيةالشاعر

والتاريخية�و-سطورية�والz:اثية�والدينية��ي�شعره،�فإنه�يع;:�بذلك�من�جهة�عن�تعقيدات�هذا�

�الطبيعية� �الكوارث �جراء �الجما�ي �بالفناء �وال�Gديد �والخوف �والقلق �عصر�vغz:اب العصر،

                                                 
  ).ت.GØضة�مصر،�د: القاهرة( النقد��دبي�الحديثمحمد�غنيم�Jهhل،��1
 .188،�)1995الشركة�ا/صرية�العا/ية�للنشر،�: القاهرة( أصوات�النص�الشعري حسن�نوفل،�يوسف��2



 فهيم�أبو�ركن  رشدي�ا<ا���Éصوت�شعري�حداثي

 171 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

�ا/صW:�وال �وترقب �الوجود �معاني �عن �البحث �ا/تواصلة، JÁÂوا/آ� �والحروب �النووية تجارب

�ا/دارس،� �تلك �من �ارتشف �الذي �ا/ثقف، �القارئ �يخاطب �فإنه �أخرى �جهة �ومن الغامض،

�hوا/طلع�مثله�ع�ى�رصيد�وافر�من�حضارات�وثقافات�الشعوب�ا/ختلفة،�وربما�يبعده�هذا�قلي

وكما�يقول�منW:�توما��ي�مقالته�التحليلية�حول�! عد�القارئ�العادي�عنهعن�القارئ�العادي�أو�يب

برز��ي�القصيدة�بامتياز�العنصر�الرمزي�بكل�تداعياته�وأبعاده�: "1"شمال�لحجر�vنتظار"قصيدة�

��ي� JÁîتستع� JKوال� �ال�JK_�تخلو�من�الغموض �قصائده �معظم �الشاعر��ي �عودنا �كما وإيحاءاته

  ".لقارئ�لفك�رموزها�وكشف�خباياهاكثW:�من�-حيان�ع�ى�ا

� �قصيدة �الشاعر��ي �اعz:اف �ذلك �ع�ى �(ومثال �القيامة" عبيد"والخاسرون �يوم �دائم��2!)إNى بأنه

  :التساؤل،�يحاور�ذاته،�وقد�حار��ي�التيه،�ويع;:�عن�ذلك�بقوله

  واقف�أنا،"

  أقرع�باب�-سئلة

  فككت�لساني�عقدة�،

  كانت�مزمنة

  ..."rحاور�دواخل�ذاتي

  :يقول �ثم

  !!نعم"

  أنا�هو�يا�حديق�JKالذي

  ..."�ي�التيه�قد�حارا

�،ªWم:zمن�التلميح�وال�:Wالشاعر�بالكث� هذه�-سئلة،�الحوار�مع�الذات�والحW:ة��ي�التيه�يع;:�ع�Gا

  :وببعض�الغموض�الذي�يجعل�فهم�القصيدة�عسW:ا�و�ي�نفس�القصيدة�يقول 

                                                 
 ).2010آب�( G 15تحاد،�"للشاعر�رشدي�ا/اJÁÚ) شمال�لحجر�vنتظار(تأويل�الرمز��ي�قصيدة�"منW:�توما،��1
2��،JÁÚعبيد(والخاسرون�"رشدي�ا/ا (ى�يوم�القيامةN36مج��3 الشرق ،�مجلة�!"إ�،) 105،�)2006أيلول،�-ز تمو. 
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":Wولم�أزل��ي�هذا�الطريق�أس  

  "والضÃى"أقرأ�

  "العصا"وأهّش��Gاتيك�

  "ليh"أهشُه�

  "سجا"لي�hإذا�

  وبWن�سؤال�وسؤال

  "أسÏى" "ماء�الب�:"إNى�

  دليل�_ءاتي��ي�التيه�قد�حارا

  يسW:" القطيع"يوم�ترك�

  .أن�درب�الوصول�قصW:�- مؤمنا�

  !!أعلن�Gا

  ..."خاGØا�آدم�انسحبت�تّوا" عدن"ومن�

�تو  �وك:ة �ا/قطوعة، �هذه ��ي �الرمز �كثافة �الد__ت�نhحظ �ذات �-سماء �أو �الكلمات ظيف

  .ا/ختلفة؛�دينيا�وتاريخيا،�مما�يجعلها�تجنح�إNى�الغموض�وحG���aKام،�وتصّعب�عملية�الفهم

� �ديوان ��ي �ورد �ما �والدينية �الz:اثية �والد__ت �الرموز �استعمال �ك:ة �آخر�ع�ى مفاتيح�"ومثال

حفيدك�" "طأGáا�ا/تن�J" سدرة�النبوة: "38 ص!!) ح�aKيعود�ا/تن�J(�ي�قصيدة�" ومنازل�الكلمات

�الخليفة" "سرير�ا/لك" "خªWران" "سالومي" "الكندي �ا/عمدان" "رأس �الطوائف" "رأس " ملوك

كل�هذه�الرموز��ي�قصيدة�قصW:ة�تثقل�ع�ى�القارئ�" غارا" "نبيا" "زمن�الردة" "رشيدا�ومأمونا"

  .العادي،�تجعل�من�الرمز�غموضا

ليس�جديدا�من�ناحية�التناول�وvستعمال��ي�تاريخ�لغتنا�وحركتنا�-دبية،�ومثل�هذا�الغموض�

 ما فهميُ  _ لم: أجاب يفهم؟_� ما تقول  لم: ئلُس  حينما �ي�هذا�السياق�تمام يأبومشهورة�مقولة�

   يقال؟
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  تعدد�القراءات

ِتب�لُيقرأ�أك:�منه�لُيسمع،�وتكرار�القراءة�من�قبل�
ُ

قارئ�معWن�يكشف�مªWة�الشعر�الحديث�أنه�ك

�:Wى،�فكيف�إذا�أعاد�القراءة�وكّررها�عدد�كبNله�معاني�جديدة�لم�تخطر�ع�ى�باله��ي�القراءة�-و

�تراثية� �دينية، �اجتماعية، �قومية، �ثقافية، �خلفيات �من �قارئ �كّل �يحمله �ما �مع �القراء، من

  . الشعر�الحديث�_�ُيرتجل�كالحداء�أو�الزجل�الشع�J. وغW:ها

� �ا"و�ي �إطhقاعا/نا �_�ُيرتَجل �أو�باrحرى، �إ_�نادرا، �الشعر�ُيرتَجل �_�نجد فهو�مسألة�. لراهن،

�وورقة �حرفيا. ريشة �قصائدهم �تسمع _� �معاصرون �شعراء �ثمة �يكون �أن �كتGÓا�. ويجب لقد

�مشجعWن �ناشرين �قبل �السر�من ��ي �وقرئت �ونشرت �وطبعت �فن�. الشاعر، �اليوم �شعرنا إن

،�وهذا�_�نجده�1"ارجة،�ويتطلب�درجة�من�التبصر�جد�مرتفعةمكتوب،�وأصعب�من�الكلمة�الد

�ا/تسرعة� �و-حكام �الشعارات �إطhق �عملية �يسهل �مما �نقادنا، �وبعض �قرائنا، �الكثW:�من لدى

  .   ع�ى�بعض�شعرائنا

�بل� ،JÁÚا/ا� �الشاعر�رشدي �قصائد �يم�ªWّمعظم �الذي �وا/ركب، �الz:م�ªWا/كثف �إNى باÝضافة

� �الغموض، �ذاك �إمكانية�بسبب �مع �الواحد، �للنص �قراءات �عدة �تنتج �أن �الطبيÏي �من فإن

تفسW:ه�ع�ى�أك:�من�وجه،�مما�يجعل�من�دواوين�وقصائد�رشدي�ا/ا�JÁÚصورا�ونصوصا�تزخر�

�حداثوية� �برؤيا �وتغلف ،:Wو-ساط� �الz:اثية �بالنصوص �تستشهد �حWن ،
ً
hمث� �الدينية با/عاني

،�مما�يكسGÓا�ألقا�وتوهجا�خاّصWن،�يفرض�ع�ى�القارئ�وبأسلوب�بعيد�عن�التقريرية�الكhسيكية

��Gذه� �والتمتع �النصوص، �هذه �إNى �خhلها �النظر�من �ليستطيع �سميكة �ثقافية �نظارة استعمال

  .الحلة�ا/مªWة

_�نريد�أن�ندخل��ي�هذه�العجالة��ي�النقاش�حول�أهمية�دور�ا/ؤلف�ودور�القارئ��ي�التلقي،�بل�

�إ �تتج�ى �كيف �نرى �أن �ورموزه�نحاول �الشعرية، �تجربته �خhل �من �الشاعر�الفنية سقاطات

                                                 
: بW:وت. (ميشال�سليمان: ترجمة. دراسات�ماركسية�"ي�الشعر�والروايةجورج�طومسون�وفhديمW:�دني;:وف،��1

 .45،�)1974دار�القلم،�
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� �أن �خاصة �تعاNى"وإشاراته، �قوله �ومنه �خفيا، a©مع� �به �تريد �جليا �لفظا �تطلق وفرش�{: �شارة

   1".إشارة�إNى�نساء�كرام} مرفوعة

� �قصيدته hمث� �انتصارا"ولنأخذ �نسz:ق �حداث�Gم �فزاعة �!" من �ديوان �ومنازل�"من مفاتيح

  :27كيف�صاغها�فكرة�وأسلوبا�ومع©a،�بالتلميح�والرمز�حيث�يقول�صفحة�و �2"الكلمات

ة(   أن�تحاكي�طاحونة�َجدَّ

ق�قمحا�وحجارة   ورÆى�تعتَّ

  يا�رفيق�درب�اخz:ناه�سويا: وتقول 

  بوليفيم�ضيع�

  !رجوعا؟" أوديس"

.....  

  وخلنا�سندبادا

  �ي�خضم�ا/نا�ي

  ...و�ي�التيه�والسفر

  لم�تزل�بعيدة" صخرة�بطرس"

  بيننا" رمية"_�

  "!!حجر"و_�

  واترك�شهرزاد

  "عقدة"_�تفك�لها�

  ....)ليh" شهريار"وخل�

�Gذا�الحرص�البادي�جليا�_ستعمال�الرموز�ول�شارة�الذكية�يخاطب�الشاعر�قارئه،�وقارًئا�عاديا�

� �بـ �يسمع �لم �الظن �أغلب �وع�ى �طبعا �لكنه �بالسندباد �سمع �ربما �عادية �ثقافة أو�" بوليفيم"ذا

                                                 
 .131،�.ن،م�1
2��،JÁÚء،�: حيفا( مفاتيح�ومنازل�الكلماترشدي�ا/اJÁß22،�)2005مكتبة�كل�.  
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 الوحشهو�) Polyphème(أن�بوليفيم�: ولتوضيح�الصورة�يجب�ع�ى�القارئ�أن�يعرف". سأودي"

��.بوسيدون  ابن �غريقية، -سطورة �ي شراسة -ك: �فثمة �عفوا �رمز�السندباد �يرد  تشابهولم

:Wن كبWن، الجبارين العمالقة أحد مع السندباد اختلف حينما ،وديسيوسأو  السندباد بWا/توحش 

 بوليفيم، الجبار العمhق عن كثW:ا بعيدة غW: مغامرة الهرب، من ليتمكن عينيه فقء Nىإ واضطر

  .وديسيوسأ واجهه الذي

  :وحWن�يقول�الشاعر

  ...و�ي�التيه�والسفر(

  )لم�تزل�بعيدة" صخرة�بطرس"

ليكثف�من�تأثW:�النص،�ففي�حWن�يعرف�بعض�القراء�ما�تشW:�إليه��1هنا�يوظف�الشاعر�التلميح

�الرمو  �لكثاف�Gاهذه �ºخرين �القراء �بعض �ع�ى �عصية ��يحاءات �تبقى �يأتي�. ز، �أخرى، بكلمات

�أردنا�أن�نتوسع��ي�تحليل�هذا� الرمز��ي�شعر�رشدي�ا/ا�JÁÚأعمق�من�ظاهر�الكhم،�فمث�hإذا

hات�ا/ختلفة�لهذه�الجملة،�و/اذا�قيلت،�فمث:Wى�التفسNيقصد كان ماذا: الرمز�بالذات،�نصل�إ 

 قال ،2)كنيسaK بِن ا الصخرة هذه وع�ى. بطرس أنت: ( الرسول  لبطرس قال حWن يحا/س السيد

 :قائh العظيم اعz:افه التhميذ حضرة ي� الرسول  بطرس أعلن حWن العبارة هذه ا/سيح السيد

 التhميذ علنهأ يالذ يمان�  :بالصخرة يقصد ا/سيح السيد وكان،�3)يالÃ هللا ابن ا/سيح هو أنت(

 ي� كما - كثW:ة أدلة الجديد العهد و�ى. قط نفسه بطرس شخص وليس الرسول  بطرس شخص ي�

 ثم،�الكنيسة بناء ي�  -  الزاوية حجر - JساÁÂ-  والحجر الصخرة هو ا/سيح نأ ع�ى - القديم العهد

 الكاثوليكية الكنيسة أن بالذكر وجدير. وتأسيسها الكنيسة بناء ي� أعمدة أو كأحجار التhميذ جاء

                                                 
�الدكتور " التلميح" 1 �أشار�إليه �كتابه�مصطلح ��ي �أبو�خضرة �ZÊا: فهد �يتصل �وما �الشعرية : م.د( السرقات

� �مواقف، �)2006منشورات ،97�hقائ� �أو�: "وعرفه �معلومة �قصة �إNى �له �نص �يشW:�الشاعر�أو�الناثر��ي هو�أن

 ". حادثة�مشهورة،�أو�بيت�شعر�محفوظ�أو�مثل�سائر،�ع�ى�جهة�التمثيل،�دون�أن�يفصل��ي�ما�أشار�إليه
2 )�aK18: 16م( 
3 )�aK16: 16م(  
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. كنيسته ا/سيح علGRا أسس JالK الصخرة هو بطرس نإ :ل و قت ذإ آخر تفسW:ا ياتº  هذه سرتف

 حقيقة ع�ى رتكز،�تا/سيحية ساسأ أGØا ا/قدس الكتاب تعاليم تدل�حسب" صخرة�بطرس"إذن�

�لذلك�ا/جيدة ياتº  من مجموعة �ي علينا تطل الحقيقة وهذه .بشرية _ لهيةإ الصخرة نأ ،

ز�هنا�بعدا�_هوتيا�من�الصعب�ع�ى�القارئ�تفّهمه�إذا�لم�يكن�يعرف�خلفيته،�ويبدو�يكتسب�الرم

  .أن�الشاعر�قصد�التلميح�إNى�أن��نسان�ما�زال�بعيدا�عن�الحقيقة�الhهوتية

���Éاللغة�"ي�شعر�رشدي�ا<ا  

�الخليل �يجوز�: "قال _� �ما �فيه �جائز�لهم �شاؤوا، �كيف �فيه �يتصرفون �الكhم �أمراء الشعراء

�وتعقيدهل �اللفظ �تسهيل �ومن �وتقييده، a©ا/ع� �إطhق �من �القدماء. 1"غW:هم �روح،�: "وقال a©ا/ع

ويhحظ�ا/تمعن��ي�شعر�رشدي�. ،�فيجب�إذن�أن�يكون�توافق�بWن�ا/ع©�aواللغة"واللغة�جسد

�بالشاعر�تع;:�عن� �خاصة �لغة �إNى �-خW:ة �ا/راحل ��ي �يصل �اللغوي �أسلوبه ��ي �تطورا JÁÚا/ا

القصائد�بشكل�مhئم�لÊفكار�ال�JKتحملها�والخواطر�ال�JKتجيش��Gا،�ف«�Jلغة�فصيحة�مضامWن�

_�يطّعمها�بالعامية�أو�ا/حكية،�بل�يك:�من��يحاءات�الz:اثية�العريقة،�أو�الدينية،�لتصبح�لغة�

�كيف� �يعرف �أنه �كما �للجمل، �العادي �البناء ��ي �القارئ �يتوقعه �عما �تختلف �ممªWة الشاعر�لغة

ل��مكانات�البنائية�للجملة�ليصيب�التعبW:�الصحيح�وا/قصود،�حيث�نرى�مث��hي�قصيدة�يستغ

استعما_�بسيطا�ولكنه�مغايرا�/ا�يمكن�أن�نتوقعه،�إذ�يقول�..." يوسف�العصري�يقرأ�الحلم�"

  : 12ص

  نامت�لنا�شمس�

  ...وغفا�لنا�قمر

  !!!  وأمام�دار�لنا�مّروا

©�aالذي�أراده�الشاعر،�وهنا�أراد�الشاعر�أن�يؤكد�ا/لكية�فكرر�هذا�vستعمال�الخاص�يفيد�ا/ع

عدة�مرات��ي�هذه�القصيدة،�وللتشديد�أك:�فصلها�وقدمها�مرتبة�قبل�الفاعل،�فلم�" لنا"كلمة�

rنه��ي�هذا�البناء�كان�سيعّ;:�عن�ا/لكية�بصورة�" دارنا"أو�" غفا�قمرنا"أو�" نامت�شمسنا: "يقل

                                                 
1�J»91،�)2003دار�الحديث،�: القاهرة( ا<ستطرف�"ي�كل�فن�مستظرف. -بشي. 
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�:Wل�الضمhا/تصل،�بينما��ي�البناء�-ول�يكون�له�الوقع�-قوى�و-شد��ي�نفسية�أضعف�من�خ

القارئ،�ويجعل�من�الصورة�الشعرية�لوحة�تحقق�الدهشة�لدى�القارئ،�وتستثW:�خياله�ليفّعله�

  . وتحقيق�الدهشة�وتفعيل�الخيال�من�أهداف�الشعر�الرئيسة. �ي�عملية�التلقي

  العناوين

أخرى�لدى�الشاعر�رشدي�ا/اJÁÚ،�ففي�حWن�نجد�العناوين�لدى�العناوين�الطويلة�مªWة�خاصة�

معظم�الشعراء�قصW:ة�مخªzلة،�نجد�عناوين�ا/ا�JÁÚتتألف�من�جمل�طويلة،�وإذا�أجرينا�مسحا�

�إNى�
ً
hمث� �نظرنا �فلو �ومخªzلة، �مقتضبة �قصW:ة �الشعراء �قصائد �عناوين �معظم �نجد بسيطا

 أحبك ،حب أجمل،�غزل  أبيات،�أبي،�هللا عبد .. آه( :قصائد�محمود�درويش�نجد�هذه�العناوين

�-سW: أغاني ،أعراس ،الزعz: أحمد ،أك: �أغنية،  ،هناك من أنا ،عينيك ظل إNى آت أنا ،أمل،

�أمي إNى ،أعدني إل«J ،غزv أهدGáا �عند). اعتذار ،القارئ  إNى، �نجد �مثل�  كذلك �القاسم سميح

�العناوين �الدروب أغاني: (هذه �ا/أساة جيل، �زال ام، �rننــا، �الدم أمطار، �أطفال، ..!  غرباء،

�الناقصة القصيدة �الدموع بوابة، �أنتيــجونا، �الكثW:)بابل، �وغW:ها �طويلة�. ، �عناوين �ثمة طبعا

�لدى� �كما �مªWة �_�تشكل �العناوين �هذه �ولكن �مشهورين، �لشعراء �وهناك �هنا �القصائد لبعض

�أخذ �إذا �الفرق �نلحظ �أننا �إذ ،JÁÚا/ا� �رشدي �رشدي�شاعرنا �قصائد �لعناوين �-مثلة �هذه نا

� �ديوان �من �ا/ثال، �سبيل �ع�ى JÁÚالخروج"ا/ا� �زمن �لعودة �. _": "عتبات
ّ

�جف �صلبكم _�تقل

�عيل �إبراهيم"و�" وص;:كم �يا �سكينك �تحت �الوطن"و�" قديس �لقدر�يطبخ �-ثا�ي و�" ثhثيات

يأتيك�من�صhة�"و�" ر�أيام�السفرا/تن��Jوا/لك�الضليل�وآخ"و�" ناداها�فكانت�علينا�بردا�وسhما"

أك:�من� ... /دينJK: "بعض�-مثلة" مفاتيح�ومنازل�الكلمات"ومن�ديوان�" . عشتار�مزمور�الخhص

! - برلWن��–حائط�! نسلك"و�" -هناك��-إNى�ُنخيلة��- هنا��–برقية�من�زيتونة�"و�" عريس�ليلة�الدخلة

� �كنعاننا ��ي ��–قام �معو !! عنصريا�–حفيدا �الغضبثhثية �أوتار�"و�" ل �ع�ى �يعزف �زرياب عاد

ونماذج�أخرى�تدل�ع�ى�أن�الشاعر�كان�يعاني�من�ازدحام�ا/عاني��ي�مخيلته�!!" نخيلك�يا�عراق

��ي�عنوان�مhئم،�وقد�جاء�العنوان�كجزء�_�يتجزأ�من� أثناء�و_دة�القصيدة،�فيحاول�اخªzالها

  .ا�كما�يفعل�كثW:�من�الشعراءالقصيدة،�فلم�يأخذ�جملة�من�القصيدة�ليعتمدها�عنوان
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  ا<ضمون 

�عدة� �يطرق �أنه �وجدنا JÁÚا/ا� �رشدي �نتاج ��ي �أو�القصائد �الدواوين �مواضيع �إNى �نظرنا �إذا أما

�ذلك� �ع�ى �يساعده �_ئقة، �مساحة �موضوع �لكل �مخصصا �ووطنية، �إنسانية �كلها مواضيع،

�ى�مساحة�زمنية�طويلة�مشواره�الطويل�الذي�قطعه��ي�كتابة�الشعر،�وكثافة�إنتاجه�ا/نتشر�ع

  .وا/نشور��ي�مختلف�ا/جhت�-دبية

ففي�كل�قصائده�يخاطب�! إننا�_�نجد��ي�نتاجه،�خاصة�ا/تأخر�منه،�قصيدة�عاطفية�أو�غزلية

�حيث� �ا/ختلفة، �وأنحائه �/ناطقه �الهمس �خhل �من �والوطن �والفكر، �العقل الشاعر��نسان،

�الو  �هذا �تجاه �مشاعره �والشغف �الحب �لرموزه�يغلف �مناجاته ��ي �طاهرا �ويظهر�عشقا طن،

�واستعما_ته� �الزوايا، �مختلف �ومن �ا/ناطق �كافة �من �والطبيعية �الz:اثية �الدينية، وأساطW:ه

�ومدنه �قراه �يذكر. rسماء �: مث�hنجده �يبوس �حطWن، �يافا، �وحيفا،�"القدس"عكا، �أورشليم، ،

�ي�" محمد�جمال�الدرة"فل�الشهيد�ويك:�من�ترديد�أسماء�لشخصياته�ورموزه،�فهو�يخاطب�الط

  :فيقول �1)شهادتنا" درة("قصيدة�خاصة�بعنوان�

�البيت( مَّ
ُ
  أ

  يا�رحما�يحتضن�الديمومة

  طريق�النصر�محطات

  وجيفارا�يعرف�خندقه

***  

  جيفارا�زرع�رسالته

  "...) درتنا"واليوم�نعطيه�

                                                 
1��،JÁÚتيرشدي�ا/اvاليل�للزمن�Z¾ )ء،�: حيفاJÁß22،�)2002مكتبة�كل�.  
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،�كما�أنه�1الحرية و ةلاللعد زارم صبحالذي�أ" جيفارا"الرمز،�وبWن�" الدرة"هكذا�يمزج�الشاعر�بWن�

�–سكوانتو�"و�ي�قصيدة��2"ولكن؟!! نفذ�احتياطي�ا/hئكة: "�ي�قصائد�أخرى�مثل" الدرة"يذكر�

�3"الدرة �وقصيدة �الكلمات"، ��4"قراءة �اسم �رمزية �توظيف �رغم �القصيدة،�" جيفارا"ونجده �ي

� �بعنوان �كاملة �قصيدة �الديوان �نفس �و�ي �ذلك �قبل ��ي��كما�5"جيفارا"يخصص يذكر�جيفارا

� �قصيدته �أخر��ي �أغ©J"سياق ��6"لحيفا �قصيدة �شخصيات�. 7"يسو�ي"و�ي �أسماء �تتكرر وهكذا

�الدرة،� �جيفارا، �أسماء؛ �مثل �الشعرية، �صوره ��ي �وتاريخية �أدبية �وطنية، �أسطورية، دينية،

�،Jا/تن�� �أوليس، �كنعان، �نW:ون، �قايWن، ،ªWجنك� �شهرزاد، �هو_كو، �فرعون، ،aÁÂمو� سليمان،

الرشيد،�ا/أمون،�قيصر،�بروتس،�لوركا،�عشتار،�وأسماء�عديدة�أخرى�وظفها�الشاعر��ي�مكاGØا�

ا/ناسب،�ل�Gيمن�ع�ى�صوره�الشعرية��ي�قصائده�ا/ختلفة،�ودواوينه�ا/نوعة،�وربما�ساعد�ذلك�

JÁÚى�ا/اNن�إWة�الوحدة�العضوية�للديوان،�وخلق�تناغمية��ي�هرمونية�الحنªWع�ى�ظهور�م.  

Wاثية�ا/رتبطة�ارتباطا�وثيقا�وأخ:zعتماد�ع�ى�الرموز�التاريخية،�الدينية،�-سطورية�والvا�ورغم�:

�بتفاؤل� �الغابرة، �-مجاد �ايجابيات �من �مستمدا �-مل �تماوج �يلمس �ا/تلقي �أن �إ_ ،JÁÚبا/ا

  : مستقب�ي��ي�GØايات�العديد�من�القصائد،�م�Gا�ع�ى�سبيل�ا/ثال�_�الحصر

                                                 
بر�أكتو �9وقتل��ي��1928يونيو��14،�ولد��ي�"ت��JÁجيفارا"رافائيل�جيفارا�ِد_سW:نا،�اش�Gر�بلقب�' ت�JÁ'إرنستو��1

�كاسz:و. 1967 �فيدل �رفيق �كان �ا/ولد، J©أرجينتي� �كوبي �نظر�الكثW:ين. هو�ثوري ��ي ة
ّ

�فذ �ثورية  .يعت;:�شخصية

�ممن� �ا/hيWن �ورغبات �أحhم �يمثل �وأصبح �وا/ظلومWن، �ا/ضطهدين �يرمز�لقضايا �شهيد �إNى �موته �بعد تحول

  .يحملون�صوره
2��،JÁÚء،�مكت: حيفا( مفاتيح�ومنازل�الكلماترشدي�ا/اJÁß59،�)2005بة�كل�. 
 .32س،�.م�3
4��،JÁÚتيرشدي�ا/اvاليل�للزمن�Z¾ )ء،�: حيفاJÁß68،�)2002مكتبة�كل�.  
 .15س،�.م�5
6��،JÁÚء،�: حيفا( مفاتيح�ومنازل�الكلماترشدي�ا/اJÁß95،�)2005مكتبة�كل�.  
7��،JÁÚتيرشدي�ا/اvاليل�للزمن�Z¾ )ء،�: حيفاJÁß91،�)2002مكتبة�كل�. 
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  عاد�قلبا�وحقيبة..جيفارا�عاد(

  يحمل�عصافW:�الجنة

  1)هدايا�هدايا�rطفال�الدنيا

  ".جيفارا"فهذا�تفاؤل�يعتمد�ع�ى�رمزية�-طفال�ومدلول�

****  
  خيولها�فجر�(

  ")نيسان"وموعدها�

  .ونيسان�هنا�هو�مولد�الربيع�وتفتح�-زهار

****  

)J©خوف�يا�وط�_  

  عليك�مراكبنا" السhم"

  يوم�يجيئنا�البعث

  نا�قيامةيجيئ

  2...)ويجيئنا�حيا�

  .هنا�يطرد�الخوف�ويوظف�ا/�يء�حيا�Ýتمام�صورة�التفاؤل 

****  

  ك;:ت��ي�خمW:ة�الجراح،�ذاكرتي(

  بيوتا" منفانا"لتقرا�

  !عودة" غيابنا"و�

 
ً
  في�يء�ليلنا�نورا

  Gá(3دي�عيدنا�بسمة

                                                 
 .94،�.م.ن�1
2��،JÁÚء،�: حيفا( عتبات�لعودة�زمن�الخروجرشدي�ا/اJÁß68،�)2004مكتبة�كل� . 
3��،JÁÚء،�: حيفا. مفاتيح�ومنازل�الكلماترشدي�ا/اJÁß94،�)2005مكتبة�كل�. 
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نور�بدل�الليل،�وإهداء��ي�كل�جملة�رمز�للتفاؤل،�فالبيوت�بدل�ا/نفى،�والعودة�بدل�الغياب،�زال

  .البسمة��ي�ال�Gاية�يعزز�هذه�ا/عاني

****  

  هجرة�الزيتون�طالت(

  ...هجرة�الزيتون�غروب�إNى�زوال

 
ً
hوستطلع�الشمس! ص;:ا�قلي  

  1)ويعود�الرجال

�اللغوي� �بمفهومها �الرجال �عودة �إNى �يضيفها �مشرقة، �جديدة �رمز�لو_دة �هو �الشمس طلوع

  .كلمة�رجل�من�معاني�ا/روءة�والشهامة�والشجاعة�والكرم�ومدلولها�ا/عنوي�بما�تحمله

  خnصة

�ا/شحونة،� �الكلمات �بمدلول �وخواطره �ومشاعره �فكره، �ينقل �أن JÁÚا/ا� �رشدي استطاع

�التلميح� �بWن �ما �تz:اوح JKال� �قصائده �وعناوين �ا/مªWة، �لغته �وبواسطة �ا/كثفة، �الرموز ومخزون

مه�وقضايا�مجتمعه�ال�JKتشغل�حªWا�كبW:ا�من�نتاجه،�عن�لواعج�همو �يع;: والتصريح،�وهو��Gذا�

ولكن�أسلوبه�هذا�وكثافة�الرموز��ي�النص�الواحد،�تصل��ي�بعض�-حيان�إNى�درجة�الغموض،�

فتستع�JÁîا/عاني�ع�ى�القارئ�العادي،�ولك�Gا�من�جهة�أخرى�تفتح�أمام�القارئ�ا/تمرس�ا/ثقف�

  . ها�عن�التقريرية�وا/باشرةقراءات�متنوعة�تفرُض�نفسها�عليه،�بسبب�بعد

�مركبة،� �وعبارات �فصيحة، �بلغة �ا/ستقبلية، �التفاؤل �رسالة �الشاعر�رشدي �يبث �قصائده �ي

فة�
َّ
�العناصر�ا/وظ �مجموع �خhل �من �والعاطفية �الفكرية �بإضاءاته را ِ

ّ
�مذك ،JÁÚا/ا� مستذكرا

ح�لخيال�القارئ�أن�لتأويل�النص،�خاصة��ي�GØايات�القصائد�ال�JKتكون�عادة�مفتوحة،�مما�يتي

  . يصول�ويجول�بWن�معاني�الكلمات�ود__ت�الرموز�ا/ختلفة

                                                 
 .53،�.س.م�1
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  ا<راجع
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�حسن -9 �يوسف �الشعري . نوفل، �النص �العا/ية�: القاهرة. أصوات �ا/صرية الشركة

 .1995للنشر،�

10- hله،�Jضة�مصر،�: القاهرة�.النقد��دبي�الحديث .محمد�غنيمGØت.د.  
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  قراءة�"ي�أشعار�سالم�ج�-ان: ثورّية�الوطن�الّضائع

  هيفاء�مجادلة

  )- 1941(سالم�ج�-ان�. 1

Wن،�بWن�إخفاقات�ونكبات�شعبه�ُولَدت�كلمته�الشعرّية�مدّوية��ي�سماء�شعراء�فلسطWن�ا/قاوم

�من�أشكال�الّنضال�وا/قاومة�والّصمود
ً
hهو�سالم�يوسف�ج;:ان،�الذي�. فاّتخذت�أشعاره�شك

�أفرغ�فيه�مشاعره�ا/تأّججة عر�من;ً:ا
ّ

�ي�قرية�البقيعة��ي�الجليل��1941ولد�عام�. اّتخذ�من�الش

ّصحافة�اّتجه�للعمل��ي�ميدان�ال. تلّقى�دراسته�الثانوّية��ي�كفر�ياسيف. -ع�ى�شمال�فلسطWن

تنّقل�خhل�هذه�الّسنوات�بWن�مجhت�عديدة،�بدًءا�. 1992واستمّر�فيه�ح�aKعام��1962منذ�عام�

� ة
ّ
�تحرير�مجل ��الجديدبرئاسة �مروًرا حاد-دبّية،

ّ
�بإنشائه��والغد باyت �وان�Gاًء �لتحريرهما، رئيًسا

ة�
ّ
قافةوإدارته�/جل

ّ
ة�الث

ّ
مله��ي�الّصحافة�دراسته�رافق�ع. -دبّية�ا<ستقبل،�ورئاسة�تحرير�مجل

� �عام �م�Gا �وتخّرج �حيفا �جامعة يو�ي�. �1972ي
ّ

�الش �الحزب �صفوف �إNى �انضّم �يسارّية، اّتجاهاته

  .1993،�ولكن�إثر�صراعات�عقائدّية�وتنظيمّية�ترك�الحزب�عام�1فكان�عضًوا�فيه

عر�بدأ�مبكًرا�جًدا،�حWن�كتب�أّول�قصيدة�له��ي�الّصف
ّ

طرق��ي�. 2دائيvبت�الثامن�لقاؤه�مع�الش

بيعة،�الغزل�وا/رأة
ّ
لت�. أشعاره�مواضيع�شaKّ،�فكتب��ي�الط

ّ
كتب�شعًرا�اجتماعًيا�وإنسانًيا،�وشك

عب�
ّ

�الش �مأساة �تناول ��ي �شعره �معظم �فخّصص �كتاباته، �مجا_ت �من �خصًبا
ً
�مجا_ الوطنّية

�اهتماماته �من �حّصة �العا/ّية �القضايا �نالت �كما �معاناته؛ �وصّور J©الحقيقّية� تابتهك .الفلسطي

� �عام �الثانوّية �الّدراسة �مقاعد �وهو�ع�ى �مّد�1956بدأت �مع �وتفاعل �الوطنّية �أجواء �عايش �إذ ،

  .الحركات�الثورّية�العربّية

عر�بطابع�من�الرومانسّية،�فكتب�شعًرا�تغزوه�مhمح�القلق�
ّ

سمت�خطواته�-وNى��ي�عالم�الش
ّ
ات

�ثورّي،�لم�يطل�بقاؤه��ي�تّيار�ال. والبحث�عن�الذات رومانسّية،�وسرعان�ما�انتقل�إNى�مساٍر�واقÏّيٍ

                                                 
قاء�ل. الكّحال،�شاكر: انتماؤه�إNى�الشيوعية�كان�إيماًنا�منه�بأGØا�أع�ى�مراحل�الوطنّية�و�خhص�للشعب،�انظر�1

 .1975�،86،�)11-10(،�ع�الجديد. مع�الشاعر�سالم�ج;:ان

قافة( حوارات�أدبّيةرياض�كامل،��2
ّ
قافة�العربّية،�: وزارة�ا/عارف�والث

ّ
 . 93،�)1994دائرة�الث
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ّ
عراء�العا/ّيWن�التقّدمّيWن�والشعر�الثوري�العربي��ي�تلك�الفz:ة،�الذي�حّفزه�ع�ى�تأث

ّ
ًرا�بإنتاج�الش

�عن� �يبحث �وجعله �فيه، �يعيش �الذي �ا/جتمع �مع �وثورًيا �إنسانًيا �تتفاعل �شعرّية �أشكال خلق

  . الواقع�شكل�شعرّي�أك:�تجاوًبا�مع

�فلسطWن ��ي عراء
ّ

�الش �من �الثاني �الفوج �أصحاب �من �تجربته�1ُيعت;:�ج;:ان �بأن �القول �ويمكن ،

�ظّل� ��ي �عاشها JKال� �فمعاناته �شعرّيته، �يغz:ف �منه �الذي JÁÂسا-� �ا/نبع ��ي �ا/عيشة الذاتّية

دت�الكثW:�من�قصائده؛�لذا�كثWً:ا�ما�نلمس��ي�دواوينه�خطاًبا�مباشًرا�
ّ
يوّجهه�الشاعر�vحتhل�ول

إNى�القارئ�الفلسطي©�Jخاّصة�والعربي�عاّمة،�يحّدثه�فيه�عن�الثورة،�الوطن،�vحتhل،�ا/عاناة،�

سم�شعره�بالثورّية�وانطبع�. القمع�وغW:ها�من�ا/حاور�ال�JKعلGRا�دار�شعره
ّ
لذا�لم�يكن�غريًبا�أن�ات

�vشz:اكّية �الفلسط. بالواقعّية �القضّية �مع �تفاعله �دفعه �إNى�وقد �النكبة �بعد �رآه �وما ينّية،

�vلªzام �طابع �شعُره �فحمل �ملªzًما، �الكتابة �إNى�. 2ممارسة �سيقوا �الذين �أولئك �بWن �من كان

� �حزيران �مطلع ��ي �1967الّسجن �سراحه �أطلق �وحWن �بأوامر�تحديد�" ثبته"، �العسكري الحاكم

  .3إقامته�و�قامة�الج;:ّية

                                                 
وأصحاب�الفوج�الثاني�هم�الشعراء�الذين�بدأت�بواكW:هم�-دبية�تشّق�طريقها��ي�. وفق�تقسيم�حبيب�قهو²ي�1

روا�بروح�ا/هرجانات�الشعرية�ال�JKكانت�تقيمها�أوائل�الّستين
ّ
ات،�مّمن�تتلمذوا��ي�عهد�vحتhل��سرائي�ي،�وتأث

مة�التحرير�الفلسطينية،�: بW:وت( العرب�"ي�ظّل�Gحتnل��سرائيRيحبيب�قهو²ي،�: انظر". رابطة�الشعراء"
ّ
منظ

  . 301-300،�)1972مركز�-بحاث،�
نه�ملªzًما�بقضية�لشعب،�بقضية�التغيW:�الثوري�للعالم،�ويرى�أن�الªzامه�الثوري�هو�يصّرح�ج;:ان�أنه�يع�ªّzبكو �2

. 1975�،86،�)11-10(،�عالجديد. شاكر�الكّحال،�لقاء�مع�الشاعر�سالم�ج;:ان: انظر. بالضرورة�الªzام�إنساني

�انظر �الحديث �العربي �-دب ��ي �vلªzام �: حول �أبو�شاور، �"سعدي �الوط�� �Gتجاه �الشعر�الفلسطي���تطّور ي

عر�؛�أحمد�أبو�حاقة،��271- 259،�)2003ا/ؤّسسة�العربّية�للدراسات�والنشر،�: بW:وت(   ا<عاصر
ّ

GلkFام�"ي�الش

�: بW:وت( العربي �للمhيWن، �)1979دار�العلم ،12-49� ،:Wسن� �رؤوبWن �العشق؛ �"ي �شعر�عبد�: ركعتان �"ي دراسة

  .15-5،�)2002دار�الّسا»ي،�: بW:وت( الوهاب�البياتي

Salma Jayyusi, Trends and movements in modern Arabic poetry (Leiden: Brill, 1977), 574-

583. 
ة�غّسان�كنفاني،��3

ّ
 .100-99،�)1966دار�ºداب،�: بW:وت( 1966-1948أدب�ا<قاومة�"ي�فلسط,ن�ا<حتل
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اعر�بدور�كبW:��ي�إثراء�الح
ّ

ركة�الثقافّية�و-دبّية�الحديثة�من�خhل�أشعاره،�وكذلك�اضطلع�الش

ت�وصحف�عديدة�مثل
ّ
hل�عشرات�ا/قا_ت�السياسّية�و-دبّية،��ي�مجhالرأيصحيفة�: من�خ�

� ��الZxّار-ردنية، �عديدة�. الفلسطينّية�الطريقاللبنانّية، �لغات �إNى �قصائده �الكثW:�من ُترجمت

  .نجلªWّيةو� كالع;:ّية�والفرنسّية�والروسّية�

 قصائد�ليست�محّددة��قامة،�)1971( كلمات�من�القلب: أصدر�ج;:ان�ثhثة�دواوين�شعرّية

مس،�)1972(
ّ

شرت��ي�). 1975( رفاق�الش
ُ
ولم�ُتجمع��ي��ديوان�الوطن�ا<حتلوهناك�قصائد�ن

  . 1ديوان�واحد

  :ا<ضام,ن�الشعرّية�لدى�ج�-ان. 2

  :تبحث�عن�وضوح�رومانسّية�قلقة: بواك,-�الكتابة�2.1

. �ي�بداياته�الشعرّية�كتب�ج;:ان�شعًرا�رومانسًيا�يمªzج�بالكثW:�من�القلق�الذي�يبحث�عن�وضوح

�الصبور،� �وعبد �والسّياب �وا/hئكة �والبياتي �حجازي �ا/عطي �بأشعار�عبد ره
ّ
�تأث �إNى �هذا ويعزى

  .2نسّيةأشعارهم�الروما منوالغد� الجديدحيث�كان�يتلّهف�لقراءة�ما�تنقله�صفحات�

ضمن�عا/ه�الشعرّي�الرومانJÁÔ،�يصّور�الشاعر�سعادته�بلقاء�ا/حبوبة،�لدرجة�أنه�فقد�القدرة�

�الكhم �ع�ى �يقوى �يعد �لم �عيوGØا �وأمام �اللقاء، �وفرحة �ا/وقف �شّدة �التعبW:�من ��ي�. ع�ى يقول

  :اعF-افه

 
ٌ
Gا�ب�hحدوْد�/ أحلُم�أن�تملَك�وجداني�وفكري�امرأة ُّÓنوها�أ/  ]...[أحWنا�أمام�عينْيِك�العزيزت 

�ما�أقوْل / 
ُ

  .3_�أعرف

                                                 
 .548-533 ،�)1968 دار�فلسطWن�،: دمشق( ديوان�الوطن�ا<حتّل يوسف�الخطيب،�: انظر�1

�إNى�الكتابة�الرومانسية�بعد�. 85 شاكر�الكّحال،�2 يرى�الّسوافW:ي�أن�معظم�الشعراء�الفلسطينيWن�قد�اّتجهوا

�ي�و ي،�وظهرت�بذور�هذا�vتجاه�عند�إبراهيم�طوقان��ي�شعره�الوجداني�الغز1948Nوقوع�كارثة�فلسطWن�سنة�

: لhسªzادة�انظر. وفدوى�طوقان) أبو�سلمa(عبد�الكريم�الكرمي�تصوير�عاطفة�حّبه،�كما�ظهر�بشكل�أقوى�عند�

عر�الفلسطي��كامل�الّسوافW:ي،�
ّ

جاهات�الفنّية�"ي�الش
ّ
 .220،�)1973مكتبة�vنجلو�ا/صرّية،�: القاهرة( Gت

 .25،�)1970منشورات�دار�ºداب،�: بW:وت( قصائد�ليست�محّددة��قامةسالم�ج;:ان،��3
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ثم�ُيظهر�لوعته�وحرقته�بفراق�من�يحّب،�ويصّور�عذاب�نفسه�وهو�بعيد�عن�ا/حبوبة�_�يلتقGRا�

  :سوى��ي�أحhمه

J©مخّدتي�وأبوسها/  وأنت�بعيدة�ع� /  مع�العطِر�الذي�أبقْيِت /  وأضيُع��ي�-حhم/  أشمُّ

  1كيف�أنام؟/  لسُت�أنام

�أوراق� �ا/طر�وحفيف �زّخات �فبWن �الطبيعة، �بوصف �يلتقي �وهو �ج;:ان �عند �الغزل يتقاطع

� �_�و�ي �كيف �لها، �عشقه �مدى �عن �وهو�يعّ;:�/حبوبته �ج;:ان �تعلو�رومانسّية جر،
ّ

بقر�Gا�–الش

  :يقول�مع;ً:ا�عن�ذلك! ه�هموم�الحياة�ومآسGRايتنس�-منه

جْر وصوت�اهªzاز�فر /  ع�ى�سقف�بيJK/  أغاني�ا/طر
ّ

 وراء�الجدار،�وأّنات�تخJK/  وع�الش

ِك�أجمَل�حّبِ /  ]...[   !2نسيُت�هموِم�الحياةِ /  ولو�كنِت�عندي/  أحبُّ

ا،�فيتنّقل�بWن�شفتGRا�وعينGRا��ي� øُيعلن��قصيدة�حّب �ي�غزله،�وصف�الشاعر�حبيبته�وصًفا�حسي

� �يجدها �rنه �صفاGÀا، �بمعرفة �يرغبون �الذين �لرفاقه �يصفها �لن �أنه عر�شأًنافGRا
ّ

�الش . أعّز�من

��ي�تطريز�قصيدة�جديدة،�بل�يحGÓّا�GØrا
ً
  :يصّرح�بأنه�_�يحGÓّا�ليعلو��ي�سhلم�ا/جد�و_�رغبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِك    شـــــــــــــــــــــــهِد  حديقــــــــــــــــــــــــة�ورٍد�وجــــــــــــــــــــــــّرة   شــــــــــــــــــــــــــــــــــفتاِك ..  امــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة أحّب

  وسعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد  اٍن نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما   مقلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِك  .. امـــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة أحّبــــــــــــــــــــــــــــــــــِك 

ِك�ســـلواَي�حـــد   وإن�طــــــــــــــــــــــاردت©�Jهمــــــــــــــــــــــوُم�الحيـــــــــــــــــــــــاةِ 
ُ
  3ســـاعة�ســـهدييث

ى�القّوة�الشعرية�لج;:ان،�حWن�يعمد�إNى�ا/زج�بWن�شعره�الوجداني�ونزعته�الوطنّية،�فيمزج�
ّ

تتج�

�والعواطف� �الفردي �بالحّب لة
ّ
�ا/تمث �الذاتّية �الرومانسّية �بWن �واضٍح �و�ٍي �عن �تنّم بطريقة

                                                 
 .20،�.م.ن 1

مسم�ج;:ان،�سال�2
ّ

شر،�: الّنصرة( رفاق�الش
ّ
: و�ي�قصيدة�أخرى�يقول . 59-58،�)1975دار�الحرّية�للطباعة�والن

ْيِك 
َ
�عين  / رأيُت

ْ
�الّصفصاف

ُ
�غابة �كالحلِم / وكانت �حولنا �والّسماءْ / من يوُر

ّ
�والط  / والغصوُن

ْ
�الّضفاف ��ي / تسبُح

 .41-40،�.م.ن: انظر. عيناِك�مينائي

3�� �ج;:ان، �مسالم �القلبكلمات ا( ن
ّ
�د: عك �العربي، �دار�القبس �).ت.مطبعة �نفس�. 32، ��ي J ّÁÔالح� يظهر�غزله

 .29؛�ألف�عام،�98أغنية،�: الّديوان��ي�قصائد�أخرى�نحو
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لة�بحّب�الوطن
ّ
تظهر�جدلية��وأبكي�أراِك ففي�قصيدته�. الشخصّية،�والرومانسّية�الجمعّية�ا/تمث

  :الصراع�بWن�ا/حبوبة�والوطن؛�يقول�فGRا

/  ولكن�ينادي�تراب�بhدي/  ومن�كّل�قل�J! أحّب /  ]...[rني�غًدا�لن�أراك�/  أراك�وأبكي

  1قبل�الهوى�يا�مhكي/  واني�الªzام�لحب�ا/تاريس�قبلك/  وساح�العراك

تستمّر�هذه�الجدلّية�بWن�. حبيبة�بجوارهشاعر،�فتتقّزم�صورة�الالتراب�الوطن�يستصرخ�وينادي�

�شعر� ��ي �فتنصهر�الحبيبة �اصطراعهما، �حال ��ي �الوطن �لصالح �الكّفة �وترّجح �والوطن، الحبيبة

�الشاعر �يقّرر �إذ �بجانبه، �مطلق �بشكل �وتغيب �للغزل �-وبحسم�-الوطن �وقت _� يخاطب�. أنه

  :حبيبته�بلهجة�حاّدة�معاتبة

  2أن�أكتب��ي�جمالك�-شعار/  وأنت�تطلبWن/  ر�ي�الّنا/  وإخوتي/ لحم�أبي�وأمي

  : العزف�عRى�وتر��رض�والوطن�2.2

فت�معها�تداعيات�وأحداث�1948جاءت�النكبة�عام�
ّ
حفرت��ي�نفسّية�الفلسطينّيWن�ندوًبا��افخل

تات�. عميقة
ّ

�الش �إNى �نزح �من �وم�Gم �القمعّية، �ا/مارسات �يعاني �بقي �من �م�Gم عب،
ّ

�الش تشّرد

�الفرا �ترافقهولوعة �بالشعب�. ق �حّل �ما �ع�ى �شاهدين �كانوا �الذين �هؤ_ء �أحد �ج;:ان سالم

الفلسطي©�Jمن�معاناة،�فقد�عايش�ا/أساة�ال�JKاقتلعت�أك:ّية�الشعب�الفلسطي©�Jمن�وطنه،�

��ي� �خارجه �ا/جهول �إNى �الوطن �من �ت¯ªح �و�ي �الفلسطينيWن �الhجئWن �قوافل �مشاهُد وعِلَقت

إّن�حّب�" :الجديدورد��ي�أحد�أعداد�مجلة� .اته�واضحة�ع�ى�أشعارهذاكرته؛�وكّل�ذلك�ترك�بصم

�الوطن - -رض �ع�ى�أرض� - حّب �للمحافظة �قروّيينا �وكفاح �القصائد، ��Gذه �لشعرائنا هو�ا/وÆي

�أثارهم �هو�ما �و-جداد �شعGÓم�. ºباء �كرامة �من ��ي JKال� �كرام�Gم، �القومي �أثار�vضطهاد لقد

  . 3"هم،�فعّ;:وا�بصدق�وإخhص�عن�كّل�ذلك،�أثار�آ_مهم�وآمال]...[

                                                 
 .47-46 ،�قصائد�ليست�محّددة��قامة 1

 .41،�.م.ن 2

  .7 ،)1957(،�7،�ع�الجديد 3
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��ي� �فضاGâا ��ي �الفلسطينّيون �الشعراُء �تحّرَك JKال� �الشعرّية �ا/ضامWن �دائرة رة �الِفقْ �هذه تلّخص

�بي�Gم �ومن �الفz:ة، �الحّب ج;:ان�تلك ��ي �واحدة �بكلمة �وتتلّخص �والوطن: ، �-رض نظرُتنا�. حّب

�نبعت �أGØا �إNى JÁÞتف� �أشعار�ج;:ان �إNى �ولعّل��ا/معنة �الوطن، �حّب �معادلة �ا/عادلة، �هذه من

  :حبأجمل�قصيدة�ُت;:ز�هذا�الحّب�قوله��ي�قصيدته�

ها�ا/شّوها/  كما�تحّب�-م
َ
Gا/  طفل ُّÓدي/  أحhب�JK1حبيب!  

�ا/شّوه �لوليدها �-م �بحّب �شGÓّه �لبhده، �عظيًما ا øالشاعر�حب� �يجّسد �قليلة �الحّب�. بكلمات هذا

خارج�-رض�_�داخلها�كي��- عندما�يموت -ه�rن�يو�JÁóشعبه�بأن�يدفنوه�حدا�بالجارف�لوطنه،�

  ":القرية�إNى نحنW"الz:بة،�يقول��ي�قصيدة��يعانق

 /  و_�لحٍد �ب�hق;:ٍ / -رض�وني�ع�ى�دُّ ُم /  متُّ �إن إخوتييا�
ّ
 ��ي�عناِق /  اوني�شهيًد وخل

ُّ
zبة�ال:

  2هيدةالشَّ 

� �أشعار�ج;:ان �مضامWن �أسادارت �محاور �أبرزهاحول �الوط��: سّية �ا<حور ل
ّ
�تمث بإظهار�حّبه�،

عب�الّصمود�و �دعوته�إNىلوطنه�و 
ّ

التشّبث�باrرض،�وحرصه�ع�ى�إيقاظ�الحّس�الوط©�Jعند�الش

�روح�ا/قاومة�فيه؛�
ّ

انتماءه�إNى�-ّمة�العربية�من�خhل��ماأبرَز�ف�GRو�ممي�ا<حور�القوميوبث

�العربّية �و-حداث �للقضايا �عاّمةوإ�Nتناوله �-ممّية �القضايا �ى ��نساني؛ �Gجتما�ي/وا<حور

الذي�نبع�من�انتماءاته�ا/اركسية،�وتمظهر��ي�طرحه�لهموم�وقضايا�العّمال�والطبقات�الكادحة،�

وإظهار�دعمه�وو_ئه�لها،�ومن�خhل�إبرازه�لقدسّية�الكفاح�والّنضال�وتكاتف�طبقات�ا/جتمع��ي�

   .ءسبيل�vنتصار��ي�معركة�البقا

ف«�Jأقوى�أسلحة�الدفاع��بقّوة�الكلمة�ي�طرحه�لهذه�ا/حاور،�ينطلق�ج;:ان�من�إيمان�مطلق�

�هممهم� �وشحذ �مشاعر�الفلسطينيWن �تأجيج �كبW:��ي �دور �ولها ،J©الفلسطي� �معركة ��ي الفّعالة

�ا/قاومة �إNى �وكأنه�3وحGçّم �دافعة، �تحريك �كقّوة �استنفار�صوته �يصّر�ع�ى �نجده �ما �كثWً:ا �لذا ؛
                                                 

 .102،�كلمات�من�القلب 1

 . 6،�قصائد�ليست�محّددة��قامة 2

يو�ي�تعّمق�فينا�و�ي�جماهW:نا�: "�ي�هذا�الّسياق�يقول�سالم�ج;:ان��ي�إحدى�ا/قابhت�3
ّ

كانت�صحافة�حزبنا�الش

 .85شاكر�الكّحال،�: انظر". ضرورة�أن�يكون�الشعر�خ;ªًا�وعطًرا�وسhًحا��ي�نفس�الوقت
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�وطنه�ا/حتّل  �ضرورة�الªzام�الشاعر�بقضّية �إNى �لهذه�ا/هّمةيشW:�بذلك �شعره �وتكريسه يقول�. ،

  :متحدًيا

�Nي�ُخطَوتي �/  ]...[ وغّيبوا�ع©�Jطلوَع�الفجِر��ي�الجليل/  يا�وط©J،�إن�سجنوا فلن�تشلَّ

  1وسوف�يعلو�الصوت/  خطوتي

� حركة�الشاعر�و_�كتم�صوته،�سيظّل�فكّل�ا/مارسات�القمعّية�وال�Gديدات�لن�تعمل�ع�ى�شّل

  :مغّ���الثورةيصدح�بالغناء،�فهو�

��ي�ا/عركة   2وتحارب�عّ©J/  سوف�تحتّل،�بWن�الّرفاق،�مكاني/  فاrغاني/  وإذا�ُمتُّ

�فنائه� �حالة �الشاعر��ي �عن �تنوب �وصارت �تجّسمت �بل �كلمات، �مجّرد �وغناؤه �صوته �يعد لم

�منه
ً
  .الشاعر�إNى�مدى�قّوة�الكلمة�وشّدة�وقعها�وتأثW:هاو�ي�هذا�إشارة�من�. وتحارب�بد_

ق� 2.2.1
ّ
�ي�أشعار�ج;:ان،�لعّل�أول�ما�يطالعنا�من�شعر�أبرَز�وطنّيته��با<حور�الوط��فيما�يتعل

� �ديوانه ��Gا �افتتح JKال� �القصيدة �تلك �القلببوضوح، �من ��كلمات �عنوان �علGRا ،�)1948(وأطلق

Kت�به�وبشعبه،�نظمها�وهو�يواكب�-حداث�القاسية�ال    :يقول �Jألـمَّ

/ و�ي�تنصّب�ع�ى�رأس�قًرى / غW:�إشعاع�القنابْل / كان�ليُل�النكبِة�-سود�_�إشعاع�فيه

  .3ولم�تفهم�تفاصيل�القضّية/  قالت�-عWن،��ي�رعب/  و/اذا�يا�بhدي؟/ !ليست�تقاتل

� �نكبة �الّسابق �ا/قطع �خhل �من �ج;:ان �الشع1948يخªzُل �فهم �وُيظهر�عدم ،�J©الفلسطي� ب

و�ي�نمط�. 4لتفاصيل�ا/ؤامرة�ال�JKحيكت�خيوطها�ع�ى�يد�ا/ستعمرين�والرجعية�العربّية��ي�حينه

                                                 
  .19،�قصائد�ليست�محّددة��قامة 1
مس،�ص��2

ّ
ج;:ان�يصرخ��ي�وجه�العدو،�أن��ي�وسعه�فعل�الكثW:،�غW:�أنه���ي�موقع�آخر�نجد�أن. 26رفاق�الش

من�/ يمكنكم�أن�تقلعوا�الشجر: بش,-�الريح�وا<طرلن�يستطيع�أن�يخنق�لحنه�وحّبه�لÊرض،�قائ��hي�قصيدة�

JKجبل��ي�قري /JKيظّل�بعدها�-ثر/ يمكنكم�أن�تحرثوا�كل�بيوت�قري�hف /J©ني�عاشق�/ لكّنكم�لن�تخنقوا�لحr

 ).9قصائد�ليست�محّددة��قامة،�(مغّ©�Jالرياح�وا/طر�/ Êرضل

 .5،�كلمات�من�القلب 3

4�� �بولس، �الحديثحبيب �الفلسطي�� �العربي ��دب �"ي ��وlى: مقاyت �الشعبّية،�: الناصرة( الرحلة ا/طبعة

1986(�،82. 
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�أجواء� �الشاعر�إNى �ينقلنا �القصيدة، �ع�ى �حركّية �أضفت �تساؤ_ت له
ّ
�بحوار�تتخل �مطّعم حكائي

�وح �القنابل، �بريق �ينW:ه �الذي �الّدامس hم
ّ
�الظ �أجواء �وvضطراب، �بالقلق �العيون�مشوبة يث

تتساءل�عن�سبب�الّرحيل��،غW:�واعية�/ا�يحدث�حولها�آخر تنّقل�بصرها�من�مكان�إNى��ةالفزع

  . القسري 

�تشريد� �بالفلسطي©�Jمن �ألّم �وما ��سرائي�ي �القمع �وسائل �قصائده �من �العديد ��ي �ج;:ان يصّور

�JKيعاني�م�Gا،�الة�ونفي،�وتعذيب�نف�JّÁÔوجسدّي،�وسلب�ونسف�للبيوت�وغW:ها�من�مhمح�ا/أسا

  :من�ذلك�وصفه

 /  أنا�ابن�فلسطWن
ُ
ل�صنوف�/  و�ي�كّل�ساعة/  و�ي�كّل�يوم/  ح��ي�كّل�عامذبَ أ تعال�تأمَّ

  .1وأهوGØا�أن�دمي�يسيل/  مناظر�شaKّ/  البشاعة

�بأكمله �شعب �مأساة �القصW:ة �الشعرّية �اللقطة �هذه �2تخªzل �أن �لدرجة �تص,-�خ�kًا�"، ا<أساة

ا  فلسطي©�Jحياة�صار�فGRا�اليعيش�ال .3"يومي¿
ّ
zوالدود�،ª;ى��:اب�رغيف�الخÃلياليه�ظلماء�ماءً أض�،

  :،�يصف�ذلك�بقوله_�ضوء�فGRا

  ! 4ى�ب�hأقمارُد²ً /  ولياNي�شرقنا/  والّرغيف�من�ُتراٍب /  ا/اء�دودٌ 

                                                 
 .45-44،�قصائد�ليست�محّددة��قامة 1

خªzلة�2
ُ
خرائب�قامت�/ وهذه�بhدي: �ي�بضع�كلمات�تظهر��ي�كثW:�من�أشعاره،�من�ذلك�هذه�ا/hمح�ا/أساوّية�ا/

ها�قبوْر / ع�ى�أنقاضها�قصوْر 
ّ
ها�قبوْر / حقول�أه�ي�كل

ّ
هم–وكّل�أه�ي�/ ودور�أه�ي�كل

ّ
 �-كل

يِل،�/ هناك�_جئونْ
ّ
�ي�الل

وأنا�هنا،�غصٌن�ب�h/ ّسhمتتحّدثون�عن�ال: و�ي�موقع�آخر�يقول . 11كلمات�من�القلب،�: انظر. �ي�الوحوِل�يغرقون 

. ينمو�ويك:��ي�الخيام/ ولتسمعوها�جّيًدا/ جيل�أنا،�ينمو�ويك:��ي�الخيام/ وسقف��ي�الهواء�الّرحِب�قامْ / جدار

�.م.ن ��ي. 43، �اللقطات �هذه �ظهور ��قامة: يتكّرر �محّددة �ليست �قصائد �و�ي62�،72�،76، مس،�: ؛
ّ

�الش رفاق

37�،54�،62. 

ص�-خبار�ال�JKتم�Êالصحف�اليومّية،�أخبار�حافلة�هذه�العبارة�عنو �3
ّ

اعر،�والG��JKا�يلخ
ّ

ان�Ýحدى�قصائد�الش

 .67،�كلمات�من�القلب: انظر. بالدمار،�الدماء�وا/وت

مس 4
ّ

عرفُت�/ عرفُت�ا/نا�ي: يعّدد�الشاعر��ي�إحدى�قصائده�أنواع�ا/عاناة�ال�JKذاقها�ع�ى�جلده. 53،�رفاق�الش

�ا/ الّسجون  �للعذابعرفُت �صار�أسطورة �الذي �الخيام/ لّضياع �عرف�Gا/ عرفُت �إذا �حياة �م�Gا�/ عرفُت ستقرف

 ). 61-60،��قصائد�ليست�محّددة��قامة(ا/نون�
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� �استفّزت �كثW:ة �وحشّية �الجما�ي�رشاعالمشاهد �الذبح �معها �حملت JKال� �اللقطات �تلك �م�Gا ،

�متناثرة��وإراقة �أكواًما �-ّمهات �لحوم �من �جعلت �وحشّية، �أعمال �من �يراه �فعّ;:�عّما الدماء،

�ا/بع:ة �-شhء �بWن �بصرهم �ينقلون �ورعGÓم، �-طفال �فزع �وصّور �-رض، �ع�ى �الدماء . وأراقت

  :القرية�ا<ذبوحةيقول��ي�قصيدته�

حِم،�والّدمار/  دماءب�h/  كأّن�-رَض�_�ُتنِبُت�أعشاًبا/  ...دمٌ ...دمٌ ...دمٌ 
ّ

حم�فوق�الل
ّ

/  الل

  .1يمشون�مرعوبWن�بWن�الّنار�والغباْر /  والّصغاْر / يزيد�جوَع�الوحش�للّدماْر 

ضمن��جراءات�التعسفّية�ال�JKذاقها�الشعب�الفلسطي©�Jهدم�بيته�ب�hم;ّ:ر،�يصّور�ج;:ان��ي�

  : ªلهكيف�يحتجز�صاحب�البيت�وهو�يشاهد�عملّية�هدم�م¯ ا<عركةقصيدة�

�الفضاء �الغبار��ي �محتجز/  والشرْر .. غيم ْر /  ويوسف
َ

ك ِ
ّ

�الذ �تستبيحه �الجنود، /  بWن

ها�قطع�Gا..أحجاره/ والبقر�ه�ا/اعزَ لكي�أقيَم �بعُت /  أنا�بنيته..أنا
ّ
.. حجْر /  أنا�بنفJÁÔ،�كل

  2!حجر

�يعو  �الوجود، �عن �لحظات ��ي �فيختفي �تفجW:�البيت، �ع�ى �ُيقدمون �وهم �الجنود �يصّور دون�ثم

�-رض� �ويفz:شون �السماء �يلتحفون �العراء ��ي �البيت �أهل �ويبقى �النصر، ��Gذا �فرحWن أدراجهم

  :متحّسرين�ع�ى�وضعهم

�إله �يا �ناس، �هنGRٍة /  !يا ��ي �Gáَُدم �زجاجة/  هل �فتنكسر؟/ ..كأنه ذت�/ ! أو�بيضة ُنّفِ

،�والعسكُر�عاَد�مسرًعا
ُ
ة

ّ
فر/  الخط

ّ
 ويوس/  وهو�يغّ©�Jأغنيات�ا/جد�والظ

ْ
يكفكف�/  ف

  !3وهو�يكاُد�من�أساُه�ينفجْر /  ]...[الّدموَع�من�عين��Jْوحيدِه�ُعَمر�

�لعبة� �رأى �حWن �ا/حتل، �يمارسه �الذي �الواضح �العنصري ªWالتمي� �مظاهر �أحد �ج;:ان ينقل

ى�م�Gا�إنسان�عربي�مشنوق�يتأرجح�
ّ
Nعرض��ي�-سواق،�وعند�الضغط�ع�ى�أزرارها�يتد

ُ
لÊطفال�ت

  :من�أجل�غرس�روح�الحقد�والكره��ي�نفوس�أطفال�الGRود�تجاه�العرب��ي�حبل��عدام،

                                                 
مس 1

ّ
 .62،�رفاق�الش

  .14،�كلمات�من�القلب 2
 .15- 14،�.م.ن 3
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�مشنوق  �لعبة/  إنسان �لÊو_د/  أح�ى �ملهاة �/  أح�ى �السوق ��ي عرض
ُ
�أرواَح�/  ]...[ت يا

  .1ليس�Gáودًيا��ي�برلWن/  �نسان�ا/شنوق /  �ي�معتقhِت�الّنازيWن/ ا/وتى

��ن �احتجاجه �أعhه �قصيدته ��ي �الشاعر �العر»ي�يسّجل �ا/جتمع �مواجهة ��ي �الصارخ ساني

�فلسطWن ��ي �الّسلطة �إليه �الذي�آلت �التقّدميWن�. 2البغيض �-دباء �ع�ى �الخطيب �يوسف ويأخذ

ويرى�أن�احتجاج�. استحضارهم�مأساة�الGRودي��ي�برلWن�عند�تناولهم�/أساة�العربي��ي�فلسطWن

�بأرواح �بالتوّسل �مشفوًعا �جاء �الّسابقة �قصيدته ��ي �كأنما��ج;:ان �النازّيWن، �معتقhت ��ي ا/وتى

�سحق�Gم�الحرب� �الذين �الGRود �الّضحايا �قضّية�مhيWن �خhل �ن �الخاّصة �لقضّيته �القّوة يستمّد

�الثانية � .3العا/ّية �استنفرت �وكما �إ_�ويطرقه، �بالنكبة ق
ّ
�يتعل �باًبا �ج;:ان �كفر�_�يغفل مجزرة

�ا�قاسم �فقد �و-دباء، عراء
ّ

�الش �من �العديد �ناطقة�أقhم �لوحة �بريشته �لW:سم �ج;:ان ستفّزت

  :بجريمة�دامية�وحشّية�لقرية�كانت�آمنة

،�والصرخة�_�تزال
ّ

مفتوحة،��ي�فمها�أك:�من�/  والقبور . تمّزق�الضمW:/  الدم�لم�يجف

ًعا�من�هول�تلك�الليلة�الّسوداء/  ولم�يزل�مدخل�كفر�قاسم/ سؤال   .4مرّوِ

إشارة�إNى�عمق�ا/أساة،�ورغم�أنه�لم�يغرق��ي�وصف��جعل�الشاعر�من�ضحايا�ا/جزرة�البشعة

�ويرى� �عارم، �غضب �تعّ;:�عن �القليلة �كلماته �إ_�أن �وقعت، aKوم� �وأين �كيف �ا/جزرة، تفاصيل

يرى��ي�هذا�الواقع�ديمومة�صارخة،�ديمومة�تبحث�عن�"موا�JÁÂأن�الشاعر��ي�-بيات�الّسابقة�

�ارتياع �من �تبث �بقدر�ما �. التساؤل �الوصف �الكثW:�من�وهذا �فGRا �بشاعرية، �مكثف الحكائي

�أو�الفانتازيا �الشعري �عدّوه�. 5"التخييل �ع�ى �ليحّرض �القصيدة اعر�مناسبة
ّ

�الش �استغل وقد

  :يقول . ولينّبه�شعبه�إNى�أن�الخطر�_�يزال�قائًما

                                                 
 .46،�.م.ن 1

 .29-28،��ديوان�الوطن�ا<حتّل  2

 .29 ،.م.ن 3

 .16،�كلمات�من�القلب 4

5��،JÁÂقدفاروق�موا
ّ
". شعر�كفر�قاسم- شاهد�ع�ى�حصاد�الجماجم. "دراسات�"ي��دب�الفلسطي��-مرايا�"ي�الن

 .48،�)2000مركز�دراسات�-دب�العربي،�: بيت�بW:ل (
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J»ا�تنّبG ُّÓتزال�الحّية�الّرقطاء/  يا�أّمة�أح�hى�الّدماء/  فNإ�aÁ1عط�  

�للمجزرة،�ع;:�اّتكائه�كفر�قاسم�JKعنوGØا�بـ�ي�قصيدته�أعhه�وال ،�يرسُم�الشاعر�ا/شهد�ا/أساويَّ

� �vستعارّية �الّصور �من �مجموعة �الجّزار�: نحو(ع�ى �سؤال، �أك:�من �فمها ��ي �مفتوحة، القبور

ال��JKزادت�حّدة�ا/أساوية،�كما�أضفت�) يسحب�حقل�-رض،�الحّية�الّرقطاء�عط��aÁإNى�الّدماء

  . ا�ع�ى�أجواء�القصيدةطابًعا�شاعريً 

� �إليه، �آلت �وما �بالّنكبة �تتعلق �/واضيع ه
ّ
�تطرق �ضمن �والفقر�ا<دقع �ا<رض �حالة ال�JKوصف

J©أصابت�الشعب�الفلسطي :  

عيونكم�/  ]...[يا�إخوتي�الّصغار�/  ]...[تبكي�وتبكي�وحدها�العمَر�/  مريضة�أّمي�ب�hدواء

J©تأكل� �شيًئا/  أ/حها �ب..تريد �تريد؟
ً
�/  !رتقال؟دمية �أن �آتيكمأتريد �وأن �بالوعد، /  برَّ

   !!؟2مع�الحذاء.. عشّية�العيد

تجّسد�-بيات�السابقة�مدى�معاناة�-م�ا/ريضة�ال�JK_�تجد�ثمن�الدواء،�عدوى�الفقر�تنتقل�

  . إNى�-و_د�الذين�_�يع:ون�ع�ى�من�Gáدي�إلGRم�لعبة�أو�فاكهة�أو�حلوى 

�J©ا�من�غادرها�بكل�أ�الغربةعاش�الفلسطيGÀhبعادها�وأشكالها،�غربة�نفسّية�وجسدّية،�عانى�وي

�وطنه �وهو��ي �غريًبا �فعاش �فلسطWن، �أرض ��ي �بقي �من �طعم�مرارGÀا �من �يسلم �ولم �ي�! ُمكرًها،

إما�البقاء��ي�أرض�الوطن�ا/غتصب�وتذّوق�� :الحالتWن،�تمّزق�الفلسطي©�JبWن�خيارين�أحhهما�مّر 

عن�. لهروب�من�الواقع�ومفارقة�الوطن�مع�الشعور�بآ_م�العذاب�النفJÁÔمرارة�vحتhل،�وإما�ا

الذي�يشعر�بالغربة�رغم�بقائه��ي�ذلك�عن�. هذين�ا/وقفWن�عّ;:�ج;:ان��ي�أشعاره�بتوّجع�وتفّجع

وطنه،�عّ;:�ج;:ان��ي�قصيدة�تحّدث�فGRا�عن�مدينة�صفد�ال�JKزارها�بعد�الّنكبة،�فوجدها�خاوية�

  :،�فقال_�عرب�فGRا

  !3ويأمرني�ساكنوها�ابتعد/  هh: تقول�البيوت/  وأنِت�غريبة/ غريٌب�أنا�يا�صفدْ 
                                                 

 .16،�كلمات�من�القلب 1

  .17،�كلمات�من�القلب 2
،�وفGRا�يصف�ع,ن�حوضعنواGØا�الصارخة��ي�خاتمة�هذه�القصيدة�وقصيدة�أخرى��ا<فارقةت;:ز�. 44 ،.م.ن 3

�البيت� �باب �فوق �من �تغادر�موقعها �لم �الz:حيب �_فتة �ينتظر�قاطفيه، �الزيتون �حالها، �ع�ى �_�تزال �-رض أن
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يعّ;:�ج;:ان��Çyئ�ي�قصيدة�. وأّما�من�نزح�هاجًرا�وطنه�وبhده،�فكان�الحنWن�ُيلهُب�قلَبه�إNى�أهله

  :1ا/غz:ب�عن�مرارته�وهو�بعيد�عن�وطنه�وأهله�وأطفاله

مُس�الحدودْ  ويغ©�Jبلبُل�الدوِح،�ضÃًى،�/  طلَق��ي�جG�GÓا�الناَر�الجنودْ دون�أن�ي/  تع;ُ:�الشَّ

�كرم �طول �وينامْ /  �ي a
ّ

Áيتع�� �أطيار�/  بسhم/  ومساًء وحمار�/  الGRود" كيبوتسات"مع

�الّنار
ّ
بWن�عي©�J/  وأنا،�إنساُنِك�ال²hُئ،�يا�أرَض�بhدي/  ير�ى��ي�أمان/  ضائع�ير�ى�بخط

  .2أسواُر�الحدودْ /  وآفاقِك 

يور�ال�JK_�تعوقها�أي�حدود؛��نحّس 
ّ
بمدى�وجع�الشاعر�وهو�يقارن�وضعه�مع�وضع�الGÓائم�والط

�تغ©ّ  �أسوار�وجدرانإGØا ر�صفوها
ّ

�يعك �أن �دون �وأمان، �بسhم �وتنام �تأكل �تر�ى، �تتحّرك، ،J .أما�

�واللهفة وق
ّ

�الش �عن �ا/عّ;:ة �والكلمة �ولو�بالخيال �الحدود �هذه �اخz:اق �فيحاول وتz:اءى� .ج;:ان

ر�الوطن�بحواكW:ه�وحاراته�وأشجاره�وصبيانه�أمام�ج;:ان�فيناجGRا�ملتاًعا،�وع;:�ا/نفى�يظهر�صو 

ا�إNى�-هل�و-صحاب،�و�ي�
ً
يطلق�وعَده�بالرجوع�إNى�وطنه��أغنية�للبلدلوعة�قلبه�ا/تلظّية�شوق

 
ً
hقائ:  

�رفا»ي �آتيكم، �سوف �للعWن/  سريًعا �يركض �ا/اعز�العطشان/  مثلما يًعا�سر /  !قطيُع

  .3سوف�آتي�البيت�يا�أّمي

بمشاعر�الحنWن��نضحتقد� �ي�ا/نفىمن�خhل�الّنماذج�أعhه،�ُيhَحظ�أن�قصائده�ال�JKُوِلَدت�

  .و-ملحملت�طابع�الثورة�و  -هل، إNىرض�الوطن،�والشوق�أ إNى

                                                                                                                            

" أبو�محمود"هو�موت��-ع�ى�حّد�تعبW:�الشاعر�–،�سوى�تغيW:�بسيط�"جميع�ما�كان�كما�كان"مرّحبة�بالضيوف،�

بينما��ي�القصيدة�-وNى�يصف�الشاعر�شعوره�بالغربة�رغم�! الGRودي��ي�بيتهالرسام�" بن�نتان"�ي�ا/نفى،�وإقامة�

�الوطن �أرض ��ي �وطنه! وجوده �من �يطرده �استوط�Gا �من �ولكن �به، �ترّحب �ا/فارقة! البيوت �ت;:ز البيوت�: وبذا،

 .بقيت�و-هل�شردوا،�البيوت�ترّحب�به�و-هل�يطردونه

أُترى�لبنان�/ و/اذا�يا�أبي؟�: /كان�من�خhل�تساؤ_ت�يطرحها�الّصغارت;:ز�اللوعة�والتفّجع�من�السفر�وهجر�ا�1

فولة؟�انظر/ أترى�فيه�حواكW:�جميلة/ حلو�كبhدي؟�
ّ
 .6-5،�كلمات�من�القلب: بي�Gا�ترتاُح�أحhُم�الط

 .45،�كلمات�من�القلب 2

 .96،�.م.ن 3



 هيفاء�مجادلة  قراءة�"ي�أشعار�سالم�ج�-ان: الّضائعثورّية�الوطن�

 197 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

� �إNى �الشاعر �Gستعماريعمد �سياسة �معرًيا�فضح �ممارساGÀم ي
ّ
�تغط JKال� �القشرة �وإزالة ،

  :اليGÓم،�ويعلن�عدم�رضوخه�/حاو_GÀم�ضّمه�إNى�صفوفهم�ليكون�عيًنا�لهمأس

ل� ل�/  �ي�القائمة�السوداء�اسمJسّجِ ل�/  ]...[أبي،�أمي،�إخواني��اسمسّجِ /  ..اسمJسّجِ

  .1لÊجهزة�الّسوداء/  لن�أعمل�جاسوًسا/  أر�JÁÚالطّيبِة�ا/عطاء�نع/  فأنا�لن�أتنازل 

�كل�فلسطي©�Jع�ى�الرفضنلمس�الحزم��ي�رفضه�للعمال
ّ

ى��.ة،�وكأنه�برفضه�الحاسم�يحث
ّ

يتج�

  :الرجل�الذي�باع�ضمW:ه�فخان�وطنه�- بحّدة –�ي�قصيدة�يخاطب��Gا�هذا�الرفض�للعمالة�

�ي�/  أموت�يا�هذا،�و_�أسW:/  �ي�دربنا�ا/وصل�للمجّرة/  أموت�ألف�مّرة/  أجوع�ألف�مّرة

:Wدربك�الحق  /:W2يا�خرب�الّضم  

كبت�والطغيان�ال�JKعاشها�الفلسطي©�Jبعد�النكبة،�خلقت�عنده�روح�التمّرد�والثورة،�حالة�ال

وقد�تأّججت�هذه�الروح�مع�تأّجج�ا/مارسات�القمعية�وتفاقمها،�ومع��صرار�ع�ى�خنق�الحرّيات�

�علGRم �البطيء �ا/وت ��.وفرض �قلمه �ج;:ان �استثمر �لذا، �أشعاره �خhل �من صمود�ليصّور

�وتشّبثه �والتضحية�الفلسطي�� ضال
ّ
�للن �ومواصلته �ال��JKبأرضه �الz:هيب �وسائل �كّل رغم

  :_قاها،�وال�JKلم�تنجح��ي�إخماد�شعلة�ا/قاومة�لدى�الشعب�الفلسطي©J،�يقول 

�ا/قاومة �ش;:ٍ /  تشتعل �كل ��صرار/  �ي �دار/  ُيعلن �كل �العدوان �تبصق �أن /  إصراره

  .G3ارينسُج�من�دمائه�أØ/  إن�أظلمتْ /  شع��Jأنا�أعرفه

لقد�أدرك�ج;:ان�أن�ترك�الفلسطي©r�Jرضه�ونزوحه�م�Gا�هو�ما�يس�Gدفه�العدو�وما�يرمي�إليه،�

� �أجل �من �الظروففسّخر�شعره �اشتّدت �مهما �الوطن �"ي �البقاء �عRى
ّ

�الحث �قصيدته ��ي يا�،

ا�بكل�ش;:�من�أرضه،�وسيحمل��تراب�الجليل
ً
يطلق�الشاعر�وعده�باسم�شعبه�بأن�يبقى�متشبث

  :نمود�-بناء�و-حفاد�الذين�سW:ثون�حب�الوطراية�الص

  !بقــــــــــــــــاء�الجبـــــــــــــــــال�لــــــــــــــــيس�يميـــــــــــــــــُد    شـــــــــع��Jهنـــــــــا�بـــــــــاق إّن� !ا/ـــــــــوت أGáـــــــــا

                                                 
  .55،�كلمات�من�القلب 1
 . 55،�قصائد�ليست�محددة��قامة 2

  22،�د�ليست�محّددة��قامةقصائ 3
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نــــــــــــــــــا�الجــــــــــــــــــدود   يــا�تــراب�الجليــل�يــا�ِمْســك�أجــدادي
ْ
ت

َ
  عزيــــــــــــــــــز�مــــــــــــــــــا�أورث

  لــــــــــــيس�تنســــــــــــيه�نكبــــــــــــة�أو�عهــــــــــــود   نحـــــــــن��ـــــــــي�عمقـــــــــك�ا/قـــــــــّدس�جـــــــــذر

  !ســــــــــــوف�تف©ــــــــــــ�aالقيــــــــــــودنبقــــــــــــى�و    قيدــــــلـــن�نمــــّل�لبقـــاء�حKّــــ�aولـــو��ــــي�ال

�طفــــــــــــــــٍل�ي�ــــــــــــــــيء�عهــــــــــــــــُد�بقــــــــــــــــاء   1وصـــــــــــــمود،�فهله�ـــــــــــــي�يـــــــــــــا�عهـــــــــــــود   كــــــــــــــــلُّ

فهو�مباشر��ي�توّجهه،��الشاعر عبارات�التحّدي��ي�-بيات�السابقة�تن��ýعن�جرأة�وقوة�يتمّتع��Gا�

��ي�موقفه يدعو�ج;:ان�شعبه�إNى�البقاء��ي�أرض�الوطن،��بقاء�ي�قصيدة�تحمل�عنوان� .متحّدٍ

áم�العدوينادي�بأن�hحrى�غرس�الخناجر��ي�-رض�لتكون�مق;:ة�Nّبوا�جميعا�إG:  

  2لÊحhم�الهمجّية/  و-رض�مقابْر /  تحت�-قدام�الوحشّية/  -رض�خناجْر 

�ا/عاناة� �كّل �ورغم �الّصراع، �أشكال �من �هو�شكل �السابقة �-بيات �وفق J©الفلسطي� �بقاء إن

  :ه��Gا،�ح�aKلو�سكن��ي�مغارة�أو�كوخوالعذاب،�يعلن�الشاعر�بقاءه��ي�أرضه�وتشبث

أو��ي�/  من�أغصان�-شجاْر /  �ي�كوخ�مصنوع/  �ي�بيت�يب©�aمن�أحجاْر /  سأظّل�هنا

  3..يا�جّزار/  إحدى�مغر�بhدي

بقاؤه�هذا�وتشّبثه�باrرض�وصموده�مقرون�بتفاؤل�يم�Êقلبه،�فهو�يحاول�أن�يغرس�بذور�-مل�

عب
ّ

  :زج�بWن��صرار�و-مل��ي�قولهنلمح�هذا�التما. �ي�نفوس�الش

                                                 
مس 1

ّ
  86-85،�رفاق�الش

 .10،�كلمات�من�القلب 2

/ وسأبقيه�لÊبناء/ أبقاه�Nي�أجدادي/ وط©�Jملكي: وبلهجة�ملؤها�التحدي�والثقة�يقول . 10،�كلمات�من�القلب 3

/ ائًرا�جديًدا�فلتعلم�الجبال�أن�ث: ويقول ). 56،�كلمات�ليست�محددة��قامة(أتجّول�كيف�أشاء� ..حّر�فيه�أنا

مس/ آٍت 
ّ

rجل�: و�ي�قصيدة�أخرى�يقول ). 31،�.م.ن(أو�Gáرق��ي�محرا�Gا�أنفاسه�/ لكي�يسهم��ي�تحرير�أرض�الش

�ي�موكب�الّتحرير،��ي�كتائب�/ وأركب�-هواْل / وأحمل�الّسhح�غW:�خائف/ يا�رفيقي،�أثور / شع��Jالّصامد�الطّيب

لكن�قل��J/ قد�تحبسون�خطوتي/ ما�أضعفكم: أقول�للقياصرة�الّصغار: ويعلن�حرّيته�بقوله). 72،�.م.ن(الّنضال�

J©15،�.م.ن. (يفعل�ما�يشاء/ يزور�أي�بقعة�يشاء/ هائم��ي�وط .( 
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�هنا مِس�/  لربيٍع،�يحمُل�لبhدي/  وألّوُِح�باrخرى /  أمسُك�جرÆي�ِبَيٍد /  سأظلُّ
ّ

دفَء�الش

  !1وباقاِت�-زهار

� �ع�ى�أنه �يدّل �ما �و-مل، �التفاؤل �يلّفه �حافل �ثورّي �بنبض ��ي�تتم�ªWّأشعار�ج;:ان يبصر�الضوء

ر�ب;ªوغ�فجٍر�جديدويستحضر�رؤي�GØاية�النفق�ا/عتم،
ّ

هداء�. ة�متفائلة�تبش
ّ

ومن�بWن�جحافل�الش

��ي� �-مل �سطوع
ً
�معلنة �الّسنابل �تنبت �الفhحWن، �وبكاء �الجثث �وأشhء �جوًعا �الناس وموت

�ت. vنتصار �;:ز ��ي �التفاؤلّية �الشعرية �الصورة �هذه �معسكر��سرى قصيدة �عRى �كتابة  وفGRا،

ي�متفائل": الشاعر�تصريح�ر كرّ تي
ّ
  :بقولهمرات،�ويختمها��سبع" إن

  2الغد�عرس�سنابل/ الغد�مرج�سنابل

�يسوق� �م�Gا، ªوح
ّ
�ال¯ �وعدم �أرضه ��ي �البقاء J©الفلسطي� �تستد�ي JKال� �العديدة �-سباب ضمن

� �قصيدة ساِفرالشاعر��ي
ُ
�الوطن�هو�رمز���yت ��ي �بأن�البقاء �إدراكه �من �نابًعا �قوًيا ا øإضافي� سبًبا

ªوح�عن�أرض�الوطن��الحّب�له�وعماد�vنتصار��ي
ّ
ر�شعبه�بأن��ي�الّسفر�وال¯

ّ
معركة�البقاء،�فيذك

تحقيق�/ا�يبغيه�العدّو،�rنه�سيz:ك�-رض�خاوية�وحيدة�GØًبا�لذئاب�الليل،�ال�JKتتحWّن�الفرص�

يقول�مهيًبا�. من�أجل�vستيhء�ع�ى�أرض�تركها�صاحGÓا�فريسة�vغتصاب�دون�حماية�أو�صون 

  :ومناشًدا�شعبه

                                                 
فولة�ال�JK. 10،�كلمات�من�القلب  1

ّ
تظهر�دعوته�للبقاء��ي�أرض�الوطن��ي�قصائد�عديدة�كقصيدة�حواكW:�الط

غاة/ باقية/ ه�الحواكW:�ال�JKنحGÓّاهذ: تحمل�ن;:ة�متحدية�حاسمة،�يقول�فGRا
ّ
/ وسوف�تبقى،�بعد�أن�يندثر�الط

�أبًدا �تبقى �سوف �الّدروب، �فوقها/ هذه JÁÞتم� �البنات/ وسوف �أجمل �مساء، �كل ��ي �الخضراء�/ للعWن، والّتوتة

باب،�سوف�تبقى�
ّ

: انظر�!للحياة/ للغد�الذي�يليق�باÝنسان/ لÊرض،�للّربيع،�لÊطفال/ ونحن�باقون�هنا�]...[للش

  .58-57،�كلمات�من�القلب
مس 2

ّ
�الش �رفاق �بالشعب. 15، قة

ّ
�والث �بالتفاؤل �بأشعار�تنبض �الديوان �هذا �ديوان�. يحفل �سليم �نايف ص

ّ
يلخ

�بقوله �الشّمس �الديوان:"رفاق �صغره-هذا قة�- ع�ى
ّ
�والث �للظلم، �التحّدي �حيث �من �قرأت �ما �أضخم �من هو

عب،�والتفاؤل�با/ستقبل
ّ

،�السنة�9ع. الجديد". رفاق�الشمس�للشاعر�سالم�ج;:ان. "نايفسليم،�: انظر". بالش

22�،1975�،13 . 
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�ه
ْ

يَت�فGRاقف _�تz:ك�..قف�هنا/  وزرْعَت�اللوَز�والّرماَن�فGRا/  نا�_�تz:ك�-رَض�ال�JKُرّبٍ

�ذئاب�الليِل�ترجو�أن�تسافر..قف�هنا/  -رض�وحيدة / لz:ى�أرضَك�عز_َء�حزينة/  إنَّ

  !! 1بعد�أن�كانت�مصونة/  بعد�أن�كان��Gا�رضوان�يحمGRا،�ويسقي�زرعها

اعر�. ويقظة�إزاء�خطط�العدّو�لتفرقة�الشعب�الفلسطي©�Jتدّل�هذه�-بيات�ع�ى�و�ي
ّ

يواصل�الش

إن�البقاء�ضرورّي�rن�: دعوته�إNى�البقاء��ي�أرض�الوطن،�ويسوق�لنا�ت;:يًرا�آخر�يستحّق�البقاء

  :الحرب�تحتاج�إNى�جنود

�سنبقى �هنا �/  كالسنديان �وط©J/  ]...[كالّصخور �يا �ا/ذبوح �ترابك �فوق مع�/  سأظلُّ

�للربيعا/زمار �أنشد �وا/تشائمWن/  ، �للباكWن �فابتسموا/  :وأقول �يموت تاء
ّ

�الش و_�/  إن

�الّدموع �تحَت �تريدكم/  تتخاذلوا �البقاء �فمعركة �أياديكم، ومعركة�...جنًدا/  هاتوا

�   !2الّرجوعْ

�:Wبناء�شعبه�ع�ى�الوحدة�والوفاق�" هاتوا�أياديكم"من�استخدامه�للتعبrالشاعر��
ّ

�حث
ّ

نستشف

�أجل �يتوّحدوا��من �أن ��Gم �Gáيب �لذا �با_ّتحاد، �إ_ �يكون �vنتصار�_ �أن د
ّ

�يؤك �وكأنه الوطن،

�العدّو  �مع �معاركهم �vنتصار��ي �أجل �من �اشتّدت�. ويتضافروا �مهما �التآ�ي �ضرورة �ع�ى ويحGçّم

  :قسوة�الظروف،�ونبذ�التشاؤم�ورفض�البكاء،�rن�الّدموع�_�تفيد�و_�تعيد�-رض�ا/سلوبة

 عرفُت /  سخفي�دفعُت�ثمنه/  دموًعا�ودًما/  �aKّسقطت�عيناي��ي�شوارع�-رضبكيُت�ح

  .3أرًضا�آمنة/  إّن�الّدمع�_�يمنح�للّضائع/ 

�يكون� �وإنما �ا/ر، �للواقع �وvستسhم �بالبكاء �تتحّقق �لن �معركته �vنتصار��ي �الشاعر�أن أيقن

  .4بالعمل�ا/ثمر�وبإشعال�فتيل�ا/قاومة�والقتال

                                                 
 .558- 557،�ديوان�الوطن�ا<حتّل  1

 .21 -20،�كلمات�من�القلب 2

 .35-34،�قصائد�ليست�محّددة��قامة 3

عبّية�4
ّ

خطًرا�فوق�/ لهْ عندما�يصبح�ا/وُت�بالقنب: يتأكد�هذا�/ع©��aي�قول�الشاعر��ي�قصيدة�أغنية�ا/قاومة�الش

هْ "/ راجل"رأس�ثhثWن�مليون�
َ
�يصWُ:�مقاتْل / قدًرا/ ُتصبُح�ا/رجل مس: انظر. كّل�فرٍد

ّ
وُتظهر�نفس�. 54،�رفاق�الش

�وطنه� ��ي �البقاء �أجل �من �والتحّدي �الثورة �فتيل �أشعلت J©الفلسطي� �يعيشها JKال� �ا/عاناة �هذه �أن القصيدة
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�ا �يتطّرق �الفلسطي��لشاعر�إNى �لدى �صورة��عنصر�التضحية �رسم ��ي �صوره �بأقوى متجلًيا

  :للمرأة�ال�JKتضÃّي�بنفسها�و_�تكz:ث�بتفتيت�جسدها�من�أجل�الوطن

 /  سوف�أغّ©�JللّسنWن
ً
�طويلة

ً
تلك�ال�JKكانت�تخ�ý�ّبWن�GØدGáا�/  عن�فاطمة/  قّصة�طويلة

هُ /  الديناميت
َ
  .1!إNى�ا/قاومة/  - عابرة��ي�خندق�ا/وت-لكي�توصل

   :"ي�شعر�ج�-انو�ممي�ا<حور�القومي� 2.2.2

�ا/ناسبات� �للكثW:�من �تصويره �خhل �من �القومي �وانتمائه ��نساني �تضامنه �عن عّ;:�ج;:ان

�وغW:ها �الجزائرية �الثورة �سعيد، �بور �الجزائر، �نضال �حول �شعره �فنظم ً:ا�. 2العربية، �معّ;ِ يقول

كنا�. إNى�جنب�مع�تفاعلنا��Gموم�جماهW:نا��ي�الوطن�ومعاركهم�اليوميةجنًبا�: "..عن�هذا�التضامن

مأساة�كفر�قاسم�وبطولة�بور�سعيد،�مع�رجاء�عماش�الوطنية�ال�JKاستشهدت�أثناء��عنتفاعل�م

� �عام �-ردن ��ي �الوطنية �الوطنّية��1957الهّبة �الG�ّضة �مhمح �من �الجزائر�وغW:ها �ثورة ومع

  .نه�-مم�Jمع�قضايا�عا/ّيةكما�أظهر�تضام�.3"العربّية

                                                                                                                            

:اِب�الذي�-أنِت�/ دماء�رفا»ي�البواسْل �يا/ يا�دماء�أبي�وأ�ي�وابن�عّمJ: الّسليب
ّ
zسلْ / بعَد�الhي�الّس��a ًÁÂى�أªّ¯يت /

َرتْ  َرتْ / والبيوت�ال�JKُدّمِ ُه�ع�ى�الّنيل�ناُر�القنابلْ / و-لوف�ال�JKُهّجِ ! حافٌز�آخَر�كي�نقاتْل �-والّصفاء�الذي�حرقتْ

مس: انظر
ّ

 .55،�رفاق�الش

مس 1
ّ

هداء�ويطلق�عليه�لقب��و�ي�إحدى�قصائده،�يرثي. 34،�رفاق�الش
ّ

ويبلغه�" صانع�ا/عجزات"ج;:ان�أحد�الش

أمّجد�: اكتفى�بالكلمة) سالم(بأنه�يمجده�لكنه�لن�يزور�ضريحه�rنه�يخجل�من�تضحيته�العظيمة،��ي�حWن�هو�

كلمات�/أنا�كّل�ما�صنعته�يدي/سأموت�حياءً /rني�إذا�زرته/يا�صانع�ا/عجزات/أزور�ضريحك/ ذكراك�من�غW:�أن

 )50،�اق�الشمسرف(

2�� �كتابه �ا<قاومة�ي �-رض�أدب �خارج �العربية �ا/عارك �وبWن �ا/قاومة �أدب �بWن �العhقة �أن �إNى �يشW:�كنفاني ،

ة�: انظر. ا/حتلة�هو�تhحم�طبيÏي
ّ
د�النابل�JÁÔأن�ربط�. 1966�،32- 1948أدب�ا<قاومة�"ي�فلسط,ن�ا<حتل

ّ
ويؤك

�العر  �التحّرر �بقضايا J©الفلسطي� �الشعب �من�قضّية �هو�غرض �القضايا، �هذه �وحدة �أساس �ع�ى �والعا/ّية بّية

�الشعر�ا/قاوم �: انظر. أغراض ،JÁÔابشاكر�النابل-Fال� �درويش :مجنون �شعر�وفكر�محمود �"ي : بW:وت(. دراسة

  .156،�)1987, ا/ؤسسة�العربية
 .85شاكر�الكّحال،�: انظر�3
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حوا��أغنية�إlى�بور�سعيداحتفاًء�منه��ي�أعياد�الّنصر،�يكتب�ج;:ان�
ّ

يمّجد�فGRا�أهلها�الذين�تسل

  :باrمل�و�صرار�وقاتلوا��ي�وجه�العدّو�ح�aKدحروه

�العنيد �شاطئك �ع�ى �لÊيدي/  ق;:�الصليبّيWنْ /  ق;:�-ساطيل �للّسhح، لشعٍب�/  ا/جد

  ! 1لن�نلWن: قسمأ/  طّيٍب 

   :ُي;:ز�تضامنه�مع�فيتنام�إذ�يقول كما�

دْ /  قل��Jمع�الفيتكونغ��ي�الفيتنام /  وع�ى�ثرى�الّدومنيك�قل��Jثائر/  جندّي،�بجGÓتِه�مجنَّ

  .2وليس�يخمدْ ..يا�مجرمWن

جاه�: Gجتماعّية�"ي�شعره/�بعاد��نسانّية�2.2.3
ّ
  : 3الج�-انياليساري�Gت

ا�-ارتبط�شعر�ج;:ان� øى�الطبقة�العاملة�فكرًيا�وتنظيميNأيًضا،�كتاباته�الن:يةو �-4وهو�ا/نتسب�إ   

                                                 
�ج;:ان�بر . 86،�كلمات�من�القلب 1

ّ
براغ�ع�ى�أبوابك�: اغ�حّبه�وإعجابه،�وينقل�لها�تضامنهو�ي�رسالة�غرامّية�يبث

�سhحهم/ الجنودْ  �ع�ى �ا/جيد/ الّزهُر�محموٌل �حقودْ / لشعبك �خائٍن �لكّل �طريق/ وا/وت ��ي �إنَّ ،J©ّاطمئ� / براغ

قراء
ّ

مسمن�أجسادنا�سدود،�/ جحافل�ا/وِت�إNى�ساحاتك�الش
ّ

كما�يعّ;:�عن�أ/ه�وهو�يرى�إخوانه�. 28،�رفاق�الش

و�ي�الّزرقا�/ و�ي�القّمة�من�عمان�أه�ي/ معسكر�الوحدات�أه�ي،�جبل�الحسWن�أه�ي: ي�عمان�ُيذبحون�ويقتلون �

�معان �و�ي �الّرمثا �أعرفهم/ و�ي �أنا �يذبحوا/ أه�ي، �لن �أبًدا �ولكن �يموتون �قد �-غنام/ هم ة
ّ
�ذل �الذي�/ �ي Jشع�

جبي�Gا�/ عمان�لن�تموت،�سوف�يغسل�ال�Gار/ ملن�يذبح�هذا�العا/ ثم�كا/سيح�يستيقظ/ يموت�من�عشرين�عاًما

. سW:فع�الثّوار�ألف�دار/ وفوق�كّل�حارة�مهدومة/ هام�Gا�من�بWن�ليل�ا/وت�والّدمار/ وسوف�يرفع�الثّوار/ الّدامي

��سرائيRي: انظر �Gحتnل �ظّل �"ي �العرب �نحو. 310-311، �أخرى �قصائد ��ي �القومي �إNى�: يظهر�vتجاه أغنية

 ).ديوان�كلمات�من�القلب) (78(،�عن�الهنود�الحمر�)63(إسبانيا�

 .59،�كلمات�من�القلب 2

اعر،�وال�JKمن�خhلها�يظهر��3
ّ

ى�بوضوح�من�خhل�مقا_ت�الش
ّ

ننّوه�إNى�أن�هذا�الّسW:��ي�vتجاه�اليساري�يتج�

شرت��ي�مجلة�من�مقا_ته�. تعاطفه�مع�الفقراء،�ودعمه�القوي�للعمل،�وثورته�ع�ى�ا/واضعات�vجتماعية
ُ
ال�JKن

�: "نذكر�الجديد �والحرّية �العدل �إNى ��نساني موح
ّ
�الط �صرخة �ا/قاومة �4ع(أدب ،1985� ،10-14(� الفّن�"؛

هوامش�حول�الّنقاش�-دبي��ي�"؛�)19-12�،1964�،17ع" (حاجتنا�إNى�الواقعّية"؛�)8-1�،1970�،6ع" (والحقيقة

JKّتحاد�السوفييv) "27-3�،1972�،26ع" (صراوي��ي�الّساحة�الحمراءن). "12-10�،1969�،10-9ع.( 

 .2�،1976�،54-1،�عالجديد،�"ع�ى�-دب�الفلسطي©��Jي�إسرائيل�1967تأثW:�حرب�. "حبي�J،�إميل�4
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ً
�ارتباط �وثيًقا �Gجتماعيةا � ،با±بعاد �ذلك ى

ّ
�دعو فتج� �خhل �من �وتوّحد�ته �تضافر�القوى إNى

ودفاعه�الحاّر�والفhحWن��اللعّم ل الطبقة�الكادحة،�ومناصرتهظروف�،�ومن�خhل�تحّسسه�العمل

�التحرير�العا/ية�نصاف�والعدالة�vجتماعيّ �هم،�تحّريعن�حقوقه ميله��.ة،�التناغم�مع�قضايا

  . اليسارّية�وميله�لhشz:اكّية�هاّتجاهات�لهذه�ا/وضوعات�ُي;:ز

من�ذلك�تلك�القصيدة�ال�JKتلّخص�مأساة�العامل�بحكائّية�ت;:ز�ا/شاق�ال�JKتواجهه�وهو�يبحث�

�يخر  �العيش، �لقمة �له �يضمن �عمل �عن�عن �سؤاله �يكّرر �للبحث، �البعيدة �قريته �من �باكًرا ج

بصقه�من�قبل�ا/عامل�وا/حال،�يحاول�خنق�بكائه،�فW:ّن�صوت�: عمٍل،�وتكون�النتيجة�واحدة

أمه�تطلب�منه�كتابة�رسالة�يعلمهم��ي�حال�حصوله�ع�ى�عمل،�ووعدها�rخته�بأن�يحضر�لهم�

ياب،�وبعد�محاو_ت�متكّررة�فاشلة
ّ
يعود�أدراجه�ع�ى�بيته�ويده�خالية�من�ال;:تقال��ال;:تقال�والث

ياب
ّ
اعر��!1والث

ّ
�الش �أن �الفكر�اليساري والhفت �صميم �من �مفردات ف

ّ
�vتّ و �يوظ �معجم جاه�من

د�vشz:اكي
ّ

 ،2"الكادحWن:"؛�م�Gاانتماءه�للعقائد�ا/اركسية�اللينينية�وللمبادئ�vشz:اكّية،�مما�يؤك

�3"العّمال" �4"الّرغيف"، عب"،
ّ

�5"والكفاح�الش �ستشرق "، �6"العدالة بقة"،
ّ
�الط �7"رمز فقراء�"،

  . 9"الفhح"،�8"-رض

ى�يساريّ 
ّ

 : �ي�عّدة�قصائد�نحو�10للون��حمرة�الشاعر�من�خhله�استخدامه�تتج�

                                                 
 .54-51،�كلمات�من�القلب: انظر�1

 .52،�قصائد�ليست�محددة��قامة 2

مس؛�64�،76،�كلمات�من�القلب؛�68�،72،�.م.ن 3
ّ

  .69�،71،�رفاق�الش

 .13�،53،�.م.ن 4

 .79،�.م.ن 5

 .7،�.م.ن 6

 .76،�.م.ن 7

 .53،�كلمات�من�القلب 8

 .7،�.م.ن 9

يوعّيWن"يرمز�اللون�-حمر�إNى�الثورة�البلشيفّية�حيث�تحّول�إNى�رمز�عالمJ،�رمز��10
ّ

رقّية�: انظر". الثورة�عند�الش

عر�الفلسطي��زيدان،�
ّ

 .239،�)2009هدى،�دار�ال: كفر�قرع( أثر�الفكر�اليساري�"ي�الش
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ورة�الحمراء"
ّ
،�5"الّراية�الحمراء"،�4"دم�أحمر"،�3"علم�أحمر"،�2"أنا�أحمر�من�بلد�حمراء"،�1"الث

�ي� - و�ي�من�روح�الفكر�اليساري -" رفاق"أو�" رفيق"ويضّمن�لفظة� .6"الحرّية�الحمراء"،�5"الحمراء

مسعنوان�ديوانه��ي�مواقع�كثW:ة�أبرزها��ي�
ّ

  . 7رفاق�الش

  الّسجن�"ي�شعره: ج�-ان�ومرارة��قامة�الج�-ّية�2.3

وكما�يبدو،�فإن�الجدران�ال�JKأطبقت�. ذاق�ج;:ان�مرارة�الّسجن�وتجّرع�طعم�القيود�والّسhسل 

�عل ��ي�وأسيه �واقعه �ليعّ;:�عن �عناGØا �وأطلقت �الشاعرة �روحه �إطhق �ع�ى �ساعدت �جسده، رت

�بإشعال�فتيل�ا/قاومة� الّسجن،�بدًءا�بالتعبW:�الّناطق�عن�الواقع�الذي�ينضح�مأساوّية،�وان�Gاًء

  .8من�خhل�الكلمة�الشعرّية

ْسري�إNى�قسمWن
َ
ِسَر��ي�سج: يمكننا�أن�نقسم�عالم�ج;:ان�-

ُ
ن�خاّص،�هو�بيته�حيث�-ول�حWن�أ

رضت�عليه��قامة�الج;:ية�فُم 
ُ
نع�/ّدة�سنتWن�من�مغادرة�ا/دينة��ي�ال�Gار�ومن�مغادرة�بيته��ي�ف

وتماهًيا�مع�! ا/نسوبة�إليه" التجّسس"الليل،�_�ل�JÁء�إ_�rنه�رفض�العفو�مقابل�vعz:اف�ب�Gمة�

                                                 
مس 1

ّ
 .26،�كلمات�من�القلب؛�79،�رفاق�الش

 .56،�كلمات�من�القلب 2

 .95،�.م.ن 3

 .95،�.م.ن 4

 .76،�.م.ن 5

 .73،�.م.ن 6

7� 
ً
hمس: انظر�مث

ّ
ليست�محّددة� قصائد؛�8�،25،39�،53،72�،77�،96،�كلمات�من�القلب؛�26،45،�رفاق�الش

 .49،��قامة

قت�من�رحم�ا/قاومة،�ُعرف�باسم�شعر�السجن�يعد�ظاهرة�با�8
ّ
أدب�الّسجون�"رزة��ي�الشعر�الفلسطي©J،�تخل

�تّم�زّجهم��ي�أتون�"وا/عتقhت vحتhل�" باستيhت"،�عمل�ع�ى�تأصيلها�عدد�من�الشعراء�الفلسطينيWن�الذين

 افة�الوطنيةمقّدمات�حول�الشعر�الفلسطي���الحديث�والثقا/توكل�طه،�: انظر. �سرائي�ي�وسجونه�الخانقة

 .73،�)2004دار�البW:ق�العربي،�: رام�هللا(
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قصائد�ليست�: بعنوان�1970ا�شعرًيا�عام�هذه�التجربة�ا/ريرة�ال�JKعاشها،�أخرج�إNى�النور�ديوانً 

دة��قامة   : حWن�يعلن�حنينه�إNى�قريته�،ت;:ز�تجربته��ي�القصيدة�ال�JKيفتتح��Gا�مجموعته. ُمحدَّ

وغاصب�/  ]...[زهر�ب�hعطر�بمزهريه�/  يا�قري�JKالقريبة�البعيدة/  أنا�ب�hكروم�زيتونك

:اب�و-شجار�و-زهار�والهواء�
ّ
zالّتصريح_�يمنح/ ال�J©  /وخطوتي�سجينة��ي�البيت  /�_

،:W1كالقصيدة تحسن�أن�تط.  

ونجده�يخاطب�أّمه�طالًبا�م�Gا�أ_�تنتظر�. يشعر�القارئ�بن;:ة�اليأس�تطÑى�ع�ى�سطور�القصيدة

  :عودته

جhلة�السلطان�_�يمنح©�J/  _�تقفي،�بعد،�ع�ى�الشّباك��ي�انتظاري /  ]...[أّماه�يا�أّماه�

  .�2تنتظري©J،�واسمÏي�أخباري _ /  التصريح

�وقريته،� �وأهله �أّمه �مع �التواصل �من �القصيدة �أبيات �من �يتبّدى �كما �الج;:ية ��قامة منعته

ا øخرين�نفسًيا�وجسديºته�عن�:zمح�اليأس�ويعلن�أن�. فبhولكنه�سرعان�ما�ينفض�عن�نفسه�م

  :�قامة�الج;:ية�لم�تعد�مرهقة�و_�معيقة

  .3من�قبل�أن�أنام/  لدّي�ألف�شغلة�أنجزها،�مرهقة/  ةلم�تعد��قامة�الج;:ي

�نجح �بل �إطار�الفردانّية، ��ي �تحصر�أشعاره �لم �لج;:ان �الج;:ّية ��قامة �أن �إNى ��ي�تجدر��شارة

�ونقطة� �مرجعّي�Gا ��ي �ذاتّية �كانت �وإن �فقصائده �إطار�ا/جموعة، �إNى �إطار�الذاتّية �من الخروج

�-شه�الشعب�الفلسطي©�Jبأسره،�الذي�عاش�هذه��قامة�الج;:ية�انطhقها،�فإGØا�تعّ;:�عّما�يعي

د�ج;:ان�هذا�-مر�حWن�أشار�إNى�أن�ديوان�. وذاق�مرارGÀا�-ولو�مجاًزا
ّ

قصائد�و�ي�مقابلة�معه،�أك

�محّد  ��قامةليست �ا/أساة��دة �من �بعدها، �وما �حزيران �حرب �من �وصوره �مواضيعه يستلهم

�ا �العربي �للشعب �يومًيا �vقتناع�. لفلسطي©Jا/تفّجرة �من �نابع �رفض �للهزيمة، �رفض �الديوان �ي

�الهزيمة �تجاوز �ع�ى J©الفلسطي� �العربي �الشعب �ومعها �العربية، �الشعوب �بقدرة �ي�. العميق

                                                 
 6- 5،�قصائد�ليست�محّددة��قامة 1

 11،�.م.ن  2

  13- 12،�.م.ن 3
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الديوان�إدانة�السياسة�العنصرّية�للحكومة�تجاه�الجماهW:�العربية�الباقية��ي�الوطن،�من�زاوية�

�� �وتحديد �الج;:ّية �بل�. قامةأوامر��قامة �الّديوان، ��ي �مأساوًيا �فردًيا
ً
hبط� �يكن �لم �أنه د

ّ
ويؤك

ب،�مناضل
ّ

وبذا�فإن�أشعار�الديوان��ي�انعكاس�لتجربة�. كان�واحًدا�من�أفراد�شعب�بطل،�معذ

  . 1شعبّية�وليست�تجربة�شخصّية�فقط

ِسَر�فGRا�وُسِجَن�بشكل�فع�ي،�مثله�مث
ُ
ل�العشرات�بل�أّما�القسم�الثاني�فنقصد�به�الفz:ة�ال�JKأ

�العدّو  �فرضها JKال� �مظاهر�التعذيب �كمظهر�من �الفz:ة، �تلك ��ي �الّسجن�. ا/ئات �ظلمة ووسط

الم
ّ
�الظ �سّجانه �وجه ��ي �صرخاته �جدرانه �داخل �وتعلو�من �الّسجناء، �الشاعر�أوضاع �ي� .يصف

�2.."_�أعرفهمالوطنّيWن�الفلسطينّيWن�ا/عتقلWن�إدارًيا،�الذين�أعرفهم،�والذين�"قصيدة�GáدGáا�إNى�

  :يتما�ى�الّسجن�مع�الق;:�حWن�يصف�ا/كان�الذي�ُسِجن�فيه�

�الدنيا �من �عندي �ما �والّدخان/  مz:�بمz:�كّل ،
ُ

�ُيقِرف ُهم
ُ
�أكل ا،

ø
�صار�رث JÁîيدخل�/  قمي� لم

�تقتل©��Jي�كّل�يوم/  الّزنزانة�الّصفراء�من�زمانْ  ثّم�_�تلبث�أن�تعيدني�/  ومعدتي�أوجاُعها

  .3إنسانْ 

�مع�الوص �الزنزانة �صورة �فتلتقي �بالّتابوت، رنا
ّ

�يذك �-ول �البيت ��ي �أسره �/كان �منحه �الذي ف

يشعر�القارئ�مع�هذا�ا/zن�بأن�السجن�هنا�ليتجاوز�كونه�أسًرا�لجسد�. التابوت��ي�ضيق�ا/ساحة

الشاعر،�ويتعّداه�إNى�أسر�روحه،�كيانه،�وجدانه،�ويصل�إNى�حّد�وأد�إحساسه�بالحياة�وتوريثه�

بعد�مسحة�من�-لم�والوجع�ال�JKتعz:ي�كلمات�الشاعر،�ينGÓّنا�الشاعر� .جاًعا�نفسّية�وجسدّيةأو 

  :من�-سر،�بل�هو�نابع�من�تغّيبه�عن�ساحة�ا/عركة�اأو�تعب�اإNى�أن�هذا�الحزن�ليس�ندم

J©ّأغ� Jشع�� �يا �أغنيJK/  إذا�،باسمك ��ي �-حزانْ /  /حت �من �أن©�J/  شيًئا �ذاَك فليس

  .4تغّي��Jعن�ساحة�العراك،�من�زمان/  ندمُت،�بل�يجرُح©�Jتعبُت�أو 

                                                 
 .5�،1972�،41-4ع�. الشاعر�سالم�ج;:ان�يتحدث�إNى�مندوب�الجديد. الجديد: انظر�1

مس 2
ّ

  .20،�رفاق�الش
 .20،�.م.ن 3

  .22- 21،�.م.ن 4
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لم�يقتصر�-مر�ع�ى�ضيق��ي�مساحة�الّسجن،�بل�تعّداه�إNى�ظروف�قاسية�تحيط�به،�فالرطوبة�

�تفي� _� �ا/قدمة �والبطانيات �ا/كان، �تغزو �والظلمة �به، �ويحيطان �أنفاسهما �ينفثان والعفن

ها�لوحة�قاتمة�تضّيق�الخناق�بالغرض�مع�ال;:د�القا�JÁÂالذي�ينخر��ي�ا
ّ
ل�كل

ّ
لجسد�كاÝبر،�فتشك

  :فتح�حسابيصف�وضعه��ي�أغنية�: ع�ى�شاعرنا،�وتضفي�أبعاًدا�جديدة�/عاناته

�ليلة �أول �مطر/  هذه �صوُت �الخارج، ّباكي�أ/ُح /  �ي
ُ

�ش �فتحِة �من َمِة، �الَعتْ َبَح�/  �ي
َ

ش

  .1لعنت�رنينه: والّصمُت  / بصاق�وعفونة: البطانّيات/  !!ال;:ُد�إبْر�/  الّنخلة

�عتمة� �إGØا �شبحها، �بدا �بل �النافذة �فتحة �من �النخلة �تبد �لم �لذا �ا/كان، �تسيطر�ع�ى العتمة

:Wزم�حياة�-سhا/كان�وت�
ّ

العتمة�تطّوق�ا/كان�يؤازرها��ي�ذلك�صمت�. وظلمة�الزنزانة�ال�JKتلف

�ال �صمت �به �يقصد �ربما �رنWن، �له �صمت �خاص، �نوع �من �صمت �إنه �وانعدامهارهيب، . حياة

الّصمت�سكون،�والرنWن�حركة�وضوضاء،�ومن�خhل�هذه�الثنائّية�الضدّية�تّتضح�مhمح�اللوحة�

القاسية�ال�JKيعيشها�الشاعر،�ففي�مكان�جامد�ساكن�_�حركة�فيه�و_�أنفاس،�بات�الصمت�

�الشاعر �داخل ��ي �يقرع�رنينه �عفونة. جرًسا �برودة، �صمت، �القاسية�من �الظروف �هذه ؛�وسط

  :يعاني�الشاعر�من�الوحدة�ال�JKتبدو�كالبحر�يغرقه�بأمواجه�العميقة

�سجWن �الّسجن ��ي �وحدي، �وحدي !وأنا �أعمَق�أمواَج�الوحدة/  وحدي، ��ي�/  ما وحدي

ْر 
ّ

ْر /  الليل�أفك
َّ

  .2أهِمس،�أنِشُد،�أتذك

  :ووسط�هذه�الوحدة،�وهذا�الصمت�القاJÁÂ،�خرجت�صرخة�الشاعر�متحّدية�ثائرة

   3!هذي�ليست�آخر�ليلة/  هذي�أول�ليلة......... / !يا�أعداء�الدرب�ما�أسخفكم

يرى�محمد�حور�أن�هذا�الرفض�إنما�من�باب�استخفاف�الشاعر�بأعدائه،�وما�النقاط�ا/تتالية�

ا�ليم�Êا/تلقي�ما�شاء�له�من�تأويل�وإيحاء�كأنما�يقول 
ً
ما�أسخفكم�باعتقاNي،�rن�هذا�: إ_�فراغ

  .1قت�الذي�تظنون�أنكم�تضعفون©JسªWيدني�قوة��ي�الو 

                                                 
 .536،�ديوان�الوطن�ا<حتّل  1

 .537،�ديوان�الوطن�ا<حتّل  2

  .537،�.م.ن 3



 

 208 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

يعاني�الشاعر��ي�سجنه�ش�aKّألوان�الحرمان�الذي�فرضه�عليه�سّجانه،�حرمانه�-كل،�الحرمان�

  :يعّ;:�عن�لوعته. من�الدخان،�و-صعب�حرمانه�من�أو_ده

�فوق�الّسجِن�ثّم�ترتمJ/  عيون�أطفاNي�عصافW:�ت�يء�دائًما
ُّ

فهكذا�أوامر�..راجعة/  ترف

  2!نالسّجا

�ظhم� �كاÝبر، �قارس �برد �عفونة، �مطبق، �صمت �من سجت
ُ
�ن �خيوطها �سوداء، �قاتمة صورة

�والكآبة �واليأس �و-رق �بالقلق �حافل JÁÔجّو�نف� �إNى �تؤّدي �بطبيع�Gا �الظروف �هذه �كل . دامس،

� �يحدث �لم �هذا �يتجاوز�للشاعرولكن، �أن �استطاع �إ_�أنه �ا/حبطة �الظروف �هذه �كل �فرغم ،

�وvكتئ �اليأس �vنتصارحالة �بحتمّية �و�يمان �-مل �من �حالة �إNى �لينتقل �الكلمة�. اب ف
ّ
فوظ

الشعرية�والطاقة��بداعية�الكتابية��ي�سبيل�تطويق�حا_ت�ا/عاناة�والخروج�من�الفردانية�إNى�

�روح�-مل
ّ

انتماؤه�ا/خلص�لوطنه�وأرضه�كان�بمثابة�الضوء�الذي�بّدد�. الجماعية�من�خhل�بث

  :لمته؛�يقول عتمة�السجن�وظ

ننشد��ي�ثقة�_�/  كّنا��ي�السجن،�نقيض�يقWن/  هل�تذكرني�يا�حمدي،�يا�علم�الدين

حWن�ةوعن�مأسا/  نرسم�لوحاٍت�عن�عّمال�الّنفط/  للثورة،�للجيش�-حمر/  تقهْر 
ّ
h3الف  

  :إنه�_�يستسلم�للواقع،�لÊسر،�بل�يعلن�التحّدي

   4وسوف�يعلو�الصوت/  فلن�تشّل�خطوتي/  ]...[ إن�سجنوا�Nي�خطوتي

  :يه،�بل�يعلن�وعدهلم�يكتف�بتحّد 

  5ويثأر�-حرار/  سيسقط�الجدار/  اروّ لكن�إذا�دار�الزمان،�إنه�د

                                                                                                                            
1�� �حور، �الجمرمحمد �عRى �الشعر�ا<عاصر: القبض �"ي �السجن �للدراسات�: بW:وت( تجربة �العربية ا/ؤسسة

  .349،�)2004والنشر،�
مس 2

ّ
  .21،�رفاق�الش

 .70  ،القلبكلمات�من� 3

 .19،�قصائد�ليست�محّددة��قامة 4

 .76،�كلمات�من�القلب 5
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مما�سبق،�يّتضح�أن�الّسجن�أصبح�رديًفا�عند�ج;:ان�/عاني�الثورة�وvنطhق�والتحّدي،�وبذا�

�جديد �د__ت �ويأخذ �للسجن، �-صلية �ا/عجمّية �الد_لة �و-مل�تنتفي �الثورة a©مع� �تحمل ة

�وبWن�. والتحّرر  �الشاعر�بينه �يخلقها �حوارّية ��ي �صورها �بأقوى �الثورية �الصورة �هذه ى
ّ

تتج�

سّجانه،�ت;:ز�صموده�صمود�وقّوته،�ففي�صورة�شعرّية�استعارّية�يصّور�موقفه�النابض�رفعة�

  :وعّزة�وشموًخا��ي�الوقت�الذي�تكّبل�يديه�باrغhل

�الحديد��ي
ُ
مس�علGRا/  يدّي �سلسلة

ّ
  1قبل�أن�تسقط�للمغيب/  وجب �Jتّتكئ�الش

هل�جئَت�للمركز�من�: "وبعد�مجموعة�من�التساؤ_ت�الهازئة�ال�JKت�Gال�عليه�من�شرطّي�العدو

جديد؟�أما�تزال�تكره�الGRود؟�منذ�م�aKأنت�هنا؟�محكمة؟�قّصة�دير�حّنا؛�يكون�جواب�الشاعر�

  :حاسًما،�جريًئا،�متحدًيا

�ال�JK/  سأحمُل�القيودْ /  ! العينWن�والّضمWِ:،�يا�حقودْ �يا�أصفر  سأسمع�الّسجَن�أغانيَّ

�/  أنشدها �والّدروب �الحارات ��ي �يديَّ /  !!للناس، ��ي  /  عار�يحرق�الّضمW:: القيد
ً
hفع ..

  2!!يا�بوليسه�الّصغW:/  وإنما�لُحكمَك�الحقW:/  ولكن�ليس�Nي

ل�السّجان،�وباتت�مصدر�اعªzاز�وفخر�للشاعرتحّولت�القيود�من�عار�للسجWن�إNى�عار�ي
ّ
  .كل

  :أساليب�منkFعة�من�واقع��لم: الخصائص�الفنّية�لشعر�ج�-ان. 3

�هو� �ج;:ان �لقصائد J©ّالف� كل
ّ

�الش �الّنظر��ي �يلفت �أك:�ما �عن�قصرهالعّل �ج;:ان �ُسِئَل �وحWن ،

�أك:�قصائدي�قصW:ة،�و_ : "هذه�الخاصّية�ال�JKتم�ªWّأشعاره�أجاب
ً
hأجدني�بأّي�حال�بحاجة�فع�

�الّت;:ير� �وزن]...[إNى �أي �وع�ى �القصيدة �هو�حجم �ما �سلًفا �_�أقّرر �أكتب �حWن �أنا �أعيش�. ، أنا

�أجمعه،� �ما �مع �أتفاعل عبّية،
ّ

�والش خصّية
ّ

�الش �الّتجارب �وحرارات �الّصور �منه �وأجمع الواقع

ا�ليس�مع��أن: أنا�ألªzم�ب�JÁء�واحد. ]...[. أحاول�أن�أهضمه�فكرًيا�وعاطفًيا
ً
يكون�ما�أكتبه�صادق

�الحياة �مع �بل �فقط، JÁÔهذا�. ]...[نف� �جديد، �كشف �جديد، �JÁßء �شعري ��ي �يكون �أن J©ّمGá

                                                 
 . 537،�ديوان�الوطن�ا<حتّل  1

 .538،�.م.ن 2
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�عليه �قماًشا. أحرص �_�أبيع J©ّنr� �والقصر�ف�hيعني©J؛ ول
ّ
�الط �القصر�!". 1أّما �هذا �أن والhفت

زةللقصائد�لم�ُيفقدها�قيم�Gا،�بل�جاءت�
ّ

فة�مرك
ّ
  :حبصيدته�،�كما�نجد��ي�قمكث

ها�ا/شّوها/  كما�تحّب�-م
َ
Gا/  طفل ُّÓدي/  أحhب�JK2حبيب!  

    .ففي�بضع�كلمات�يخªzل�ويلّخص�مشاعر�جارفة�إزاء�فلسطWن

 ّWيتم� �الف�ª��ّشعر�ج;:ان  �بالّصدق
ّ
�واقعية�متمث �تجارب �عن �وتعبW:ه �وانسيابّيته �بساطته ��ي

ً
h

كلماته�عن�وجعه�وأ/ه،�فيشعر�القارئ�معيشة،�نضح�بحماسة�مل�Gبة،�وشفافية�صادقة،�تعّ;:�

�صدق� �ع�ى �القدرة �منحه �تفاصيلها �بكل �التجربة �عاش �كونه �بالكلمة، �ويناضل �يكافح �أنه معه

a©ا/ع� �قوّ  .التعبW:�وشفافية �إNى �مرّدها �vنسيابية �التلقائية �بهذه �التفاعل �الشاعرة�Wة �الذات ن

  .وبWن�الواقع�ا/رير�ا/عيش

�يتحرّ  �الوصف �بWن �ج;:ان �ك �أن �وُيhَحظ �الواقÏي، �التسجي�ي �التقريري �وبWن JÁÔغمة�الرومان
ّ
الن

�وضرورة��الخطابّية �خاّصة �شعرية �طبيعة �أملت �حيث �الشعرّية �بتأثW:�ا/هرجانات �بدأت JKال

سم�بالخطابية،�لم�تتhَش�من�أشعار�ج;:ان�فرافقته��ي�معظم�دواوينه،�تماشًيا،�كما�
ّ
تعبW:ية�تت

  :يقول�مخاطًبا�شعبه. ةلذي�يمتّد�ع�ى�الدواوين�الثhثيبدو،�مع�ا/ضمون�الثوري�ا

�الهزيمه �عاصفة �يا �-عماق، �من ائخ/  هّزي،
ّ

�الش �الّتحف�/  عا/نا فليدّمر��عصار�كّل

�وأفكاًرا/  القديمه �أر /  ناًسا �كّل ورة
ّ
�الث �لهب �جديد،�/  نايضاليحرق �من �_�تحاك، كي

�فوقها�مهزل
ٌ
عاد،�من�جديد،�فوقها�ج/ ة

ُ
  3ريمةكي�_�ت

�لغة� �بطبيع�Gا JÁÞمشاعر�تقت� �وكلها �والتحّدي، �الغضب �من �بمشاعر�مل�Gبة �القصيدة تموج

�فنّية�خطابّية �قصيدته�. ومباشرة �منحت �rبياته، �روًيا �الّسكت �لهاء �اختياره �ذلك �إNى ينضاف

ا،�وساعدت�ع�ى�كشف�ما�يعتمل��ي�صدره�من�ثورة øا�ثوري øونحن،��ي�حكمنا�ع�ى� .إيقاًعا�خطابي

 
ّ
�أك:�شعره�ات �أن �من �هو�إليه �ذهب �ما �نخالف �ا/باشر، �الخطابي �بالطابع �ج;:ان �قصائد سام

                                                 
 .1972�،41،�)5-4(ع�. الشاعر�سالم�ج;:ان�يتحّدث�إNى�مندوب�الجديد. الجديد 1

 .102،�كلمات�من�القلب 2

 .36،��قصائد�ليست�محّددة��قامة 3
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�إNى�ا/خاطبة�ا/باشرة �و_�يميل �أو�الّصورة، وحة
ّ
�الل �تقديم �ع�ى عري�. 1يميل

ّ
�الش �ا/ثال ��ي ولعّل

  .2الذي�سقناه�ما�يدعم�رأينا

ابع�الخطابي�يفرض�ع�ى�الشاعر�أحياًنا�vّتكاء�ع�ى�
ّ
�الط رارأسهذا

ّ
،�من�أجل�ترسيخ�لوب�التك

ا/ع©�aوتجذيره��ي�نفس�القارئ،�باÝضافة�إNى�أن�التكرار�يتجاوب�مع�طبيعة�شعر�ا/قاومة�الذي�

يعّ;:��ي�مضمونه�عن�ألم�ومعاناة،�مما�يستلزم�استخدام�التكرار�كآلّية�صوتّية�ومعنوّية�تساعد�

،�وإنما�يقع��ي�3ار��ي�-لفاظ�والتعابW:ع�ى�تكر �الشاعر و_�يقتصر�-مر�عند�. ع�ى�نقل�هذا�-لم

نظرة�إحصائية�لدواوين�الشاعر�تف�JÁÞإNى�،�ففّخ�تكرار�الفكرة�وا/ضمون��ي�كثW:�من�القصائد

                                                 
 .1972�،41،�)5-4(ع�. الشاعر�سالم�ج;:ان�يتحدث�إNى�مندوب�الجديد. الجديد 1

2�� �-سلوب �من�تكّرر �اعتباره �يمكن aKح� �الفلسطينيWن �الشعراء �من �العديد �لدى �ا/باشرة �ذو�الن;:ة الخطابي

ويرى�جمال�قعوار�أن�التقريرّية�ال�JKعّمت�الشعر�بأسره��ي�تلك�الفz:ة،��ي�أمر�. سمات�الشعر�الفلسطي©�Jعاّمة

�ا/باشر ��بhغ ا
ً
�مس�Gدف �الشعرّية �ا/هرجانات �خhل �من �طريقه �لشعر�شّق �مفّر�من�طبيÏي �أمامه �يكن �فلم ،

�الّسريع �و�يصال �: انظر. الخطابّية �قعوار، ي"جمال
ّ

�ا/ح� عر�العربي
ّ

�الش ��ي رق . "نظرة
ّ

�الش ة
ّ
�مج2-1 مجل ،. 3�،

عزى�هذه�الظاهرة�برأي�مطاع�صفدي�إNى�أن�فرسان�الشعر�ا/قاوم�يحتاجون� .29،�)1972تموز،�-حزيران(
ُ
كما�ت

إGØم�مضطرون�غالًبا�إNى�تسمية�-شياء�بأسماGâا،�وإذا�عمدوا�إNى�. وز�الشمولّيةإNى�ا/باشرة�وvبتعاد�عن�الّرم

سميح�القاسم�"ي�". كيف�يتأّسس�الوجدان�ا/قاوم. "صفدي،�مطاع: انظر. الّرموز،�فليس�لضرورة�فنّية�دائًما

قد
ّ
Nى�أن�هذه�الخطابة�لدى�وننّوه�هنا�إ. 185-184. ت.،�د7.دار�الهدى،�ج: كفر�قرع. �عمال�الكاملة�-دائرة�الن

) 16،�كلمات�من�القلب" الحّية"أحياًنا�وتوظيفها،�كاستخدامه�للفظ��JKالرموز ج;:ان�لم�تعدم�عنده�استخدام�

د"و) 10�،16،�.م.ن" (الجّزار"و
ّ

hرمًزا�) 58�،64�،66،�قصائد�ليست�محّددة��قامة؛�68�،77�،83،�.م.ن" (الج

� �ولفظة �الفلسطي©Jر ) 23 ،رفاق" (القطيع"للعّدو؛ �للشعب �مباشًرا�. مًزا �حواًرا �تفتح �بسيطة �رموًزا �تبقى ولك�Gا

�تخدم� �رموًزا �ليفهمها، �القارئ �من �جهًدا ب
ّ
�تتطل JKال� فة

ّ
�ا/كث �إطار�الرموز �عن �بعيدة � �القارئ، �مع تلقائًيا

   .vنفعالية�ا/باشرة�مع�القصيدة
 قصائد�ليست. تكرر��ي�نفس�القصيدة�ثhث�مرات" أراك�وأبكي"التعبW:�: من�ذلك�ع�ى�سبيل�ا/ثال�_�الحصر�3

و�ي�. 70 ،.م.ن: مرة��ي�14ترد�" أراه"كلمة�). 60،�.م.ن(خمس�مرات�" عرفت"؛�تكرار�لفظة�46. محّددة��قامة

ي�مÏي"،�تعبW:�)42،�.م.ن(ست�مرات�" ينمو"قصيدة�جيفارا�يكّرر�الفعل� ِ
ّ

�
َ
،�26،�.م.ن(ورد��ي�أك:�من�قصيدة�" ظ

 ).9،�.م.ن(أربع�مرات�" يمكنكم"يدة�أخرى�تكرر�استخدامه�للفعل�،�و�ي�قص)27
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كرار،�التّ ��ي�فّخ �أوقعههذا�الخضوع�،�هو�ا/قاومة�رئيJÁÔنه�قد�خضع�لنطاق�شعري�مضموني�أ

ي;:ر�هذا�بأن�قد�و . قصيدةمن��أك: �ي��رة�وا/وضوعات�تعود�ع�ى�نفسهالذا�نجد�ا/ضامWن�ا/كرّ 

�ل الشاعر �يشأ �خارًج �أنم �شعراء�يكون �مثل �مثله �وطنه �قضايا ��ي �فانغمس �القطيع، �عن ا

  .ا/قاومة

� �شخصّيات،���سلوب�القص��¹ي;:ز �عناصر�القّصة�من �فتتوافر�فGRا �بعض�أشعار�ج;:ان، �ي

�ل �-ساسّية �البنية �ع�ى �الحفاظ �مع �ومكان، �زمان �حبكة، �الشعري حوار، �هذا�. لنّص يظهر

"ي�الّسينما،�يوم�،�الحّب�العظيم،�ا<عركة،�)مقاطع( 1948: -سلوب��ي�الكثW:�من�القصائد�مثل

�ا<دينة �"ي �وتس�Gّل 1وليلة �أبياGÀا�، ��-خW:ة JÁîالقص�:Wيوم"بالتعب� �ذات �"�ي وتزخر�بالتساؤ_ت�،

  .2والحوار�والشخصيات

�أشعار  ��تأرجحت �ج;:ان �الكn بWن �والحديثةالقصيدة �و سيكّية �والحّر��ي�ج، �ا/وروث �بWن مع

� �و  قصائده،موسيقى �ج;:ان-لكن �صّرح �كما �بالسّياب �قصائده��-3تأثًرا ��ي �الواضحة �الغلبة نجد

معتمًدا�بشكل�كبW:�ع�ى�لصالح�نظام�الشعر�الحديث�وvبتعاد�عن�نسق�القصيدة�التقليدية،�

  .الرجز�بحًرا�لقصائده

كل�الفّ©�Jلقصائد�ج;:ان��ي�مhحظة�أخرى�تستوقفنا�عند�ا
ّ

اقF-اب�لغة�شعره�من�لّنظر��ي�الش

اس�اليومي
ّ
فة�أو�مفتعلة،�ألفاظه�وتراكيبه�منتقاة�حديث�الن

ّ
،�فجاءت�بسيطة،�سلسة�غW:�متكل

  :ب�nأوسمةمن�ذلك�قوله��ي�قصيدة��.4ة�وانسياّبيةبعفويّ 

                                                 
 .5�،14�،25�،48�،51،�كلمات�من�القلب 1

 .51،��قامة كلمات�ليست�محّددة 2

 .�ي�هذه�الدراسة�2انظر�ص��3

�إذا/ قصائدنا�ب�hلوٍن،�ب�hطعم،�ب�hصوت: "يبدو�أن�ج;:ان�يؤمن�بما�ذهب�إليه�الشاعر�محمود�درويش��ي�أن�4

Gáا�ونخلَد�نحن�للّصمت/ وإن�لم�يفهم�الُبَسطا�معانGRا/ لم�تحمل�ا/صباَح�من�بيٍت�إNى�بيت ّرِ
َ

: انظر. فأوNى�أن�ُنذ

 .136،�الوطن�ا<حتّل  ديوان
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ب�كيف�يدفع�للبطولة
َّ

عب�ا/عذ
ّ

م�الش
ّ
لم�/  تحلم�بغW:�العرس�ºن�لم�بنًتا�لحّد /  يتعل

  .1تتقن�سوى�لّم�الجديلة

��يشعرُ  �العفوّية �بمدى �ا/zن �هذا �خhل �من �القارئ �وهذه�والشفافّية ،:Wالّتعب� �ع�ى �تطÑى JKال

ويبدو�. لكلمات�الشاعر�القدرة�ع�ى�الّنفاذ�إNى�القارئ�وتجعل�وقع�تأثW:ها�أك:�قوة�الخاصّية�تتيُح 

شاعر�تحّرر�من�قيود�اللغة�التقليدّية�ذات�ا/عجم�الفصيح،�أن�ال�- من�-بيات�الّسابقة-واضًحا

وقد�نعزو�هذه�الّسمة�لدى�ج;:ان،�وال�JKتنسحب�. وآثر�البقاء��ي�حدود�اللغة�ا/باشرة�ا/بّسطة

�اليومّية،� �حياته �تفاصيل ��ي �ومعاناته J©الفلسطي� �هموم �يعّ;:�عن �أنه �إNى �قصائده، �غالبّية ع�ى

�لغت �ُيخضع �أن �إNى �دفعه �من�وهذا �مفرداته �ويستلهم �للشعب، �الجماعّية �اللغة �إNى �الشعرّية ه

J©2فتات�الواقع�اليومي�الذي�يعيشه�الفلسطي.  

،�فنجد�الكثW:�من�ا/فردات�والتعابG�:Wستقاء�من�اللغة�ا<حكيةيعمد�ج;:ان�بشكل�_فت�إNى�

�مثل �شغلة: "ا/حكية �3"ألف وني"،
ّ
�التياسة4"خل م

ّ
�تعل ،"5� �6"راجل"، ،" 

َ
7JKِ"هْ ا/رَجل �َتخْ ،"8� اتُرك�"،

                                                 
،�/تظهر�مثل�هذه�اللغة�البسيطة�ا/ستقاة�من�ا/حكية��ي�قصائد�أخرى . 65،�قصائد�ليست�محّددة��قامة 1

ه/ كانت�ضحكته�صافية: من�ذلك�ع�ى�سبيل�ا/ثال
ّ
غل�بمصنع�/ طاهرة�كالفل

ّ
"/ نعمان"بعد�ثماني�ساعات�الش

- 74،�.م.ن: انظر .ساعات�كان�يhعب�إيتان/فوق�حصان�خش�Jّ /ويhعب�إيتان/ كان�يرجع�للبيت�ليأكل�ويغّسل

75. 

عري�لج;:ان�بكلمات�مستوحاة�من�عالم�ا/عاناة�اليومية�مع�vحتhل،�لذا��2
ّ

تتكّرر�كلمات�فGRا�يزخر�ا/عجم�الش

�نحو �وألم �الّدموع،�: قسوة �الجّزار، �الجhد، �قنابل، �الرصاص، �الدم، �الجنود، �الّنار، �الحياة، �هموم �ألم، وجع،

 ..ا/نفى،�الغربة،�الزنزانة،�السجن،�جنازة،�مجزرة،�ال²hئ،�أسوار�الحدود،�أشواك،�مأساة

 .12،�قصائد�ليست�محّددة��قامة 3

 .5،�.م.ن 4

 .31،�.م.ن 5

مس 6
ّ

 .54،�رفاق�الش

 .54،�.م.ن 7

 .58،�.م.ن 8
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ة َر "،�2"بّياع�الُخْضَرة"،�1"الصّبِ َد�ما�َنجَّ ،�6"جنب�العWن"،�5"ع�ى�ا/يس"،�4"نباِطح�الّريح"،�3"ما�حدَّ

ع��كما�يستقي�أحياًنا�من�. 7"دّورت�كّل�شاع�يّممت�كّل�حاره"،�6"العWن
ّ

،�كاستخدامه�الF-اث�الش

�:W�8ي�أك:�من�موقع" ا/يجنا�والعتابا"كاستخدامه�لتعب.  

��استقى �من �مفرداته �أيًضا �ا<سيحّيةج;:ان �العقيدة �الفلسطي©J،��عالم �الواقع �ع�ى لُيسِقطها

�Ýبراز� �ا/وضو�ي �ا/عادل �البشرّية، �سبيل ��ي �يرمز�للتضحية �الذي �ا/صلوب �ا/سيح �من فجعل

  :يقول��ي�إحدى�قصائده. الفلسطي©�Jالذي�يضÃّي�بنفسه�من�أجل�الوطن

  9إني�متفائل :لمةوأقول�بثقة�ن��Jّمصلوب�يعلن�آخر�ك

                                                 
 .7،�كلمات�من�القلب 1

 .22،�.م.ن 2

 .23،�.م.ن 3

 .38،�.م.ن 4

 .،�ويقصد�ا/علمة38،�.م.ن 5

 .39،�.م.ن 6

 .51،�.م.ن 7

8� 
ً
hمس: انظر�مث

ّ
 .38،�كلمات�من�القلب؛�86،�رفاق�الش

مس 9
ّ

�الش �رفاق ،9 .� �أخرى، �قصائد ��ي �ا/سيح �لفظة ِرد
َ
 ت

ً
hا/سح: "انظر�مث� �وظهر�)قصائد�66" (كأسماك �بل ،

وننّوه�إNى�أن�الz:اث�ا/سيÃي�بما�يحتويه�من�معاني�الو_دة�). 56قصائد�(ا/سيح��ي�عنوان�قصيدة�ا/سيح�قام�

�J©الفلسطي� �هموم �مع �تتناغم JKال� �الشعرية �والرموز ��يحاءات �من �يعّد �والتضحية، �والفداء �والصلب الصعبة

نزيه�أبو�نضال،�: انظر. كhهما�يصل�ذروة�العطاء�با_ستشهاد�من�أجل�القضّية�والخhص�ل!خرينوتضحياته،�ف

ورة جدل
ّ
عر�والث

ّ
 .175،�)1979ا/ؤّسسة�العربية�للدراسات�والنشر،�: بW:وت( الش
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  :إجمال

�فرصدت� �وأسلوًبا، �مضموًنا �ج;:ان �شعر�سالم ��ي � �الرئيسّية �ا/حاور �الدراسة �هذه استعرضت

�إNى�
ً
�انتقا_ ات،

ّ
�الذ �عن �الباحثة �الرومانسية �من �بدًءا �علGRا، �شعره �تحّرك JKال� �ا/ضامWن دائرة

�أبرز�حّبه�لوطنه�ودعوته�إNى�ا/حور�الوط©�JركªWة�أساسّية�وماّدة�رئيسّية��ي�شعره،�من�خhله ا

�من� �والذي Jو-مم� �القومي �ا/حور �أظهرت �ثّم �ا/حتل، �مواجهة ��ي �والّصمود �باrرض التشّبث

��نساني� �vجتما�ي �وا/حور �العربّية، �-ّمة �إNى �انتماءه �ت;:ز �عربّية �الشاعر�قضايا �تناول خhله

  .وفيه�طرح�قضايا�العّمال�والطبقات�الكادحة

-سلوبي،�توّصلت�الدراسة�إNى�توظيف�الشاعر�/جموعة�من�العناصر�ال�JKُتكسب��ضمن�الجانب

�الّنغمة� �استخدام �ع�ى �وإصراره �التكرار �خاصّية �ع�ى �كاّتكائه ا øثوري� ا øخطابي� �إيقاًعا قصائده

كشفت�الدراسة�توظيف�الشاعر�للغة�ا/حكية�بصورة�بارزة،�إNى�جانب�تواتر�ا/عجم�. الخطابّية

��JÁÔمن�قصائدها/ارك�:Wي�كث��JÁîى�-سلوب�القصNي�أشعاره،�ولجوئه�إ.  

وصلب�عوده�بحّب��فلسطWنتشّبع�من�هواء�وأخWً:ا،�هذا�هو�شعر�سالم�ج;:ان،�شعر�نبع�مّمن�

�القضّية��ترابه �مع �والتحم �ا/قاومة، �رحم �من ق
ّ
�شعٌر�تخل �والقصيدة، �الكلمة �انتفاضة فقّرر

�أو�ي �عندها �يقف �لم �ولكّنه �الفلسطينّية، �انتكاساGÀا �ومن �م�Gا �جعل �بل ��Gا، ُق
َ
�عل لضّخ�وقوًدا

عب�الفلسطي©�JوحGçّم�ع�ى�الّصمود�والتمّسك�باrرض
ّ

  . الّدماء��ي�الش
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  ا<راجع

عر�العربي. أبو�حاقة،�أحمد
ّ

  .1979دار�العلم�للمhيWن،�: بW:وت. GلkFام�"ي�الش

�سعدي �الشعر�الفلسطي��. أبو�شاور، �"ي �الوط�� �Gتجاه ا/ؤّسسة�: بW:وت.   ا<عاصر�تطّور

     . 2003العربّية�للدراسات�والنشر،�

ورة. أبو�نضال،�نزيه
ّ
عر�والث

ّ
  .1979والنشر،� للدراسات العربية ا/ؤّسسة: بW:وت. جدل�الش

ا/طبعة�: الناصرة. الرحلة��وlى: مقاyت�"ي��دب�العربي�الفلسطي���الحديث. بولس،�حبيب

  .1986الشعبّية،�

ا. كلمات�من�القلب. سالمج;:ان،�
ّ
  .ت.مطبعة�دار�القبس�العربي،�د: عك

  .1970منشورات�دار�ºداب،�: بW:وت. قصائد�ليست�محّددة��قامة. ج;:ان،�سالم

مس. ج;:ان،�سالم
ّ

شر،�: الّنصرة. رفاق�الش
ّ
  .1975دار�الحرّية�للطباعة�والن

  .44-1972�،40،�)5-4(ع�. الشاعر�سالم�ج;:ان�يتحدث�إNى�مندوب�الجديد. الجديد

�إميل ،Jحبي�" .� �إسرائيل�1967تأثW:�حرب ��ي J©الفلسطي� �-دب �"ع�ى �عالجديد، ،1-2� ،1976�،

51-65.  

،�ع�الجديد". قصائد�ليست�محّددة��قامة"سالم�ج;:ان��ي�مجموعته�الشعرّية�. الحلو،�وضاح

)10(�،1972�،63.  

ا/ؤسسة�العربية�: بW:وت. عاصرتجربة�السجن�"ي�الشعر�ا<: القبض�ع�ى�الجمر. حور،�محمد

  .2004للدراسات�والنشر،�

  . 1968دار�فلسطWن�للتأليف�والz:جمة�والنشر،�: دمشق. ديوان�الوطن�ا<حتّل . الخطيب،�يوسف

عر�الفلسطي��. زيدان،�رقّية
ّ

  . 2009دار�الهدى،�: كفر�قرع. أثر�الفكر�اليساري�"ي�الش

  .15-22�،1975�،12،�السنة9ع�. الجديد". نرفاق�الشمس�للشاعر�سالم�ج;:ا. "سليم،�نايف

�رؤوبWن ،:Wالعشق. سن� �"ي �البياتي: ركعتان �الوهاب �شعر�عبد �"ي دار�الّسا»ي،�: بW:وت. دراسة

2002.  

�كامل عر�الفلسطي��. الّسوافW:ي،
ّ

�الش �"ي �الفنّية جاهات
ّ
�-نجلو�ا/صرّية،�: القاهرة. Gت مكتبة

1973.  
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JÁÚوت. قرن�العشرينشعراء�فلسط,ن�"ي�ال. صدوق،�را:W2000ا/ؤّسسة�العربّية،�: ب.  

�مطاع �ا/قاوم. "صفدي، �الوجدان �يتأّسس �"كيف قد،
ّ
�الن �دائرة �"ي �القاسم �عمال��-سميح

  . ت.،�د7.دار�الهدى،�ج: كفر�قرع. الكاملة

دار�البW:ق�: رام�هللا. مقّدمات�حول�الشعر�الفلسطي���الحديث�والثقافة�الوطنية. طه،�ا/توكل

  . 2004ي،�العرب

�جمال ي. "قعوار،
ّ

�ا/ح� عر�العربي
ّ

�الش ��ي رق . نظرة
ّ

�الش ة
ّ
�حزيران2-1ع. مجل ،-� �مجلد ،�3تموز،

 .30-21،�ص�1972

�حبيب ��سرائيRي. قهو²ي، �"ي�ظّل�Gحتnل �مركز�: بW:وت. العرب مة�التحرير�الفلسطينية،
ّ
منظ

  .1972-بحاث،�

قافةوزارة�ا/عارف�وال. حوارات�أدبّية. كامل،�رياض
ّ
قافة�العربّية،�: ث

ّ
  .1994دائرة�الث

،�ع�)عن�صحيفة�طريق�الشعب�العراقّية(الجديد�. لقاء�مع�الشاعر�سالم�ج;:ان. الكّحال،�شاكر

)10-11(�،1975�،84-87.  

ة�. كنفاني،�غّسان
ّ
منشورات�دار�ºداب،�: بW:وت. 1966- 1948أدب�ا<قاومة�"ي�فلسط,ن�ا<حتل

1966 .  

  .71-1975�،67،�)11-10(،�ع�الجديد. ج;:ان�يطلق�الكلمةسالم�. مواJÁÂ،�فاروق

�فاروق ،JÁÂقد. موا
ّ
�الن �"ي �الفلسطي��-مرايا ��دب �"ي �الجماجم. "دراسات �حصاد �ع�ى -شاهد

  .71-35 ،2000مركز�دراسات�-دب�العربي،�: بيت�بW:ل ". شعر�كفر�قاسم

�شاكر ،JÁÔاب. النابل-Fال� �درويش: مجنون �شعر�وفكر�محمود �"ي  ا/ؤسسة: بW:وت. دراسة

  .1987�،156 العربية،

  .2007دار�نينوي،�: سوريا. صّب�الغمام. يح�a،�أحhم

Jayyusi, Salma Khadra. Trends and movements in modern Arabic poetry. Leiden: 

E. J. Brill, 1977. 

Cachia, Pierre. An overview of modern Arabic literature. Edinburgh University 

Press, 1990. 
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  سميح�القاسم�ُمبدع��yيستأذُن�أحدا

  نبيه�القاسم

  :حياته

� �يوم �الحسWن �محمد �القاسم �محمد �الشاعر�سميح ��11/5/1939ولد �مدينة �ي��الزرقاء�ي

شرق���ي�قّوة�حدود) كابzن(-ردن�حيث�كانت�-سرة�ُتقيم�بسبب�كون�الوالد�ضابطا�برتبة�رئيس�

�ي�الجليل�الغربي�من�فلسطWن�بسبب��الرامةوقد�عادت�-سرة�لتستقر��ي�بلدGÀا�-صلية�. -ردن

�الثانية �العا/ية �حسWن. الحرب �سلمان �نوال �السيدة �من �أبناء. وهو�مªzّوج �أربعة وطن�: وله

  .محمد،�وّضاح،�عمر�وياسر

� �مدرسة ��ي �vبتدائية �دراسته �سميح a»تاب�الرامةأن/� �مدينة�وانتقل ��ي �الثانوية �دراسته عة

حيث�زاَمل�العديد�من�الطhب�الوافدين�من�قرى�عربية�عديدة�للدراسة��ي�الناصرة��الناصرة

�مثل �ناشئWن �وكّتاب �شعراء �مع �طه�: وتصادق �قعوار، �جمال �جهشان، �شكيب �حسWن، راشد

  .  محمد�ع�ي،�عمر�حمودة�الزع�J،�توفيق�فياض،�فرج�نور�سلمان،�أحمد�ريناوي�وسواهم

� �عند �تتفّتح �الشعري ��بداع �مواهب �بدأت �الثانوية �الدراسة �وخhل بمقطوعات�سميح

�rصدقائه �ُيرسلها JKال� �الجميلة �الرسائل �و�ي �دفاتر�الدراسة �ع�ى �يكتGÓا �مع�. شعرية ل
ّ
�شك وقد

  .الزمhء�ا/وهوبWن�حلقات�أدبية�يعرض�كّل�م�Gم�ما�أبدع

وجه�بأّول�َتَحّد�كبW:�عليه�التصّدي�له،�وهو�فرض�ما�كاد�سميح�ُين«�Jدراسته�الثانوية�ح�aKو 

. 1956الذي�فرضته�حكومة�إسرائيل�ع�ى�أبناء�الطائفة�الدرزية�عام��التجنيد��جباري قانون�

�JÁÂوقد�كان�رفض�سميح�لهذا�القانون�صريحا�وواضحا�وعاليا،�وقام�بتشكيل�أّول�تنظيم�سيا

� �الدروز�باسم �الشباب �لتجنيد �الدر "معارض �الشّبان�" وز��حرارالشّبان �من �الَعشرات ضّم

�فGRا� �ُيعلنون JKال� �وvجتماعات �الندوات �وإقامة �البيانات �بتوقيع �قاموا �حيث �حينه، الدروز��ي

�ع�ى� �القبض �وألقت �الجيش �سلطات �وسارعت ��جباري، �التجنيد �لقانون �الرافض موقَفهم

كسر�معنوّياته�مثل�أن�سميح�وأودعته�سجون�الجيش�ا/ختلفة،�وفرضت�عليه�أعما_�صعبة�ل
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�شّق� �و�ي �الزمن، �من �لفz:ة �حيفا ��ي �رمبام �مستشفى ��ي �ا/وتى �غرفة ��ي �ليعمل �الجيش أرسله

  .شوارع،�لكن�سميح�بقي�صامدا

�وقد� �خطرا، ل
ّ
�ُيشك �ºخرين َجّندين

ُ
�با/ � �سميح �اختhط �أن �الجيش ��ي وشعر�ا/سئولون

�الخد �من �تسريحه �أخW:ا �فقّرروا �التمّرد، �ع�ى ��ي�يحّرضهم �وعمل �وأسرته، �الرامة �إNى �فعاد مة،

الكثW:�من�-عمال�الصعبة،�والتحق�لفz:ة�بمعهد�التخنيون��ي�حيفا�للدراسة��ي�قسم�الهندسة،�

ثم�التحق�بسلك�التعليم�وعمل�مدّرسا��ي�بعض�ا/دارس�vبتدائية�لفz:ات�متقطعة�حيث�كان�

�السك �ع�ى �إرغامه �قْصد �rخرى �بلدة �من �ينقلونه �ا/سئولون �باrمر�الواقع �والقبول لكن�. وت

�ولم� �العربية �و-مجاد �بالثورة a©ّتتغ� JKال� �نشر�القصائد �واستمر��ي �النضاNي �طريقه �تابع سميح

� �-وNى �مجموعته �الشمس(تكن �) 1958،مواكب �با/جموعة�الثانية رة
ّ

بش
ُ
�ا/

ّ
�الدروب(إ_ ،�أغاني

ْصل�سميح�القاسم�من�العملمّما�دفع�با/سئولWن��ي�وزارة�ا/عارف�_ّتخاذ�ق) 1964
َ
  .رار�ف

قامت�السلطات��سرائيلية�باعتقال�الشاعر�سميح�القاسم�ا/ّرات�العديدة،�وفرضت�عليه�

�قامة��جبارّية�وvعتقال�ا/¯Nªي���ي�غرفته��ي�حيفا�من�مغيب�الشمس�ح�aKشروقها�وإثبات�

لّفقة،�وصادرت�وجوده��ي�مركز�الشرطة�خمس�مّرات��ي�اليوم،�وحاولت�اGÀّامه�ب
ُ
Gم�ا/ مختلف�ال�ُّ

�واعz:ض� �سارتر�تدّخل �بول �جان JÁÔالفرن� �الفيلسوف �أن aKح� �الشعرية �مجموعاته �من العديد

  ) . 1969،�ويكون�أن�يأتي�طائر�الرعد(ع�ى�أثر�مصادرة�ديوان�

� �ا/عروف �اليساري �الصحفي �من �عرضا �سميح �أفن,-ي وقبل �مجلة�أوري �وصاحب �محّرر ،

�هازيه( �الي) هعوyم �تحرير�مجلة �vنتشار�لرئاسة �واسعة �الع;:ية �العالم(سارية �ينوي�) هذا JKال

لكن�سميح�اختلف�وأوري�أفنW:ي�ع�ى�مواقف�مبدئية�جوهرية�وترك�العمل�). 1966(إصدارها�

� �العالم(�ي �) هذا ��ي �فحّرر �الشيو�ي، �الحزب �صحف ��ي �محررا �وعمل �أشهر، ) الغد(بعد

  ).الجديد(و) Gتحاد(و

�سم �يكتف �لم �خوري �عصام �الكاتب �مع �وأّسس �قام �وإنما �الصحا�ي �بعمله منشورات�(يح

  .�ي�حيفا) ا<ؤسسة�الشعبية�للفنون (وأدار�) 1973 -عربسك
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ورئاسة�تحرير�) vتحاد(وجريدة�) الغد(شغل�سميح�القاسم�باÝضافة�لعمله��ي�تحرير�مجلة�

� �) الجديد(مجلة �رئيس �العرب(منصب �الكتاب �تحرير�مجل) اتحاد �ورئس �الكّتاب �اتحاد ) 48(ة

ورئاسة�. �ي�إسرائيل) Gتحاد�العام�للكتاب�العرب�الفلسطيني,ن(الفصلية،�وفيما�بعد�رئاسة�

� �للحزب�. الفصلية) إضاءات(تحرير�مجلة �ا/ركزية �اللجنة ��ي �عضوا �مّرة �rك:�من وانتخب

الديمقراطية��وانتخب�لدورتWن�عضوا��ي�مجلس�مح�ي�بلدته�الرامة�عن�قائمة�الجGÓة. الشيو�ي

  . للسhم�وا/ساواة

� �تحرير�جريدة �لسنوات �القاسم �سميح �العرب(ورئَس �الناصرة،�) كل �مدينة �تصدر��ي JKال

وهو�ºن�يشغل�منصب�. واستقال�بعد�تعّرضه�لحادث�طرق�أليم�أقعَده�rشهر��ي�بيته��ي�الرامة

ال�JK) نقطة�سطر�جديد(ويكتب�فGRا�مقالته�-سبوعية�) كل�العرب(لجريدة�) الرئيس�الفخري (

  .يعرض�فGRا�آراءه�ومواقفه�من�مختلف�القضايا�ال�JKيتناولها

�وا/سرحية� �الشعر�والسربّية �ديوان �بWن �ما �إبداعيا hعم� �وستWن �خمسة �اليوم aKأصدر�ح

الشعرية�والكو_ج�والرواية�وا/قا_ت�الن:ية،��وصدرت�مجموعاته�الناجزة��ي�سبعة�مجلدات��ي�

كما�وترَجَم�العديَد�من�القصائد�. عّدة�دور�نشر��ي�القدس�والقاهرة�وبW:وتعدة�طبعات،�ومن�

  .إNى�اللغة�العربية

صدرت�الz:جمات�العديدة�للكثW:�من�قصائده��ي�معظم�اللغات�ا/عروفة،�ودراسات�جامعّية�

  .كتبت�عن�إبداعه��ي�العديد�من�الجامعات�وا/عاهد�-كاديمية��ي�العالم

�ع�ى �القاسم �سميح �مثل�حصل �: الجوائز�العديدة �وع�ى�) غار�الشعر(جائزة �إسبانيا، من

جائزتWن�من�فرنسا�عن�مختاراته�ال�JKترجمها�إNى�الفرنسية�الشاعر�والكاتب�ا/غربي�عبد�اللطيف�

Jاللع� .� �جائزة �) البابطWن(وع�ى �للثقافة( وع�ى �القدس �ا/رحوم�) وسام J©الفلسطي� �الرئيس من

�. ياسر�عرفات �جائزة �محفوظنج(وع�ى �مصر) يب �الثقافة�. من �وزارة �الشعر�من �جائزة وع�ى

  .الفلسطينية
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�واللقاءات� �وا/ؤتمرات �و-مسيات �الشعرية �ا/هرجانات �من �ا/ئات ��ي �القاسم �سميح شارك

ال�JKُد�ي�إلGRا��ي�معظم�الدول�-وروبية�الغربية�والشرقية�وvتحاد�السوفيي�JKسابقا،�والو_يات�

  .ريا�و-ردن�وتونس�وا/غرب�وقطر�والبحرين�وُعمان�ودولة��مارات�وإيرانا/تحدة�و�ي�مصر�وسو 

  تمّ,�kانطnقة�سميح�القاسم�الشعرية�

،�أن�يÏي�بعض�القضايا�ا/همة�ال�JKيتمG��ªWا�القاسمسميح�أن�يقرأ�شعر�_�بد�للقارئ�قبل�

  : سميح�القاسم��ي�انطhقته�الشعرية�ومسW:ته�الغنية�بالعطاء

القومي�العربي��عند�سميح�القاسم�كان�الحّس �بداعالباعث�-ول�والقوي�لهاجس�� �أّن : �وlى

،�وبعثته�انطhقة�ثورة�الضباط�-حرار��ي�1948رته�نكبة�الشعب�الفلسطي©�Jعام�الذي�فّج 

رها�وأرساها�جمال�عبد�الناصر��ي��ي�مصر�وا/شاعر�القومية�العربية�ال�JKفّج �1952يوليو��22

 "مواكب�الشمس" ى-و�Nمجموعتهوليست�قصائد�سميح�-وNى��ي��.العربيكل�أرجاء�الوطن�

 إ ،)1958(
ّ
�يتغ©ّ �_

ً
hبالثوار��ي�كل�بقاع�العالم�العربي،�ولم�يخمد�وهُج نشيًدا�قومًيا�متواص�a�

  .هذه�ا/شاعر�القومية��ي�قصائد�الدواوين�الhحقة

Ïي�للمزيد�نفتاح�ع�ى�العلم�والثقافة�والّس سميح�وك;:،�تمªWت�با_ فGRا�إن�البيئة�ال�JKولد�: الثانية

ا�سمح�له�أن�يطلع�مّم �،نغhقر�البعيد�عن�التعصب�وvم�Gا،�إضافة�إNى�الجو�الدي©�Jا/تنوّ 

 �،عمل�فكره��ي�ا/قارنة�بي�Gاويُ �،ع�ى�مختلف�ا/عتقدات�الدينية
ُ
د�بWن�ّح وَ وكشف�ا/شz:ك�ا/

  .الجميع

�إضاف: الثالثة �والثقا�ي Jالعلم� �vهتماما/ناخ �إNى �سميح �دفعا �ا/تنور J©الدي� �إNى بالبحث� ة

 
َ
و�ي�أنه�يعود�بانتمائه�ا/ذه���Jجديدة،Nى�اكتشاف�حقائق�إعرفة،�مما�أوصله�والسؤال�وا/

Nى�طوائف�دينية،�كان�لها�الباع�الطويل��ي�دفع�الفكر�العربي�والفلسفة�العربية��سhمية�إ

عاب�الفكر�والفلسفة�اليونانية�والهندية�والفارسية�و�ي�القدرة�ع�ى�استي�،Nى�-مامإخطوات�

القرامطة�الثوريWن�مما��أسيادوأنه�يعود�بانتمائه�إNى�أحد�: غناء�الفكر�العربي��سhمي��Gماإو 

JÁÂجتما�ي�والسياvوالثقا�ي�و�JÁÔترك�بصماته�ع�ى�تكوين�سميح�النف.  
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 إالعالم�_�تصلح�حالته��ّن أقتناعه�باعتناق�سميح�القاسم�للفكر�ا/ارك�JÁÔالليني©J،�وا: الرابعة
ّ
_�

JÁÔاكي�ا/ارك:zشvخارج�أّي��.بانتصار�الفكر��hثّم�قّرر�منذ�أك:�من�ُربع�قرن�أن�ُيصبح�مستق

مارسة
ُ
طلقة��ي�الفكر�وا/

ُ
  . إطار�تنظيم�Jّحزبّي�وسيا�JّÁÂلُيمارَس�حّريته�ا/

� �الواضحة �ورؤيته �لدوره �واع �موقف �من �إبداعاته ��ي �وهو�ينطلق �الخلق�"ويؤكد �عملية أّن

ثورة�دائمة�ع�ى�كل�ما�هو�قائم،�ودعوة�مستمرة�لخلق�عالم�جديد،�وهذه�الثورة�الدائمة�نفسها�

�فإGØا�
ّ
ينبÑي�أ_�تفقد�توازGØا،�وينبÑي�أ_�تخرج�من�منطقة�جذب�ا/وقف�الفكري�وvجتما�ي،�وإ_

  .قد�Gáدم�جموُحها�أك:�مما�يب©J" أنارخية"تتحّول�إNى�ثورة�

درك�للدور�ا/نوط�بالكلمة�كان�مhزًما�Ýدراك�الشاعر�التام�
ُ
وهذا�ا/وقف�الوا�ي��ي�الرؤية�وا/

جاهيل�و�تيان�بالجديد�دائًما
َ
مات،�واخz:اق�ا/

ّ
  .بوجوب�تطّور�الَعملية��بداعية،�وكسر�ا/سل

-خW:ة��لم�أقل�كلمJK: هكذا�ظّل�سميح�القاسم�طوال�سنوات�عمره��بداعية�ُيعل�Gا�صريحة

  .والكلمة�-خW:ة�يجب�أن�تكون�مختلفة�عن�ال�JKسبق�Gا. بعد

ات�رئيسّية�"ي�تجربة�سميح�القاسم��بداعّية
ّ
  محط

بدع
ُ
ا/تجدد�دائًما�وا/تطور�أبًدا،�يأتينا�مع�كل�إبداع�جديد�بقفزة�. سميح�القاسم�الشاعر�ا/

شكل�حلقات�متقطعة�وإّنما��ي�وإبداع. تحتاج�إNى�الوقت�والتعّمق�ليفهمه�القارئ�ويتقّبله
ُ
اته�_�ت

�سبق�Gا JKلل� �ومتممة �تلGRا JKلل� �ممهدة �الواحدة �تكون �متكاملة، �متواصلة �توزيع�. حلقات aKح

�الz:ابط�الوثيق�بWن�حلقات��بداع�ا/تواصلة� �اNى�هذا أعماله�الشعرية�ع�ى�مجموعات�توصلنا

�مسا �كل �ع�ى �ا/وّزع J©الفلسطي� ��نسان �وضع �من �والبعيدةا/نبثقة �القريبة �العالم . حات

� �-وNى �الثhثة �الشمس(فالدواوين �مواكب �الدروب( و) 1958، �أغاني �إَرم(و�)1964، ،�سربية

��ي�) 1965 �ورغبته �الطويلة، �وvتكالية �الخمول �سنوات �بعد �العربي ��نسان �انطhقة ُتصّور

كات�التحرير��ي�لبنان�مقارعة�كل�الطواغيت،�ومطاولة�الشمس�وتحقيق�ا/ستحيhت،�فغّ©�aلحر 

�hبي� �بن �وأحمد �لومومبا �وباتريس �لغيفارا a©ّغ� �الhتينية، �وأمW:كا �أفريقيا �والجزائر�و�ي و-ردن
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حيث�تسود�" إرم"وجميلة�بوحW:د،�وكان�أّول�َمن�غّ©�aلثورة�إرتW:يا،�وحلم��ببناء�مدينته�الفاضلة�

حّبة�ويعّم�السhم�بWن�جميع�الناس
َ
  .ا/

�الدواوين� �وكانت �كفي(-ربعة �دمي�عRى ،1967� �ال�-اك,ن، �دخان  سقوط��قنعة،،�1968،

1969� �طائر�الرعد،، �يأتي �أن �ورحلة�1969 ويكون �الخارج �رحلة �"ي �إسكندرون �وسربية ،

،�استجابة�للفرحة�ال�JKعمت�كل�نفس�فلسطينية�_نطhقة�الثورة�الفلسطينية�)1970 الداخل،

سطينية�ورّدة�قوية�وواثقة�للنكسة�ال�JKأصابت�الجيوش�نواة�منظمة�التحرير�الفل" فتح"بقيادة�

  . 1967العربية��ي�حزيران�

� ��ي�ا/جموعتWن�الشعريتWن �الواردة �vجتماعية �ا/واضيع �أهّم �اتصلت �كفي�و�(وقد �ع�ى دمي

�ال;:اكWن �) دّخان JÁÔالتون� �الباحث �رأى �السياري كما �الطبقي��م�-وك �الثوري �vلªzام بفكرة

رت�تلك�-وضاع�ا/z:دية�ع�ى�نفسية�الشاعر�. " رها��ي�تفعيل�ا/قاومةوبقضية�ا/رأة�ودو 
ّ
وقد�أث

  )1.(». مثلما�أثرت��ي��نسان�الفلسطي©�Jبعامة�وا/واطن�العادي�بخاصة

أما�سنوات�السبعWن�وما�رافقها�من�انفجار�الصراع��ي�لبنان�والنكسة�ال�JKأصابت�كل�عربي�

�يتم J©وفلسطي� �القومي، �بانتمائه �قصائد�يؤمن �ع�Gا �عّ;:ت �فقد �كان، �أينما �وطنه �بz:اب ّسك

� �كلمة �عناوي�Gا �ع�ى �طغت JKال� �دواوينه ��ي �القاسم �الروÆي�"ا<وت"سميح �ا/وت �كان �إذ ،

والجسدي�حّصة�الفلسطي©��Jي�أيلول�-سود��ي�-ردن،�و�ي�تل�الزعz:�والشّياح�وعWن�الرمانة��ي�

لجليل�وا/ثلث��ي�يوم�-رض��ي�الثhثWن�من�آذار�لبنان،�و�ي�الضفة�الغربية�وقطاع�غزة،�و�ي�ا

�والياسم,ن: (و�ي�1976 �ا<وت �قرآن ،1971� �الكب,-،، �1972 ا<وت �القاسم، �سميح ،�مراثي

سربيه�،�1976،�،�وما�قتلوه�وما�صلبوه�ولكن�شّبه�لهم1974 إل��Ðإل��Ð<اذا�قتلت��،،�1973

  ).1976 ثالث�أكسيد�الكربون،

� �الناقد �محمدويرى ��صكر�حاتم �القاسم �سميح �ا/وروث�" أّن �ع�ى ها
ّ
�كل �مراثيه ��ي يستند

�للمواطن �وvجتما�ي JÁÔالنف� �التكوين �ضمن �يدخل �والذي �الشرق ��ي �الشائع J©وهو�_�. الدي

بمجّرد�تضمWن�بعض�ºيات�والقصص�الدينّية��-كما�فعل�سابقوه�–يستفيد�من�هذا�ا/وروث�

�وال �القرآن �هو�يستعW:�لغة �بل �أشعارهم، ��ي �َمراثيه�) بَعهدGáْا(توراة �ع�ى �ُمسبغا �نادبا، راثيا،
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�ا/شاعر�باتجاهWن �ت�Gب �نادرة �إنسانّية �_�: مسحة �َمريرة �بسخرية شوب
َ
�ا/ �والحزن ّر،

ُ
�ا/ الحزن

تقف�عند�التعاNي�ع�ى�جراح�الوطن�والتشمت�بما�يحدث،�ثّم�يلتقي�vتجاهان�ليصّبا��ي�مصّب�

�ما: واحد �وهذا �نحو�الفعل، �ال�Gاية�التحريض ��ي �الدي©J. يحدث �-سلوب �الشاعر�يتقّمص : إّن

رة��ي�كّل�مستوياGÀا
ّ
ما: الحكمة�والوعظ�مع�العبارة�ال;ّ:اقة�ا/ؤث

ّ
  )2"(.حزنا�وحسابا�وGÀك

  )3.(مغائرا�وحشيه/ ولم�تزل�منازlي�ا<هجوره�/ حزنا�حزنُت،�وبكاء�يا�أبي�بكيْت�

�aKبداية�الثمانينات�من�القرن�العشرين�وقد�برزت��ي�قصائد�مجموعات�سميح�القاسم�ح

� �الباحث �لّخصها �يونسأبعاد �التسامح�: "�ي�جمال �باrرض، �التمّسك �العربية، vعªzاز�بالهوية

Jن�-نا�ا/فردة�و-نا�الجماعّية،�النَفس�-ممWقة�بhالع�،J©اكّية�العلمية��ي�. الدي:zشvواعتماده�

جمل�القضايا�و- 
ُ
  )4."(حداث�والتصّورات�ا/تصلة�باÝنسانتحليhته�وتفسW:اته�/

� �الثhث �بمجموعاته �الحماسة �ديوان �قصائد �-بعاد) 1981-1978(وكانت �هذه �عن َعّ;:ة
ُ
. ا/

ها�وُيعيد،�وُيحاول�من�قصيدة�: "مطاع�صفديويقول�الناقد�
ّ
كان�سميح�_�َي©�Jيقرأ�التجربة�كل

� �يتجاوز � �وأنْ ها،
ّ
�كل �-بعاَد �ُيضّمن �أن �قصيدة، �ا/عاصر،�إNى �شعرنا ��ي Jّ©الف� �العمل ُمعطيات

ها�
ّ
�للجماهW:�كل �ويمكن ،:Wجماه� �بدون �قراءته �يمكن �لشعر�جماهW:ي، �جديدة �بمعطيات ليأتي

�والّصدى �والظّل ��يقاع �ُمتحّد �واحد �كنشيد �ُترّدده �أن �سميح�. كذلك �عند �ا/قاومة �فن ويلجأ

ويرّصعها�باrهزوجة�تارة،�وا/ّوال�تارة�" نكان�يا�ما�كا"القاسم�إNى�الحكاية�العربية،�ويخلع�م�Gا�

قاوم�. أخرى 
ُ
�ا/ �أوتار�الوجدان �ع�ى �جديدا �بريقا �تأخذ �ولك�Gا �مألوفة، �بعبارات �مقاطعها ويربط

  )5( ."الذي�بدأ�ينمو��ي�صدر�كّل�مّنا

� �الناقد ��سطةويقول �سميح�الحماسّية�عادل �ديوان �قصائد �شاعر�:  "عن � سميح�القاسم

اته�الشعرية،�ويستطيع�أن�يشّد�قارئ�شعره،�بحيث�_�ُينّفره�من�شعره�سواء�متمكن�ملّم�بأدو 

ب©�Jع�ى�وحدة�التفعيلة�أم�ا/ب©�Jع�ى�الشكل�ا/وروث�للقصيدة�العربية�القديمة
َ
وهو�. الشعر�ا/

�ي�قصائده�ال�JKاعتمد�فGRا�الشكل�الحديث�للقصيدة�العربية�حافظ�ع�ى�إضفاء�الجّو�ا/وسيقّي�

�مزدوجا�وسميح. علGRا �أسرا �يأسر�القارئ �حيث�: القاسم �من �أسره �ثّم �وا/وسيقي -سر�اللغوي
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�الخhص �طريقة �فيختار�الكلمات�ا/تجانسة�. توضيح �ا/حّسنات�اللفظية، �إNى �يلجأ والشاعر�هنا

        )6."(صوتّيا�دون�أن�تطÑى�هذه�الصياغة�الفنّية�ع�ى�ا/ضمون 

،�1984 سربية�الصحراء،،�1983 قراب,ن،،�1983 جهات�الروح،: (وصّورت�قصائد�الدواوين

�غراتا، �نون �1986 برسونا �أحًدا،، �الجنوب�) �y 1988أستأذن ��ي �الفلسطينيWن�البطوNي صمود

،�وخروجهم،�وما�رافق�1982اللبناني�وبW:وت�وطرابلس،�قبل�وأثناء�الغزو��سرائي�ي�للبنان�عام�

  . ذلك�من�حزن�ويأس�واكتئاب

إشارة�vنتقال�الواضحة��ي�درب�سميح�القاسم�الشعرية�) "1984 ،سربية�الصحراء(كانت�

�والGRا� �م�Gا �خرج JKال� �العربية �الصحراء ��ي �هناك �عميقة �العربي �جذور �أن �صريحة فهو�ُيعل�Gا

�وتحقيق� �ºمال �مhحقة �عن �ويعزف �بالهجوع �_�ليقَنع �يعود �العودة، �من �_�بد �كان �إذا يعود،

ف�من�ثقل�ا/ا�JÁÚوالحاضر،�ويبدأ�من�جديد�وبقوة�وإصرار�ع�ى�الغايات،�وإّنما�ليسz:يح�ويتخّف 

�ا/ستحيhت �) 7." (تحقيق �الناقد �يقول �كما �القاسم �لسميح �بالنسبة �عرايديفالصحراء : نعيم

ليست�استعارة�أدبية�و_�خلفّية�شعرّية�بل��ي�رمز�أسا�JّÁÂوعمود�فقرّي��ي�جسد�أيدولوجّيته�"

و�ي�الفكر�و�ي�الشعر�و�ي�اللغة�والصورة،�. ي�أيضا�الرسالةإGØّا�الشكل�وا/ضمون�و�. الشعرية

  ) 8(".�ي�ا/ا�JÁÚوالحاضر�وا/ستقبل،��ي�ا/قام�ا/شz:ك�الذي�يجمع�العرب

ق�"ي��بجدّية�/ أومُن��بالضاد�/ أحّبك�
ّ
  / روحا�تأل

اته�الدنيوّية/ ونّزل�آياته�البّينات�
ّ
  )9. (.لُيبدع�جن

يقة�الجديدة�ا/تطورة�ا/لªzمة�وا/شدودة�إNى�الجذور،�الرافضة�باÝضافة�إNى�هذه�الرؤية�العم

� �والهروب، �وvنسhخ ص
ّ
�التخل �محاو_ت �متطورة�"كل �فنية �َنقلة شكل

ُ
�ت �الصحراء �سربية فان

�الذين� �النقاد �معظم �أشار�إلGRا �ما �كثWً:ا JKال� �ا/باشرة �الخطابية �الن;:ة �أن �حيث �د__ت، وذات

م�تبدو�خفيفة�وم¯ªوية��ي�هذه�السربية�وإن�لم�تنعدم�كلًيا�وتبدو�تناولوا�إبداعات�سميح�القاس

  )7."(هنا�وهناك�بتفاوت�ما

� �و-داء �الرؤية ��ي �التطور �معظم�"وهذا ��ي �الكمال �من �القريبة �التكامل �مرحلة �إNى وصل

� �مجموعة �فيه"قصائد �غ,-�مرغوب �وعباراته�" شخص �مفرداته �شحن �الشاعر��ي �نجح حيث
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تشد�القارئ�فقط�بن;:GÀا�وَجرسها�وتقطيعاGÀا،�وإّنما�تنقله�إNى�عوالم�تشّده�بعوالم�متكاملة،�_�

إلGRا،�تأخذه��ي�رحلة�بعيدة�موغلة��ي�الُبعد،�تستوعبه،�ُتجّرده�من�فرديته�وانتماءاته�والدوائر�

�يعيش�ضم�Gا JKي�. ال�� �الواحد �فيذوب �واحد، �كّل �والشاعر�يتقّمص �الشاعر، �يكون تجعل�الكل

ي�واحد،�وتكون�همومه�همومنا�وقضيته�قضيتنا،�فيجندنا�دون�أن�ندرك�ما�فعله�الكل�والكل��

  )7."(بنا�معه��ي�الدفاع�عن�قضيته�ال�JKأصبحت�قضية�الجميع

هذه�الن;:ة�الحزينة�الذاتية�القريبة�لhنكسار�"لكن�ا/لفت�لhنتباه��ي�قصائد�هذه�ا/جموعة،�

الذاتّيتWن�" أنت�تدري�كم�نحبك"و�" أبي"تيه�و_�أقصد�بكhمي�هذا�قصيد. الذاتي�عند�الشاعر

�خاصة� �-خرى، �ا/جموعة �قصائد �وإنما �بسيسو، �الشاعر�معWن �ولصديقه �لوالده ا/خصصتWن

  ):7""(شخص�غ,-�مرغوب�فيه"و�" لي�nعRى�باب�فدريكو"قصيدتي�

  /وكنِت�كث,ً-ا�عRّي�/ أكنُت�كث,ً-ا�عليك�! / بnدي.. بnدي.. بnدي

  )10(�منيات�و"ي�الخطوات�وب,ن�اللغات�وب,ن�البشر؟�وكنا�كث,ً-ا�عRى

باستخدامه�أسلوب�البناء�الدرامي�الذي�) سربية�انتقام�الشنفرى (وتم�ªWّسميح�القاسم��ي�

وسرد�قص��JÁîي�) مونولوج(وحوار�داخ�ي�) ديالوج(يعتمد�ع�ى�عناصر�التعبW:�الدرامي�من�حوار�

أنطوان�وُيعت;:�سميح�القاسم�كما�يقول�الناقد��.البناء�الشعري�وذلك�لتمثيل�الصراع�والحركة

��ي�قصائده�الحوارية��ي�مجموعاته��شلحت رائد�هذا�-سلوب��ي�الشعر�الفلسطي©�Jوخصوصا

ي(
ّ

  )11(.)ا<وت�الكب,-(و) دخان�ال�-اك,ن(و) دمي�عRى�كف

�قد� �كان �كما �السربية ��ي Jّ©الف� �البناء �من �كجزء �الن:ي �التضمWن �شكل �استخدم �أّنه كما

ويؤكد�الشاعر��ي�حديثه�مع�الناقد�اللبناني�). 1974إل��Ðإل��Ð<اذا�قتلت��،�(ستخدمه��ي�سربية�ا

� �دكروب، �ما�" محمد �له �ا/موسقة �إطار�القصيدة ��ي َموسق
ُ
�غW:�ا/ �الن:ي �الكhم �استخدام أّن

من�إحساس��ُي;ّ:ره�فنّيا�إذ�أّنه�يس�Gدف�بالّنقلة�من�الشعر�إNى�الن:�لينقل�ما�ينتج�عن�ا/وسيقى

انفعاNّي�إNى�حالة�من�الهدوء�النف�JÁÔتتحّقق�باستيعاب�القصيدة�/قطع�ن:ي�أو�أسطر�ن:ّية،�إذ�

�vنفعالّية �وظائفها �الشعر�وا/وسيقى �للغة �) 12." (أّن �عقلويقول �اللطيف �ي�: "الشاعر�عبد
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� �سميح�القاسم �قتلت©J"سربية �/اذا J»إل� J»تست" إل� �إGØّا �عن�القصيدة، �_خz:اع�_�تبحث دعيك

هم�جديد،�وَمعرفة�جديدة،
َ
  ) 13."(ف

� �مجموعة �قصائد لت
ّ
�أحدا(وشك ��yأستأذن �الشعري ) 1988، �سميح �طريق ��ي �كبW:ة . َنقلة

�ا/فردات� �ود_لة �وا/ضمون �الشكل ��ي �متطّورة �مرحلة �تفتتح �ا/جموعة �هذه ��ي فقصائده

  .ووظائفها�واستحالة�الصور�الشعرية

 � �ديوان �قصائد �أست(�ي _ 
ً
�أحدا �يظهر�بإسمه�) "أذن �لم �وإن J©الفلسطي� ��نسان �يغب لم

�هو�الطا�ي�،الواضح �وجوده �-وحد. وظّل �الشاغل ��ي �وقضيته �الحاضر، لكن�. فهو�الغائب

�والتشهW:�و�دانة �الذات �وجلد �والندب �والعويل �الصراخ �عن �حزنه�. الشاعر�آثر�vمتناع فكتم

. همة�أن�يستشف�القضية�بنفسه�من�خhل�القصيدةوترفع�عن�الشتم�وآثر�أن�يz:ك�للُمتلقي�م

�ومزلز_�بكافة�جوانGÓا
ً
�قويا

ً
  )14."(وبذلك�يجعله�يحّس�إحساسا

تلك�ا/لحمة�الشعرية�الطويلة�" "_�أستأذن�أحدا"لم�تعد�القصيدة�عند�سميح�القاسم��ي�

�مثل �ملحمية �قصائد ��ي �وعرفناها �تعودناها JKا/فخخة: "ال� �غW:�م" و" القصيدة رغوب�شخص

و�غW:ها�" قصائد�بW:وت"و" انتقام�الشنفرى "و" إل«�Jإل«�J/اذا�قتلت©J"و" سربية�الصحراء"و" فيه

:Wة�_�يتجاوز�بعضها�-ربع�كلمات. كث:Wوإّنما�قصائد�قص:  

سع�الجدار/ ستضيق�نافذتي�
ّ
  )15.(ويت

�وح �أرقاما �يوّزع �نراه �وإنما �ا/وÆي �الد_Nي �vسم �تحمل �عنده �القصيدة �تعد �لتدّل�ولم روفا

�القصائد �ذلك�. ع�ى �يستحيل �ما �وم�Gا �نفهمه، �اسم �ع�ى �والحصول �تجميعها �نستطيع �ما م�Gا

  :ونبقى�مع�الحروف�و-رقام

  جمجم|��"ي�ياقة�الجندي

  )16.("ي�ق�-ه�الطرّي / ووردتي�

وتتم�ªWّالكثW:�من�القصائد�بصور��ي�مزيج�من�السريالية�والفرويدية�والتجريبية�يحطم��Gا��

ر�الصور�التقليدية�القائمة�ع�ى�إبراز�العhقات�ا/تشا�Gة�بWن�أطراف�الصورة�ع�ى�نحو�ما�الشاع
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�تراه�العWن�أو� ُيحّدده�الو�ي�والعقل�والحواس،�فالصور��ي�كثW:�من�-حيان�ُحلم�تتمّرد�ع�ى�ما

 )14."(ُيحّدده�العقل،�وأصبح�الhو�ي�مصدرا�لتشكيل�الصور 

  يا�صاح��

  "ي�عنقها�سيفهما�تدور�الزوابع�يغمد�

  غامسا�"ي�دمي�نصفه�

  ) 17.(تاركا�لغبار�ا<دى�نصفه

� �مجموعة ��ي �القاسم �الشاعر�سميح �للّسجnت(ويستشرف �سبحة �بإقامة�)1989، �الحلم ،

�عام� �الثاني �كانون �من �التاسع ��ي �انطلقت JKال� �الفلسطينية �فا_نتفاضة �الفلسطينية، الدولة

ي�قائم�الزمان�إنما�ُتمثل�دور�الكشف�الفلسطي©�Jوا�1988
ّ

قz:اب�يوم�الحساب�الفلسطي©�Jوتج�

  . الفلسطي©J،�وتجّسد��له�الفلسطي©�Jع�ى�أرض�فلسطWن

لكن�-كيد�أن��،"سبحة�للسجhت"_�شك�أن�آراء�النقاد�ستختلف�كثWً:ا��ي�تناولها�لقصائد�

�سيتّ   أØّ �ع�ى�فقون الجميع
ُ
�ت �ومتطوّ Gا �متقدمة �خطوة �الشكل �سميح �مسW:ة ��ي �وجديدة قاسم�رة

وقد�اهتم�الشاعر��ي�مجموعته�هذه�أن�ينوع��ي�أسلوبه�الشعري،�و�ي�طريقة�تعامله�. الشعرية

 
ُ

�ك �فالقصائد �وتوزيعها، �الشعرية �اللفظة �الشعري�مع �-سلوب �ع�ى �م�Gا �مختلفة، �بأشكال تبت

� �البيت �وتقسيم �والوزن �القافية �وحدة �اعتمد �حيث �الّس إالقديم �أسلوب �وم�Gا �شطرين، رد�Nى

�ي�vعتماد�ع�ى�توزيع�التفعيلة��بع�-سلوب�الحرّ و�ي�أغلGÓا�اتّ . مع��يقاع�الداخ�ي�للفظة�الن:ي 

  )18"(.يع�القافية�والتhعب�باrوزانو وتن

  إبداعات�سميح�القاسم�"ي�الن.-

وخاض�سميح�القاسم�تجربة�الكتابة�خارج�اللحظة�الشعرية،�فz:جم�العديد�من�القصائد�

إNى�اللغة�العربية،�وكتب�ا/سرحية�القصW:ة��وا/سرحية��الطويلة،�وكتب�من�الع;:ية�وvنكلªWية�

  .الرواية�والدراسة�وا/قالة�واستحدث�ما�عّرفه�بالكو_ج�واللªWر

كتب�سميح�القاسم�عّدة�مسرحيات�قصW:ة�تناول�فGRا�العhقات�العربية�الGRودية��"ي�ا<سرح -1

ªWّة�ال�JKأعيدت�طباع�Gا�مّرات�وُعرضت�ع�ى�ا/تم) 1970،�قرقاش(�ي�البhد،�وكانت�مسرحية�
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ا/سارح��ي�العالم�العاربي،�وال�JKقال�ع�Gا�الباحث�من�قسم�اللغة�العربية��ي�جامعة�حيفا�

مسرحية�قرقاش�ليست�فقط�من�بواكW:�ا/سرح�الفلسطي©�Jالحديث�: "رؤوب,ن�سن,-الدكتور�

�JÁÂالسيا� �ا/سرح ��ي �كذلك�حجر�-ساس ل
ّ
شك

ُ
�ت �بل �مهده، �يحتل�منذ�السبعينات��ي الذي

�خلفّية� �ع�ى �ا/سرحّية تبت
ُ

�ك �ولقد �ا/تغWّ:ة، �ا/تفّردة �الفلسطينية �الثقافة ��ي �مرموقة مكانة

إعادة�توحيد�كل�فصائل�الشعب�الفلسطي©�Jعقب�حرب�-ّيام�السّتة،�وا/حنة�الشخصّية�

فاتهللكاتب�نفسه،�حيث�ُزّج�به��ي�السجون��سرائيلّية،�ومنعت�الرقابة�تدا
ّ
ويرى�". ول�مؤل

�واستغhله� �القناع، �_سz:اتيجّية �قرقاش ��ي �استخدامه �من �بالرغم �القاسم �سميح سنW:�أن

� �ونموذج ��سhمّي �-خروي �ا/قلوب"للz:اث �مسرحا�"العالم ف
ّ
�يؤل �بأّنه aÁÔين� _� �أّنه

ّ
�إ_ ،

  )19."(عصرّيا

�vخر -2 �وإدانة �التوثيق �للموا�"ي �يتصّدى �أن �القاسم �سميح �ال�JKاهتم �للعرب عادية
ُ
�ا/ قف

تنشرها�وسائل��عhم�الGRودية،�ويطرحها�العديد�من�الّساسة�ورجال�الفكر،�وذلك�بكتابه�

دينك(
ُ
حيث�عرض�فيه�العديد�من�ا/واقف�وºراء�وا/مارسات�ا/عادية�) 1974،�من�فمك�أ

  . للعرب�ورّد�علGRا

� �خميس �صليبا �وأصدر�مع ��سود(كما �الكتاب �أحداث�وهو�ك) 1976، �عن �توثيقي تاب

�-رض �. يوم �الّتوثيقي �الكتاب �توما �إميل �الدكتور ��سود(ومع ،�ا<ؤتمر�ا<حظور �-الكتاب

1981.(  

 1977كتب�سميح�القاسم�رواية�ن:ية�عّرفها�بحكاية�أوتوبيوغرافّية�عام��"ي�الكتابة�الروائّية -3

»ي�ع�ى�تراب�وطنه�_�يعاني�من�تحكي�قّصة�الشاب�الفلسطي©�Jالبا) إlى�الجحيم�أZÓّا�الليلك(

وإنما�يحمل�الz:كة�الثقيلة�ال�JKكانت�من��متشائل�إميل�حبي��تأنيب�الضمW:�كسعيد�بطل�

�لصنع�ا/ستحيل �ثورة �والرفض�وُيعل�Gا �التحّدي �ليقبل �فسارع �ºخرون، �له َفها
ّ
�وخل . نصيبه

� �تزخ�الليلكو�ي JKال� �الحروف �بتوزيع �تhعب �َمن �أّول �القاسم �سميح ر�باÝيحاءات�كان

��سhمي� �الصو�ّي �ا/نهج �متم�ªWيحمل �أدبي �عمل �Ýنتاج �بمحاولة �يقوم �أّنه �كما وباrعداد،

م�القوالب�. بأداة�سريالّية�مع�ا/حافظة�ع�ى�ا/ضمون�الثوري��نساني
ّ
وهو��Gذا�العمل�يحط
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�بWن �الفوارق �فيه �تذوب �جديد، �منهج �لبدء �ويسÏى �-دب، �عالم ��ي �علGRا مختلف��ا/َتعاَرف

  .جوانب�-دب،�وتندمج�القصيدة�والقّصة�وا/قالة��ي�تشكيل�ف©�Jّواحد

أّن�الليلك�عمل�روائّي�بالغ�الشفافّية،�وأّن�العناصر�: "ويرى�الناقد�السوري�نبيل�سليمان

�فيه� �خاص، Jّ©ف� �نسيج ��ي �تتما�ى �التاريخّية �والد__ت �والزمانّية �والz:مªWّية -وتوبيوغرافّية

  )20."(لشعر�وبساطة�الحكاية�وسحر�-سطورة�وتناغم�الروايةمن�رهافة�ا

كانت�أّول�وثيقة�أدبّية�صادقة�وشاملة�"والليلك�ال�JKأرادها�صاحGÓا�سW:ة�ذاتّية�صادقة،�

لWن�من�
ّ
للعhقات�بWن�الشعبWن�العربي�والGRودي��ي�هذه�البhد،�وصورة�أمينة�لعقلية�ا/ضل

�الGRودي �الوثي. الشعب �كانت �أGØا �هذه�كما Jشع�� �بWن �الفكري �ا/بدئي �للصراع �ا/متازة قة

وقد�استطاع�سميح�القاسم�أن�ينقل�الصراع�العربي��سرائي�ي�من�إطاره�السطÃي�. البhد

�الوا�ي �العميق �الفكري �ا/ستوى �إNى �اليومّي �الدوائر�. العامّي �أسلوب �الليلك �اختار��ي وقد

�ب �من دة
ّ
�وا/تول �ا/تتابعة �ا/تكاملة �الرابط�ا/تداخلة �ع�ى �ا/حافظة ��ي �ونجح �البعض، عضها

  )21." (�نساني�الوا�ي�بWن�هذه�الدوائر�ا/تداخلة�منذ�الكلمات�-وNى�ح�aK-خW:ة

� �حكاية �القاسم �سميح ��لبوم(وكتب �"ي ��خ,-ة �الصورة �فz:ة�) 1980، �عن �فGRا تحّدث

 �� �والقوات �الفلسطينيWن �ا/قاومة �رجال �بWن �ما �الحاّدة �ع�ى�ا/واجهة �وأثر�ذلك سرائيلية،

�Gáودية� �وفتاة �عربي �شاب �بWن �حب �قصة �خhل �من �البhد ��ي �الGRودية �العربية العhقات

  .والدها�ضابط�كبW:��ي�الجيش

��دبية -4 �الرسالة ��"ي �إصدار�كتاب �الرسائل(وكان �وبWن�) 1989، �بينه تبادلة
ُ
�ا/ �الرسائل و�ي

لسابع�ال�JKكانت�تصدر��ي�باريس�الَحَدث�ع�ى�صفحات�مجلة�اليوم�ا�محمود�درويشالشاعر�

الثقا�ي�و-دبي�ا/هم��ي�حينه،�حيث�_قت�هذه�الرسائل�vهتمام�الكبW:�من�القراء�والنّقاد،�

�اللغات �من �للعديد �ºراء�. وُترجمت �وتبادل سجيل
ّ
�والت �والَبوح �الحميمّية �بتلك وتمªWّت

ات�والَقَفشات�بلغة�ن:ية�شاعرّية�تأخذ�وا/واقف�و-حhم�وºمال�و-حزان�والدموع�والرغب

متنعة
ُ
  .قارGâا�بسحرها�وإيقاعها�وجمالّي�Gا�وَبساط�Gا�ا/
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5-� 
ّ
�الF-اثية �الدراسة �الفلسطي©��J"ي �العربي ر�الشعب

ّ
�تجذ �ُعمق �بتأكيد �القاسم �سميح واهتم

�والتطّور،� �والتجديد �العطاء �عن ف
ّ
�تتوق �لم �حضارة �صاحب �شعب �وأّنه �فلسطWن، بz:اب

تناول�) 1990،�َمطالع�من�أنثولوجيا�الشعر�الفلسطي���"ي�ألف�عام(ن�خhل�كتاب�وذلك�م

�بقصائد� �مستشهدا �عام �َمدار�ألف �ع�ى �الفلسطينيWن �الشعراء �وشعر�العديد�من �حياة فيه

�م�Gم �لكّل �. مختارة �الناقد �شلحتويقول �مجّرد�: "أنطوان �ليس �القاسم �سميح �فعله �ما إّن

ل�موضوع�َمعرفة�يرى�إNى�تجميع�وقائع�ونتاجات�وذكريات
ّ
شك

ُ
،�بل�أّن�ا/اّدة�ا/جموعة�معا�ت

�مسيارّية� �ضمن �تحّركت �وقد �حولها �أو�أحداث �بعدها �أحداث �أو �قبلها �بأحداث العhئق

�سيأتي�من�ا/ستقبل �وما JÁÚمن�ا/ا� �يطلع �مع�ما �) 22."(تتطابق �بكتاب ،�الراحلون (وألحقه

�الفلسط) 1991 �الشعراء �من �لتسعة �فيه ق
ّ
�وث �وعرفناهم�الذي �معنا، �عاشوا �الذين ينيWن

خليل�حس©�J-يوبي،�جميل�لبيب�الخوري،�مؤيد�إبراهيم،�إبراهيم�بحوث،�: وفقدناهم�وهم

وكان�كتابه�. عصام�العباJÁÂ،�حبيب�شويري،�راشد�حسWن،�فوزي�عبد�هللا،�هايل�عساقلة

تبادلة�ورسا�راشد�حس,نعن�ذكرياته�مع�الشاعر�) 1990،�رماد�الوردة�دخان��غنية(
ُ
ئله�ا/

  . معه

�الن.-ي  -6 ��بداع ��"ي �بكتاب �قّراءه �القاسم �سميح ��دراك(وفاجأ �بعمق�) 2000، سم
ّ
�ات الذي

�إصدار�جديد �كّل �الشاعر�مع �من �تعّودناه �والتم�ªWّالذي �فيه �طرحها JKوتقول�.  -فكار�ال

� �اجتما�يّ : "كوثر�جابرالدكتورة �كتاب ��دراك �ع�-فلسفّي -كتاب �يضّم ،Jّ©أسس�دي� شرة

��ي�. ل�دراك �رئيسة �كhسيكّية �أدبّية �أنواع �عّدة �يستوعُب �نّص �أّنه ��ي ى
ّ

�تتج� �الكتاب وقيمة

َ:ك�للشكل�وا/ضمون،�الهدف�فGRا�اجتما�ّي�تنويرّي�تثويرّي�تغيW:ّي،�
َ
zاللغة�يوّحدها�طابع�مش

 ّJ©سيكّي�ديhمّي�كhى��ي�الت. و-داء�إس
ّ

وثيق�البارع�ما�بWن�وبعبارة�أخرى�إّن�قيمة�الكتاب�تتج�

�Jّّي��ي�أفكار�عصرّية،�ولذلك�حّقق�الُبْعد�-ممNاث�والتجديد�بحيث�أّنه�ُيجّند�الو�ي�-صو:zال

 ّJ23."(والعالم(  

وقد�استحدGHا�سميح�القاسم،�وكان�يختتم��Gا�مقالته�-سبوعية،�وGáدف�من�لªWره��الل,kر -7

�ُيصوّ  �الذي فّجر�للهدف
ُ
�وا/ �القاتل �سهمه �يكون �مثلأن �نحوه �قد�:" به �الدكتاتوري، النظام
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الذكاء�ا/فرط�يظّل�أقّل�" و�) 24." (َيب©�Jالتماثيل��ي�الوطن،�لكنه�Gáدم��نسان��ي�ا/واطن

  )25."(خطورة�من�الغباء�ا/فرط

و�ي�مقطوعات�تz:اوح�بWن�الشعر�والن:�والخَ;:���الكوyج�وكتب�الشاعر�سميح�القاسم�الكوyج -8

  :نوعا�أدبّيا�جديدا��ي�-دب�العربي�الحديث�مثل�والصورة،�كانت

�. �yتموَز . �yفينوس
َ

 . و�yنرسيَس / و�yإفروديت
َ

هذا�زمُن�/ و�yعشتاْر�. و�yس,kيف

� �/ ستار�أكاديمي �واللبتون �والبم�-ز yوالسوبر�ستاْر�/ والهامبورغر�والكوكاكو /

ْم�
ُ

  )26(..كومْ . وتد. إس. أو. إس. دبليو. دبليو/ الويُل�لنا�والويل�لك

حيث�عرض�فيه�موقفه�) �y�،2009توقظوا�الفتنة(وكان�كتابه�الن:ي�-خW:��"ي�نقد�الواقع�-9

  .من�مختلف�القضايا�وا/شاكل�والفzن�ال�JKيتعرض�لها�مجتمعنا�العربي��ي�البhد�و�ي�العالم

  تفّجر�التجربة�الشعرية�وانطnقها�من�الذات�إlى�العام

�سميح �إبداعات ��استمّرت �مجموعة �فصدرت �الشعرّية، �يبوس(القاسم ��م,-ة خذة
ُ
،�أ

عن�دار�الجديد��ي�بW:وت،�وقد�استقبلها�النّقاد��ي�) 1994،�الكتب�السبعة(،�ومجموعة�)1990

ينÏي�الشاعر�سميح�: "أحمد�زين�الدينالعالم�العربي�بالدراسات�النقدّية�العديدة،�يقول�الناقد�

� ��ي �السبعة"القاسم �" الكتب �والعجز،�اللحظة �والضعف �والفجائعّية �با/رارة ثقلة
ُ
�ا/ العربية

�لتحضر�روحا،� �وعينا، �اسما �وتغيب �محدودين، �وزمانا �مكانا �الفلسطينية �التضاريس وتتوارى

بيد�. تتسع�تجربة�القاسم�الشعرية�وتتعدد�أصواGÀا�وأنغامها�وفضاءاGÀا. وتتوّهج�خلفّية�للقصيدة

�ا �وحدانية �_�ُيلÑي �التعّدد �هذا �التعددّية،�أّن ��Gذه J©تغت� �الفردّية �هذه �إّن �بل لشاعر�وفردّيته،

�السمفونّي  �بالصوت �ا/نفرد �والصوت �العام، �بالزمن JÁîالشخ� �الزمن �الصور�. ويلتحم وتتآزر

�وحياته،� �موته �جَدلّية �داخله ��ي �يحمل �والذي �أبدا، �ا/تبّدل a©ا/ع� �حول �ا/تفّرقة والد__ت

بوتحّو_ته�إذ�_�تكّل�عن�الدَورا
ّ
  )27."(ن�والتقل

  /فلنطمÕن�/ فراشة�نار�عRى�وردة�ا<اء�/ فلنطمÕن�/ فراشة�ماء�عRى�وردة�النار�

  )28.(فليكن�هللا�"ي�عوننا/ عRى�وردة�ا<اء�والنار�/ فراشة�ماء�ونار�
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ف�سميح�القاسم��ي�هذه�الرواية�الشعرية�الصوفّية�: "إيفانا�مرشليانوقالت�الناقدة��
ّ
يوظ

الصحابي�أبي�ذر�. ب�جديد��ي�الشعر،�وفGRا�استعارة�rحد�أبرز�مفكري��سhموبأسلو . فكرا�ولغة

�عربي. الغفاري  �اشz:اكّي �كأّول �وvجتما�ي JÁÂالسيا� �ببعدها �شخصّيته �ت;:ز �أّن�. حيث و_�شّك

وقد�وصفه�الشاعر�) 29."(هذا�العمل�الشعري�هو�بداية�مرحلة�جديدة��ي�عطاء�سميح�القاسم

�درويش ��محمود �vستمرار�ا"بأّنه �ع�ى �الفلسطينّية �شعر�ا/قاومة درة
ُ
�ق ��ي كWن

ّ
�ا/شك �ع�ى لرّد

�) 30."(والتجّدد �الشاعر �دحبور وقال �بلغة�: "أحمد �ما، �نحو �ع�ى رنا،
ّ

�ُيذك �الشعر �هذا إّن

  ) 31.(دعواه�ورسالته) �ي�بنيته�وأشكاله�وتصريفاته(ا/تصّوفة،�يحمل��ي�مورفولوجّيته�

� �(ومجموعة �حرير �ُمراوغة، �بأس كاسدأرض y� ،1995(� �وسربية �الصحارى (، ،�خذلت��

،�ال�JKيذكر�فGRا�الكثW:�من�الهموم�ال�JKكانت�تؤّرقه�وذكرها��ي�قصائد�الحماسة،�ويقول�)1998

� �طهالدكتور �وهم�: "إبراهيم �َيخِذل، �خاذل �هناك �زال �فما �هو�نذير�شؤم، �السربّية �عنوان aKح

�ه �زال �وما �JÁßء، �كّل �أّو_�وقبل �العرب �وما�سhطWن �فلسطWن، �شعب �وهم ل،
َ

ذ �ُيخْ �مخذول ناك

وقد�كّ©�aع�Gا�بالصحارى�بجامع�العhقة�. زالت�الصحارى�تنذر�بال�Gاية،�و�ي�كناية�عن�أّمة�العرب

  )32".(يا�ال�JKرملها�من�خhياي"ا/كانية،�فالصحراء�منشأ�العروبة،�و�ي�ال�JKقال�ع�Gا�الشاعر�

�� �تأبينه(وسربية �مهرجان �"ي �الفقيد �)2000 ،كلمة �الدكتور �الناقد �ع�Gا �قال JKال� عبد�،

ويتما�ى�. إGØّا�مفارقة�ساخرة�بامتياز،�بأجواء�سياسّية�بامتياز،��ي�إطار�فلسطي©Jّ : "الواحد�لؤلؤة

الشاعر�مع�شخصّية�مأساوّية،�محWّ:ة�محتارة،�يرى�فGRا�مأساة��نسان�الفلسطي©J،��ي�هاملت�

�صو . أمW:�الدانمارك �بWن �ا/راوحة �ا/عاصر�وتكون J©الفلسطي� �صورة �وبWن �وهمومه �هاملت رة

الذي�يحضر�" الغائب"الÃّي،�الفقيد�/ويكون�التما�ي�بWن�vثنWن�تجسيدا�/فارقة�ا/ّيت. وهمومه

  ) 33."(الغائبWن//خاطبة�الحاضرين�

� �مجموعة �يوم(وصدرت �ذات �صورتي �من �سأخرج ،2000(� �ومجموعة ل"،
ّ
�ا<مث ،2000(�،

�وسربيّ (و �أتnنتس �أخرى ملك �ات �د)2003، �الناقد �لها �قّدم JKال� �بقوله�.، �حسن �الكريم : عبد

ى�عن�"
ّ

وح�aKعندما�ينحسر�الّرمز،�وتطÑى�ا/باشرة،�فإّن�النّص�يقz:ُب�من�القارئ�دون�أن�يتخ�

�إNى�حوارك�. فّنيته
ُ
باشرة

ُ
ص�ا/

ّ
ليبتعد�النّص�عن�القارئ�من�" الكانفا"تنتشُر�ع�ى�" motifs"وتتقل
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�يغz:َب  �أن �ود__ته��دون �صوَره �القاسم �سميح �منه �يستقي �الذي �فالعالم �النّص، �عن القارئ

  )34." (عالم�يألفه�الفلسطي©�Jا/قهور،�يتعايش�معه�العربي�ا/قهور،�ينضح�منه��نسان�ا/قهور 

� �سربية �الجديدة(وصدرت �قانا �عجائب ��ي�) 2006، �لبنان �ع�ى ��سرائيلّية �أثر�الحرب ع�ى

� �ا/ق�2006عام �للعدوانوتصّدي �اللبنانية �.  اومة �مجموعة �لرؤى�(ثم �محمد �ابن مقّدمة

بأGØّا��ي�محّصل�Gا�العاّمة�نّص�:"إبراهيم�طه،�ال�JKوصفها�الدكتور�)2006،�نوسF-اسميحداموس

�ي�منظومة�تناّصاته�العديدة�وإحا_ته�وإشاراته�الّسريعة�إNى�) Hepertext(شعرّي�واحد�متضّخم�

ات�بارزة��ي�ا/وروث�ا
ّ
ولعّل�ا/نظومة�التناصّية�. لثقا�ّي�العربّي�و�سhمّي�والحضارّي�العالمJّ محط

  :ال�JKتنب©�Jع�ى�أساسها�هذه�ا/جموعة�تقوم�أّول�ما�تقوم�ع�ى�قائمتWن�اثنتWن

 .عhقات�حوارّية�ك;:ى�مع�تنبؤات�نوسz:اداموس -1

2- � �ا/وروث �إNى �وإشارات �الكريم �القرآن �إNى �إحا_ت �من �صغرى �حوارّية الحضارّي�عhقات

  .بصفة�عاّمة

حدق�بالبشر،�
ُ
كان�أق�aÁîما�يطمح�إليه�نوسz:اداموس��ي�تنبؤاته�هو�دّق�ناقوس�الخطر�ا/

�كاسz:اتيجّية� �والهلع �والّزيف �السراب �وارتكاGØم�إNى �خوف�الناس �سميح�القاسم�من �خاف ولقد

ة�نوسz:اداموس،�فعاد�إNى�نوسz:اداموس�واخz:قه��ي�وسطه�
ّ

قهم�بقش
ّ
م�دفاعية�وتعل

ّ
تماما�وحط

ش��ي�جوانب�تنبؤاته،�ونقل�الكرة�من�ملعب�الغيب�إNى�ملعب�الحاضر�ا/قّدس،�
ّ

راَب�ا/عش
َ

الخ

  )35."(وحّول�تنبؤاته�ال�JKتحرق�كّل�بقعة�خضراء�إNى�رؤى�دافئة�تبعث��نسان��ي��نسان

� �نوسF-اسميحداموس، �رؤى �/ رؤيا �وا<كاْن �الزمان �متاهة �عRى�/ عRى �هللا ينتصر

�الشيط �/ اْن ��نساْن �"ي ��نساُن
ُ

�/ ويبعث �لØنساْن ��نسان� ويفرُح��نساُن�/ ويولُد

   )36(باÙنساْن 

  سميح�القاسم�وا<علقات�ال|��تتغّ�¨�بأمجاد�الشعوب�العربية�وتنÚي�واقَعها�

ال�JKتضم�القصائد�الطويلة�ال�JKجاءت�ع�ى�عامود�الشعر�) 2008،�بغداد(وكانت�مجموعة�

بغداد،�القصيدة�: طويلة�خّصص�بعَضها�لبعض�الدول�العربية�وعواصمها�مثل�القديم،�قصائد

�القصيدة� �مصر، �اللبنانّية، �القصيدة �الُعمانّية، �القصيدة امّية،
ّ

�الش �القصيدة الجزائرية،



 

 238 ،ثعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحديموسو 

��ربدّية �القصيدة �القW:وانية، �القصيدة �حافظ�. الَعّمانية، �الرئيس �رثاء ��ي �قصائد �إNى إضافة

�ياسر  �والرئيس �شو»ي�-سد، �أحمد �أمW:�الشعراء �و�ي �شموط، �إسماعيل وقد�. عرفات،�والفنان

�د �العرا»ي �الناقد �الباحث �سعيد. تناول �ُمطلقا��خ,-�هللا �والتحليل �بالشرح �البغدادية القصيدة

عاصرة"علGRا�اسم�
ُ
ارتأينا�أن�نقرأها�من�زوايا�مختلفة،�: "وقال" بغداد�ُمعلقة�سميح�القاسم�ا<

لGRا،�وإبراز�جواهر�معانGRا،�وُعمق�استنباطات�قائلها،�باعتبارها�واحدة�من�ُبغية�تسليط�الضوء�ع

قات�هذا�القرن�
ّ
من�مضامWن�معرفّية،�إضافة�إNى�كون�" معلقة"بكّل�ما�تحمله�كلمة�) 21.ق(معل

القصيدة�ُت;:ز�مسؤولّية�الشاعر�إزاء�ما�يحدث�حوله�من�أمور�جسام،�ُتحّرك�فيه�وازع��بداع�

ّجة�-حداث،�وبالتاNي�ُيعلن�صوَته�القومي،�ومن�ثّم�ووازع�ا/وقف،�
ُ

فيصبح�فاع�hوُمنفعh،��ي�ل

طلق�لكل�محاولة�تريد�تكميم�كلمته��ي�هذا�العصر،�عصر�العو/ة�-مريكية،�و�ذ_ل�
ُ
رفَضه�ا/

طلق،�rّنه�َيÏي�مع©�aا/وقف�ومع©�aالكلمة
ُ
  )37."(العربي�والسكوت�ا/

� �الدكتور �طهويقول �البغدادّية�" :إبراهيم �الحالة �القاسم �سميح �يستوعَب �أن �ُيمكن كيف

�ورصان�Gا� �العّباسّية �القصيدة �شكل �إNى �يلجأ �أن �دون قته
ّ
�معل ��ي �وقديدها، �بقّدها العّباسّية،

  )38"(اللغوّية�والبhغّية؟

  صدمة�غياب�محمود�درويش

�الشاعر� �موت �درويشوكان ��محمود �-عماق �من �القاسم �هّز�سميح �حدثا وكانت�ا/فا²ئ

  .قصيدته�ا/تفجرة�حزنا�وأ/ا�ع�ى�صديق�العمر�ورفيق�الطريق�ونصف�ال;:تقالة

ك.. / ولكْن�ببطٍء�. ولو�yاعتصامي�بحبٍل�من�هللا�يدنو�سريعا
ُ
كنُت�زجرت

َ
ني�: ل

ْ
ذ

ُ
خ

ني�مَعْك�/ معْك�
ْ

ذ
ُ

ني�مًعْك / وخ
ْ

ذ
ُ

  )39..(خ

�� �كانت �ألقاها" ثم JKال� �الحارقة �ا/فجرة �الغاضبة �الرثاء �الشاعر�محمود��كلمة �تشييع يوم

  ).2008،�ب�nبنفسج. (درويش��ي�رام�هللا

وظّل�غياب�محمود�يؤّرق�سميح،�ويستحضره��ي�خلواته�ويبكيه�بحرقة،�وُيحاوره�ويستعيد�

�الشعر�والن: �تبادل �من �بي�Gما �كان �ما �كتاب�. معه ��ي �الكلمات �وأجمل �القصائد �أجمل وكانت

  . قصائد�ورسائل�لكل�من�سميح�ومحمود�حيث�ضم). 2009 ُمكا<ة�شخصّية�جدا،(
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� �سربية �متأّسف(وكانت �أنا �ع�ى�)2009، ��سرائي�ي �الجيش �عدوان �ع�ى �الّسريع �الرّد ،

� �عام �غزة ��ي �وُيحاكم��2008الفلسطينيWن �نفَسه �ُيواجه �الGRودي ��نسان �جعل ��ي �يج�Gد حيث

J©الفلسطي� ��نسان �إنسانّية �أمام �حقيقته �ع�ى �وينكشف �. نفسه، �وقال �عمر�الناقد أحمد

  :زعبار

�الديوان�" دافع�سميح�القاسم�عن�إنسانيته،�عن�دمعته�وعن�صموده،�يُ �)أنا�متأسف(�ي�هذا

  )40(".ه��ي�الوجود�ويدافع�عن�روح��نسانعن�حّق 

�وهبوط�" �صعود �ع�ي �أساسا �وتعتمد �ا/لحمة شبه
ُ
�ت �طويلة �قصيدة �متأسف �أنا ديوان

من�قدرته�ع�ي�استنباط�إيقاع�موسيقي�ج�ّي�ومتناسق�ويستفيد�القاسم�. التداعيات�الوجدانية

يتصاعد�مع�وتW:ة�الحدث�و_�تنخفض�حركته�إ_�بانخفاض�حركة�الحَدث�نفسه،�ثم�يعاودان�

الصعود�وال¯ªول��ي�وحدة�غW:�قابلة�لhنفصال،�ويستفيد�الشاعر�أيضا�من�خ;:ته�وتمكنه�من�

خلق�صورة�مكثفة��ي�جمالي�Gا�الشعرية،�اللغة،�فلغة�سميح�القاسم�مشحونة�بد__ت�الواقع،�ت

�ا/أساة� �فGRا �تشتبك �لغة �و�ي �لجموده، �وُمتجاوزة �عنه �وُمعّ;:ة �الواقع �من �مستمدة صورة

�باrمل �والواقع �والحاضر�بالرؤية باشر�بالرمزي
ُ
�ا/ �الشعرية�. با/لحمة، �القاسم �سميح وصور

�الغام �إيحاGâا �خhل �من �الواقÏي �رمَزها �ُتبدع �لغة �من ل
ّ
�مفردات�تتشك ��ي �تفجW:�ما �عن ر�الناتج

�J©مع� �أك:�من �بعدها �وما �قبلها �بما �عhقاGÀا �خhل �من �للكلمة �تصبح �إذ �ورؤى J©مع� �من اللغة

وأك:�من�د_لة،�و�ي�مع�ذلك�صور�شعرية�تعتمد�الرؤية�الواضحة�بعيدا�عن�كل�ضجيج�لفظي�

  )40."(خطابي�رّنان

القدس�عاصمة�الثقافة�العربية�مجموعة�وصدرت�عن�بيت�الشعر��ي�رام�هللا��ي�احتفالية�

ال�JKتضم�قصائد�) 2009،�حزام�الورد�الناسف"،�ثم�صدرت�مجموعة�)2009،�كتاب�القدس(

  ). 2010،�الجدران( وبعدها�صدرت�أوبريت. غزلية�حميمّية�دافئة

� �الناقد �بكلمات �القاسم �الشاعر�سميح �تجربة �تلخيص �الحاوي ُيمكننا �الصفة�: "إيليا إّن

ُب�عن�الجزئّيات�و-حداث�إNى�التجربة�التأّملّية�الغالبة�ع
ّ

�ى�تجربة�سميح�القاسم��ي�أّنه�يتنك

ر�فيه،�ُمستطلعا�منه�-فكار،�ُمعاينا�لحا_ت�التمّرد،�وكأGØا�
ّ

ال�JK_�يزال�ُيحّدق�فGRا�بواقعه�ويتفك
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. ة��ي�الوجودنوع�من�ا/طاف�ال�Gائي�لخواطره�يخلص�إلGRا�كنتيجة�حتمّية�لسّنة�الحقيقة�والحريّ 

  )41."(فالثورة�تنبجس��ي�شعره�من�أعماق�البؤس�وواقع�الذّل،�إGØّا�أشبه�برّدة�وانتفاضة

نجد��ي�معظم�قصائد�سميح�القاسم�ذلك�الرجوع�إNى�ا/ا�JÁÚ: "الياس�شاكروبقول�الناقد��

�وإنسا �عروبته �فGRا �يرى �أسطورّية �رؤيا ��ي �ا/ستقبل، �إNى �التاريخ �حركة �مع �منه نيته،�وvنطhق

انطhقا�: "فاروق�شوشةوبكلمات�الشاعر�) 42."(ويرى�ا/ستقبل�فردوسا�أرضّيا�من�تكوين�يديه

�دائما� �و�ي �الضاغطة، �وكثاف�Gا �ا/توهج �جّوها �العامة �الد_لة �تأخذ �الصغW:ة �التفاصيل من

�ُصَور�الشاعر : "عبد�الرحمن�ياÜيوقول�الدكتور�) 43."(السمة�الرئيسّية��ي�شعر�سميح�القاسم

ها�َمhحم،�وقد�أصبح�أبرع�َمن�ينتفع�باrطر�-سطورّية�و�شارات�التاريخّية،�
ّ
سميح�القاسم�كل

لسميح�القاسم�وجه�له�: "حبيب�صادقوقول�الناقد�) 44."(والصور�ا/تشابكة�كأGØا�غابة�ملتفة

رادة�النبّوة،�فهو�من�الّنقاء�والشفافّية�بحيث�تقرأ�فيه�قرارات�الجراح�الغائرات،�و 
َ
تلمس�صوت�ف

 ّJ©الجني� �. الحلم �الكلمة �ذلك �فوق �بجسارة��–ثّم �متحدّية �ممارسة ��ي �أبدا تجّسدة
ُ
�ا/ الرسالة

�ي�قصيدة�سميح�القاسم�أك:�من�صوت�وأك:�من�:"شوÅي�خميسوقول�الناقد�) 45."(وعنفوان

�إنسانيّ  �تجربة J»ف� �قّوة�وُعمقا، �ويزيدها �يخدم�التجربة �ولكن�التنّوع ،:Wي�التعب�� �حّية�أسلوب ة

�وا/وت �وا/يhد �والثورة �والتمّرد �والحّب �الو�ي �تحتوي �الشاعر�) 46."(متشابكة �بقول وأخW:ا

�من�الحرمان�: "محمود�درويش
ّ
لقد�نسف�سميح�القاسم�ما�ُيرّوج�عن�الشعر�من�أّنه�_�ينبت�إ_

  )47." (والتشّرد�و-غhل�و-حزان،�ويعجز�عن�الفرح�إذا�ما�ُوجد�ما�يسّبب�الفرح



 نبيه�القاسم  سميح�القاسم�مبدع��yيستأذن�أحدا

 241 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

  خ,-اأ

�لÊجواء� �كان �وما �القاسم، �سميح �حياة �البداية ��ي �أستعرض �أن �الدراسة �هذه ��ي قصدُت

�إبداعه� �انطhق �ثم �ومن �ومواقفه، �وأفكاره �شخصيته �تبلور �أثر�ع�ى �من �عاشها JKال� ا/ختلفة

ªWّأواسط�الثمانينات�من�القرن�العشرين�. ا/تم�aKى�استعراض�إبداعاته�الشعرية�حNثم�عمدت�إ

 
ّ
ف�عند�. له�هذه��بداعات�من�تم�ªWّوتفّرد�وتنّوع��ي�شعر�سميح�القاسم/ا�ُتمث

ّ
ووجدت�أن�أتوق

�فGRا� �قّدم JKال� �الن:ي ��بداع �نواÆي �مختلف �شملت JKال� �والرائدة �ا/تنوعة �الن:ية إبداعاته

�ومواقفه �أفكاره �التجربة�. خhصة �وإبراز�ُعمق � �الشعرية، �إبداعاته �تقديم ��ي �تابعت �ثم ومن

�وجمالّياGÀا،�الشعر  �اللغة �بمفردات ��مساك �الشاعر�من ن
ّ

�وتمك ق،
ّ
h

َ
�الخ ��بداع �وتفّرد ية،

وتطويعه�للمفردة،�وقدرته�ع�ى�التhعب�با/فردات�والصور،�ومزج�الكلمات�من�لغات�مختلفة��ي�

��ي� �مكان�Gم �لهم �وُمبدعWن �وشعراء �لُنّقاد �بمقو_ت �ُمستشهدا �ُمتكاملة، �ُمتناسقة �واحدة جملة

  .    النقد�و�بداع�عالم

�و_�تزال،� �كانت ��بداعّية، �القاسم �الشاعر�سميح �رحلة �أّن �ع�ى �بالتأكيد JKدراس� وأختتم

�الجديد �ع�ى �وإلحاح �قلق �رحلة �والّراحة، �vكتفاء
ُ

�_�تعرف لق،
َ

�وخ �اكتشاف �رحلة�. رحلة وrّن

�وvنحراف �والنكباُت �النكساُت �خhلها �ُتصادفه �ما �وكثW:ا �طويلة، �تلّم�º_م JKال� �والخياناُت اُت

�بأكمله،� �العالم �ُيواجه �كيشوتّية �الدون �من �حالة ��ي �ُنواجهه �ما �كثW:ا �فإّننا �وأّمته، بشعبه

�وُمصّرا� �وتحّديه، �صموده �ع�ى دا
ّ

�مؤك �يداه، �تحمُل �ما �بكل �إّياه �قاذفا �شاتما، �صارخا، ُمتحّديا،

�كث �و�ي ��له، �نصف ��نسان �وأّن �_�يستأذُن�أحدا، �أّنه �أّنه�ع�ى �صريحة �ُيعلG�ُا �الحا_ت W:�من

�ويقذفه� �-ع�ى، �الجبل �قّمة �من �العالم �ع�ى �فيبّول �JÁßء، �كّل �القادر�ع�ى �-حد �الواحد �له

ن: بقنبلة�تمحوه،�ويصرخ
ُ

  . فيكون . ك

  :ولتكن�كلمات�الشاعر�سميح�القاسم�ال�JKنختتم��Gا�الكhم

�/ ا�بعيٌد / وحيٌدا�/ غادرته�القبائْل�/ رسوٌل�عRى�جبٍل�
ُ
تْيه�الصnة

َ
ف

َ
ْت�عRى�ش

ّ
/ وضل

  )48(وأهَوْت�عRى�قدَمْيه�الرسائْل 
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  تجليــات�الخوف�والحزن�"ي�نصوص�طه�محمد�عRي

  فاروق�موا���

� �سنة �ع�ي �محمد �طه �الذاكرة�1931ولد ��ي
ً
�وخيا_

ً
_hأط� �أضحت JKال� �صفورية �عام�. �ي لجأ

  .بة�ليواصل�حياته�فGRاالنكبة�إNى�الناصرة�القري

وهناك�. عمل��ي�بيع�التذكاريات�و-ثريات�وما�زال�يعمل،�والتقى�الّسياح�الذين�يرتادون�متجره

�قارًئا�مثقًفا،�رغم�أنه�لم�يتلق�تعليمه�ع�ى�مقاعد�الدراسة�إ_�أربع�سنوات�
ً
hكانوا�يكتشفون�رج

  . فقط

�ي� �والغربية، �العربية �ل!داب �عاشًقا �زال �وما �طه �ين«�Jكان �العبارة، �لطيف اء
ّ
�حك �أنه �ذلك رفد

  .لقطة�ذات�مع©a/ قصصه�عادة�بنكتة�فكاهية،�أو�بسخرية�مرة،�أو�نكتة

  : أصدر�طه�قصائده�الن:ية��ي�عدد�من�ا/جموعات،��ي

اتحاد�: حيفا: والطبعة�الثانية .1983الصوت،�: الناصرة. القصيدة�الرابعة�وعشر�قصائد�أخرى 

  .1989الكتاب�العرب،�

                                         .1989اتحاد�الكتاب�العرب،: حيفا. عRى�ذقون�القتلة�ضحك

جمعية�تراث�: الناصرة :والطبعة�الثانية .1992مركز�إحياء�الz:اث،�: الطيبة. حريق�"ي�مق�-ة�الدير

  .2001صفورية،�

   .2002فينوس،��:الناصرة. إله�خليفة،�وص���فراشات�ملونات

yضة،�: الناصرة�. ليس�إG2006ال�.  

�� ��ي �قصصية �مجموعة �له �أن �كما �الحا"ي �الولد �أخرى �–سمفونية �وقصص �يكون شفا�. ما

  .2003دار�ا/شرق،�: عمرو 

 : وباÝنجلªWية�صدرت�له

Never Mind (translated by Peter Cole, Yahia Hijazi, Gabriel Levin), German 

colony, Jerusalem – 2000  

So What, (translated by Peter Cole, Yahia Hijazi, Gabriel Levin), Copper Canion 

Press, Washington – 2006.  
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  :  وبالع;:ية�صدر�له

  . 2006, אנדלוסיה הוצאת: אביב תל ،שמאס אנטון תרגם. שירים

��ي� �التواضع، �و�ي �vدعاء ��ي �النص، �و�ي �السلوك ��ي �فريدة، �أدبية �هو�ظاهرة �ع�ي �محمد طه

  . طيبة�والدهاء،�و�ي�عhقاته�مع�-صدقاء�ومع�-دعياءال

  :تحكي�عنه�الصحافية�اب�Gاج�زبيدات�بعد�أن�استمعت�إليه�وحاورته

عندما�كان�ف�aKصغWً:ا،�شرد�وعائلته،�يومها�حطوا�الرحال��ي�لبنان،�لك�Gم�ندموا،�فان�Gزوا�"

�ونجحوا �للعودة �فرصة �الصغرى . أول �عائلته �أفراد �مع �اليوم �الناصرة،�يسكن �مدينة ��ي ،

وبالتحديد��ي�Æي�ب�:�-مW:�الذي�يعت;:�Æي�_جئWن،�حيث�أن�غالبية�سكانه�_جئون�من�قرى�

�ي�ا/ا�JÁÚالبعيد�دأب�أبو�نزار�ع�ى�زيارة�قريته�وأطhلها،�لكنه�. معلول�وا/جيدل�وصفورية

�زيارGÀا �من �ي�Gرب �أنفعل«: اليوم �با/رض، �أصاب �أزورها �مرة �كل �أست. �ي _�:Wتفس� طيع

�القصيدة ��ي �مشاعري �أضع �أنا �الزيارة، �عن �التوقف �قررت �لذا إحدى�. »مشاعري،

. ا/ستشرقات�كتبت�السW:ة�الذاتية�للشاعر�محمد�ع�ي،�بعد�مرافق�Gا�له�مدة�أربع�سنوات

� �بعنوان �عامية �قصيدة �وكتب �رفض، �صفورية �إNى �مرافق�Gا �منه �طلبت �ما�«عندما ريتك

بب�امتناعه�عن�زيارة�صفورية،�وقد�نشرت�هذه�القصيدة��ي�حيث�يوضح�فGRا�س» تصرفGRا

�:Wديوانه�-خ» 
ّ
وتأتي�زوجته�أم�نزار�إلينا�بصورة�قديمة�باللونWن�-سود�و-بيض�. »ليس�إ_

�الذي� �مكانه �سوى �منه �يبق �لم �الذي �بيته �بموقع �فيشW:�لنا �هدمها، �قبل �صفورية لقرية

  . يعرفه�بالتحديد

بعض�النقاد�عن�شعر�طه�محمد�ع�ي،�هو�أنه�يكتب�قطًعا�ن:ية،��أحد�ºراء�ال�JKيقولها�

. _�يعني©�JكثW:ا�أن�يكون�ما�أكتبه�شعًرا�أو�غW:�شعر«: ويعلق�ع�ى�ذلك�بقوله. وليس�شعًرا

�كتابة �منثورة. �ي �قصيدة �أسمGRا �وأنا �شعًرا �الطيبWن. دار�النشر�تسمGRا �-شخاص �1أحد

يا��- أنا�أجيبه�ºن�. اذا�يصر�أن�يكون�هذا�شعًرا؟كتابة�طه�جيدة،�لكن�/: كتب�ذات�مرة

_�يعني©�Jأن�. أ�ي�الكريم�أنا�_�أصر�ع�ى�أنه�شعر،�هذه�كتابة�علGRا�بصماتي،�وهذا�يكفي

                                                 
 .)1989حزيران�( G�،16تحاد...": /اذا�يصر�طه:"نبيه�القاسم،�انظر�مقالة�نبيه�. يع©�Jطه�الكاتب�د��1
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أنا�أكتب�بأسلوب�خاص،�ومن�يرد�أن�يسميه�. »مشعوًرا«،�أو�»شعًرا«،�أو�»منثوًرا«تسميه�

  1.»معنًيا�بأن�يكون�له�اسم�محددشعرا�أو�ن:ا�أو�مجرد�كتابة�له�ما�يريد،�ولست�

  : أسباب�س,-ورة�شعره

أخذ�نجم�طه�يتألق�محلًيا�وعا/ًيا،�وتوالت�عليه�الدعوات�والتكريمات،�وذلك�rسباب�عديدة،�

  :م�Gا

أسلوب�حديثه�ا/مªW،�وحضوره�القريب�ع�ى�ا/تلقي،�وروح�الفكاهة�والسخرية�ال�JKيتح�ى��Gا،� •

�عن�طيبته�وبساطته
ً
hفض.  

�ا • �جعل�عدم �مما ��يحاء، �وع�ى a©ا/ع� �ع�ى �عنده �فالz:ك�ªWينصب �القصيدة، �لشكل لتعصب

�وذلك� �وقيود�الشعر، �وللوزن �للشعر�القديم �يتعصبون �الذين �ع�ى aKح� �مستساغة، نصوصه

الz:اث�و-رض،�ولتعبW:ها�عن�العواطف�ال�JKتنتاب�الفلسطي©J،�من�حزن�وغضب،� لقر�Gا�من

�خوف �وبذ ومن �بالفاجعة، �مسبوقة،�وإحساس :Wغ� �بصورة �الن: �قصيدة �طه �خدم لك

  .فالجمهور�الذي�ألفت�أذنه�موسيقا�الشعر�تسامح�معه،�وأخذ�Gáتم�باللقطة�أو�بالومضة

�قراءاته،� • �من �ويفيدون �يناقشونه �متجره، �إNى �يتقاطرون �-دباء �جعلت JKال� �الواسعة ثقافته

د��ي�ا/حافل�-دبية،�-مر� ال�JKبدأ�ينشرها�-الذي�جعل�كتابته�فأخذ�اسمه�يظهر،�ورأيه�ُيردَّ

 .ذات�صبغة�خاصة�-كتًبا��ي�وقت�متأخر�وبعد�أن�تجاوز�الخمسWن�من�عمره

�ومن� • �العرب، �الكتاب �اتحاد JÁÔمؤس� �من �كان �فقد �الديموقراطية، �الجGÓة �لنشاطات مواكبته

�مجلة �أدبه،�Gتحاد�وصحيفة�الجديد�كتاب �لدراسة �صفحات �الصحافة �هذه �أفردت �وقد ،

�ع �كاملفكتب �رياض �شلحت�2نه �وأنطون �بولس �وحبيب ،JÁÂموا� �وفاروق �عرايدي، �ونعيم ،

�تكريمًيا�خاًصا�. وغW:هم
ً
hوقدرت�مؤسسة�توفيق�زياد�للثقافة�و�بداع�إبداعه،�فأقامت�له�حف

 ).2002تشرين�الثاني��23(

                                                 
،�10796). لندن( الشرق��وسط�صحيفة�". أنا�تلميذ��ي�مدرسة�ا/طالعة�–طه�محمد�ع�ي�"اب�Gاج�زبيدات،���1

 .)2008يونيو��19(
سة��ي�لغة�الشعر�عند�طه�محمد�درا�–توهج�الكلمة��: خصص�رياض�كامل�كتاًبا�خاًصا��ي�دراسة�أدب�طه��2

 .)2001مطبعة�فينوس،�: الناصرة( ع�ي
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�ج;:� �هللا �وعطا �أيوب �ووليد �بيدس �ورياض �حداد �وميشيل �حسWن، �أحمد �أيًضا �عنه وكتب

 .-مر�الذي�جعل�اسمه�يz:دد�بصورة�بارزة�-م��ي�صحف�أخرى وغW:ه

  :الخوف�والحزن�"ي�نصوص�طه�محمد�عRي

ا�من�ا/وت،�أو�ح�aKمن�
ً
الخوف�عند�طه�محمد�ع�ي�ظاهرة�إنسانية�_�بد�منه�سواء�كان�خوف

  1:ربماالحياة،�يقول�طه��ي�قصيدته�

� �فيه �ا<بالغ �خوفنا �كان �/ ربما �ا<وت �/ من �التصعيد �أساسه �"ي�/ ا<كثف لرغبتنا

�عن�وصفه�/ لكن�/ الحياة�
ً
nهذه�الرعدة�التلقائية�/ هو�فقط�/ "ي�موتي�/ ما�أعجز�فع

/ أننا�سننقطع�عن�أحبائنا�/ عندما�نؤمن�ونحن�نموت�.... /ال|��تجتاحنا/ ا<دمرة�/ 

  ...و�yنستطيع�ح|¨�مجرد�التفك,-�ZÊم/  ف�nنراهم�/ بعد�قليل�

�Jالخوف�من�ºخر�أو�من�ا/ستقبل،�أو�من�ا/جهول،�وكذلك�من�الجديد�والخوف�من�الحياة�يع©

�غW:�مستحبة؟� �GØاية ��ي �هل �وجوده؟ �GÀدد �هل �تكون؟ �بمفاجأة�_�يدري��نسان�كيف الطارئ

  .مؤ/ة؟�وس¯:ى�إNى�أي�مدى�نلحظ�هذا�الخوف��ي�قصائد�طه�الن:ية

�طه �تصرفات ��ي �والخوف aÁÂ-أمارات�� �حزن،. تتج�ى �من�ا/خفي،���ي�ضحكه �قلق �عباراته و�ي

��Gول�ما�جرى�ويجري،� من�ا/صW:،�فقد�عاش�القضية�الفلسطينية�ع�ى�جلده،�وأحس�مرتاًعا

كنت�أرى�الدمعة�تجوب��ي�مآقيه�وهو�يحدث،�وأ/س�خوفه�من�. فع;:�عن�ذلك�بقصائده�الن:ية

  : ال�Gاية�ال�JKقد�تكون�هاوية،�يقول 

 ......� �القديم ��áالخصو� �خو"ي ��/وعن �ا<تفائل ��بلق ��صم �الذي/ خو"ي ... خو"ي

� �كقلمي �/ يnزم�� �كزلزال �/ ويفجأني �كZxه �وأجهل �/ يسكن�� �خارÇي �"ي�/  يتkâه ق
ّ
ويحل

   2"ي�قناطر�الشمس/ تحليق�الخفافيش�/ دمي

� �ب" الخوف"قصيدته �خhصة�توÆي �وضياع، �وإحباط �وضائقة �حزن �به�من �يحّس �/ا �تجميع أGØا

  :لمات�ت��JÁبأنواع�خوف�سنأتي�علGRالنا�بلغته�ا/عذبة�ع;:�ك�قلق�_زَمـه،�فنقله

                                                 
  .100،�قون�القتلةضحك�عRى�ذ  1
 .47،�ص�حريق�"ي�مق�-ة�الدير  2
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  1الخوف

�أعاlي��شجار �وفروع�/الخوف�"ي �جذوع �وِلحاء�/له �وأوراق �َعطش�/أغصان �أيًضا �/له

�ندم �الشجرة؟�/:وله �هذه قُت
َّ
�تسل �ناضجت,ن�/لم �ثمرت,ن �أْجِل �هذا��/أِمن �كل أصعد

ت�قدمي�اليم�¨ل�/العلو؟ ثّبِ
ُ
ي�/Rى�ذلك�الفرعع�/و�أستطيع�أن�أ

ّْ
ث�كف بغصنه��/كي�تتشبَّ

َم�أغمض�عي��َّ �/ثم�أَضع�قدمي�اليسرى�هناك�/...ذاك
َ
هرًبا�من�نقاء��حساس��/وِمن�ث

��/ZÊلÚي �الشاهق �Gرتفاع �هذا �حوlي�/!من ��صوات �كالضباب�/َرْهبة والذباب��/تتحرك

��/.لهسأعقد�ساÅّي�أيضا�حو �/هذا�الفرع�/إذا�استطعت�أن�أحضن�/.هنا�معدوم لكم�أَودَّ

�yتط,-��/الفراشات�هنا�/!يا�أم,-ة؟�/لكن�ما�ثمُر�الَوَداَدةِ �/إlى�ذلك�الغصن�/أن�تصل�يدي

�/ها�هو�الرجل�الذي�/.فاختطفها�طائر�آخر�/هذه�الزهره�/استطابت�رو�ي�/.إ�yمسرعه

�أسبوع,ن �الكرز �/انتحر�قبل �حبات �بحجم ��جرد�/دموعه �الفرع ا�/هذا
ً
�أك.-�ثبات �/كان

�تأرُجًحاأ �به ح,ن /قل �قليل�/مْررت �القادمات�/قبل �الُسفRى /الزفرات �ال�-اعم �/من

�وُمْجَهدة �تنظيفها�/مضغوطة �"ي �يمي���/.و�yأمل �عن �الذي �الغصن ْهل�/عRى
َ

�ك �/ُدوِري

ارة وَّ
َ
�ن �ذراع �ا<ضاجعه�/يتأبط �حساء�/بقصد �الصnه�/رشفة �الحب��/.قبل �أن

َ
أحقا

�ماذا؟�/تضحيٌه؟ �أنام�R/أم �وعطاء؟�/:يأفرك �هو��خذ�/أهو�أخذ �هذا �كان فأين��/إذا

�ُرعٌب �/....لوyِك �/:أم�إنه�/العطاء؟ �كان �هذا�Gرتفاع�/<ا �يسطع�/مع �لم �ال¯Zاء �/...وهذا

�يورق �يدي�/لوyِك ... ولم �åي �القوي �/ها �الغصن �بسهولة�/.تبلغ �أنزلق �أنذا عRى��/ها

س
َ
�فجأة�/الجذع��ْمل أن��/�yشك�لدي�/...vن��/*** /!رضعRى�� �/±جد�نف���æوقدمّيِ

  !من�فزع�الهبوط�الخانق�عZxا�/أهون�عناءً �/أوفر�ُيْسًرا�/الصعود�إlى�أْسِنَمة��شجار

  05/10/19-الناصرة�

� �قصيدة �وهذا�" الخوف"�ي �الشجرة، �تسلق �أن �بعد �خوفه �الشاعر�يصف �الراوي �نجد هذه

�-ع�ى �إNى �الوصول �هو�رمز�/حاولة �آف... التسلق �الشاعر�وهو�يجسد�إNى �فالراوي �-شياء، اق

ا�ولحاء�
ً
  : ويتساءل�بنوع�من�الz:دد... الخوف،�يجعل�له�جذوًعا�وفروًعا،�أغصاًنا�وأوراق

                                                 
  .57 ليس�إy،: ،�وانظر�كذلك)2005تشرين�-ول�( 19) الناصرة( �خبارصحيفة���1
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  أمن�أجل�ثمرت,ن�ناضجت,ن�أصعد�كل�هذا�العلو؟/ لم�تسلقت�هذه�الشجرة؟�

عينيه،�ها�هو�يتم©�aأن�يتمكن�من�تثبيت�قدمه�كي�تتشبث�كفه�بذاك�الغصن،�ومن�ثم�يغمض�

  : و/اذا؟�و�جابة�كما�يقول�الراوي 

  "هرًبا�من�نقاء��حساس�ZÊلÚي�من�هذا�Gرتفاع�الشاهق"

يحس�الشاعر�برهبة�-صوات�و�ي�تتحرك�كالضباب،�و�ي�غمرة�تلهفه�للتشبث�يتذكر�أمW:ة،�تلك�

رها�كثWً:ا�و�ي�أك:�من�قصيدة�
ّ

فراشات�ال�JK_�أمW:ة�حبيبته�أيام�صباه،�ف�hيرى�إ_�ال�–ال�JKتذك

�ي��ي�حركة�سريعة�كأن�لم�....تطW:�إ_�و�ي�مسرعة،�إGØا�تغادر�من�غW:�أن�يستمتع�أحد�برؤي�Gا

  :تكن،�و�ي�مشهد�آخر�نجد

  "...هذه�الزهرة�اختطفها�طائر�آخر�"

�ي�صورة�أخرى�من�الفقدان�والعدم،�وتتجسم�القتامة�بصورة�حادة،�تتمثل��ي�منظر�الرجل��

  ".دموعه�بحجم�حبات�الكرز "وما�زالت�... بوعWنالذي�انتحر�قبل�أس

يحس�الراوي�أنه�أخذ�يفقد�توازنه�تدريجًيا،�فهذا�الفرع�-جرد�كان�أك:�ثباًتا�وأقل�تأرجًحا�قبل��

  .قليل،�أما�ºن�فقد�أخذ��ªzGáويضعف،�وربما�سي�Gاوى 

  :�ي�من�مخزون�ذاكرة�الراوي،�فيصوغ�ذلك�بصورة�شعرية�موحية�- تنثال�صور�

"Rيمي��ع� �عن �الذي �الغصن �كهل/ ى �نوارة/ دوري �ذراع �ا<ضاجعة/ يتأبط / بقصد

�حساء �الصnه/ رشفة �ت/ قبل �الحب �أن ا
ً

�ماذا؟/ ضحية؟أحق �أنامRي/ أم أهو�/ :أفرك

  "فأين�العطاء؟/ إذا�كان�هذا�هو��خذ/ أخذ�وعطاء؟

لقصور�وا/عاناة��ي�صورة�الضعف��نساني�أمام�ال�Gاية،�وربما�تكون�بوÆي�التجربة،�وبسبب�ا

  .والضعف�الذي�_�بد�آت

  : ويتساءل�الراوي�الشاعر�مخاطًبا�أمW:ة

  ولم�يورق�لوyك؟/ وهذا�ال¯Zاء�لم�يسطع/  من�هذا�Gرتفاع/ <ا�كان�رعب/ لوyك/أم�أنه

�من�أن�يتشبث�وهو�يحاول�الهبوط،�فإنه�ي¯ªلق�بسهولة�ع�ى�
ً
تبلغ�يده�الغصن�القوي،�ولكن�بد_

  .ليجد�نفسه�وقدميه�فجأة�ع�ى�-رض�الجذع�-ملس،
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  :فزع�الهبوط�الخانق�عن�-شجار�-يعz:ف�الشاعر�بصعوبة�الفزع

  / أوفر�يسًرا�/ أن�الصعود�إlى�أسنمة��شجار�/ �yشك�لدي��"

  "من�فزع�الهبوط�الخانق�عZxا/ أهون�عناًء�

� �العنوان �إNى �فباÝضافة �الخوف، �ع�ى �تدل �تعابW:�كثW:ه �القصيدة ��ي �د__ته��- نhحظ وللعنوان

وكم�بالحري�وقد�تلته�عhمة�التعجب�والدهشة،�نhحظ�أنه�يستخدم�اللقطة��-ا/شعة��ي�النص�

ا��ي�من�حقل�الخوف�الد_Nي
ً
  :�ي�أول�النص��ي�جملة�خ;:ية�مفاجئة،�كما�يستخدم�ألفاظ

�الهرب �الرهبة، �الهلع، �Gنتحار، �الدموع، �الزفرات، �الضغط، ��نامل، ،�فرك

 yنزGالفزع،�ق...  

له�عطش�وله�) أسنمة�-شجار�كما�يسمGRا��ي�GØاية�النص(إن�الخوف��ي�أعاNي�-شجار،�وم�Gا�

العطش�هو�الظمأ�إNى�ا/جهول،�هو�البحث�عن�-ع�ى،�وأما�الندم�فهو�التساؤل�عن�جدوى�. ندم

�
ø
vن�العطش�والندم�يكون�هذا�الصعود�ع�ى�الشجرة�رمًزا�دWع�ى�البحث�أي�فعل�نفعله،�وما�ب

  ...وعن...ا/رأة�الحلم،�عن�–عن�أمW:ة�... عن�جمال�اللحظة...عن�كرامة�العيش...عن�الحياة

�العالية،� �الشجرة �ع�ى �يصعد �من �كل �يحسه �مجّسم، �بشكل �وال�Gيب �الشاعر�الخوف يصف

  :يقول��ي�صعوده�وهو�يتساءل. ويتلمس�خطر�الهبوط

  "يا�أم,-ة؟/ ثمر�الودادة��لكن�ما.../ لكم�أود�أن�تصل�يدي�إlى�ذلك�الغصن"

�الفراشات� ��ي �وها �إجابته، ��ي �لنا �يتمثل �هو�الذي �فالعدم �نرى، �كما �هو�ب�hي �السؤال إن

  .الجميلة�تطW:�مسرعة،�وها��ي�الزهرة�ا/ستطابة�قد�اختطفها�طائر�آخر

�وفاجع�Gا،� �حالته �بخطورة �الرجل �هذا �أسبوعWن، �انتحر�قبل �الذي �الرجل �صورة ولو�أضفنا

�ا �السف�ى�وصورة �ال;:اعم �من �القادمة �الزفرات �صورة �وكذلك �يتأرجح، �أخذ �الذي �-جرد لفرع

�Jهذا�الخوف�الذي�أصاب�الراوي،�وتلمسنا�هذا�النتاج�الغرائ��a©دركنا�معr�،و�ي�تتصاعد�نحوه

  .الذي�أفرزته�مخيلة�مذعورة

�hقة�تبادلية،�من�هذا�الحزن�العميق�يتج�ى�الخوف،�ومن�هذا�الخوف�ا/ريع�يتج�ى�الحزن،�ع

�آخر�ع�ى�ذلك�يشف�عن�رؤية�غنية�بالد__ت
ً
hولنقرأ�مث:  
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  / ......وأق�¹¨�ما�يبلغه�ا<ساء�م���vن�/  الليل�يخيف���يا�سيدي�

  .الذي�أمضغه�كالعلف/ سم�هاري�ا<ساء�

�آخر�يجمع�بWن�الحزن�ا/ريع�والهلع�والفجيعة
ً
hوإليك�مث:  

! / الذي��yتذيبه�الن,-ان؟/ أي�حزن�هذا�! / ا�سيدي<ا�عرفت���ي/ لو�رأيت���وأنا�أحF-ق�

موم�/ ±لفيت���وجد�غمام�/ لو�دنوت�م���وأنا�أصرخ� / أي�فجيعة�هذه�/ تتداوله�السَّ

من�مذبحة�/ آه�لو�تراني�وأنا�العنق�/ آه�لو�تراني�وأنا�أف�¨�! / ال|���yيجمدها�الصقيع؟

آه�لو�تشاهدني�وأنا�الذوائب�/ غرق�من�ذاكرة�ت/ والذراع�ال|��تظهر�وتختفي�/ تزدهر�

  1يطاردها�الفيضان�الغادر/ من�موجة�مذعورة�/ وا<رآه�

لغة�الشاعر،�كما�_حظنا،�فGRا�هذا�التصوير�البارز�/ظاهر�الحزن�والخوف،�فصراخه�والفجيعة�

�ا/خيف �والليل �ا/ذعورة �وا/وجة �ا/ذبحة، �عن �والحديث �به، �تلم JKمن��-ال� �هو�جزء �ذلك كل

فأحزانه�_�تذيGÓا�النW:ان�لك:GÀا�أو�لك;:ها،�وما�مر�به�من�فجيعة�كأنه�سائل�_�يستطيع��واقع،

�حالة� ��ي �وتختفي �تبWن JKال� �ا/ستنجدة �الذراع �وصورة �باردة، �م�Gا �يجعل �أن �ب;:ودته الصقيع

ينعكس�فGRا�هذا�الرعب�الذي�جسده�لواقع�ذاكرته�وحاله،�تضاف�إلGRا�صور�-عناق��-تضادها�

بحة�والسموم�والليل�ا/خيف،�وهذه�كلها�تجعلنا�نتمثل�ما�يعانيه�الشاعر،�وما�يتكبده�من�وا/ذ

  .أهوال

� �قصيدته�القصW:ة �وبالتاNي�أ/ه�ا/مزوج�!" إضافة"الشاعر��ي �الحياة، �هذه �عبثية �لنا�مدى يبWن

  :بالخوف،�لنقرأ

  / هنا�يرقد�امرؤ / ""ي�باحة�أحد�كوابي���æ/ ما�رأيته�مرقوًما�عRى�شاهدي�

ا�
ً
  2!إlى�الشمس/  أن�يضيف�خيط�شعاع�/ حاول،�عبث

. العنوان�وعhمة�التعجب�يكفيان�Ýثارة�التساؤل،�وقراءة�النص�ترينا�أنه�يتحدث�عن�كوابيس

�آخر�وآخر �كابوس �عن �لحدثك �وليست�مفردة،�ولو�شاء �جمع ��ي �هو�خhصة�. إذن �كابوس وكل

                                                 
 .62 – 61 ،حريق�"ي�مق�-ة�الدير،�"حداء�بقوافل�غيوم�ا/ساء" قصيدة��1
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أن�يكون�ويتأتى�استمراًرا�لواقع�حال�أو�تنبؤ�والذعر�يمكن�. ذعر،�ولو_�ذلك�/ا�سماه�هذا�vسم

  .بوقوعه

� مثhن�ع�ى�أنه�تصور�شخصه�هو،�وقد�رحل�عن�" يرقد"و" الشاهد"يختار�الراوي�كل�كلمة،�فـ

�و �) امـرؤ (الدنيا، ـا
ً
�تمـامـ �تنكـيـريـة ��- �ي �غـراي �تـومـاس �ذكـره �الـذي �ي�) 1776 –1716(كالشـخص

  قصيدته

Elegy Written In a Country Churchyard فغراي�يقول��ي�خاتمة�القصيدة��- The epitaph 

  : الشاهد= 

Here rests his head upon the lap of earth  

A youth to fortune and to fame unknown….
1 

�a©هنا�يرقد�رأسه�فوق�أحضان�-رض�شاب�لم�تعرفه�ال:وة�و_�الشهرة�"بمع"...  

ا�عادًيا،�بينما�هو�لدى�طه�له�فعاليته�وجديته�ح�aKولكن�ا/جهول�لدى�غراي�كان�إنسا
ً
ًنا�بسيط

  وهل�يعقل�ذلك؟. �ي�vستحالة،�فقد�حاول�أن�يضيف�خيط�شعاع�إNى�الشمس

�–�ي�الشعر؟�ولكننا�نعرف�مدى�العبثية��ي�ذلك�ح�aKبدون�لفظة��-منطقًيا��–_�نسأل�السؤال�

ا�
ً
  .ال�JKوردت�إضافة�حقيقية�من�غW:�ضرورة�-عبث

شمس�_�يضاف�إلGRا�ح�aKلو�وقر��ي�نفس�الشاعر�أن�يفعل�ذلك،�فهو�إذن�يرقم�ع�ى�ا/اء،�إن�ال

  2.وهو�يخفق��ي�مشوار�حياته،�ويحس�بعمق�أنه�ب�hطائل

فإن�ذلك�يz:دد�أيًضا��ي�تجليات�الخوف�من�ال�Gاية،��-فيما�سبق��-إذا�كان�الحزن�رفيًقا�للخوف�

  :بنوع�من�التساؤل�والطلبيقول��3"شاي�ونوم"من�ا/وت،�ففي�قصيدته�

�الكون " �مدبر�لهذا �ثمة �كان �والقبض/ إن �البسط �له�/...... /بيده �أصRي طالًبا��/فأنا

�/أحت���æمن�كوبي�ا<فضل�/فيما�أنا�جالس�/ح,ن�تنضب�أيامي�/أن�يقدر�أجRي�/:إليه

                                                 
1 A concise treasury of great poems, 171   
  )خربشة�ع�ى�شاطئ�البحر: (هناك�وصف�/ثل�هذه�العبثية��ي�قول�rفhطون�واصًفا�الشعر��2
3  y2004أيلول�( 26،�)الناصرة�(  كل�العرب،�وكانت�قد�نشرت��ي�صحيفة�45،�ليس�إ(.  
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�حnه �ظهرَي �/طفيف �بعد �صيف �ظل �وظهر�/.الحميم�/"ي �شاي �يكن �لم فإبان��/وإذا

  ".ُبعيد�الفجر�/ نوم|��العذبة

أمنيته��ي�أن�يكون�جزاؤه�مقتصًرا�ع�ى�أن�يلمح�مرة�كل�شهر�أو�كل�شهرين�تلك�ال�JKُحرم�من�

وأما�الطيبات�. رؤي�Gا�منذ�فارقها��ي�صدر�عمره،�طلب�إنساني�بسيط�وموٍح��Gذا�الحنWن�ا/ستبد

  ".الشاي�والنوم"�ي�ºجلة�فحسبه�م�Gا�

ر�هللا��Gا�و�ي�غمرة�هذه�-منيات�ال�JKتبعث
ّ

  :ع�ى�vبتسام�يعرفنا��Gويته�ال�JKيذك

ر�"
ُ

/ / ......ولم�أزّور�مكيال�زيت/ ولم�أسلب�مال�قاصر/ بطن�نمله/ "ي�عاجل|�/ لم�أبق

! / أو�ح|¨�أحد�ا<عارف/ ار�أو�صديقمع�ج/ أن�أكون�الغالب�"ي�لعب/ وما�اسZëدفت�قط

ا/  لم�أسرق�قمًحا
ً
  ".......ولم�أZÀب�ماعون

ال�JKتشع��ي��-ف�من�ال�Gاية�يفلسفه�الراوي،�ويؤكد�فيه�ع�ى�هذه�البساطة�غW:�ال;:يئة�هذا�الخو 

  .حياته�ومن�حياته

فهو�يروي�لنا�فGRا�عن�التغW:ات�ال�JKتعرض�لها��ي��1)ليس�إy(ال�Gاية�تتمثل�كذلك��ي�قصيدته�

�معدودة�
ً
  :وعاديةجسده،�وبعد�أن�وضع�قدميه��ي�الستينيات�من�عمره،�فقد�كانت�هذه�أو_

"yإ� �ليس �تغ,-ات، �سكري �/بضع �يضاغط �ا<فاصل/ ضغط �"ي �مقيم اضطراب��/الZëاب

�فمي�/.من�الغدد��ساسية�/"ي�عصارات�كوكبة�/مزمن ضَّ
ُ
ل�سمÚي�/ف

ُ
�/خلل�جذري �/ثق

�سميكه �ع�-�نظارات �رؤي|� �العكاز�/"ي �عRى �الكRي �أسعل�/Gعتماد �عندما أرق��/!ح|¨،

بضع�تغ,-ات�كما��/أطول�من�شعر�ست,ن�غوله�/سود"ي�ليل�أسود�أ�/مجو�����yيخمد

�دائم�/ترى  �وهن �جانب �الفرح�/إlى �عضلة �قل���/"ي �عامة�/من �حاyت �مnحظة �/أيًضا

�التعب,-�/:ُملفتـه �استعمال �إlى �اللجوء �فئة �فمي"/ من ضَّ
ُ
�القول �/"ف تساقطت�" /بدل

  !" أسناني

  : وعل]Zا�الخوف.... صفورية�مZxا�الخوف

  ر�طه�أن�صفورية��ي�ال�JKعّمقـت�حزنه�وشجاه،�و�ي�ال�JKصاحبت�مسW:ة�يhحظ�الدارس�لشع

                                                 
1 yشرت��ي�مجلة�22،��ليس�إ

ُ
 .26�،47،�عدد�مشارف،�وكانت�قد�ن
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أسماء�ومعالم�_�تمÃى�... أمW:ة�وقاسم�وعبد�الهادي�ووليد�و�و�و�: كلماته�ونجواه،��ي�بمن�فGRا

من�الذاكرة،�وحينما�تغمره�الذكريات�بحدGÀا�وشوك�Gا�تصيبه�رعشة��ي�خشية�ممزوجة�بالحزن�

–�� �وع�ى �بلده �ع�ى �يظل�خشية aKح� �صفورية �هواء �وع�ى �ونباتاGÀا، �بلدته �تراب �وع�ى ذكرياته

  : ،�فلنتابع�أين�يتوقف�الراوي�الشاعر�بعد�أن�زار�بلده��ي�ذكرى�-ربعWن�سنة�لتهجW:�أهلها....نقًيا

1صفورية
�/عكوف�القلب�/العاكف�عRى�ذاته�/"ي�هذا�الليل�ا<جو����/ماذا�تفعل,ن�هنا�/

�/!أين�الجميع�/وأين�وفود�الظاهر/ بسيف�صnح�الدين؟ماذا�صنعت��/عRى�البغضاء؟

�وا<شاعل �والرمان �الظّل �الساقية؟ /أين �وا<عاصر�والقسطل�/وأين �قاسم وأين��/أين

بجانب��/كما�يغفو�الرن,ن�/ا<ا���Éيغفو�بجان���/�شقر�كالجدائل�/أعراس�عناقيد�التبغ

  ....لدجاجهأمها�ا�/كما�تتبع�الصيصان�/وا<رارة�تتبع���/جده�الجرس

مشاعر�تكاد�تفتت�كبده،��–ولكن�فيما�بعد�هذه�الزيارة�ال�JKأغرقت�فؤاده�بمشاعر�تz:ى�حادة�

� �مستشرقة �منه ��-طلبت �صفورية �عن �كتاباته �ع�ى �اطلعت �أن �مواطن��-بعد �إNى �يصحGÓا أن

حنينه،�وذلك�لz:اقب�حضوره�فGRا،�ولتصف�صورته��ي�انفعا_ته،�يأبى�الشاعر�رغم�إلحاحها،�

�عن�ذلك،�م;:ًرا�سبب�إحجامه،�فقد�تخيل�نفسه��2!"ريتك�ما�تصّرفGRا"دم�لها�قصيدة�ويق
ً
بد_

  : �ي�ا/وقع�ذاته،�وأخذ�يسأل�مرة�تلو�-خرى�بعWن�خياله

�اللوز��خضر؟ �والثغاء؟/ أين �الخ�k؟/ أين�رمان��مسيات؟/ أين�الشحـيتّيات / ورائحة

�والشبابيك؟ �القطا �أم,-ة/ أين �جديلة �رفة حّجnت/ ؟أين
ُ
�ا< �وصهيل �السمان �/أين

�اليم,ن؟ �السنونو؟/ مطلوقات �أعراس �الزيتون؟/ أين �أعياد �السنابل؟/ أين أين�/ وفرح

تنقض��/أين�الشوحه/ أين�الزعF-؟�/أين�قاسم؟/ ومnعب�الغميضه؟�/أهداب�الزعفران

ّزية�يا�فاجري " /:فتصرخ�خلفها�الجده�/...من�عاشر�سما�/عRى�الدجاجات �/!!أخذت�الرُّ

  !!"ريتك�ما�تصرف]Zا�/ريتك�ما�تصّرف]Zا�يا�بعيدي

2004/4/10  

                                                 
 .19،�ضحك�عRى�ذقون�القتلة  1
2 "y22،��"ليس�إ. 
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�JKال� aKفح� �بلده؟ ��ي �اليومية �للتفاصيل J©ستحضار�الذهv� �وهذا �التساؤ_ت �هذه Jنسم� فماذا

�لقطات� ��ي �والدعاء �والشوحة �فمنظر�الجدة �نكه�Gا، �هنا �لها �وجد �معيًنا �سلبًيا �أثًرا تركت

ن�لها،�إGØا�جميًعا�تشكل�-شجان�ا/نبعثة�من�خوف�ع�ى�تصويرية،��ي�جزء�من�الذاكرة�ومكو 

  :2الحزن�لدى�الشاعر�حزن�متمªW،�فهو�كما�وصفه��ي�قصيدة�حزن� 1.ا/صW:�وع�ى�الضياع

ـَرد�/�yالخوف�من�ا<قابر   ... أن�تحجب�حزني�ع����/تستطيع�/و�yالكوابيس�/و�yالصَّ

  : يقول��ي�مكان�آخر

ا�
ً

  3.وأنِت�كنت�نبع�الحزن / كأفÚى�/ يلتف�حول�عنقي��/كان�خو"ي�/ ح,ن�كنت�طليق

  :عhقة�الحزن�بالخوف�ماثلة�كذلك��ي�خطابه�للحزن 

ّيـض�لك�/لن�أسألك
ُ
من��/ما�الغايه�/لن�أسألك�/أن�تذبح���عRى�هذا�النحو؟�/كيف�ق

أن�تفسر�lي��/لن�أطلب�إليك�/وأتصدع�كجدران�ال�-اك,ن؟�/أZÀار�كا<مالك:/ جعRي�هكذا

��y/أمور�كهذه�/كمnمح�النسور؟�/وأتساقط�/أتبدد�كالسحب�/عRي�هكذامن�ج�/هدفك

ا�/مثلما�يغفو�الخوف�/فEدعها�vن�تغفو�/لكن���أدمنZëا�/شك�تعني��
ً
كما�تغفو��/أحيان

  4البذور 

  : وتبعا�ً�لهذا�الحنWن�الجارف،�فإن�الشاعر�تستوطنه�ا/رارة،�وخاصة�كما�يصف�نفسه

  عج,ن�جمجم|�� ‘ZÀش’ بعد"

  5"مناسر�العالم�بكل

  .من�هنا�نhحظ�ا/بالغة��ي�تصوير�الصورة،�ونحس�هذه�اللغة�ا/تمªWّة�ا/اثلة�بالفجيعة

هذا�العصفور�الذي�تطارده�أفÏى�بعد�.. يتوقف�الراوي��ي�القصيدة�ع�ى�خوف�العصفور�وهلعه�

فه�سربه�وراءه،�فيصف�هذا�الخوف
ّ
  : أن�خل

                                                 
�وهو�يقرأ.... الدمعة�طفرت.. قرأ�الشاعر�أمامي�هذه�القصيدة� 1

ً
hوكان�يرتعش�قلي......  

   52 ،إله�خليفة  2
  .53،�ضحك�عRى�ذقون�القتلة  3
  .79 – 78  ،.م. ن 4
  105-104 ،"ي�مق�-ة�الدير حريق  5
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تتكدس��/كلها�كانت�/ومروج��yيحدها�البصر /مناف،�جداول،�/غابات�وأقمار�وبح,-ات،"

�/كانت�تتجمع�"ي�نظراته�/مذابح�ومدن�/من�شدة�الهلع�/بسرعة�ال�-ق �/عRى�عنقــه�وتZxار

�yيمكن��/هلع�ذاك�العصفور �/.......  /...وتتناثر�مع�ريشه�/وهناك�تحF-ق �/بسرعة�مذهله

�/ف�عصفور�واحدخو �/�yيمكن�أن�يكون �/خوف�ذاك�العصفور �/هلعه�وحده�/أن�يكون 

   "خوف�السرب�بأكمله�/�yيفهم�إ�yأن�يكون �/خوف�ذلك�العصفور �/يا�حزن،

فالشاعر��ي�دخيلة�نفسه�يحس�.... و_�يظن�ظان�أن�الحديث�هو�عن�عصفور�مجرد،�وعن�سربه

  : أنه�هو�العصفور،�ولذا�كانت�خاتمة�القصيدة�تقول�مشW:ة�إNى�ذلك�وموحية�به

  " !!ست�حزني�وحدي�أنك�ل�/يا�حزن �/أغلب�الظن�"

  : يقول �-الفجيعة�ال�JKتستلزم�الخوف��–إذن�فالراوي�عميق��حساس�بالفجيعة�

�/آyف�ا<رات�/من��ذن�إlى��ذن�/وذبحوني�/.... /كخروف�العيد�/عRى�العتبه�/ذبحوني

سأبقى�شرنيخة��/لن�أموت�/لن�أموت�/...كان�دمي�يتأرجح�كقدم�ا<شنوق �/و"ي�كل�مرة

عRى��/بحجم�الغيمة�/سأبقى�بقعة�دم�/مغروسة�"ي�العنق�/مو��¨�الكّباس�بحجم�/فوyذ

  1 قميص�هذا�العالم

ا�ع�ى�الرعب�إNى�درجة�كبW:ة،�ومع�ذلك�يؤكد�الراوي�بقاءه�
ً
أو�ليس�هذا�ا/شهد�التصويري�باعث

وثباته،�فهذا�هو�قدره�أن�يبقى�ثابًتا�ما�وسعته�الحيلة،�ليقض�مضاجع�العالم�ا/�Gاون��ي�حقه�

  : و�ي�قصيدة�أخرى�يصف�مثل�هذا�الرعب،�فيقول  ...�ي�إنسانيتهو

�رعب �بنف���æ/يجتاح��.. أي �أتصفح �ا<عاجم�/وأنا �تلك �مثل �هناك�/."ي جمل��/:أنا

�ا<سالخ �من �الشرق �/هارب �نحو �السكاك,ن�/يعدو �من �مواكب �/والجباة�/تطارده

   2..والزوجات�ا<لًوحات�بمــدقات�الكّبه

� �الصورة �ا�–وهذه �اGÀام�صورة �وفGRا �الرعب، �د__ت �فGRا �مثW:ة �تصويرية �لقطة �الهارب لجمل

  !!!بسبب�القصور،�فالجمل�Gáرب�نحو�الشرق�ومواكب�السكاكWن�تhحقه،�و_�من�مغيث

                                                 
  .54- 53 ،�القصيدة�الرابعة  1
  .78 ،.م�.ن  2
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،�ويشعر�أن�عري�اللغة�ي�Gّرأ��ي�صلبه�"ُجذام�فق«�Jوتاريùي"ثم�يصف�نفسه�بأنه�يتنفس�حالة��

  .لة�اGÀامية،�ووجوًدا�فاجًعا�له�د_لته�ودعوتهمن�هنا�فإن�خوفه�يحمل�رسا ...وعارضيه

فهو�إدراك�حJÁÔ،�وفيه�صورة�يلتقطها�من��-وقد�أشرت�إNى�ذلك�أعhه��–أما�الخوف�من�ا/وت�

  :طبيعة�ما�حوله

   /سأدرك�أن�نبع�النبض�/كموجه�الغريق�/فجأة�/عندما�تنتصب�العتمة�أمامي

  1 قد�أشرف�عRى�الجفاف�/من�قل���الكليل

  : لحظات�ال�JKوصفها�يبWن�له�أن�خوفه�سيختفي،�وعندها�_�يكون�خوفو�ي�هذه�ال

لكن�عnمة�موتي��/إlى�بح,-اته��وlى  /مع�نجمة�أقرب�فجر�/عائًدا�/س,-حل�خو"ي�أيًضا

  2دون�أن�أبكي�/أن�أنظر�إlى�عينيك�/ستبقى

� �فعيناها �موته، �عhمة �فهذا �يبكي �أن �دون �عينGRا �نظر�إNى �فإذا �قدره، �البكاء �مثW:تان�وكأن إذن

  . لدموعه�بما�فGRما�من�إثارة�لوعة�وتفجW:�أحزان

  :خnصة

_حظنا�مما�سبق�أن�أهم�ما�يم�ªWشعر�طه�هو�هذه�الصور�ا/جسمة�الحسية�غالًبا،�ح�aKلو�بدا�

�تنحو�نحو�ا/باشرة ـلة"إGØا�مباشرة�. أGØا
ّ
،�ف«�JبإيحاءاGÀا�تثW:�مخيلة�ا/تلقي،�فيقبس�م�Gا�"مضل

�بهأجواء�وتأويhت
ً
hا��ي�النص�منفع

ً
  . ،�ويشكل�م�Gا�ما�يجعله�مشارك

والطابع�القص�JÁîالذي�يسوقه�الشاعر��ي�كل�نص،�بما�فيه�من�سرد�انفعاNي،�غالًبا�ما�يكون�

  .مدعاة�تدبر،�بسبب�ما�فيه�من�درامية�مثW:ة

�الz:ديد،�وكأن�الشاعر�ي �الشاعر�إNى�التكرار�اللفظي�وا/عنوي،�فنجد�فGRما�هذا �يلجأ توقف�كما

لدى�العبارة،�ثم�ما�يلبث�أن�يندفع�يعيدها�بن;:ة�جديدة�وتوزيع�جديد�لصورة�جديدة،�فتz:اكم�

  .الصور،�وينسجم��يقاع

                                                 
  .17 ،حريق  1
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� �قصيدة ��ي
ً
hمث� �وجدناه �ما �التكرار�اللفظي �تصّرفGRا"ومن �ما �الشاعر�اسم�"ريتك �كرر �فقد ،

ان،�ويقرع�أسماعنا�بإلحاحه�إحدى�عشرة�مرة،�وكان�وهو�يسأل�يعيدنا�إNى�ا/ك) أين(vستفهام�

�كمنظر�الجدة� �سلبية �كانت JKال� �ح�aKالصور �سW:ى�هناك؟ �فماذا �بلده، �توجهه�إNى �عدم م;:ًرا

وقد�كان�عنواًنا�(و�ي�تطارد�الشوحة�و�ي�تدعو�علGRا،�مضت�إNى�غW:�رجعة،�لذا�يتكرر�الدعاء�

�): كذلك �تموتWن �ليتك a©بمع� �تصّرفGRا، �ما �الشاعر�ا... ريتك �يجعل �فأوÆى�لم �مباشرة، للفظة

  .بالتعبW:�ليوجد�العhقة�أيًضا�مع�رّزّية�العجوز 

� �قصيدة �إNى �ونوم"ولو�نظرنا �تكرار�" شاي �نجد �طيبته�) لم(فإننا �وع�ى �الراوي �براءة �ع�ى لتدل

الشاي�والنوم،�فيقع�الطلب��ي�أك:�من�: إنه�يحكي�حكايته�/دبر�الكون،�ويطلب�طلباته. وأصالته

  .وته،�وهذا�التأكيد�يتما�aÁßوبساطة�الطلب�والرجاءموقع�تأكيًدا�لدع

�الشاعر �أن �إNى ��شارة ��-تبقى �سواها �ومن �ذكرGÀا JKال� �النصوص �خhل �تراكم��- من �إNى يلجأ

�أن� �منه �بقصد �وذلك �ا/تجاورة، �والجزئيات �الواصفة �-لفاظ ��كثار�من �خhل �من الوصف

  .يعمق�الحدث�أو�ينقل�التجربة�موحية�ومحركة

،�فكانت�اللفظة�" ا/ع©a"وتجلياته�هو�" وفالخ"إن�
ً
_hالذي�طرحه�-ديب،�وكان�يلقي�عليه�ظ

�آًنا،�و�كانت�-لفاظ�ا/صاحبة�لد_ل�Gا�تعكس�هذا�الخوف�أحياًنا
ً
hنفسها�دلي.  

� �طياGÀا ��ي �تحمل �ا/تعددة �ا/ختلفة �وألفاظه �الخوف �ا/ع©a"ولكن a©إليه�" مع� �ذهب الذي

� �أن �يرى �حيث �الجرجاني، �هو a©ا/ع- "�:Wبغ� �به �تصل �الذي �وهو �ظاهر�اللفظ، �من ا/فهوم

�فهو�"واسطة a©ا/ع� a©مع� �أما �آخر�"، a©مع� �إNى �ذلك �بك JÁÞيف� �ثم ،a©مع� �اللفظ �من �تعقل أن

  .1.."هو�الباطن�الذي�يحايث�الظاهر��–ُيفهم�من�ذلك�ا/ع©�aإNى�مع©�aآخر�

�ط� �نصوص �معظم ��ي �الفاعلة ��ي �ا/عاني ��ي �ا/hزمة �vستغوار�للنص�. ههذه �هذا �فإن وبالتاNي

يؤدي�إNى�تغيW:،�أو�ع�ى�-قل�إNى�مشاركة�ا/تلقي،�أو�ع�ى�أقل�-قل�إNى�تعبW:�الشاعر�عن�أ/ه�

  . من�خhل�خوف�يرين،�وحزن�دفWن

                                                 
  .263،�دyئل��عجاز عبد�القاهر�الجرجاني،�: نظرللتوسع��ي�هذين�ا/صطلحWن�ا��1
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  الحاجز،�شظايا�ا<كان�و�يقاع�"ي�أعمال�عزمي�بشارة��دبية

  عبد�الرحمن�عباد

  : حياته

  .ي�مدينة�الناصرة�لعائلة�مسيحية��1956/ 27/7ولد��ي�

� �عام �و�ي �ا/دينة، ��ي �ا/عمدانية �ا/درسة ��ي �القطرية��1974وتعلم �اللجنة �تأسيس ��ي ساعد

�العرب �الثانويWن �الجامعيWن�. للطلبة �الطhب �اتحاد �تأسيس ��ي �وساعد �حيفا، �لجامعة انتسب

ة�الع;:ية�بالقدس�وتخرج�،�و�ي�العام�نفسه�درس��ي�الجامع1977العرب،�وكان�رئيسه�-ول�عام�

� �عام �1980فGRا �جامعة ��ي �درس �) هومبولون (، �الشرقية �بأ/انيا �برلWن وتخرج�) الديمقراطية(�ي

� �بامتياز�عام �الفلسفة ��ي �دكتوراة �بW:�زيت1986بشهادة �بجامعة �عودته �بعد �واشتغل عمل�. ،

� �عام aKح�:Wل� �فان �معهد ��ي ا
ً
�الديم. 1996باحث �التجمع �حزب �تأسيس ��ي �وانتخب�شارك قراطي

فاز�بجائزة�ابن�رشد��2002و�ي�عام�. 2003وعام��1999وأعيد�انتخابه�عام��1997للكنيست�عام�

قدم�استقالته�من�الكنيست�إNى�القنصل�vسرائي�ي��ي�القاهرة،��2007للفكر�الحر،�و�ي�نيسان�

  ).إسرائيل(وقرر�عدم�العودة�إNى�

  : مؤلفاته�ا<نشورة

� �بالع;:ية �منشورات ��ي�): ر�كتابWنتحري(له �وصناعة�الهوية �والهوية �يكمل، �لم التنوير�مشروع

 .ا/جتمع��سرائي�ي

  ).حول�vسhم�والديمقراطية�والقضية�الفلسطينية(و) حول�القدس(وباللغة�-/انية�

  : منشوراته�بالعربية

مع�،�وا/جت)الخطاب�السيا�JÁÂا/بتور�ودراسات�أخرى (رؤية�من�الداخل��–العرب��ي�إسرائيل�

�و�ي� �ا/عاقة، �ال�Gضة �عن �وطروحات �العربي، �ا/دني �للمجتمع �إشارة �مع �نقدية �دراسة ا/دني

�JÁÂنتفاضة�وا/جتمع��سرائي�ي،�الخطاب�السياvا/سألة�العربية،�وأن�تكون�عربًيا��ي�أيامنا،�و

 : ا/بتور،�من�Gáودية�الدولة�ح�aKشارون�وله�أربعة�أعمال�أدبية�و�ي

 .ي�لنا،�وفصول،�والحاجز،�وحب��ي�منطقة�الظلنشيد�vنشاد�الذ
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  .وله�حضور�إعhمي�مكثف��ي�غالبية�القنوات�العربية�وبخاصة�قناة�الجزيرة�الفضائية

  : اللغات�ال|��يتقZxا

 .العربية،�والع;:ية،�vنجلªWية�و-/انية

دم�كتيًبا�وكراًسا�تستخ�14أشرف�ع�ى�تحرير�سلسلة�تدريس�حول�الديمقراطية�مؤلفة�من�

�وشريك��ي� �وعا/ية، �محلية �مراكز�أبحاث �إدارة �وهو�عضو��ي �والجامعات، �ا/دارس ��ي للتدريس

  .ا/عهد�الفلسطي©�Jلبحث�الديمقراطية) مواطن(إقامة�جمعية�الثقافة�العربية،�وإقامة�

  : أعماله��دبية

�الن: �ع�ى �وّزع �اليوم، aKح� �أدبية �أعمال �أربعة �بشارة �عزمي �ا) روايتWن(نشر لنظم�وع�ى

  ).ديوانWن(

� �رواية�أسماها �الن:�أنجز�شظايا �)الحاجز(�ي �مكان�أسماه �وشظايا �منطقة�الظل(، ��ي ) حب

�القلقة� �شخصياGÀا �عليه �تسz:يح �مكان _� �حيث �-وNى، ��ي �روائية �كتابة �بتجربة �قام وكأنه

فة��ي�ث
ّ
ياب�فلسفية�جميعها،�وال�JKيخªzلها�ا/ؤلف��ي�دّوامة�فكره،�لتعّ;:�عن�وجهات�نظره�ا/غل

فما�كان�شظايا�رواية�أصبح�رواية،�وما�كان�مكاًنا�: "متنوعة،�ومتعددة�-لوان�والهموم�و-حزان

  ). نشيد�vنشاد�الذي�لنا،�وفصول : (وأما�العمhن�النظميان�فهما) 1(صار�شظايا�مكان�

  : رواية�الحاجز

�م ��ي �تلخص �عنواًنا �وخمسWن �تسعة �إNى �يتفرع �مطول �أدبي �عمل �ا/آ�JÁÂالحاجز جملها

�الحقيقة� �من �فنًيا �يقz:ب �عمل J»ف� �الحاجز، �هذا �عند �الفلسطينيون �يواجهها JKال� والنكبات

�J©ا،�ويطرح�نكبات�الشعب�الفلسطيGÓمس�شغاف�قلhمن�دولة�حكومة�) ا/حجوز (ا/عاشة،�وي

  .vحتhل��سرائي�ي) الحاجز(

من�العنوان�الرئيس،�وح�aKالكلمة�والحاجز�هو�البطل�الحقيقي؛�فعليه�تب©�a-حداث�جميعها�

�هو� �صمته ��ي �أو�لعله �حوله، �تتحرك �والشخصيات �_ن�-حداث �دور؛ �له �يكن �لم �وان -خW:ة،

  .الذي�يحركها
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  : شخصيات�الرواية

،�أما�عندما�)س�وص(الشخصيات�غW:�معروفة�وان�سميت�أحيانا،�ف«�Jمجردة�مثل�الحروف�

ستحضر�من�الذاكر 
ُ
ة�ثم�تغيب،�و�ي�ذات�مستوى�واحد��ي�-داء؛�GØrا�تذكر�شخصية�ما،�فإGØا�ت

  .تع;:�عن�فكر�الكاتب��ي�الحقيقة،�وتتفلسف�مثله،�إGØا�انعكاس�فكرته�فGRم

� �فإGØم �الشخصيات �بقية �الذين�) الجنود(و) الناس(أما �الناس �الحاجز، �ع�ى ا/وجودون

هانة�اليومية�ذهاًبا�صودرت�أوقاGÀم،�كما�صودرت�أراضGRم�وبيوGÀم�وممتلكاGÀم،�ويخضعون�ل� 

  .وعودة�عند�الحاجز

� J©الفلسطي� �العربي �الواردة �الشخصيات �Gáود�)هو(ومن �ركاب �مع �إسرائيلية �بطائرة �العائد ،

�الطائرة�ع�ى�أرض�مطار�اللد�
ّ
فيأخذ�) بن�غوريون (وأجانب،�حيث�يشعر�با_نكماش�عندما�تحط

  ) .135: لحاجز�صا(ع�ى�خرائب�بلده�) هتكفا(الركاب�بالتصفيق،�كأGØم�ينشدون�

إننا�لن�نغفر�للعرب؛�GØrم�يضطرون�أو_دنا�: الGRودية�ال�JKتقول ) انغريد�بW:غمان(وشخصية�

  .تظهر�لتقول�هذه�العبارة�وتمJÁÞ!! ،�فهم�يطلقون�النار�ويبكون 111: أن�يطلقوا�النار�علGRم�ص

�إ �ذلك �بعد �لينقل �رجله، ��ي �فيصيبه �شاب �النار�ع�ى �يطلق �الذي �الجندي Nى�وشخصية

" أريد�العودة�إNى�بيJK"مع�أنه�لم�يقل�سوى�كلمة�واحدة�للجندي�) مخرب(ا/ستشفى�ع�ى�أنه�

� �من �كثW:ون �جنود �الحاجز(وهناك �أحدهم�) دولة �يطلب �حيث �ا/حجوزين �تعذيب ��ي يتفننون

�يمر� �فلن �وإ_ �با/رور، �له �يسمح aKح� �نفسه �يشتم �أن �سائق وهناك�) 288�،289: ص(من

بائع�الثلج�الذي�مات�بعد�أن�دخلت�الثhجة�� )27الفصل�(منصور��ي�شخصيات�ُمسماة�مثل�

�العروس� �للحاجز�مع �عبور �أذون �يحملوا �أن �أهلها �ع�ى �ينبÑي JKال� �العروس �وهناك القرية،

�الفلسطينيWن�) تصاريح( �وقت �للوقت، �متعمد �وتضييع ،JÁÔنف� �إذ_ل �من �ا/شهد �هذا ��ي �ما مع

� �الفصل ��ي �ملحوظ �ع) 29(وهذا �يحمل �الذي �الزفة �151: ص(نوان �الشخصيات�) 157، ومن

العابرة�شخصية�النائب�العربي�الذي�يحق�له�عبور�الحاجز�دون�انتظار�لدوره،�ولكنه�_�يريد�أن�

� �الطلب ��ي �عليه �ألح �سائقه �أن �مع �الدور، �ص(يقتحم �ضمن�) 139�،143: زفة ويدخل

الذي�ينسج�-هاNي��الرجل�الطويل) أسطا�واصل(الشخصيات�ا/ستحضرة�من�الذاكرة�شخصية�
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وربما�كان�ا/وت�هو�الذي�غّيبه�.. عنه�قصًصا�يخيفون��Gا�-طفال،�ولكنه�يختفي�فجأة�كما�ظهر

  ).91�،95: أسطا�واصل�ص(

فهذه�السيدة�أم�محمد�تستشهد�ولها�ستة�أو_د��ي�) الرواية(وللمرأة�نصيGÓا�من�شخصيات�

�وأ �سجن، �إNى �سجن �من �تنتقل �و�ي �قدماها �حفيت �من�السجن، �فصيلWن �إNى �ينتمون و_دها

فصائل�ا/قاومة،�كانت�ع�ى�الساحة�قبل�وجود�حماس،�أطلق�علGRا�النار�جندي�ليؤكد�لصديقه�

� �يقz:فون �ما �ع�ى �جنودها �الحاجز�_�تعاقب �دولة �rن �بدقة، �الهدف �إصابة �قادر�ع�ى : ص(أنه

236�،240(  

� �شخصيات �ع�ى �باستثنا) الحاجز(ويhحظ �جميعها، �مستلبة �ع�ى�أGØا �ا/وجودين �الجنود ء

� �الشخصيات �هذه �ع�ى �الصارخ �وا/ثال �بدون�) العمال(الحاجز،
ً
hلي� �للعمل �يخرجون الذين

�يومًيا؛�) تصاريح( �أجورهم �ويقبضون �ا/هجورة، �والعرائش �الخالية �-بنية ��ي �ينامون متخفWن،

لعمال�يخافون�من�كل�GØrم�_�يعرفون�هل�سيتمكنون�من�العودة��ي�اليوم�الثاني�أو�_؛�فهؤ_ء�ا

بض�علGRم�فسوف�يحاكمون�ب�Gمة�الدخول�إNى�دولة�الحاجز�بدون�تصريح،�
ُ
متحرك؛�rنه�إذا�ق

بض�ع�ى�
ُ
وهم�يخافون�من�الناس،�كما�يخافهم�الناس،�rن�الشك�موجود�عند�الطرفWن،�فإذا�ق

عنه�_�أحد�السكان�وعنده�شخص�من�هؤ_ء�العمال�اGÀم�بمخالفة�القانون،�إذ�عليه�أن�يبلغ�

  ).196�،201شبح�(أن�يتسz:�عليه،�

حيث�) هوية(الذي�حمل�عنوان��47أما�حضور�شخصية�الكاتب�الواضحة�فتتمثل��ي�الفصل�

� �قائلة) وجد(تطلب �يعود �أن �أبGRا �تعال: من �لها. بابا �عشان�: فيقول �أبقى �_زم �أنا �عارفة انت

وي�يء�هذا�. نا�هوية�بدنا�إياك�انتبابا�خلص�تعال�ما�بد: الهوية،�فz:د�الفتاة�ابنة�التسع�سنوات

�جواز�سفر�تع;:�به� �لها �يورث aKح�،JÁÂاللجوء�السيا� �طلب �والدها �يقرر الحوار�القصW:�بعد�أن

الحواجز�والحدود،�وبعد�أن�انقطع�من�أجلها�عن�التدخWن�وغW:ه،�ح�aKيوفر�لها�ولهم�ا/عاش،�

) ضمًنا(ومعروف�) 226�،231: ص(وال²hئ�السيا�JÁÂ_�يستطيع�أن�يعود�إNى�وطنه�لزيارة�أهله�

أن�الكاتب�هنا�تحدث�عن�نفسه؛�rن�الطفلة�وجد��ي�ابنته��ي�الحقيقة،�و�ي�ال�JKظهر�اسمها�

� �الكبW:�للرواية �العنوان �-ول (ع�ى �الحواجز: الكتاب �بhد ��ي �أن�) وجد �إNى �يشW:�بوضوح مما

  .-ول�الذي�سماه�الحاجز�الكاتب�يسجل�جزًءا�من�سW:ة�حياته�وخ;:اته،�من�خhل�عمله�-دبي
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  : ا<كان

ا/كان�هنا�مثل��نسان،�يحضر�عندما�يريد�الكاتب�أن�ُيحضره،�وعندما�تكون�هناك�حاجة�

�الكون� ��ي �غW:ه �_�يوجد �الذي �ا/كان �لكنه �منه، �أو�بالقرب �عليه، �جرت �حادثة �أو�rن لذكره،

تحمل�غضب�الجيش��سرائي�ي�ت) بيت�جا_(مثله،�إنه�فلسطWن،�بمدGØا�وقراها�وحاراGÀا�فهذه�

� �/ستوطنة �إرضاء �غضبه �نW:ان �علGRا �يصب �وذلك�) جيلو(الذي �جا_، �بيت JÁÚأرا� �ع�ى ا/قامة

وال�JKكان�) قلنديا(وهذه�طريق�الكسارات�الواقعة�إNى�الشرق�من�حاجز�. خhل�vنتفاضة�-وNى

� �خارجون �كأGØم aKح� �الغبار�الكثيف �تحت �لسلوكها �مضطرين �الفلسطينيون �مطحنة : ص(من

82 (� �الحياة�الGÓيجة �م�Gا �ال�JKانسحبت �القدس �vنتفاضة(وهذه�مدينة �سجن�) �ي وتحولت�إNى

�:Wا�) 30: ص(كبGRإل� �أضيف �زرقاء �لوحات �تحمل JKال� �السيارات �تع;:�إلGRا �هللا �رام �مدينة وهذه

� �) ر(حرف �من �-ول �الحرف �إNى �إشارة �هللا(بالع;:ية �اتفاقية) رام �بعد �تحولت أوسلو�إNى��وقد

،�وهذه�الطائرة�GÀبط��ي�مطار�)75: ص(اختصاًرا�لكلمة�فلسطWن�) ف(لوحات�خضراء�مع�الحرف�

�أبيب( �ص) تل �أ/انيا �من �138: قادمة �وهذه �لحم(، �جندي�) بيت �الحاجز�عند �خلف �من تطل

يصرخ�ويشتم�بكل�اتجاه،�وقد�جاء�لW:بي�العرب،�ولهذا�يطلب�إNى�العروس�أن�ت;:ز�هوي�Gا�عند�

�ال �عرسها �ثياب ��ي �كانت �أGØا �)147: ص(حاجز�مع �فندق �وهذا �منطقة�) إفرست(، �فنادق أفخم

� �إNى �ا/حتلة �ا/ناطق �تقسيم �سياسة �بفعل �يتحول �ساحور �جا_�وبيت �وبيت �لحم ) ب(و) ا(بيت

�الزبائن�وتحول�الفندق�إNى�مرآب�) ج(و إNى�مكان�للسيارات�ال�JKيz:كها�أصحا�Gا�هناك�بعد�أن�قلَّ

  .لسيارات،�وصار�ابن�صاحبه�حارًسا�علGRال) كراج(

�الجسر�جسر� �أو�جسر�) ألن�J(وهناك ��سرائيليون، �يسميه �حسWن(كما �يسميه�) ا/لك كما

� �جسر �أو �الضفة�) الكرامة(-ردنيون، �بWن �الوحيد �الفاصل �وهو �الفلسطينيون �يسميه كما

rن�الجنود�يسرقون�) اتجسر�الحسر (الشرقية�والغربية�ل�Gر�-ردن،�وهو�الذي�يسميه�الكاتب�

ما�يريدون�من�حقائب�الفلسطينيWن�العائدين�عند�التفتيش،�و_�حسيب�علGRم�و_�رقيب؛�GØrم�

� �216: ص(مستضعفون �يأتGRا�) 220، �كان �عندما �الذاكرة �تحضر�إNى �وحيفا �يافا �شواطئ وهذه

�الحاج �فجاء �و-شربة، �-طعمة �من �وطاب �لذ �ما �ومعهم �لhستجمام، �ليحجز�الفلسطينيون ز،
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الساحل�عن�الجبل،�وهناك�مسجد�جرى�تحويله�إNى�مطعم�بعد�إدخال�تعديhت�عليه،�ليتحول�

  ).249�،253: ص(من�مكان�عبادة�إNى�مكان�عربدة�

فاrماكن�هنا�مثل�الشخصيات،�ليست�تلعب�دوًرا�بنفسها؛�إنما�يلعب�الكاتب��Gا،�أو�علGRا،�

�أسلوبه �خhل �من �ولكن �دورها، �تؤدي �من��أو�يجعلها �نوًعا �يضفي �الذي �أو�الوصفي السردي،

  .وذلك�باستحضار�-رضية�ال�JKجرت�عليه. ع�ى�ا/شهد) الفوتوغرافية(التصويرية�أو�

  : الزمن

�بحيث� �-حداث، �وتطور �الشخصيات �نمو �خhل �من �يتوضح �التقليدية �الرواية ��ي الزمن

تشعر،�كأنه�قد�تجمد�ببقاء�_�ُيس) الحاجز(يستشعره�القارئ�واضًحا�من�خhل�ذلك،�ولكنه��ي�

�وا/واد� �الحديد �كمية �مركباته �بWن �فازدادت ،:Wوتغ� �تطور �الحاجز�قد �هذا �أن �مع الحاجز،

� �بنية �له �أصبحت �مhمحهم، �وعبست �الجنود، �عدد �ارتفع �كما �فدولة�)12: ص(الصلبة، ؛

ا�من�انفجار�الناس،�فالجنود�ا
ً
/سنون�الحواجز�قررت�أن�تضع�جنوًدا�مسنWن�مكان�الشبان�خوف

ينفذون�-وامر�دون�أن�يذلوا�الناس،�لقد�كان�الجنود�ا/سنون�يركضون�خلف�-طفال�الذين�

،�ويظهر�الزمن�)59�،64: ص(يلقون�الحجارة،�أما�الجنود�الشبان�فكانوا�يصوبون�علGRم�البنادق�

�التوقيت �إNى �الصيفي �التوقيت �من �التحول �الفلسطينية �الوطنية �السلطة �تقرر �عندما
ً
�خجو_

�تعتمد� �دول�Gم �زالت �ما �الحاجز�الذين �ع�ى �بالحواجز�بالجنود �ا/ارون �يصطدم �حيث الشتوي،

� �أتوا �حيث �من �ويردوGØم �الفلسطينيWن �وجوه �الحاجز��ي �يغلقون �و�Gذا �الصيفي، : ص(التوقيت

268�،270.(  

  : الشكل�الف��

دة�العمودية�أدبي�يشبه�إNى�حد�بعيد�القصي) عمل(يمكن�أن�نطم�ن�إNى�القول�بأن�الحاجز�

أن�ننقل�أي�جزء�من�) الحاجز(ال�JKتعتمد�وحدة�البيت،�_�وحدة�القصيدة؛�فنحن�قادرون��ي�

� �بناء �يختل �أن �آخر�دون �مكان �إNى �مكاGØا �من �والعناوين �مجاًزا�) الرواية(ا/حتويات �نسمGRا JKال

�ال �هذه �اتحدت �وإن �-خرى، �العناوين �عن �بذاته �منفصل �عنوان �كل �rن �vسم، عناوين��Gذا

ة،(و�) طائرة(و) مطار(كما��ي�الحال��ي) أحياًنا(
ّ
+ جنازة+ تشييع�جثمان(و�) 3زفة�+ زفاف�آخر+ زف
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�جسد�) 4 جنازة+ 2 جنازة �يشكل �الحوادث �هذه �ومجموع �معينة، �بحادثة �يختص �عنوان فكل

ية�الرواية،�مع�إمكانية��ضافة�إNى�هذا�الجسد�جوارح�أخرى�وإزالة�أعضاء،�_ن�الوحدة�العضو 

ا،�وهو�التفكيكية��ي�هذا�العمل
ً
  .. مفقودة�تماًما،�وهو�ما�يمكن�أن�ُنطلق�عليه�اسًما�محدث

  : "ي�ا<ضمون 

بل�هناك�تعدد��ي�ا/ضامWن�بتعدد�العناوين،�) الرواية(ليس�هناك�مضمون�واحد�تركز�عليه�

�ما �بكل �ا/عاشة �الفلسطينية �للحال �هو�توصيفها �جميًعا، �لها �ا/شz:ك �القاسم �من��ولكن فGRا

معاناة،�بحيث�تشكل��ي�مجموعها�شهادة�حقيقية�ع�ى�العصر،�GØrا�توثق�للحدث�بأسلوب�أدبي�

  .فقط،�ف«�Jمن�باب�التأريخ�vجتما�ي�لفz:ة�vحتhل�بما�فيه�من�شجون�مادية�ونفسية�مًعا

�عمل �وجّل �وvخz:اع، �العلم �مجا_ت ��ي �شيًئا �_�تقدم JKال� �العربية �للجامعات �نقد ها�وهناك

�أن�
ً
hقات�العامة،�ويضرب�ع�ى�ذلك�مثhلجنة�شؤون�متابعة�التعليم�العربي�لم�(ينحصر��ي�الع

ولهذا�تعيش�) 202: ص) (تكن�تناقش��ي�جلس�Gا�الخاصة�سوى�تحضW:�حزبي�_نتخابات�داخلية

  .حالة�من�البؤس�الثقا�ي�وا/عر�ي�ا/قيم

ق�aÁîمفردات�الحوادث�الفلسطينية�إن�الحاجز�عمل�تسجي�ي�بامتياز،�إذ�أن�الكاتب�قد�است

�توثيقي� �عمل �أنه �القول �إNى �vطمئنان �يمكن �بحيث �عًدا، �وعدها �فأحصاها �vحتhل، تحت

� �عام �vحتhل �منذ �الواقعة �الفz:ة �خhل �فلسطWن ��ي �vجتماعية �زالت�1967للحال �ما JKوال� ،

  .ذا�vحتhلمنسحبة�ع�ى�مساحة�الوطن�ح�aKاليوم،�إذ�أGØا�مربوطة�وباقية�ببقاء�ه

  : حب�"ي�منطقة�الظل

� �بأنه �هذا �عمله �الكاتب �مكان(وصف �شظايا �من�) رواية �سابقه؛ �عن �فنًيا �متطور وهو�عمل

ت�فيه�العناوين�من�
ّ
مع�أن�هذا�العمل�أطول�) 17(إNى�) عنواًنا�59(حيث�الشكل�ع�ى�-قل،�إذ�قل

�له؛��كون�العمل��ةبمائ
ً
يتحدث�عن�) الحاجز(-ول�صفحة�من�سابقه،�كما�أنه�يشكل�استكما_

� �عام �vحتhل �تحت �الواقع J©الفلسطي� �عن�م1967هموم �للحديث �العمل �هذا �خصص �بينما ،

،�والذي�يحمل�الجنسية��سرائيلية،�م1948هموم��الفلسطي©�Jالذي�يعيش�تحت�vحتhل�عام�

�د ��ي ��نسان �ع�ى �أثر�ذلك �وما �ا/كان �لهذا �حصل �وما �ا/كان، �ع�ى �الضوء �سلط اخل�حيث



 

 278 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

� �الشتات �و�ي �بسرديته�) 2(فلسطWن �-ول �تم�ªWالعمل �بينما �الحوار، �ع�ى ه
ّ
�جل �اعتمد وقد

ولكن�هذا�الحوار�غW:�مألوف��ي�-عمال�-دبية،�rنه�مقطوع�دون�سابق�إنذار�بالسرد،�" الطاغية

�ا/جرد( �الفلسفي �الطابع �عليه �يغلب �مشتًتا �حواًرا �جاء �) 3) (ولهذا �القارئ �من �يحتاج إNى�الذي

  .vنتباه�الدائم؛�rنه�_�يقرأ�رواية�تقليدية

  : شخصيات�الرواية

�الحقيقة� ��ي �وهما �ودنيا، �عمر �هما �اثنتWن �شخصيتWن �ع�ى �للرواية �الرئيس �الهيكل a©يب

� �ºخر�دنيا �أناه �خلق �من �الكاتب �تمكن �إذ �واحدة، �شخصية ��ي �يجعلها�)-خرى (يجتمعان ولم

ونلمس�هذا��ي�ثنايا�. تعيش�داخل�منطقة�الظل،�بل�خارجه�ح�aKيتواصل�معها،�وينادمها،�ويحGÓّا

Kوح� �لهالرواية، �تقول �-خW:�حWن �جزأها a :�،تجدني� �فسوف
ً
hفع� �تريدني �كنت �إذا �تقرر عندما

 
ً
hا�قائGRد�عل:Wف :�J©4). (339: ص(عندما�تقررين�أن�تأتي�فسوف�تجدي.(  

حWن�يلتقي�عمر�بدنيا��ي�) حب��ي�زمن�الحب(لقد�نسج�الكاتب�قصة�الحب��ي�الفصل�-ول�

... ن�vتصال�بي�Gما�_�يكون�إ_�ع;:�شاشة�الكمبيوترلندن�فيحGÓا�وتحبه�من�اللقاء�-ول،�ولك

�JÁÚا/ا� �تغييب �من �حدث �وما �ا/مزق، �الوطن �صورة �مراسGÀhما �خhل يستحضر�العاشقان

�:Wتغي� ��ي �تشرع �ولهذا �-صليWن، �السكان �الحاجز�تستنكر�وجود �دولة �الفلسطي©J؛_ن والتاريخ

صبحوا�نز_ء��ي�ا/كان�الجديد،�_�عhقة�لهم�ا/كان�ونقل�السكان�من�أماكن�و_دGÀم�وآباءهم�لي

  .سابقة�به

�مكاGØا� �لتحتل �العربية، �تغيW:�لÊسماء �عملية �تجري ��نسان، �عن �ا/كان �تغريب ��ي وإمعاًنا

�أراضGRم� ��ي �الفلسطينيWن �العمال �تشغيل �ويجري �العربية، �باللغة �مكتوبة �ولكن �ع;:ية، أسماء

الذي�سنته�دولة�الحاجز،�مع�أن�) أمhك�الغائبWن(انون�بموجب�ق) القادمون (ال�JKاستوNى�علGRا�

  ).63+  51: ص(أصحاب�-را�JÁÚكانوا�موجودين�

�: ا<كان �عن �تتحدث �الرواية �مكان(هذه �عزم�) شظايا �سابق �عن �ا/كان �تغييب وا/قصود

�-صليWن� �سكانه �عند ��نسانية �الذاكرة �تثبيت J©يع� �هو، �كما �ا/كان �بقاء �rن وتصميم؛

�_�يبقى�الفلسطي �بحيث �وتحويل، �وتغيW:�وتبديل �تجميل �عمليات �ا/كان �ع�ى �تجري �ولهذا نيWن؛
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ا،�حv�aKسم�يزول�عنه
ً
ا�ومألوف

ً
غالبية�القرى�هجرت�وهدمت�ولم�: "منه�ما�كان�معهوًدا�ومعروف

وأطلقت�النار�ع�ى�... يعد�Gáّم�القادمWن�أن�يعz:فوا�بذلك؛�rنه�دون�ذلك�ما�كانوا�صنعوا�أغلبية

  ).91: ص(حاولوا�العودة�من�

صبحن�عامhت��ي�مصنع�النسيج�الذي�) البلدة(ربات�البيوت��ي�"ولهذا�_�ُمسميات�للقرى�فـ
َ
أ

والبنايات�تتكوم�فوق�بعضها�_�يجمعها�) 111: ص" (ح�aK_�تضطر�النساء�للسفر) البلدة(قرب�

� �البناء �اقتحم �إن �إ_ �تخطيط، �و_ �و_�أسلوب �الزيتون (نمط �حو ) كروم �من �اقتلع�)البلد(ل ،

،�لم�تعد�القرية�قرية،�ولم�تصبح�)البلد(من�حول�) Æي�الزيتون (الزيتون�وسم�JالÃي�ا/قام�مكانه�

ا/دينة�مدينة،�فبقيت�نصف�قرية،�ينتم�JسكاGØا�نصف�انتماء،�لنصف�أقلية،�وأصبح�الباقون�

�ا/) 117: ص(نصف�مواطنWن،�ويسمون��ي�لغة�القادمWن�أبناء�-قليات� رة�الوحيدة�ال�JKولعّل

ن�فGRا�ا/كان�،ورد�خhل�الحديث�عن�نصب�تذكاري  ِWّفقد�اختلفوا�ماذا�يسمونه؛�كونه�نصًبا�: "ع

) ال¯:جس(ي;:ز�بWن�بيوت�مدينة�) " كفر�الشيخ(للشهداء؛�_ن�البلدة�لم�يسقط�م�Gا�شهداء�مثل�

�وال �قرية �أنقاض �من �ا/هدمة �البيوت �حجارة �من �بكامله J©ُب� �بيت �هناك�... دهللفنانWن وجمعوا

�سنوات� ��ي �القادمون �هدمها aKح� �سكاGØا �من �فارغة �و�ي �قائمة �بقيت �بيوت �أكوام �من حجارة

  ).146: ص(الدولة�-وNى�

فة(وتغييب�vسم�ربما�كان�مقصوًدا؛�إذ�أن�حال�القرية�أو�البلدة� ينسحب�ع�ى�بلد�) غW:�ا/عرَّ

،�ولهذا�يمكن�تعميم�الحديث�بحيث�يستغرق�بكامله،�وع�ى�قرى�بكاملها�جرى�تهجW:�أهلها�بالقوة

  .1948ا/كان�كله،�فلسطWن�ا/حتلة�عام�

�والحوادث�: الزمن �الحديث �تنقل �خhل �من �الرواية �هذه ��ي �الزمن �حركة �إدراك يمكن

� �بWن �فالحديث �ودنيا(والشخصيات؛ �فيه،�) عمر �جرى �بما JÁÚا/ا� �يتناول �متشعب، طويل

يط�للمستقبل،�ولكنه�زمن�دائري،�بمع©�aانه�_�يسW:��ي�والحاضر�وما�يجري�عليه،�وكذلك�التخط

�توصيف� �إNى �ا/ستقبلية، �ºمال �إNى �ا/اضية �الذكريات �من �الحوار�ينتقل �أن �إذ �مستقيم، خط

الواقع،�و�Gذا�_�ثبات�للزمن�و_�يمكن�تحديده،�إ_�إذا�أخذنا�بالحسبان�بعض��شارات�العابرة�

عم�دنيا�حضر�من�بW:وت�إNى�"بموجب�اتفاقية�أوسلو�عن�حضور�بعض�الفلسطينيWن�العائدين�
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تونس�إNى�بhد�الحجاز�وصار�مديًرا�عاًما�من�بWن�عشرين�مديًرا�لنفس�الوزارة،�مكافأة�لهم�ع�ى�

زمن�(فهذه�إشارة�إNى�الزمن�الفلسطي©�Jبعد�أوسلو�) 235: ص" (و_Gâم�من�مدينة�كانوا�فGRا�rخرى 

  .ربية�وقطاع�غزة��ي�GØاية�التسعينيات�من�القرن�ا/اJÁÚم�يء�السلطة�ورجالها�إNى�الضفة�الغ

هناك�تماسك�إNى�حد�ما��ي�هذه�الرواية�أك:�من�سابق�Gا،�و�ي�تعتمد�غالًبا�ع�ى�: الشكل�الف��

الحوار،�ولكنه�حوار�طويل�جًدا،�تدخل�فيه�استطرادات�تبعده�عن�مفهوم�الحوار�ا/عروف��ي�

ه،�وجل�ما�ادخله�الكاتب�عليه�بعض�الجمل�القصW:ة�ال�JKا/سرحية�أو�الرواية،�إذ�_�تطوير�في

� �اللطيفة، �والشتائم �بالسباب �وأحياًنا �والغرام، �الحب �عن �التعبW:(تتحدث �جاز�هذا �إذ�)إن ،

�الفلسفي� �شرحه �ليستأنف �علGRا �الكاتب �اتكأ JKال� �الساخرة، �ا/واقف �بعض �الرواية سادت

ع�ى�بال،�دون�أن�يلªzم�بقاعدة�واحدة�يسW:�الطويل�ا/سهب�الذي�يتعرض�فيه�لكل�ما�يخطر�له�

  .علGRا

  "ي�ا<ضمون 

� �رواية �الظل(مضمون �منطقة ��ي �) حب ��ي �كان �/ا �الرواية�)الحاجز(تتميم �تكتمل aKح� ،

� �عام Wن
َّ
�ا/حتل �بشقGRا ��1948الفلسطينية �الشتات،��1967وعام Jفلسطين�� �هموم �إلGRا ُيضاف

مع�انه�كان�يوم�نكبتنا�) عيد�vستقhل(حتلWن�فالكاتب�حزين�غاضب؛�_ن�هناك�من�شاركوا�ا/

�) 54: ص( J©الوط� �الصف �ع�ى �ا/ارقWن �أولئك �سلوك �بسبب �العدمية�(وغاضب �اعت;:وا ممن

�والوشاية� �أصالة �والتخلف ،
ً
hتأم� �والغباء �بالنفس �ثقة �والوقاحة �والسماجة ،

ً
vواعتد� لطافة

  ).60: ص(من�أجل�الz:»ي�شطارة�باàخرين�تعاوًنا،�والوا�JÁßمتعاوًنا،�وخيانة�كل�JÁßء�

يلعب�دور�الضحية،�( أما�ا/وقف�الذي�يؤرقه؛�فهو�موقف�vحتhل�الذكي�أو�الخبيث�الذي�

: ص(ويتقمص�شخصي�Gا؛�وذلك�ب�Gميش�الضحايا،�ومصادرة�إنساني�Gم�وتحويلهم�إNى�مشاهدين�

265.(  
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  : �عمال��يقاعية

� �الشعري �النسق �ع�ى �كتابWن �بشارة �عزمي �كتب �وهما �لنا" الحديث �الذي �vنشاد " نشيد

�والحب�)فصول (و �بالطبيعة �يحتفي �الذي �سليمان Jللن�� � ��نشاد �نشيد �-ول ��ي �عارض ،

�:Wوهو�_�يستع� �بالرثاء، �مشبعة �بلغة �ولكن �أيًضا، �بذلك �يحتفي �بشارة �عزمي �ونشيد والحياة،

غرا�ي��ي�القدس�والتhل�قالب�نشيد�سليمان�وحسب،�بل�يحرره�من�الزمان�الدي©�Jوا/كان�الج

�الشارون �وسهل ��Gا �إNى�.. ا/حيطة �ويافا �حيفا �من �السوري �الساحل �طول �ع�ى �يمتد �مكان إNى

��ي� �القائمة �vستعمارية �الحدود �ف�hتنعكس �الhذقية، �ولغاية �بطرطوس �مروًرا �وبW:وت صيدا

� �-دبي �)5(نصه �شعًرا �ليس ��يقا�ي �النّص �وهذا �توصيف�–، �الكاتب �يفضل �هو�) هكما وإنما

�) إيقاعية( �ذاGÀا �مع �الذات �حول ��يقاع �مكان �ع�ى �و-سطورة �الحلم �النشيد�) 6(ترتب وهذا

يعكس�صراع�أجيال�مع�النص�الذي�لسليمان�الذي�يعت;:ه�ا/ؤلف�من�تراث�البhد،�وليس�من�

  ).7(أم�فاطمة�) عناة�الكنعانية(الطارئWن�علGRا؛�فالحبيبة�هنا��ي�

احه�-ول�هويته�الفلسطينية�بوضوح�من�خhل�انبثاق�الذاكرة�ال�JKيكشف�الكاتب��ي�إصح

�طمرGÀا� JKال� �وبحGÀ:Wا �والحولة �والقدس �ويافا �حيفا �الحميمة �ا/دن �قلGÓا ��ي �تخªzن �زالت ما

� �القديم �باسمها �حّية �وجدانه ��ي �بقيت �ولك�Gا ��سرائيلية، �الحولة(السلطات �م��aÁ) بحW:ة JKال

�و  �سطحها، �ع�ى �ا/سيح �-رض�السيد �تنب�Gا JKال� �الذهبية �وسنابله �عامر �ابن �مرج سهل

  .الفلسطينية

�ا/لونة �البيئة�الفلسطينية�ا/تنوعة �حضور �مع �يتناغم �العربي ��صحاح�. والحضور ��ي يقول

تحضر�للقياه�/ بعد�كل�شتاء�سùيٍّ / و�ي�بيارات�أريحا/ �ي�كروم�الجليل/ وي¯ªل�/hقاتي" الخامس

/ الجداُر�/ويبدو�عارًيا�رمادًيا/ �ي�بhد�الشام/ وتزهر�لفراقه�البادية/ ردن�ي�فلسطWن�و- / -غوار

من�Æي�النصارى�إNى�/ ونجول�بWن�أزقة�القدس�القديمة/ يقابل©��Jي�يافا�و�ي�حيفا/ يغسله�الشتاء

فضاء�رائحة�/ -زقة�خالية�من�حرس�الحدود/ من�باب�الخليل�إNى�باب�العمود/ حارة�السعدية

/ بكعٍك�بكنافة�صباحية/ وبسوق�الحميدية/ يصل�القدس�بالقصبة�النابلسية/ عقودالتوابل�وال
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نبحر�/ وأسوار�صيدا/ بWن�أسوار�عكا�وصور / ع�ى�سطح�قارب�صيد/ وموعدنا�مساًء�مع�قشعريرة

  ).58: ص/ (ونرسو�حيثما�شئنا/ ع�ى�طول�سواحلنا

� �يقوله �ما �كل �هذا �لنا(وليس �الذي �vنشاد �اسقاطات) نشيد �العقل��فهناك �تشمل متعددة

العربي�السل��Jتجاه�كل�ما�يحدث،�وهناك�حفر��ي�ذاكرة�ا/كان،�بحيث�_�تتبقى�قرية�أو�بلدة�أو�

  .حارة�إ_�وذكرها،�كأنه�يؤكد�باستحضارها�وجوًدا�_�يمكن�إلغاؤه

  : فصول 

دار�فصول�هو�العمل�vيقا�ي�الثاني�لعزمي�بشارة،�وقد�صدر�عن�ا/ركز�الثقا�ي�العربي��ي�ال

تحدث�فيه�عن�قضايا�شبGRة�/ا�كان��ي�نشيد�vنشاد،�مع�جرعة�من��2009البيضاء�GØاية�عام�

  : الحب�الواضحة

لكن�بواحدة�/ فانا�يا�سيدي�سهُل�التعلق�/ لسُت�أفقه��ي�الحّب�تعميًما�و_��ي�الهوى�جمًعا

�اعشقها �حWن �ويخصنا�-مر/ محددة J©وتخّص� �ُح�J/ وأخصها �_�اروي�/ _�اعرض : ص(مغامرة

ن�حبه�  ).62
َ
فهو�_�يحب�إ_�واحدة،�و_�يتسع�قلبه�لسواها،�فهو�و�ّي�مخلص�_�يخون،�كما�أ

  : ليس�مادًيا�جسدًيا

"aÄحب�امرأة�يجعلها�غاية�-رِب /  ليس�الهوى�نواَل�إربة�من�أن� �واحدة�/ لكنَّ من�Gáوى�يحبُّ

كاد��أموُت 
َ
زِهق�ُ�الروَح�عند/ ويتّيُم،�فاكتب�إني�أ

ُ
  ).64: ص(وبعده�طعَم�الحياِة�أفقده�/ الفراِق �وأ

�وثقافة �و�ي �عنده �يفهُم : "والحب _� �يحبُّ _� �يحبُّ ... مْن _� �الحياة/ من �يحّب أو�يحGÓا�/ _

�يفرُح�ويغضب/ _ن�طريقته�ليست�طريق�Gا/ بطريقته�فقط،�ولك�Gا�_�تبادله�الحبُّ  من�/ من�يحبُّ

،�106: ص(من�يحب�يحيا�بحب،�هذا�يصّح�ب�hريب��/يحّب�يعرف�قيمة�الحقد�ونادًرا�ما�يحقد

107.(  

  : والحب�عنده�خيال�يحلق��ي�ا/دى،�ليصل�حّد�الت�JÁßhأو�التما�ي�لحظة�اللقاء�الحميم

�ح�aKتنبت�له�أجنحة/ ح�aKنت�aÁßhبWن�أيدنيا/ أن�يدوم�العناُق / الحب�عندي" تحملنا�/ ويمتدُّ

�ا/دينة �ع;:�الحدود/ فوق ق
ّ
�دو / وتحل �السلوكترفرف �قواعد �فوق �اكz:اث �الهموم�/ ن وتطوي
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�الرتيبة �وvهتمامات  /السقيمة
ٌ
�نسمة �الُقبلة �يخفُق / وان �قلٌب �عاصفة�/وللنسمة �القبلة وان

وأن�نسz:�ي�مًعا�كما�/ أن�نخوض�-ثW:�الندّي / الحّب�عندي�ان�نمارس�هذا�البحر�النقيَّ / وأمواُج 

  ).128�،129: ص(غرقنا�سوية�

  : لغته�وأسلوبه

�إ �-خرى ��ي �vغz:اب �شا�Gا �قد �لغته �فإن �مغz:ًبا، �الكاتب �كان ��ي�) 8(ذا �التماثل فهناك

يعلم�الجنود�ع�ى�الحاجز�ان�سيارة�vسعاف��ي�طريقها�: (الذي�يثW:�الدهشة) الجناس(ا/فردات�

� �مريًضا �تحمل �ا/ستشفى �ا/كثفة(إNى �)للعناية �السيارة �تفتيش �قرروا �ولهذا �مكثفة(، ) بعناية

�ال( �)8حاجز�رقم �نحو�قوله �اخرى �لغات �من �كلمات �استخدام ��ي �وهو�جريء الع;:ية،�) اخورا(،

� �الخلف، �إNى J©واتش(وتع� �بوينت �) وتشيك �الحواجز، �تراقب �غW:�حكومية �منظمة J©ص(وتع :

م�لغته�بشعر�تراثي�أحياًنا�نحو�قول�بديع�الزمان�الهمذاني)269   : ،�ويطّعِ

�معناها�عبوُر �������إذا�الدنيا�تأملها�حكيٌم��������   تبWّن�انَّ

هناك��ي�هيك�أربع�بنايات�لصق�بعض،�ابنه�هناك�بتعلم�إن�شا�: " والعامية�بارزة��ي�حواراته

ك�جيب�حرس�الحدود�باستمرار� ِ
ّ

) 18�،19: الحاجز،ص(هللا�يكون�فالح�مثل�أبوه،�هناك�هنا�يمك

يصبح�ظل�) حب��ي�منطقة�الظل(وهو�يتhعب�بالكلمات�فيولد�معاني�جديدة�نحو�قوله��ي�رواية�

وvستطراد�) 7: ص(السيد،�السيد�ظل،�وعبد�السيد،�السيد�عبد،�وأزمة�الهوية،�هوية�-زمة،�

�وهناك�اقتباس�من�القرآن�الكريم،� �الثانية�أظهر، ��ي �ولكن �روايته، ��ي �شديدة�الوضوح ظاهرة

�ي�هوا: ول�عمر�لدنياكما�يوجد�هناك�إسفاف��ي�الحوار�نحو�ق)  145: ص(ومن�العهد�القديم�
ُ

: ك

  .،�وهو�مغرق��ي�تحليhته،�بحيث�يستق�JÁîأجزاء�الحدث،�أو�معاني�الكلمات�ومزيداGÀا214: ص

نشيد�vنشاد�الذي�(ولغته��ي�النظم�_�تختلف�ع�Gا��ي�الن:،�فمن�تhعبه�بالكلمات�قوله��ي�

�) لنا J©حقن� �الذي �التhعب �هذا �من �تعبُت �_ني �الكذب، J©يتعب� �يعد �من�.. بهلم �ارفع التلفيق

�ليس� �والوجود �ويتشهد �ويشاهد �يشهد �وا/شهد �أسوى، �والتسوية �اوفق، �والتوفيق العناد،

بالضرورة��ي�الوجد�والوجدان،�بل��ي�ا/وجود�و�ي�مجرد�الوجود�أيًضا،��ي�كل�متحقق�حقيقة،�

  .113: وما�دمُت�أتنفس�فأنا�أتنفس،�ص. والحقيقة�نسبية
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زمي�بشارة�الكتابية�تحتاج�إNى�بحث�مستقٍص،�وهذه�الدراسة�ان�كل�مفردة�من�مفردات�ع

  .تؤشر�إNى�هذه�ا/فردات�ولك�Gا�_�تستقصGRا،�_ن�طبيعة�هذه�الدراسة�محكومة�بعدد�الكلمات

  .لقد�قال�عزمي�ما�اراد�ان�يقوله،�وقد�افلح��ي�توصيل�ما�اراد�إNى�حد�ما،�وهذا�يكفيه

  : الهوامش

�الكابوس. د .1 �رواية �دراج، �الحواجز�فيصل �بhد ��ي J©الفلسطي . www.addustour.com�

 م12/2005/ 2صحيفة�الدستور،�

 . com48www.arabs. : صحيفة�الرأي�-ردنية .2

3. � �مجلة �الظل، �منطقة ��ي �حب �هللا، �عطا �نظرالياس �وجهات �القاهرة، ،28� ) مايو(أيار��

2007. 

 .ا/صدر�السابق .4

5. � �-وسط، �الشرق �الشعر، �ويكتب �عاشق �بشارة، �عزمي �جروس، www.al-سعاد

 akhbar.com. 

6. � ��الوطنصحيفة �الذات(القطرية �الصغW:ة،�.. حوار �حقائقنا �إNى �ا/قدس �حواف من

7/5/2008. 

7. vم2008/ 6/ 7 -ردنية�الغدنشاد�الذي�لنا،�صحيفة�محمد�جميل�خضر،�نشيد�. 

  . www.addustour.com  ) فصول (فيصل�دراج،�عزمي�بشارة��ي�كتابة�الجديد�. د .8
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  www.addustour.com  فيصل�دراج�. د .1

 . akhbar.com-www.al سعاد�جروس�الشرق�-وسط� .2

 .م17/5/2008قطر�الدوحة،�/ الوطنصحيفة� .3

 . ww.alghad.comw محمد�جميل�خضر،�نشيد�vنشاد�الذي�لنا،�صحيفة�الغد� .4
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 .م2/12/2005 الجمعة
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 .2007أيار�مايو�

 .   www.arabs.48.السخرية��ي�رواية�حب��ي�منطقة�الظل .9

 .ا/وقع�vلكz:وني. :وتبW/رويz:ز��-وكالة�-نباء .10

 . ww.addustour.comw فخر�الدين�فياض،�قراءة��ي�فكر�عزمي�بشارة� .11

  48ww.arabs.w  أحمد�أبو�حسWن،�من�شظايا�رواية�إNى�شظايا�مكان .12

 .6/4/2007،�دستور الحب��ي�منطقة�الظل،�/ طلعت�شناعة .13

  .20: ،�ص2582العدد��11/4/2007-ربعاء�/ ا<ستقبل/ مو�aÁÂبرهومة� .14
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  الوطن،�ا<رأة�والF-اث�"ي�شعر�فاروق�موا���

  وتد/شفاء�كتاني    

  الذاتّية �ديب س,-ة

 تعليمه أن«a حيث�،الغربية باقة قرية �ي 11/10/1941 �ي مواJÁÂ فاروق والناقد الشاعر ولد

 ثم ،العربية للصحف مراسh شبابه مطلع �ي عمل .الطيبة �ي الثانوي  تحصيله أكمل ثم ،vبتدائي

 ع�ى أحيل حaK مختلفة، دارسم �ي والثانوية و�عدادية vبتدائية ا/دارس �ي�التعليم مهنة مارس

 باقة �ي" القاسمJ" أكاديمية �ي محاضًرا يعمل يزال _ ولكنه ،1996 أيلول  من ابدءً  التقاعد

  .درجة�بروفيسور�من�مجلس�التعليم�العاNي ع�ى مؤخًرا حصلقد�و  الغربية،

�م -وNى الجائزة ع�ى صغره �ي حصل  تحصيله أكمل. 1967 مطلع �ي الكريم القرآن سابقة�ي

 إيhن، بار جامعة من والz:بية العربية اللغة موضو�ي �ي البكالوريوس شهادة ع�ى فحاَز  الجامÏي

 شاكر بدر عند الشعر لغة" موضوعه وكان الجامعة نفس من ا/اجستW: شهادة ع�ى حاز كما

  . سوميخ ساسون  ال;:وفيسور  إشراف تحت ،"القديمة ا/صادر بلغة وصل�Gا السياب

اعر قدم
ّ

 مدرسة شعراء حول  العربي -دب �ي أبيب تل جامعة �ي الدكتوراة أطروحة الش

 ،"العربي الشعر �ي الديوان مدرسة: "عنوان تحت شكري، الرحمن وعبد ازنيوا/ العقاد: الديوان

   .بيلد ماتي الدكتور  بإشراف

 ،)1984 سنة من بدًءا( حيفا جامعة �ي العربية اللغة قواعد م�Gاج إعداد لجنةعمل�كعضو��ي�

 لشؤون لعلياا اللجنة �ي وعضًوا العربية، للمدارس والz:اث العربية اللغة م�Gاج لجنة �ي وعضًوا

 -دب دائرة �ي وعضًوا إسرائيل، �ي والفنون  للثقافة الشع�J ا/جلس �ي عضًوا وكان العربية، اللغة

 سنة من بدًءا( الكتاب مجلس �ي وعضًوا الثقافة، /جلس العربي القسم �ي عضًوا كذلك وكان

1992 aKشغل وقد. 1)2000 سنة وح JÁÂاتحاد ضمن العرب الكتاب رابطة رئيس منصب موا 

 وعند. العامة �دارة �ي الوحيد العربي ا/مثل وكان ،)1995-1982( البhد �ي الكتاب رابطات

                                                 
 .31�،7.مج،�3فصلية�أدبية�ثقافية�: مجلة�الشرق . 1
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 من ابدءً  ويشغل كما ،)1993-1980( فيه الرئيس نائب فاروق شغل" العرب الكتاب اتحاد" تأسيس

  .1لغاGÀم اختhف ع�ى الكتاب نقابة رئيس نائب منصب 2003 سنة

 ،)1980- 1978(  -العرب الكتاب رابطة مجلة -" مشاوير" مجلة تحريرب قام التحرير، مجال �ي

" 48" مجلة تحرير مجلس �ي وعضًوا ،)1993-1990" (الجديد" مجلة تحرير هيئة �ي عضًوا وكان

للغة�العربية�وآدا�Gا��القاسمJ مجمع�مجلة و�ي" مواقف" مجلة �ي التحرير أسرة أعضاء أحد وهو

   .גגالكتاب��ي�إسرائيل��،�و�ي�مجلة�نقابة"ا/جمع"

 الحركة مؤسJÁÔ من فكان كثW:ة، Gáودية عربية حلقات �ي سياسية نشاطات /واJÁÂ تكان

 إNى الحديث الشعر إدخال �ي بارز  أثر واJÁÂ/ كان. ا/ركزية اللجنة �ي عضًواو  للسhم، التقدمية

 �ي" أعماله باكورة صدرأ عندما 1971 عام منذ واNىتت زالت فما الشعرية مجموعاته أما. ا/دارس

��2"القطار انتظار �بديوان �الناس"وان�Gاء  شعرّية ومهرجانات ندوات �ي شارك وقد. 2010-" أحب

 -دبي النقد اتمؤتمر �ي�مؤتمر�سوسة�النقدي��ي�تونس،�و�ي�و الثقا�ي لندن مهرجان م�Gا عديدة

  .3شعرّية بقراءات مصر �ي الدوNي الكتاب معرض �ي مشاركته�ي�و -ردن، �ي الW:موك جامعة �ي

وله�ديوانان�يضمان�مختارات�. العربية إNى الع;:ية من ا/عروفWن ا/z:جمWن أحد مواJÁÂ. د يعت;:

 .من�شعرة�مz:جمة�إNى�الع;:ية

 متمّرس وناقد ،بارز  وشاعر ،جادّ  باحث فهو وا/واهب، vهتمامات متعّدد أديب�مواJÁÂ فاروق

 تأليف �ي موا�JÁÂشارك. -دب مجا_ت �ي الدراسات من العديد لهو  متمªWّ، وكاتب ،بارع وقاّص 

 العربية، القواعد وكتب والن:ّية الشعرية النصوص تحليل نطاق �ي vنتشار واسعة مدرسّية كتب

                                                 
1 .� �ين�عمر�مصالحة، �العربي �والثقا"ي ��دبي ��بداع �"ي �والرياضة �الثقافة �وزير�العلوم �بجائزة الفائزون

 .11،�ص�2008-1988لسنوات�ا
�الشرق . 2 �ا/جلد: مجلة �الثالث �العدد �ثقافية، �أدبية �8 ص ،31 فصلية ،JÁÂموا� �فاروق �وأصداء؛ : أضواء

 .119،�ص�كانت�مÚي...حواراتمواJÁÂ،� ؛�فاروق10 - 9ص. دراسات�"ي�أدب�فاروق�موا���
 .26ص�, دراسات�"ي�أدب�فاروق�موا���: أضواء�وأصداءمواJÁÂ،� فاروق. 3
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،�ف�hبدع�أن�يحصل�ع�ى�جوائز�تقديرية،�م�Gا�جائزة�توفيق�زياد،�التعليمّية ا/عاهد �ي كما�دّرس

  .2005 وعام ،1989 عام الثقافة وزارة من ل�بداع التفرغ جائزةو 

  :�دبّية الشاعر أعمال

 النقدّية و-عمال والقصصية الشعرية -دبية �صدارات من العشرات مواJÁÂ فاروق للدكتور 

 البhد �ي -دبية وا/جhت الصحف �ي الشعرية والقصائد ا/قا_ت ومئات وvجتماعية، والبحثية

  :1التاNي النحو ع�ى إصداراته تقسيم ويمكن الثقافية، الحياة �ي جادة اماتإسه له وكانت والخارج،

    :أعماله�الشعرية

                           .2010 الهدى، مطبعة :الغربية باقة  .الناس أحب .1

  . 1999 الشفق، دار�:قرع كفر .)للع;:ية مz:جم( .تفهم لم ال|� ±حزانا .2

  . 1979 -سوار، منشورات :عكا. وا<مات الحياة عتناقا .3

 وكذلك -وNى الخمس ا/جموعات وتضم) -ول  ا/جلد( .الكاملة الشعرية ±عمالا .4

  . 1987ن،�.د: القدس .التعب شذور  من مجموعة

  . JÁß 2005ء، كل مكتبة�:حيفا .)مجلدان( .الكاملــة الشعرية ±عمالا .5

  . 2001 -طفال، أدب مركز�:الناصرة .)للصغار أشعار( .وأناشيد غاريدأ .6

  . 1979 -سوار،�:عكا .)للطhب شعر( .vفاق إlى .7

  . 1998 الكاتب، بيت�:الناصرة .)نبضات( .والضوء خاطرتي .8

  . 1989 الشفق، دار :كفر�قرع. الZxر من الخروج .9

  . 1974 -هلية، ا/طبعة�:طولكرم .العناق غداة .10

  . 1971 ا/طابع، عمال جمعية�:نابلس .القطار انتظار "ي .11

  .1993 الرسالة، مطبعة�:القدس .فراقال بعد قبلة .12

                                                 
أضواء�؛�فاروق�مواJÁÂ،�13-10ص�. صورة�الشهيد�الفلسطي���"ي�أشعار�فاروق�موا���ع�ي،� لدون�الشيخخ. 1

؛�10-5ص��.بيبليوغرافيا�فاروق�موا���مواJÁÂ،� ؛�فاروق113- 84ص��.دراسات��ي�أدب�فاروق�مواJÁÂ: وأصداء

�،JÁÂي...حواراتفاروق�مواÚ55ص��.كانت�مJÁÂ؛��موقع�فاروق�موا : www.faruqmawasi.com. 
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  . 1996 الفاروق، دار�:نابلس .�سماء معناها فقدت <ا .13

  . 1993 الرسالة، مطبعة�:القدس .البعد قبل ما .14

  . 1977 الشعب، مكتبة�:قاسم كفر .وط�� يا .15

  .2010, ספרא הוצאת :אביב תל .אליך באתי .16

  .1989, הוצאת אלהודא: כפר קרע. העצבונים שלא הובנו .17

  :راساته�النقديةد

  .1991ن،�.د: القدس .)نقدية مواقف( .أدبيات .18

  .1995،�العربية الثقافة دائرة إصدار :الناصرة .الديواني,ن أشعار .19

  .2005،�القاسمJ أكاديمية: الغربية باقة .وجمــرة تمــرة .20

  .1986ن،�.د: القدس .)طبعات 5( .الحديث الشعر "ي الَج�¨ .21

  .1986ن،�.د: القدس .)تطبعا 4( .الحديث الن.- "ي الج�¨ .22

  .1992 ،آسيا دار�:الكرمل دالية .الحديث العربي �دب "ي وأبحاث دراسات .23

  .1984ن،�.د: القدس .الفلسطي�� الشعر "ي دراسات و�شعاع، الرؤيا .24

  .1979،�حيفا جامعة: حيفا. مجدًدا شاعرا الصبور  عبد صnح .25

  .1976ن،�.د: سالقد .ا<حRي الشعر "ي ونقد عرض .26

  .1996،�مواقف مجلة إصدار�:الناصرة .الحديث الفلسطي�� الشعر "ي القدس .27

  .2010 الفلسطينية، الثقافة وزارة :هللا رام  .الحديث الفلسطي�� الشعر "ي القدس .28

  .1996،�الفاروق دار�:نابلس .وشاعر قصيدة .29

 :الناصرة. 2.ط�.1993،�الرسالة مطبعة�:القدس .السياب شاكر بدر عند الشعر لغة .30

  .2006،�حكيمال مطبعة

  .2009،�كريم - الهدى دار :قرع كفر .شعره "ي قراءات: درويش محمود .31

للغة�العربية��القاسمJ مجمع�:الغربية باقة .)العربي -دب �ي دراسات( .ا<حار نبض .32

  .2009 ،وآدا�Gا
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 النيل GØر مركز :القاهرة .2.ط. 2001،�العربية الثقافة دائرة�:الناصرة .النجمة هدي .33

 .2008 للنشر،
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ا/دارس�وا/عاهد��ي�النحو�والصرف�و�ي�اللغة�والتعبW:،��كتب�كثW:ة�أخرى�لطhب وله�كذلك

   .وذلك�ضمن�عمله��ي�لجنة�ا/ناهج

  أدبه "ي الرئيسّية ا<حاور 

�الدارسWن �أحد �وصفه �كما �فهو ،JÁÂموا� �فاروق �اهتمامات �أبرز  شاعر" :ُيعت;:�الشعر�من

 والحب -لم اعرش والزيتون، والقمح والقرية والريف والz:اث، وا/حراث والبيادر الساقية

  .1"الشهداء وشاعر والطفولة وا/رأة و�لهام،

  :1وإنسانّية وطنية ،ذاتية :كثW:ة،�يمكن�اخªzالها��ي�ثhثة�اتجاهات شعره مواضيع

                                                 
فصلية�أدبية�: مجلة�الشرق ؛�15،�صورة�الشهيد�الفلسطي���"ي�أشعار�فاروق�موا���ع�ي،� خلدون�الشيخ. 1

 .26�،37 .مج،�4 ثقافية
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�إNى� الذي البعد و�ي ،ذاتّيةال ائرةالد - �أقرب �الذات �فالتعبW:�عن �ذاته، �الشاعر�عن يع;:�فيه

� �وقد �التلقي، ��ي �والحميمية �مع�التواصل �يتما�ى �البعد �هذا �خhل �من �نفسه �القارئ يجد

  .القصيدة

 تجربتـــــه �ـــــي يعتمـــــد فالشـــــاعر عميًقـــــا، فلســـــطينًيا بعـــــًدا القـــــارئ  يجـــــد أن وفGRـــــا�،وطنّيـــــةال دائرةالـــــ -

 تضـــــحياGÀم فيصـــــّور . -ذى مـــــن الفلســـــطي©J الشـــــعب يتجّرعـــــه مـــــا فـــــيحس ا/ع©ـــــa، ع�ـــــى الشـــــعرية

 -مــل معــاني كــل تحمــل قصــائدهف الــوطن، إNــى vنتمــاء ر صــو  أمامنــا ;:زـوُيــ ،ومواجهــاGÀم ونضــالهم

 معان من إلينا ساق ما خhل من وvلªzام vنتماء روح،�وتتجّسد�-رض وعشق للوطن وvنتماء

  .الحياة وديمومة البقاء أجل من سامية،

 والحب الخW:ك ظhل من الكلمة تسبغه وما) �نسان( كلمة ومن�خhلها�تz:ّدد ،نسانّية� ئرةالدا -

ا إحساًسا الشعراء أك: من موا�JÁÂولعّل  والسلم، والعدل
ً
� وصدق �تصوير  شعبه واقع�ي

 بالحب �نسانّية ارتباط إNى ويدعو شمولّية، إنسانّية تربية إNى قصائده �ي يدعو فهو ،ا/أساوي 

�هر ظام نفي إNى يدعو متعصب، غW: إنساني صعيد ع�ى شعبه قضايا عن يتحدث إنه والسhم،

  . 2الحقد

ل :وتتجّسد�فيه�-بعاد�الثhثة�،�هو�عنوان�ديوانه�-ول "�ي�انتظار�القطار"
ّ
البعد�الذاتي��يتمث

a©بمع� vالشاعر ف ،نتظار� �ينتظره �vنتظارأمر�جلل�الذي �أصعب �وما ،� �أو�، انتظار�الحبيب

  .ما�إNى�ذلك�الخhص�أو�اللقاء�أو 

a©ي�العنوان�يكون�بمع��J©الوط�a©قافلة�(عودة�القافلة��ظار انت�وا/ع�J©القطار��ي�ا/عاجم�يع

قاذورات�يخلص�-رض�مما�علق��Gا�من�الذي�،�وقد�يكون�انتظار�القطار�بمع©�aا/طر�)الجمال

فقد��وا/ع©��aنساني�هو�انتظار�التحرر،�أو�انتظار�غودو،�أو�انتظار�_�نخرج�به�من�طائل، .وأدران

  . العبث،�أو�ربما�الخhص�يكون 

                                                                                                                            
�- مجلة�مواقف؛�42،�كانت�مÚي...حوارات؛�فاروق�مواJÁÂ،�56،�أقواس�من�س,-تي�الذاتيةمواJÁÂ،� فاروق. 1

 .52/53�،64 سسة�ا/واكب،�أدبية�ثقافية�عامةمؤ مجلة�
2 .�،JÁÂأضواء�وأصداءفاروق�موا: �،JÁÂ248دراسات��ي�أدب�فاروق�موا. 
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�تقّدم،تتنّوع مواJÁÂ فاروق عاتموضو  �كما �الحا/ة،��الذاتّية بWن ، �والرومانسية والوجدانّية

 والقضايا قصائده، �ي ومركزي  أساJÁÂ هاجس الوط©J الهّم  .و�نسانية والسياسّية الوطنّية وبWن

 وصخورها بz:ا�Gا وتمسكه لÊرض وعشقه حبه ويتج�ى اهتماماته، تتصّدر والوطنّية القومّية

ى�و  الفلسطي©J، با_نتماء والعميق الوا�ي وإحساسه تراثنا إNى وانجذابه وصبارها وGØاوزيت
ّ

تتج�

 تمتاز الJK ،)انظر�ا/لحق-فلسطي©J ح�J( قصيدته �ي صورها وأب«a أز�ى �ي ا/توثبة الشعرّية روحه

 الشعرية وبالصور  و�نساني الوط©J بالبعد غنّية و�ي اللفظ، وجزالة والطhوة والّرقة بالجمال

  :فGRا يقول  الخhبة،

  1"الشوق�يحدو�إNى�ح��Jفلسطي©����������Jي;:ي©J الشوق  وليس أرJÁÚ -رض"

 هآ_م قصائده �ي ويحكي وعذابه، شعبه معاناة ويعيش و�نسان، الوطن هموميصّور� الشاعر

�ذ قصائده و الحيارى، وللناس للمرأة والعشق الحب كلمات ويطرز  ،هوجروح هوأوجاع لك�إNى

 الوطن �ي والرسوخ والثبات البقاء مسألة فيه�تعالج �ي�نفس�الوقت�الذي�مع©a من أك: تحمل

aK2ا/مات ح .  

ت
ّ
 و-نس والعذوبة والجمال الرقة له تع©J ف«J ،موا�JÁÂشعر  �ي واسًعا حªًWّا -نaÄ احتل

 مع©a الرجل تعطي الJK -ّخاذة الوجدانية ا/شاركة و�ي النفس، نع يسّري  الذي العذب والصوت

  . 3التكامل

ى
ّ

 مباشرة بصورة" فلسطWن" كلمة ذكر خhل من الشعرية كتاباته �ي الفلسطينّية الهوية وتتج�

 إبراز ع;: الفلسطينية وا/واقع -ماكن ذكر ،�أو�من�خhلوالهوّية vنتماء لتأكيد مباشرة، غW: أو

  الJK ا/أساة تبيانو  هجورةا/و  هدمةا/ قرى ال وصف خاصة باrلم، ت�JÁ الJK النغمة
ّ
 بالشعب تأ/

،J©برثاء�الفلسطي� �اهتمامه ��ي �الفلسطينّية �هوّيته ى
ّ

�تتج�  الوطنية الشخصيات بعض كما
                                                 

�الشيخ. 1 � خلدون �موا���ع�ي، �أشعار�فاروق �"ي �الفلسطي�� �الشهيد �60-55 .صورة �؛ ،JÁÂموا� أضواء�فاروق

 .105 ،دراسات��ي�أدب�فاروق�مواJÁÂ :وأصداء
 .104�،25. س.م. 2
� فاروق. 3 ،JÁÂالذاتيةموا� �س,-تي �من �أقواس ،57� ،JÁÂموا� �فاروق �وأصداء؛ �فاروق� :أضواء �أدب �"ي دراسات

 .38 ،كانت�مÚي...حوارات؛�فاروق�مواJÁÂ،�26 ،موا���
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�خhل�.الفلسطينية  ،"الشهيد: "نحو الفلسطينية )ا/وتيفات( ا/z:ددات بعض ع�ى الz:كªW أو�من

�الف". الفلسطي©J العلم" ،"-رض" �الهوّية ى
ّ

�تتج� ومعالجته� الن:ية، كتاباته �ي لسطينّيةكما

  . 1الفلسطينية ºثار ع�ى للحفاظ ودعوته الفلسطينية، لÊغنية النقدّية

�با/ضامWن ق
ّ
�يتعل  ولك�Gا -حداث، واقعّية بسبب�الفهم سهلة -وNى للوهلة تبدو إGØّاف ،فيما

م فh وهادفة، متأّنية قراءة كل مع جديًدا بعًدا تعطي
ّ
سل

ُ
 وإّنما�تتكشف -وNى، القراءة من انفسه ت

�القراءة�نسانّية� أو فلسفّيةال أو سياسيةال بعاد- �معاودة  خصوصية ذات ونصوصه. 2بعد

 وبكاء وأنWن، وشجن وشوق، وحزن  وفرح، وحزن  وأمل، ألم فGRا مألوفة، غW: ومتفّردة متمªWة ورؤية

 ا/هدمة قرانا أطhل ع�ى ونواح لواحد،ا والخندق والدرب القلم ورفاق و-صدقاء الشهداء ع�ى

  .3بالحياة وتمّسك وا/وت والغ;ن والظلم للقهر وتحٍد  وا/هجرة،

� مؤلفاته �ي  كتابه فيتحّدث أدبّية، قضايا عدة ويطرح اجتماعية أمراض عدة يعالجالن:ّية

 ا/بدع كتبي ومaK وكيف -دبي، النص وسر -دب، �ي والعلمّية وا/عرفة الذوق  عن" أدبّيات"

 سرقاتال وعن وال¯:جسّية الجديدة القصيدة ويتحّدث�عن بالجمهور، -ديب وعhقة يكتب، و/اذا

  . 4ا/واضيع من ذلك�وغW: . والعامّية الفصÃى عن وكذلك ،-دبّية

  أدبه "ي الفنّية الجوانب

 ع�ى والثورة والقضية والوطن والقرية والطفولة وا/رأة والجمال الحب شاعر هو مواJÁÂ فاروق

ها ،�ي�قصائد�الحياة وقصائده والقمع، والظلم القهر
ّ
hالبساطة معظمها ع�ى غلبتو  ،بحلوها�وم 

ف�الرموز  ،"ا/متنع السهل" وتتم�ªWّبأسلو�Gا ،و-داء الصياغة �ي
ّ
 التاريخّية و-ساطW: والشاعر�يوظ

 أو أسطوري، أو تاريùي هو ام الرموز  من .البhغية وا/حسنات والتشبGRات vستعاراتيستخدم�و 

 ا/شحونة والقوة والتوتر التكثيفب يتم�ªWّأسلوبه�كذلك .مستجد فلسفيومنه�ما�هو� فولكلوري،

                                                 
 .2�،77. بية�ثقافية�شهريةمجلة�أد: الفكر�الجديد؛�57،�أقواس�من�س,-تي�الذاتيةمواJÁÂ،� فاروق. 1
2 .�،JÁÂد :أضواء�وأصداءفاروق�مواJÁÂ31،�راسات��ي�أدب�فاروق�موا. 
3 .�،JÁÂ105،�.س. مفاروق�موا. 
 .11،�صورة�الشهيد�الفلسطي���"ي�أشعار�فاروق�موا���ع�ي،� خلدون�الشيخ. 4
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�ومرونة شعرية صياغة ع�ى الفائقة القدرةبو  ،وvنفعا_ت �وشفافّية �ببساطة �لكن . 1عميقة،

� �شارة وتجدر � التفاؤلية الرؤية إNىكذلك JKمع�ئدقصا معظم �ي نجدهاال� �تنسجم �رؤية �و�ي ه

�للحياة �وحبه  �ي عنوّ ف ومضموًنا، شكh القصيدة بنية �ي التطور  الشاعر واكب وقد. إنسانّيته

  .2عالية بتقنية الشعري  النص كتابة

 وعذوبة اللفظ وجزالة -داء وشفافّية العاطفة وجيشان -سلوب بوضوح موا�JÁÂشعر  يمتاز

 الفقري  العمود هو العفوي  التعبW:ي  الصدقف الغرابة، عند�ويمتاز�بالبساطة�وvبتعا ا/وسيقى،

 ا/عاني توظيف ع�ى قدرة وله والz:نم، �يقاع ع�ى تتكئ لديه فالقصيدة. قصائده عليه تب©a الذي

 ع�ى وأحياًنا أحياًنا، اللفظ مع©a ع�ى واقًفا ا/ع©a، حسب -فكار وتنامي و-فكار، يتناسب بما

a©مع a©3ا/ع .  

 وكأنه را�ي،غ-وتوبيو  أو الذاتي، السرد أسلوب ع�ى تعتمد فتتم�ªWّبأGØّا�القصصية كتابته أّما

 بداخلها الذي ا/ع©a القصيدة أّدت فإذا. القصيدة يشبه فيما عناصرها وتحتشد السW:ة، من نوع

 ابعيًد  صادق، إنساني حّس  عن تنّم  ومراثيه ،مواJÁÂ شعر �ي هام جانب والرثاء. 4القصة إNى يلجأ _

  فاروق رثى وقد والتصّنع، الزيف عن
ً
hن راشد الشاعر :من كWوشهيد ،الوزير وخليل ،حس 

   .5كثW:ون وغW:هم ،كGÓا محمود vنتفاضة

فون  الذين من مواJÁÂ الشاعر أّن  إNى �شارة تجدر
ّ
 إNى باÝضافة شعره، �ي يلقرآنا التناص يوظ

 جعلت بطريقة فائقة، بمهارة الد_Nي نزياحv  يوظف أن استطاعو  القديم، الشعر مع التناص

 تخلو تكاد _ إذ وأمثلة�ذلك�كثW:ة��ي�شعر�مواJÁÂ،. الوقت ذات �ي ومؤثًرا عميًقا واضًحا التناص

                                                 
1 .�،JÁÂأضواء�وأصداءفاروق�موا: JÁÂ109،�دراسات��ي�أدب�فاروق�موا. 
 .67-52/53�،66مجلة�مؤسسة�ا/واكب،�أدبية�ثقافية�عامة،� -مجلة�مواقف. 2
�زكريا. 3 aيح� � �ا<عاصر-غا، �الشعر�الفلسطي�� �"ي �جإضاءات ،.2، 190،JÁÂموا� �فاروق �وأصداء ؛ : أضواء

JÁÂ112،�دراسات��ي�أدب�فاروق�موا�،JÁÂي...حوارات؛�فاروق�مواÚ127،�كانت�م. 
4 .�،JÁÂي...حواراتفاروق�مواÚ127،�كانت�م. 
5 .�،JÁÂأضواء�وأصداءفاروق�موا: ÁÂدراسات��ي�أدب�فاروق�مواJ، 108. 
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�ع�ى. القرآني والتأثر التناص من قصائده من قصيدة �م�Gا  أنا" قصيدته �ي: ا/ثال سبيل نسوق

  :يقول " الغافقي ومحنة

  الحياة رغا إlى اثن,ن وثاني"

  ..الك�-ياء عند يقول 

  الحسناء زفت ما

yى إRالظنون  مهد ع.  

  .الحياة غار "ي Gثن,ن وأول 

  ).1 جزء ،7 ص ،2005 حيفا الكاملة، ا/جموعة(                   ."�شياء يفلسف

 نص إNى مباشرة القارئ  ينقل حيث الشفاف، التناص هذا -وNى القراءة من يستوعب فالقارئ 

 البيان أن إNى يتنبه ما سرعان ولكن). 40 - التوبة.." (الغار �ي هما إذ اثنWن ثاني" الكريمة ºية

  .1وصاحبه بنبيه ورحمته هللا قدرة ع�ى دليh يثبت أن أراد إنما القرآني

 :مواJÁÂ يقول  ،"أياديكم ع�ى أشد أناديكم" قصيدته �ي زّياد توفيق مع تناصه إNى باÝضافة

  . 2"ايدينا ع�ى ونشد/ايدينا ع�ى وتشد"

 �ي يبحث و_ الكhم، حوJÁß إNى يلجأ _ rّنه ا/متنع، السهل نوع من ف«J الشاعر لغة أّما

 شفافة، متوهجة كلماته فتأتي البساطة، لغة إNى يلجأ بل معقدة، مصطلحات عن اللغة قواميس

 نفس من قريبة وانهدي قصائد فإن ولذلك. زائدة فذلكة أو صناعة دونما الجمال من الكثW: فGRا

  . ع�ى�السواء الناقد والقارئ  العادي، القارئ 

�تقّدم�والz:اثّية القرآنية ا/فردات ك:ة مواJÁÂ الشاعر لدى نhحظ  �ي نستآ rن©J - مثل ،كما

. مختوم رحيق وعد نشرب إذ – ورباع وثhث مث©a أطلقها – اشر كذاب – عجاف مكايد – عينيك

  :يقول  حيث 33- 32 ا/وت حوارية �ي كما àخر حWن من الخطاب لغة إNى الشاعر يلجأ كذلك

                                                 
1 .� ،JÁÂموا� �وأصداءفاروق �مواJÁÂ: أضواء �فاروق �أدب ��ي �دراسات �فاروق184- 183، ،JÁÂموا� �من��.؛ أقواس

 .56،�س,-تي�الذاتية
 .1�،22.ج –رؤى�نقدية��ي�الشعر�والن:��- "ي�ظnل�الحروف��محمود�مر�ي،. 2
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  تندب y فاغرب"

y أبوابك تفتح  

  ساويت وما ساويت من يا

  .1"ا<سمومة شربتك وعفنا عفناك

ف _ حيث ا/وزونة القصيدة ثنايا �ي خاصة جلّية تبدو الحقيقي �بداع مhمح
ّ
 ركاكة، و_ تكل

 تبدو إذ�،الن: قصيدةونادًرا�ما�يكتب�شعره�ضمن�. والتدفق قةالصاد والواقعّية الجمالّية وحيث

  . 2ا/شاعر ويستفّز  -حاسيس يدغدغ الذي الشعر روح داخلها �ي تحمل _ فقط إطار كأGØّا أحياًنا

a©ب JÁÂالقصائد أو الرثاء قصائد وخاصة وا/قفى، ا/وزون  التقليدي النظام ع�ى شعره موا JKال 

 �ي الغالبة �ي التفعيلية فقصائده ا/نثور، والشعر الحّر  الشعر ثم طنية،الو  ا/حافل �ي ُتلقى

  .3تطريب أو إيقاع أي من الخروج إNى تضطره حا_ت �ي يكتGÓا" الن: قصيدة" بينما شعره،

 طريًقا البسيط الz:مªW �ي يرى  أّنه إ_ ا/باشر، -سلوب ع�ى أحياًنا يعتمد الشاعر كان وإذا

 ع�ى اعتمادها قدر الشكل ع�ى تعتمد _ الJK اللغوية النص ببنية Ýيمانه ،فكرته إNى للوصول 

 وا/حسنات الخيالّية الصور  أو و�يحاء، الرموز  خhل من سواء للكلمة، الحقيقية القيمة

  .4البديعّية

� النقد �ي طريقته عن أّما �تسمي�Gا �فيمكن  -كاديمJ من يأخذ منهج وهو -"الوسطي ا/نهج"،

 خhل من استشفها جمالية ذاتية الذو»ي من ويأخذ -حكام، �ي والحذر vستشهاد ي� الدقة

 ا/ضمون  ع�ى يz:كز نقده إن. أحكامه أبعاد ع�ى بطريقة�تحافظ بي�Gما ا/زج إNى عمد وقد التجربة،

                                                 
: أضواء�وأصداءروق�مواJÁÂ،�؛��فا1�،21.ج ،رؤى�نقدية��ي�الشعر�والن:�-"ي�ظnل�الحروف��محمود�مر�ي،. 1

JÁÂ223-222،�دراسات��ي�أدب�فاروق�موا. 
 .54،�صورة�الشهيد�الفلسطي���"ي�أشعار�فاروق�موا���ع�ي،� خلدون�الشيخ. 2
3 .،JÁÂ57– 56،�أقواس�من�س,-تي�الذاتية�فاروق�موا. 
 .2�،189.ج ،اءات�"ي�الشعر�الفلسطي���ا<عاصرإض�يح��aزكريا�-غا،. 4
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 التعبW:ية الصور  ع�ى -ضواء يلقي أن يحاول .. واحًدا نسيًجا يشكhن كلGRما أن مع فالشكل،

  . وا/نطلق والرمز والبث و�يحاء �بداع وع�ى ديدة،الج

 أو رصيد دون  وعبارات كلمات وصف �ي يتبدى والذي" الفضفاJÁÚ" -سلوب مواJÁÂ يرفض

 من أك: آخر أدبًيا نًصا يكون  rن يصلح الذي" الشاعري " -سلوب -سلوب هذا من وقريب. دقة

 عن بعيًدا وافتعال، وضبابية اضطراب من ينشأ�الذي" الغي�J" -سلوبيرفض� ماك. نقًدا كونه

�وا/عرفة التجربة جوهر �من �ويتحفظ  يسوقنا الذي النوع ذلك ،"ا/تكلف البنيوي " -سلوب،

  .1م�Gا" ندوخ" ومربعات ودوائر وإشارات أسهم غاية�منطقّية،�وأدواته إNى يؤدي فh شططا،

�أل ��ي �كلمة �وفنان �شاعر�وناقد، JÁÂموا� �إن �القول �من�يبقى �يمتح �ويظل �مختلفة، �أدبية وان

  .الz:اث�ليعانق�به�الواقع،�ولينطلق�مع�الكلمة�نحو�أبعاد�إنسانية�ووطنية�وذاتية�مًعا

  :خـاتمـــة

�والقّص  �النقد �ميادين ��ي �أيًضا �أفاض �شاعر�وباحث، JÁÂموا� �فاروق �الدكتور يعالج�. فإّن

�وطن �وذاكرة �شعبه �وآ_م �وهمومه �مجتمعه �قضايا �شعره ��ي JÁÂتمتاز�بالبساطة�موا� �بلغة ه

  .والعذوبة�والصدق�العفوي�بعيًدا�عن�الغرابة�و�غراب

يحتّل�الوطن�حªًWّا�كبWً:ا�من�كتاباته�الشعرّية،�فتفيض�قريحته��ي�معالجة�قضايا�الوطن�بلغة�

د�vنتماء�والهوّية�ع;:�التقنّيات�ا/باشرة،�أو�غW:�ا/باشرة�من�خhل�
ّ

تجيش�عاطفة�ووطنّية،�فيؤك

  .از�النغمة�ال�JKت��JÁباrلمإبر 

وا/رأة��ي�-خرى�تشغل�مساحة�واسعة��ي�شعره،�وتنضوي�مع�أغراض�أخرى�تحت�ما�يمكن�

  .تسميته�قصائد�الحياة،�وفGRا�عطش�إNى�الحياة�الوادعة�الجميلة�وإNى�الرّي�والخصوبة

ى�بقدرته�ع�ى�تسخW:�أخ
ّ

رى�لشعراء�ما�يلفت�النظر��ي�شعر�موا�JÁÂثقافته�الواسعة�ال�JKتتج�

  .كبار�مثل�ا/تن��Jوزّياد�ومع�حكايات�من�-ساطW:�والتاريخ�والفولكلور 

                                                 
1 .ÁÂفاروق�موا�،Jي...حواراتÚ168�،169�،187،�كانت�م. 
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  :ملحق

  شعره من نماذج

  فلسطي�� ح��

Jولـــــــــــــــيس�الشـــــــــــــــوُق�َي;:ي©ــــــــــــــــ�JÁـــــــــــــــÚرُض�أر-   Jــــــــــــــى�حّ�ــــــــــــــNالشــــــــــــــوق�يحــــــــــــــدو�إ J©فلســــــــــــــطي  

 
ً
�ا/يــــــــــــــــامWِن    درجـــــــــــــــــــُت�فGRـــــــــــــــــــا�صـــــــــــــــــــغWً:ا�ُرمـــــــــــــــــــُت�مـــــــــــــــــــأثرة �مـــــــــــــــَن�الُغــــــــــــــــِرّ �جــــــــــــــــّدٍ   مـــــــــــــــن�كــــــــــــــــّلِ

ا�بلـــــــــــــــــــًدا
ً
  Nـــــــــــي�حساســـــــــــي©Jرغـــــــــــم�العـــــــــــداِء�فطـــــــــــارت�   شـــــــــــــــــــببُت�فGRـــــــــــــــــــا�أنيًســـــــــــــــــــا�عاشقــــــــــــــــــــ

  بـــــــــــــــــــــــــــــــارك��ـــــــــــــــــــــــــــــــي�تي©ـــــــــــــــــــــــــــــــ�Jوزيتـــــــــــــــــــــــــــــــوني هللاُ    زروُعهــــــــــــــــا�مــــــــــــــــن�جنــــــــــــــــان�العــــــــــــــــدن�أطيGÓُــــــــــــــــا

هـــــــــــــــــــــــــــــــا�غــــــــــــــــــــــــــــــــدٌق 
ُ

  ريِن ـوفوُحهـــــــــــــــــــــا�عبــــــــــــــــــــــٌق��ـــــــــــــــــــــي�عــــــــــــــــــــــّز�تشــــــــــــــــــــــ   أيامهـــــــــــــــــــــــــــــــا�ألـــــــــــــــــــــــــــــــٌق،�عطاؤ

�أوهـــــــــــــامُ    بــــــــــــــــhدي�بــــــــــــــــ�hأهــــــــــــــــٍل�بــــــــــــــــ�hســــــــــــــــكٍن  :قــــــــــــــــالوا   مـــــــــــــأفون  يـــــــــــــا�بـــــــــــــئس�مـــــــــــــا�مكـــــــــــــرتْ

ـــــــــــــــــــــــــدGÀِا كانـــــــــــــــــــــــــت� ّردوها�قـــــــــــــــــــــــــًرى ـفشــــــــــــــــــــــــ
ْ
  وِن مـــــــــــــــــن�بـــــــــــــــــروٍة،�بصـــــــــــــــــٍة،�ميعـــــــــــــــــار�دامـــــــــــــــــ   بَرغ

ـــــــــــــــــى�نظـــــــــــــــــرَت�
ّ
هـــــــــــــــــا�نَزَحـــــــــــــــــت�-أن

ُ
  أمـــــــــــــــــــــــــــــاَم�ناظِرنـــــــــــــــــــــــــــــا�أطـــــــــــــــــــــــــــــhُل�قـــــــــــــــــــــــــــــاقوِن    مئـــــــــــــــــاٌت�مثل

هـــــــــــــــــا
َ
�ســــــــــــــhمي�ع�ــــــــــــــى�أحــــــــــــــزاِن�محــــــــــــــزوِن    أهلنـــــــــــــــــا،�يـــــــــــــــــا�طWـــــــــــــــــَ:�م¯ªِلهـــــــــــــــــا - يـــــــــــــــــا�أهل

ْ
  اقــــــــــــــرأ

  هــــــــــــــــذي�تنــــــــــــــــادي،�وهــــــــــــــــذا�واجــــــــــــــــٌم�دونــــــــــــــــي   مــــــــــا�زلــــــــــــُت�أذكـــــــــــُرهم��ـــــــــــي�الـــــــــــداِر��ـــــــــــي�َحلـــــــــــِق 

�عــــــــــــــــWَن�مهجــــــــــــــــG�ِم �غWـــــــــــَ:�ممنــــــــــــوِن �فقلـــــــــــُت�مــــــــــــن�بعـــــــــــُد    عـــــــــــــــWُن�الغــــــــــــــــزاِل�وكانــــــــــــــــتْ
ً
  :قــــــــــــو_

  ؟"فهــــــــــــــل�Nــــــــــــــَي�ºن�مــــــــــــــن�بــــــــــــــاٍك�فيبكي©ــــــــــــــJ   قـــــــد�كنـــــــُت�أبكـــــــي�rصـــــــحاِب�الهـــــــوى�زمًنـــــــا"

��ــــــــــــي�قلــــــــــــِب�هاجِرهـــــــــــــا �صــــــــــــَهلتْ
ً
��ــــــــــــي�قلــــــــــــِب�مغبــــــــــــوِن    يــــــــــــا�جمــــــــــــرة �شــــــــــــَعلتْ

ً
  يــــــــــــا�عتمــــــــــــة

�نِفـــــــــــــذت��ـــــــــــــي�وجـــــــــــــِه�مغتصـــــــــــــٍب 
ً
�ومـــــــــــــن�ُهـــــــــــــوِن    يـــــــــــــا�نظـــــــــــــرة

ً
ســـــــــــــفا

َ
�خ �GØلــــــــــــــتْ

ً
  يـــــــــــــا�قهـــــــــــــرة

 َáممَضــــــــــــوا�بعيــــــــــــًدا،�وكـــــــــــــان�الكــــــــــــرُم�حـــــــــــــادG    ًرا�ع�ـــــــــــــــى�ظمـــــــــــــــٍأ�خمـــــــــــــــًرا�كَمســـــــــــــــنوِن
ْ

  ســـــــــــــــك

ُب�ذنــــــــــــــــــGÓُُم�َحْيـــــــــــــــــــًنا�ع�ــــــــــــــــــى�حــــــــــــــــــWِن    العبــــــــــــــــــــُد�سيـــــــــــــــــــــُدهْم،�وا/ــــــــــــــــــــوُت�عّمــــــــــــــــــــَدهم   والــــــــــــــــــذنْ

�بطارِقـــــــــــــــــــــــنا
ً
hمخــــــــــــــــــــــيٌم�صــــــــــــــــــــــاَح�يــــــــــــــــــــــا�أهــــــــــــــــــــــ   Jَســــــــــــــــــًرا�تبقــــــــــــــــــى�لُتبقي©ــــــــــــــــــ

ُ
ــــــــــــــــــوا�هنــــــــــــــــــا�أ

ّ
  !ظل

�مــــــــــــــــــــــن�بعــــــــــــــــــــــد�نكبــــــــــــــــــــــتكم
ٌ
  ســــــــــــــــــطْرتُم�ُصــــــــــــــــــوًرا��ــــــــــــــــــي�دمــــــــــــــــــِع�تــــــــــــــــــدويِن    وإن©ــــــــــــــــــــــ�Jنكبــــــــــــــــــــــة

�وُمْرتحــــــــــــــــّلٍ يــــــــــــــــا�أهــــــــــــــــُل��ــــــــــــــــي�: فقلــــــــــــــــت   فينـــــــــــــــا�الــــــــــــــــبhُد،�ومـــــــــــــــا�قلنــــــــــــــــا�لهـــــــــــــــا�ِبي©ــــــــــــــــJ   ِحــــــــــــــــّلٍ

  وموســـــــــــــَم�الــــــــــــــوÆِي�يعلــــــــــــــو�طــــــــــــــوَر�ســــــــــــــينWِن    أرى�الحبـــــــــــــــــــــــيَب�حنـــــــــــــــــــــــيًنا��ــــــــــــــــــــــي�بصــــــــــــــــــــــائِرنا

  ِن يـــــــإســــــراؤها�الوجــــــُد��ــــــي�الــــــدنيا�و�ــــــي�الد   رُق��ـــــــــــــــي�أب«ـــــــــــــــ�aســـــــــــــــرائِركمـالقـــــــــــــــدُس�تشـــــــــــــــ



 

 304 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

�ع�ـــــــــــــــى�لـــــــــــــــWِن    قـــــــــــــــــد�جاءهــــــــــــــــــا�عمــــــــــــــــــٌر��ـــــــــــــــــي�فــــــــــــــــــتِح�عزGÀّــــــــــــــــــا
ً
ــــــــــــــــينا رمـــــــــــــــى�لـــــــــــــــه�كُرمـــــــــــــــت�ِل

ُ
  ك

ســـــــــــــــــــــــــــ   والكرمــــــــــــــــــــــــُل�الزهــــــــــــــــــــــــُو��ــــــــــــــــــــــــي�أذاِن�ِمن;ِ:نــــــــــــــــــــــــا
َ
�ت
ٌ
نـــــــــــــــــــــــــــا�ســـــــــــــــــــــــــــW:ة

ُ
  بتلحـــــــــــــــــــــــــــWن ي ـر جليل

�ســــــــــــــــــاَل��ــــــــــــــــــي�هْمــــــــــــــــــٍس�بُخضــــــــــــــــــ
ٌ

�-زهــــــــــــــــاِر�ُضــــــــــــــــّمي©�J-يــــــــــــــــا�بــــــــــــــــاق�JK   رتِه ـمثلــــــــــــــــــث
َ
  !باقــــــــــــــــة

�البحـــــــــــــِر��ـــــــــــــي�لهـــــــــــــٍف 
ُّ
�مـــــــــــــــن�ترديـــــــــــــــِد�َمســـــــــــــــكوِن    يافـــــــــــــا�وحيفـــــــــــــا�وشـــــــــــــط   وموُجـــــــــــــــُه�جـــــــــــــــنَّ

�شجًنـــــــــا �واخضوضــــــــرتْ �خِضـــــــبتْ
ً
�البســــــــــــاتWِن �جناُحهــــــــــــا�الشــــــــــــوُك    يـــــــا�رؤيــــــــة   �ــــــــــــي�ظــــــــــــّلِ

  ريِن�؟ـلGRُــــــــــــــــــــرَب�البــــــــــــــــــــوُم�مــــــــــــــــــــن�آ_ِم�ِنســــــــــــــــــــ تســــــــتنطُق�الصــــــــخَر�هــــــــل��ــــــــي�الصــــــــخِر�مــــــــن�

��ــــــــــــــــــــي�ديــــــــــــــــــــِر�ياســــــــــــــــــــWِن    صـــــاح�نـــــاعُقهم" احصــــدْ "مــــن�كفـــــر�قاســـــَم�   مجــــــــــــــــــــازٌر�ســــــــــــــــــــبقتْ

�فيغرُســـــــــــــــــــــــــهم
ً
�ُيزهـــــــــــــــــــــــــُر�أطفـــــــــــــــــــــــــا_ �فأســـــــــــــــــــــــقيه�ويســـــــــــــــــــــــقي©J   والـــــــــــــــــــــــــدمُّ �ُيطـــــــــــــــــــــــلُّ

ً
  جــــــــــــــــــــــذرا

ُهــــــــــــــــــــــــُم 
ُ

�جيوش   تبÑــــــــــــــــي�ان�Gــــــــــــــــائي�فªzهــــــــــــــــو�بــــــــــــــــي�شــــــــــــــــرايي©J   ُهللا�اك;ـــــــــــــــــــــــُ:�كـــــــــــــــــــــــم�جاشـــــــــــــــــــــــتْ

 ـأبقـــــــــــــــت�بجـــــــــــــــالوَت�يـــــــــــــــوَم�النصـــــــــــــــ
ً
  تنـــــــــــــــــــا�ي��Gـــــــــــــــــــا�أنغـــــــــــــــــــاَم�حطـــــــــــــــــــWِن � ظلـــــــــــــــــــت   ِر�أغنيـــــــــــــــة

 
ً
hتحلــــــــــــــــو�لنــــــــــــــــا�ُمقــــــــــــــــ��،

ً
hــــــــــــــــت�لنــــــــــــــــا�أمــــــــــــــــ

ّ
�   ظل

ً
hِن � -تـــــــــــــــــروي�لنـــــــــــــــــا�عســـــــــــــــــWفـــــــــــــــــان-�   كـــــــــــــــــلَّ

ــــــــــــــــــوِر�GÀَمــــــــــــــــــ�Jمــــــــــــــــــن�أواصــــــــــــــــــِرها �تلقــــــــــWِن؟   مرابــــــــــــــــــُع�النُّ
َ
�ِحفـــــــــظ

ً
ــــــــــَم�اللـــــــــوَز�َنــــــــــورا

ّ
  مـــــــــن�عل

��ـــــــــــــي�ِحضـــــــــــــن�ليمـــــــــــــوِن ـفتنتـــــــــــــ   شـــــــــــــــمِس�تبـــــــــــــــدو��ـــــــــــــــي�منـــــــــــــــاظِرهممراتـــــــــــــــُع�ال
ٌ
  ��JÁنْســــــــــــــمة

Jبــــــــــــــي�زم©ــــــــــــــ�   حKــــــــــــــــــــ�aأرى�زم©ــــــــــــــــــــ�Jُيكــــــــــــــــــــوى�فَيشــــــــــــــــــــفي©J   كــــــــــــــم�كنــــــــــــــُت�أوثــــــــــــــُر�أن�يمتــــــــــــــدَّ

ـــــــــــــــــــــــِه  ـــــــــــــــــــــــامي�ببهجِت
ّ
  يـــــــــــــــــــراقُص�الفجــــــــــــــــــــَر�أفراًحــــــــــــــــــــا�فُيبكي©ــــــــــــــــــــJ   حKـــــــــــــــــــــــ�aأرى�قل�ـــــــــــــــــــــــ�Jَالظ

شًحـــــــــــــــــا
ّ
ين�ُمت �وسلًمـــــــــــــــــــــا�وأحبــــــــــــــــــــابي�ُتصــــــــــــــــــــافي©J   حKــــــــــــــــ�aيرانــــــــــــــــي�صــــــــــــــــhُح�الــــــــــــــــّدِ

ً
  عــــــــــــــــــــد_

َم�العشـــــــــــــــــــــــــَق�َتحنـــــــــــــــــــــــــاني�برونِقـــــــــــــــــــــــــه
ّ
ســـــــــــــــــــــــــل

ُ
  والشوُق�يحدو�إNى   أ

   J©فلسطي�J�ّح  
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ُ
  ِحّب�الناسأ

  وبالحنـــــــــــــــــاِن  وأســـــــــــــــــعد�بالجمـــــــــــــــــال   أحـــــــــــــــــب�النــــــــــــــــــاس�مــــــــــــــــــن�نــــــــــــــــــــاٍء�وداِن 

رائـــــــــــــــــــــــــــــي وأبــــــــــــــــــــــــــــدو�بالبشاشـــــــــــــــــــــــــــــة�_
ُ
  بوجــــــــــــــــٍه�ظـــــــــــــــــل�محــــــــــــــــدّو�-مـــــــــــــــــاني   أ

  انـزمـــــــــأنيــــــــاب�ال أّن� وآخــــــــر   فــــــــــأ/ح�هــــــــــا�هنــــــــــا�شخصــــــــــا�ســــــــــعيًدا

  ا/هــــــــــــــاِن  أحــــــــــــــزان�� وأحــــــــــــــزن�كــــــــــــــل   ســـــــــــــعادة�حيـــــــــــــث�كانـــــــــــــتلل� فـــــــــــــأفرح

�وإخـــــــــــــــــــhص   منـــــــــــــــــــــه� ا/رجـــــــــــــــــــــوُّ  كـــــــــــــــــــــأني�وحـــــــــــــــــــــدي
ٌ
  التفــــــــــــــــــــاني مواســـــــــــــــــــاة

  مجهــــــــــــول�ا/كــــــــــــان فالحقــــــــــــد لــــــــــــذا   أحــــــــــــب�النـــــــــــــاس�مــــــــــــن�قل�ـــــــــــــ�Jوربـــــــــــــي

  ا/عــــــــــاني فـــــــــإني�قـــــــــد�وجـــــــــدت��Gـــــــــا    فـــــــــــــإن�كانـــــــــــــت�حيـــــــــــــاتي��ـــــــــــــي�صـــــــــــــراٍع 

��ــــــي�عضــــــدي   أو�تعــــــــــــــــــــــــاني تعــــــــــــــــــــــــاني�� وإن�كانــــــــــــــــــــــــت   زمــــــاني فلــــــيس�يفــــــتُّ

  العنفـــــــــــــوان ســـــــــــــجال وأبقـــــــــــــى��ـــــــــــــي   تـــــــــــــــــــواِن � بــــــــــــــــــh أســــــــــــــــــW: ســــــــــــــــــبي�ي�أن�

ا
ً
ا   فيـــــــــا�ظمــــــــــآن�هـــــــــاَك�اللحــــــــــَن�ِصــــــــــرف

ً
ا�سائغــــــــــــــ

ً
  اِن ـالدنـــــــــــــ مـــــــــــــلءَ � شرابـــــــــــــــ

  ينـــــا�ي�الوجــــــد��ـــــي�أح�ـــــى�-غــــــاني   فقــــــــــــــــــــد�وافيــــــــــــــــــــَت�قلًبــــــــــــــــــــا�مطمئًنـــــــــــــــــــــا
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  "د�أبو�خضرةفه"�قصودة�والرموز�السياسية�والدينية�"ي�شعر�
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 .1980مختارات�من�الشعر�العربي�الحديث،�إعداد�وتقديم،� .4

5. zابن�ا/عª-��،1981الرجل�وإنتاجه�-دبي،�بحث. 

 .1986الندى�وºقاح،�شعر،� .6

 .1989دراسات��ي�الشعر�والعروض،�دراسات،� .7

�جورج� .8 �ال;:وفيسور �مع �با_شz:اك �ودراسة �تحقيق �تباشW:�السرور، ��ي �التماثيل فصول

 .1989قنازع،�مجمع�اللغة�العربية�دمشق،�

 .1990النسور،�شعر،� .9

 .1994شعر،�كتابات�ع�ى�طريق�الوصول،� .10

 .1996،�)الجزء�-ول (-عمال�الشعرية� .11

 .1998مسارات�ع;:�الزوايا�الحادة،�شعر،� .12

  .2001نبيل�طنوس،�: تر. حلم�ليلة�ربيعية،�شعر�مz:جم�للع;:ية .13

  .2003أيوب�الجلي�ي�يعود�إNى�الورد،�قصيدة�قصصية،� .14
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  .1�،2006دراسات��ي�البhغة�العربية��-السرقات�الشعرية�وما�يتصل��Gا .15

  .2�،2007دراسات��ي�البhغة�العربية��-التوافق�اللفظي .16

  .2008الطريق�إNى�القمة،�مسرحية،� .17

  1. 3�،2009دراسات��ي�البhغة�العربية��-الحقيقة�وا/جاز .18

�ودور� �والثانوية �و�عدادية �vبتدائية �للمدارس �العربية �اللغة �تدريس �كتب �من �عدد وله

  .ا/علمWن

أبو�خضرة�من�اليوبيل�الذه�J،�و�ي�فz:ة�كافية�لتدل�ع�ى��يقz:ب�عمر�التجربة�الشعرية�عند

وما�بعد�الحداثة،�وكثW:ا�من�التغW:ات��قليمية�والعا/ية،��2الحضور�والنضج�ومواكبة�الحداثة�

  .سياسيا�واقتصاديا�واجتماعيا�وثقافيا،�ولت:ي�هذه�التجربة��ي�الشكل�وا/ضمون 

: ضرة،�بحيث�يتناسل�هذا�النتاج�بWن�اللونWنتشغل�-قصودة�فضاء�أسلوبًيا��ي�شعر�أبي�خ

القص�والشعر،�د_لًيا؛�ليحكي�لنا�سW:ة�الواقع،�كما�لو�كانت�أسطورة�أو�حكاية،�بكل�ما�يسهم�

  .ا/ا�JÁÚوالحاضر: هذا�التجاور�من�توافق�أو�تضاد،�ع�ى�امتداد�محوري�الزمن

�والتصريح، �التلميح �بWن �ا/تفاوت �حضوره J©والدي� JÁÂميا��وللرمز�السياhإس� �يحيل والذي

�إمكانيات� �إNى �-قصودة �يتجاوز �وحضورا �وحضاريا، �ثقافيا �الواقع �مرجعيات �إNى ومسيحًيا

ا�وتبئWً:ا
ً
  . تعبW:ية،�وفضاء�شكhنيا�آخر،�ينساب�ع;:�مرايا�وزوايا�أك:�جدة�وتحديث

�شعر� ��ي �السردي �ا/نÃى �عن �الكشف �الدراسة �هذه �أبعاد�"أبو�خضرة"تحاول �من �له �وما ،

�القصيدة ��ي �الداخلية �تبئW:�الحركة ��ي �تسهم �الرموز�. درامية، �تناول �إNى �الدراسة �تسÏى كما

�إNى� �الوصول �ومحاولة �الz:مªWي، �خطا�Gا �ومحاورة �م�Gا، �ا/سيحية �خاصة �والدينية، السياسية

�تفرضه� �وما �الشعري، �النص �بنية ��ي �والhمتوقع �ا/توقع �بWن �ا/زاوجة �إNى �يسÏى �د_Nي، تصور

  . _ت�التأويل�ا/مكنةاحتما

                                                 
 .396-2009�،391مجمع�القاسم�Jللغة�العربية�وآدا�Gا،�: باقة�الغربية. الحقيقة�وا<جاز. فهد�أبو�خضرة: انظر. 1
آليات�الحداثة�: انظر�ع�ى�سبيل�ا/ثال�ما�كتبه�حبيب�بولس�عن�هذه�العhقة�بWن�شعر�ابو�خضرة�والحداثة��ي. 2

  .33 -1999�،24،�كانون�أول،�32 دارنا. للدكتور�فهد�أبو�خضرة�–طريق�الوصول��ي�كتابات�ع�ى�
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  القص���¹"ي�الشعري  .1

�هذا� �ع�ى J©ينب� �وما �التقليدية، �الكتابة �مواضعات �تجاوز �إNى �الع;:�نوعية �الكتابة تنطوي

  .التجاوز�من�خصوبة��ي�ارتواء�النص�بأك:�من�جاهزية�إثرائية�rدوات�التعبW:�الخاصة�بكل�جانر

�الش �النص �ع�ى �الدرامية �-بعاد �إضفاء ��ي �القص �كمنطق�يسهم �الحبكة، �أن �بحيث عري،

�مما� �التأزم، �نحو�مرحلة �vرتقاء �مستوى �إNى �بالحدث �وال�Gوض �تبئW:�الصراع، �يمك�Gا للتتابع،

ا�لدى�القارئ،�وتمكينه�من�جاهزية�استقبال�انفعالية،�لها�أساس��ي�طبيعة�الجانر�
ً
يتطلب�تيقظ

  . ،�بالتhحم�مع�الشعروهذا�يع©�Jتواتًرا��ي�الشعرية،�شعرية�السرد. الشعري�ا/وازي 

�الحدث �واقعية �بWن �التوازي �ذلك �الدرامية �الحركة �تفعيل �أشكال �وبWن�/من الشخصية

�الحدث �القراءة�/غرائبية �لصالح �تتقوض �-فقية �مسار�القراءة �تراتبية �أن �بحيث الشخصية،

اب��ي�إذ�إن��غر . العمودية،�ال�JKتضفي�عمًقا��ي�بحGçا�عن�خفايا�النص�و�ي�تستقرئ�مرموزاته

�ويمكن� ،ªWم:zال� �أشكال �شك�hمن �بالضرورة J©يع� �أو�زمكاًنا، �أو�شخصية ا
ً
�حدث عناصر�القص،

  1.اعتباره�فجوة�عند�القارئ 

  :تظهر�مhمح�غرائبية�لشخصية�الف�aKبعد�قتله�للوحش�"الف|¨�والوحش"ففي�قصيدة�

يامها�نورا�إلهًيا�صار�من�أ/أين��yيدرون�لكّن�الف|¨/ غابت�مع�الريح�خطاه/ أين�الف|¨؟... "

�نبوًيا ا
ً
�يوم/ وصوت �كل �إليه �الزهر�والشمع �قالوا/ يحملون �سئلوا �ما �حّل�/ سيأتي: وإذا ما

ّ
كل

    ZÊ".2ذي��رض�جوٌر�أو�فساد

�حWن� �ففي �والوحش، �السفاح �لقب �عليه �أطلق �طاغية �ضد �الشعب �صراع �القصة تمثل

�يظهر�ا �واستبداده، �غّيه �عن �ردعه ��ي �وجماعات �أفراًدا �الوحش،�فشلوا �برأس �ويأتي �فجأة aKلف

يختفي�الف�aKفجأة�كما�ظهر�فجأة،�لكن�الشعب�يتعامل�معه�بطقوس�من�. فيحتفي�به�الناس

                                                 
  .122-14�،1993�،120 الكرمل. نظام�التفجية�وحوارية�القراءة. إبراهيم�طه: انظر. 1
 .44/45�،2004�،7 مواقف. الف�aKوالوحش. فهد�أبو�خضرة. 2
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وقد�قام�بتجسيده�ع�ى�هيئة�تمثال،�والناس�ينتظرون�ظهوره�مرة�أخرى��ي�حا_ت��1القداسة،�

ر��ل«J،�وعمره�هو�أشبه�بن��Jأو�مهدي�منتظر،�وهذا�يتناسب�مع�وصفه�بالنو . الجور�والفساد

aKبالف�hاليافع�ممث.  

�aKفالف� �-قصودة، �داخل �الدرامية �الحركة ��ي �نوعية �نقلة �تضفي �الشخصية �غرائبية إن

�سنوات �خhل �ا/جموعة �عنه �عجزت �ما �كفرد، �سويعات، �خhل �يحقق �-سطوري، . بشخصه

�وأيدول �وطقوس �عادات �خلق �للحظات، �ا/فا²ئ �ظهوره aKأو�ح� �بغيابه، وجيات،�وهو�يستطيع

  .تفسّر�رمزيته،�وتتعامل�فGRا�مع�الواقع�من�خhله

دا�لسلسلة��"الفصل��خ,-�من�س,-ة�الوزير�قراقوش"�ي�قصيدة�
ّ
يعت;:�الحدث�الغرائ��Jمول

  :من�-حداث�الhحقة،�و/نطق�سب���Jي�التتابع

قد�/ لدفنوبعد�ا<راسيم�وا/ بعد�انZëاء��جل/ إّن�الوزير�ا<سمى�قراقوش/ تقوُل�ا<صادُر "

    2. "عاد�حًيا

�ýقيامة�الوزير�قراقوش�بعد�ا/وت،�وتجدد�حياة�هذا�الوزير�الظالم��ي�الذاكرة�الشعبية،�ين�

�قادمة �تسعون�. بسوداوية �م�Gا �القيامة، �هذه �عن �نجمت �متتالية ا
ً
�أحداث �-قصودة تستعرض

ون�عاما��ي�بhد�عاما��ي�الشرق،�وسبعون�عاما��ي�الغرب،�وستون�عاًما�ع;:�ا/حيطات،�وخمس

�بhدنا، �إNى �إشارة �الجلي�ي، �الدين �مجد �ا/ؤرخ �يروي �كما �والجمال �فجأة،��3الرضا �بموته J»تنت

  :وبداية�عصر�جديد�هو�عصر�الحجر،�ويتساءل�الشاعر��ي�ال�Gاية

                                                 
وم�-سطرة،�وهو�تقريب�العمل�الف©�JإNى�ما�يتحدث�حسWن�حمزة�عن�هذه�الحركة��ي�القصيدة�من�خhل�مفه. 1

�أو_ �خhل �من �ويتمظهر�ذلك �-سطورة، �منطق �الفaK: يشبه �لشخصية �التج�ي، �والثاني �والتخ�ي، . التقديس

  .16-44/45�،2004�،15 مواقف. نحو�سردية�الشعر: انظر

عادة�الشعر�إNى�قلب�الحياة�ويرى�صhح�فضل��ي�-سطورة�و-سطرة�ا/تمثلة��ي�تحويل�العادي�إNى�أسطورة؛�إ

  .1995�،79دار�ºداب،�: بW:وت. أساليب�الشعرية�ا<عاصرة:  انظر. النابضة�بالحرارة�وبراءة�البكارة
 .25�،2000�،244-24 مواقف. الفصل�-خW:�من�سW:ة�الوزير�قراقوش. فهد�أبو�خضرة. 2
ارب�خمسWن�عاما�من�النكبة،�ولم�يتم�،�أي�بعد�ما�يق2000جاء�نشر�هذه�القصيدة��ي�مجلة�مواقف�سنة�. 3

�الشعرية �خضرة �أبي �مجموعات �ضمن �. نشرها �مجموعة �حيث�" النسور "�ي �عصر�الحجر، �إNى �صريحة إشارة
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    1."!ترى�هل�يعود؟/ ترى�هل�يعود�الذي�كان�يوما؟"

�تكرار�التجربة�ا/أساوية J©يع� �التناسخ، �فعل �فتجدد�غرا. إن �بّينة، �مفارقة �فGRا ئبية�الحدث

ا،�وإنما�يع©�Jا/زيد�من�
ً
الحياة�بعد�ا/وت�ليس�با/فهوم�التموزي�أو�الفينيقي�أو�ا/سيÃي�إطhق

�وا/وت �تورية. القهر�والظلم �_�يخلو�من �vستفهام ��Gذا �-قصودة �ان�Gاء �به�: لكن �يقصد فقد

،�وقد�يقصد�به�عودة�ا/سيح،�كي�يضع�حدا�عودة�قراقوش�اعتمادا�ع�ى�منطق�التتابع�السابق

ولعّل��ي�القصيدة�السابقة�ما�يشW:�إNى�مثل�هذه��مكانية��ي�قصدية�. /ثل�هذه�ا/أساة�ا/تكررة

  :أو�ا/وضوع�الدال،�موتيف�العودة�"ا/وتيف"أبي�خضرة�عموًما،�ف«�Jتنت«�Jبنفس�

كلما�حّل�ZÊذي�/ حتما�سيأتي: اويقولون�إذا�ما�سئلو / ويظل�القوم�يروون�ويروون�الحكايا"

     2."�رض�جوٌر�أو�فساد

� �قصيدة �القادم"�ي �للجيل �الرمل�-حكاية �ومملكة �الجن �خhل��"ملك �من يظهر��غراب

يأتي�هذا�ا/لك�. استحضار�شخصية�من�العالم�ºخر،�العالم�ا/خفي�أو�غW:�ا/رئي�وهو�ملك�الجن

ية،�يحمل�مرآة�سحرية�يمك�Gا�أن�تحقق�منالهم،��ي�ع�ى�مملكة�الرمل،�ال�JKترمز�للصحراء�العرب

ا�علGRم
ً
  :كل�ما�يحتاجون،�شريطة�أن�يرضوه�ملك

�ف]Zا" �لكم �كان �شئتم ��عياد/ إن �وارفة �أشعاٍر�جذlى/ جناٌت �يسطع�/ ومواسم وغناٌء

�ف]Zا/ با±مجاد �لكم �كان �كا±وطان/ أو�شئتم �ليست �مداخلها/ أوطاٌن �كل �سدت بالغار�/ قد

                                                                                                                            

�قسمWن �إNى �ا/جموعة �تقسيم �العصر�الحجري : يتم �وأناشيد �انتظار�العصر�الحجري، �ال;:وفيسور�. �ي يقول

�ا/جموعة �هذه �مقدمة ��ي �قنازع �نع: "جورج �وrننا �فإن �الحجارة �أطفال �ثورة �هذا�" العصر�الحجري "يش �ي

�الثورة �هذه �إNى �واضحة �إشارة �يصبح �الداخ�ي �قنازع". التقسيم �النسور . جورج �الشعرية �ا/جموعة . مقدمة

  .1996�،121منشورات�مواقف،�: الناصرة. 1،�ج�عمال�الشعرية�لفهد�أبو�خضرة
 .248 ،م،س. 1
 .8،�الف|¨�والوحشأبو�خضرة،�. 2
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عجٌب،�/ وجواٍر�حوٌر�وقياٌن / وقصوٌر�شامخة�البنيان/ ومراٍع�خضٌر�ورياٌض / نانوبالذهب�الر 

�lي�وحدي/ وجيوش�من�غلمان
َ
    1 ."ستكون،�وlي�وحدي�السلطان/ لكّن�القوة

يوافق�سكان�مملكة�الرمل�ع�ى�شروط�ملك�الجن،�فكانت�النتيجة�أنه�خدعهم،�ولم�يحقق�

له�ينتقم�انتقاًما�مروًعا،�ويz:ك�ا/ملكة�ويتوارى�سوى�الظلم�والطغيان،�فيثورون�عليه،�مما�جع

  .خلف�حدود�الليل

�كما� �والقدرة، ��ي�طابعها�صفات�الخوارق �تحمل �الجن، ��ي�ملك �ممثلة الشخصية�الغرائبية

أن�-داة�ال�JKيحضرها�و�ي�ا/رآة�ترتبط�كثW:ا�بعالم�السحر�والجنيات،�وا/لوك�-شرار،�كما�هو�

،�حيث�كانت�ا/رآة�وسيلة�تتحكم��Gا�ا/لكة،�وتعرف�"بيضاء�الثلج"ة�معروف��ي�الحكاية�الشعبي

إن�ا/رآة��ي�القصيدة�تعكس�جمالية�الواقع،�وتصوره�ع�ى�شكل�. من�هو�أجمل�م�Gا��ي�ا/ملكة

جنة،�لك�Gا�جنة�وهمية،�تماًما�كما�عاشت�ا/لكة�الشريرة�حياة�الوهم�ع�ى�أGØا�أجمل�ا/لكات،��ي�

    2. ج�الطيبة��ي�صاحبة�اللقبحWن�كانت�بيضاء�الثل

�خhل� �من �غW:�تقليدية، �بطريقة �vحتhل �إNى �يلجأ �الذي �الغاصَب �ا/حتلَّ �الجن �ملك يمثل

اتفاقية�مغرية،�وسرعان�ما�تتhحق�-حداث،�ويتبدى�وهم�vتفاق،�وتنقلب�ا/وازين،�ويلجأ�ملك�

  .الجن�إNى�vنتقام،�ثم�يطرد�من�مملكة�الرمل

الحركة�وعدم�الثبات�أو�vستقرار،�وهذا�من�طبيعة�البلدان�العربية،�كما��يحيل�الرمل�إNى

�يقوم� �أن �الجن �ملك �واستطاع �الرؤية، �فعل �يشوش �مما �العيون، �للذر��ي �يستخدم �الرمل أن

إّن�الجن�. بفعل�التشويش،�من�خhل�ا/رآة�ال�JKيمك�Gا�تمثيل�فعل�الرؤية�أو�انعكاسها�فªWيائًيا

جزائر�البحر�وما�وراء�البحار،��واستخدام�ا/رآة�با/ع©�aالفªWيائي�يشW:�إNى�معروفون�بالسك©��aي�

                                                 
�أبو�خضرة�.1 �القادم. فهد �للجيل �الرمل�-حكاية �ومملكة �الجن �ربيعية. ملك �ليلة �طنوس: ترجمة. حلم . نبيل

 .2001�،34منشورات�مواقف،�: الناصرة
يرى�حسWن�حمزة�أن�ا/رآة�موتيف�هام��ي�القصيدة،�ف«�Jمن�ناحية�تعكس�الواقع،�وقد�تشوهه�من�ناحية�. 2

-قصودة�: انظر. صيدة�يع;:ان�عن�ا/رآة��Gذا�الشكل�من�التناقضويعتمد�بذلك�ع�ى�موضعWن��ي�الق. أخرى 

- 2005�،51منشورات�مواقف،�: الناصرة. دراسات�"ي��دب�- الع,ن�الثالثة. والرؤيا��ي�شعر�فهد�أبو�خضرة

52. 
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�استعمار�-رض� �إعادة �سبيل ��ي �للعلم �وتسخW:ها �البحار، �وراء �ما �تسكن JKال� �الغرب قوى

�بأسلوب�أك:�رقًيا �وأن�الزجاج�. العربية، �من�الزجاج، �ا/رآة�مصنوعة �ع�ى�القارئ�أن و_�يخفى

�الر  �حرق �لغايات�يستحضر�من �واستغhلها �البhد �ثروات �GØب �لفكرة �استبطان �هذا �ولعل مل،

  .استعمارية

العhقة�بWن�الجن�وفعل�الرؤية�واضح،�إذ�إن�الجن�غW:�مرئيWن،�بحيث�يمك�Gم�رؤيتنا،�و_�

ا�ع�ى�ب©�Jالبشر
ً
  .يمكننا�رؤي�Gم،�وهذا�العمل��ي�الخفاء�يعت;:�تفوق

�وقر  �-وNى، �القصيدة ��ي �الوحش �مقتل ��ي�إّن �الجن �ملك �وطرد �الثانية، �القصيدة ��ي اقوش

�الشر،� �انتصار�الخW:�ع�ى �ويع;:�عن �القصائد، �هذه �rحداث �سعيدة �GØاية �يقدم �القصيدة هذه

  .كما�هو�مألوف��ي�الحكايات�الشعبية

يعت;:�-سلوب�الحكائي�شائًعا��ي�شعر�أبو�خضرة�القصJÁî،�فأسلوب�الحكي��ي�هذا�اللون�

يتم�فعل�القّص�من��"الف|¨�والوحش"ففي�. ظورا�سردًيا��ي�معظم�القصائد-دبي�يتم�اتخاذه�من

�الضمW:�الثالث، �الرواة�1خhل �لسان �قالوا": وع�ى �الراووَن �بالقول �،"حّدث �الحكاية J»وتنت :

�الحكايا" �ويروون �يروون �القوم ��2."ويظّل �با/صطلح �تّصرح �وتستخدم�"حكاية"فالقصيدة ،

� �صريح،�وت�"راوٍ "ا/صطلح �للحاضر�وا/ستقبل،�بشكل �امتداًدا ،JÁÚا/ا� �بفعلها �من�الحكاية تخذ

  . وذلك��ي�GØاي�Gا�ال�JKذّيلت�بثhثة�أفعال�مضارعة

ملك�الجن��- حكاية�للجيل�القادم"ملموس��ي�عنوان�قصيدة��"حكاية"إن�التصريح�بلفظة�

/صطلح�يظهر�ا�"الفصل��خ,-�من�س,-ة�الوزير�قراقوش"،�و�ي�عنوان�قصيدة�"ومملكة�الرمل

�الوزير��"سW:ة" �واستحضار�شخصية ،Jشع�� �أدبي �لون �الشعبية �السW:ة �أن �كما �قصة، J©ويع

  .كشخصية�تراثية�يخدم�هذه�الفكرة�"قراقوش"

                                                 
�الفعل�. 1 �بصيغة �يستعمل �وهو�حWن �والقّص، �الرؤية �يفيد �الذي �ضمW:�الغائب �استعمال �أن �العيد a©يم� ترى

ÁÚواقًعاا/ا� �ذلك �بحكم �فيصW:�الفعل �أو�حدوثه، �ال�JÁء �حصول �يفيد ،J .يوهم�� �الصيغة �هذه �استعمال إن

  .1987�،14دار�توقبال�للنشر،�: الدار�البيضاء. "ي�القول�الشعري : انظر. بواقعية�ما�يتناوله�الكhم
 .7�،8،�الف|¨�والوحشأبو�خضرة،�. 2
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تبدأ�: �ي�هذه�القصيدة�يتم�القّص�من�خhل�مجموعة�من�-شكال�ا/ألوفة��ي�توثيق�الz:اث

� �بجملة �ا<صادُر "القصيدة ��،"تقوُل �متقدم �موضع �ا<صادروي"و�ي �راو�"ذكُر�بعُض �يأتي �ثم ،

،�وهو�شخصية�وهمية�تحيل�إNى�ا/ؤرخ�العربي،�وvسم�"وقال�ا<ؤرخ�نصر�بن�عدنان": مؤرخ

نصر�فيه�تلميح�مكشوف�بموت�قراقوش،��وعند�الحديث�عن�حكم�قراقوش�لفلسطWن�يظهر�لنا�

إن�التسمية��1. أيًضاوهو�شخصية�وهمية��"وقاَل�ا<ؤرخ�مجد�الزمان�الجليRيّ ": راو�مؤرخ�جديد

،�ويحيل�مع©v�aسم�إNى�أمجاد�-رض�ا/قدسة،�"ألف�ليلة�وليلة"تراثية�وتك:��ي��"مجد�الزمان"

والصفة�جلي�ّي�تثبيت�لهوية�ا/كان،�بنيابة�الجزء�عن�الكّل،�و�ي�صفة�تتكرر��ي�أقصودة�أخرى�

  ."أيوب�الجليRّي�يعود�إlى�الورد"rبي�خضرة�بعنوان�

� �vعتماد �الحكاية،�إن �بواقعية �يوهم �الكhسيكي، �التوثيق �وشكل �التاريخية �الرواية ع�ى

�وفيه� �الخاص، �وفيه �العام �فيه �وهو�منÃى �التسجي�ي، �ا/نÃى �إNى J©الف� �ا/نÃى �من ��Gا ويقz:ب

�النص� �ي:ي �بحيث �-صوات، �متعدد �ا/نÃى �هذا �لكن �وا/حلية، �العربية �بأبعادها الشخصية

��ي�قصيدة�الشعري��ي�هذه�البوليفوني �لها . "أيوب�الجليRي�يعود�إlى�الورد"ة�ال�JKنرى�توظيًفا

�حضورها� �تفرض �أخرى �أصوات �لصالح �الواحد �الراوي �سلطة �تناز_�عن �-صوات يعت;:�تعدد

داخل�النص،�بحيث�يمكن�للقارئ�أن�يتلقى�خطا�Gا�بشكل�مباشر،�دون�الحاجة�إNى�راو�خار²ي�

-صوات�إلغاء�هذا�الراوي،�بقدر�الرغبة��ي�اختفائه�داخل��_�يع©�Jتعدد. قد�يكون�قناًعا�للشاعر

    2. مساحة�أو�منطقة�محددة��ي�النص،�يتم�فGRا�تفعيل�آليات�سرد�أخرى 

                                                 
�تراثي. 1 �تاريخية �شخصيات a©الشاعر�يتب� �أن �شخصية�يhحظ �مثل �الحكاية، �أحداث �لرواية �أيضا �حقيقية ة

  ".ملك�الجن�ومملكة�الرمل"ياقوت،��ي�قصيدة�
تعت;:�الظاهرة�البوليفونية�أو�تعدد�-صوات�خروجا�عن�الرواية�الكhسيكية،�rن�الرواية�التقليدية�باعتمادها�. 2

� �مhئمة �كانت JKال� �الدكتاتورية �السلطة �تمارس �JÁßء �بكل �عليما �وvستبداديراوًيا �الطبقي �الحكم . لفz:ات

�منطلق� �من �أخرى، �أصوات �بحضور �وسمح �الراوي، �دور �تقلص �الحداثة �بعد �وما �عصر�الحداثة ��ي اليوم

محمد�نجيب�: عن�هذا�-سلوب��ي�الكتابة�الروائية�انظر. الحرية�والتساوي،�وخلق�إمكانيات�تعبW:ية�جديدة

 .2000اتحاد�الكتاب�العرب،�: دمشق. عربيةوجهة�النظر�"ي�روايات��صوات�ال. التhوي 
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"�JKال� �ا/خصبة �الحوارية �هو�تلك �الحديث �النقد �اكتشفها JKال� �السرد �سمات �أخّص لعّل

�الحوار�فحسب، ��ي _� �الخطاب، �داخل �والن;:ات �اللهجات �بتعدد �ع;:�الطبقات��تسمح وإنما

  1. "الحساسة�من�لغات�-شخاص،�و�ي�تتجاور�وتتباعد�ع;:�حركة�الراوي�مع�أصواته

وربطها��2استحضار�للشخصية�الz:اثية�الدينية،��"أيوب�الجليRي�يعود�إlى�الورد"�ي�قصيدة�

�ا/حلية �الشاعر . بالبيئة �له �مّهد �وقد �السردي، �تعبW:ها ��ي �الحكاية �أسلوب �القصيدة �ي��تتخذ

تقديٍم�سبَق�القصيدة،�أشار�فيه�إNى�حكاية�أيوب�ورواي�Gا�ع�ى�أك:�من�شكل،�إNى�أن�وصلت�إNى�

�ا/ستمعWن� �إعجاب �عن �يع;:�فيه �بتذييل J»وين� �الحديثة، �الرواية ��ي �القصيدة �فكانت جيلنا،

   3. للرواية

تمد�ع�ى�ثhثة�و�ي�تع. ما�يم�ªWّهذه�-قصودة��ي�أسلوب�رواي�Gا،�ظاهرة�تعدد�-صوات�فGRا

وظيفة�: يجّسد�صوت�الراوي�وظيفتWن. صوت�الراوي،�صوت�/ياء�الزوجة�وصوت�أيوب: أصوات

. ،�ووظيفة�الراوي�الداخ�ي��ي�مzن�القصيدة)ا/قدمة�والتذييل(الراوي�الخار²ي��ي�حكاية��طار�

ما�أن�مرضها،�ك/ إشارة�إNى�سكونية�الشخصية�بسبب�مأساGÀا�"غياب�صوت�أيوب��ي�البداية�

�للقارئ  �نظره �زاوية �من �وتقديمها �الشخصية �أبعاد �اخªzال ��ي �حرا �الراوي �يجعل �ما �"فيه ،4�

وحضور�صوت�الزوجة�/ياء�له�أهمية�ك;:ى��ي�حبكة�القصة،�ف«�Jال�JKتضÃي�بشعرها�الجميل،�

                                                 
 .2002�،120دار�ºداب،�: بW:وت. تحوyت�الشعرية�العربية. صhح�فضل. 1
�كرمز�قنا�ي،�وهو��ي�جوار�ا/رض،�فسم�aعشرا�من�قصائد�. 2 استخدم�السياب�بشكل�خاص�شخصية�أيوب

. عبد�الواسع�الحمW:ي : انظر. قالوا�rيوب�سفر�أيوب،: تسمية�ي;:ز�فGRا�لفظ�أيوب،�م�Gا" م¯ªل�-قنان"ديوانه�

  .1999�،178،�ا/ؤسسة�الجامعية: بW:وت. الذات�الشاعرة�"ي�شعر�الحداثة�العربية
�لفهم�. 3 �خلفية �وضع �إNى �Gáدف �ا/قدمة، ��ي �ا/hحظة �هذه �تسجيل �الشاعر�ع�ى �حرص �أن �طه �إبراهيم يرى

�ي �النحو�الذي �وليس �هو، �يريده �النحو�الذي �ع�ى �ا/عروفالقصيدة، �الz:اثي �النص �تأكيد�. ريده �التذييل و�ي

واضح�للتقديم،�وكhهما�يحمل�إشارة�إNى�أن�ثمة�أبعاًدا�د_لية�أخرى�تختفي�وراء�هذه�الحكاية�الz:اثية�وما�

مقدمة�لشعر�فهد�أبو��- من�التماس�إlى�Gنزياح: انظر. تحمله�من�قيم�معروفة،�يقرها�نص�القصيدة�أيًضا

 .95-94،�)ت.د(ة�الثقافة�العربية�وا/جلس�الشع��Jللثقافة�والفنون��ي�وزارة�ا/عارف،�دائر : القدس. خضرة
 .37،�الع,ن�الثالثةحمزة،�. 4
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زت�ع�ى�دور�". من�أجل�أن�يسمح�الحارس�rيوب�بدخول�الب�:�لhستحمام
ّ

إن�الحكاية�الدينية�رك

�السلبيةأيو  �من �ب�JÁء �ووصف�Gا �الزوجة، �دور �وهّمشت �نفسه �تظهر�الزوجة��1،"ب �حWن �ي

  :�ي�الشخصية�الفاعلة،�ويمكن�أن�نسمع�صوGÀا�ا/باشر��ي�أربعة�مواضع�"/ياء"السمراء�

�2 ."وستبقى�حّ���الفرَد�إlى�يومي��خ,-/ سوف�أحميك�بإيماني�وأفديك�برو�ي/ يا�حبي��"

�ر  �ثالوث �صوGÀا ��ي �والفداء: وحانييhحظ ��يمان، �يحّرك�. الحب، �حافزا �الثالوث �هذا يشكل

  .-حداث�القادمة،�فلو_�حGÓّا،�وحماي�Gا�له�بإيماGØا،�وتقديم�شعرها�فداء�له،�/ا�شفي�أيوب

  :ا/وضع�الثاني

أعطه�من�عفوك�/ أعِط�هذا�العابد�الصابَر�من�لطفك�برًءا!/ يا�رب�ال�-ايا! أZÓّا�القادر"

وفيه�يتج�ى�إيماGØا�مع�الخالق،�وإخhصها��3. "!يا�رب�ال�-ايا! أZÓّا�القادر/ يختم�ص�-هالواسع�ما�

  .و�ي�حWن�تطلب�من�هللا�العطاء،�_�تبخل�بعطاGâا،�فتقدم�شعَرها. �ي�حGÓّا�rيوب

  :4ا/وضع�الثالث،�وقد�طلب�الحارس�شعرها�كهدية،�تذكرة�لدخول�الب�:،

وما�نفع�أيامي�إذا�غاب�... إنه�زينة�أيامي/ جديبإنه�روضة�خضراء�"ي�عمري�ال/ شعري؟"

  .فداء�للحبيب�6تضÃي�/ياء�بشعرها،�رمز�جمالها�وأنوث�Gا،���5."سوف�أهديه/ الحبيب

  :ا/وضع�الرابع�بعد�أن�شفي�أيوب�ونادى�/ياء

                                                 
 .97،�من�التماس�إlى�Gنزياحطه،�. 1
 .108 ،�1عمال�الشعرية،�جأبو�خضرة،�. 2
 .109س،�.م. 3
. ق�-شياء�من�جديد،�مثلما�تشكل�أيضا�ا/طهريرى�حسWن�حمزة�أن�ب�:�ا/اء�انعكاس�للبيئة�الرحمية�ال�JKتخل. 4

 .43- 42،�الع,ن�الثالثة: انظر
 .�1�،112عمال�الشعرية،�جأبو�خضرة،�. 5
عر�بالنسبة�للرجل�قد�يع©�Jالقوة�أو�الرجولة،�ففي�جّز�شعر�شمشوم�ع�ى�أيدي�الفلسطينيWن�. 6

َ
يhحظ�أن�الش

  .ثم�إطhق�سراحه،�إهانة�له�ومس�برجولته�وفروسيتهما�أدى�إNى�أسره،�و�ي�جز�ناصية�-سW:�عند�العرب،�
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وهنا�يتوحد�صوGÀا�بصوت�أيوب،�تعبWً:ا�عن�الحجم�الكبW:�للفرح�مجتمًعا��ي��1."يا�فرحتنا"

  .اثنWن

الصوت�الثالث��ي�القصة�هو�صوت�أيوب،�ونسمعه�بعد�أن�شفي�وتخ�ى�عن�مرضه،�مما�

  :يعطي�قوة�وعافية

اسجدي�/ ... أنظري�<ياء،�يا�<ياء،�قد�حان�الصفاء/  انظري�<ياء،�يا�<ياء،�قد�حّل�الرضا"

عر�ش�ynمضاء/ �ïيا�<ياء�إج�ynوشكرا
َ

ي�هذ/ واسأليه�أن�يعيد�الش
ّ

Rه�الليلة�وأنا�سوف�أص

�إج�ynوشكرا �الصبح �كعابد�  2."ح|¨ �rيوب �ا/ألوفة �الz:اثية �الصورة �الصوت �هذا ��ي � يhحظ

يتوجه�إNى�هللا،�ويشكره�ع�ى�نعمه،�كما�يhحظ�أنه�توجه�أو_�إNى�/ياء،�الزوجة�ال�JKضحت�من�

عرها�ا/جزوز
َ

  .أجله،�ليبشرها�بال;:ء،�وليطلب�من�هللا�أن�يعيد�إلGRا�ش

�الح J»نتنتWبعودت� �أيوب: كاية �وعودة �/ياء، عر�إNى
َ

�الش �كل��3عودة �يحمل �مجازا �الورد، إNى

أشكال�ال;:ء�والصفاء،�وهو�حاضر��ي�العنوان،�و�ي�بداية�القصيدة،�و�ي�GØاي�Gا،�متخذا�من�هذه�

  . الحركة�الدائرية�شك�hمتكام�hلل�Gاية�السعيدة

�تقن �توظيف �مhحظة �يمكن ،JÁîالقص� �ا/حور �لهذا �الحدث�إجما_ ��ي ��غراب ية

�السرد، �منظومة ��ي �-صوات �وتعدد �بشخوصها��4والشخصية، �الz:اثية �الحكاية �توظيف وشيوع

                                                 
 .�1�،114عمال�الشعرية،�جأبو�خضرة،�. 1
 .114- 113س،�.م. 2
. ال�JKاشتق�م�Gا�أيوب،�بحيث�يحيل�إNى�الرجوع�والتوبة) أوب(يشW:�إبراهيم�طه�إNى�ا/ع©�aا/عجم�aللفعل�آب�. 3

  .88،�من�التماس�إlى�Gنزياح:  انظر
نموذًجا�تقليدًيا�لÊقصودة�ال�JKيغلب�علGRا�الضمW:�الثالث،�و�ي�حكاية�" أمW:ة�الصباح"قصيدة��يمكن�اعتبار . 4

�نصية� �مساحة �ع�ى �كان �وإن �أيضا، �صوته �_�نعدم �لكننا �يلتقGRا، �ال�Gاية �و�ي �ع�Gا، �يغيب ،:Wبأم� �تغرم أمW:ة

  .48-1990�،45،�شباط،�1،�مواقف. عرض�ونقد�لقصيدة�أمW:ة�الصباح. فاروق�مواJÁÂ: انظر�ع�Gا. محدودة
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ويدفع�بالحدث�إNى��1التاريخية�والدينية�والشعبية،�مما�ينم�Jالحركة�الدرامية�داخل�القصيدة،�

  . انفراجامستوى�التتابع�السب�J،�وتعيينه�نقطة�ارتكازية��ي�سW:ورة�الحبكة�تأزما�أو�

ي .2
ّ

Rالرمز�السيا����ولعبة�الخفاء�والتج  

الرمز�ع�ى�أنه�JÁßء�ما�يأخذ�موقع�JÁßء�آخر،�أو�JÁßء�ما��(Guy Rocher)يعّرف��ي�روشيه�

�آخر�أو�يذكر�به �JÁßء �محّل �عناصر. يحّل �ثhثة �الرمز�إNى �وهو�الرمز�نفسه،�: ويحتاج الدال

�ي�العhقة�بWن�الدال�وا/دلول،�والصلة�وا/دلول�وهو�ال�JÁء�الذي�يحّل�محل�الدال،�والد_لة�و 

  2. ال�JKيجب�أن�ترى�وتz:جم�أو�تؤول�عن�طريق�الشخص�أو�-شخاص�الذين�يتعلق��Gم�الرمز

صناعة�الرموز�تتبع�آليات�أقل�كثافة�وأك:�شفافية�GÀتم�بالتوصيل�الد_Nي�"ومن�جهة�أخرى�

�العميق �ا/GÓم ��يحاء �مجرد �ع�ى �تعتمد �و_ �فكرة��3. "والشعوري، �تقابل �التوصيل �فكرة إن

�تشكيل� ��ي �يشارك �أن �دون �الجاهزة �اللغة J©تب� �إNى �التوصيل �لغة �تسÏى �حWن �ففي التواصل،

مرجعي�Gا�الوظيفية،�تسÏى�لغة�التواصل�إNى�vنحراف�عن�ا/وروثات�اللغوية�الجاهزة،�من�أجل�

�لغ �شيفرات �من �مكونة �رمزية �لغة �خلق �بواسطة �وذلك �ذاتية، �تجربة �وبنيوية�صياغة وية

ا�ليقوم�بفكها�ع;:�فعل�القراءة
ً
  4. ونفسية،�تحتاج�قارًئا�عارف

  .رموز�ظاهرة�ورموز�خفية: من�هنا�ينبÑي�التعامل�مع�نوعWن�من�الرموز��ي�شعر�ابو�خضرة

                                                 
يرى�صhح�فضل�أن�الدرامية�تبدأ�بإعطاء�ثمارها،�عندما�تحرص�ع�ى�إقامة�منظور�يحدد�ا/سافة�بWن�الذات�. 1

�ا/ختلفة،�وا/سافات�ال�JKتصلها� ��ي�فعل�و�ي�مقصود�بتحو_ت�الذات�أو_�وطبقاGÀا وºخر،�ويجسد�بعدها

نحوه��ي�فعل�عبور�موقوت�إNى�موقفه�لرصد�ا/نظور�ذاته�عكسيا�باàخر�ا/شتبكة�معه،�ثم�_�تلبث�أن�تخطو�

�JKن�ا/نظورين�واشتباكهما�الضوئي��ي�نقاط�تماس��ي�الWدون�توهم�اللبس�به،�بل�ع�ى�أساس�إبراز�التمايز�ب

  .86،�أساليب�الشعرية�ا<عاصرةفضل،�: انظر. يتم�احتدام�البؤرة�الدرامية�فGRا�وتوهجها
�روشيه. 2 �vجتما�ي�الرمزية. �ي �الرحمن: ترجمة. سحر�الرمز. والفعل �عبد �الهادي دار�الحوار،�: الhذقية. عبد

1994�،133. 
 .80،�أساليب�الشعرية�ا<عاصرةفضل،�. 3
 .21- 20،�من�التماس�إlى�Gنزياحطه،�: انظر. 4
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� �ترابية"ففي �الوصول "قصيدة �طريق �ع�ى �كتابات �مجموعة �من �قصف��"، �/سلسل رصد

�وتص �يوم، �كل �و-طفال �للبيوت �هذه�الطائرات �ع�ى �يعتاد �الذي �العربي �ا/شاهد �فعل وير�لرد

��عhم �وسائل ��ي �بقسوة": ا/شاهد�ا/فجعة ��عماق/ تنفضنا �أعمق �باردة/ "ي �برعشة / ¾Zّزنا

�للقدم �الجب,ن �دقيقت,ن/ من �وساعت,ن/ دقيقة، �جديد/ وتنت�Ð/ ساعة، �من �هناك / وتبتدي

فاللغة�هنا�تقريرية�مباشرة�تخلو�من��1. "وعندهم/ عندنا/ هناك/ هنا/ قذائف�تسقط�كل�يوم

  .الرمز

�الرمز �أو�توظيف ��شارة، �توظيف �خhل �من �ف¯:اها �للرموز، �بالنسبة �الرمز،��". أما يختلف

فاÝشارة�تقود�إNى�مشار�إليه�. كشكل�من�أشكال�نظام�الz:مªW،�عن��شارة��ي�تعددية�ا/رموز�إليه

�متعددة �د__ت �إNى �القارئ �والرمز�يوجه �إليه�محدد، �ا/رموز �ظاهرا،��2. "من �رمزا تعت;:��شارة

�والشخصية �وا/كان �إNى�الزمان �كاÝشارة �أشكا_�مختلفة، �م�Gا �ونجد �_�تحWّ:�القارئ، ومن�. GØrا

�موتيف� �الشعرية �خضرة �أبو �مجموعات �معظم ��ي �نجدها JKال� �ا/تكررة �الظاهرة �شارات

الشرقية،�ف«�Jتمثل�الطهر�و-صالة،�ففي�هنالك�موقف�واضح�للشاعر�من�الحضارة�. "الشرق "

تشّدنا�/ تظل�"ي�أعراقنا�البداوة": ينسجم�العنوان�مع�اس�hGلية�النص�"شرقنا�ا<جيد"قصيدة�

�الندية �الفطرة �والعطاء/ ع�-�حدود �الحب �سفوح �القشور / إlى �حضارة �ظnلها �"ي / ننفض

  3. "حضارة�البF-ول�والحديد/ حضارة��قنعة�العصرية

                                                 
  . 1�،97،�ج�عمال�الشعرية�أبو�خضرة،�كتابات�ع�ى�طريق�الوصول،. 1

�بالكلم �ا/قطع J»و�ي�ينت� �القذيفة �لشكل �حسيا �تصويرا �متدرجة �عمودية �بكتابة �وعندهم �عندنا �هناك �هنا ات

وهذا�يتماثل�مع�تعبW:�بدر�شاكر�السياب�عن�ا/طر�بكتابة�كلمة�مطر�أربع�مرات�. تسقط�بشكل�عمودي�متدرج

فهد�: ظرعن�توظيف�الهيئة�الطباعية��ي�الشعر�الحديث،�ان. بشكل�عمودي�تمثي�hلصورة�ا/طر�وهو�يتساقط

�الشعر�الحديث. أبو�خضرة ��ي �الشعر�والعروض. �غراب �"ي �: كفر�ياسيف. دراسات �)ت.د(دار�الجيل، ،17 - 

32. 
  .69،�من�التماس�إlى�Gنزياحطه،�. 2
 .1�،218،�ج�عمال�الشعريةأبو�خضرة،�الندى�وºقاح،�. 3
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�1.وقف�مرتبط�بزمكانية�محددة،�فهو�إيجابي��ي�الزمن�ا/اJÁÚ،�ولكنه�سل���Jي�الحاضرهذا�ا/

فالتعامل�. كما�أنه�جميل�ح�aKلو�كان�هذا�الشرق�حاضرا��ي�الغرب،�كما�هو�الحال��ي�-ندلس

�نجم� �وما �البhد، �لهذه �العربي �للحكم �ا/شرقة �بالصورة �حافل ،JÁÚذكر�ا/ا� �عند �-ندلس، مع

واسأل�سرير�/ ... واسرد�مواقعهم�عRى��حفاد/ واذكر�عهود�الفاتح,ن�وعّزهم": عنه�من�عمران

ويضوع�/ ما�زال�"ي�الحمراء�يعبق�طي¯Zم/ ...من�عبد�شمس�أو�ب���عباد/ ا<لك�عن�خلصائه

  2. "شادت�سواعدهم�من��مجاد/ والجامع�ا<عمور�يشهد�بالذي/ ع�-�مشارف�vباد

� �قصيدة �أندلسية"ولعّل �"مشاهد ،� �مجموعة �الوصول "من �طريق �ع�ى �تجسد�"كتابات ،

لكن�هنالك�مواضع�أخرى،�ظهرت��ي�. بأصواGÀا�ا/تباينة�زمنًيا،�عمق�الهوة�بWن�ا/ا�JÁÚوالحاضر

� �الغرب"النسور "مجموعة �مع �مكانية �عhقة �فGRا �الشرق �يجّسد �ع�ى�. ، �مقصور �فGRا والغرب

�ل�Gر  �الشرقية �هو�الضفة �والشرق �لل�Gر، �الغربية �. -ردن�الضفة �قصيدة �الغرب�"�ي حكايات

�الشاعر�ال�Gر�"والشرق  �والتفت": يخاطب �الZxر�قف �أZÓا yالغرب/ أ� ��باه/ إlى �يمّد / حيث

ا�هنا/ وعانق�ZÊم�أغنيات�الحياة/  جسورا�إlى�الشمس،�ملء�ا<دى
ّ
إذا�/ وطمÕن�غد�الشرق�أن

�الصامدون  �أبناؤه، �±مجاده/ yن �الحماة �<ا/ وأنا �البناة �تظهر�الد_لة��ZÓ" .3دمون �وأنا هنا

الحرفية�للرمز،�فالشرق�يشW:�إNى�الدول�العربية�ا/تخاذلة،�مقابل�الغرب�الذي�يشW:�إNى�بطو_ت�

ال�JKتأتي�ع�ى�التتابع�مع�القصيدة�السابقة،�يقول�أبو��"ذلك�الشرق "و�ي�قصيدة�. الفلسطينيWن

ما�اهتدى�إ�yإlى�الوهم�/ حالذلك�الشرق�الذي�تاهت�به�ساحرات�الروح�"ي�أرض�ا<": خضرة

�غ,-�الضnل �أقدامه �عرفت yعن��4. "و� �الغرب �يروGáا JKال� �النمطية �الفكرة a©فالشاعر�يتب

  .الشرق،�ويسz:سل��ي�فكرة�القصيدة�السابقة

                                                 
. قراءات�"ي��دب�الفلسطي���ا<حRي�-خرالبعد�v . القديم�والجديد�بWن�الحنWن�والضجر. انظر�إبراهيم�طه. 1

 .74 - 1990�،60رابطة�الكتاب�و-دباء�الفلسطينيWن،�: الناصرة
  .197- 196 ،1،�ج�عمال�الشعريةأبو�خضرة،�الندى�وºقاح،�. 2
 .167م،س،�. 3
 .168م،�س،�. 4
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� �مجموعة ��ي �الغرب �مقابل �الشرق �د_لة �الحادة"تطورت �ع;:�الزوايا �فالشاعر�"مسارات ،

قائ��h"من�شاعر�شرÅي�إlى�عاصمة�غربية"خhل�قصيدة�يرصد�فكرة�الشرق�عن�الغرب،�من�

كل�أسباب�الرضا�/ أنا�من�أرض�النبوءات�ال|��ضاعت�ZÊا/ أنا�من�أرض�خراب ": عن�الشرق 

كم�أعادوا�عنك�"ي�أر���Éحكايات�": وعن�الصورة�النمطية�للشرق�عن�الغرب�1،"من�ألف�عام

/ والذي�يكفر�بالحق�وير�É¨�بالضnل/ وأشاعوا�أنك�الوكر�الذي�يرفع�رايات�الجريمة/ قديمة

�فيك؟ �عيناي �ترى y� �ما �رأوا �قد �الشاعر�ليقول �2،"أتراهم �إlى�": ويتغW:�موقف �اليوم �أنا ها

  3."رافضا�كل�الخرافات�إlى�الشرق�أعود/ الشرق�أعود

�محدد �إليه �مرموز �أو �واضحة �د_لة �إNى �تحيل ��شارة �الحاكم�. إن �يشW:�إNى فقراقوش

يشW:ان�إNى�الجليل،�كما�تشW:�حدود�ال;:تقال��6وأيوب�الجلي�ي�5زمان�الجلي�يومجد�ال�4ا/تسلط،

يحيل�ملك�الجن�إNى�سلطة�ا/ستعمر�-جن�J،�ومملكة�الرمل�إNى�الصحراء��7.إNى�يافا�وفلسطWن

�ا/نتظر�ممث8��hالعربية، �ا/خلص �إNى aKيرمز�الف� �حWن ��ي �الغاصب، �ا/عتدي �إNى �الوحش ويحيل

�وال �الفz:ة��9.فتوةبجيل�الشباب �إNى �خريفا �والعشرون �والظhم، �الظلم �قوى ويحيل�الخفاش�إNى

                                                 
 .1998�،87منشورات�مواقف،�: الناصرة. مسارات�ع�-�الزوايا�الحادة�.فهد�أبو�خضرة. 1
  .90م،س،�. 2
 .91م،�س،�. 3
 .248 -244،�الفصل��خ,-�من�س,-ة�الوزير�قراقوشأبو�خضرة،�: انظر. 4
  .247م،�س،�. 5
،��عمال�الشعرية،�"كتابات�ع�ى�طريق�الوصول "من�مجموعة�" أيوب�الجلي�ي�يعود�إNى�الورد"انظر�قصيدة�. 6

  .114 -1�،106ج
،��عمال�الشعرية،�"كتابات�ع�ى�طريق�الوصول "من�مجموعة�" السؤالأبواب�ا/دينة�وتحو_ت�"انظر�قصيدة�. 7

  .1�،92ج
  .37 -33،�حلم�ليلة�ربيعية،�"ملك�الجن�ومملكة�الرمل�-حكاية�للجيل�القادم"انظر�قصيدة�. 8
  .8 - 45�،5- 44 مواقف،�"الف�aKوالوحش"انظر�قصيدة�. 9
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والخمسون�عاما�إNى�عمر�النكبة�تقريًبا،�ح�aKتاريخ�كتابة�قصيدة��1الزمنية�بWن�النكبة�والنكسة،

  .  2000عام��"الفصل�-خW:��ي�سW:ة�الوزير�قراقوش"

�أسلوب� �عن �قنازع �جورج �يقول �مقدمة�مجموعة�النسور، �متمهل،��": أبو�خضرة�ي أسلوب

وهذا�يشW:�إNى�ا/يل��2. "بعيد�عن�ا/باشرة�والصخب�اللفظي،�رومان�JÁÔتغلفه�ضبابية�مقصودة

�وأبعادها� �vنتفاضة �عن �تتحدث �ا/جموعة �هذه �قصائد �معظم �أن �رغم �الخفية، �الرموز إNى

  .السياسية

: ا/جموعة�إNى�مرحلتWنفعن�أطفال�الحجارة،�_�يصّرح�الشاعر�بكلمة�حجر،�ما�عدا�تقسيم�

�العصر�الحجري  �وأناشيد �انتظار�العصر�الحجري، �كافية�. �ي �التلميحية �التسمية �هذه وكأن

  :ل�شارة�إNى�ثورة�الحجر�وvنتفاضة،�لذا�يخاطGÓم�بصورة�خفية

ـهــا�قـصــــــــــة�أبـطـــــــــــــال�حــــَدوا
ّ
  موكـــَب��ضـواء�منشوَر�اللواء  إن

�ا<ـنــــــــىبـصـمـــــ
َ

  وزنــــــوٍد�ألـهــبــــت�حـلـــــَم�اللـقــــــــــــاء  ــــوٍد�هـــــّز�أحــداق

دوا
ّ
  "ي�ضم,-�الدهر�أسرار�العطاء  يا�نسـور�الحق�يا�من�خل

   3منكـم،�تشرق�عــزًما�ومضــــاء  لـن�يكـــــــــون�الـغــــــد�إ�yصـورة

ا�عن�ظل�/حسوس،�وإذا�كان�الشاعر�قد�تحدث�هنا�عن�م
ً
وصوف�حJÁÔ،�فقد�نجد�له�حديث

�يقول  �حيث �وºقاح، �الندى �قصيدة ��ي �ا<دى": كما �"ي �يطّوف �الصباح/ ظلٌّ �بوح / همساته

�الجراح �معانقة �ومن ��صيل �لهب �من �طوافه/ واللون �وراء �القدر�ا<تاح؟/ ماذا �حومة / "ي

 
ً
    4. ""ي�كل�ركن�مستباح؟/ أتراه�يزرع�ِقبلة

                                                 
،��عمال�الشعرية،�"ت�ع�ى�طريق�الوصول كتابا"من�مجموعة�" هوامش�ع�ى�قصيدة�قديمة"انظر�قصيدة�. 1

  .29 -1�،27ج
 .1�،126،�ج�عمال�الشعريةقنازع،�. 2
 .1�،162،�ج�عمال�الشعريةأبو�خضرة،�النسور،�. 3
 .1�،183،�ج�عمال�الشعريةأبو�خضرة،�الندى�وºقاح،�. 4
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�ي �قد �الظل �شخصيته�إن �تسكن �حيث �يستقّر�فيه، �بمكان �الحالم J©الفلسطي� �ا/شّرد J©ع

ا/عاناة�و-مل،�ولعل�تشرّده��ي�البلدان�العربية،�محاولة�Ýيجاد�وطن�بديل�مؤقت،�يجتمع�إليه�

إن�وصف�الطرف�ا/حكي�عنه�بالظل،�مناسب�. ا/شردون،�كما�تجمع�القبلة�ا/صلWن�أو�الحّجاج

ن�بديل�لÊصل،�فالظل�إشارة�إNى�طرف�حقيقي�تم�تغييبه،�وإن�كان�جدا�لفكرة�البحث�عن�وط

�وشخصيته �صفاته �شك�hمن �بخرافة. يحمل �أشبه �الظل �عن �خرافة ": الحديث �عنه / ويقال

   1. "سيظل�يحلم�با±قاح/ لكّن�الندى.. ويقال/ ويقال�تحمله�الرياح

�عhق �ع�ى �وتعتمد JÁÔح� �باقz:ان �وºقاح �الندى �بWن �العhقة �بأصلترتبط �أصل ولذلك�. ة

�بأنه� �الظل �حول �-قوال �تدعمه �ما �وهذا �التطواف، �رحلة ��ي �-صلية �الحالة �العنوان يشكل

�هو� �الحقيقي �البديل �أن J©يع� �مما �جدوى�الفعل، ��ي �التشكيك �مبدأ �vستفهام �ويخدم خرافة،

�-صل �مع �º. التعامل �حيث �-رض �إNى �بالوصول �حلمية �حالة �تحقيق �إNى �يسÏى قاح،�فالندى

يحيل�هذا�الرمز�. يتسم�بالقداسة،�ويجتمع�فيه�من�هم��ي�الشتات) قبلة(والظّل�يسÏى�إNى�مكان�

   2. إNى�هذه��مكانية�من�التأويل،�ويحيل�انغhقه�وضبابيته�ع�ى�إمكانيات�أخرى�محتملة

من��ي�تلك�-مW:ة�ال�JKيعشقها�الناس،�ويطمح�إلGRا�. رمز�غامض�"أم,-ة�الصباح"�ي�قصيدة�

أم,-ة�/ ولم�تزل�معشوقة" 3-مراء،�ويسعون�إلGRا�جاهدين�متجاوزين�الصعاب��ي�سفر�طويل،�

هل��ي�القصيدة�ال�JKتصبح�. "عّزت�عRى�القلوب�والعيون / لكZxا�منذ�التقت�أم,-ها/ الصباح

ملك�قارGâا،�بعد�كتاب�Gا؟�أم��ي�-رض�ال�JKيحلم��Gا�أبناؤها؟�فإن�تحقق�اللقاء�امتنعت�وعّزت�

وقد�تكون�حواء�-رضية،�يسÏى�إلGRا�آدم�وغW:ه،�فإن�نالها�ووصلها�بالزواج،�لم�. ى�الطامعWنع�

يبدو�الرمز�السيا�JÁÂأك:�حضورا�من�غW:ه،�فاrمW:ة�يعشقها�أمW:��ي�غربة�البحار،�وهو�. تعد�لغW:ه

�إ �وهذه �طG�hا، �تعز�ع�ى �تلتقيه، �وحWن �للقائه، �ذراعGRا �وتفتح �تنتظره �و�ي �جريح، شارة�مشرد

                                                 
 .184م،�س،�. 1
�نسان�وذاته،�أو��نسان�والطبيعة،�خصوصا��ي��يرى�إبراهيم�طه�إمكانيات�أخرى�للتأويل،�مثل�العhقة�بWن. 2

 .73 -72،�من�التماس�إlى�Gنزياحطه،�: انظر. زمن�مادي�توسعت�فيه�فجوة�القطيعة�بWن�ا/ادة�والروح
�بالشاعر�انظر. 3 �والفلسفية �النفسية �السفر�وعhقته �موتيف �صيمح: عن �ا/سافر�-بديو. دافيد �مع . قفة

  .294 -1�،291،�ج�عمال�الشعرية
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واضحة�إNى�أن�أمW:ة�الصباح��ي�فلسطWن،�وإن�حلم�العودة�/شردي�الشتات،�يبقى�هو�الصباح�

    1. الذي�يحلم�به�أمW:�البحار،�حWن�تطأ�قدماه�تراب�الوطن،�ويتحقق�حلم�العودة

� �قصيدة �ويمثل��"انتقام"�ي �والوهم، �الظلم �صوت �إNى J©يرمز�ا/غ� �فلسفية، �جدلية حالة

من�ضرورات��نشاد�أن�. ي�حWن�ترمز�الجوقة�إNى�النور�وتمثل�الحالة�الجماعيةالحالة�الفردية،��

�للمفارقة �ويا �لكن �والجوقة، J©ا/غ� �بWن �انسجام �ليhه! يكون �ع�ى J©يغ� �القصيدة�!. كل J»تنت

�2. "والظلم/ تبقى�الشمس/ يبقى�الوهم/ وتبقى�الشمس": بتداخل�بWن�-صوات�وبقاء�الصوتWن

Nى�الصراع�بWن�الفرد�مقابل�ا/جموع؟�قد�يكون�هذا�صحيًحا،�وقد�ترمز�إNى�هل�ترمز�القصيدة�إ

الصراع�بWن�الخW:�والشر،�وبWن�العتمة�والنور،�كما�يمكن�أن�تحيل�إNى�الكلمة�الشعرية�ا/غناة�

  .ود_ل�Gا�من�خhل�سياقها��بدا�ي

ك�-�الذي�يضم�الروافد�مهداة�إlى�الZxر�� ":نقرأ�إهداء�"هكذا�أZÓا�الZxر"�ي�مس�Gّل�قصيدة�

�ي��3. "ا<ختلفة،�وإlى�كل�ZÀر�آخر،�كب,-ا�كان�أو�صغ,-ا،�يحاول�أن�يضّم�إليه�روافد�متعددة

لغة�الخطاب�ا/قدماتي��ي�هذا��هداء�. هذه�العتبة�النصية�حالة�من�تشظي�د_لة�ال�Gر�كرمز

�للتأويل �إمكانية �أك:�من �إNى �. تحيل �الروافد JÁÞر�"تمZxال� �ZÊا ��ßوحدةويم� �الزمان�/ "ي ترّد

سيولد�/ وأن�الغد�الحّر�مهما�نأى/ تخ��òكل�جناها�لنا/ ليعلن�للبحر�أن�الوعود/ وتح��ñا<�¨

�هنا ��Éأر� �قدس �ودينية�4. "من �سياسية �د__ت �إNى �القدس �البحر�حد�. تحيل �كما ال�Gر�أيضا

�لفلسطWن JÁÂالوح. سيا� �وفكرة �ومصر، �النيل �ال�Gر�-ك;:�يرمز�إNى �كان �فهذا�فإذا �العربية دة

إن�فكرة�الروافد�و-GØار�الصغW:ة�. احتمال�ممكن،��ي�حضور�هذه�ا/عجمية�من�الحقل�الد_Nي

يمكن�لل�Gر�-ك;:�. تشW:�إNى�التعددية�الحزبية�والفصائل�ال�JKتشكل�مركبات�ا/رجعية�السياسية

�ينسج �وهذا �وأدياًنا، �شعوًبا �يستقطب �الذي �التيار��نساني �يرمز�إNى �الواقع�أن �طروحات �مع م

JÁîالن .  
                                                 

1 .JÁÂة�الصباح: انظر�تحليل�فاروق�موا:W48- 1�،45 مواقف. عرض�ونقد�لقصيدة�أم. 
 .1�،34،�ج�عمال�الشعريةأبو�خضرة،�. 2
  .75،�مسارات�ع�-�الزوايا�الحادةأبو�خضرة،�. 3
  .77م،�س،�. 4
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�طرائق� �عدة �اتخذت �أبو�خضرة، �عند �السياسية �الد__ت �نذكر�أن �ا/بحث، �لهذا إجما_

وم�Gا��شارة،�و�ي�شكل�. فم�Gا�-سلوب�ا/باشر�الشفاف،�حيث�خلت�اللغة�من�رمزي�Gا: تعبW:ية

� a©ا/ع� �استقراء ��ي �ومحددة �ضيقة �إمكانية �إNى �يحيل ،ªWم:zال� �أشكال �الرمز�. -دبيمن وم�Gا

ا��ي�سW:ورة�التأويل،�ويثمر�عن�عدة�د__ت�
ً
بفضائه�الضبابي�ا/نغلق،�الذي�يفتح��ي�القارئ�آفاق

  . ممكنة

  .موتيفات�الخnص،�الفداء�والتعاليم�- الرموز�الدينية�ا<سيحية� .3

��سhمية، �الرموز �بعض �إNى ��شارة �من �يخلو�شعر�أبو�خضرة �ا/سيحية�1_ �الرموز �لكن

�شعره �الح�ªWّ-ك;:��ي �عناوين�. تشغل �بعض �إNى �خاطفة �نظرة �خhل �من �ذلك �رؤية ويمكن

�قديم،�: قصائده �ن�� �رؤيا �الجديد، �الن�� �الصليب، �ويزهر �جديد، �ميnد ��لوهية، طعم

�عشر �التلميذ�الرابع �من�رسائل ص،
ّ
�صارخ�)قصائد�3(ا<خل �صوت �الكلمة، �كانت �البدء �"ي ،

  ."ي�مغارة�التجليات�ليس�"ي�ال�-ية�فقط،�شاعر 

�محاور  �ثhثة �إNى �العناوين �د__ت �تقسيم �محور�: يمكن �ا/خلص، �بقدوم �النبوءة محور

  .الفداء،�محور�التعاليم�الدينية

ص�والصوت�الصارخ�من�ال;:ية�الذي�يلمح�إNى�
ّ
�ي�ا/حور�-ول�تظهر�فكرة�ا/يhد�وقدوم�ا/خل

�النبوءات �تحقيق �التوا. قرب �خhل �من �ذلك �ا/ا�JÁÚيتحقق �والجديد، �القديم �بWن صل

ص. وا/ستقب�ي
ّ
مسيح�/ وقلنا�"ي�غد�يظهر": يعت;:�الواقع�ا/أساوي�حافزا�واستقراء�لقدوم�ا/خل

والغد��ي�مفهوم��2."أأنت�مسيحنا�الخّ,-؟/ إlى�ميعاده��خضر/ يقود�العالم�العاتي/ طّيب�خّ,-

                                                 
�59؛�ا/ورين�قدحا،�5،�"نا/ريدي: "تظهر�-لفاظ�ا/ستعارة�من�الحضارة��سhمية�تحديدا�بشكل�قليل،�وم�Gا. 1

� �الحادة�ي �ع�-�الزوايا �مسارات �والهادي، �ا/هدي ��ي�19؛ �ا/قدس، �الكتاب ��ي �ورودها �رغم �أيوب، �قصة ،

،�138؛�الحلول،�مؤمنة�وكافرة،�كتابات�عRى�طريق�الوصول �ي��106قصيدة�أيوب�الجلي�ي�يعود�إNى�الورد،�

� �الكلم، �بجوامع ��157آياGÀا �النسور �ي �ِقبلة، ��،183؛ �الفاتحWن، �196عهود �مجالسه، �خالية �العدل �ي��199،

  . الزنبق�والحروف،��ي�378،�و�ي�محرابك�القدJÁÂ،�302؛�ص�ى�وصام�ويشكو�هللا�ويسz:حم،�الندى�وvقاح
  .379 -1�،378،�ج�عمال�الشعريةالزنبق�والحروف،�. أبو�خضرة. 2
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� �قد �الوقت �أن ��ي �فهو�يشكك �قصيدة�الشاعر�_�يع;:�عن�القريب، �ففي �لظهور�ا/خلص، حان

ها�/ لم�يحن�وقتك�بعد/ أZÓا�القادم�"ي�مركبة�الشمس�إlى�أرض�الفداء":يقول �"أZÓا�القادم"

حرق�"ي�ذاكرة�/ لم�تزل�تنتظر��يام�ن,-ون�الجديد/ هنا�"ي�قمة��حقاد�والويل�ا<عاد
ُ
ها�ت

ّ
عل

والشاعر�هنا�يتنبأ�بويhت�قادمة��1."والرماد�ي�-ئ��ع,ن�من�داء�طواها�ألف�عام: الحاضر�روما

  .وبنW:ون�جديد،�وأن�-زمة�تحتاج�إNى�ا/زيد�من�الضيق�وvشتداد�قبل�أن�يأتي�الفرج

�آخر �موضع ��ي �قدومه �يستعجل �أخرى �جهة �من �. لكنه �قصيدة �الجديد"ففي عتاب��"الن��

ص،�بسبب�تأخر�قدومه
ّ
وتحلم�أن�/ ترقب�ظلنا�ا<جهد/ أتقبع�"ي�دروب�الصمت": لطيف�للمخل

فالشاعر�يتحدث�عن�حالة�من�اليأس�وصل�إلGRا�الناس،��2. "من�إرهاقنا��سود؟/ يطل�الفجر

�الجديد� Jالن�� �فهو�يستحث � �ولهذا �ا/تناقضة، �القيم �عندهم �وتساوت �البوصلة، �فقدوا بحيث

/ ماُهّز�السيف�والقل/ فحّرْك�نبعنا�ا<غمور / تبقى�للهدى�علما/ وأنت�نبينا�ا<قدام": بالقدوم

��جيال �نبوءة �ُهدما/ وهات �ما �بعض �مّر�به�.  "تب�� �كلما �نحو�التشاؤم �الشاعر�يتجه يبدو�أن

�3بما�يقارب�ثماني�سنوات،��"أZÓا�القادم"كتبت�قبل�قصيدة��"الن���الجديد"العمر،�فقصيدة�

وقد�صدرت�قبل�بداية�vنتفاضة،�ولعل�إخفاق�vنتفاضة��ي�تحقيق�مكاسب�سياسية�كبW:ة،�

�الظروف�والو  �أن �ويرى �الخhص، �فكرة �الشاعر�ير²ئ �جعل �ا/تأزم، J©الفلسطي� JÁÂالسيا� اقع

  .                                            ليست�مواتية�بعد�لقدوم�الن��Jالجديد

ص"�ي�قصيدة�
ّ
ص�وإNى�من�ينكرون�قدوم�ا/سيح،��"ا<خل

ّ
يتعرض�أبو�خضرة�إNى�انتظار�ا/خل

ا�ماضيً 
ً
�4."وشّوه�النشيد/ جّرح�الوتر�"كان"من�قال�/ واليوم�يا�هادينا�ا<جيد":اويعت;:ونه�حدث

�هو�كائن �بما �ا/تشكك �الفرد �صوت �ع�ى �التفوق ��ي �كمّيا �ضمW:�الجمع �الشاعر�. ويسهم ويتابع

                                                 
  .1�،73،�ج�عمال�الشعرية. أبو�خضرة،�كتابات�ع�ى�طريق�الوصول . 1
  .1�،187،�ج�عمال�الشعريةالندى�وºقاح،�/ أبو�خضرة. 2
  .1994عام�" كتابات�ع�ى�طريق�الوصول "،�وصدرت�1986عام�" الندى�وºقاح"صدرت�. 3
  .1�،84،�ج�عمال�الشعريةأبو�خضرة،�الندى�وºقاح،�. 4
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/ إليك�"ي�تألق�ا<ص,-/ إlى�الربيع�الدا"ئ�النض,-/ عيوننا�إlى�الغد�ا<ضاء": بالصوت�الجما�ي

   1."العطاءتغمر�هذي��رض�ب

� �قصيدة �التجليات"�ي �مغارة �ويتحف��"شاعر�"ي �العذراء، �ظهور �مكان �الشاعر�إNى �بنا يعود

�والتعميد� �والصلوات �والz:انيم �والخشوع �بالشموع �مليئة �عبادة �وطقوس �دينية �بأجواء القارئ

�ويخاطبه �الجديد ص
ّ
�أو�ا/خل �ا/سيح �ينادي �بصوت J»تنت� �و-نوار، �الطريق": والطهارة / أنت

ويولد�"ي�/ بعزم�وحزم/ وتم���ßخطاك/ وترفع�عينيك�نحو��عاlي/ منك�سيبدأ�هذا�الزمانو 

�جديد �عهد ��ي��2."الشرق �التوجه �كان �حWن ��ي �الشرق، �ع�ى �والخhص �تقتصر�الو_دة وهنا

فهل�يعكس�هذا�التخصيص�تطوير�نظرة�. إNى�خhص�العالم�عموًما�"إlى�العام�الجديد"قصيدة�

ي،�بحيث�يراه�الشاعر،�بعد�ستة�وثhثWن�عاما�من�تاريخ�القصيدة�السابقة،�مغايرة�للعالم�الغرب

  الذي�أشW:�إليه��ي�موضع�سابق؟�"نW:ون�الجديد"خارج�دائرة�الخhص؟�وهل�الغرب�هو�

� �قصيدة �ففي �بالتلميح، �ا/سيح �ذكر�السيد �أحيانا �للقدس"يأتي �الخالدة��-أغنية ا<دينة

ترد�هذه�العبارة��ي�بداية�كل�. "بقدرة�هذا�الذي�فيك�كان "،�يك©�aا/سيح�بالعبارة"سيدة��رض

�مقاطع� �من �مقطع �كل ��ي �د__ت�جديدة �توالد � ��ي �يسهم �ارتكازيا، �تكرارا �تشكل �بحيث مقطع،

تردين�كل�/ فوق�النوايا/ وأنت�تظل,ن�سيدة��رض":القصيدة،�وتنت«�Jالقصيدة�بنفس�العبارة

�نحو�العيون  �توجه �ال|� �والساهرين/ الحصار�وتخF-ق,ن/ الحراب �للعاشق,ن خلود�/ وتعط,ن

تعكس�الدائرية�تكريًسا�للفكرة�و�ي�أن�القدس��3. "بقدرة�هذا�الذي�فيك�كان/ الرضا�و�مان

�ا/رسوم� Jا/سار�الحتم� J©تع� �الدائرية �أن �بحيث �ا/سيح، �السيد �وبركة �بقدرة �وتصمد تحيا

م�الصريح�يضفي�نوعا�من�الغموض،�عدم�تسمية�ا/سيح�با_س. وا/قدر،�والذي�_�خروج�عنه

  .وهو�غموض�مطلوب��ي�تصميم�طقوس�القداسة،�rنه�يسهم��ي�رسم�-بعاد�الغيبية�للفكرة

                                                 
 .17 .م،�س. 1
�التجليات،. 2 �مغارة �شاعر��ي �عام��.25�،251-24 مواقف�أبو�خضرة، �نشرت �القصيدة �أن �وهو�2000يhحظ ،

  .عام�احتفاNي�بالنسبة�للعالم�ا/سيÃي
 .6،�مسارات�ع�-�الزوايا�الحادةأبو�خضرة،�. 3
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�والحياة �ا/وت �جدلية �تتج�ى �الفداء، �محور �الثاني، �ا/حور �وعيه�. �ي يستحضر�الشاعر��ي

حيث�تبدأ�. ن�خطاياه�يماني�ا/سيÃي�فكرة�الصلب،�وما�قّدمه�الفادي�من�أجل�تطهW:�العالم�م

�جديًدا �ميعاًدا ص
ّ
�ا/خل �قدوم �ويبقى �والتضحية، �با/وت �و�ي�. الحياة �يزهر�الصليب، �هنا من

نحمله�"ي�/ ميعادك�ا<زروع�"ي�الشفاه/ يا�أبتاه ":الصلب�موت�وفناء،�و�ي��زهار�حياة�ورجاء

لو�أننا�/ م�ا<ضاءعRى�سفوح�العد/ لو�أننا�نراه/ يشّدنا/ ولهفة�عارمة�الحن,ن/ جرحنا�صnة

   1. "أو�يزهر�الصليُب�بالرجاء/ يسكب�"ي�أعراقنا�اليق,ن/ نراه

ينظر�الشاعر�إNى�الصليب�بطريقة�مغايرة،�فهو�يحذف��"إحمل�إصرارك�واتبع©J"�ي�قصيدة�

من�أراد�أن�يتبع©�JفلªWهد��ي�نفسه�ويحمل�":كلمة�الصليب،�ال�JKوردت��ي�قول�ا/سيح�لتhميذه

J©ويتبع� �مغايرا،��2 "صليبه �مفهوما �تحمل JKصرار�ال�� �بكلمة �ويستبدلها �ا/عاناة، �ترمز�إNى JKوال

وربما�كانت�vنتفاضة�الفلسطينية��ي�. وتشW:�إNى�حتمية�وضع�حد�للمعاناة�ال�JKطال�علGRا�-مد

  3. ا/خلص�الذي�يمكنه�وضع�حد�للمعاناة�من�خhل��صرار

� �قصيدة �الوصول "و�ي �طريق �ع�ى �الفداءاس��"كتابات �موتيف �حول �شعري � ":hGل
َ

ُصلبت

را/ وقّدمت�الفداء�فهل�ترى 
ّ
رّد�/ أم�أنك�تبقى�"ي�الوجود�ضحّية/ قيامك�يرتاد�الصباح�ا<عط

ُ
ت

و�ي�هذا�vس�hGل�تساؤل�ينبع�من�غياب�الجواب�بشكل�مطلق،�rن��4. "وتستث�¨�وتنفى�وتزدرى 

J©يقي� �بشكل �حسمها �العقائدية�_�يمكن �بدون��فالصلب. -مور �والقيامة�_�تع©�Jشيئا والفداء

�والخhص،� �القدوم �حركة �أي �الثاني، �الطرف ��ي �ا/قابلة �هو�الحركة ��Gا �ا/قصود �ولعّل رمزي�Gا،

/ وأرحُل�للفجر�ح|¨�الوصول  ":وهذا�ما�توضحه�GØاية�القصيدة،�ال�JKتحيل�بعنواGØا�إNى�الفكرة

  5. "فهل�يرحل�الفجر�يوما�إlّي؟

                                                 
  .1�،285،�ج�عمال�الشعريةأبو�خضرة،�البحث�عن�أجنحة،�. 1
  .24: 16،�إنجيل�لوقا.  2
  .1�،122،�ج�عمال�الشعريةقنازع،�مقدمة�النسور،�: انظر. 3
  .1�،15،�ج�عمال�الشعرية. و�خضرة،�كتابات�ع�ى�طريق�الوصول أب. 4
 .17م،�س،�. 5
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�الثالث، �ا/حور ���ي �التسمية �تحمل �تظهر�قصائد �ا/سيحية، �التعاليم �رسائل�"محور من

�عشر �الرابع �"التلميذ ��ي �اثنتان �قصائد، �ثhث �و�ي �الوصول "، �طريق �عRى بعنوانWن��"كتابات

�"�yتقولوا": فرعيWن �يكون "؛ �. "هكذا ��ي �الحادة"والثالثة �ع�-�الزوايا �فر�ي�"مسارات �بعنوان ،

�الريح" �وجه �عRى �لل". "نقوش �لعل�كان �عشر؟ �الرابع �التلميذ �فلماذا �عشر�تلميذا، �اثنا مسيح

فقد�رأى�البعض�أن�عدد�التhميذ�: الشاعر�تحا�aÁßالرقم�الثالث�عشر�وما�فيه�من�تطWّ:�وتشاؤم

مع�ا/سيح�هو�ثhثة�عشر،�وكان�الثالث�عشر�هو�Gáوذا�-سخريوطي�الذي�باع�سيده�بثhثWن�من�

فقد�تم�. "يعيد�الفجر�ما�كاَن "�Jعن�القول�كبديل�للفعل�ن«�"�yتقولوا"�ي�قصيدة��1. "الفضة

� �نتيجة، �فجر�دون �مشلول "انتظار�ألف �الحلم �بأن �إعnن �باد/ القول �العهد �له�/ ... وأن من

ومن�ينقذ�الحلم�/ ومن�يم���ôعRى�ا<اء/ هو�من�ينقل�هذا�الجبل��عمى/ ...الرؤية��yالرؤيا

  2. "من�ليل�طويل/ الذي�يك�-

الرؤية�_�الرؤيا��ي�ال�JKتحقق�ا/عجزات،�وتعجل�بقدوم�: ميذ�الرابع�عشر�تقول تعاليم�التل

وهذه�دعوة�Ýخضاع�العقيدة�إNى�منطق�العقل،�و�ي�. الرؤية�تحقق�الرؤيا: وبكلمات�أخرى . الحلم

  .رؤية�معاصرة،�تستمد�من�تطورات�الحياة�وتعقيداGÀا�منطقها�ومقوماGÀا

� �قصيدة �يكون "�ي �للتعا�"هكذا �بضمW:�تكريس �حياته �ودورة �ا/سيح �و_دة �حول �الدينية ليم

�لو_دة�. الجمع �تجسيد �كلها �جماعية �ظاهرة �الشاعر�يع;:�عن �إن �إذ �الرواية، ��ي �التجديد وهنا

من�وهبوا�نفوسهم�/ يموت�قبل�الضوء�"ي�مغارة/ هكذا�يكون / من�أول�الزمان�قيل":ا/سيح

ï /مغارة� �"ي �بعد، �ا/ ويولدون، �أضواZõا �من �العتمة،��3. "لحياةتولد ��ي �الذين�ماتوا ا/ؤمنون

هذا�التواصل�الروحاني�بWن�. يولدون�من�جديد،�من�نفس�ا/غارة�النورانية�ال�JKولد�فGRا�ا/سيح

�شعلتWن �أجلها �من �ا/جوس �يشعل JKال� �هو�البشارة �ونبGRم، �ا/ؤمنWن،�: ا/ؤمنWن �لو_دة شعلة

  .بالعطاء�والبناء�وأخرى�لو_دة�ا/سيح،�وبعدها�تتحقق�-منيات

                                                 
 .1�،12،�ج�عمال�الشعريةمقدمة�كتابات�ع�ى�طريق�الوصول،�. حنا�أبو�حنا: انظر. 1
  .1�،26،�ج�عمال�الشعرية. أبو�خضرة،�كتابات�ع�ى�طريق�الوصول . 2
  .78م،س،�. 3
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�ممثلة� �الفردية �الو_دة �إNى �تضاف �للمؤمنWن، �جماعية �و_دة �و_دتWن، �يجّسد الشاعر�هنا

بشخص�السيد�ا/سيح،�و�ي�ب�hشك�تعليمة�جديدة،�تع;:�عن�vتحاد�الروحاني�بWن�الطرفWن،�

  .وتعطي��ي�الوقت�نفسه�قيمة�للجماعة�ا/ؤمنة

� �القصيدة �عنوان �الر "�ي �وجه �عRى �مستحيلة�"يحنقوش �تكون �تكاد �حالة �إNى كيف�: إشارة

يمكن�أن�ننقش�ع�ى�وجه�الرياح؟،�تتحدث�القصيدة�عن�حالة�من�العبث�والواقع�ا/رير�ا/حاط�

قّدم�/ أين�منكم�من�إذا�قّدمتم�شوكا�له":بالشوك�والنار،�وعن�غياب�صفات�ا/سيح�بWن�الناس

ويحيلنا�التلميذ�الرابع��1. "مل�حقدامن�يعفو�عن�الضعف�و�yيح/ من�إذا�أخطأ�بارك/ وردا

هو�"ي�الغيب�ولن�: �yتقولوا ":ولكن�بإسناد�مقولة�جديدة�"_�تقولوا"عشر�إNى�مقولته�السابقة�

فالتعليمة�الجديدة�تركز�ع�ى�و_دة��2. "هو�فرد،�وسيبقى�أبد��يام�فردا: �yتقولوا/ يولد�فينا

©�Jأن�الو_دة�جماعية�وداخلية،�مما�يغWّ:�من�ا/سيح�و_دة�داخلية��ي�نفس�كل�واحد،�وهذا�يع

  .ا/فهوم�التقليدي�لو_دة�السيد�ا/سيح�وقدومه�من�جديد

�النصوص� �الشاعر��ي �توغل �مhحظة �يمكن �شعر�أبو�خضرة، ��ي �ا/سيحية �للرموز إجما_

�تعبW:ه� �سياق ��ي �صياغ�Gا �ومعيدا �مستعيدا �ورموزها، �وقصصها �إشاراGÀا �ع�ى �متكئا ا/قدسة،

هذا�vنفتاح�جعل�الشاعر�يلتحم�برموزه،��ي�سياق�مواجهته��3.زمته�الذاتية�وا/وضوعيةعن�أ

مع�وضعه�كإمكانية�مفتوحة�للخhص،�أي�بوصفها�عناصر�حية�وقادرة�ع�ى�التفاعل�الجدNي�مع�

وضعه�من�جهة،�ومع�تحو_ت�وضعه�من�جهة�أخرى،�وهذا�-مر�الذي�أبقى�تلك�الرموز��ي�حالة�

   4. مستمرانفتاح�د_Nي�

                                                 
  .40،�ادةمسارات�ع�-�الزوايا�الحأبو�خضرة،�. 1
  .م،س. 2
�صالح: انظر. 3 �الشعر�العربي�-الشعر�والدين. كامل �"ي �ا<قدس �الرمز�الدي�� دار�الحداثة،�: بW:وت. فاعلية

2005�،390.  
  .285الذات�الشاعرة�"ي�شعر�الحداثة�العربية،�. الحمW:ي : انظر. 4
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  إجمال�واستنتاج

�-سلوب� �برصد �قامت �فقد �شعر�أبو�خضرة، ��ي �محاور �ثhثة �الدراسة �هذه استعرضت

�الرموز� �باستقراء �قامت �ثم �وأشكاله، JÁÂالرمز�السيا� �د_لة �عن �وكشفت �شعره، ��ي JÁîالقص

  .ا/سيحية�وموتيفاGÀا��ي�أشعاره

�العناصر� �من �الشاعر�/جموعة �توظيف �إNى �الدراسة �الحركة�توصلت �من �نوعا �تعطي JKال

�السرد� �أساليب �واستخدام �والشخصية، �الحدث �غرائبية �وم�Gا �-قصودة، �داخل الدرامية

�-صوات �وتعدد �التاريخية �والرواية �الحدث�. الحكائي �انطhق �العناصر�ع�ى �هذه �عملت لقد

ف�تعميق�الو�ي�وتحريره�من�تراتبية�مسار�القراءة�-فقية،�لصالح�القراءة�العمودية،�ال�JKتس�Gد

�وتفعيله �القارئ �ا/ضامWن�. عند �عرض �الشاعر��ي �التعبW:�عند �أساليب �تعدد �ظهر�بوضوح كما

�بشكل� �وصياغته �الz:اثي �ا/خزون �مع �التواصل ��ي �بارز �والرمز�قسط �ل�شارة �وكان السياسية،

�ملªzمة �رؤية �منطلق �ومن �مجال. حداثي، ��ي �موتيفات �ثhثة �عن �الكشف �إNى �الدراسة �وان�Gت

الرموز�الدينية�ا/سيحية،��ي�الخhص�والفداء�والتعاليم�الدينية،�بحيث�تظهر�شخصية�ا/سيح�

�الرابع� �التلميذ �وتظهر�شخصية �الواقع، �مع �وتعالقها �والثاني �-ول �ا/وتيفWن ��ي �السhم عليه

�مغايرا� �د_ليا �منÃى �تشكل �جديدة، �مسيحية �تعاليم �بعرض �تقوم �مبتكرة، �كشخصية عشر،

  .السائدللمألوف�و 
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  ة�غنايم�ب,ن�السوريالية�وGلkFاممحمد�حمز 

   باسيليوس�حنا�بواردي    

  .محمد�حمزة�غنايم؛�الشعر�الفلسطي©J،�السوريالية��ي�-دب�العربي: كلمات�مفتاح

  مقدمة. 1

يقوم�التعامل�مع�شعر�-قلية�العربية�الفلسطينية��ي�إسرائيل�ع�ى�تقويمه�بما�يتhءم�و-وضاع�

ضها�هذه�-قلية،�وهو�تقويم�يرتكز�إNى�الحكم�ع�ى�النص�-دبي�السياسية�والقومية�ال�JKتخو 

وفق�معايW:�العناصر�الخارجية�باrساس،�وإهمال�الجوانب�الفنية�والعوامل�الداخلية�ا/تفاعلة�

�-دبي �النص �وتحليل�. داخل �غنايم، �حمزة �شعر�الشاعر�محمد �تتبع �إNى �الدراسة �هذه GÀدف

إضافة�إNى�ذلك،�تحاول�هذه�الدراسة�سّد�فراغ�. ا/تشعبةنصوصه،�وتعّقب�مرجعياته�الشعرية�

�غنايم �نصوص �منه �عانت �شعر�-قلية�. نقدي ��ي �ا/تعمقة �النقدية �للدراسات �ا/تتبع �يÏي إذ

�ع�ى� �الشعرية، �غنايم �لنصوص �النقدية �الحركة �إهمال �مدى �إسرائيل ��ي �الفلسطينية العربية

� �-سئلة �طرح ��ي �النصوص �هذه �مشاركة �من �بكينونة�الرغم �ا/تعلقة �والجوهرية الوجودية

�الفردية �الفلسطينية �والذات �الجمعية �العربية �الدراسة�. -قلية �هذه �تسلط �أخرى، �جهة من

ل�بنصوص�غنايم؛�شعر�_�يستغ©�Jعن�الجوانب�الفنية،�
ّ
الضوء�ع�ى�شعر�فلسطي©�Jمغاير�متمث

  .العامةو�ي�الوقت�ذاته�يمارس�vلªzام�بمعانيه�الوجودية�و�نسانية�

  محمد�حمزة�غنايم�الصحا"ي�وا<F-جم�. 2

� �غنايم �حمزة �محمد �)2004-1957(يعّد �الثقافية�أ، �ا/جا_ت ��ي �الفاعلة �الشخصيات �أبرز حد

Êومشاركا�ل� �وشاعرا �ومz:جما �ومحّررا �كان�صحافيا �فقد �إسرائيل، ��ي �الفلسطينية �العربية قلية

�الع �بمستوياته �الGRودي �العربي �السجال ��ي �ا/ثلث�. ديدةفّعا_ ��ي �الغربية �باقة ��ي �غنايم ولد

�الفلسطينية �للكينونة �القسري �الفصل �صغره �منذ �ليعاين �. الجنوبي، �العام �أن«�1980�aي ،

��ي�-دب�العربي�والع;:ي،�ومنذ�ذلك�الحWن��-دراسته�الجامعية��ي�جامعة�تل أبيب،�متخصصا

�الصحافي �حياته �ليبدأ �أشكاله، �بجميع �الصحا�ي �للعمل �كـتفّرغ �العربية، �الصحف ��ي �Gتحادة

 : إضافة�إNى�ذلك�كان�غنايم.  الجديدو
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1.  ّJKالشعبو�الفجر محررا��ي�السبعينيات��ي�مجل . 

 .�1978ي�العام��الصحوة،�ومجلة�1984-1977،�الشرق محّررا��ي�ا/جلة�-دبية� .2

 .1984-1982،��نباء�الثقافيةمحّررا�أدبيا��ي� .3

الحيفاوية�ال�JKأسسها�الكاتب�أميل�حبي��Jوأكملت،��مشارفعضوا��ي�أسرة�تحرير�مجلة� .4

 .  من�بعد�رحيله،�الشاعرة�سهام�داود�مشوارها

 .،�الصادرة��ي�تل�أبيب77عيتون� الع;:ية�،��ي�ا/جلة�-دبية1999محّررا�أدبيا،�منذ�العام� .5

�تحرير�ا/ .6 �فّعا_��ي �مشاركا J©الفلسطي� �الصحا�ي �للدراسا�- مدارشروع J©ت�ا/ركز�الفلسطي

 .�سرائيلية

 .قضايا�إسرائيليةعضوا��ي�أسرة�تحرير�ا/جلة�الفصلية�الفلسطينية�� .7

،�منذ�العام�ا<شهد��سرائيRينz:نت�الفلسطي©�JالشهW:�أحد�ا/ؤّسسWن�الفّعالWن�/وقع��  .8

 .وح�aKرحيله�2001

  .الفلسطينية��يام�ي�صحيفة�" إسرائيليات"زاوية���ي�عضوا .9

�من .10 �كل ��ي �أدبيا �القنديلو ا<قال فصل محررا �هللا؛�- الشعراء؛ أبيب؛�- تل�– لقاء�رام

��– الكرمل �هللا؛ ��– �سواررام �) بالع;:ّية( سقفعكا؛ �أبيب؛ تل��–) بالع;:ّية( هآرتستل

 .1أبيب

�وبالعكس �الع;:ية �إNى �العربية �اللغة �من �الz:جمة �حركة �إغناء ��ي �غنايم،�أيضا، فقد�. ساهم

الصحافية�ونقل�من�العربية�والع;:ية�وإلGRما�عددا�من�ا/واد�ال�JKخاض�تجربة�الz:جمة�-دبية�و 

ل�غنايم�من�هذا�ا/نظار�تحّو_��ي�نقل�الصورة�من�. أغنت�ا/كتبة�-دبية�والثقافية�عامة
ّ
لقد�مث

الع;:ية�وع;:ها�إNى�العربية�عندما�جاء�صوته�ضمن�حركة�ترجمة�جديدة�شارك�فGRا�فلسطينيو�

�إس �مواطنو�دولة �ºخر�ا/ختلف�الداخل �موقع �من �عامة �والثقافية �-دبية �الصورة �لنقل رائيل

�لÊطر�ا/ؤسساتية�للدولة Jا/نتم�:Wناطور�. وغ� �سلمان �أمثال �ا/z:جمWن �عدد�من �شارك�مع فقد

                                                 
تزويــدي�بمعلومــات�قيمــة�حــول�أتقــدم�بالشــكر�الجزيــل�لنجــل�ا/رحــوم�محمــد�حمــزة�غنــايم،�الطّيــب�غنــايم�ع�ــى��1

 . سW:ة�أبيه�الذاتية�من�أرشيفه�الخاص�والغ©�Jبا/علومات�النادرة�عن�ا/رحوم
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وأنطون�شّماس�وسهام�داوود�ونعيم�عرايدي،��ي�رصد�ا/شهد�الثقا�ي�و-دبي��ي�البhد�والعالم�

لz:جمات�-طر�وا/ؤسسات�الحكومية،�-مر�الذي�ساهم��ي�فتح�ا/جال��العربي�من�منظار�نّدّي 

�وGáودي �عربي �وثقا�ي �أدبي �سجال �الدقة�. لبداية �مدى �يÏي �غنايم �ترجمات �لنصوص �ا/تتبع إّن

�نقله� ��ي �العلمية �-مانة �ع�ى �ا/z:جم �حرص �ومدى �النصوص، �هذه ��Gا �تمªWّت JKال� والسhسة

  . بية�من�الع;:ية�والعربيةأمهات�النصوص�الثقافية�و-د

  محمد�حمزة�غنايم�الشاعر. 3

ع�ى��،�ي�كثW:�من�-حيان�يا،قد�طغوشهرته�كمz:جم�محz:ف�الصحا�ي��غنايم�ع�ى�أن�عمل

بداعاته�الشعرية،�ولم�يتّم�vلتفات�إNى�قصائده�بنقد�موضو�ي�ودراسات�عميقة�تعطي�لهذا�إ

�إسر  ��ي J©الفلسطي� �الشعر �سW:ورة ��ي �حقه �مع. ائيلا/بدع �الشفافة �محاورته �خhل �ومن

سمدار�لفي�عن�تجربته�الصحافية�ا/ريرة�يتبWن�لنا�مدى�ا/رارة�ال�JKمّر��Gا�هذا�ا/بدع��الصحافّية

بة�ال�JKآلت�به�إNى�فz:ات�من�vنعزال�وvنكفاءات�الثقافية،�
ّ

مع�قضايا�الكتابة�الصحافية�ا/رك

�يع JKال� �العميقة �التناقضات �عن �ا/بدع�عّ;:�فGRا �عن aKوح� �أخرى، �بلغة �ا/بدع �الكاتب كسها

J©التشرذم�الفلسطي�:W1ا/ماِرس�للعملية��بداعية�وفق�معاي.  

�وجدانه �بكل �فيه �شارك �الذي �الصحا�ي �ا/سلك �عن �شعره ��ي �غنايم �ابتعد �يمزج��،لقد ولم

vبتعاد�بWن�رؤيته�الصحافية�ا/توِجهة�نحو�الجمهور�العريض�وشعره�الذي�نحا�نحو�الz:كيب�و

ع�ى�أن�ا/عاينة�النصية�لشعره�تظهر�مقدرة�. عن�التوّجهات�التعبW:ية�ا/سايرة�للذوق�الجماهW:ي 

�لم�فلسطينيا�شعرية�عالية�وصوتا�شعريا� حقه��ي�ا/سW:ة�الشعرية�الفلسطينية��ي��ينلمتمªWّا

  .الداخل

العصر�مواكبة�روح�وتتوفر��ي�شعر�غنايم�شروط�الحداثة�العامة�ال�JKتخّوله�vنطhق�نحو�

ثhثة،�الشروط�الحداثة�ففي�شعره�تتوفر�. وفق�متطلبات�مركبة�وواعية�àفاق�وجودية�حديثة

أما�الحرية�ف«v�Jنفتاح�ع�ى�ºخر�واخz:اق�. وا/ستقبلية�،طرادضوv �،الحرية�:ع�ى�التواNي�،�يو 

�من �و�ي �فGRا، �الذوبان �دون �-خرى �الحضارات �من �و�فادة �ا/حلية �حرية��حدود �أخرى، جهة

                                                 
1 Lavie,1992, 84-106; Lavie, 2001, 55-96. 
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أما�vضطراد�فيع©�Jتحويل�. التعامل�مع�السلف�والz:اث،�دون�تعصب�ملِزم�rطره�ا/تعارف�علGRا

الحرية�من�مغامرة�فردية�محدودة�التأثW:�إNى�حركة�جماعية�واعية�ومسؤولة؛�بمع©�aالكفاح�من�

قبلية�فتع©�Jالحركية�أما�ا/ست. أجل�تأطW:ها�ضمن�التفاعhت�vجتماعية�والسياسية�والثقافية

الدائمة،�ا/تغWّ:ة�عن�النموذج�القديم،�واستقراء�الخطوات�الحياتية�والثقافية�ا/قبلة�من�خhل�

�ا/ختلفة �ºخر�بحقيقته �وتقّبل �ا/ختلفة، �وºداب �الحضارات �بWن ��ي��.1الz:اسل �الشروط هذه

لية�الشعرية�لديه،�بمعزل�جوهر�العملية��بداعية�لدى�غنايم،�ويجب،�من�خhلها،�تقويم�العم

�مواقفه� �خhل �الشاعر�من �مع �التعامل �تحدد JKال� �الجمعية �والنقدية �الشعرية �القسريات عن

:Wالعقائدية�_�غ.  

��ي� �منخرطا �جماهW:يا �شاعًرا �الشعري �نصه �خhل �من �غنايم �يرسمه �الشاعُر�الذي ليس

�ي �الذي �والعارف، �والرائي، �الحالم �الشاعر �وإنما �الشعبية، �الصميم�Jّالصفوف �شعره كّرس

ي،�مع�الطموحات�الجمعية�العاّمة
ّ
ع�ى�أن�هذا�ا/وقع�. ليتما�ى،�من�عٍل�ومن�موقعه�الفو»ّي�الذات

ب،�بل�نستطيع�القول�
ّ

ل�البّتة�من�مدى�تفاعله�الخhق�مع�محيطه�ا/رك
ّ
ِرف�للشاعر�_�يقل

ْ
ا/ش

�وخلق �الشعرية �الرؤية �لوضوح �ا/جال �يفسح �الحيوّي �التباعد �هذا �عن��إن �يخرج شعر�ملªzم

  .الدائرة�ا/حلية�الضيقة�نحو�الدوائر��نسانية�غW:�ا/حدودة

�العادي� �والقارئ �ا/بدع �بWن �عمقها، �يتفاوت �هوة �شّك، �دون �يخلق، �التم��ªWّبدا�ي هذا

�ا/تناسق �الجمÏي �باÝطار�ا/عر�ي �لخلق�. ا/غموس �الفعالة �-داة ��ي �برأيي �الهوة �هذه �أن ع�ى

 ªWّمتم� �لÊدب�فكري �والتخييلية �الذهنية �العملية �الدوام �ع�ى �صنعه�. يشحذ �ما �بالتمام هذا

��ي� �رأيي، �حسب �-ساس، �هو�السبب �وهذا �الشعرية، �نصوصه ��ي �غنايم �حمزة الشاعر�محمد

وقبل�الولوج�. معالج�Gا�بالنقد�ا/وضو�يشّح�عدم�رواج�شعره،�وقلة�vلتفات�لهذه�النصوص�و 

م�يمكننا�التشديد�ع�ى�أننا�أمام�شاعر�أخذ�ع�ى�عاتقه،�من�بداية��ي�استقراء�ن�JّÁîلشعر�غناي

كتابته�الشعرية،�تغليَب�العنصر�الف©�Jللعمل�الشعري،�وبالتاNي�البعد��بدا�ي،�دون�أن�يساير�

�طريق� �عن �ا/قاومة ��ي �ا/بدع �نحو�مشاركة �دفعت JKال� �والسياسية �العقائدية �انتماءاِته �Gذا

                                                 
 .182-1987�،178فضل�: راجع�1
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:Wشعاراته،�إن�صّح�التعب.��J©هذا�أننا�أمام�شاعر�منسلخ�عن�الهّم�الجما�ي�الفلسطي�J©هل�يع

ا/شطور�عند�الشاعر�إNى�قسمWن�اثنWن؛�الشق�الفلسطي©�Jكأقلية�قومية�داخل�دولة�إسرائيل،�

خارج�حدود�دولة�إسرائيل؟�إن��ي�الشتات�والشق�الفلسطي©�Jوالعربي�ا/تمثل�بالوجود�القومي�

�ي �للشاعر �القليل �النتاج �قراءة ªWّمتم� �تشابك �عن �كشف �بل�مع �والعربي، J©الفلسطي� الهمَّ

ب�_�ينصاع�للتحديدات�ا/سبقة�لشعر�vلªzام�العادي�أو�. و�نساني�عامة
ّ

ع�ى�أنه�تشابك�مرك

�الكيانية� �ا/شاكل �تناول ��ي �للبدء �الحّق �الشعري �الخلق �عملية �ع�ى �يعّول �بل شعر�ا/قاومة،

�جّد  �بشكل �والعربي J©الفلسطي� �ومغايرل�نسان �الخطابية�. ي �-بعاد �عن �غنايم �تخ�ى �هنا من

�إNى� �ا/تعّددة، �والعا/ية �العربية �بتأثW:�قراءاته �وانتقل، �الشعري، �لنصه �العادي والتعبW:�اللغوي

  . نص�شعري�حديث�يعمل�ع�ى�تغيW:�العhقات�الفكرية�والثقافية�والطروحات�الحضارية�ا/عطاة

مي�العربي��ي�السبعينّيات�من�القرن�العشرين،�مرافقا��ي�جاء�شعر�غنايم�مرافقا�للمّد�القو 

. رصده�دون�الوقوف�عند�آنيته�ال�JKعهدناها��ي�شعر�ا/قاومة�العربي�عامة�والفلسطي©�Jخاصة

تكشف�لنا�عن�نص�شعري�مختلف�ضمن�� 1وثائق�من�كراسة�الدممجموعته�الشعرية�-وNى�

�إسرائيل ��ي �الفلسطينية �العربية �-قلية �أن�إ. أدب �عن �لنا �يكشف �ا/جموعة �هذه �استقراء ن

الشاعر�لم�يمّر،�كغW:ه�من�الشعراء�العرب�والفلسطينيWن،�بمرحلة�وصف�الواقع�كما�هو�بشكل�

تقريري،�مساهمة�منه��ي�تجنيد�الجماهW:��ي�النضال�العقائدي�وvجتما�ي�كما�كان�مألوفا،�بل�

�ترتفع�م ب�نافذا�من�ابتدأ�نصه�الشعري�بمرحلة�أك:�تقّدما
ّ

ن�الواقع�البسيط�إNى�الواقع�ا/رك

ي
ّ

  . خhل�الجزئي�إNى�الك�

  وظيفة�الشعر�عند�غنايم 1.3

الدور�الذي�يعطيه�غنايم�للشاعر�ينصّب�ضمن�وظيفة�الشاعر�الضحية،�ا/حاَصر،�البطل�

�العادّيون  �الناس �_�يراه �ما �برؤياه �يرى �الذي Jالن�� �يبدو�لل. الفدائي، �قد �الذي �الدور وهلة�هذا

�يتبWّن�أنه�خارج�بالذات�ع�ى�-بعاد� -وNى�من�إرهاصات�الحركة�الرومانسية�لÊدب�سرعان�ما

فالرومانسية�كحركة�ثورية�سرعان�ما�تنازلت�عن�الواقع�ا/عيش�واحتمت�. الرومانسية�البكائية

                                                 
  .1975غنايم�: راجع 1
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�ا/ �عن �vبتعاد �الكتابي �مشروعه �طول �ع�ى �غنايم �يحاول �بينما �ا/رجو، �ا/ثاNي ثاليات�بالعالم

الرومانسية�ليطّور�لديه�قَيما�وجودية�عليا��ي�أقرب�إNى�التفسW:�الفلسفي�ا/اّدي�الراصد�لحركة�

�ا/ستقبلية �ع�ى�أن�. الوجود �عابرة، �رومانسية �غنايم�/حات �لدى �نجد �يمكن�أن �أخرى بكلمات

�إ �ا/رتكزة �الرومانسية �-بعاد �عن �تختلفان �ال�Gائية، �ا/حّصلة �وبالتاNي �ا/ستوى�الوسيلة، Nى

�باrساس �القارئ�. الشعوري �صدم �من �عمدا ثف
ّ

�يك �يك:�بل �أنه �ع�ى �يقف �لشعره �ا/تتبع إن

عاته�ع�ى�الدوام
ّ
هذا�الصدم�بحّد�ذاته�يخرِج�شعَره�عن�نطاق�الرومانسية�rنه�ينقل�. وكسر�توق

�ا/نطقي J©الذه� �ا/ستوى �إNى �ن. القارئ ��ي �ا/بثوث �vستعاري �التكثيف �من �الرغم صه�وع�ى

�J©ذه�:Wتفك� �إNى �-ّول �ترتكز�با/قام �لدية �الشعرية �للعملية �ال�Gائية �ا/حّصلة �أن �إ_ الشعري

�تبدو�الثورة�لدى�غنايم�. منطقي،�ع�ى�الرغم�من�ا/ستويات�الشعورية�ا/تطّورة��ي�نصه هكذا

�ه �من �مفجوعة �حقيقية �إنسانية �عذابات �لديه �الثورة �ا/ألوفة؛ �العادية �للتصّورات ول�مغايرة

�ا/ّر  �الوجود �. حقائق �الشاعر�العاشق، �لنفس �فردي �فعل �لديه �"الدجال"الثورة ا/غضوب�"،

  :،�الغريب،�ا/نذور�للصمت�وللحزن،�للجرح�النازف،�للصلب�فداًء�نبويا،�للموت�ا/ح�J"عليه

:��ّي�التاريخ
ّ
  يتخ

ªف،
ْ
  وجرÆي�ي¯

�،J©يتلو�أول�مقطع�حزن�م[...]  

  أولد�من�صلب�التاريخ�مراره

   1نا�أبعث�هذا�العصر�نبيافأ

�و-حhم� �الفارغ �ا/وجود �بWن �الفاصل �الحّد �إنه �الثورة �جوهر�هذه �غنايم الشعر�حسب

�منبعها�ا/وت
ً
  :ا/رجوة�ا/متلئة�حياة

  وللكلمات،

  أفاقت�ع�ى�ضجة��ي�الحياة

  -بدت�أGØا�غادرت�ثرثرات�ا/قا�ي

  مقصلة: مناسكها

                                                 
  .1975�،77غنايم�" قراءة��ي�وثيقة�الدم"راجع�قصيدة� 1
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  )أعناقها(ترقب�ما�اختاره�الناس�

  . [...]وي�وتحكم؟�زورق بالتسا

  ...وتحلم

  أو�يحكم�ال;:زخ�ا/تكامل

  .1الثورة،�الفرز�والعاصفة

ص�من�
ّ
الفارغة�تلك�ال�JK" ثرثرات�ا/قا�ي"الشعر،�إذن،�عملية�فرز�تعيد�ترتيب�-مور�للتخل

تكّرس�زمن�الجهل�وا/وت؛�موت�بيوت�الناس،�أو�بيوت�الِشعر،�أو�قاط©�Jهذه�البيوت،�بيوت�

�تو  �بالخرابسكونية �الكلمات. Æي �تأتي �بالذات �الوقت �هذا �العادل�/�ي م
َ

�الَحك الشعر�لتكون

وعليه�". الزمان�الرديء"إنه�ا/قصلة؛�آلة�القطع�ا/ثمر�بWن�عهد�الحلم�و. والقا��JÁÂي�الوقت�ذاته

�عن� ي
ّ

�التخ� �وتوجب �قاتل، �فراغ �من ص
ّ
�التخل �أجل �من �وحيدة �كوسيلة �القطع �توجب فالثورة

�ميتة �باتت �برزخا�. بروحها�عادات �ويقيم �العهدين، �بWن �الفاصل �الخط �هذا �يقيم الشعر�زورق

ع�ى�أن�الشاعر�_�يكتفي�بأن�يكون�الشعر�فرزا،�أو�حاكما�حياديا،�بل�ع�ى�الشعر،�. يحمº�Jتي

ُدما،�تلك�ال�JKتقتلع�الهّش�ويبقى��2بالوقت�ذاته،�أن�يحمل�سمات�العاصفة
ُ
الهادرة�ا/ندفعة�ق

�ا/ �الراسخ �وحضارية�. تشبثبعدها �ثقافية �مرجعيات �إNى �vستناد �باrخW:�إNى �يؤدي �القطع هذا

�جديدة �تربة ��ي �تنبت �تتنافر�. مغايرة �جديدة
ً
�لغة �اللغوي �ا/ستوى �ع�ى �معه �يحمل القطع

وا/فاهيم�اللغوية�القديمة�البالية،�من�هنا�فالثورة�ال�JKيتحّدث�غنايم�ع�Gا�تعُ;:�البعد�اللغوي�

�� �لتنصّب �السائدةا/جّرد �ا/فاهيم ��ي �تحّو_ت �إNى �تؤدي �تغيW:�شاملة �عملية �هذا�. 3ي �أن ع�ى

                                                 
  .7-�1984�،6ي�غنايم�" ية�تشبه�الفرز بدGá"راجع�قصيدة� 1
ل�ضــدا� 2

ّ
يكــ:�الشــاعر��ــي�نصوصــه�مــن�اســتعمال�موتيــف�الــريح،�د�vمــن�خhلــه�ع�ــى�التغيWــ:�والحركيــة�الKــ�Jتشــك

؛��1975�،21ـي�غنـايم�" مصـلوبا... أحّدق�فيك"راجع�ع�ى�سبيل�ا/ثال�_�الحصر�قصيدة�. شافيا�أمام�الركود�ºني

�ــي�غنــايم�" قــراءة��ــي�وثيقــة�الــدم"؛�وقصــيدة��1975�،71ــي�غنــايم�" عــز�الــدين�القّســام�كتابــة�ع�ــى�ضــريح"وقصــيدة�

1975�،75.  
نجعــل�ا/اÚـــ�JÁيتطــاول�ويمتــّد،�بـــل�أن�نقطــع�بـــWن�طرائقنــا�ورؤانـــا�الشــعرية�وبـــWن�"يقــول�أدونــيس��ـــي�هــذا�ا/جـــال� 3

  .1959�،87أدونيس�: راجع". وعhمة�القطع��ي�هذا�التنافر. طرائق�ا/ا�JÁÚورؤاه
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القطع�_�يؤّسس�عند�غنايم�ل!نية،�وإنما�ينطلق�منه�إNى�مستقبلية�_�تشرق�إ_�إذا�كان�الشاعر�

  :مصدرها

ªـــــّز�الوجـــــه�ا/تقّصـــــف�!    لـــــيكن�خ;ـــــGÀـــــى�صـــــحراء�القلـــــب�Nوقصـــــائد�تســـــند�عشـــــب�الجـــــوع�إ

ر��نسان�حمائم�خضراء�وبيضاء�وأعمد�وجذور�وألسنة�وأساطW:�بالبهجة�تz:ك��ي�فج

  1! لتكن�دنيا :وقلت/ حكايات�أرصفة�أشجار�مدائن

�الشعر �يصبح �ا/نطلق �هذا �إنه�/من �للبشرية، aسم-�:Wالخ� �تحقيق ��ي �الناس �مآل الثورة

� �من �ا/نقذ �عجاف"التحّول �وتمنع�2"سنوات �وال;:د، �والخوف �والعطش �الجوع �تكّرس �مظلمة

�الكون� �متناقضات �بWن �لجسر�الهّوة �الشاعر�وسيلة �يصبح �أو�فلنقل �الحياة، �دفء �من �نسان

  .3جمعاء،�موّحدا�العالم��ي�جوفه؛�جوف�القصيدة

إن�مفهوم�الثورة�عند�غنايم،�كما�بّيناه�أعhه،�يقودنا�Nى�معالجة�أسلوب�مركزي��ي�العملية�

�لكتابة�القصيد �تكثيفه �بذلك �ونقصد �لديه، �ع�ى�الشعرية �نصوصه، �من �العديد ��ي ة�الشارحة

  .4طول�فاعلّيته�الشعرية

                                                 
  .1988�،110،��ي�غنايم�"معبد�الكلمات"راجع�قصيدة� 1
  .�1988�،113ي�غنايم�" ألف�_م�ميم"راجع�قصيدة� 2
ـع�إذن��ـي�اسـتقباله�: "ويقول�ا/فكر�رنيه�حب���JÁي�هـذه�ا/سـألة 3

ّ
إذا�كـان�و�ـي�الشـاعر�موجبـا�للوحـدة،�فمـن�ا/توق

،�يكتشـف�بـأن�-شـياء�الKـ�Jتعمـر�العـالم�أصـبحت�حينـذاك. للعالم�بحواسه�وبصW:ته�ا/نفتحة�أن�يسÏى�لتوحيـده

تتوامــأ،�وبأGØــا�تقــّدم�توحــدا��ــي�صــميم�تباي�Gــا،�وبــأن�كــ�hم�Gــا�يتh»ــى�مــع�ºخــر�كخيــوط�نســيج�واحــد،�وبــأن�الوحــدة�

  .1957�،91راجع�حب��JÁ". تباين
-قصــة،�وا/يتــا-مــا�وا/يتــادرا-أدب،�الــذي�يتضــّمن��ــي�داخلــه�ا/يتــا-يتفــّرع�هــذا�ا/صــطلح�عــن�ا/صــطلح�العــاّم�ا/يتــا 4

�ي�-دب�العربي�يحمل�هذا�ا/صطلح�أسماء�عديدة�م�Gا�القصـيدة�ال¯:جسـية،�والقصـيدة��ـي�. شعر�الخ-نقد�وا/يتا

شـعرية�وضـعّي�Gا�مـن�أجـل�الكشـف�عـن�العhقـة�-وتعكـس�النصـوص�ا/يتـا. مرآة�ذاGÀا،�القصيدة�ا/لتوية�ع�ى�ذاGÀـا

إGØـا�نصـوص�تعيـد،�مـن�خـhل�. بغيـة�إعـادة�بنـاء�العـالم�وفـق�مشـاحنات�اللغـةبWن�الشعر�والواقع�والشعر�ونفسه،�

القصــــيدة�الشــــارحة�إذن�تــــوازي��ــــي�ا/حّصــــلة�ال�Gائيــــة�الــــنص�. القصــــيدة،�النظــــر��ــــي�العمليــــة�الشــــعرية�ومقّوماGÀــــا

�ع�ـــى�أن�القصـــيدة. النقـــدي�للشـــعر،�يعّ;ـــ:�الشـــاعر�مـــن�خhلهـــا�عـــن�وجهـــة�نظـــره�الشخصـــية�مـــن�الكتابـــة�الشـــعرية

) focalization(ر�ـالشــارحة�GÀــدف�برأيــي�إNــى�مــا�هــو�أبعــد�مــن�النقــد�-دبــي�ا/جــّرد؛�إGØــا�محاولــة�مــن�الشــاعر�لتْبئيــ
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�من� �عدد �إNى �ا/رجعيات �هذه �نحيل �أن �يمكننا �لغنايم �الشعرية �ا/رجعيات �عند �وقوفنا و�ي

hعه�ع�ى�ºداب�العا/ية�. ا/دارس�الشعرية�العربية�والعا/ية
ّ
فا/تتّبع�لشعره�يقف�ع�ى�سعة�اط

ناص�ا/باشر�وا/ضمر�واستدعاء�النصوص�العديدة،�من�-دب�والعربية،�من�خhل�تكثيفه�للت

صفة�ا/ثاقفة�هذه�. إنه�من�هنا�شعر�ا/ثاقفة�متعّدد�ا/رجعّيات. العربي�والعالمJ،�ع�ى�حّد�سواء

��ي� �تمªzج �متنّوعة �ثقافية �شحنات �معها �تحمل �GØrا �الشعري، �للنّص �الجمالية �القاعدة توّسع

  .بوتقة�واحدة

  لشعرية�"ي�شعر�غنايما<رجعيات�ا 2.3

الرؤيا،�وهو�ركن�تتشّعب�عنه��–الركن�الجماNي�-ساس�الذي�يرتكز�غنايم�إليه�هو�القصيدة�

القصيدة�الرؤيا��ي،�من�هذا�ا/نÃى،�القصيدة�. مفاهيم�عديدة�للعملية�الشعرية�عند�الشاعر

� �وفهم�العhقات �العميق �تحاول�س;:�الغور��نساني JKال� �تلك الباطنية�الحقيقية�ا/يتافªWيقية،

�الوجود �. /كّونات �القصيدة �تتجّرد �لذلك �وvجتماعية��–تبعا �العقائدية �الطبيعة �من الرؤيا

  ا/باشرة�

ع©�aباÝنسان�والوجود�والحرية�والفرد،�ضمن�كشف�هو�أشبه�بالكشوفات�النبوية
ُ
  .وت

�و-نبياء �بالنبوة �الرؤيا �تتوّحد �غنايم �بال/فالشعر. عند �يصرخ كحّنا��1;:يةالشاعر�صوت

رت�قومها��2ا/عمداني،�ينذر�بالشّر�وينّبه�الناس�إNى�الغضب�ºتي،�أو�كزرقاء�اليمامة
ّ

تلك�ال�JKحذ

                                                                                                                            

الفكرة�الشعرية�وصّب�vهتمام�ع�ى�مدى�مركزّي�Gا،�ليس�فقط��ي�القصيدة،�وإنمـا��ـي�إجـراء�أّيـة�تغيWـ:ات�جذريـة�

،�1995؛�فضـل�2002�،14؛�سـنW:�14-1992�،13سـنW:��؛2001حول�هذه�الظاهرة�-دبيـة�راجـع�خـريس�. لوجودنا

 Huri 2003, 252-279; O’Neill 1997, xiii-xliv; Boireau 1997; Rose ؛�203-2003�،192؛�بواردي�31

1993, 91-99; Waugh 1984 .  
  .1984�،27،��ي�غنايم�"قلب�لزرقاء�اليمامة"راجع�قصيدة� 1
لعبـد�القـادر�البغـدادي،�ا/طبـوع��ـي�مطبعـة�بـو_ق�بالقـاهرة،�عـام� خزانـة��دب�ولـب�لبـاب�لسـان�العـربجاء��ـي��2

ـª،�: وقيـل�اسـمها. واليمامـة�اسـمها،�فسـميت�البلـدة�باسـمها. �ي�من�بنات�لقمان�بـن�عـاد،�ملكـة�اليمامـة: "1882
ْ
ع¯

�اسـتجاش�قبيلـة�. و�ي�إحدى�الزرق�الثhث�أعي�Gا،�والزباء،�والبسوس
ً
وكانت�جديسـية،�وحـWن�قتـل�جـديس�طسـما
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�الهواُن��Gم َحلَّ
َ
الحرف�آتيا�متخّفيا�ع�ى�شكل�/فالشاعر�يرى�الدمار. من�الدمار�ولم�يسمعوا�لها�ف

د��شجر�كما�حصل�مع�زرقاء�اليمامة،�ع�ى�أن�الشاعر�يقلب�مفاهيم�هذه
ّ

-سطورة�الz:اثية�ليؤك

Jاليمامة�يرى�ما�_�يراه�الناس؛�يرى�أن�الحرف زرقاء/الشاعر. أن�الدمار�الذي�ي�يء�قد�يح�/ 

هذا�الحرف�يتأرجح�بWن�شّقWن�متhزمWن�أبدا،�. الشجر�ا/دّمر�هو�الحّل�الوحيد�للخhص�ا/نشود

اهيم�الكتابة�العادية،�والرؤيا�الصمت�والرؤيا؛�الصمت�بمع©�aالكتابة�الحقة�ال�JKتخرج�عن�مف

ر�منه
ّ

إني�rرى�/ يتأرجح�بWن�الصمت�وبWن�الرؤيا/ إني�rرى�شجرا�يم�JÁ: "تلك�ال�JKترى�ºتي�وتحذ

�يم��JÁبWن�الزمن�العار هذه�-حرف�صليب�فداء�وخhص�يجّره�الشاعر�. 1"وبWن�العتمة/ شجرا

ر�
ّ

ِزعة�ال�JKتحذ فْ
ُ
ْرقة�ا/

َ
  .2وتوقظ�الناس�من�سبات�جهلهم�وسكوGØمليفدي�به�العالم،�أGØا�الط

يدمج��غنايم�هنا�بWن�النظر�للشاعر�كن��Jوكملعون��ي�الوقت�ذاته،�وهو�يدمج��Gذا�بWن�نظرة�

�بعدها� �ومن �الرمزيWن �نظرة �وبWن �ومنارة، �نبيا �الشاعر �اعت;:ت JKال� �الرومانسية ا/درسة

ا�وضحّية�مغ
ّ
ع�ى�أن�. z:بة�بروحها�عن�ا/جتمعالوجوديWن،�الذين�اعت;:وا�الشاعر�ملعونا�ومنحط

سأضيف،�إذن،�أن�: "نون�وما�يسطرونهناك�أمرا�أساسيا�آخر؛�يقول�غنايم��ي�مقدمة�كتابه�

                                                                                                                            

: ســـم�حســـان�بـــن�تبـــع�إNـــى�اليمامـــة،�فلمـــا�صـــاروا�مـــن�جـــو�ع�ـــى�مســـW:ة�ثـــhث�ليـــال�صـــعدت�-طـــم�الـــذي�يقـــال�لـــهط

�علGRا،�فارتجزت�بقولها
ً
  :الكلب،�فنظرت�إلGRم،�وقد�استz:�كل�بشجرة�تلبيسا

�تجر���      أقسم�با%�لقد�دب�الشجر������
ً
  أو�حمW:�قد�أخذت�شيئا

�Gا�قومهــا،�فقالــت
ّ

 وهللا�لقـــد�: فكــذ
ً
hأو�يخصـــف�نعــ�،

ً
�يــ�Gش�كتفــا

ً
hصــبحهم�الجــيش. أرى�رجــ�aـــKو/ـــا�. فمــا�تــأهبوا�ح

. باÝثمــد: فـبم�كنــت�تكتحلــWن؟�قالــت: درمكــة��ـي�كــل�يــوم�بمــخ�قــال: مـا�كــان�طعامــك؟�فقالــت: ظفـر��Gــا�حســان،�قــال

�مــن��ثمــد
ً
�ســودا

ً
،�الشــعريةا<وســوعة�راجــع�". و�ــي�أول�مــن�اكتحــل�باÝثمــد�مــن�العــرب. وشــق�عي�Gــا�فــرأى�عروقــا

  .2003أسطوانة�معدنية،�نسخة�عام�
   .1984�،28،��ي�غنايم�"قلب�لزرقاء�اليمامة"من�قصيدة� 1
أســــطورة�وطرقــــة�ع�ــــى�/ بعتمــــة�الهجWــــ:�اختفــــي/ إنــــي�قــــادم�أجــــّر�كا/ســــيح�أحر�ــــي: " يقــــول��غنــــايم��ــــي�هــــذا�ا/جــــال 2

موتيـف�الشـجر�راجـع�أيضـا،�قصـيدة��وحـول . 1984�،24،��ـي�غنـايم�"قلـب�لزرقـاء�اليمامـة"راجع�قصيدة�". -بواب

"JÁÂمن�. 40-1975�،38،��ي�غنايم�"كتابة�ع�ى�جذوع�شجر�الليل�القا�vهذا�ويستعمل�الشاعر�موتيف�الفّزاعة�د

 �ــي�غنــايم،" �ــي�نقــد�الشــعر"راجــع�قصــيدته�. خhلــه�ع�ــى�الشــاعر�الــذي�يقلــق�النــاس��ــي�هــدوGâم�ليــوقظهم�ســباGÀم

1988�،14 .  
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من�هنا�فإن�العملية�. 1"كل�عملية�كتابة�_�يكون�هدفها��نسان،�زائفة�ولو�كانت�طلقة�تتفّسر

عود�منه�صدى�لوجوده،�أي�الكتابية�عامة،�وبضم�Gا�الشعرية،�يجب�أن�تنطلق�من��نسان�وت

أن�الشعر�الحقيقي�يجب�أن�يعكس�تجربة�الشاعر�الذاتية�وعhقاته�باrبعاد��نسانية�العميقة�

  .للوجود��نساني

� �القصيدة �بمرجعّيتWْن��–وترتبط �غنايم، �عند �الشعرية �العملية ��ي �أساس �كركن الرؤيا،

�� :Wالتأث� �شديدتي �وعقائدّيتWْن، �لغوّيتWْن، �السوريالية�جمالّيتWْن، �ا/رجعية �وهما �شعره، ي

وا/رجعية�الصوفية،�ع�ى�الرغم�من�البون�الشاسع�الذي�يفصل�بWن�السوريالية�والصوفية��ي�

فالسوريالية�كحركة�تحرير�GÀدف�إNى�تحرير�اللغة�والكيان��نساني�والعالم،�أو�. 2جوهر�كّل�م�Gما

ه،�بعزل�هذه�إلغاء�vمتيازات�الفنية،�والعلمية�و "كشكل�من�أشكال� َّª
َ
غW:ها،�والبدء�بالتحرير�ا/¯

سها�العقل�ح�aKاليوم
ّ
،�تصّب�3"ا/ادة�الذهنية�ال�JKيشz:ك�جميع�الناس��Gا،�هذه�ا/ادة�ال�JKدن

�الشعرية �غنايم �مركز�تصّورات �. �ي �الشعرية �مجموعته �مقدمة �يسطرونفهو�يفتتح �وما �نون

أخW:ا�هل�يمكن�خلق�: "،�وي�GRGا�متسائh"ملªzمةأطفح�باrلوان�ا/كّعبة�rخلق�سوريالية�: "مؤكدا

�ملªzمة �-وضاع�4"سوريالية �ضمن �السوريالية �الحركة �مع �التعامل �أن �غنايم �يْعِرف ؟

الفلسطينية�العامة�أمر�يخرجه�عن�vلªzام�الجمÏي�ا/عهود،�rن�السوريالية��ي�بأساسها�حركة�

                                                 
  .1988�،8راجع�غنايم�1
رين�التوفيــق�بــWن�الحــركتWن�الصــوفية�والســوريالية،�إ_�أن�جــوهر�هــاتWن�الحــركتWن�ـع�ــى�الــرغم�مــن�محاولــة�الكثيــ 2

. فبينمــــا�تســــW:�-وNــــى�ضــــمن�التيــــار�الــــدي©J،�تــــرفض�الثانيــــة�التوجــــه�الــــدي©J،�مــــن�أساســــه. مختلــــف�تمــــام�vخــــتhف

وس�بجسـده،�بينمـا�ينحـو�الصـو�ي��ـي�اتجـاه�الفنــاء�فالسـوريالية�حداثـة�غربيـة�تتـّوج�مـوت�هللا،�وا/حبـوب�فGRـا�ملمـ

�محاولـة،�)1944ولـد�(ويـرفض�الشـاعر�والناقـد�العرا»ـي�-صـل،�عبـد�القـادر�الجنـابي�. با%،�ومحبوُبه�هو�هللا�بذاتـه

،�تبّ©�Jهذا�ا/نÃى�التـوفيقّي،�نظـرا�للتشـويه�الثقـا�ي�الحاصـل�مـن�خhلـه،�الصوفية�والسوريالية�أدونيس��ي�كتابه

  .1996؛�الجنابي�1992للتوسع،�راجع��أدونيس�. ا�يرى حسبم
،�مؤّسـس�الحركـة�السـوريالية،��ـي�)A. Breton) (1896-1966(كما�يرى�الشاعر�والناقد�الفرنÔـ�JÁأنـدره�بريتـون� 3

  .1979�،77نق�hعن�داغر�. الربع�-ول�من�القرن�العشرين
  .8-1988�،7راجع�غنايم� 4
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سطي©�Jمشهدا�سورياليا�متواصh،�وبالتاNي�ولكن�يبدو�أن�الشاعر�يرى�بالوضع�الفل. ثورية�فردية

والسؤال�الذي�. فإنه�يطمح�إNى�خلق�سوريالية�ملªzمة�أو�مؤطرة،�تخدم�الذات�الجمعية�العامة

�ستفيد� �وكيف ات،
ّ

�بالذ �السورياNي �vلªzام �الشاعر�خوض �يحاول �/اذا �ا/جال، �هذا ��ي ُيسأل

،�تجمع��ي�داخلها�الكثW:�من�الطروحات�الفوضوية�
ٌ
�الفلسطينية�ا/رتكزة�حركة

َ
الذاتية،�القضية

إNى�أبعاد�جمعية�مقّننة؟�يمكن�أن�تكون��جابة�عن�هذا�التساؤل�مرتبطة�بمدى�vهتمام�الذي�

أولته�هذه�الحركة�/فاهيم�الفن�الثوري�ا/ستقل�وتقديسها�لقضايا�تحرير��نسان�أينما�كان،�

هذه�النقاط�. حلم،�والثورة،�والحب،�والشعروارتباطها،�من�بداياGÀا،�بأربع�نقاط�رئيسة،��ي�ال

� �بالقصيدة �ترتبط �الخصوص، �وجه �ع�ى �والحلم �العملية��–-ربع، ��ي �-ساس �الركن الرؤيا؛

�أسلفنا �كما �غنايم، �عند �وللشعر�خاصة،�. الشعرية �للفن، �مفهوم ��ي �حيث �من فالسوريالية،

� �فإن �لذا ��نساني، �للكيان �بالظواهر�الhوعية �و "ترتبط �_�الحلم �ليتعاهدا �ا/صنوعWن الثورة

ر�وتحويل��1"ليتنابذا
ْ

�الِفك �تحويل �أي �والشاعر؛ �ل�نسان aسم-� �الهدف �تعاهدهما ��ي يحّققان

�. العالم فالحلم�أداة�الشاعر�-قوى�Ýضاءة�عتمات�النفس��نساني؛�إنه�ع�ى�ا/ستوى�الشعرّيِ

� �و�ي �والذهن، �العقل �رقابة �من �وا/تحّررة �الحّرة
ُ
�بWن�الكتابة �ا/صالحة �مساحة �ذاته، بالوقت

� �يتّم �وفGRا �والفعل، �"الحلم �والخيال �الواقع �بWن �التداخل �لصالح�[...] تسهيل �الخيال وتوظيف

قد�يجيب�هذا�التعاهد�بWن�الثورة�والحلم�ع�ى�. 2"الواقع�القائم،�انطhقا�من�هذا�الواقع�بالذات

أعhه،�حول�مدى�نجاعة�السوريالية��ي��تساؤل�غنايم�حول�السوريالية�ا/لªzمة،�وع�ى�تساؤلنا،

�الفلسطينية �القضية �من�. خدمة �يتّم �جديدة �وطروحات �أخhقية �بدائل �تقّدم فالسوريالية

�للحياة �الرئيسية �ا/شكhت �وحّل �القائم �والوضع �تغيW:�العالم �مسألة�. 3خhلها J©تع�_� �هنا، من

 ºبتعاد�عن�الحياة�الفعلية،�و�ي،��ي�vن�ذاته،�ليست�آلية�ابتعاد�وهرب،�بل�الحلم�عند�غنايم�

                                                 

 
  .1979�،82راجع�داغر�1
  . 1979�،102ر�راجع�داغ 2
تستند�السوريالية�إNى�vعتقـاد�بالحقيقـة�العليـا�لـبعض�أشـكال�التـدا�ي�مهملـة�لحـWن�: "بيان�السورياليةجاء��ي� 3

تميــل�إNــى�أن�تــدّمر�GØائيــا�كــل�-واليــات�النفســية�-خــرى�. ظهورهــا،�بالقــدرة�الكليــة�للحلــم،�باللعبــة�ا/تجــّردة�للفكــر

ها��ي�حّل�ا/شكhت
ّ
  .1979�،315راجع�داغر�". الرئيسية�للحياة�وأن�تحّل�محل
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�تغيW:�للواقع �أداة �الحلم �هو�الصحيح، �الحلم�: "العكس ��ي �أقاوم �-شياء �أغWّ:�شكل بالحلم

�كا% �أتطاول �الكوفية �حياته،�. 1"اللهجات ��ي �-ساسّيتWْن �الثورتWن �لغنايم �يحّقق �إذن، الحلم

�ا/ �القديمة �وتغيW:�اللغة �للعالم �العام �يعيد�تغيW:�الz:تيب �خالقا �الشاعر��Gذا �ويصبح تداولة،

�إGØا�. التكوين �أي �العالم، �السرور��ي �Ýحhل ��نسانيِة �للشاعر�بشرى �بالنسبة �السوريالية إن

�ا/حزن  �و�نسانّي �العربي � �التغيW:�للوضع �السوريالية: "بشرى �اللغة �رحم . 2"فرح/ قامات/ �ي

ح،�الشاعَر�بس
ّ

�تسل �ا/نطلق �من�هذا ،
ُ
�-مر�الذي�السوريالية �التقليدية، �اللغة �ا/قاومة�ضد hح

الوضع�القائم�بالنسبة�للشاعر،�كما�يبدو،�. يعود�ع�ى��نسان�العربي�بالفرح�الحقيقي�ا/فقود

فه�الحزن،�وليست�اللغة،�واللغة�السوريالية�ع�ى�وجه�الخصوص،�إ_�مسلك�الخروج�عن�
ّ
يغل

�الحالة �إNى. 3هذه �يرتكز�أيضا، �الفرح �هذا �أن ��ي��ع�ى �السوريالية �عن �وبعيدة �قريبة مرجعية

�الصوفية �ا/رجعية �ونقصد �نفسه، �السوريالية�. الوقت �من �الفرح�ا/ستقى �بWن �غنايم �مزج لقد

Jا/دّمر�ا/ح��:Wكجذر�نحو�التفج� �منه �ينطلق �الذي �الصو�ي �الفرح �وبWن �أن�. لتغيW:�العالم ع�ى

� �وجه�Gا �عن �يكون �ما �هو�أبعد �الشاعر�بالصوفية �والفناء�ارتباط �السكونية �إNى �الداعية الدينية

�ع�ى�. با% �وvعتماد �السطح �ترك ��ي �غW:�التقليدية �وجه�Gا �الصوفية �الشاعر�من �استقى لقد

�الحدسية �الرؤيوية �وا/عرفة �العميق �الشاعر�حول�. الباطن �ومفهوَم �تتوافق �هنا، �من الصوفية

� �والقصيدة �الشعرية ��–الكتابة �ا/عرفية �و-نظمة �_�الرؤيا، �كشوفات �إNى �ا/ؤدية ا/غايرة

                                                 
  .1988�،82،��ي�غنايم�"ق;:�للخامسة�مساء"من�قصيدة� 1
  .1984�،12،��ي�غنايم�"�ي�رحم�اللغة�الحجرية"من�قصيدة��2
ع�ى�أن�السوريالية�ليست�حالـة�مسـيطرة�ع�ـى�جميـع�قصـائد�الشـاعر،�ولك�Gـا�تتـداخل��ـي�العديـد�مـن�القصـائد��3

-بعــاد�vســتعارية�الKـ�Jنراهــا�عنــد�غنــايم�. طريقــة�الكتابـة�ºليــة�ا/نفلتــة�مــن�الرقابـة�الذهنيــةمـن�خــhل�الحلــم�أو�

وتراكيب�الجمل�ا/تداخلة�وا/تنافرة،��ي�نفس�الوقت،�يضفي�ع�ى�الكثW:�مـن�القصـائد�أبعـادا�سـوريالية،�أو�صـور�

قة�ع�ى�غW:�ترتيب�عادي،�ع�ى�ما�س¯:ى�_حقا
ّ
  .شطحات�الصو�ي�ا/تدف
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الصوفية،�من�وجهة�نظره،�أداة�ثورة،�. 1تستطيع�-نظمة�ا/عرفية�العادية�الوصول�إNى�عمقها

�حزين �كون �سطح �ع�ى �الراكد، �الوضع �مداخل�: "ضد �كشفت �العنق �وبWن �الجذر�الصو�ي بWن

ريالية�والصوفية�هكذا�تشz:ك�السو . 2"للجسد�اللي�ي�ضربت�سديم�-رض�وفّجرت�براكWن�فرح

�و�ي� �أو�الحلم، �أو�الكشوفات، �أو�ا/شاهدة �الرؤيا، �منظور �ضمن �العالم، �إNى �الفرح �إعادة �ي

�ع�ى� �الشاعر�ضّدها �خرج JKال� �تلك �السائدة، �والجمالية �ا/عرفية �لÊنظمة �بديلة �صيغ جميعها

�. الّدوام �فردّيتWْن �ثورّيتWْن �كحركتWن �والصوفية �السوريالية �سّخر�غنايم �الذات�هكذا �خدمة �ي

  . الجمعية�ال�JKينتم�JإلGRا،�لكّنه�فعل�ذلك�من�موقعه�النخبوي�ا/تعاNي

  إجمال. 4

ابتعد��ي�شعره�عن�ا/سلك�الصحا�ي�الذي�شارك�قد�غنايم��وتلخيصا�/ا�جاء�نؤكد�ع�ى�أن

ولم�يمزج�بWن�رؤيته�الصحافية�ا/توِجهة�نحو�الجمهور�العريض�وبWن�شعره��،فيه�بكل�وجدانه

�الجماهW:ي الذ �للذوق �ا/سايرة �التعبW:ية �التوّجهات �عن �وvبتعاد �نحو�الz:كيب �نحا �وتدّل�. ي

مقدرة�شعرية�عالية�ب أن�غانيم�هو�صوت�شعري�فلسطي©�Jمتم�ªWّيتمتع�ا/عاينة�النصية�لشعره

لقد��.متم�ªWّلم�يأخذ�حقه��ي�ا/سW:ة�الشعرية�الفلسطينية��ي�الداخلفلسطي©�Jشعري��حضور و 

�م a»ي�أن�� �ا/تعمقة �الفلسفية �مسار�القصائد �ضمن �تدخل �أن �يمكن �بقصائد �الشعرية سW:ته

�الوجود �. معاني �موقع �من �الدنيا �نظر�إNى �عندما �الرحيل �حافة �ع�ى �كان ليخ;:نا�" الزوغان"فقد

�الشاعر �معاناة �مراحل �من �مرحلة �الرحيل �هو�النص�/ بأن �حقا �البا»ي �وبأن �الشعري، Jالن�

  .3الشعري�الحق

  

                                                 
وصـــاحب�ا/حاضـــرة�Gáديـــه�عقلـــه،�وصـــاحب�ا/كاشـــفة�يدينـــه�علمـــه،�وصـــاحب�: "قـــول�القشـــW:ّي��ـــي�هـــذا�ا/جـــالي�1

قدÂـــ��JÁ–وحـــول�مفهــوم�ا/عرفــة�الصــوفية،�راجــع�ســhمة�. 1940�،43راجــع�القشــW:ّي�". ا/شــاهدة�تمحــوه�معرفتــه

2002 .�:Wات�الصوفية�ع�ى�الشعر�العربي�الحديث،��ي�سن:W؛�1985وراجع�حول�التأث�:W2002سن .  
   .1988�،108،��ي�غنايم�"معبد�الكلمات"من�قصيدة� 2
  .21-2003�،7،�غنايم�"حا_ت�زوغان"من�قصائد�: راجع�3
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 .1975 الدار�-هلية،: طولكرم. وثائق�من�كّراسة�الّدم •

 .1979 -سوار،منشورات�: عكا. yم�ميم�ألف •

  .1984،�دار�ا/شرق : شفاعمرو �.حوال�السك,نأو �ا<ائدة •

�يسطرون • �وما �مختارة. نون، �ا: حيفا�.1988-1975 قصائد ��ي�اتحاد �العرب لكتاب

 .1988،�إسرائيل

  .1989 مكتبة�لقاء،: بيت�برل ). ثhث�شعراء�بثhث�لغات( ثnثة�أصوات •

  .1979 ،وزارة�الثقافة: القدس. الغرائ�� •
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  .2001 �سرائيلية،
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  :اللغة�العربيةترجمات�محمد�غنايم�إlى�. 4
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��الكارثة • �شاملة، �(أنثولوجيا �جوطمانتقديم �يسرئيل �برل . 1988). ال;:وفسور ا/عهد�: بيت

  .العربّي،�بيت�برل �–الGRودّي�

 .دار�الشفق: كفر�قرع. الزمن��صفر .1988. دافيد�،�غروسمن •

ِشَر�. (Gنتحار�أسرار�سقوط�حزب�العمل. 1996. بن�كسبيت،�إيتان�هابر�وحنان�كريستال •
ُ
ن

��ي�جريدة�
ً
hالفلسطينّية��ّياممسلس( 

��<ن • �الحدود ْرَسم
ُ
��سرائيلّيةت �الع;:ّية �القصص �من �سلمان�( مجموعة �مع با_شz:اك

 .اّتحاد�الكّتاب�الفلسطينّيWن: رام�هللا .1996. )ناطور 

• :Wي�جريدة�. (ا<س,-ة�.1997 .أوري�سف��
ً
hِشَر�مسلس

ُ
 )�ّيامن

• :Wن�كفhي�جر . (الوسام�الّسادس. 1999 .جنان�كريستال�وإي��
ً
hِشَر�مسلس

ُ
،�رام��ّياميدة�ن

 )هللا
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��سرائيRيديوان�الشعر�: نكتبك،�يا�وطن�القصيدة. 2000). مz:جم�ومعّد (غنايم،�محمد� •

  .-سوارمؤسسة�: عكا. ا<عاصر

عن�أوضاع�ا<واطن,ن�العرب�: ما�بعد�الشرخ�.2001. إسرائيليWنباحثWن�جامعيWن�طاقم� •

 .مدار: رام�هللا�.إسرائيل"ي�

�شموئيل�،مغدالو �باروخ�،كمرلنغ • �شعب: الفلسطينيون  .2001.يوئيل �هللا�.ص,-ورة : رام

��ي�( .مدار،�ا/ركز�الفلسطي©�Jللدراسات�vسرائيلية
ً
hِشَر�معظمه�مسلس

ُ
حيفا،�" vّتحاد"ن

� �منشورات �سلسلة �"مدار"وضمن �صدر�عام �وكذلك �هللا؛ �رام �للنشر��2002، �-هلّية عن

 )والّتوزيع��ي�-ردن

 . ن.د: تل�أبيب. رق�اليقظةأ�.2002 .ريري�منور  •
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"��æج-âي�طه" الهوية�ومرايا�السرد�الRي�قصص�محمد�ع"  

  محمد�حمد

  1.محمد�عRي�طه

  .1941ولد��ي�قرية�ميعار�عام�

� �عام �أهلها �كل �مع �بلدته �بلدة��1948هّجر�من ��ي �لتقيم �عادت �ثم �لبنان، �إNى �-سرة فتوجهت

  .يعاركابول�القريبة�من�م

  ".ياعد"هدمت�القوات�الGRودية�بلدته�ميعار�وأقامت�ع�ى�أنقاضها�مستوطنة�

  .1960أن«�aدراسته�الثانوية��ي�مدرسة�ي©�Jالثانوية��ي�بلدة�كفر�يا�سيف�عام�

  .�1974ي�اللغة�العربية�والتاريخ�من�جامعة�حيفا�عام��B.Aحصل�ع�ى�اللقب�الجامÏي�-ول�

  .�ى�مدار�خمس�وعشرين�سنة��ي�الكلية�-رثوذكسية��ي�حيفادّرس�اللغة�العربية�وآدا�Gا�ع

وانتخب�رئيسا�له�عام��1987عام�" تحاد�الكتاب�العرب��ي�إسرائيلا"أسس�مع�عدد�من�الكتاب�

  .خلفا�للشاعر�سميح�القاسم�1991

  .1997نال�وسام�القدس�للثقافة�والفنون�عام�

وترأس�تحرير�مجلة�الجديد�) 1990 -1982(حّرر�ا/لحق�الثقا�ي�لصحيفة�vتحاد�بWن�السنوات�

  ".إضاءات"ومحررا��ي�مجلة�" 48"وكان�ا/حرر�ا/سؤول�/جلة�اتحاد�الكتاب�العرب�. 1990عام�

  .رئيسا�للجنة�إحياء�ذكرى�النكبة�والصمود�1998انتخب�عام�

  .2004نال�الدكتوراة�الفخرية�من�جامعة�أوريل�فhيكو��ي�رومانيا�عام�

  .اة�عن�أعماله��ي�جامعة�برلWن�للشاعر�ع�ي�الصحصدرت�أطروحة�دكتور 

قام�الدكتور�إبراهيم�طه�بتجميع�الدراسات�النقدية�ال�JKكتبت�عن�قصصه،�وأصدرها��ي�كتاب�

  .2001عام�" قص�-ثر"ضخم�كتب�مقدمة�له�وقام�بإعداده�سماه�

  .ترجم�العديد�من�قصصه�إNى�لغات�عديدة
                                                 

،�2007كفر�قرع،�دار�الهدى،�. دراسات�"ي�أدبه�-محمد�عRي�طه�مبدع�راودته�الكلمات�وراودها. نبيه�القاسم.  1

7 -10.  
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  . ،�وله�ثhثة�أبناء�وخمس�بنات1964تزّوج�من�عطاف�طه�من�قرية�عبلWن�عام�

  :مؤلفاته

 .1964،�الناصرة،�مطبعة�الحكيم،�)مجموعة�قصصية(لكي�تشرق�الشمس� .1

 .1969،�عكا،�دار�الجليل،�)مجموعة�قصصية(سhما�وتحية�� .2

 .1974،�عكا،�منشورات�عربسك،�)مجموعة�قصصية(جسر�ع�ى�ال�Gر�الحزين� .3

4. :zالزع� �تل ��ي �ا/ناقيش �يبيع �ا/يعاري �قصصية(عائد �العودة،�)مجموعة �منشورات �عكا، ،

1978. 

 .1983،�عكا،�مطبعة�أبو�رحمون،�)مجموعة�قصصية(وردة�لعي©�Jحفيظة� .5

 .1989،�كفر�قرع،�دار�الشفق�للنشر�والتوزيع،�)مجموعة�قصصية(ويكون��ي�الزمن�ºتي� .6

 .1995،�كفر�قرع،�دار�الهدى،�)مجموعة�قصصية(النخلة�ا/ائلة� .7

�ال .8 �قطف �الذي �الولد �قصصية(شمس �للنشر�)مختارات �فكرية �قضايا �دار �القاهرة، ،

 .2000والتوزيع،�

 .2004،�عمان،�دار�الشروق�للنشر�والتوزيع،�)مجموعة�قصصية(بW:�الصفا� .9

 .2007،�عمان،�دار�الشروق�للنشر�والتوزيع،�)مجموعة�قصصية(العسل�ال;:ي� .10

 .2004،�عمان،�دار�الشروق�للنشر�والتوزيع،�)رواية(سW:ة�ب©�Jبلوط� .11

 .1995،�حيفا،�مطبعة�الكرمة،�)مقا_ت�ساخرة(بالعربي�الفصيح�� .12

 .2002،�مهرجان�عكا،�مسرحيد،�)مسرحية(فساتWن� .13

  .وله�عدد�من�قصص�-طفال

تتج�ى��ي�قصص�طه�مhمح�الهوية�الفلسطينية،�من�خhل�رصد�ا/كان�والزمان�و�نسان،�وما�

لصدارة��ي�الرؤية�القصصية،�كأتم�ما�يكون�يتصل��Gما�من�تاريخ�وتراث،�وتتخذ�لنفسها�حق�ا
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�مبدأ�vلªzام �بعض�  1.عليه ��ي �لذاGÀا �الواعية �ا/يتاقصية�أو�الكتابة �ا/hمح �بعض �ويhحظ كما

  .أعماله�-خW:ة

تسÏى�هذه�الدراسة�إNى�التعرف�ع�ى�أشكال�تشكل�الهوية�الفلسطينية��ي�و�ي�الكاتب،�وكيفية�

كما�وتسÏى�إNى�الكشف�عن�. لوبية��ي�رسم�مكونات�هذه�الهويةتضافر�العناصر�الثيماتية�و-س

  .مhمح�الكتابة�ال¯:جسية�وتمظهراGÀا�ا/يتاقصية��ي�بعض�أعماله

  الحبل�الذي�يشنقنا�إlى�هذه��رض�-الهوية

يغلب�ع�ى�قصص�محمد�ع�ي�طه�ذلك�العشق�لÊرض،�وما�يتجسد�من�عوامل�ومقومات�لهوية�

�يصا �وهو ،J©الفلسطي� �تراب�نسان �من �تبقى �ما �ع�ى �ووجوده، �بقائه �أزمة �الكاتب�. رع طه

� �عام �قريته ��ي �نفسه�48ا/نكوب �من �ويرى ،J©الوط� �بالحس �مشبع �وطنه، ��ي �الغريب �وال²hئ ،

�محاور،� �عدة �خhل �من �وعّ;:�عنه �شاغله، �ا/وضوع �هذا �شغل �ولهذا �فلسطWن، �/أساة نموذجا

�والz:اث: أهمها �ا/كان، �هذ. �نسان، �نراها�تتجاذب �بحيث �تتنافر، �وقد �بعضها �مع �ا/حاور ه

  .مجتمعة�أو�منفصلة��ي�القصة�الواحدة

. ثhث�حركات�تع;:�عن�ارتباط�وثيق�بWن�-رض�و�نسان�الفلسطي©J" النخلة�ا<ائلة"�ي�قصة�

كما�يقول�الشرع،�فيما�يقتبسه�الكاتب�" عمتنا"خلقت�من�بقايا�تراب�آدم،�ف«2��Jالنخلة�تراثيا�

� �ابن �للقصةعن �تقديم ��ي �ا/شرد�. عربي، J©الفلسطي� �يمثل�ا/حارب �يوسف�الع�ي �القصة بطل

� �النخلة �مع �يتما�ى �وعشق�" م;:وكة"ا/عذب، �والحنWن �الذكريات �عليه �تتكئ �مكانا �م�Gا ويجعل

                                                 
القصة�القصW:ة�: محمد�ع�ي�طه. "جW:وم�ديفيد�ويلتش: انظر�عن�تجربة�محمد�ع�ي�طه�وموضوعات�كتابته.  1

�إسرائيل ��ي �الفلسطينية �العربية �قسيس: تر". والهوية ��ثر�. نزيه �معد(قص �طه �التجربة�). إبراهيم تأصيل

محمد�ع�ي�طه�. وأيضا�إبراهيم�طه. 33-27،�ص2001عكا،�مؤسسة�-سوار،�. القصصية�عند�محمد�عRي�طه

  .2007�،12أكتوبر��G�،5تحاد. ينية�إNى�-دب�العربي�والعالمJسفW:�القصة�الفلسط
نصية�حيث�يتعامل�مع��-يقوم�فاروق�موا�JÁÂبتحليل�القصة�من�خhل�ثhثة�محاور،�أولها�قراءة�ما�ورائية.  2

�محاور��ي�قراءة�قصة�النخلة�ا/ائل: "انظر. النخل�من�منظور�تراثي،�ثم�قراءة�أسلوبية�وأخرى�تأويلية ". ةثhثة

  .330-2001�،321تأصيل�التجربة�القصصية�عند�محمد�ع�ي�طه،��-قص��ثر
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�. -رض �إلGRا�" م;:وكة"تسمي�Gا �ظهره �أسند �حينما �ا/نام ��ي �سمع �ولقد �القداسة، �د_لة تحمل

� �يقول �جنيا�وهزي "وحيا �رطبا �عليك �تساقط �النخلة �بجذع �_�تحيل��1".إليك �الحلم �د_لة إن

فقط�إNى�قداسة�الشجرة�كوGØا�ذكرت��ي�القرآن�الكريم،�وإنما�إNى�د_ل�Gا�الرمزية��ي�استحضار�

�الو_دة� �معجزة �النخلة �شهدت �حيث �السhم، �عليه �ا/سيح �السيد �و_دة �عن J©الدي� التناص

فهل�هذه�إشارة�إNى�و_دة�فلسطينية�جديدة؟�وهل�تسمية�يوسف�. وخففت�الرطب�من�معاناGÀا

  تحيل�إNى�هذه�العhقة؟" يوسف�م;:وكة"الع�ي�نفسه�

�عنوان� J»ف� �إلGRا، �بحبالها �التاGâة JÁÂا/را� �تلقي JKال� �الشامخة �الدعامة �اعتبار�النخلة يمكن

�تقول  �الع�ي �يوسف �يسمعها �ولهذا �الضائعة، �تناد.. أسمعها:" لفلسطWن صوGÀا�. ي©Jأسمعها

. الحاكورة�والب�:. البيت�وا/درسة. الحارة�والزقاق. أنا�ما�زلت�ع�ى�العهد. تعال: الرخيم�يقول�Nي

�ا/hيات �العتيقة. درب �حجارته �ع�ى �ا/تعمشقة �والياسمينة �الفرس�. السور �وحذوة البوابة

�الزرقاء �الب�2".القنطرة. الخوخة. والخرزة �معالم �من �تبقى �ما �كل �البطل �قيل�يفتقد �ما �كل لد،

  JÁß�_.3ء�سواها.. سابقا،�ويحدق�بعينيه�ا/تعبتWن�ويجد�م;:وكة،�الشاهد�الوحيد

�فاطمة �حبيبته �يتذكر�البطل �عندما �القصة ��ي �نوعية �قفزة �تشكل �الثانية فاطمة�:"الحركة

كان�يكتب�لها�الرسائل�القصW:ة�ويدسها��ي�جذع�م;:وكة�. بنت�الجW:ان. فاطمة�الزهراء. الحلوة

�ب�:�ا/اءلتأخ �من �جرGÀا Êلتم� �تأتي �حينما �عWن��4".ذها �مخيم ��ي �الطائرات �تدف�Gا JKال� فاطمة

�Jتحمل�اسم�بنت�الن��JKكانت�محبوبته،�وكانت�النخلة�شاهدا�)ص(الحلوة،�فاطمة�ا/قدسة�ال�،

  .فهو�يبحث��ي�جذع�م;:وكة�عن�فاطمة،�عن�ورقة،�عن�رسالة،�عن�ذكريات. ع�ى�الحب

  لتفاتا�إNى�البعد�الخاص�الذي�ربط�البطل�بمحبوبته�الشهيدة،��ي�حWن�تمثل�تمثل�هذه�القفزة�ا

                                                 
 .25،�آية�مريمسورة�.  1
 .1995�،11كفر�قرع،�دار�الهدى،�. النخلة�ا<ائلةمحمد�ع�ي�طه،�.  2
من�مجموعة�لكي�تشرق�الشمس،�يعود�البطل�ا/شرد�إNى�أرضه،�باحثا�عن�البيت�" الشجرة�ا/فقودة"�ي�قصة�.  3

 .20،�مرجع�سابقالقاسم،�: عن�ا/وضوع�انظر. جرة�الحبيبة،�ليجد�ا/عالم�مشوهة�و_�يجد�شجرتهوالش
 .13م،س،�.  4
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�أيضا،� �هو�عام �الخاص �ننكر�أن �أن �يمكن _� �ولكننا �العام، �البعد �القصة ��ي �-وNى الحركة

ففاطمة�ليست�واحدة،�فهنالك�آ_ف�الفاطمات�ا/شردات�الشهيدات�اللواتي�شكلن�قصصا�من�

  .ماتت�فاطمة�وبقيت�النخلة. Wنالعشق�والحب�à_ف�الفلسطيني

�نمطيا� �ليس �vنحناء �وهذا �حانية، �النخلة �أن �إNى �ينتبه �البطل �أن �القصة ��ي �الثالثة الحركة

�الذي�حناك؟�: "وتبقى�ال�Gاية�مفتوحة�ع�ى�شكل�تساؤل . للنخل�ا/عروف�بشموخه�وسموقه ما

 -� ��ي �-هل �رائحة Jلتشم� �انحنيت �أم �الريح؟ �أمام �لتصمدي �انحنيت �GØاية��1".رضهل و�ي

مفتوحة��ي�الشكل�فقط،�فمن�الواضح�أن�السببWن�ممكنان�_نحناء�النخلة،�وهذا�يع©�Jتجذير�

�بz:اب� �والتعلق �أو_، �الصمود �ع�ى �ا/ؤسسة �الحالة �هذه �و-رض، �النخلة �بWن �التما�ي حالة

  .-رض�ثانيا

رGÀا،�فمن�خhل�حوار�و�ي�باrرض،�وبمارسات�السلطة��ي�مصاد" القاعدة�وGستثناء"�ي�قصة�

�إنك�من�دائرة�:" ... باتجاه�واحد�من�الراوي�إNى�الخواجا�الذي�يزوره،�يتج�ى�صوت�الو�ي حتما

�تريد؟�هل�من�شريك�جديد��ي�-رض؟...أرا�JÁÚإسرائيل،� ! هل�هناك�وصية�جديدة؟! ،�فماذا

ا
ً
ا�حديث

ً
   2!"؟"لسريسةمارس�ا"هل�سال�لعابكم�ع�ى�. _�بد�أنكم�فعلتموها! هل�وجدتم�وريث

وهو�. والراوي�يصرح�بشكل�واضح�أنه�لن�يفرط��Gا،�ف«�Jآخر�ما�تبقى�من�أرض�السهل�ا/صادرة

يكشف�من�خhل�خطابه�ا/باشر�أقنعة�عديدة�يختفي�تح�Gا�الخواجا،�فهل�هو�شرطي،�صحا�ي،�

عة�من�دائرة�-حراش�ال�JKحرمت�قطعان�القرية�من�ا/را�ي،�من�ضريبة�الدخل؟�كل�هذه�-قن

�ا/ستعمرون� �إليه �يسع �لم �واحد، �هدف �تحقيق ��ي �توظيفها �يتم �جميعا �و�ي �السلطة، تمثل

  3.السابقون�من�أتراك�وإنكلªW،�إنه�هدف�سلخ�هذه�التhل�والربوع�من�أرض�الوطن

                                                 
 .14م،�س،�.  1
  .1974�،51،�عكا،�منشورات�أرابسك،�جسر�عRى�الZxر�الحزين،�"القاعدة�وvستثناء. "محمد�ع�ي�طه.  2
�الGRو . 3 �عhقة �تجسيد �القصة �هذه ��ي �خليل �إبراهيم �ع�ى�يرى �وا/ؤسسة �ا/حكوم، �بالعربي �الحاكم دي

�السياسة �لهذه �الصهيونية �بالدعاية �والz:ويج �سياسيا، �واستغhله �بالعربي �ال�Gر�: انظر. vستخفاف جسر�ع�ى

 .60،�قص��ثرالحزين،�
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�ي�" عائشة�تضع�طف�nحًيا�يقرأ�لكم�ما�تيسر�من�سورة�البقرة"ينسجم�هذا�الهدف�مع�قصة�

� �ا/جموعة �من�". ل�Gر�الحزينجسر�ع�ى�ا"نفس �الz:م�ªWلفلسطWن ��ي �طه �يبدع �هذه�القصة ففي

خhل�بقرة�مقدسة�حلوب�ورGHا�جده�عن�عمرو�بن�العاص،�وطمع�فGRا�vنكل�ªWوالفرنج،�واد�ى�

�الGRودي� �الشعب �إNى �إشارة �يعقوب، �قطيع ��ي �كانت �وأGØا �ملكه، �أGØا �أمه �_�نعرف �غريب رجل

مر�علGRا�ا/خاتW:�وفرطوا�فGRا�وقبلوا�بتقسيمها،�إشارة�إNى�قرار�وادعائه�بملكية�-رض�تاريخيا،�وتآ

� �عام �1947التقسيم �للج;ن �القرد �قسمة �بعد �النتيجة �وكانت �بقرة،�" ، �بدون �كنا �سنوات بعد

  1".بدون�ضرع،�بدون�ثدي،�بدون�بطن

ت�ويأتي�الكاتب�متفائ��hي�GØاية�القصة،�عندما�تضع�زوجته�عائشة�مولودا،�ع�ى�عكس�التوقعا

�نطق��Gا �كلمة �أول �فكان �بقرتي: بالعقم، �تع;:�عن�الحياة،. أريد �ا/عجمية �بد__GÀا �عائشة �2إن

�فد_لة� �ولهذا �البقرة، �باسz:داد �ويطالب �باrرض، �سيتشبث �الذي �القادم �يرمز�للجيل وا/ولود

من�. العنوان�موحية�بأن�البقرة�مقدسة،�تضارع�سورة�قرآنية،�سيكون�نصيGÓا�التhوة�والتقديس

جهة�أخرى،�ربما�كانت�سورة�البقرة�تذكر�القارئ�ببقرة�ب©�Jإسرائيل�ال�JKتم�ذبحها،�و�ي�محاولة�

تلميحية�موفقة��ي�الربط�بWن�البقرة�وفعل�الذبح،�رغم�تباعد�-زمنة،�ما�دام�الواقع�يتعامل�مع�

  .نفس�العناصر

� �قصة �أبو�عرب"�ي �فارس �ا�3"وصار�اسمه �يبيع �ا/يعاري �عائد �مجموعة �تل�من ��ي /ناقيش

الزعz:،�يرصد�طه�حركة�النضال�الفلسطينية��ي�الدفاع�عن�-رض�وحقوق�العمال،�من�خhل�

الذي�يقوم�بدور�الو�ي�وا/قاومة،�ويستقطب�عددا�" فارس�رتيبة"الحزب�الشيو�ي،�متجسدا��ي�

JÁÚرا-� �بعض �ع�ى �السيطرة �من �إسرائيل JÁÚأرا� �دائرة �محاو_ت �ردع ��ي �وينجح �الشبان، �.من

                                                 
 .114،�جسر�عRى�الZxر�الحزين،�"عائشة�تضع�طفh"طه،�.  1
ا،�فالكاتب�يوحد�ما�بWن�الزوجة�و-رض،�وقد�فعل�مثله��ي�هذا�يرى�نبيه�القاسم�أن�عائشة��ي�البقرة�نفسه.  2

،�قص��ثر �ي. محمد�ع�ي�طه�والتطور�البارز��ي�قصتنا: انظر. التوحد�كل�من�سميح�القاسم�ومحمود�درويش

99. 
�فياض.  3 �لتوفيق �الGÓلول �قصة �مع �الشكل ��ي �تقاربا �-سطة �عادل �وصار�: انظر. يرى �قصة ��ي �طه �ع�ي محمد

  .139 -131،�قص��ثر�ي�. عرب�أبو فارس�اسمه�
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. هذا�العمل�النضاNي،�يحرره�من�النسبة�إNى�أمه،�ويصW:�اسمه�منسوبا�إNى�أبيه�سعيد�أبو�عرب

كر�فأنت�حر،�واستطاع�: وهو�يذكرنا�بعنz:،�الذي�لم�ينل�حريته�إ_�عندما�قال�له�والده�شداد

  1.فارس�أبو�عرب،�مثل�عنz:�العبJÁÔ،�أن�يحقق�الرجولة�والو�ي�الوط©�Jوينتصر

 v� �عhقة �تتج�ى �قصة ��ي �بشكل�مكثف �باrرض �العصر"نتماء �هذا �وردة�" فارس �مجموعة من

: لعي©�Jحفيظة،�حيث�يرسم�طه�مhمح�ثhثة�طرق�تقف��ي�طريق�الفلسطي©�Jلنيل�حريته،�-ول 

�بآبار�ا/اء" �وم�يء aÁîالح� �ويخلو�من �ناعم �ترابه �السهل، �تح�Gا�. طريق �غناء �شجرة �كل وعند

والثمن��ي�هذه�الطريق�أن�يدفع�أخته��2"وقطWن�وزبيب�وتمر�مضافة�فGRا�خ;�ªساخن�وطبيخ�دا�ئ

  . ثمنا�لحارسه،�وترقص��ي�ليلة�فض�بكارGÀا

  .هذا�طريق�فيه�التنازل�عن�-رض�والعرض،�ولن�يدخله�الفلسطي©�Jالصادق

�الثاني �عميقة: "الطريق �أGØار�عريضة �ثhثة �جسر�. تقطعه �كل �ع�ى �ويجلس �جسور �ثhثة علGRا

�خنجر  �يحمل �تع;:�الجسرعمhق �يدعك �و_ �وسنانا �وسيفا �بجواز�سفر�-ا �إذا��-ولو�تزودت إ_

   3"صليت�له�وحمدته�وشكرته�وقبلت�قدميه�وأعطيته�شعرة�من�شاربك

�وغدرهم �وتخاذلهم �العرب �-شقاء �وظلم �الكرامة �عن �التنازل �فيه �طريق �يختار�. وهو ولن

  .الفلسطي©�Jهذا�الطريق

ا�واحمرت�عيناها�وشمط�شعرها،�تطحن�ا/لح�برÆى�غريب�تحرسه�غولية�تدNى�ثدياه: "والثالث

�عظام �طحن �بل �و_�كhم �ف�hسhم �شاهدتك �فGRا��4"فإذا �rن �الطريق، �هذه J©ويختار�الفلسطي

ا/واجهة�مع�عدوه،�وهناك�تغريه�الغولة�با/ال�والنساء�وال:وة�والخمر،�فW:فض�ويعلن�مطلبه�

JÁÂسا-" :� �وعرضها �باع، �طولها �قماش، �وخضرة�قطعة �الليل �وسواد �الثلج �بياض ��Gا ذراع،

                                                 
- 2006�،7دار�الهدى،��:كفر�قرع. يبيع�ا<ناقيش�"ي�تل�الزعF- عائد�ا<يعاري . انظر�القصة��ي�محمد�ع�ي�طه. 1

21. 
 .1985�،10،�دار�vتحاد�:حيفا. وردة�لعي���حفيظة". فارس�هذا�العصر. "محمد�ع�ي�طه.  2
 .س. طه،�م.  3
 .س.م.  4
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،�وقرطاًسا�مكتوبا�عليه�بضعة�أسطر�منظومة،�فإذا�خفقت�...العشب�وحمرة�الورد�الجوري،�

  .1"قطعة�القماش�رقص�وغ©�aالقرطاس

�يع;:ان�عن�طموحات�الفلسطي©�Jا/عذب،�ويتوجان�مطلب�الهوية،� �J©إن�العلم�والنشيد�الوط

�نال JKال� �الشعوب �بكل �القصةأسوة �تتمة ��ي �يذكر�طه �كما �استقhلها، �تربية�. ت وهو�يرفض

� �إنشاد �ع�ى �يرغم J©الفلسطي� �الطفل �كان �حينما �طفولته، ��ي �الوط©�J" هتكفاه"-سرلة النشيد

�سرائي�ي�بحضور�الحاكم�العسكري،��ي�ا/درسة،�وينتقد�طه�غياب�الو�ي،�وهذا�الدور�الذي�

  . لفلسطينيةلعبته�ا/درسة��ي�طمس�معالم�الهوية�ا

رصد�لحركة�الزمان�وا/كان�الفلسطينيWن،�من�خhل�أحداث�ثورة��"س,-ة�ب���بلوط"�ي�روايته�

��نكلªWي �36 �vحتhل �خhل��2.ضد �من �وتحيل �باسمها، �الشعبية �الحكاية �تشبه JKال� الرواية

�يشكل� �لكنه �بلوط، �مصطفى �اسمه �واحد �شخص �سW:ة �إ_ �ليست �مجموعة، �إNى العنوان

إن�ما�يقوم�به�. وما�بعدها�36اعية،�يمك�Gا�تمثيل�الحركة�الثورية�ضد�vنكل�ªWسنة�شخصية�جم

وهو�توثيق�للمشهد�التاريùي�الفلسطي©�Jالذي�لم�يكتب،��3طه�هو�صياغة�التاريخ��ي�قالب�روائي،

�القوي  �يكتبه �الذي �التاريخ �لهذا �الفلسطينيWن �رفض �يعتمدها��4.بسبب JKال� �الروائية �البنية إن

بداية�الرواية�تبدأ�بفصل�. تعت;:�ذات�أهمية�كبW:ة��ي�التعبW:�عن�سW:ورة�كتابة�التاريخ�ا/ؤلف،

�الجرة،� �هذه �مع �والده �قصة �يكشف �الذي �خليل، �vبن �بصوت �-حداث �تروى �حيث الجرة،

�ª¯وجود�ك�:Wا�خليل�وحده،�ليكتشف�-خGHداخل�الجرة،�عبارة�عن�" ور»ي"ووصية�الوالد�بأن�ير

:zوريقات�ودف.  

                                                 
 .21س،�.م. 1
�انظر. 2 �الخلي�ي: للتوسع �بلوط. ع�ي J©ب� �سW:ة �يروي �طه �ع�ي �-سرار�ا/كتومة�-محمد ،��يام. الك¯�ªأو�جرة

13.09.2004�،7.  
دراسات�"ي��- الع,ن�الثالثة". سW:ة�ب©�Jبلوط�/حمد�ع�ي�طه�-وجع�الحنWن�وهج�الحكاية. "انظر�حسWن�حمزة.  3

  .167 - 2005�،152حيفا،�منشورات�مواقف،�. �دب
  .156 -135،�مرجع�سابقالقاسم،�: انظر�.  4
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تمثل�الجرة�التاريخ�الحقيقي�ا/وثق�/صطفى�بلوط،�مكتوبا�ع�ى�شكل�فجوات،�من�خhل�رسائل�

:zه�وإعطاء�الخلفية�. غامضة�ودف:Wالتاريخ�وتفس� وظيفة�با»ي�فصول�الرواية�كشف�مhمح�هذا

الزمانية�وا/كانية�والظروف�ا/صاحبة�له،�من�خhل�صوت�معايش�لهذه�-حداث�وهذه�الحقبة،�

�بلوطأ_�وه �مصطفى �من�. و�صوت �التاريخ �كتابة �ضرورة J©يع� a©ا/ب� �هذا ��ي �الرواية �تقدمه ما

�ا/صلحة� �حسب �-حداث �صياغة �وع�ى �ا/باشرة، �التجربة �ع�ى �يعتمد ،J©فلسطي� منظور

اعتماد�الرواية�ع�ى�. الوطنية،�ال�JKتغّيب�ا/صالح�الشخصية،�رغم�وجود�ح�ªWّاحتماNي�لتأثW:ها

الفصول،�Gáدف�إNى�التأكيد�ع�ى�أهمية�استقاء�ا/علومات�التاريخية�من�صوت�واحد��ي�معظم�

  .منبعها�-ول�وا/باشر

،J©ى�الواقع�الفلسطيNبلوط��ي�قصة��1إن�التسمية�والنسبة�لشجرة�البلوط،�تحيل�إ�J©ة�ب:Wفس

�-ماكن،� �وأسماء �النباتية �ا/وجودات �الz:ك�ªWع�ى �خhل �من �ا/ؤلف �حاول �وقد �الشعب، هذا

Øاء�كل�فصل�بعبارة�وإG"أشبه�بألف�ليلة��2،�تقديم�بنية�سردية�حكائية،"وبقي�السر�مكتوما�بيننا

�خاصة، �شعبية �ولهجة �لفة �تعتمد �الشخ3��JÁîوليلة، �التاريخ �تركز�ع�ى �الرواية �أن خصوصا

�كا/ختار� �السادة، �شأن �من �وتقلل �الشعب، �وعامة �وحراثWن �فhحWن �من �العاديWن، للناس

  .تضعهم��ي�دائرة�GÀvام�و-فندي،�وأحيانا

�الجرة� �بحجم �محدودا، �وفضاء �ضيقا �حªWا �تبقى �فالقرية �ا/كان، �حدود ��ي �نوعية �قفزة هنالك

�سياسيا� �وينضج �مداركه، �تتفتح �ا/دينة، �إNى �بلوط �يسافر�مصطفى �وعندما �الغامض، وسرها

                                                 
�G�،22تحاد. محمد�ع�ي�طه�يقص�أثر�سW:ة�ب©�Jبلوط. أحمد�دحبور : عن�النسب�والحسب��ي�الرواية�انظر.  1

  .2004�،14تشرين�أول�
. بلوط�ا/ب©�aو-سلوب��ي�رواية�محمد�ع�ي�طه�سW:ة�ب©J. نعيم�عرايدي: للتوسع�عن�ا/ب©��aي�الرواية�انظر.  2

  .2004�،12أيلول��G�،24تحاد
الحكاية�واللهجة�الشعبية��ي�جسر�ع�ى�. إبراهيم�خليل: انظر�مثh. ي;:ز�ذلك��ي�معظم�قصص�محمد�ع�ي�طه.  3

بعد�الحكاية�واللهجة�الشعبية��ي�جسر�ع�ى�. فخري�صالح: و�ي�نفس�ا/رجع. 68 -53،�قص��ثر. ال�Gر�الحزين

  .81-75ال�Gر�الحزين،�
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�بتج �ليقوم �القرية، �إNى �ا/دينة �من �ويعود �الثورية، �الحركة ��ي �وينخرط �سكاGØا،�وقوميا، نيد

  .نكلªWي،�ويطلب�مساعدGÀم��ي�فعل�ا/قاومةوتوعي�Gم�ضد�ا/ستعمر�� 

�أحداGHا �وافر��ي �نصيب �فللنساء �-نثوي، �إبراز�الصوت �ع�ى �أيضا �الرواية تظهر�ا/رأة�. تقوم

�الدهر �وتقلبات �ا/عاناة �شهدت JKوال� �وبي�Gا، �لزوجها �وا/خلصة �أمرها، �ع�ى �نرى�. ا/غلوبة كما

ونرى�الفتاة�الجميلة�ال�JK. لزانية�الخائنة�لزوجها،�وال�JKتعاشر�العاملWن�عند�زوجها�السيدا/رأة�ا

تلهب�مشاعر�الشباب�وتشكل�ارتواء�روحيا�لعا/هم�الوجداني�والرومانJÁÔ،�وقد�امتدت�أدوارهن�

  1.لتشارك��ي�العمل�الثوري�جنبا�إNى�جنب�مع�الرجال

hخ� �الفلسطينيWن �حياة �برصد �الرواية �ال�JKتقوم �الحياة �وطبيعة �vنكلªWي، �vنتداب �فz:ة ل

�لحكم� �وانقيادهم �الطبقية، �العhقات �/نظومة �وتبعي�Gم �وظلم، �فقر �من �الناس، عاشها

�-رض �أسياد �ا/صلحة�. �قطاعيWن �وتغييب �ا/ستعمر، �ا/حتل �مع �-سياد �هؤ_ء �تعاون ونرى

�الضيقة �الشخصية �ا/صلحة �ع�ى �والحرص �تق. الوطنية، �مفاهيم�كما �بWن �ا/فارقة �برصد وم

  2.الحياة�وا/وت�من�خhل�الصراع�vجتما�ي�والسيا�JÁÂبWن�الشخصيات

�الفhحWن،� �ومعاقبة �أصواGÀم �الثوار�وكتم �مhحقة ��ي �vنكلªWية �القمع �آلة �الرواية �وترصد كما

�البي �وهدم �وا/زروعات �ا/متلكات �وإتhف �والتعذيب، �والقتل �الص;:، �ألواح �ع�ى JÁ�/وت،�كا

  .واعتقال�الشباب،�وإهانة�الرجال�أمام�النساء

تعت;:�الرواية�وثيقة�توثيقية�للتاريخ�الفلسطي©�Jالذي�لم�تتعامل�معه�الرواية�الفلسطينية�بالكم�

�-عمال �من �ومن�. الكا�ي �الرواية، �أحداث �وبWن �التاريùي �الصدق �بWن �واضحا �انسجاما ونجد

ما�كان�من�الضرورة�بمكان�الحديث�ع�Gا�باستفاضة،�ضمنه�أخطاء�الثورة،�تلك�-خطاء�ال�JKرب

                                                 
  :للمزيد�عن�صورة�ا/رأة��ي�قصص�محمد�ع�ي�طه�انظر.  1

Ali Sah. Die Kurzgeschichten des Palästinensischen Erzählers Muḥammad ʕAlῑ Ṭᾱhᾱ. 

Berlin, Der Freien Universität .Berlin, 1997, 152-157. 

Jamal Assadi. Mohammad Ali Taha's "A rose to Hafeeza's eyes and other stories. New 

York, Peter Lang Publishing, 2008.  

2  .hبلوط�/حمد�ع�ي�طه. إبراهيم�طه: انظر�مث�J©ة�ب:Wتحاد. مفارقة�ا/وت�والحياة�-سG�،132004�،12آب��. 
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�إلGRا �/حت �الرواية �أطول،�. لكن �سردي �نفس �إNى �بحاجة J©الفلسطي� �الروائي �-دب �كان وربما

ل�فصاح�عن�هذه�الجوانب،�وتعميق�محتوى�السر�الذي�احتوته�الجرة،�ليصبح�السر�سW:ة�أك:�

  . انتشارا�وامتدادا

جWن�عند�طه�تعلقا�باrرض،�من�خhل�هوية�متhحمة�معها�مكانا�ل�جمال�نرى��ي�هذين�النموذ

hا،�وينجح��ي�رصد�الحركة�التاريخية�. وزمانا�وفعGRرض�وما�علÊيرصد�طه�ا/قومات�الوجودية�ل

  .ل�نسان�ع�ى�هذه�-رض،�بشكل�يفرز�طرائق�التعبW:�عن�هذه�الهوية

  مرايا�السرد�الâ-ج���æ-ا<يتاقص

واعية�لذاGÀا،�تجعل�من�الكتابة�والقص�ومواضعات�التعبW:�موضوًعا�لها�يع©�Jا/يتاقص�كتابة�

JÁîالقص� �العمل �عhقة�. داخل ��ي �والقص �النقد �تجعل ،JÁîقص� �سياق ��ي �نقدية �كتابة �ي

�خلط� �وتشW:�إNى �والواقع، �-دب �وبWن �وعمله، �الكاتب �بWن �العhقة �إشكاليات �تعكس حوارية،

د،��ي�عصر�ما�بعد�الحداثة،�وقد�أصبحت�-لوان�-دبية�-دوار�بWن�سلطة�الكاتب�وسلطة�الناق

متداخلة�فيما�بي�Gا،�وأضحت�القراءات�التأويلية�للعمل�مشروًعا�اج�Gادًيا،�ألÑى�قصدية�الكاتب،�

  .وجعل�النص��ي�مصاف�القداسة،�وأصبح�فعل�الكتابة�بعيدا�عن�فعل�القراءة

لقصصية،�فإنه�يسÏى�جاهًدا�إNى�لفت�انتباه�عندما�يلجأ�الكاتب�إNى�ظاهرة�ا/يتاقص��ي�أعماله�ا

القارئ�إNى�كونه�كاتًبا،�من�خhل�الحديث�عن�الكتابة�وأدواGÀا،�وعن�سW:ورGÀا�ومضامي�Gا،�وعن�

  .أدباء�ونقاد�وكتب�لها�عhقة��Gا،�وعن�عhقته�بالواقع،�وبأبطال�قصصه

. ضرورة�كتابة�عن�الكتابةإن�التوجه�ا/يتاق��JÁîي�مسعاه�الدائب�حول�أزمة�الكتابة،�يع©�Jبال

فهو�انعكاس�ذاتي�يطمح�rن�يكون�سردا�نرجسيا�يÏي�نرجسيته،�ويحاول�أن�يتيح�الفرصة�أمام�

الكاتب�لتقمص�دور�الناقد�لنصه،�دون�أن�يلÑي�حبكته�القصصية�و_�منطق�التتابع�فGRا،�بل�

ب،�ونرى�شخصية�يحاول�جاهًدا�جعل�هذه�الحبكة�تستمد�ثيماGÀا�وأحداGHا�من�عوالم�ا/يتاأد

�بل� �بورقي�Gا، �وتعz:ف �ا/ختلقة، �و_دة�الشخصيات �وتشهد �الراوي، �شخصية �مع �تتوحد الكاتب

وتخاطب�القارئ�تصريحا�بأن�ما�يقرؤه�هو�نص�متخيل،�_�يع©�Jبالضرورة�أن�يكون�صورة�عن�

  .الواقع
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و_�من�أجل�قطع��يحاول�الكاتب�ا/يتاقاص�أن�ي¯ªاح��Gذه�ا/hمح�عن�الواقع،�_�من�أجل�إلغائه،

  .الصلة�معه،�وإنما�من�أجل�لفت�vنتباه�إNى�إشكاليات�هذا�الواقع�وإNى�أزمة�الكتابة

�يصرح� ،JÁîالقص� �نصه �داخل �الكاتب �شخص �مع �جنب �إNى �جنبا �الناقد �شخص �وجود إن

بحرص�-خW:�ع�ى�مفهوم�vلªzام،�ورغبته�أ_�يبالغ�القارئ��ي�فهم�قصديته،�وبالتاNي�يسÏى�دوره�

نقدي�إNى�توجيه�القارئ�عند�عملية�التأويل،�إNى�قراءة�عينية��ي�رسالته�ال�JKيتضم�Gا�نتاجه�ال

  . -دبي

� �قصة �تشيخوف" قزح قوس"�ي �مع �وربطها �وكتاب�Gا �القصة �عن �بالحديث �نقدي . اس�hGل

� �تشيخوف �يقول �كما �كذبة �القصة �أن �أ_�يصدق �إياه �حاثا �القارئ �يخاطب القصة�" فالراوي

  1"علGRا�ضمنيا�بWن�القاص�والقارئ �كذبة�متفق

يحاول�الراوي�إقناع�القارئ�بتصديق�أحداث�ا/روي�وإقرار�واقعيته�ا/بنية�ع�ى�الصدق،�ولهذا�

hإن�ما�اكتبه�قصة�لكن�: "يتابع��ي�نفس�القصة�مقولة�لتشيخوف�تناقض�مقولته�السابقة�قائ

حوم�تشيخوف�يقول�إن�الفن�_�ليس�كذبة�rن�القصة�بإعz:اف�القا�JÁóوالداني�فن�رفيع�وا/ر 

��ي� aKوح� �الطب �و�ي �التجارة �و�ي �السياسة ��ي �يكذب �أن �يستطيع �واحد�منا �فكل �الكذب يطيق

�الخداع� �إNى �يلجأ �أن �_�يستطيع �ولكن �معروفة �أمور �فهذه �أراد، aKم� �الناس، �يخدع �وأن الحب

  2"والكذب��ي�الفن

JÁî،�زعزعة�الثقة�بينه�وبWن�القارئ،�ما�يفعله�طه��ي�هذه�ا/قاطع�النقدية�داخل�السياق�القص

  .ونشر�إمكانية�التأويل،�و�Gáام�بأن�ما�يقرأه�القارئ�هو�قصة�مختلقة�وليس�واقعًيا

� �قصة �القص�JÁî" وبشر وقطط طيور "�ي �النص ��ي �للغة، �-نثوية �للطبيعة �ميتالغوي توظيف

�و-نوثة �الذكورة �بWن �التواصلية �العhقة �خhل �من �يتأسس �ا/: "الذي �ذكر�وأنaÄكل . خلوقات

�والعصافW:�والحيوانات �والنحل �والفراش �والخضراوات �والفواكه تحّب�. الشجر�والزهر�والنبات

                                                 
  : 25.11.07 موقع�الج¯Zة. قوس�قزح). 14.1.11تاريخ�الدخول�. (محمد�ع�ي�طه: انظر�.  1

         http://www.aljabha.org/index.asp?i=30545 
 .س.م.  2
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. الفراشة�أنaÄ. النحلة�أنaÄ. تحب�-نaÄ. اللغة�تنحاز�لÊنaÄ.. واللغة؟. تتكاثر. تتhقح. تªzاوج. بعضها

aÄأن� �أنaÄ. الزهرة �ول. الشجرة �للزهرة �مذكرا �اللغة �وللنحلة_�تعرف �وللفراشة ��ي� .لشجرة aÄن-

   1".�ي�-جمل. -صل

ا/شهد�ا/يتالغوي�مرآة�يتأمل�فGRا�القارئ�طبيعة�العhقة�بWن�الشخصيات،�باعتباراGÀا�الجنسية،�

   .ليؤكد�ع�ى�أن�غريزة�التواصل�بWن�الجنسWن،�قائمة�بالفطرة�من�خhل�اللغة

�السا �القصص ��ي �ا/يتاقصية �ا/hمح �كانت �قصة�وإن ��ي �أوسع �فضاء �تأخذ �فإGØا �قصW:ة، بقة

بحيث�تعت;:�القصة�ميتاقصية�كاملة،�. من�مجموعة�تحمل�vسم�نفسه" ويكون�"ي�الزمن�vتي"

ويذكر�. ففGRا�يتم�ذكر�شخصيات�تعاطت�-دب�والكتابة�كعنz:ة�العب�JÁÔوبريخت�وناظم�حكمت

z/ا� �حكمت �ناظم �وديوان �الكريم �والقرآن �ودمنة �كليلة �حكايات�كتاب �ويقص �العربية، �إNى :جم

�وأنواع� �الكتابة �سW:ورة �عن �يتحدث �وهو��Gذا �القصص، �إحدى �بتغيGØ�:Wاية �يقوم �ثم شعبية،

�الكتابة�. ال�Gايات ��ي �رغبته �وعن �النصوص، ��ي �التصرف �عن �القصة �هذه ��ي �طه �يتحدث كما

القرآني�وقصة�ا/سرحية،�وعن�د_لة�بعض�-لفاظ�ال�JKتقود�إNى�التضليل،�وعن�عشقه�للنص�

�بWن� �و-فكار�والنكت �القصصية �ا/ضامWن �بعض ��ي �التشابه �وعن �له، �القرآن �والده شراء

  2.حضارات�مختلفة

إن�هذا�ال:اء��ي�ا/hمح�ا/يتاقصية�يجعل�القصة�مرآة�للكتابة�الواعية�لذاGÀا،�فالكاتب�منشغل�

�والسي �الفكرية �الجوانب �وكل �الكتابة، �وسW:ورة �ا/بدعة، �ذلته �تحيط��ي JKال� �واللغوية اقية

الكاتب�يضع�نفسه�من�خhل�ا/يتاقص��ي�مركز�العمل�-دبي،�و�Gذا�يتخذ�من�. بعملية��بداع

  . نفسه�موضوًعا�للعمل،�وهو�ب�hشك�يخلط�بWن�سلطة�الكاتب�وسلطة�الناقد��ي�النص�نفسه

                                                 
   29.5.10 موقع�الج¯Zة. طيور�وقطط�وبشر). 14.1.11تاريخ�الدخول�. (محمد�ع�ي�طه: انظر.  1

      http://www.aljabha.org/index.asp?i=51440 
  .135-119ت،�.كفر�قرع،�دار�الشفق،�د. ويكون�"ي�الزمن�vتي. محمد�ع�ي�طه: انظر.  2
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� �قصة ��ي �طه �عند �ا/يتاقصية �ا/hمح �ال�-ي "تتكثف �تدور 1"العسل �قصة �و�ي �حول��، أحداGHا

�الصفدي" �طعم�" سميح �ويتذوق �حبائلها، ��ي �فيقع �ا/غz:ب، �جاره �زوجة �تغريه �الذي الشاب

�بجريرته� �ويعz:ف �بذنبه، �له �ليصرح �عن�الكاتب �يبحث �ثم �فGRا، �اللذة �مكامن �ال;:ي�من العسل

�كل� �تقويض �إNى �ساعيا �قديمة، �تراثية �نصوص �خhل �من �بمحادثته �الكاتب �فيقوم وخيانته،

�عن�الت;:ي �الناجمة �السلوكية �الشوائب �الوقت �نفس ��ي �ومسمًيا �الفعل �لت;:ير�هذا �ا/مكنة رات

  .فعل�الخيانة�بأسماGâا�الحقيقية�ال�JK_�تلتمس�عذرا�و_�تعرف�ذريعة

�البداية �لحظة �منذ �ا/يتاقصية �ا/hمح �عرض �الكاتب �. يبدأ �با/هرة �القصة . الشموس"فيشبه

�الz:وي �تأبى JKال� �-صيلة �التطبيعا/هرة �وترفض �منذ�". ض �راودته �القصة �فكرة �أن ويصرح

�من� �وعدد �الساعات �ضحي�Gا �راح �ومحاو_ت، �محاو_ت �سبق�Gا �القصة �كتابة �وأن سنوات،

  . ا/سودات�ال�JKمزقت�وألقيت

�vحتفاظ� �عدم �ع�ى �فيلومه �معروف، �وهو�ناقد �إبراهيم �صديقه �عن �الحديث �إNى �ينتقل ثم

�الع. با/سودات �ع�ى �يخفى �كابول�و_ �قريته �وابن �صديقه �يقصد �أنه �الكاتب �من �القريب ارف

ولÊخW:�أبحاث�حول�عhقة�ا/سودة�بالنص�ال�Gائي،�وتأثW:�ذلك�ع�ى�سW:ورة�. الدكتور�إبراهيم�طه

  .الكتابة

�أشبه� �وتبدو�القصة �الكاتب، �شخصية �مع �الراوي �شخصية �تتوحد JÁîا/يتاق� �ا/لمح �هذا �ي

�ى�تجربة�شخصية،�_�يz:دد�الكاتب�لحظة�واحدة��ي�التصريح��Gا،�بالسW:ة�الذاتية�ال�JKتعتمد�ع

والغريب��ي�-مر�أن�القصة�حدثت�Nي�شخصيا�و_�تحتاج�إNى�خيال�أو�خدعة�قصصية�: "فيقول 

�السينمائية �غرار�الخدعة �يستمد�". ع�ى �وكيف �بالواقع، �-دب �عhقة �ا/لمح �هذا �يعكس كما

فهو�يخلقها��ي�نفس�الوقت�. خhل�الو�ي�الذاتي��Gاالكاتب�مضامينه�ويصوغها�من�جديد،�من�

                                                 
�ا/جموعة.  1 �انظر�عن �عام �جمعة: بشكل �ال;:ي . حسWن �الواقع�-العسل �Gتحاد. ثراء ،15�� �2009أيار، ،15 .

،�2007حزيران،��G�،29تحاد�.تأمhت��ي�مجموعة�العسل�ال;:ي �-محمد�ع�ي�طه�وأصالة��بداع. ونعيم�عرايدي

  .10 ،2007نيسان،��G�،6تحاد. العسل�ال;:ي�يقطر�من�قصص�محمد�ع�ي�طه. وأحمد�دحبور . 12
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�خhل� �النقدية �ومواقفه �وانطباعاته �مشاعره �ويصف �بل �و_دGÀا، �ع�ى �بشهادته �يدNي الذي

  .تشكلها

� �أسماه �للقصة �مقz:ًحا �عنواًنا �الكاتب �آخر�يناقش JÁîميتاق� �ملمح �ا/ثW:�مع�" و�ي �اللقاء وقائع

�الغرير �ه"الشاب �عن �يz:اجع �ما �وسرعان ،� �تذكره �أGØا �بحجة �التسمية ��ي�"ذه �ا/ؤلفات بأسماء

هو�العنوان�" العسل�ال;:ي "ويعرف�القارئ�أن�". تتنا�ى�مع�الحداثة�والعو/ة"وإGØا�" العصر�الz:كي

يناقش�الكاتب��ي�هذا�الباب�مفهوم�العنونة،�ويفا²ئ�القارئ�الذي�. ا/عتمد�للنص�الذي�نتناوله

�ك �GØاية �بعد �يأتي �العنوان �أن �يظن �عنونة �فيعرض �النص، �vيقاع�" شاعرية"تابة �ع�ى تعتمد

إن�الخوض��ي�حديث�. اللفظي،�ينسGÓا�إNى�عصر�أدبي�غابر،�له�معايW:ه�ال�JKتتنا�ى�مع�الحداثة

عن�عصور�-دب،�يعكس�بالتأكيد�اختhف�ا/عايW:�والنظرية�النقدية�بشأن�العنونة،�ومدى�تأثر�

عنواًنا�موفًقا��ي�نظرنا،�ليس�rنه�" العسل�ال;:ي "ولهذا�كان�. الكاتب�بالنظرية�النقدية�ا/عاصرة

يحيل�مجاًزا�إNى�الحدث�ا/ركزي��ي�القصة،�بل�rنه�نتاج�يرمز�إNى�-صالة�والجودة،�و�Gذا�يتما�ى�

�تلك� �ويقتحم �التعبW:�العادية �مواضعات �عن �يخرج �الذي �-دبي �النتاج �هذا �مع �النتاج هذا

ن�مواضعات�القص�التقليدي،�فيأتي�بالعسل�ال;:ي�كذائقة�قصصية�الخارجة�ع" ال;:ية"العوالم�

  .ممªWة

�أخرى،� �بأشكال �الكتابة �فعل �يؤكد�ع�ى �الكاتب �الراوي �ونرى �الشائقة، �بأحداGHا �القصة تنطلق

�قصJÁî: "فيقول  �أبطال �أحاور �سأكتبه، �معروفWن�"أفكر�بما �لروائيWن �بمواقف �يستشهد �ثم ،

ئي�الفرن�JÁÔالكسندر�دوماس،�وما�كتبه�عنه��ي�إحدى�كتبه�مثل�توفيق�الحكيم�وعhقته�بالروا

إن�vستشهاد�بكتاب�ونقاد�يعكس�ثقافة�الكاتب�ويؤكد�حضور�الكتابة��ي�. حينما�كان��ي�باريس

  .فالكتابة�ليست�وسيلة�لو_دة�نتاج�أدبي،�بل��ي�غاية�هذا�النتاج�وموضوعه�ا/قصود. الو�ي

توجهه�إNى�الراوي�بسبب�ثقافته�وقراءته�للكتب،�يذكر�" سميح�الصفدي"وع�ى�لسان�شخصية�

�ارتكبه �فيما �منه�الفتوى �ويطلب ،� �الحرام �عن �تم�ªWالحhل JKال� �تلك ويستشهد�الراوي�. خاصة

rبي�ا/ع�ªzكمال�بن�عبد�" فيض�الخاطر��ي�عقاب�الكبائر"،�"صحيح�البخاري " بثhثة�كتب��ي
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� �القاهري، �السكري �الز "الجواد �عقاب ��ي �الثقاة �بن�" ناةحكم �صهيب �أبي �القضاة JÁÚلقا

Jتدين�الزاني�وتفضحه�يوم�القيامة. مصطفى�الحل��JKا�بعض�-حاديث�و-قوال�الGفيقتبس�م�.  

إن�ذكر�هذه�الكتب�وما�تضمنت�من�اقتباسات�فيه�إحالة�ميتاقصية�إNى�أهمية�الكتابة�والثقافة�

خاري�من�نسج�الخيال،�وأن�مؤلفGRا�الz:اثية،�لكننا�ننوه�أن�الكتب�ا/ذكورة�باستثناء�صحيح�الب

فما�ذكره�الكاتب�عن�تأثW:ات�العو/ة�والحداثة�ع�ى�-دب،�يقوم�بمقابلته�مع�الثقافة�. وهميون 

فالكاتب�يصور�لنا�أهمية�ا/حتوى�الثقا�ي��ي�العصور�-دبية�ا/ختلفة�وامتدادها�الذي�. الz:اثية

  .يشكل�هوية�الروائي�وشخصيته�-دبية�الجامعة

كل�ا/hمح�ا/يتاقصية��ي�قصة�العسل�ال;:ي�مرآة�للسرد�ال¯:جJÁÔ،�ف«�JتفكW:�بصوت�مرتفع�تش

�مخيلة� �-فكار�من �هذه �تنتقل �بحيث �الورقيWن، �بأبطاله �الكاتب �وعhقة �الكتابة �سW:ورة عن

  .ا/ؤلف�إNى�النص،�لتصبح�شريكة�معه،�تتقاسم�متنه�-دبي�بما�هو�نقدي

  إجمال�واستنتاج

�ع �محمد �خhل�يسهم �من �وزماGØا، �ومكاGØا �وإنساGØا �الفلسطينية �الهوية �التعبW:�عن ��ي �طه �ي

�ونباتات�وحيوانات�وأرضا ويقوم�برصد�. عhقة�التواصل�بينه�وبWن�مقوماGÀا�الوجودية،�أشجارا

مرحلة�تاريخية�ثورية��ي�عمر�هذه�الهوية�خhل�تشكلها�و�ي�تقاوم�وتب©�JكياGØا،�من�خhل�الفعل�

،�ومن�خhل�حركة�النضال�الفلسطي©J،�ع�ى�اختhف�36/ستعمر�vنكلªWي�سنة�الثوري�ضد�ا

  .أشكالها،�وما�تجسده�هذه�الحركة�من�مطالب�قومية�ووطنية

وينشغل�الكاتب�بنفسه�نرجسيا،�فيتخذ�من�النص�القص�JÁîمرآة�rفكاره�النقدية،�يعكس�من�

،�بشكل�من�أشكال�الكتابة�ينهوشخصياته�ومضام�خhلها�مفهومه�للكتابة�وعhقاته�مع�أبطاله

�لذاGÀا �الواعية �الحد��.ا/يتاقصية �ع�ى �نفسه �يضع �الكتابة، �من �النمط �هذه ��ي �الكاتب إن

�يع©�Jتموضعه� �للقصة،�مما الفاصل�بWن�النقد�و-دب،�ويتخذ�من�الكتابة�كصنعة،�موضوًعا

  .�ي�بؤرة�العمل�-دبي
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اع
ّ

  ونتاجه�القص���¹ديب�: محمد�نف

  عRي�أحمد�حس,ن    

  1ترجمته

1939أيار�لعام��14ولد��ي�. محمد�حسWن�نفاع
زوجته��3.جليل�-ع�ى�ي�قرية�بيت�جن��ي�ال�2

�ووليد �ومروان، �وَعِدّي، �هشام �الz:تيب �ع�ى �وأو_ده �نفاع، �محمود �vبتدائي�. نايفة �تعليمه تلقى

� �سنتWن �/دة �ودرس �الرامة، �قرية ��ي �الثانوي �وتعليمه �قريته، �تاريخ��1964 – �1963ي Jقسم� �ي

،�ثم�ترك�الدراسة�rسباب�الشرق�-وسط�واللغة�العربية�وآدا�Gا��ي�الجامعة�الع;:ية��ي�القدس

بمعهد�العلوم�السياسية��ي�موسكو،�ونال�منه��1971التحق��ي�عام�. مادّية�ولضغوطات�سياسية

�نفسها �السنة ��ي �السياسية �العلوم ��ي �ر�ي�. شهادة �و�ي �الزراعة ��ي �نفاع �عمل �طفولته، منذ

� aجّن،�وا/سم� �بيت �ا/ؤدي�إNى �الوحيد �شق�الشارع ��ي �وعمل ةَدرب�"ا/اشية، ْرِبيَّ �سنة��4".الدَّ �ي

�عWن��1962 �مدرسة �و�ي �القرية �مدرسة ��ي �العربية �للغة �معلًما �عمل �بالجامعة، �التحاقه وقبل

ثم�مال�إNى�الزراعة�مجدًدا،�فعمل�بWن�. -سد،�ثم�ُرفض�من�السلك�التعليم�J/يوله�السياسية

 . �ي�قطف�الحمضيات��ي�منطق�JKنتانيا�والحولة�1969و 1966السنوات�

                                                 
الكاتب�محمد�: ا<واكب: مع�ا/ؤلف،�راجع�ا<واكبنعتمد��ي�هذه�الz:جمة�ع�ى�ا/قابلة�ال�JKأجرGÀا�صحيفة�   1

�خاص �تكريم �ملف ��–أيار�(  5/6 نفاع، �)2002حزيران �هذه�33- 7، �مؤلف �معه �آخر�أجراه �حديث �وع�ى ؛

�أيًضا. ا/قالة �راجع �نفاع �حياة המזרח , "יו של מוחמד נפאעהכפר ביצירות", ובראן'סולימאן ג: عن

 35 גיליון מיוחד על ספרותם של הערבים בישראל, עת החברה המזרחית הישראלי-כתב: החדש

)1993( ,183-182.  
  .وهذا�هو�نفسه�التاريخ�الذي�ولد�فيه�الشاعر�سميح�القاسم   2
3   � �عام �ا/ؤلف �و_دة �سنة �تعيWن ��ي �البعض �ا�1940يخطئ �بولس، �حبيب �كتاب �الراجع عربية�لقصة

�أنطولوجيا �القص,-ة، �ا<حلية �شفاعمرو : الناصرة( الفلسطينية �الشعبية؛ �: ا/طبعة ،�)1987دار�ا/شرق،

455� �عمر�شاهWن، �أحمد �العشرين؛ �القرن �"ي �فلسط,ن �كتاب �للدراسات�: غزة( موسوعة ا/ركز�القومي

  .686: 2 ،)2000والتوثيق،�
�الشا   4 �اسم �حملت JKال� �قصته �موضوع �هذا �عمله �وكان ربّية"رع �الدَّ �"َدرب �مجموعته ��ي �نشرها JKوال� ريح�"،

مال   ".الشَّ
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تقلد�منصب�سكرتW:�الشبيبة�الشيوعية��1970،�و�ي�عام�1965تحق�بالحزب�الشيو�ي�عام�ال

،�1990–1979ثم�منصب�-مWن�العام�للشبيبة�الشيوعية��ي�البhد�بWن�-عوام���1ي�منطقة�عكا،

� �السنوات �بWن �الشيو�ي �الحزب �قائمة �عن �الكنيست �عضو��ي �منصب ،�1993–1990وشغل

�للكنيس �ترشحه �تجديد �لتعيWن�ورفض �الشيو�ي �الحزب �مارسها JKال� �الطريقة �ع�ى �احتجاًجا ت

� �السنوات �بWن �البhد ��ي �الشيو�ي �للحزب �العام �-مWن ن ِWُّع� �ثم �آنذاك؛ ،�2002- 1993مرشحيه

   2.وما�زال�يتقلد�هذا�ا/نصب�إNى�يومنا�الراهن�2007وانتخب�مرة�أخرى�للوظيفة�نفسها��ي�العام�

  محمد�نفاع�أديًبا

�للقصة��يعت;:�محمد �الحقيقيWن �ا/مثلWن �درويش، �وزكي �طه �ع�ي �محمد �جانب �إNى نفاع،

إNى�مجلة��1964وال�JKأرسلها��ي�عام�" الجرمق"بدأ�محاو_ته�-دبية�بقصيدة��3.القصW:ة��ي�البhد

�الجديد �-وNى �قصته �فكتب �القصW:ة، �القصة �كتابة �إNى �فتحول �تنشر، �ولم �إNى�"، العودة

وتفرغ�من�حي�Gا���4ي�ا/جلة�نفسها،�1964شهر�تشرين�الثاني�من�عام�،�ونشرها�عام��ي�"-رض

  .لكتابة�القصة

من�كلمة�أو�مناسبة�أو�خ;:،�أخªzنه�"عن�كيفية�كتابة�القصة،�يشW:�نفاع�بأن�الفكرة�تأتي�

�:Wّوأغ� �وأحذف �أراجع �أبدأ �ثم �دفz:�خاص، �ع�ى �الهيكل �بكتابة �وأبدأ �الفكرة، �وأسّجل وأطّوره،

                                                 
  .686،�موسوعة�كتاب�فلسط,نشاهWن،�: ،�وهو�خطأ�وقع�فيه�ا/ؤلف،�راجع1979جعله�شاهWن�عام�   1
2   � �قصة ��ي �الذاتيه �ترجمته �وضع �أنه �إNى �-حمر"أشار�نفاع �الرداء �"ذات �مجموعة �ضمن �وردت JKوال� ريح�"،

ذه�القصة�يصف�كيف�أصبح�ولًدا�متدّيًنا��ي�سّن�الثامنة،�ثم�ترك�الدين�ليتابع�تعليمه��ي�و�ي�ه". الشمال

JÁÂى�نشاطه�السياNمدرسة�الرامة،�وبعدها�فرغ�إ.  
  .80،�)1995مطبعة�ودار�نشر�الوادي،�: حيفا( لدروز�"ي�إسرائيل�"ي�البعد�التاريøي�والراهننبيه�القاسم،�ا   3
4   � �سنة �البعض  �1965يذكر

ً
��بد_ �أعhه1964من �ذكرناه �ما �والصواب �ا. ، �بولس، �العربية�راجع لقصة

ابن�عمها�"نشر�الكاتب�قصة���1959ي�عام�. 686،�موسوعة�كتاب�فلسط,ن؛�شاهWن،�455،�الفلسطينية

ولكن�الكاتب�يرى�أGØا�تدنو�بقيم�Gا�الفنية�عن�م¯ªلة�القصة�. مجلة��خبار�الدرزية�ي�" ي¯ªلها�عن�ظهر�الفرس

�أّن�. منطلق�بداياته�القصصية" العودة�إNى�-رض"ولهذا�فهو�يعت;:�قصة��القصW:ة،
ً
نبيه�القاسم�يذكر�خطأ

  .،��ي�القصة�-وNى�لنفاع40- 37،�)1965( 1،�وال�JKنشرت��ي�الجديد�العدد�"ذكريات�_²ئ"
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ذ�ذلك�أسبوًعا�أو�شهًرا�أو�عاًما�أو�أعواًما،�أكتب��ي�البيت�والباص�والقطار،��ي�وأضيف،�قد�يأخ

ا øا�كليGRث�وقد�أرمhن�وثWار،�وقد�أبّيض�القصة�مرتG1".الليل�وال�  

�أو� �ا/وضوع �حيث �من �كان �إن �الفلسطينية، �الشعبية �متأثر�باrجواء �نفاع �عند �القصة فن

يذكر�نفاع��ي�مقابلة�أجريت�معه،�بأنه�. كاية�الشعبيةالوصف�أو�اللغة�أو�ا/ثل�الشع��Jأو�الح

يرتاح�أك:��ي�التعاطي�مع�هذه�ا/واضيع�و-جواء،�ويرى�أّن�هذه�ا/واضيع�تحظى�بصدى�إيجابّي�

�القراء � 2.بWن �بأّن �نفاع �هنا�"يقول ،JÁÂسا-� �والرافد �ا/صدر�وا/حور ��ي �والطبيعة �الناس حياة

   3".�ي�العطاء�-دبيتكتسب�-صالة�و-مانة�والصدق�

� ��ي �عنده �فاللغة �والتشبيه، �والصورة �باللغة �Gáتم، �أك:�ما �نفاع، �بل�"وGáتم عنصر�هام،

�وأناقة� �جمالية �بكل �تصفيفها �يجب JKال� �الك¯�ªوال:وة ��ي �فاللغة ��بداع ��ي العنصر�الهام

ركز�جهوده�ع�ى�ومن�أجل�أن�تتطور�القصة�ا/حلية،�يرى�نفاع�أّنه�ع�ى�الناقد�أن�ي�4".وجاذبية

   5.نقد�اللغة�والصورة�الفنية�وخاصة�التشبيه

�ولكن،� �عا/ية، �لغات �عدة �إNى �ترجمت �إذ ،Jعالم� �باهتمام �نفاع �قصص �بعض �حظيت لقد

�JKال� �با/كانة �يحظ �لم �نفاع �أّن �إ_ �اللغات، �تلك �إNى �القصص �هذه �ترجمة �من �الرغم وع�ى

ا øا�وعا/ي øا�_حًقاولهذا�أسباب،�سو . يستحقها�أدبه�محليGRف�نتطرق�إل.  

�(-صيلة�وفGRا�ست�وعشرون�قصة�: نشر�محمد�نفاع�خمس�مجموعات�قصصية
ً
نشرت�أّو_

ضمن�منشورات�عربسك��ي��1980عن�مطبعة�vتحاد�التعاونية��ي�حيفا،�ثم�عام��1976عام�

  .)عكا

                                                 
  . 11،�الكاتب�محمد�نفاع�ا/واكب،   1
  .10،�.م.ن  2
  .12،�.م.ن 3
  .13،�.م.ن 4
  .13،�.م.ن 5
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ية  ( 2"وداًعا�إفريقيا�وإNى�غW:�ِلقاء"وفGRا�سبع�قصص�ومسرحية�واحدة��ي��1ُوّدِ
ُ
شرت�ضمن�ن

مال،�وفGRا�ثhث�عشرة�قصة�)1978منشورات�عربسك،��ي�عكا،�عام� -سوار،�عكا،�(،�ريح�الشَّ

وشان�وفGRا�إحدى�عشرة�قصة�)1979
ُ
�1989عن�-سوار��ي�عكا،�وعام��1980صدرت�عام�(،�ك

وقد�نشرت�هذه�ا/جموعات�-ربع�ضمن�أنفاس�الجليل��3،)عن�دار�الثقافة�الجديدة��ي�القاهرة

�ال �عام �صدرت JK1998كفر�سميع�� ��ي �دار�الحكمة �منشورات �الجليل�. �ي �أنفاس وتضمنت

� �بعنوان �أخرى، �أخرى "مجموعة �قصة"قصص �وعشرين �ثماني �ع�ى �احتوت �عدد�. ، �يبلغ و�Gذا،

وينشر�نفاع�. القصص�ال�JKنشرها�نفاع��ي�هذه�ا/جموعة�خمًسا�وثمانWن�قصة�ومسرحية�واحدة

  . متفرقة،�لم�تصدر�حº�aKن��ي�كتاب�قصًصا�أخرى��ي�مجhت�وجرائد

  ترجمة�نتاج�الكاتب�إlى�لغات�أخرى 

ترجمت�قصص�محمد�نفاع�إNى�الع;:ية�والفرنسية�و�نكلªWية�والروسية�و�سبانية�و-/انية�

  :فيما�ي�ي�قائمة�بأسماء�القصص�ا/z:جمة�4.والبلغارية

                                                 
ة 1 ة�هو�اللفظ�العامي�لhسم،�واللفظ�الَفصيح�هو�َوِديَّ يَّ وقصة�ودية�. ونفاع�يفضل�اللفظ�الثاني�ع�ى�-ول . ُوّدِ

  .�ي�قصة�حقيقية�حدثت��ي�َعWن�السامورة�شر»ي�قرية�بيت�جن
ص�لم�تحظ�هذه�ا/سرحية�بكثW:�اهتمام�من�قبل�النقاد،�إذ�قلما�نجد�من�يتطرق�إلGRا�كما�يتطرقون�إNى�قص 2

�القصW:ة �نفاع. الكاتب �عند �القصة �قيمة �_�توازي �الفنية �ا/سرحية �هذه �قيمة �رأيي، �ف«�J. و�ي �ذلك، ومع

َرس �ُتدْ �أن �إNى ��ي. بحاجة �ورد �ما �راجع �ا/سرحية  Ibrahim Taha, The Palestinian Novel: A: عن

Communication Study (London: RoutledgeCurzon, 2002), 202-203, footnote 22    .  
،�راجع�مقالته� 3

ً
عن�مجموعة�محمد�نفاع�الجديدة�"تعرض�نبيه�القاسم�لهذه�ا/جموعة،�مضموًنا�وأسلوًبا�وبنية

�نريدها" كوشان" JKال� �ا/حلية �" والقصة �كتاب ��ي �نشرت JKيوالRا<ح� �الفلسطي�� ��دب �"ي : عكا( دراسات

-29،�)كانون�-ول ( 12الجديد�سها��ي�مجلة�؛�وقد�نشرت�ا/قالة�نف82-71 ،).ت.دمنشورات�دار�-سوار،�

دار�ا/شرق�.: م. د( دراسة�نقدية: لقصة�الفلسطينية�"ي�مواجهة�حزيرانا: ؛�وأيًضا��ي�كتاب�آخر�للقاسم33

وعن�هذه�ا/جموعة�راجع�أيًضا�ما�كتبه�فيصل�دراج��ي�مقالته�. 65-54،�)1989للz:جمة�والطباعة�والنشر،�

"� �مجموعة �هامش �نفاع�"كوشان"ع�ى �الشعبية: /حمد �الذاكرة �وحكايا �ا"القصة �–أيار�( 5/6 <واكب،

  .19- 14،�)حزيران
  .686،�موسوعة�كتاب�فلسط,ن؛�شاهWن،�455،�لقصة�العربية�الفلسطينيةبولس،�ا 4
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قام�بz:جم�Gا�. إNى��نجلªWية�،�وال�JKوردت�ضمن�مجموعة�-صيلة،�ترجمت"ا/شردون "قصة� .1

  Thomas G. Ezzy.1و��L. M. Kenny  كل�من

  .لم�أوفق��ي�العثور�ع�ى�الz:جمتWن. ،�ترجمت�إNى�الع;:ية�و�نجلªWية"خفق�السنديان"قصة� .2

  .لم�أوفق��ي�الحصول�ع�ى�الz:جمة. ،�ترجمت�إNى�الع;:ية"-صيلة"قصة� .3

  2.لم�أوفق��ي�الحصول�ع�ى�الz:جمتWن. الروسيةترجمت�إNى�البلغارية�و  "جولة�تفقدية" قصة .4

5. � ماهاوا"قصة
َّ

�الذ �مجلة�"نداء ��ي �نشرت JKوال� �كوبا، ��ي �العبيد �ثورة �عن �تتحدث JKوال� ،

  .لم�أوفق��ي�الحصول�ع�ى�الz:جمة. ،�ترجمت�إNى��سبانيةالجديد

أوفق��ي��لم. ،�وال�JKتتحدث�عن�زيارة�ا/ؤلف�إNى�الصWن،�ترجمت�إNى�الصينية"حقيبJK"قصة� .6

  .الحصول�ع�ى�الz:جمة

وط"قصة� .7
ّ
  .،�ترجمت�إNى�الفرنسية،�ولم�أوفق��ي�العثور�ع�ى�الz:جمة"القل

  القرية�"ي�أدب�محمد�نفاع

من�يطالع�أعمال�هذا�الكاتب،�يرى�أن�غالبية�قصصه،�باستثناء�ال¯ªر�اليسW:،�تدور�أحداGHا�

�فولكلورية �محلية �قروية �بيئة �وبش��3ي �وصفها �من ةيك:�نفاع
ّ
�الدق ��ي �مغرق ونستطيع��4.كل

بيت�: القول،�من�دون�كثW:�تردد،�بأن�ثمة�قرية�واحدة��ي�ال�JKيتكرر�وصفها�عند�هذا�الكاتب

�وحاراGÀا �وحيواناGÀا �ونباتاGÀا �وودياGØا �بجبالها �ترعرع، �وفGRا �فGRا �الكاتب �نشأ JKال� �القرية �5.جّن،

                                                 
1 � ��نجلªWي �بعنواGØا �القصة  Salma Khadra Jayyusi (ed.), Anthology of: �ي" The Uprooted"راجع

Modern Palestinian Literature (New York: Columbia University Press, 1992), 481-489..  
�راجع 2 �الروسية �الz:جمة  ,"Jacob M. Landau, "Recent Soviet Writing on the Palestinians :عن

Middle Eastern Studies 22/3 (1986), 436.  
3 Taha, The Palestinian Novel, 218, footnote 3.      
    .184-183, "נפאע מוחמד של ביצירותיו הכפר", ובראן'גراجع� 4

يشW:�نبيه�القاسم�إNى�أّن�بعض�قصص�محمد�نفاع�تؤرخ�لبعض�-حداث�ال�JKقام��Gا�أبناء�هذه�القرية�ع�ى� 5

ا/لهمة�"ويرى�الكاتب�نفسه،��ي�كتاب�آخر�له،�أّن�بيت�جن��ي�. 114،�لدروز�"ي�إسرائيلا: مّر�العقود،�راجع

بات�محمد�نفاع�أسW:�بلدته،�إذا�خرج�من�إطارها�يفقد�"[...] وا/سرح�/عظم�قصص�نفاع،�يقول�" لدةالخا
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وشان،�تمثل�القرية�الفلسطينية�ومن�النقاد�من�يرى�أّن�قصص�نفاع،�خاصة��ي�مجموعته�ك

�الضيقة� �ا/حلية �نطاق �من �نفاع �يرتفع �ا/نطلق، �هذا �ومن �ولغ�Gا، �وتقاليدها �بعاداGÀا ،
ً
عامة

ا�يصّور��ي�جّل�كتاباته�الشخصية�القروية�الفلسطينية��ي�جميع�أشكالها� øليكون�كاتًبا�فلسطيني

   1.وأحوالها،�و�ي�عاداGÀا�وأفكارها�وسلوكها

  لسياسةمحمد�نفاع�وا

�نّوهنا�أعhه،�هو�سيا�JÁÂإضافة�إNى�كونه�أديًبا وقد�ترك�لنا�. _�شّك�بأّن�محمد�نفاع،�كما

�aKح� �نشرها JKال� �القصصية �مجموعاته ��ي �ا/تناثرة �السياسية �القصص �من �العديد الكاتب

�-دبية�2.اليوم �أعماله �بعض �ع�ى ا øسلبي� �أثًرا �أحياًنا �للسياسة �أّن �وبش. بيد �يقحم، �نراه كل�إذ

متكلف،�السياسة��ي�بعض�قصصه،�-مر�الذي�يفقد�القصة�بعض�جمالها�وبعًضا�من�قيم�Gا�

�. الفنية �لقصة �تناوله �عند �ج;:ان �-مر�سليمان �هذا �أشار�إNى ة"وقد ْرِبّيِ �الدُّ �اعت;:ها�"َدْرب �إذ ؛

غW:��قصة�جميلة،�مفعمة�بالحياة�وبالحركة،�ولكن�ا/ؤلف�قد�ختمها�ب�Gاية�إيديولوجّية�سياسية

كذلك�-مر�بالنسبة�لقصتWن��3.ضرورية،�و�Gذا�فقد�أفقد�القصة�من�أن�تنت«�Jب�Gاي�Gا�الطبيعّية

                                                                                                                            

دراسات�"ي�نبيه�القاسم،�: راجع". ولو�كان��ي�موقع�بعيد�ع�Gا.. فيعود�مسرًعا�إلGRا.. و�ªzGÀقواعد�فنه.. توازنه

مد�نفاع�رائد�الحساسية�الz:اثية��ي�السرد�مح"واقرأ�رد�إبراهيم�طه��ي�مقالته�. 71،�الفلسطي���ا<حRي�دب�

J©شرت��ي�جريدة�"الفلسطي
ُ
  .12/12/2010 بتاريخ�Gتحاد،�وال�JKن

،�نشرت��ي�"لغة�القصة�لدى�محمد�نفاع"راجع�أيًضا�مقالته��.18- 16،�"ع�ى�هامش�مجموعة�كوشان"دراج،� 1

مركز�دراسات�: بيت�بW:ل ( ب�الفلسطي��مرايا�"ي�النقد،�دراسات�"ي��د،�)ُمعّد�ومقّدم(كتاب�محمود�غنايم�

ونشر�ا/قال�نفسه�. 248-247 ،)2000 دار�الهدى،: -دب�العربي��ي�معهد�إعداد�ا/علمWن�العرب؛�كفر�قرع

� �القاسم، �نبيه �كتاب �الفلسطي�� ��دب �"ي �دراسات �النص، �: شفاعمرو (مراودة �ا/شرق، ،�)2001مطبعة

139 -156.  
-125�،139- 124،�لدروز�"ي�إسرائيلب�من�نشاط�نفاع�السيا��JÁÂي�كتابه�اراجع�ما�كتبه�القاسم�عن�جان 2

145.  
محمد�نفاع�رائد�"وÝبراهيم�طه�رأي�مشابه��ي�مقالته�. 188, "הכפר ביצירותיו של מוחמד נפאע", ובראן'ג 3

  ".الحساسية�الz:اثية
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� ة"و�" ْجهاز�العروس"أخريWن ّيِ �شخصياته�". ُوّدِ �ألسنة �ع�ى �السياسية �بآرائه �نفاع �محمد يلقي

سه��ي�ونحن�نلمح�-مر�نف�1.القروية�البسيطة،�و�Gذا�فهو�يفقد�هذه�الشخصيات�بعض�أصال�Gا

ئاب،
ّ

قصة�تحكي�بشكل�واقÏي�حياة�رعاة�قرويWن؛�يكثف�فGRا�الكاتب��2قصة�أخرى��ي�قصة�الذ

�الحياة ��Gذه �يتعلق �ما �لكل �: وصفه �سوداوين �لحظW:تWن �وصًفا �نرى �مقدم�Gا �بلباس�"�ي تنوحان

�". الحداد �أو �الثلوج، �توصف َرصW:ة"ثم
ْ
�الّص �ا/كان"حبات �ذلك �ع�ى �تتساقط �بدأت JKال� ، :

�ي�كلمة�بيت�جنية�محضة،�تع©�Jحبات�الثلج�الصغW:ة�وال�JKتتساقط�عادة�تمهيًدا�" صW:ةالصر "

ة"ثم�يصف�نفاع�تجمع�الّرعاة��ي�. لوابل�من�وريقات�الثلج�ا/تسعة
ّ

صغW:ة�شر»ي�الحظW:ة،�" ُخش

لعة"ثم�يصف�الثلج،�ويصف�ا/اعز�والكhب،�وأخWً:ا�يصف�
َ

لغة�نفاع�.  ذئاب�GÀاجم�ا/اشية" ش

يستدرج�نفاع�قارئه�إNى�عالم�رومان�JÁÔ. ه�القصة،�وتشبGRاته�وصوره،�كلها�قروية�طبيعية�ي�هذ

��ي� �أك:�وأك:�للعيش �ويشده �القصة، �أحداث �ستتطور �كيف �أك:�وأك:�/عرفة �يشده جميل،

ولكننا�نفاجأ�أن�نفاع�يحول�قصته،��ي�سطورها�. العالم�الجميل�الذي�ترسمه�له�هذه�القصة

ليس�مع©�aهذا�أّننا�. سياسية،�والسياسة�مقحمة��ي�هذه�القصة،�غريبة�ع�Gا�-خW:ة،�إNى�قصة

نحمل�ع�ى�نفاع�كتاباته�السياسية،�لكل�كاتب�الحّق�الكامل��ي�أن�يع;:�عن�أي�موضوع�يشاء،�

�JKايات�قصص�_�تحتمل�السياسة؛�هذه�القصص�الGØولكننا�نحمل�عليه�إقحام�السياسة��ي�

تعبW:�سياJÁÂ،�نفاجأ�بأGØّا��ي�كلماGÀا�-خW:ة�تتحول�لتكون�قصًصا�خلت��ي�أولها�ووسطها�من�أي�

  3.سياسية�محضة

                                                 
مقاyت�"ي��دب�العربي�: ىلرحلة��وlبولس،�ا�؛192-191, "הכפר ביצירותיו של מוחמד נפאע", ובראן'ג 1

  .45،�)1986ا/طبعة�الشعبية�بيت�الصداقة،�: الناصرة( الفلسطي���الحديث
2 � �عنون �تحت �لنفاع، �صدرت JKال� �-خW:ة �ا/جموعة ��ي �القصة �هذه �أخرى "نشرت �" قصص �كتابه أنفاس��ي

  . 524-517،�)1998دار�الحكمة�للنشر�والتوزيع،�: كفر�سميع( الجليل�قصص
،�يختتمها�الكاتب�بموضوع�]من�مجموعة�ريح�الشمال" [شامة�ع�ى�صدر�فاطمة"مر�بالنسبة�لقصة�كذلك�-  3

  . أنفاس�الجليل�ي�كتاب��365--330سياJÁÂ،�لم�تكن�له�بذور��ي�أول�القصة�و�ي�وسطها،�راجع�القصة�ص�
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��ي� �واحدة �/جموعة �الراهنة �ا/قالة ��ي �سنتطرق �نفاع، �/حمد �-دبي ��نتاج �لضخامة نظًرا

�وعن�. -صيلة �نفاع �نتاج ��ي �تندرج JKال� �الرئيسية �ا/ضامWن �عن �الكشف �خhلها �من ونحاول

  .قصصهمنهجه��ي�كتابة�

  �صيلة

ا�وعشرين�قصة،�كتبت�بWن�السنوات øى�عام1973-1966 تتضمن�ستNا�-وGونشرت��ي�طبع��، 

1980� �مجموعة �ضمن �وردت �الثانية �طبع�Gا �و�ي �الجليل، �قصصية�أنفاس �مجموعة �و�ي ،

  1998.1جمعت�مؤلفات�الكاتب�الكاملة�ح�aKالعام�

ا،�وصنفها��صيلةتناول�نبيه�القاسم�قصص� øالقصص�. أ: �ي�أربع�مراحل�تاريخية�مضموني

وما�رافقها�من�أحداث؛��1967القصص�ال�JKتعالج�حرب�. وما�قبلها؛�ب�1948ال�JKتعالج�حرب�

القصص�ال�JK. القصص�ال�JKتعالج�صراع��نسان�العربي��ي�البhد�للحفاظ�ع�ى�أرضه؛�ث. ت

   2.تعالج�مختلف�القضايا�اليومية

القصص�الوطنية�ال�JKتتناول�. 1: إNى�قسمWن�رئيسWننستطيع�تقسيم�قصص�هذه�ا/جموعة�

��سرائيلية �الحروب �إثر �خاصة �بالسلطة �وعhقته �العربي �-ا/جتمع والقصص�. 2العربية؛

بعض�هذه�القصص�. vجتماعية�ال�JKتعالج�جوانب�مختلفة�من�حياة�ا/جتمع�العربي�القروي

/عروفWن��ي�بيت�جن،�قام�مستمد�من�الواقع؛��ي�قصص�حقيقية،�حدثت�لبعض�-شخاص�ا

تتداخل�قصص�هذين�القسمWن�مًعا،�إذ�تتناول�. نفاع�بتطويرها�وصياغ�Gا�بشكل�قص�JÁîجميل

�العربية، �القرية ��ي �vجتماعية �للحياة �وصًفا �الوطنية ��ي��3القصص �أحياًنا، �تنعكس بينما

                                                 
  .  لÊسف�الشديد،�فإّن�الكثW:�من�-خطاء�ا/طبعية�قد�تخللت�هذه�ا/جموعة 1
ا( دراسات�"ي�القصة�ا<حلّيةالقاسم،�نبيه� 2

ّ
  .149 ،)1979 -سوار،: عك

3 �JKالوصف�الرائع�/شهد�-ّم�ال�
ً
hما�تبقى�من�حبات�ا/جّدرة�للطيور،��ي�اللوحة�الثانية�من��" تنعف"_حظ�مث

لعائلة�قصة�ا/شردين،�بينما�غطى�الثلج�أرجاء�القرية؛�وكذلك،��ي�اللوحة�الثالثة�من�القصة�نفسها،�وصف�ا

�واحدة �غرفة ��ي �قارًسا، �شتوًيا
ً
hلي� JÁÞتق� JKال� �معاناة�. القروية، �عن �تتحدث �ا/شردين �قصة �أّن �من بالرغم

�قديمة �نمطية �جنية �بيت �لعائلة �حّيان �وصفان �هما �ا/ذكورين �الوصفWن �ولكن �وتشرده، J©الفلسطي� . الشعب
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من�. ة�إسرائيلالقصص�vجتماعية،�بعض�القضايا�ا/تعلقة�بالعhقة�بWن�ا/واطن�العربي�ودول

ثhث�عشرة�قصة�: الطريف�أّن�عدد�القصص�الوطنية�مماثل�تماًما�لعدد�القصص�vجتماعية

  .لكل�م�Gما

ف«�Jتصف�الحرب�نفسها،�وبشكل�خاص�القصف�الذي�ُوّجه��1أّما�عن�القصص�الوطنية،

� �ا/دارس �إحدى �بحر�البقر[إNى �وبقراهم�]مدرسة �بالعرب �حّل �الذي �الدمار�والخراب �وتصف ،

�وآخرون[ �أحمد �حميد �تفقدية، �أثناء�]جولة J©الفلسطي� �ا/جتمع �منه �عانى �الذي �والتشرد ؛

،�ومعاناة�الزوجة�ال�JKق�aÁÞ]14 ا/شردون؛�بائع�الحمر�وا/ستكى،�الجمجمة�رقم[الحرب�وبعدها�

�تشرد ،�ومعاناة�vبنة�ال�JKمارست�الزنا�لتعيل�عائل�Gا�بعد]الحّمال�يفقد�القوة[زوجها��ي�الحرب�

�من�الرغيف[والدها�خلف�الحدود�
ً
،�ومعاناة�-ّم�الهاربة�من�وجه�الجنود،�وقد�جف�لب�Gا�]بد_

� �الرضيع �طفلها �الطفل[وذوى �يموت _� aKمن�]ح� �عائلته �تعانيه �وما �العمhء �أحد �وقصة ،

� �علGRم �القرية �أبناء �يمارسها JKال� �vجتماعية �قصة�]. الخائن[الضغوطات �نفاع �خصص وقد

�م �لوصف �واحدة �ال;:يطاني �vنتداب �فz:ة �إّبان �بريطانيWن �لضباط �الفhحWن �بعض يوم�[قاومة

�الثورة �أعمال ��ي �الحراثون �من�]. شارك �الثوار�لثhثة �قتل �تصور JKوال� �-خW:ة، �القصة هذه

�ي�كل�هذه�. �نجلªW،�ورمGRم��ي�هوة�الجرمق،��ي�قصة�حقيقية�معروفة�عند�سكان�بيت�جن

ا�عن�هذا�إ_�القصص،�يقدم�نفاع�صورة�س
ً
لبية�بحتة�للجانب��سرائي�ي؛�و_�نكاد�نلمح�شذوذ

،�وفGRا�يعرض�الكاتب،�"كيف�تناول�عمال�البحر�وجبة�الفاصوليا��ي�يوم�خريفي�ماطر"�ي�قصة�

بشكل�ساخر،�لعhقة��نسان�العربي�البسيط�بالسلطة�ال�JKتhحقه�وGÀدم�بناءه�الذي�ب©�Jمن�

�ترخيص �بنا. دون �عن �الحديث �صفائح،�ليس �عمال�البحر�من �صنعه �عن�مأوى �وإنما �عادي، ء

                                                                                                                            

عية�بشكل�كبW:��ي�قصة�بائع�الحمر�وا/ستكى،�وت;:ز�الحياة�vجتما. 14�،15،�أنفاس�الجليلمحمد�نفاع،�: انظر

�ي�القصة�تصوير�جميل�للحياة�vجتماعية�. و�ي�قصة�تصور�تشرد�عائلة،�وهجرGÀا�للعيش��ي�قرية�عربية�أخرى 

  .القروية
�14/شردون،�حميد�أحمد�وآخرون،�الجمجمة�رقم�ا�1

ً
،�بائع�الحمر�وا/ستكى،�الحمال�يفقد�القوة،�من�هنا،�بد_

ف،�مدرسة�بحر�البقر،�جولة�تفقدية،�ح�aK_�يموت�الطفل،�كيف�تناول�عمال�البحر�وجبة�الفاصوليا�من�الرغي

  .�ي�يوم�خريفي�ماطر،�الخائن،�يوم�شارك�الحراثون��ي�أعمال�الثورة
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�الغداء �طعام �وتناول �للراحة �طلًبا �الوقت �بعض �فيه �القصة،�. ليقضوا �هذه �GØاية ��ي تتج�ى،

�السلطة �ضّد �يناصر�العمال �الذي �إسرائي�ي، �وهو�قاٍض ،JÁÚللقا� �تعاطًفا�. صورة �هنا �نلمح قد

ح�وا/ناقض�للسلطة�ال�JKيقف�نفاع�من�نفاع�تجاه�القضاء��سرائي�ي،�إذ�يعت;:ه�ا/ صّحِ
ُ
عادل�ا/

  . ضدها�بشكل�سافر

�vجتماعية، �القصص �ببعض��1أّما �واصطدامها �ا/حافظة �التقليدية �القرية �تصور J»ف

:Wالتغ� �إذ�. أشكال �القرية، �rهل �هو�التفكW:�الرجÏي �القصص �هذه �ع�ى �-ك:�طغياًنا ا/وضوع

ا�مختلفة�من�مثل�هذا
ً
أrصيلة،�حيدر�ر�JÁÚهللا�عنه،�[التفكW:��ي�عدة�قصص��يصور�نفاع�أنماط

هللا�أعطى�وهللا�أخذ،�خفق�السنديان،�ك¯�ªالجدة،�خمسون�ولًدا�ذكًرا��ي�العائلة،�ووهرة�الرجال�

�العروس �vجتماعية�]. وصمدة �الحياة �ع�ى �طرأ �الذي �التغيW:��يجابي �يصور �نراه �ذلك، وإزاء

،�و_�]معلمة�-و_د،�وا/وضة��ي�بلدنا[،�عن�طريق�ا/رأة�للقرية،�وهو�تغيW:�يحدث،�بشكل�أساٍس 

� �فقط �واحدة �قصة ��ي �إ_ �التغيW:��يجابي �إحداث ��ي �الرجل �هذه�]. -صيلة[يلعب بعض

القصص�تعكس�الفوارق�vجتماعية�بWن�طبقات�ا/جتمع��ي�القرية،�وبشكل�خاص�الفرق�بWن�

� �مقابل �الزائف، �الَوجيه، �التقليدي، �الشيخ �صورة �الفقراء �البسطاء �الشيخ�[الناس ��ي ال;:كة

-خذ�[وتتناول�قصص�نفاع�الصراع�بWن�أهاNي�القرية�وبWن�سار»ي�ا/وا�JÁß]. داهود،�وا/ستطÏي

�السنديان]. بالثأر �وخفق �ا/ستعطي �قصتا �ا/جموعة �هذه ��ي �القصص �أجمل هاتان�. ولعل

�سائر�قصصه ��ي �نفاع �أسلوب �تلخصان �فجم. القصتان �-وNى �القرية�أّما �لشتاء �وصفها ��ي الها

�لدى�. ولثلجها �الكبW:ة �هو�القدرة �نفاع �محمد �عند �القصة �يم�ªWفّن �ما �إّن �القول، ونستطيع

� �وبأسلوب �متناهية �بدقة �تصوير�-شياء �ع�ى �شاعري "الكاتب �نفاع�". واقÏي �فÊّن �الواقÏي، أّما

                                                 
�أعطى� 1 �هللا �عنه، �هللا JÁÚحيدر�ر� �بالثأر، �-خذ �ا/ستعطي، �-صيلة، �داهود، �الشيخ ��ي �الَ;َ:كة �-و_د، معلمة

�العروس،�وهللا �وَصمدة �الرجال �وهرة �ك¯�ªالجدة، �السنديان، �خفق س، مَّ
َ
ط

َ
�الغ �حديث �بلدنا، ��ي �ا/وضة �أخذ،

 .وخمسون�ولًدا�ذكًرا��ي�العائلة
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بيت�جن،��يَش�شتاءإّن�من�عا�1.تحدث��ي�الحقيقةيصف�-شياء�بشكل�دقيق،�بالضبط�كما�

�يرسم� �أن �ا/ستعطي، �قصته ��ي �نفاع، �استطاع �كم �معرفة �هو�أك:�القراء �وبردها، �ثلجها وأيام

وأّما�الشاعري،�فÊّن�الكاتب�يدخل�القارئ��ي�. صورة�طبق�-صل�لتلك�القرية��ي�بردها�وثلجها

  . جّو�من�الحنWن�لذلك�الواقع�ا/وصوف

شحاذ�يقصد�إحدى�: ي�تعقيد�أو�أي�عمق�فلسفيوجوهر�قصة�ا/ستعطي�بسيط�ليس�فيه�أ

ا؛�يصل�إNى�دار�
ً
،�الذي�يعنفه�ويرده�صفر�اليدين�من�دون�"شيخ�الوقف"القرى�ليطلب�معروف

�أو�عطاء �الفنية�. هبة �قيم�Gا �القصة �لهذه �يقدم �بأن �وحده
ً
hكفي� �كان �فGRا �الوصف �أن بيد

  .وجمالها�-ّخاذ

عندما�[....] �ي�لياNي�الشتاء�الطويلة�: "�ي�الشتاء�تفتتح�القصة�بوصف�عام�للقرية،�وrهلها،

�النار �مواقد �حول �نحن �نجلس �-ودية، �أفواه ��ي �الريح �نفاع�. ]55. ص" [تعوي �استعمال إّن

لوصف�أصوات�الرياح�الليلية،�ال�JKتنبعث�من�جبال�القرية�وأودي�Gا،�" تعوي�الرياح"لhستعارة�

�الجو�ا/وصوف �أعماق �إNى �القارئ �القارئ�مب. تجذب �يتخيل �العبارة، �لهذه �قراءته �عند اشرة

�JKال� �اللحظات �تلك �داخل �يعيش �يشعر�بأنه �تجعله �vستعارة �هذه �العنيفة، �الرياح أصوات

�قصته ��ي �الكاتب �. يصفها �التالية �مواقد�النار"والجملة �حول �نحن �بساط�Gا،�إ_�"نجلس �فع�ى ،

�القد �اللياNي �إNى �القروي �القارئ ��ي �الحنWن �تبعث �مع�أGØا �الشتاء، ��ي �يقضGRا �أن �اعتاد JKال� يمة

�-مطار �وأصوات �الرياح �صخب �إNى �مستمعWن �واحد �موقد �حول �عائلته �هذه�. أفراد �خhل من

�يحيا��ي�ليلة�شتوية�باردة
ً
hفتتاحية،�يبدأ�القارئ�بالشعور�بأنه�فعvالعبارات�.  

�ال �من �مقz:ًبا ،
ً
hلي�:Wوهو�يس� �للمستعطي، �حية �صورة �نفاع �ينقل �فشيًئاثم �شيًئا لم�: "قرية

يتبادر�إNى�أذهاننا��ي�وقت�كهذا،�أّن�شخًصا�غربت�له�الشمس�قبل�ساعات�ومع�ذلك�فهو�يتقدم�

قوة�" يتقدم��ي�جوف�الليل�وكأنه�قطعة�منه"إّن�لجملة�. ]55" [�ي�جوف�الليل�وكأنه�قطعة�منه

                                                 
أو�" حكي�الz:اث"يرى�إبراهيم�طه�أّن�محمد�نفاع�هو�رائد�مدرسة�تراثية�بارزة��ي�-دب�الفلسطي©J؛�مدرسة� 1

درسة�ع�ى�النقل�الواقÏي�الدقيق�لÊشياء�ا/وصوفة،�-مر�الذي�يحول�فكرة�وتعتمد�هذه�ا/". حساسية�الz:اث"

 ".محمد�نفاع�رائد�الحساسية�الz:اثية"القصة�إNى�مشهد�متحرك�يراه�القارئ�أك:�مما�يقرؤه،�راجع�مقالته�
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 ºا�ترسم�مشهد�ذلك�الشحاذ�كما�لو�كان�يحدث�أمامنا�GØفنحن�نراه،�نشعر�. نتصويرية�ك;:ى؛�إ

  .واللغة�نفسها��ي�لغة�واقعية،�ولكن،�ع�ى�واقعي�Gا،�فGRا�ِشعر. به

�الحوار �وبWن �الوصفي �أسلوبه �بWن �الكاتب �وصفية. ويمزج �وظيفة �له �الحوار�نفسه aKوح :

"J©ث�أو_د��- البقية�ربك�يفرجها��- تطلعنا�من�موسم�الشتاء�.  خمس�مئة�قرش�فلسطيhكسوة�ث

�القديموت.. وأنا..  �معطفه �ا/ستعطي�. ]55" [حسس �لسان �ع�ى �الكاتب �يضعه �الذي �الكhم هذا

إّننا�نراه�وهو�يتقدم،�وهو�يحدث�نفسه،�وهو�يتحسس�: يصور�-خW:�بصورة�حية��ي�ذهن�القارئ 

�ناحية�. معطفه �من �عا/ه �إNى �الشوق �وتثW:�فينا �ناحية، �من �معه، �التعاطف �تثW:�فينا وعباراته،

  . أخرى 

كانت�خطواته�جريئة�فGRا�"نفاع��ي�الوصف�مجدًدا،�يصف�تقدم�ذلك�ا/ستعطي�ثم�يتابع�

" ثقة،�يومي�بالعصا�أمامه�ع�ى�بعد�خطوة�يتحسس��Gا�سبيله�ا/عتم�وكأنه�يسW:�ع�ى�ثhثة�أرجل

وب،�"؛�ثم�يصف�الطريق�ال�JKسار�فGRا�]55[ رُّ
َ

وع�ى�جانب�الطريق�ارتفعت�أشجار�السنديان�والخ

��Gا�الريح�ا
ّ

عّبد�. لباردةتحف
ُ
ونظر�ع�ى�[....] وأرهف�السمع،�فع�ى�بعد�أمتار�منه�يتلّوى�الطريق�ا/

�قدماه�ع�ى��سفلت�ثم�تغلغل��ي�الوعر. إنه�يبدو�رهيًبا�ولكنه�هادئ. طول�الشارع - 55" [وَرّنتْ

�التhل. ]56 �إحدى �سفح ��ي �راٍع �حظW:ة �إNى �وصل �أن �إNى �تقدمه �يصف �هذه�. ثم �يصف إّنه

�بأس �يفتحه�الحظW:ة �الذي �ونشعر�بصرير�با�Gا �قر�Gا، �الكhب �صوت �ونسمع �نراها، �Æّي، لوب

كانت�تقف�ع�ى�سطح�. هناك�مصدر�الصوت،�واشتد�ُنباح�الكhب: "ا/ستعطي�عند�دخوله�فGRا

ة�وأمامها�سهل�ضّيق
ّ
�ع�ى�. بناء�كبW:��ي�بطن�َتل

ً
hة�بصريٍر،�َسِمع�ُنباًحا�متواص:Wوفَتح�باَب�الحظ

هذا�الكhم�". الِعلم�عند�هللا،�ِرعيان"ثم�يضيف�نفاع�كhًما�ع�ى�لسان�ا/ستعطي��،"مقُربة�منه

ينقلنا�من�منظر�الحظW:ة�إNى�منظر�ا/ستعطي،�نراه�وهو�يقف��ي�الباب،�ونسمع�حديثه�كما�لو�

�نرافقه �. كنا �الرا�ي �ينادي �هناك؟"وعندما �يقف��]56" [َمن �الذي �ذلك�الشخص �عن
ً
hمتسائ� ،

محمد�نفاع�بعض�العبارات�لوصف�ذلك�الصوت�وهو�يz:دد�عالًيا�ثم�يغيب��ي�بالباب،�يخصص�

َت�الِكhب"أرجاء�ا/كان�
َ

ت�و-ودية،�وأسك
ّ
h

َ
  ".وذاب�الصوت��ي�الخ
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و�ي�الحوار�الذي�يدور�بWن�الرا�ي�وبWن�ا/ستعطي�نجد�أّن�الصورة�الحية�تلعب�دوًرا�كبWً:ا،�

�ذلك �شكل �الحوار، �ذلك �خhل �من �نتمثل، �وحياته��فنحن �حركاته �ونتخيل �وتصرفه، الرا�ي،

مت�ع�ى�صوت�الكhب"
ُ
ئاب. ق ِ

ّ
�والكhب�ماِلية�. َحَسْبت�ْحساب�الذ

ً
hقطيًعا�كام� ردقتْ

َ
قبَل�أيام�ش

َنم
َ
َعر��هربت�مثل�الغ   .]56" [الصَّ

�قضاها� JKال� �الليلة �وصف ��ي �تتج�ى �القصة �هذه �لكاتب �الك;:ى �الوصفية �القدرة ولكن

كان�الدفء�ينبعث�من�مأوى�ا/اشية�و�ي�تجz:�بنغمة�لذيذة،�والنار�: "لحظW:ةا/ستعطي��ي�تلك�ا

�ي�ا/وقد�ترسُل�لهيًبا�أحمر�يz:اقص�ع�ى�الجدران�السوداء،�وعيون�ا/اعز�تلمع��ي�الضوِء�كجمر�

وب�ا/فروشة�ع�ى�الِعْرزان�تحت� رُّ
َ

ن�وأوراَق�الخ
ّ
hء�من�الُحمرة،�وَتكِسُر�نباَت�الَبJÁßأخضر�فيه�

�و-غطيةأكو  �ا/hبس �م�Gا�. ام �شيًئا �يحلب �الع¯ªات �بعَض �وُي�Gُض �بيده رج �السَّ �يمسك والرا�ي

ة�ُمعلقة��ي�السقف�ح�aKأنزلها. للضيف�العجوز 
َّ
  :وعالَج�َسل

:نا،�وين�ما�حطينا�الزوادة�جاييك�مثل�سبع�الليل - ِWّالفار�مح.  

�السقف ��ي �مكاGØا �السلة �وأرجَع �الِفراش �ع�ى �-رغفة �بعَض ��ي�. ووضع �الغريب واستدفأ

قوق�البناء،�وابتعد�نباح�الكhب،�وكأGØا�تطارد�أحد�الوحوش�الضارية�
ُ

ا/كان،�وجأرت�الريح��ي�ش

:W57-56" [�ي�الغابة،�وَبان�النعاس�ع�ى�وجه�الفق.[  

�الثلج� ثم�تتج�ى�القدرة�الوصفية�عند�وصف�صباح�اليوم�التاNي،�عندما�فو²ئ�vثنان�بأّن

� �أثناء �تساقط �بالحظW:ةالذي �تحيط JKال� �و-ودية �الجبال �غطى �قد �يشعرا �أن �دون �من . الليل

صورة�. وهذه�الصورة،�صورة�الثلج�ا/فا²ئ،��ي�صورة�واقعية�مأخوذة�من�عالم�قرية�بيت�جن

إّن�ما�فعله�نفاع،�هو�أخذه�لهذه�الصورة�الواقعية�والتعبW:�. عايشها�سكان�القرية�أك:�من�مرة

اعرّي،�يبعث��ي�القارئ�حنيًنا�إNى�مثل�تلك�اللياNي�القديمة�ال�JKقام�ع�Gا�بشكل�Æّي،�وبشكل�ش

  :فGRا�ع�ى�ثلج�يغطي�جميع�أرجاء�القرية

�رجليه�" �يقرص �شعر�بال;:د �العجوز �الرجل �ولكن قوق، �ع;:�الشُّ �ال�Gار�يتسلل �ضوء كان

فوقف��وعاد. العاريتWن،�أّما�الرا�ي�فقد�خرج�لحاجته،�وسمعه�يردد�بعض�الكلمات��ي�الُحوش

. كان�الثلج�قد�غطى�معالم�ا/كان،�وتكدس�ع�ى�الشجر�فأثقل�أغصاGØا". تعال�انظر: "�ي�الباب
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نه"
ْ
ق

َ
ض�شباط�ذ دف؟. "وبان�الهم�ع�ى�وجه�الرا�ي" َبيَّ لع�الع¯ªات�قبل�ما�ِتنْ

ْ
قال�" إيشقال�هللا�ِتط

�الشجر �أغصان ��Gا �يكتُّ �عصا �عن �وهو�يفتش �vثنان. الضيف �هنا. تعاون وهناك��يضربان

�ُتطW:�شعرها� �الباردة �الريح �من �وهبات �تجده، �ما �تقضم �وا/اشية �-رض، �ع�ى �ينتعف والثلج

  ".فتنكس�رؤوسها�من�ال;:د�وتتناول�-وراق�بغW:�شهية

�يرصد� �نفاع �أن �نرى �القرية، �باتجاه :Wا/س� �ومتابعته �الحظW:ة، �ا/ستعطي �مغادرة وعند

إNى�البلد�ال�JKظهرت�ع�ى�: "الذي�ينبعث�أمام�أعينه�خطواته�واصًفا�إياها�وواصًفا�منظر�القرية

صفحة�الجبل�البعيد،�وفوقها�سحب�من�الّدخان�ا/تصاعد�من�ا/داخن،�يتجمع�فوق�البيوت�

�القرية �أسفل ��ي �الوادي �إNى �الريح �تأخذه �ثم
ً
�تحف�. أو_ �ومhبسه �الثلج، ��ي �رجhه وغاصت

ق�أبيض�أملس،�ِسوى�بعض�آثار�الوحوش،�وسار��ي�مرج�ضي. باrشجار�فينتعف�الثلج�ع�ى�وجهه

:Wصغ� �كبW:�وبعضها �بعضها �وهناك، �هنا �إياه �بالبيوت. قاطعة �ا/تصل �الجبل كانت�. وتسّور

�الباردة �-رض �إNى �غWَ:�نّفاذ �ضوًءا �وُترسل �تشعر�بحرارGÀا، _� �واهية �ببعض�. الشمس والتقى

�ا �خارج �ا/زبلة �ع�ى �وُيفرغ�Gا �الِكناسة َفف
ُ
�ق �يحملن �ع�ى�البنات �تحط �الطيور �وبعُض لقرية،

ّل�JÁßء
ُ
ت�الثلوج�ك

ّ
َع�البيوَت�الشاردة�. -وساخ�ُتنّقب�فGRا�عن�طعام�تقتات�به�بعد�أن�غط

َ
ط

َ
وق

تفّرقة
ُ
  ].58-57" [ا/

يقحفون�الثلج�من�ع�ى�السطوح�"يصف�الرجال�وهم�: ويتابع�نفاع�الوصف�إNى�آخر�قصته

�الطرقات ��ي �أكواًما �ويجعلونه ��،]58" [الخشبية �النساء �وَيْبذرون�"ويصف �السطوح يدخلن

رَن [
ُ

;ن�ع�ى�الz:اب!] َيْبذ توقفوا�عن�ذلك�،�والشباب�وهم�يz:اشقون�بكرات�الثلج،�وقد�]58" [الّتِ

 
ً
�ي�وسط�البلدة،�أمامها�ساحة�مبلطة�"،�ودار�شيخ�الوقف�ال�JKكانت�]58[ ريثما�يمّر�الغريب�برهة

�وتك
ً
hقلي� �قحف �إ_�ممر�ضيق �الفخذ_�يظهر�م�Gا �إNى �تصل �بيضاء �أكوام �جانبيه �ع�ى "  دست

حول�صحون�مملوءة�بالثلج�ا/مزوج�"،�ومنظر�الشيوخ�الذين�كانوا�مع�شيخ�الوقف��ي�داره�]58[

�رائحته �تفوح �الخروب �شدرة�. بدبس �من �بأيدGáم �أفواههم �ويغطون �أسناGØم �ع�ى �يصكون وهم

�]. 58" [ال;:د �-وصاف �جانب �إNى �كلها، �-مور �هذه �م�Gا�إّن �ينبعث JKال� �/نظر�البيوت السابقة

دخان�ا/واقد،�ومنظر�النساء�الhتي�يحملن�قفف�الكناسة،�وح�aKا/زبلة�ال��JKي��ي�أول�القرية،�
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لقد�استطاع�نفاع�أن�يصور�. مستمدة�كلها�من�حياة�بيت�جن��ي�سنوات�الثمانWن�وما�قبل�ذلك

مغا_ة،�إّن�نفاع��ي�قصته�هذه،�و�ي�ونستطيع�القول�من�دون�. هذه�الحياة�بشكل�صادق�وÆيّ 

أوصافه�هذه،�كما�هو�دأبه��ي�قصصه�-خرى،�لهو�مؤرخ�صادق�لحياة�قريته�vجتماعية��ي�تلك�

وليس�ع�ى�َمن�يشعر�بحنWن�إNى�تلك�الحياة�البسيطة�القديمة،�حياة�الجدود�ا/ندثرة،�. السنوات

  .ليعيشها�ثانيةإ_�أن�يعود�لقصص�نفاع،�_�ليتذكر�تلك�الحياة،�وإنما�

مشابه،�بيد�أّن�ا/وضوع��ي�هذه�القصة�] 119-109. ص" [خفق�السنديان"و-مر��ي�قصة�

قصة�فتاة�لعائلة�بسيطة،�يتيمة�-ّب،�ت�Gم�بأGØا�أقامت�. أك:�عمًقا�من�موضوع�القصة�السابقة

ا�ع�ى�هذه�العائلة،�فيقرر�vب. عhقة�مع�أحد�الشبان øا�نفسي
ً
ن�رمي�أخته��ي�تمارس�القرية�ضغط

�يz:اجع� �ولكنه، �جن، �بيت �لقرية �جبل�الجرمق�ا/حاذي ��ي �معروفة �جّد �هوة �و�ي �الَجرمق، هوة

  . عن�قراره�هذا��ي�اللحظة�-خW:ة

ق�السنديان"وعنوان� فْ
َ

س"قد�ورد��ي�ثنايا�قصة�سابقة��ي�" خ مَّ
َ
ط

َ
]. 100. ص" [حديث�الغ

َفق�السنديان�والزيتون "ذكر�نفاع�الجملة�
َ

وأعتقد،�. وصفه�لطائرة�قصفت�بيًتا�فهدمتهعند�" خ

�حديث� ��ي �وردت JKال� �العبارة �تلك �خhل �من �الحالية �قصته �عنوان �استوÆى �قد �نفاع أّن

ليس�غريًبا�ع�ى�نفاع،��—استيحاء�عنوان�قصة�وفكرGÀا�من�قصة�أخرى –وهذا�-مر�. الغطمس

   1.فقد�تكرر��ي�قصص�أخرى 

�ال �أن �نرى �أيًضا، �السنديان �خفق �قصة او�ي øهام� �دوًرا �يلعب �ع�ى�. وصف �نفاع �اعتمد لقد

�JÁÂما�الشتاء�القاGRن�صور�فWن�رائعتWذلك�الشتاء�]110[الوصف��ي�قطعت�hثم�الربيع�الذي�ت�،

ا،�إّن�نفاع�بارع��ي�وصف�الطبيعة�القروية�والجبلية،�وقد�رأينا�هذا�-مر�واضًحا��ي�]. 110[ øحق

ا��ي�قصة�خفق�السنديانإNى�جانب�الوصف،�فإّن�ال. القصة�السابقة øا�جد øحوار�يلعب�دوًرا�مهم .

حوار�بWن�: وينقسم�الحوار�هنا�إNى�قسمWن. فعن�طريق�الحوار�كشف�نفاع�عن�جّل�أحداث�قصته

                                                 
Jال�ريح"تتكرر�عبارة� 1 ِ©ّ

َ
م"،�"بيتال�قصة: "�ي�ثhث�قصص" شمال�غ خيَّ

ُ
َحة"،�و"أ/

ْ
�قصصال�،�و�ي"اءِحنّ ال�َمش

مالال�ريح"وNى��ي�مجموعة�- �ثhثال
ّ

�290- 28. قصص�صال�جموعة،�راجعا/�،�وم�Gا�استمد�نّفاع�عنوان"ش

  .  جليلال�أنفاس�ي�كتاب�



 

  396 ،ثحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحديموسوعة�أب

�يصّور� �أن �خhله �من �استطاع �نفاع �أّن �إذ �-خW:�هو�-هّم، �وهذا �وحوار�داخ�ي، الشخصيات،

مع�إNى�هذا�الحوار�الداخ�ي�الذي�دار��ي�رأس�لنست.  بشكل�دقيق�ما�يدور��ي�أعماق�شخصياته

حسWن،�أخو�يمامة،�عندما�GØره�الشيخ�َجّبور،�وهو�وجيه�البلد�الذي�يعمل�حسWن�عنده،�وطرده�

ما�... واعz:ت©�Jقشعريرة�ع�ى�ذكر�يمامة�أخJK: "من�عمله�بسبب�الشائعات�ال�JKأذيعت�حول�أخته

با�ا/بكر،�كل�الناس�يقولون�أخ�JKيمامة��ي�مقتب!! له�يذكر�اسمها�ع�ى�لسانه ل�العمر��ي�سن�الّصِ

�حلوة �ِخلق�Gا �صبية �كاrخريات.. ولكن.. إGØا �مضبوبة �ع�Gا �_�يقولون �جبور�. /اذا �الشيخ كبنات

؟؟�وrول�مرة��ي�حياتي�أرى�الليل�موحًشا�وأنا�الذي�قضيت�اللياNي��ي�الوعور،��ي�
ً
hالدميمات�مث

ُت�ُعواء�الذيب،�وسمعت�النمر�يزمر�ويغزل،�ترنمت�ع�ى�-ودية�والجبال�و�ي�-رض�الفجاج ،�الفْ

ر�الَحَجل�وُيطW:�اليمام�قبيل�الفجر،�لم�
ّ

زغرودة�الصرصور�وغناء�الشحرور،�كنت�أول�من�ينك

�الرعود �وقصف �آخر�الليل �عتمة �نراه�]. 114" [أرهب �أخته، �قصة �عن �أمه �ليسأل �عاد وعندما

�ي�ي �بما �نفسه �تنفث: "يحدث JÁÂبأنفا� �الباردة��شعرت �الهواء �لفحات �رغم �يل�Gب Jوجسم� ناًرا

ورغم�َحّب�الندى�الذي�تجمع�ع�ى�ا/قعد�الحجري��ي�الفناء�أمام�الغرفة�ا/ظلمة�بعض�ال�JÁء�

د�حسWن��ي�]. 114" [حيث�تنام�يمامة
َ
ل

َ
ويبلغ�تأثW:�الحوار�ذروته�عند�رصد�-فكار�ال�JKدارت��ي�خ

�الجرمق �إNى �وا: "طريقه �الحطب �إكليل �ا/تشابك�كان �الوعر ��ي �ودخلنا �رأسها، �ع�ى /نجل

وانقطع�الكhم،�وشعرت�بوحشية�قاتلة�وبضيق�يكاد�[....] والسنديان�يرتفع�وُيعّرش�فوق�الطريق�

�عظيم �عمل �ع�ى �ُمقدم ي
ّ
�فإن �و_�عجب J©م�!! يقتلhوك� �زمرودة�الراقصة �دقن �إNى �واحدة فنظرة

�J»الناس�بفداننا�الذي�كنا�نعتاش�منه�وصوت�أمي�الشيخ�َجّبور�عن�يمامة�وموت�أبي�ا/بكر�وتل

�إ_� �م�Gا �الوعر�_�يرى ��ي لة تْ
َ
�غ �وصلنا �حيث �أمام، �إNى J©تدفع� �-شياء �هذه �كل �الباكي، ا/�Gدج

صفحة�السماء�وأنا�ع�ى�أتم�علم�با/كان،�وساد�السكون�والوحشة�وزاد�الطنWن��ي�أذني�وشعرت�

�يثقل �العمي. بسمÏي �الهوة �من �حافة�وتطاير�اليمام �لها �ملساء �صخرة �كانت �نصلها، �أن �قبل قة

�الصخر� ��ي �فأشجار�نبتت �تبقى �وما �ا/خيفة، �السحيقة �للهوة JÁÔالجدار�الرئي� �تكون ضيقة

�أن�. وتطاولت �الخائنة J©رجت� �ولذلك ،
ً
�مهرو_ �وترجع �الخوف �تقشعر�من �تجعلك �واحدة نظرة

� �مرعب �بصوت �الوراء �إNى �نفا]. 117-116[....]" [أعود �يستمر �حسWن،�ثم �أفكار �بتصوير ع

ا�نرى�كيف�أن�حسWن�يتحول�بأفكاره�من�العدائية�تجاه�يمامة�إNى�التعاطف� øومشاعره،�وتدريجي
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�غW:ي : "معها �لها �أخ �و_ �غW:ها �أخت �Nي �فليست �ببعض، �إ_ �نأنس _� �ويمامة �أنا وتكلفت�. كنا

ة�بيدGáا�ا/مدودتWن�إNى�وتخيل�Gا�GÀوي�صارخة�مسحوق[....] vبتسام�ولكن�قل��Jظل�معتًما�قلًقا�

�بعد� �ºتية �ال�Gاية �عن �تبحثان �ا/حملقتWن �وعينGRا �وهGRات، �والخhص، �النجاة �طالبة أع�ى

�أم�ستظل�حية�بعض�الوقت�تنظر�حولها،�هل�ستصل�
ً
لحظات�كيف�تكون،�وهل�ستق�JÁÞحا_

��ي�العمق�السحيق،�وهل�ستجد�شيًئا�عدا�العظام�و -سمال�إNى�القاع�أو�تتعلق�ع�ى�حافة�ما

�شعر�رأسها� �سيشيب �وهل �الوقت؟ �من �وكم �صوGÀا �أسمع �سأظلُّ �وهل �-عماق، ��ي والحجارة

�مباشرة �الطويل �ما!! -سود �وقت JÁÞم� �أزقة�!! أو�بعد ��ي �مرفوع �برأس JÁسأم�� �عندها وهل

وخفقت�أعواد�السنديان،�ع�ى�مقربة�م©J،�فقفزت�ُمطلًقا�صرخة�مكبوتة،�وتحسست�!! القرية

JÁÔيم. نف� �الحطبكانت �من �حزمة �م�Gا �لتعمل �السنديان �أعواد �تقرط �ُترزق. امة �حية !! إGØا

�تكون  �أن �يجب �السنديان�!! وكذلك �خفق �إNى �أنظر�بلذة �ورحت �تنقشع �سوداء �بغمامة وشعرت

  ].119-118" [الذي�أعاد�Nي�الحياة

� يوم�"إّن�الحديث�عن�شيب�رأس�يمامة�-سود�يذكرنا�بقصة�أخرى�من�ا/جموعة�نفسها،

�لرجل�أنزل��ي�الهوة�وقد�خرج�]157-146. ص[الحراثون��ي�أعمال�الثورة��شارك
ٌ

،�وفGRا�وصف

� َرِقه
َ
�ف �شدة �الشعر�من �الكاتب(شائب �قرية ��ي �معروفة �قصة �أيًضا �الرجل �هذا �ي�). وقصة

�جادة� �دراسة �إNى �بحاجة �فإّننا �هنا �ومن �التناصّية، �العhقات �من �العديد �هناك �نفاع، قصص

  .اتب�الواحدة��ي�ضوء�-خرى تتناول�قصص�هذا�الك

�قصصه �ُجّل ��ي �نفاع �منهج �تمثhن �السابقتWن �القصتWن �وع�ى�: إّن �الوصف �ع�ى �يعتمد إنه

�الحوار�الداخ�يّ (الحوار� �دور�). خاصة �من �أهم �عظيًما، �دوًرا �عنده �العنصران �هذان �لعب لقد

يحول�القارئ�خلق�مشهد�Æّي�للقصة،�مشهد�: وللوصف�والحوار�عنده�وظيفة�رئيسية. ا/وضوع

  .إNى�إنسان�يعيش��ي�داخل�البيئة�ا/وصوفة،�يراها�ويسمعها�أك:�بكثW:�مما�يقرؤها
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ا
ً
�ثالث �عنصًرا �نرى �العنصرين، �هذين �جانب �وهو�استخدامه��1إNى �نفاع، �قصص �ع�ى Gáيمن

ولغة�نفاع�. للغة�العامية،�خاصة��ي�الحوار،�ال�JKتزيد�ع�ى�قصصه�مسحة�أخرى�من�الواقعية

ي�ليست�لغة�الجيل�ا/عاصر،�ولك�Gا،�لغة�الجدود�ا/تعارف�علGRا��ي�سنوات�الثمانWن�العامية��

دون�أن�يمكيجها�"�ي�لغة�تكاد�تكون�مندثرة،�ينقلها�الكاتب�بدقة�وأمانة��2.وما�قبل�ذلك�بعقود

ولهذا،�فإّن�من�يقرأ�قصص�هذا�-ديب�يجد�أّن�اللغة�تكون��3".أو�أن�يخلع�علGRا�ثوب�التفصيح

�فهمهاالعائ ��ي JÁÂسا-� �قصصه�. ق ��ي �يرصف �نفاع �محمد �جعل �للقرية �الدقيق �الوصف إّن

�هو� �من �إ_ �يألفها _� JKال� �ا/صطلحات �والكثW:�الكثW:�من �و-مكنة �النباتات �أسماء الكثW:�من

موضع�طعن��ي�أدب��—سليمان�ج;:ان–متمرس��ي�قروّيته،�-مر�الذي�اعت;:ه�بعض�الباحثWن�

 rبنية�القصة�عنده،�ثم�يجعل�هذا�الكاتب؛�ذلك��
ً
ن�ذكر�مثل�تلك�-سماء�الكثW:ة�يضعف�أّو_

وقد�اعت;:�ج;:ان�أّن�هذا�الذكر�ا/كثف�لÊمكنة�والنباتات�وا/صطلحات�يعود�. قراءGÀا�أمًرا�عسWً:ا

�اثنWن �دافعWن �ثم�: إNى �والضياع، �الزوال �ع�ى �موشك �قروّي �تراث �ع�ى �الحفاظ ��ي �ا/ؤلف رغبة

                                                 
إNى��فهو�ينتقل�من�موضوع. حليWن�استطراًداا/�كتابال�إذ�يعت;:�نفاع�من�أك: . ستطرادv �هناك�عنصر�رابع�هو   1

�خفق"ستطراد�بشكل�بارز��ي�قصة�v �يظهر . قارئ ال�حيان- �ذي�يشتت��ي�بعضال�مر - �آخر�من�غW:�نظام،

ّية"،�و�ي�قصة�)جليلال�أنفاس�ي�كتاب��55-48. ص" (-صيلة"أعhه،�و�ي�قصة�" سنديانال - 174. ص" (ُوّدِ

�قصصال�كثW:�منال�،�و�ي)448-440. ص" (كوشان"�JKنشرت�ضمن�مجموعة�ال�"أشياء�غريبة"،�و�ي�)197

  . 80،�حRيا<�فلسطي��ال�دب� �دراسات�"يقاسم��ي�كتابه�ال�نظر�ما�كتبه�عن�هذا�نبيها. خرى - 
2 Ami Elad-Bouskila, Modern Palestinian Literature and Culture (London and Portland: 

Frank Cass, 1999), 73.اث�:zي�الذي�كان�يعت;:�إبراهيم�طه�هذه�اللغة�عماًدا�من�أعمدة�أسلوب�الحكي�ال

  ".د�نفاع�رائد�الحساسية�الz:اثيةمحم"لنفاع�شرف�الريادة�فيه،�راجع�
خW:ة�- �عامية�وحدها،�وإن�كانت�هذهال�_�تقتصر�قصص�نفاع�ع�ى�لهجة�بيت�جن. 52،�وlى� �الرحلة بولس، 3

�بعض �أحياًنا �تتضمن �وإنما �قصصه، �معظم �راجعال�لهجاتال�تظهر��ي �والفلسطينية، �لغة" قاسم،ال�بدوية

�نفاعال �لدى�محمد �"قصة �ُيعّول . 258-260، �بWنال�أحياًنا �متوسطة �ع�ى�لغة �هذهال�كاتب �والفصÃى، �عامية

�ع�ىال �أسهل �منال�لغة �نبيه. حضةا/�عاميةال�لغةال�قارئ �كتبه �ما �هذهال�راجع �عن �مقالتهال�قاسم ��ي �لغة

  . 256سابقة،�ال
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�سمة�-  �قصصهإضفاء �ع�ى �القارئ��1.صالة �بأن �بولس �حبيب �رأي �إNى �نميل �قد �حال، �أية ع�ى

الذي�عاش��ي�قرية�الكاتب،�و�ي�القرية�ال�JKتقتصر�علGRا�جّل�كتابات�ا/ؤلف،�هو�أك:�القراء�

ولعلنا�نجد��ي�رأي�سليمان��2.فهًما�rدب�محمد�نفاع،�بل�أك:�القراء�إحساًسا�بماّدة�هذا�-دب

�رئ �سبًبا �العا/يةج;:ان �إNى �نفاع �وصول �عدم ��ي ا øيجدان�. يسي� ،Jو-جن�� �ا/ح�ي �القارئWن، إّن

صعوبة�بالغة��ي�فهم�هذه�ا/صطلحات�القروية�ال�JKيشيد��Gا�-ديب،�ويشعران�بعسر�شديد��ي�

ولكن�ع�ى�الرغم�من�هذا،�فإّن�لغة�القصة�عند�هذا��3.هضم�كثW:�من�اللغة�الواردة��ي�كتاباته

�يقتنع�بضرورة�وجودها�الكاتب�غنّية هل�كان��4.ومحملة�بالد__ت،�إNى�درجة�أن�القارئ�أحياًنا

�حشد� �عن �يتوقف �أن �عليه �كان �هل �الف©J؟ �نتاجه �صنع ��ي �أخرى �يختار�طريًقا �أن �نفاع ع�ى

�ا/دني� �ا/جتمعWن �ذوق �عن �الغريبة �اللغة �هذه �وبمثل �ا/صطلحات، �هذه �بمثل قصصه

�و-دباء �الباحثWن �ِمن �التغيW:،�والحضري؟ ��Gذا �نفاع �يناشد �عن��5َمن �نحن �إجابتنا �أّن بيد

لغته�: إّن�الذي�صنع�من�نفاع�أديًبا�ممªّWا�هو�عفويته�وأصالته. -سئلة�السابقة��ي�النفي�ا/طلق

لقد�ُنظم�ذلك�. إّن�كتابات�نفاع�أشبه�بالشعر�الكhسيكي. العفوية�الطبيعية،�ومواضيعه�-صيلة

�أصيلة �عربية �للكثW:�من��الشعر�بلغة �رصد �من �أبياته ُل �َتخْ �ولم �أصيل؛ �عربي �/جتمع أعّدت

-ماكن�ال�JKخ;:ها�الشعراء�القدماء؛��ي�مواضع�نعلم�اليوَم�عن�بعضها�القليَل،�ونجهل�تحديد�

                                                 
  .184, "נפאע מוחמד של ביצירותיו הכפר", ובראן'ג 1
  .49،�وlى� �الرحلة حبيب�بولس، 2
�أّن  3 �يرى �إذ �مشابه، �رأي �تحتاجال�لدراج �خشنة �نفاع �عند ��لغة �هذه:  "صقلإNى �إن �أيًضا �نقول �أن �لغةال�لنا

�توازن�تركيب"قروي�م�Gا،�وإنما�نع©�Jال�البعد"توازن�معWن،�_�نع©�Jبذلك�حذف�إNى��صقل،إNى��خشنة�تحتاجال

�أك:�بدال�أو " جملةال �أو�ضرورةال�__تتدقيق �بتجانسv �كلمات، �تنتجا/�كلماتال�هتمام �كي ع©�aا/�ستعملة

�أن �إذ �صحيح، �بعضال�بتوافق �أحياًنا �يستعمل �فتأتيال�كاتب، �غW:�مكاGØا، ��ي �خام�ال�كلمات �كz:كيب جملة

  .14،�"/حمد�نفاع" كوشان"ع�ى�هامش�مجموعة�"،�راجع�دراج،�"صقل�والتنقيحإNى�ال�يحتاج
�إسرائيلال�قصةال�رحلة: صعبال�<دار ا غنايم، 4 �"ي �منشورات: حيفا( فلسطينية �جامعة�ال�سلسلة كرمل،

قصة�لدى�ال�لغة"قاسم،�ال�؛Ghanayim, The Quest for a Lost Identity, 104؛�230،�)1995حيفا،�

  .250،�"محمد�نفاع
  .72-71،�حRيا<�فلسطي��ال�دب� �دراسات�"يقاسم،�ال�5
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أصبحت�لغة�هذا�الشعر�. وك:ت��ي�هذا�الشعر�أسماء�النباتات�الجبلية�والصحراوية. موقع�أغلGÓا

�وبال �ولكن، �عّنا، �زالوا�غريبة �ما �ا/ستشرقWن �والباحثWن �العرب �العلماء �فإّن �هذا، �من رغم

�أوتوه�من� �الشعري،�يكيفون�أنفسهم�للتhؤم�مع�طبيعته،�يحاولون�بكل�ما ي�Gافتون�ع�ى�تراثنا

لو�لم�ُينظم�الشعر�العربي�القديم�بلغة�عربية�أصيلة،�/ا�. وسائل�وعلم�أن�يفهموه�وأن�يدرسوه

ن�كثW:ة،�ولعلنا�سنكون��ي�شك،�لو_�وجود�ذلك�الشعر�وتناقله�من�قدر�له�أن�يحيا�طوال�قرو 

�اليوم �كحياGÀا �ستحيا �كانت �ونقرؤها، �نكتGÓا JKال� �الفصÃى، �العربية �اللغة �بأّن �جيل، �إNى . جيل

�نفاع �محمد �كتابات ��ي �هو�-مر�نفسه �وأسلوبه�. كذلك �منهجه ��ي �يz:اجع �أن �الكاتب �ع�ى ليس

�الح �الدارس �ع�ى �وإنما �كتاباتهولغته، �لفهم �العناء �بعض �يتكبد �أن �الدارسWن�. ديث وع�ى

�ولدراسته �لz:جمته �-صيل �-دب �هذا �ع�ى �ي�Gافتوا �أن �نفاع،�. ا/ستشرقWن �محمد �أدب لو_

:Wا�إ_�اليسGا�جدودنا،�و/ا�عرفنا�ع�Gتكلم���JKلضاعت�لهجة�من�اللهجات�القروية�ال.  

 " خفاش�عRى�اللون��بيض"ة�قص: تطور�القصة�عند�نفاع�"ي�مجموعته��خ,-ة
ً
yمثا  

�بعض� �عن
ً
�متناز_ �القصة �فن �يطور �أن �نفاع �محمد �استطاع �-خW:ة �قصصه �بعض �ي

�-وNى �مراحلها ��ي �قصته �مªWت JKالقرية�. ا/ظاهر�ال� �عن �هو�التنازل �التطور �سمات �أبرز ومن

وأك:�قصة�ت;:ز�. من�جهة�أخرى ) أو�تعددية�الد__ت(والقروية�من�جهة،�واللجوء�إNى�الرمزية�

� �قصة ��ي �التطور �-بيض"هذا �اللون �ع�ى �"خفاش �عام �مرة �rول �نشرت JKوال� �ثم�1986، ،

� �مجموعة ��ي �الجليل"صدرت �" أنفاس �غنايم��.]651 – 635. ص[ 1998عام �محمود �درس لقد

طبيعة�هذا�التطور��ي�القصة�ا/ذكورة،�وأشار�إNى�ترك�الكاتب�مسرح�-حداث�-ص�ي�الذي�كان�

�vتحاد��قد �آخر�هو �مسرًحا �واختياره �ا/حلية، �القرية �السابقة، �قصصه �لجل �مركًزا اتخذه

JK1.السوفيي  

: وبالنسبة�للرمزية،�ف«�Jتظهر�عند�نفاع��ي�العنوان�و�ي�مضمون�القصة�و�ي�شخصية�البطل

�د__ت �أربع �ومضموGØا �القصة �عنوان �وسياسية: يحمل �وجنسية �ونفسية، تتمثل�. واقعية،

الواقعية��ي�مضمون�القصة�الخار²ي�والذي�يتحدث�عن�طرد�البطل�للخفاش�من�غرفة�الد_لة�

                                                 
  .230،�صعبال�ر ا<دا محمود�غنايم، 1
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والد_لة�النفسية��ي�اتخاذ�. مرشدته�داريغا�البيضاء،�بعد�أن�دخل�فجاءة�إلGRا�ودب�الرعب�فGRا

البطل،�من�حركة�الخفاش�رمًزا�لوصف�الدوار�الذي�اعz:اه�بعد�شربه�للخمرة��ي�إحدى�سهراته�

الد_لة�الجنسية،�ويلمح�إلGRا�بشكل�غW:�مباشر،�معت;ً:ا�انقضاض�الخفاش�ع�ى��ثم. مع�داريغا

جسد�داريغا�تعبWً:ا�عن�شهوة�البطل�ورغبته��ي�vنقضاض�ع�ى�تلك�الفتاة�ال�JKسرعان�ما�صار�

يعشقها�ويش�GRGا؛�وأخWً:ا�الد_لة�السياسية،�إذ�يرمز�الخفاش�إNى�الدول�الكبW:ة�ال�JKمع�ك;:ها�

�م �السوفيي�JKوعظم�Gا �vتحاد �نجاح �من �النيل �تحاول �زالت �وما �حالك، �ظhم ��ي �تعيش �زالت ا

واقÏي�ورمزي؛�يظهر�البطل�: وشخصية�البطل��ي�-خرى�ذات�بعدين�1.ا/مثل�بداريغا�البيضاء

ا�كسائح�يجول��ي�بhد�vتحاد�السوفييJK،�وهو��ي�الوقت�نفسه�يعت;:�رمًزا�لشخصية�رجل� øواقعي

ينقصه�الكثW:�من�ا/عرفة،�منقطع�عن�الدنيا،�ومع�هذا�فهو�متعطش�جد�التعطش��قروّي�تراثّي 

  2.إNى�ا/عرفة�ومواكبة�العصر

  "ريح�الشمال"و" ُوّدية"معجم�لغوي�<جموعتيه�

لعّل�أهّم�ما�ع�ى�الدارس�أن�يقوم�به�فيما�يخّص�نتاج�نفاع�الغزير�هو�صنع�معجم�لغوي�

إّن�مثل�هذا�العمل�يقرب�قصص�نفاع�إNى�. ات�غريبةيشرح�ما�ورد��ي�أعمال�الكاتب�من�مفرد

�جدير�بتقريب� �أيًضا �ولعله �لها، �أفضل �فهم �ع�ى �الباحثWن �ويساعد ،J©ج� �غW:�البيت القارئ

�وترجمة �دراسة �فيتعاورونه ،
ّ

�الفذ �الكاتب �هذا �أدب �من �ا/ستشرقWن �هنا�. الباحثWن �قمنا وقد

. ي�مجموعتWن�اثنتWن،�هما�ودّية�وريح�الشمالببادرة�لهذا�ا/عجم،�إذ�جمعنا�ما�حسبناه�غريًبا��

�للغاية ا øعشوائي� �فكان �ا/جموعتWن �اختيار�هاتWن �سبب �لحروف�. أما �وفًقا �الكلمات �نرتب لم

�اسم�القصة،�ثم�الكلمات�الغريبة�ال�JK. ا/عجم،�وإنما�وفًقا�للقصص�ال�JKوردت�فGRا
ً
فذكرنا�أو_

Kال� �بالصفحة �ونوهنا �شروحاGÀا، �مع �فGRا �الكلماتوردت �هذه �فGRا �وردت J .ع�ى�� �هنا اعتمدنا

� �كتاب ��ي �وردتا �كما �الجليل"ا/جموعتWن �كلها�". أنفاس ��ي �ي�ي �فيما �دوناها JKال� الشروحات

                                                 
1 � �.م. نغنايم، ،232 -233�  Mahmud Ghanayim, The Quest for a Lost Identity: Palestinian؛

Fiction in Israel (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008), 104.  
  .Ghanayim, The Quest for a Lost Identity, 104-105؛�235-233،�صعبال�ا<دار  غنايم، 2
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�نفسه �الكاتب �من �ج©J. مستمدة �البيت �بلفظها �الكلمات �بشكل �قمنا �يعود�. وقد �أن �أمل وكلنا

  .  �ى�أفضل�وجه،�وهللا�وNّي�التوفيقغW:نا�إNى�سائر�نتاج�الكاتب،�فيتم�إعداد�هذا�ا/عجم�ع

  ملخص

�من�-بحاث�
ً
hحمد�نفاع،�وأصالته،�إ_�أّن�نزًرا�قلي/�JÁîع�ى�الرغم�من�غزارة��نتاج�القص

 
ً
hوتحلي� ا

ً
�الكاتب�بحث �هذا �أعمال �تناولت �ا/فرطة. قد �هو�أصال�Gا �نفاع �قصص �تتم�ªWبه �ما : إّن

لغة�هذه�. ة�خاصة��ي�سنوات�الثمانWن�وما�قبلهاتعكس�لنا�هذه�القصص�الحياة�الجليلية�القروي

كادت�هذه�اللغة�تندثر�لو_�أّن�كاتبنا�. القصص��ي�لغة�الجدود�وºباء��ي�تلك�الحقبة�الزمنية

��ي�العشرات�من�قصصه �ما�. أحياها �منيًعا إّن�صعوبة�اللغة�عند�نفاع،��ي�رأيي،�كونت�حاجًزا

�ا/عاصرين �باحثينا �وبWن �القصص �هذه �مفصلة�لق. بWن �ترجمة �ا/قالة �هذه ��ي �استعرضنا د

للكاتب،�ثم�عرضنا�لنتاجه�-دبي،�ونوهنا�بما�ترجم�منه�إNى�لغات�أجنبية،�ووقًفا�وقفة�متأنية�

� �مجموعته �ضمن �نشرتا �قصتWن �معجًما�". -صيلة"عند �ا/قالة، �هذه �أخريات ��ي وألحقنا،

� �مجموعتيه ��ي �وردت JKال� �ا/ستعجمة �"لÊلفاظ ة يَّ ة�/ُوّدِ �الشمال"و�" َوِديَّ �يتم�"ريح �أن �آملWن ؛

  . غW:نا�ما�بدأناه،�فيتم�إعداد�معجم�كامل�لكل�نتاج�الكاتب
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  مnحق

  -أ-

  َوِدّية/مجموعة�ُوِدّية

  تفس,-  صفحة  العبارة  اسم�القصة

    ودية

ْوَرج�   ")دراس لوح" بالعامية تسمa( حبوبال�لدرس تستعمل خشبية قطعة  174  النَّ

ة اِريَّ باشW:ّية  174  الَحوَّ
َّ
انّية( الط

ّ
  أبيض كلJÁÔ تراب من مكونة): الحث

َمس   �Gارال�ضوء من ضئيل خيط فGRا يبقى JKال�لحظاتال: ظhمال�إطباق قبل  174  َضّب�الرَّ

 JKال�تدليةا/�طراف- �أخرى، مواقع و�ي( نديلا/�من تدليةا/�-طراف  175  ُرْدن

  )جاكيتال�جان�J ع�ى تكون 

 ِÁîِبي
َ

ِبيصة  J  175الشعر�الخ
َ

خ
ْ

ّروبال�من مصنوعة أكلة: ال
َ

ِبيJÁîال. خ
َ

  .خّروبيال�لون ال�ذو : خ

َحاف   عنبال�كأوراق أرًزا ُتْح�aÁ واسعة، أوراق له نبات  176  الُحفْ

ة
َ
ل

ُ
غ
ْ
ل

ُ
  ذقنال�تحت لحمال�من طفطفة  176  غ

ْرفان
ُ

شّك  زقوقياال�أزهار   177  خ
ُ
  عود �ي ت

م
ُ
بان�الُبط

ْ
  كالعلكة وُيعلك بطمال�شجرة من يؤخذ صمغ  177  ل

ص�عينGRا  177  ُتَوْصِوص ِ
ّ
  ُتَرق

   ل;نال�لصنع حليبال�مع توضع رائبال�ل;نال�من قليلة كمية  177  ُروِبة

  دفعة�ا/طر  181  الِوِجه�

  ُحِرم�من  181  احz:م

ْرش
َّ
  الGÓائم  182  الط

ِميِمة
ُّ
  لعبة�معروفة�لÊو_د�الصغار  182  لعبة�الط

وط
ُّ
  الزامور   182  الط

ارزُ    قماشال�من عريض حزام  183  نَّ
ّ

  خاصرتWنال�حول  ُيلف

ِبل   وحمراء بيضاء أزهار له ،)ا/W:مية( َجْعساسال�يشبه بري  نبات  183  الِهنْ

يك َحن�ع�ى�الّدِ
ْ
  استعارة�للفقر  185  ِنط

ِشة�الصباح
ْ
  الصباح�الباكر  186  َدغ

َدفة
َ

  كتلة�من�الz:اب  187  ك

ْوح�الّدراس
َ
  أعhه" النورج"راجع�  187  ل

  مًعا للحرث يستعمhن بقار- �من زوج  187  الَفّدان

ّساس
َ
مح طويل عود  187  ا/   لتسرع ّدابةال�به GْÀَُمز كالرُّ
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قاة
ْ
ل
ُ
�مؤخرة تحت به يمسكون : دواّب ال�ع�ى طحنال�عملية أثناء يستعمل وعاء  187  ا/

   طحWنال�ع�ى ُ;:ازال�يسقط فh عليه، ليت;ّ:ز  حيوانال

  الفتاة: لهجة�بدوية  190  الَعجّية

َبنية�
َّ
ة�الل

َ
بخ

َ
  رائبال�ل;نال�من صنوعا/�طبيخال�من نوع  190  ط

اُموَرة   بلدال�شر»ي �ي ماء عWن  190  عWن�السَّ

ب�الخيمة  190  ُرْدن�الخيمة نْ
ُ
  ط

َرج�القهوة
ْ

ية بالعامّية يعرف ما( قهوةال�إبريق  190  َبك
ّ
h

َ
  )قهوةال�بغ

ات ِقيَّ زَّ
ُّ
  والسكر والسمن طحWنال�من مصنوعة ضيقة رغفان  190  الل

  شابه وما والحمW: والجمال بقرال: الحhل  191  الُبوش

َ;ْ:َعزة
ْ
  دعاء�سل�J  192  ا/

َجن
َ

  نحاسال�من يصنع ما عادة مستدير وعاء  193  ل

اِطح الكاُبوس  والنَّ

ر والُ;ْ:ك
َ

ك
َّ

ة والذ ِليَّ
ْ
غ   والزُّ

  أجزاء�من�عود�الِحراث  194

  أنفاس�الجليل

  رخو�بWن�السائل�والصلب  h  198ِميالهُ 

ُتول 
ْ
ن

َ
  مطبوًخا ُيؤكل وأبيض، أحمر: نوعان له نبات  199  ت

Wن ّجِ
ُ

  نبات�شوكي  199  ل

  ;:ي ال�والزيتون  سنديانال�فصيلة من  201  الَ;ْ:َزة

َفل  كان. بقرال�يأكله. وردي زهر له. جن بيت �ي نباتاتال�وأعطر  أجمل من  203  النَّ

 ّزبوديةال�سمنةال��ي نفلال�رائحة يشتمون  GØمبأ يذكرون شامال�تجار 

بود(   )جن بيت شرق  شمال �ي منطقة الزَّ

  يتمايل  203  َيْردح�

  غواال�جا�وقت

:Wالهشيم،�العشب�اليابس  206  الَهش  

  يعطي�صوًتا�ناعًما  Gَáُ  207ْسِهس�العشب

ين ّزِ ال" أخرى  بhد �ي يسمa طفيلية،ال�نباتاتال�أخطر   207  الرَّ حَّ   "الدَّ

َرق 
َ
  رطبة رض- �وتبقى تجف أن بعد اءا/�برك �ي ينمو ذيال�العشب  207  عشبة�الغ

يخ
ّ

وق�الش بُّ
َ
  وخضراء حمراء دائرية زهرة له نبات  207  ط

ور 
ُ
اف

َ
  نوع�من�-عشاب  208  خ

ْمِبل   طاقية�-جانب  209  طاِقّية�الّتِ

ة يَّ وف�الَ;ّ:ِ
ُ
ل

ُ
م ئدة،زا فروع من شجار-�جذوع ع�ى ينبت ما  211  الخ

ّ
  جيًدا شجرةال�لتنمو  ُتقل
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  نوع�نبات  214  الُقوص�

ِمَجت  214  الحشائش�الَعِطَنة
َ

  الحشائش�ال�JKذبلت�وخ

ة
َ

ة أخرى  قرى  �ي تسمa( مطبوخة تؤكل خضراء أعشاب  215  الّسِنيْبخ
َ

  )ْسَمِميخ

خ
ْ

ِكل
ْ
  مطبوًخا يؤكل خضراء أجراس له نبات  215  ال

ْرِنب
َ
  يصبح�له�َجرس  215  ْيط

اق. ألِغْربان،�ج  216  َقان�الِقي
َ
  ق

وح وَحة،. ج  216  الشُّ
ُ

ةال�ش
َ
  ظهرال�وأسود بطنال�أبيض طائر. َحدأ

ِتيِلة
ْ
  صوًتا يخرج _ صامت، بابور   220  �بريِمس�أبو�ف

ة�تبغ
َ
َصل

َ
  ِعرق�التبغ  220  ق

ْبِنك�يا�َصْبَحة
ُ
  دعاء�للتوجع�ع�ى�صبحة  221  !يا�غ

َفَرت
ْ

ش
َ
ت  222  ق   َجفَّ

، يسمa يولد عندما: اعزا/�ولد  222  عزَصاعور�ا/ا
ً
hًيا ثم صاعوًرا، ثم َسخ

ْ
  ِثن

  ع,نال�درب عRى �-يةال�تينةال�تحت غزالةإlى��طرفاال�ميل صقر أهدى كيف

داس
َ
  الحذاء  226  ا/

انة
َ

َرخ
َ

  الزانية  226  الك

ت   نبعت،�تفجرت�با/ياه  226  َبجَّ

فاريط
َ
واريح�وا/

ّ
  زيتون ال�موسم �ي تستعمل طويلة عJÁî  226  الط

  ثمارها للتساقط بقضيب جوز ال�شجرة ضرب  227  كّت 

ة�ِدِبق�َعَرُموني ّدِ
َ

ّدة  227  ش
ّ

ليت. قضيًبا ثhثون : الش
ُ
 َعَرمون  �ي ُصنع ذيال�بالدبق قضبانال�هذه ط

  دبقها بجودة مشهورة لبنان �ي بلدة و�ي

  فيسمن) تWنال�خاصة( كثWً:ا طW:ال�يأكل: تWنال�موسم �ي  228  تّينت

:Wلقاب�السلبية  228  أ/عاي-  

  جملال�ظهر  ع�ى بيدرإNى�ال�حقلال�من قشال�ينقل  228  ِيْرِجد

عاشة
َ
 _ ومحدد معWن نصيب عائلة لكل: غذائيةال�وادا/�ع�ى دولةال�تقنWن  229  أ

  تتجاوزه

 �نبات من يجّمد حجر  229  حجر�ُمْستكى
ُ
 . ْسَتكىا/

ُ
   علكةال�منه تؤخذ نبات هو ستكىا/

 ِ
ّ

ك
َ
يانت

ْ
ت نْ ِ

ّ
يط�للش ِ

ّ
" الشنتيان" أع�ى �ي رأةا/�تضعه غيطا/�من دقيق حبل: غيطا/�تكة  229  ة�ُمغ

  .ركبةال�حaK يصل للمرأة، داخ�ي لباس: شنتيانال. كالحزام

hت
ُ
ْ:غ
ُّ
zة مفردها. كالحمام طيور  الرقاطي،  229  ال

َ
ل

ُ
  ُتْرغ

َقْ;:يش
ْ
 وألذ منه أك;: زعرور،ال�مر ث يشبه ثمر له. جن بيت �ي فقط ينمو نبات  230  ال

  .طعًما
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  يعزف�ع�ى�الناNي  230  ينجر�ع�ى�الشبابة

  واديال�يسار  أو يمWن عن -راJÁÚ  230  القاطع

ا  231  ِشّدة�ْبَعقاقيد øمشكلة�عويصة�ومعقدة�جد  

  -ب-

مال
َّ

  مجموعة�ريح�الش

  بيتال�قصة

َعاس
ْ
مّ   280  الِبل   السُّ

J©ِحي
ّ

  اسقي©J  281  َرش

  ا/تغW:ة�اللون   281  ا/شطوفة

ا  282  تصرخ�من�قحف�رأسها øتصرخ�بصوت�عاٍل�جد  

ّيم
َ

خ
ُ
  ا<

  رأسه�مكّسر  285  مطربخ

م
َ
  عبس  285  َبْرط

ة
َ
  ا/ق;:ة  285  الَجّبان

َحة
ْ

 ال�َمش
ّ
  اءِحن

  انتظر  289  أنطر

�Jوتًدا َحّمِ
َ
ر�وأ ّجِ

َ
ن

َ
ب  289  أ

ّ
  وتًدا منه rصنع نارال�فوق  أجعله ثم زيتون ال�غصن أشذ

  عباراتال�بعض بإطhق صغW:ال�ولدال�أ_عب  290  أتشتش

  حمر� �رداءال�ذات

JÁÔي ِ
ّ
  رمان�له�بزر�صغW:  291  رمان�مل

 z:ابيةال�نحلال�قفران

 ِهNhي َحّراثي، أنواع من

لة وأبو
ْ
ك

َ
  ش

 تراب من مصنوعة أجران �ي عسلها تصنع نحلال: z:ابيةال�نحلال�قفران  291

 شكل ع�ى أو ،)َحّراثيال�فيسمa( رصُق ال�طول  ع�ى أحياًنا تصنعه. أبيض

كلة أبو( جرن ال��ي معلًقا مدوًرا قرًصا يكون  أو ،)ِهNhي( ِهhل
َ

  )ش

  يهجم  G�ِ  291وش

  مكسرة  292  مهشمة

َرة َبقَّ
ْ
  )ُبَقْع " بالعامية( لون ال�مختلفة نقاط علGRا  292  ا/

قاِثي
َ
ثاية. ج. خضراواتال�أو  بطيخال�أو  بالخيار زروعةا/�-راJÁÚ  292  ا/ : َقثاال. ُمقْ

  .خيارال

ش�قرابة
ْ
  عhقة�قرابة  293  ِشل

ُحل
ُ
  ل�JÁء يستعمل _ ذيال�ناعمال�الت;ن  294  ط
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ص ا  294  َهيَّ øفرح�جد  

  إناء�مدور   294  جاط

ا شعره أطراف يحلق  294  يحلق�ُحوًشا øيبقى و-ع�ى تماًما يحلقه سفل- �طرفال: دائري�

  عليه شعرال

  شياء- �فيه تحفظ قصب،ال�أو  قشال�من مصنوع طويل وعاء  294  بالوص

َ:ة
ْ
zنوع�من�القماش�الرخيص  294  الُفْس  

  شروالال�من خلفيال�توسطا/�الجزء  294  ]الشروال[بحر�

  لون ال�زهرية. أخرى  ومواد سكرال�من مصنوعة كالعجWن حلوى   295  الِقرِمش�الّزِهر

  معوجة  295  ْمَعْرَعجة

  ناعمال�بيض- �قماشال�من نوع  295  باتيستا

  دبسال�فيه يحفظ فخارال�من وعاء  295  نعارة�الدبس

  وكر،�بيت�الفأر  Gْ�ِ  295وار

ة
َ
اْيته�بالكاْرت ب�َمشَّ ّعِ

َ
  صغW:ة معدنية بآلة حذائه لبس ع�ى يستعWن  295  ْيك

وص نُّ
َ

  ولد�الخ¯ªير  295  الخ

ص
َ
غ   سمWنال: الِعِدل  295  الِعدلWن�كالدَّ

  سمينة دابة كل: الدغَصة

  خ�أبو�مصصفر 

  الَقّصة

  طW:�يأكل�-فا�ي  295

  للجلوس يستعمل بيت،ال�طرف �ي حجري  جزء  297

بة الغوغاء،  297  الغاغة
َ
  قتالال�ساحة �ي خاصة ناسال�َجل

ج�العجWن َرّوِ   خ;ªال�من لرغيف قطعة كل دائرية، قطًعا تقطعه  298  تْ

ِعّية
َ
ل

ُ
ناِدر�خ

َ
  أحذية�مستعملة  299  ك

ا�نحيف  299  ْمَمّصِلع øجد  

وح
ُ

ْرش
َ

  فّزاعة  299  ش

ْح�ال
ْ

ف
َ
 ن

َ
  دةَور غ

  هجمة�الحّر،�شدة�الحر  300  َهْبَوة�الحر

  مدودا/: مطوطا/. سيارةال�فرملة صوت: التشحيط  300  تشحيط�ممطوط

َرب�البلد
ْ

  عادة�أهل�البلد  301  َمش

ْعليك�حكي
َ
  طائل دون  من كثW:ال�الكhم  301  ت

�اِ/ªَWر تْ
َ

ش
ْ
ل

َ
ت  302  ف

َ
ش
ْ
ل

َ
َرت فتحت،: ف

َ
ش

َ
  ن

�لخ;ª  تحضW:ها عند عجWنال�علGRا رأةا/�تضع قماش،ال�من قطعة: ا/ªَWر

  )رقيقال�الخ;ª ( صاجال
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ع�من�العجWن  302  ُمَزق�من�العجWن
َ
  ِقط

  الفقاقيع  302  الَبقاِبيش

ة�الصاج
ْ

وش
ُ
�يحz:ق  لئh صاج،ال�من سف�يال�جزءال��Gما ويدهن مًعا يخلطان وماء رماد  302  ط

  قهفو  خ;ªال

  محروق�-طراف  302  مشلوط�الحوا�ي

وات   .سقوات تسعإNى��بحاجة جيدةال�عجنةال. عجWنال�ع�ى اءا/�زيادة  302  َسقْ

  قوي،�متماسك  302  حّييل

ِلح�الفلفل
َ

  قطع�الفلفل  303  ش

  وثخWن ضيق رغيف  303  طلمية
ً
hقلي ª;صاجال�ع�ى يخ  

لب�و_�َصَرارة   لم�يz:دد��ي�أمره  303  لم�َيقْ

وةمن�
ْ
لوة�للِكل

َ
  مباشرة  303  الغ

  يلمع  303  ي;:قط

  )ّزّر ال�من مأخوذة( جGÓةال�ع�ى عرق ال�حبات بعض برزت  303  َزرَزرت

ْرِشة�الفستان
َ
  سف�يال�فستانال�طرف �ي مزركش طرف  304  ق

  طائر  304  َحّوام�الربيع

ا  304  ع�ى�داير�باَرة øائيGØ .مستديرة تركية كعكة: بارةال.  

ق َبّدِ
ْ
  الذي�أنجب�لغW:�زواج  304  ا/

ش�-رض َنّمِ ، رطبة رض- �تصبح  305  تْ
ً
hقلي :Wجافة و_ موحلة غ  

  توقف دون  من أك: أو ليوم طرا/�استمرار   305  ْعَياِنة

  عشب�يؤكل�مطبوًخا  305  تنتول 

ْ:م ِ
ّ
zة،�ا/وسم  305  ال:zالف  

ة
ّ

  نوع�من�البقول   305  اِ/ش

ة
ّ
ل

َ
ف�الخ ِتفها جبلWن، نبW أرض �ي الخلة  306  ِكتْ

َ
�جسم من كتفال�مثل ع�ى- �جزؤها هو ك

  نسان�

ش رغيف  306  )الرغيف(نّمشته�   بنية أو حمراء بقع به: ُمَنمَّ

ِميط
ّ

  الدفعة�الطويلة�من�ا/طر�  306  الش

  ع�ى�شكل�قنطرة  306  قنطرت

  حزمة،�مجموعة  306  شقعة

  نقابال�تحت رأةا/�تلبسه ما الكردان،  307  الْعراقية

  "جليلال�أنفاس" �ي كلمةال�راجع  307  ّنفلال

نيقة
ْ

  الحطة،�الكوفية  307  الُبش

اف�من�
َ

ش
َ

  JÁßء كل ع�ى كشوفةا/�واسعةال�ال;:اري   308الَفَجاج�والك
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  -رض

  الصائد  308  الغاوي 

  )فحمال�كومة ضمن يكون  والذي( ُدخاًنا يثW: تماًما، حروقا/�غW:  الخشب  308  ُعّراط

  لّداغا

ق َبّعِ   تصدر�صوًتا  310  تْ

ِطيط
َ
ِطيط�وأ

َ
  أصوات  310  غ

ِفة قْ
َ
  ع¯ªةال�أذن ع�ى داغال�من نوع  310  ن

  فاتح ب©J لون  وجهها ع�ى  311  الكحhء

  لون ال�غامقة بنية بقع لوGØا ع�ى  311  العطراء

   رقب�Gا يغطي ناري  أحمر  لون   311  الشعhء

ماء
ْ
ث   عكسال�أو  أسود وجهال�كان إذا شفةال�ع�ى أبيض لون   311  الرَّ

ة
َ
ط َنبَّ

ْ
  وبنية وسوداء بيضاء بقع جسدها ع�ى  311  ا/

َرة َنمَّ
ْ
  ع�ى�جسدها�بقع�بيضاء  311  ا/

َحاء
ْ

ل
َ
  أذنGRا ع�ى كا/لح صغW:ة بيضاء بقع  311  ا/

  والبياض سوادال�بWن لون : الَ;ْ:شاء  311  الُ;ْ:ش

ْرعاء   جسدال لون  سائر عن ويختلف صدرها، حaK عنقها يغطي لون   311  الدَّ

َبابيط يط. ج  311  الشَّ ّبِ
َ

  قضيب: ش

  بالحظW:ة تحيط مسقوفة غW: فسحة  311  الُحوش

ومال�نبتة  311  الَجّرود
ّ
ق   قرآنال��ي ذكرها ورد JKال�زَّ

  صغW:ة ثمار له شجر،ال�من نوع  311  الَعGَÓْر

يمة ِ
ّ
ط

َ
  السخلة�عندما�ُتفطم  312  ف

ي  ي�َبّرِ   يذهب�وي�يء  312  َسّرِ

  ا/أوى : كان�ا/سقوفا/  312  -وى 

لت�للدابة وَّ
َ
  معWن مكان �ي حر بشكل تر�ى لكي طويل بحبل بساقها ربطها  312  ط

رت
ّ

  حملت�الدابة  312  عش

يَصة  312  الَقواصيص ًيا يسمa والسخل ثانية،ال�سن�Gا �ي سخلة: الَقّصِ
ْ
  ِثن

وع   الُجّب�الصغW:  312  الَجدُّ

ار�من�العليق يَّ
َ

يقال�بأشواك م�يء عميق، مكان ُهّوة،  312  ش
ّ
  ُعل

 َعh، َعh ُحو، ُحو ُحو

ي    ِقّرِ

ي . للماعز مخاطبة  313   .والدعة سكون ال: َقّر ال�من: ِقّرِ

شة
َ
  ")غلبةال�كثW: " بالعامية( شاكسةا/�كثW:   313  الَوق
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  حوافر�ا/اعز  313  ظفاليع

وم
ُ
ْرط

َ
  ثدي�ذو�الحلمة�القصW:ة  313  ق

  ترفع  313  تشقل

  خلفيتWنال�قوائمها نبW ما تبعد  313  تفحج

َبعر ز�  313  تْ   )للحيوان(ُتَ;ّ:ِ

ك ِ
ّ
  دعاء�سل�J  314  ْبِريِعز�ْيُبط

  دعاء�سل�J  314  ُبْرَعاز�ِيْبَعِجك

  أعhه" ال;:شاء"راجع�  314  الع¯ªات�ال;:ش

ة
َ
  فGRا�الكثW:�من�الحليب  314  ْمَحّزق

مار�القمح
ْ
ْمر. ج  314  غ

ُ
  كومة�القمح: غ

  كومة�القمح  314  حابون 

  راٍع  و_ رقيب دون  من حّر، بشكل جرت  314  طاشت�الشلعة

َفا�ي
َ

ة. ج  314  الك فَّ
َ

  -راJÁÚ: ك

يَدة ّدِ
ُ
  نوع�نبات  314  ا/

يَقة   نوع�نبات  314  الُوّرِ

ود   وردت�سابًقا  314  الَجرُّ

يوان   حب�القمح�-سود�ا/ريض  314  الّزِ

  مدور  ثمر له نبات نوع  314  خ;�ªالقاق

  غزالال�كقرن  معقوفة ثمار له نبات نوع  314  شواهWن�الغزال

  نوع�نبات�يؤكل  314  الّصِنيْبَعة

ة َبّنة�الَحّيِ
َ
  يؤكل _ وآخر يؤكل نوع نبات،ال�من نوعان  314  َحل

يفة   مستقيمة غW: قرون له نبات  314  الُعّقِ

ة
َ
َفل   "شمالال�ريح" �ي ورد ما راجع  314  النَّ

ي ِÏّ
ُ

  إرجÏي�إNى�الوراء  315  ك

قِ 
ْ
َقط

ْ
  الشعر�ا/تجعد  315  طا/

ْعَزَبة  315  َمَعازبه
َ
  بيتال��ي قنطرتWن كل بWن ما: ا/

  .لذيذ طمعه أبيض، كبW:، حب له نبات  315  لّب�الُقلقاس

Wِ:ة� حجارة�الّصِ

  الغشيمة

  طبيع�Gا ع�ى تركت صقولة،ا/�غW:  حجارةال: غشيمةال. حظW:ةال: الصW:ة  315

َحة
ْ

ّو
َ
ل
ْ
  ةبWن�الناضجة�والفّج   316  ا/

ِطي
ْ
ل   ردن- ��ي سلطال�مدينةإNى��نسبة  316  حب�العنب�السَّ

اض ا تراًبا تتضمن JKال. الَحّوار  316  -رض�البيَّ øأبيض كلسي.  
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  نبات�ساقه�أبيض  316  عرق�الحميض

  -رض�بعد�حرGHا  316  الَحّمار

ُسول 
َ
  وشدته عزمه من JÁßء كل يشطف الذي  316  ا/طر�الغ

ْحزور
َ
  ا/حم�Jا/راقب،  317  ا/

ب
ّ
ط

َ
  .تWنال�أنواع أطيب من. مستدير أحمر تWن: غزاNيال�التWن  317  تWن�غزاNي�ْمش

  متشّقًقا أصبح حaK وناضج كبW:: مشطب

ق َزرَّ
ْ
َباني�ا/

َ
  نضوجال�ع�ى أوشك: مزّرق. قديمال�عنبال�من نوع  317  عنب�َسْرط

ِرك   قبل�أن�ينضج�القمح  317  القمح�اِ/فْ

ِهب
ْ
ل

َ
ش
ْ ْ
  حمرته بداية �ي حمرة،إNى�ال�لونه يميل الذي  317  ا/

a�ّ
َ
ل   رضع،�تربى�ع�ى�ال�JÁء  317  تْ

َرة
َ

  الوكر  317  ا/وك

ح
َ

  صوت�الحجل  317  الحجل�ِيْرش

ق   زرقاء ببقع تغطى بيضة،ال�تفقس أن قبل  317  بيض�ْمَزّرِ

ام�الريح
ّ

  هواءال��ي عادة يقف طائر،  317  َسخ

  تدخل�"ي�أصول�ا<ظاهرة

  ا/ستشفى  319  �سبيطار

:Wما  319  ساحة�الحناط aحيفا مدينة �ي ،פריז כיכר بـ يسم  

  جنسية إشارة �Gا ُيشار عندما وسطىال��صبع  319  الَبْعُبوص

  بيتال�أع�ى �ي غرفة: بيتال�ِعلّية  319  ِسّدة

  اسم�تركي�/حصل�الضرائب  320  تحصيل�دار

  ِشجار  321  طوشة

ات رض- �ع�ى تحرك  321  ]الدجاج[فعفعل�
ً
  سريًعا حرك

  غW:�ملس،�غW:�ناعم  321  مدعوك

ر�ْوِنِكح
َّ
ر  321  َدق

َّ
  مكانه �ي بقي: َدق

  واحد مكان �ي يبقى _: ِنِكح

خ  321  َدْرَدغ
ّ
  لط

يات
ّ
h

َ
  عWنال�من ياها/�يمÊن الhتي  321  ا/

واحات
ّ
ّواَحة  321  الل

ّ
  بيده شخصال�يحركها) سلسال( بالعقد شبيه: الل

ْحِطة�رجل
َ

  معاداة عhمة فهذه آخر، إنسان أمام رض- �ع�ى قدمه إنسان جّر  إذا  323  ش

  واو�الجماعة

ة ّنِ
َ
  عيب  325  ل
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ْرِفيل   رأسان له فا�ي،- �من أسطوري نوع  325  الدَّ

ص
َ
  الدابة�السمينة  325  الّدغ

ِو�ثيابه
ْ
  جسدال�ضخم أنه أي يملؤها، وهو واسعة ثيابه  325  َمل

J»جميل  325  أشب  

  عضه�بنابه�وجرحه  326  نّيَبه

ه   يطرده  326  ْيِنشُّ

  مؤخرته  326  قطاته

�رغفة- �لخ;ª  تستعمل قماش،ال�من وسميكة صغW:ة مستديرة قطعة  326  كارة�الكعك

  صاجال�ع�ى ضيفةال

ْمباز
ُ
  ُجلباب  326  ق

 أن توقعا/�من ذيال�يعادا/��ي ثانية تنجب لم ثم واحدة، مرة أنجبت الJK  326  الحائل

  به تنجب

 
ْ
ةا/  حجارة فGRا جن، بيت لقرية قديمةال�بلدةال�وسط �ي صغW:ة ساحة  328  َصّفِ

 تجارال�إعتاد. للمسامرة يؤموها أن قديًما قريةال�أهل اعتاد مصفوفة،

  .يومال�موجودة غGR .:Wاال�يأتوا أن أيًضا

وش
ُ
ك   أداة�لعزق�-رض  328  َمنْ

با
َ
  إسم�بلد  328  ِطيط

  شامة�عRى�صدر�فاطمة

ْصِلة�
ُ

  ثدGáا  330  بزهاخ

  إنقبضت�بحياء  330  تصرصرت�بحياء

َفاء
ْ
  نبات نوع َحلفاء،ال�من مصنوع بساط  330  حصW:�الَحل

ّرار
َ

  خيطانال�حولها تلف صغW:ة خشبة  330  الك

م�الخيطان
َ
ط

َ
  قطع�الخيط  330  ق

 يسمa( خياطةال�عند بأصبعها رأةا/�تلبسها صغW:ة معدنية قطعة: الُقمع  330  -قماع

وشبان" أخرى  تبلهجا
ُ
  ")ك

  برة� �رأس �ي خيطال�ندخل  330  ِنْعِ;:�لها��برة

  ;:تقالال�قشر  ع�ى لبال�يأكلون   330  يقحفون�قشر�ال;:تقال

ْز_ن َحرَحَجت
ُ
 ندىال�غ

  فق- ��ي ْمَقْعَقرة

ز_ن  330
ُ
 تبدأ حّر،ال�وقت �ي سماءال��ي تظهر JKال�قليلةال�غيومال: ندىال�غ

ا بالك;: øتدريجي Kحa :شكل ع�ى كانت: َحرَحَجت. بارًدا جوال�ويصبح تك 

  مليئة: مقعقرة. درجات

  شجرة�حمراء�-غصان�والجذع  330  القاتل



اع
ّ

 عRي�أحمد�حس,ن  ونتاجه�القص���¹ديب�: محمد�نف

 413 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

  غW:�الناضج  331  الَفج

  الخصب،�النضر  331  ا/اوي�

شة�ذلك�اليوم
ْ
  يومال�لذلك باكرال�صباحال��ي  331  �ي�َدغ

  الثمر�ال;:ي   331  الثمر�الَ;ّ:اوي 

  �ي�أطراف�الحقل  331  مع�ى�داير�الكر 

  تأكلها  331  ُتْمُرش�قطوف�العنب

ص َقْرِطم�أجراس�الُحمُّ   تقطعها  331  تْ

  الفزاعات  331  الشراشيح

ِمر
ْ

  يلبس�لباًسا�قصWً:ا  331  ْمَقش

:Wطاِط
َ

ارة. ج  331  الخ
ّ
ط

ُ
  حجلال�_صطياد باب، له خش�J، وعاء: خ

مة   مكومة،�مليئة  331  ْمَعرَّ

يد ّوِ
  ن�الشجW:ات�الشائكةنوع�م  331  السُّ

ّل�السنديان
َ

ّل   331  ش
ّ

ب غW: فرع كل: الش
ّ

  ُمشذ

ّب 
ُ

خ
َ
  تغطس  331  ت

شة
َ
ْرف

َ
  صوت�خفي،�صوت�حركة  331  خ

  _�Gáم  332  بسايلش

  عبارة�تفجع  332  َعزا

JÁÚن�بياWن،ال�من نوع  332  تWلون ال�أبيض داخله ت  

  عاليةال�شجار -�فروع به ُتخفض طرف،ال�معقوف حديدي قضيب  332  َعَقفة

ش َحّوِ
َ
  أقطف  332  أ

فة  أو جG�GÓا من ِنتْ

فة
ْ
ط

َ
  نحرها من ش

  نحرال�أو  جGÓةال�من صغW: جزء  332

ة ِ
ّ
ل
َ
ْرط

َ
  شابه وما ثمارال�فGRا توضع قش،ال�من مصنوع وعاء  333  ق

ص��ي�َرْمِشة
ّ
  ننت«�Jمن�-مر�بسرعة  333  نخل

ت�ع�ى�التينة
َ
ْبط

َ
  تسلقت�التينة  333  ش

  أخرجت�صوًتا  333  سرسكت�الفروع

ّم�الوحش
َ
 سكWن، ع�ى تعويذة يقرؤون  معينة، داّبة ضاعت إذا: أسطورية عادة  334  ربطت�ع©�Jف

 دابةال�تلك من تقz:ب JKال�وحوشال�أفواه تبقى حي�Gا سكWن،ال�ويقفلون 

�دابةال�ع�ى ُيع: أن بعد. لhفz:اس فتحها تستطيع _ ومقفلة، مربوطة

  وحوشبال رأفة سكWنال�تفتح ضالة،ال

اني
َ

ش
َ
  ثمرال�صلب عنبال�من نوع  334  العنب�الَقْرق

ِلة تْ
َ
  فجأةال�بمع©a أيًضا وتستعمل جبلWن، بWن خبئةا/�نطقةا/��ي  334  غ
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َبك
ْ
  شعر�متجعد  334  ْمَعل

  الع,ن

ْمْ;ِ:يَسة
ُ

  آله�للحفر  336  الك

  جسم�صغW:�منتفخ،�مستدير  336  َعْجرة

بسمات�مفلطحة�

  فطساء

س- �باrنف شبGRة ،مستوية بسمات  337
َ
  فط

ة�من�الشعر شَّ
ُ

  كتلة�من�الشعر  337  ك

  باطن�الساق  338  كراعWن�النساء

ح
َ
ط
ْ
ح،�مستوي   338  مَفل

ّ
  ُمسط

ِبّية�بالحجارة   قناة�مغطاة�بالحجارة  338  قناة�َمقْ

  حجر من حوض حجر، من ُجرن   338  َرْعن

ِلك
ْ
َعك
ْ
ع�ا/ َرّبِ

ْ
اج والسمWن ربيع،ال�نباتات آكل  339  ا/ øد  

كة
َ
ل دْ

َ
ا، ناعم حجر  339  ا/ øبيتال�مصطبة به نساءال�يدلك جد  

ِ�ي
ْ
غ بش  339  الدُّ

َ
ا كبW:ال�غنمال�ك øوجثة ِسن  

ُرط   يمزق،�يثقب  339  ُيقْ

خ
ْ

  غنمال�جلد من مصنوع بساط  339  َسل

ري�الذبيحة   يشق�جلدها  339  ِيفْ

وِكة
ُ
  لسم�Gا بالشحم مليئة كانت إذا ذبيحةال��Gا تشبه بيضاء، دويبة �ي لغة  339  ك

لة�والَقّص�
ْ
اك

ّ
الش

ِهر
َّ
ِسلة�الظ

ْ
  وِسن

  .خاصرةال: الشاكلة  339

  .باrرز  يح�aÁ فخذ،ال�من جزء: القص

  العمود�الفقري : سنسلة�الظهر

اشة  بالهواء ليمÊها فGRا يفنخ أن جزارال�إعتاد. رئتانال: فشاشةال�القصبة  339  ينفخ�الَقَصبة�الَفشَّ

   ذبيحةال�جسد من إخراجها بعد مباشرة

  والكليتان كيلو، نصف بقدر لحمال�من وقطعة كبد،ال�من قطعة  339  الزاْيدة

ْهِلة   جن بيت قريةإNى��ؤديا/�ا/دخل  339  السَّ

ر جَّ
َ

ش
ُ
 رسومات عليه: شجرا/. للبدويات وخاصة للنساء قديم لباس: الِكِ;:  339  ِكِ;:�الحرير�ا/

  كالشجر

َبا   الذي�يستعمل�ل�خصابالحصان�  339  حصان�الشَّ

�Jالفرس ِ�ّ
َ

ش
ْ
  ُنخصGÓا  340  ن

َحم
ْ

  ذو�لون�يميل�للسواد  340  ِأك

  �طار�ا/تسع  340  طارة�واسعة



اع
ّ

 عRي�أحمد�حس,ن  ونتاجه�القص���¹ديب�: محمد�نف

 415 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

ِكسون��ي�-رض   يطرقون��ي�-رض  340  ُيَدنْ

لمان؟
ُ
رها�يا�غ

َ
�موفقة  340  حك

ً
  أصا�Gا�قضيبه�إصابة

ِ:ي 
ْ
zال�فلفلال�من نوع  341  الفلفل�الّزِعي:Wاج والحاّر  صغ øد  

ر�
َ
غ
ْ

  يتدفق�بغزارة  341  ِيش

  اءا/�عWن ع�ى نساءال�حركة ينظم مراقب  342  ناطور�ع�ى�الدور 

ة ّمِ
ُ

ْرك
ُ

  قريبة�من�ا/وت،�مهz:ئة  342  ك

ظ ّمِ
َ
  َوقح  342  ُمَتل

  فسوطة قرية من عRى�الجهات��ربع إطnلة

:Wالنبات�اليابس،�الهشيم  344  الهش  

ع�البقر   عأكل�نبات�الربي  344  َربَّ

ع�الجمل
َ
  قفز�من�النشاط  344  َبْرط

نا
ْ

ش
َ

ك
َ
  عزقنا  344  ن

ْعَصة�العWن
َ
  البقعة�ا/عشوشبة�قرب�العWن  345  ن

  أتحفز  345  أتقرقح

  تجر�أذيال�رداGâا  345  أذيالها�تَجْرِجر

نبات�الُقّراص�

ِحيِنة
َ
  والَفْرف

  نوعا�نبات  345

  حقول ال�بWن تفصل KJال�حجريةال�للجدران سف�ىال�-طراف  345  ِعْرق�السناسل

َقُعه
ْ

  نجمعه  345  ِنش

ات
َ
  كومات  345  َعْبط

َضاِميم
َ
  ُضّمة. ج  346  أ

يب   كبW:ال�بتفاحها اش�Gرت GØاريا، قرب بلدة: الزيب  346  تفاح�الّزِ

َرّبَعة
ْ
هَرة�ا/

ُ
  ربيعال�نبات أكلت JKال�ا/هر   346  ا/

ش�الزوادة
َ
ل

َ
  طعامال�من معه ما فتح  346  ف

عاس
ْ
  الّسمّ   346  الِبل

ّبت�-عشاب
َ
  نمت�أّول�نموها  347  ق

 انتقال ع�ى تدل) الحداء( تقليديال�زفافال�حفل �ي شخص يطلقها كلمة  347  ُهوُسو

ْحجة" �ي   .آخرإNى��شكل من" السَّ

�ِهيَدح   تقليديال�زفافال�حفل �ي تصفيق مع شخص-�يطلقها عبارات  347  َهوُّ

  ناصع�البياض  347  -بيض�ا/قصور 

 
َّ
  ا/نافقون   348  قاميطالل
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داس
َ
  الحذاء  348  ا/

ْعِليلة   بأيام زفافال�حفل قبل تقام كانت JKال�السهرات  348  الّتِ

ّدان�البقر
َ
  للحراثة مًعا يستعمhن بقرال�من زوج  348  ف

  ُتصّوت  GَÀْ  348ْسِهس

  أرض�مليئة�بالصخور�  348  نّقار

JÁóأرض�صعبة�للحرث�وللعمل  348  َمعا  

بقر�يلبدوا�أرجل�ال

اد بَّ
ُّ
  بالل

 ُيستدّل  لئh سرق�Gا عند بقرال�حوافر  �Gا يغطون  صمغية، مادة: اللباد  348

  موقعها ع�ى

ِبيب
ْ

�علGRا يضعون  ينظفوGØا، بساط،ال�قدر  رض،- �من قطعة: ُمْسطاح  349  َمساطيح�الّز

  .َزبيًبا منه يصنعوا لكي عنبال

  كلJÁÔال�بيض- �z:ابال�ذو  -رض  349  الَحّوار

ة�الصَّ  ِرة�والْعَزاِمّيِ
ْ
  .شرقGRا �ي ،)جن بيت �ي( بلدال�وسط من قريبة حارة إسم: الصنافرة  349  ناف

 عشر ثhثة منه خرج معروف، ُزقاق لها قرية،ال��ي حارة أقدم: العزامية

  شيًخا
ً
hم كنيست، أعضاء وأربعة جليGنفاع محمد م�   

  التنفW:�للمساعدة  349  َدّبة�الصوت

ّبت
َ
  سرقت  349  ط

  دعاء�للتنفW:  350  جاي�يا�غلمان�جاي

  ا/أوى   350  -وى 

  الحجارة  350  الَجَمش

  حليGÓا من ليستفيد للفقW: غ©Jال�يقدمها دابة نوحةا/�وأصل. زانية  350  أختك�ْمُنوَحة�الشباب

ردان،ال�لبست  350  تكردنت�النساء
ُ

  نقابال�تحت يوضع ما وهو ك

َقبانات  به لتحمل مامي- �جزءه تجمع ثم رأة،ا/�تلبسه سعمت رداء: الشَقبان  350  الشَّ

   أشياءها

  أخفته  351  َوْهَرفته

  عقد�ا/ؤامرات  351  تعقيد�الذيول 

اش
َ
ك نْ ِ

ّ
ّك   351  الش

ّ
  الش

  الجنوب  351  الِقِبل

ة� ْمِنّيِ عرب�سبhن�والسَّ

ّنار   والزُّ

  حرفيش قرية قرب يعيشون  كانوا بدو  351

  َسمت�وجهه  351  َسْهِمة�ِوْجُهه

ْرِفيل   رأسان له فا�ي،- �من أسطوري نوع  351  الدَّ

Wن ّر�ُعْزَرّيِ
ُ

ّر   352  خ
ُ

 قرية �ي ماء حوض اسم عزريWن وخر ماء، فيه صغW: حوض: الخ
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  فسوطة

  صديقال�يوسف اتجاه نظرال�وجهات "ي تغي,-

الها يَّ
َ
  تصرفت�بدون�رقيب  353  سرحت�ع�ى�ف

:ة َّ;
ُ
  ريش�أع�ى�الرأس  354  ق

  دلجا  355  قاِمع

خ
َّ

ل
َ

ش
ْ
 دابة،ال�ظهر  ع�ى توضع معقوفة، خشبة �ي والَعَقَفة. هz:ئ ا/�الَعَقف  355  الَعَقف�ا/

  .حطبال�ُيَحّمل وعلGRا وسطها، �ي حبل يربط

�هو�ُدَبة   أغنية�لÊطفال  356  هو�ُدَبيَّ

ْبَصر�ليه
َ
  لسنا�نعلم�/اذا  356  أ

اية شَّ
ُّ
ة  357  الط

َ
  الُجَعل

ة ْرِبّيِ   َدْرب�الدَّ

ِلب أن ن دو    لم�يz:دد��ي�-مر  359  َصرارة و_ َيقْ

  التصريح،�كلمة�تركية  359  الَفَرمان

َسة
ْ
  حديدة�لرفع�-شياء  359  البان

واح قب  359  الِقدْ
ّ
  الث

ْعَوَسة
َّ
ة" بالعامية( والتبلل ياها/��ي السW:  359  الط

َ
ش

َ
ْرط

َّ
  ")الط

َجان�الَقرامي
ْ

َجنال. بالحطب مليئة آنية  359  ل
َّ

جان، معهاج: ل
ْ

. ج َقرامي،ال. مستدير وعاء ل

ْرِمّية،
ُ
َبةال�ق

َ
  َحط

ُمط زْ
َ
  أذهب�سريًعا  360  أ

َبَعق
ْ
ن

َ
  ح�aKتضّرر   360  ت

وش
ُ
ل
ْ

  جذور   360  ش

ِديس
ْ

  كومة�الحطب  360  ك

َراس�من�
ْ

ثhثة�أخ

يح ِ
ّ

  الش

�حمولة لربط رفيعة أغصاًنا منه يأخذون  كانوا. معروف نبات الشيح  360

ْرس: فردا/. أخراس ثhثةإNى��تحتاج حمولة كل دابة،ال
ُ

  .خ

ّز 
َ
يق�ُيغ ِ

ّ
ل

َ
يق  360  ش ِ

ّ
ل �وتحت رأسها ع�ى كليل��فوق  رأةا/�تضعها غليطة حطَبة: الشَّ

  .أعي�Gا تغطي لئh حمولةال�رفع م�Gا والهدف تحملها، JKال�حمولةال

ّز 
َ
  ُيح��aÁأو�يوضع: ُيغ

َقْرِقح   متحّفز  360  ِمتْ

َقع
ْ

  تجمع�الحطب  360  تش

  حطبال�لحمل رأسها ع�ى رأةا/�تضعه ذيال��كليل  360  كليل�الحطبإ

  الحجارة  360  الّدَبش
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بيشه
ْ
ط

َ
  تكسW:ه  360  ت

ِفة
َ
َفىال�من مأخوذة و�ي ملعقة،  361  َزل

ْ
ل إNى��طعامال�تقرب ف«J ُقربى،ال�بمع©a زُّ

  فمال

 بن حكومة وNى،- �سرائيلية� �حكومةال��ي خارجيةال�وزير  ،שרת משה هو  361  مو�aÁÂشرتوك

  غوريون 

  نوع�سhح�ناري   361  ْسzِّن 

  نوع�سhح�ناري   361  ْبِرّن 

ُيوز 
ْ
ِ:ل
ْ
z361  ِم  JÁÔح�فرنhس  

ساِير
َ

  قريتان�قرب�شفاعمرو   361  ُهوِشة�والك

ِلع
َ

  بنادق�الصيد  361  ْجفوت�الخ

:W/ِ362  ا  :Wم-  

  قتل صل،- �حورانية شخصّية ِحّناوي،ال�ع�ي  362  الِحّناوي 

  )ُبَقْع " بالعامية( لون ال�مختلفة نقاط علGRا  362  َرةْمَبقَّ 

َفلة
ْ
َفل
ْ
ةال�أيًضا يسمa أخرى، وخضراوات وكوaÁÂ برغل من مصنوع طعام  362  ا/

َ
َباط

ْ
ل   شُّ

ِرة
ْ

َجّح
ْ
 �ي بغضب تنظر أي" تجحر" وكأنه تؤكل، أن دون  من أيام عدة تبقى الJK  362  ا/

  م�Gا اقz:ا�Gم لعدم آكلGRا عيون 

  خشبتان�لقياس�أكوام�الحaÁî  362  لون الَجَم 

ْصِرّيات
ُ
  -موال  362  ا/

ة بة غW: أي" غشيمة" بحجارة مرصوفة  363  َرْصِفّيِ
ّ

  مهذ

َحن�ع�ى�الديك
ْ
  إستعارة�للفقر  363  ِتط

ِشة
َ

ك نْ ّك   363  الشَّ
ّ

ّن،�الش
َّ
  الظ

  شياء- �لحفظ قشال�من يصنع دلوال�مثل وعاء سارود،. ج  364  َسواريد

ط
َ
  أمسك�بـ  364  َزق

ْرب ْرِضة�الدَّ
َ
  ضريبة�ع�ى�الطريق  364  ف

ع
َ
ط   ينفذ سل�Jال�دعاءال�كان لو  364  لو�كانت�الدوا�ي�ِتقْ

َتك ِ
ّ
ّوِح��ي�َحط

َ
ّوِح.  للموت أمنية  364  ريت©�Jأش

َ
�عربية،ال�قرى ال��ي معروفة كانت عادة. بال�JÁء ّوِحال: أش

   حزًنا فقيدال�بعمامة يلوحن نائحاتال�نساءال

ّل رأس�ا
َ
ط
ْ
  جّن  بيت قريةاNى��ا/دخل  364  /

ّج    نوع�سيارات  364  الدُّ

ة
َ
  جّن  بيت قرية /دخل حاذيةا/�ا/نطقة  364  الّسهل

ون 
ُ
ط   يتنبئون   364  ُيَقّسِ

  أرض��ي�منطقة�الحولة  364  أرض�الِخيط



اع
ّ

 عRي�أحمد�حس,ن  ونتاجه�القص���¹ديب�: محمد�نف
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  ا<راجع

  

ا/طبعة�: الناصرة. مقاyت�"ي��دب�العربي�الفلسطي���الحديث: الرحلة��وlى. بولس،�حبيب

  .1986الشعبية�بيت�الصداقة،�

�حبيب �أنطولوجيا. بولس، �القص,-ة، �ا<حلية �الفلسطينية �العربية ا/طبعة�: الناصرة. القصة

  .1987دار�ا/شرق،�: الشعبية؛�شفاعمرو 

�فيصل �. "دراج، �مجموعة �هامش �نفاع" كوشان"ع�ى �الشعبية: /حمد �الذاكرة �وحكايا ". القصة

  .19-14: )زيرانح�–أيار�( 5/6 ا<واكب

ا/ركز�القومي�للدراسات�: غزة. موسوعة�كتاب�فلسط,ن�"ي�القرن�العشرين. شاهWن،�أحمد�عمر

  .2000والتوثيق،�

�إبراهيم �الفلسطي©J. "طه، �السرد ��ي �الz:اثية �الحساسية �رائد �نفاع �". محمد . Gتحادجريدة

12/12/2010.  

سلسلة�منشورات�: حيفا. ة�"ي�إسرائيلرحلة�القصة�الفلسطيني: ا<دار�الصعب. غنايم،�محمود

  .1995الكرمل،�جامعة�حيفا،�

ا. دراسات�"ي�القصة�ا<حلّية. القاسم،�نبيه
ّ
  .1979-سوار،�: عك

 12الجديد�". والقصة�ا/حلية�ال�JKنريدها) كوشان(عن�مجموعة�محمد�نفاع�الجديدة�. "          

  .33-29 :)كانون�-ول (

�الفلسطي.            �حزيرانالقصة �مواجهة �"ي �نقدية: نية �للz:جمة�.: م. د. دراسة دار�ا/شرق

  .1989والطباعة�والنشر،�

  .1995مطبعة�ودار�نشر�الوادي،�: حيفا. الدروز�"ي�إسرائيل�"ي�البعد�التاريøي�والراهن.           

النقد،�دراسات�مرايا�"ي�). ُمعّد�ومقّدم(محمود�غنايم�: �ي". لغة�القصة�لدى�محمد�نفاع. "          

�الفلسطي�� ��دب �بW:ل . "ي �ا/علمWن�: بيت �إعداد �معهد ��ي �العربي �-دب مركز�دراسات

  . 263-243 .ص. 2000دار�الهدى،�: العرب؛�كفر�قرع

  .2001مطبعة�ا/شرق،�: شفاعمرو . مراودة�النص،�دراسات�"ي��دب�الفلسطي��.           
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  .منشورات�دار�-سوار،�دون�تاريخ: عكا. ا<حRي�دراسات�"ي��دب�الفلسطي���.          

  .33-7): 2002حزيران��–أيار�(  5/6 الكاتب�محمد�نفاع،�ملف�تكريم�خاص: ا<واكب

  .40-37): 1965( 1الجديد�". ذكريات�_²ئ. "نفاع،�محمد

�أقاصيص.            �: حيفا. �صيلة، �التعاونية، �vتحاد ��.١٩٧٦مطبعة ��ي �الثانية : عكاوطبع�Gا

  .1980منشورات�عربسك،�

  .1998دار�الحكمة�للنشر�والتوزيع،�: كفر�سميع. أنفاس�الجليل،�قصص�.          

مال،�قصص.           
َّ

  .1979-سوار،�: عكا. ريح�الش

وشان،�مجموعة�قصصية.           
ُ

دار�الثقافة�: وطبع�Gا�الثانية��ي�القاهرة�.1980-سوار،�: عكا. ك

  .1989الجديدة،�

ّية،�أقاصيص.              .1978منشورات�عربسك،�: عكا. ُوّدِ
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  محمود�درويش،�ظnل�ا<ع�¨�وحرير�الكnم

  حس,ن�حمزة

  الس,-ة�الذاتية

ترعــــرع��ــــي�عائلـــة�تتكــــّون�مــــن�. �ــــي�قريـــة�ال;ــــ:وة��ــــي�الجليـــل�13/3/1941ولـــد�محمــــود�درويـــش��ــــي�

،�نزح�وعائلته�إNى�جنـوب�لبنـان،��1948ي�عام�. أو_د�وثhث�بنات،�كان�محمود�vبن�الثاني�خمسة

ــم�مــدة�. _²ــئ©ــ�aكلمــة�وهنـاك�عــرف�مع
ّ
عــاد�بعــد�ذلــك�مـع�عائلتــه�ليســكن��ــي�قريــة�ديــر�-ســد،�وتعل

وقـد�. انت«�aا/طاف�بالعائلة�إNى�الجديدة�القريبـة�مـن�قريتـه�ا/هجـرة�ال;ـ:وة. قصW:ة��ي�قرية�البعنة

  ".الطفولة�ا/نفية"أطلق�ع�ى�طفولته�اسم

 vـــوى�الرســـم�وركـــوب�الخيـــل�وGáـــا��ـــي�دراســـته،�وكـــان�GًRكـــان�نبJـــى�الزجـــل�الشـــع�Nتلقـــى�. ســـتماع�إ

تعليمــــه�الثــــانوي��ــــي�كفــــر�ياســــيف،�ثــــم�عمــــل��ــــي�الصــــحافة�الشــــيوعية،�أشــــرف�ع�ــــى�تحريــــر�مجلــــة�

تــرك�. اعتقــل�عــدة�مــرات�بســبب�مواقفــه�وشــعره. الجديــد،�وقــد�انتقــل�إNــى�الســكن��ــي�مدينــة�حيفــا

صـر،�وهنـاك�أعلـن�إNـى�موسـكو�حيـث�سـافر��ـي�بعثـة�دراسـية،�ثـم�سـافر�إNـى�م�1970البhد�فجأة��ي�

ا�إNـــــــى�منظمـــــــة�التحريـــــــر�مســـــــوغات�خروجـــــــه�مـــــــن�الـــــــبhد،�ثـــــــم�انتقـــــــل�إNـــــــى�لبنـــــــان،�لـــــــم�ينـــــــتم�رســـــــميً 

  .1993ا�فGRا�ثم�استقال�عام�انتخب�عضوً �1986ا�م�Gا،�ح�aKالعام�الفلسطينية،�بل�كان�مقربً 

،�وعمـل��ـي�بWـ:وت��ـي�مؤسسـات�النشـر�1987شغل�منصب�رئيس�رابطة�الكتاب�الفلسـطينيWن�

بعـــد�خروجـــه�مـــن�بWـــ:وت�أقـــام��ـــي�بـــاريس�ثhثـــة�. اســـات�التابعـــة�/نظمـــة�التحريـــر�الفلســـطي©Jوالدر 

،�فكـــان�يتنقـــل�بـــWن�مســـكنيه��ـــي�عمـــان�1994ا،�ثـــم�عـــاد�إNـــى�رام�هللا�بعـــد�اتفاقيـــة�أوســـلو�عشـــر�عاًمـــ

دير�مركــــز�خليــــل�الســــكاكي©�Jحيــــث�واصــــل�فيــــه�نشــــر�مجلــــة�مــــشــــغل��ــــي�رام�هللا�منصــــب�. ورام�هللا

  .1981ة�ا/همة�ال�JKأسسها�الكرمل�الثقافي

وبضـم�Gا�جـواز�سـفر��،وقـد�حصـل�ع�ـى�عـدة�جـوازات�سـفر. تنّقل�درويش�بـWن�دول�وعواصـم�كثWـ:ة

J©حصل�درويش�تقديرا�لشعره�ع�ى�العديد�من�الجوائز�أهمها. فلسطي:  

 .1969جائزة�لوتس،� -

 .1980جائزة�البحر�ا/توسط،� -
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- �،J©1981درع�الثورة�الفلسطي. 

 .1982 لوحة�أوروبا�للشعر -

 .1982 السوفييv ،JKتحاد �ي سينا ابن جائزة -

 .1983جائزة�لينWن،� -

 .1985جائزة�البحر�ا/توسط،� -

 .1997 الفرنسية، الثقافة وزارة تمنحه وسام أع�ى -

  ،2004 عام) هولندا( كhوس -مW: جائزة هولندا ملك جائزة -

   .2004 عام أدونيس السوري الشاعر مع مناصفة الثقافية العويس جائزة -

 إحــــدى �ــــي تــــو�ي 2008 �ــــي الثالثــــة ا/ــــّرة و�ــــي ،1998 ،1984 ا/فتــــوح القلــــب بتجربــــة درويــــش مــــّر 

  .-مريكية ا/تحدة الو_يات �ي هيوسzن مستشفيات

  الشعرية الس,-ة

. أجنحة بh عصافW: الشعرية مجموعته بصدور  1960 عام ارسميً  الشعرية مسW:ته درويش بدأ

 ع�ى مثنWن النقاد لها تعّرض كما ا/جموعة، هذه �ي والرومانJÁÔ -ممJ Jالوط© ا/حوران امªzج وقد

 هذه من مبكرة فz:ة �ي درويش تنّصل وقد الغزNي، الجانب عن ومعرضWن الوط©J الجانب

 درويش انعطافة كانت لقد. ثانية تطبع أن يقبل ولم الكاملة، ا/جموعة �ي يدرجها ولم ا/جموعة،

 مجلة �ي امحرًر  وباعتباره. 1964 الزيتون  أوراق الثانية مجموعته �ي اومضمونً  شكh واضحة

 أ_ اهتم إسرائيل، �ي العربي -دب حركة تطورات أهم ورصدت واكبت الJK الثقافية، الجديد

ب
ّ
 ع�ى الفلسطينية والقضية الفلسطي©J، الشعب معاناة فيه ويقصد ا/ضموني، الجانب يغل

 الذي" ا/قاومة شاعر" مصطلح وبWن الجماNي ا/شروع بWن لالفص وحاول  كما. الجماNي الجانب

  كثW:ة أحيان �ي ويجعله الشك�ي يؤطر
ً
  .للمضموني امنساق

قّســـم�النقـــاد�مراحـــل�درويـــش�الشـــعرية�إNـــى�عـــدة�أقســـام�يجمعهـــا�القاســـم�ا/شـــz:ك�بـــWن�جميـــع�

hد�وعhقتـه�وهو�عhقة�الشاعر�بالوطن�وقضيته�وعhقته�با/نفى�أو�خروجه�مـن�الـب�؛التقسيمات
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: مـن�بــWن�هـؤ_ء�النقـاد�الباحــث�محمـد�فكـري�الجــزار،�الـذي�قسـم�شــعره�إNـى�ثhثـة�أقســام. بالـذات

ــــ. ا/رحلــــة�-وNــــى�أو�مرحلــــة�الوجــــود��ــــي�الــــوطن
ّ
ل�هــــذه�ا/رحلــــة�بــــدايات�تفــــتح�و�ــــي�الشــــاعر�ع�ــــى�تمث

 
ّ
قـد�شـملت�هـذه�و . االحضـانة�لنمـو�الشـاعر�جمالًيـو ا/هد��،ل�الو�ي�الجما�يقضية�وطنه،�وهنا�يمث

أمــا�ا/رحلــة�الثانيــة�. ا/رحلــة�صــور�انتمــاء�الشــاعر�إNــى�وطنــه�ثــم�صــورة�vحــتhل�وصــورة�مواجهتــه

ا�للمشـاعر�الجمعيـة�العامـة��ـي�عند�الجزار�ف«�Jمرحلة�الـو�ي�الثـوري�إذ�تعت;ـ:�هـذه�ا/رحلـة�تنظيًمـ

�ي�ا/مكن�والحلم��نساني�أما�ا/رحلة�الثالثة�ف«�Jمرحلة�الو . 1982ا/رحلة�-وNى�وتمتد�إNى�عام�

_�تختلـف�تسـميتنا�. وفGRا�تخليص�رؤية�درويش�الشعرية�من�جمعي�Gا�ا/جتمعية��ي�الرحلـة�-وNـى

ـــة�ع�ـــى�عhقـــة�الشــــاعر�
ّ
�ـــي�جوهرهـــا�عـــن�تســـمية�الجـــزار�إ_�أننـــا�حـــددنا�التســـمية�أكـــ:�لنجعلهـــا�دال

ا،�وبخـارج�الشـاعر�بنصـه�فنًيـ�فالتسـمية�الKـ�Jنقz:حهـا�تعتمـد�ع�ـى�عhقـة. بنصه�الشعري�وبخارجـه

ا،�أي�كيف�انتقل�درويش�من�الفكر�ا/ارك��JÁÔـي�ا/رحلـة�-وNـى�إNـى�الفكـر�القـومي�نصه�أيديولوجيً 

ومــن�. ،�دون�إغفــال�فلســطينيته�ــي�ا/رحلــة�الثانيــة،�وإNــى�الفكــر�الكــوني��نســاني��ــي�ا/رحلــة�الثالثــة

وذلـــك�. ص�وخــارج�الــنص�ارتأينــا�تقســيمناالشـــاعر،�الــن: خــhل�جدليــة�العhقــة�بــWن�عناصــر�ا/ثلــث

ا�وثيًقا�rن�العhقة�فيما�بWن�هذه�العناصر�مرتبطة
ً
   .تلقيبا/�ارتباط

  :يمكن�تقسيم�ا/سW:ة�الشعرية�عند�محمود�درويش�إNى�ثhث�مراحل

انتمـ�aالشـاعر��ـي�هـذه�ا/رحلـة�إNـى�التيـار�. مرحلة�GتصالأسمGRا�) 1970-1960(ا/رحلة�-وNى��

-1926(نÔـــ��JÁـــي�الشـــعر�العربـــي�ا/عاصـــر،�وقــــد�احتـــذى�بشـــعراء�أمثـــال�بـــدر�شـــاكر�الســــياب�الروما

ع�ـــى�نصـــه��الخطـــاب�ا<باشـــرنhحـــظ��ـــي�هـــذه�ا/رحلـــة�ســـيطرة�). 1998-1932(ونـــزار�قبـــاني�) 1964

الشـــــعري،�يوظـــــف�الشـــــاعر�تقنيـــــات�أســـــلوبّية�مثـــــل�التنـــــاص�أو�الرمـــــز�الz:اثـــــي،�القنـــــاع�وغW:هـــــا�مـــــن�

يبــدو�كــذلك�أن�موقــف�الشــاعر�السياÂــ�JÁ-يــديولو²ي�واضــح�. ن�رســالتهالتقنيــات،�تخــدم�مضــمو 

وقد�انتم�aإNى�الحزب�الشيو�ي��ي�هذه�ا/رحلة،�داعًيا�إNى�-دب�. وراشح�من�خhل�نصه�الشعري 

د   :من�مªWات�هذه�ا/رحلة. ا/لªzم�ا/جنَّ
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ا�متــــــأثرً ا�و بمــــــا�أن�درويـــــش�يكتــــــب��ــــــي�بداياتــــــه،�وقــــــد�بــــــدأ�مقلــــــًد . شــــــكل�القصــــــيدة�التقليــــــدي  -1

مـــن�بـــWن�قصـــائد�هـــذه�ا/رحلـــة�. مرحلـــة�Gتصـــالة�فقـــد�انعكـــس�ذلـــك��ـــي�بالقصـــيدة�العمودّيـــ

 .1964 أوراق�الزيتون �ي�مجموعة�" و_ء"قصيدة�

  JKــــت�معركــــارقـك�إذا�فـــــيـا�علـــمـف  حملُت�صوتَك��ي�قل��Jوأوردتي"

 لـاصـــفـي�مــــــة��ي�دّم ــــروايـكل�ال
ُ
  JKـتا�ع�ى�شفـد�ك;:يـُل�الحقـّصِ ـتف  اــــــهــ

 َدمـــا�عَ ـيتـإما�م.. رِف ـــآمنت�بالح
ً
  ".ِة ـَل�مشنقـدّوي�حبـا�لعـــبـأو�ناص  اــ

كــذلك�يتضــح�. يhحــظ�ا/باشــرة��ــي�عــرض�ا/ضــمون�والن;ــ:ة�الخطابيــة�الحماســية��ــي�القصــيدة

ع�ا/تلقـي�مباشـرة�،�فالصلة�ال�JKيقيمهـا�الشـاعر�مـ"و_ء"الخطاب�ا/باشر��ي�عنوان�القصيدة�

  .وواضحة

. -يـديولوجيا�ا/اركسـية�مرحلـة�Gتصـالهيمنت�ع�ى�نص�درويش��ي�. سيطرة��يديولوجيا -2

  :1964 أوراق�الزيتون �ي�مجموعة�" عن�الشعر"ففي�قصيدة�

  قصائدنا،�ب�hلون "

  !ب�hصوِت .. ب�hطعٍم 

  !إذا�لم�تحمل�ا/صباَح�من�بيت�إNى�بيِت 

  انGRامع" البسطا"وإن�لم�يفهم�

ّرGáا
َ

  فأوNى�أن�ُنذ

  !!".للصمِت .. ونخلَد�نحُن 

يبــWّن�الشــاعر�موقفــه�مــن�اللغــة�الشــعرية�الKــ�J. إن�عhقــة�الشــعر�بــا/جموع��ــي�عhقــة�مباشــرة

. يريــد�أن�تكــون�اللغــة�الشــعرية�مفهومــة�_�يشــو�Gا�الغمــوض�.يجــب�أن�تكــون�عليــه�القصــيدة

  .1964 ن و أوراق�الزيت�مجموعة�ي�" رباعيات"يؤكد�ذلك�أيضا�قول�درويش��ي�قصيدة�
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ُه�عن�ظهر�قلْب "
ُ
  أجمُل�-شعار�ما�يحفظ

�   قارْئ كلُّ

رْب 
ُ

  فإذا�لم�يشَرِب�الناُس�أناشيَدَك�ش

  ".خاطْئ قْل،�أنا�وحدَي�

لقــــد�كــــان�محمــــود�درويــــش�ع�ــــى�صــــوت�وطنــــه��؛يع;ــــ:�عــــن�هــــذا�vتصــــال�بــــWن�الشــــاعر�ووطنــــه

. ا/تــوازن�بــWن�ذات�الشــاعر�وذات�شــعبهوكانــت�قصــائده�التعبWــ:�الشــعري�ا/تــوازي�و . ا/حاصــر

ا��ـــي�الخطـــاب�ا�أساســـيً ا�إNـــى�ظـــاهرة�شـــعر�ا/ناســـبات�أو�ا/هرجانـــات،�الKـــ�Jكانـــت�من;ـــ:ً نشــW:�أيًضـــ

،�-مر�الذي�قد�يسهم��ي�الخطاب�مرحلة�Gتصالالسيا�JÁÂلÊقلية�العربية��ي�إسرائيل،��ي�

الـذوات�الفاعلـة��ـي�حركـة�التـاريخ،�ا/باشر�rن�الحدث��ي�اللحظة�التاريخية�هو�ا/سيطر�ع�ى�

فــا/عجم�الشــعري�. ومــن�ثــم�اتســم�الخطــاب�الشــعري�با_نفعــال�أو�بــرّد�الفعــل��ــي�الغالــب�منــه

إن�الهاجس�-سا�JÁÂللشاعر��ي�. يكاد�_�يبتعد�عن�طبيعة�-رض�ومفردات�الصمود�والبقاء

يــة�والتقريريــة�وســيلة�الحفــاظ�ع�ــى�البقــاء،�وللتعبWــ:�عــن�هــذه�الرســالة�_�بــّد�أن�تكــون�الوعظ

�خhلها�الشاعر�رسالته
ّ

  . يبث

أن�يطالـــب�بالنقـــد�ا/وضـــو�ي��1969 مرحلـــة�Gتصـــاللكـــن،�ذلـــك�لـــم�يمنـــع�درويـــش��ـــي�أواخـــر�

  .1969" أنقذونا�من�هذا�الحب�القاJÁÂ"لشعر�ا/قاومة�أو�النقد�الجماNي،��ي�مقولته�الشهW:ة�

�مرحلــة�Gتصـــالت�الشــعرية�عنــد�درويــش��ــي�إذا�نظرنــا�إNــى�عنــاوين�ا/جموعـــا. دyلــة�العنــوان -3

عصــــاف,-�بــــل�: وجــــدناها�تتصــــل�اتصــــا_�مباشــــرا��ــــي�معظمهــــا�بواقــــع�الشــــاعر�-يــــديولو²ي�مثــــل

،�1967 آخـــر�الليـــل،،�1966،�عاشــق�مـــن�فلســط,ن،�1964،�أوراق�الزيتـــون ،�1960،�أجنحــة

ل�مجموعــة�كــذلك�إذا�نظرنــا�إNــى�عنــاوين�القصــائد��ــي�كــ. 1970 العصــاف,-�تمــوت�"ــي�الجليــل،

أوراق�ففــــــي�مجموعــــــة�. نجــــــد�هــــــذا�vتصــــــال�بــــــWن�الــــــذات�وا/جمــــــوع،�وتغليــــــب�ا/جمــــــوع�علGRــــــا

،�"رســـالة�مـــن�ا/نفـــى"،�"ا/ـــوت��ـــي�الغابـــة"،�"وعـــاد��ـــي�كفـــن"،�"مرثيـــة: "نجـــد�القصـــائد�الزيتـــون 

نجـد��عاشـق�مـن�فلسـط,نو�ـي�مجموعـة�". بطاقـة�هويـة"،�"الرباط"،�"البكاء"،�"عن�الصمود"
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شـــــــهيد�"،�"أغـــــــاني�-ســـــــW:"،�"صـــــــوت�وســـــــوط"،�"ا/غ©ـــــــJ"،�"شـــــــق�مـــــــن�فلســـــــطWنعا: "القصـــــــائد

آخــــر�و�ــــي�مجموعــــة�". �ــــي�انتظــــار�العائــــدين"،�"وشــــم�العبيــــد"،�"برقيــــة�مــــن�الســــجن"،�"-غنيــــة

ا/ــــوت�"،�"مغ©ـــ�Jالــــدم"،�"ك;ــــ:�-ســــW:"،�"مـــوال"،�"وعـــود�مــــن�العاصــــفة: "نجــــد�القصــــائد�الليـــل

،�"حنWن�وغضب"،�"السجWن�والقمر"،�"ع�ى�-بوابعيون�ا/وتى�"،�"48القتيل�رقم�"،�"مجانا

العصـــافW:�: "نجـــد�القصـــائد�العصـــاف,-�تمـــوت�"ـــي�الجليـــلو�ـــي�مجموعـــة�". رد�الفعـــل"،�"وطـــن"

من�الواضح�أن�العنوان�". _�جدران�للزنزانة"ال�JKتحمل�ا/جموعة�اسمها�و" تموت��ي�الجليل

حن��ي�ا/حور�-سا��JÁÂي�هذه��ي�معظمه�شفاف�يحيل�إNى�عhقة�الذات�با/جموع�حيث�الن

  .القصائد

،�و�ـــي�مرحلـــة�بينّيـــة�تكمـــن�فGRـــا�"Gنتصـــال"مرحلـــة�أســـمGRا��1983-1970ا/رحلـــة�الثانيـــة��1.5.3 

ا�حضــور�ضــمW:�جماعــة�ا/تكلمــWن�ع�ــى�الخطــاب�بعــض�مــن�ممWــªات�ا/رحلــة�-وNــى�وخصوًصــ

ر�الشـاعر��ـي�هـذه�لكـن،�طـوّ . الشعري،�وما�يz:ّتب�عن�ذلك�من�انعكاس�ع�ـى�مسـتوى�الشـكل

ا/رحلــة�أســلوبه،�وتطــورت�د__ت�شــعره�منفتحــة�ع�ــى�د__ت�أوســع�مــن�تلــك�ا/حصــورة��ــي�

البعـــد�-يـــديولو²ي،�كمـــا�اكتســـبت�إحــــا_ت�الشـــاعر�إNـــى�التـــاريخ�والـــدين�و-ســــطورة�و-دب�

يمكــــن�. أصـــبح�نصــــه�الشــــعري�مليًئــــا�باÝشـــارات�-ســــلوبّية�والتناصــــية. والحضـــارة�زخًمــــا�أك;ــــ:

يبدو�أن�. hحظة�تأثW:�الرموز�من�الحضارة�ا/سيحية�والGRودية��ي�هذه�الفz:ة�بوضوح�_فتم

rن�vبتعـــاد�عـــن�-رض�طـــّور�عنـــد�. خـــروج�الشـــاعر�مـــن�إســـرائيل�قـــد�ســـاهم��ـــي�هـــذا�التطـــور 

مــــــا�نجــــــده�
ّ
الشـــــاعر�مفهــــــوم�الرؤيــــــا�واستشـــــراف�الحــــــدث،�كمــــــا�طـــــّور�مفهــــــوم�ا/نفــــــى�الـــــذي�قل

إن�التقـاءه�الحـر�بالحضـارة�العا/يـة�والعربيـة�تـرك�أثـًرا�ع�ـى�. آخـر�متطورا�ومركبـا�عنـد�شـاعر 

بعـد�خـروج�درويـش�. تجربته�الشعرية،�وجعله�يتفاعل�مع�مكونات�الحضارتWن�تفاع�hخhقـا

مــــن�إســــرائيل�وبدايــــة�التفاتــــه�إNــــى�جماليــــة�نصــــه�الشــــعري�نhحــــظ�نوعــــا�مــــن�الzــــ:دد��ــــي�هــــذه�

طّورهـــا�درويـــش��ـــي�ا/رحلـــة�الثالثـــة�تكمـــن��ـــي�هـــذه��فالذاتيـــة�الKـــJ. ا/رحلـــة،�وكأنـــه�كـــامن�فGRـــا

ا/رحلــة�مــن�خــhل�ابتعــاده�بشــكل�تــدري�ي�و_فــت�عــن�صــيغة�الــنحن�وصــوت�ا/جمــوع،�وقــد�

يكون�التوجه�إNـى�الحبيبـة��ـي�هـذه�ا/رحلـة�نقطـة�تحـول�موضـوعاتي�نحـو�الذاتيـة�ع�ـى�الـرغم�



 حس,ن�حمزة  الكnم�محمود�درويش،�ظnل�ا<ع�¨�وحرير 

 429 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

قلتـــه�مجلـــة�الجديـــد�عـــن��ـــي�لقـــاء�مـــع�درويــش�ن. مــن�احتمـــال�تأويـــل�الحبيبـــة�بــاrرض�والـــوطن

ـ:" مجلة�ºداب�يقول  øن�القـراء�لعلك�_�تعرف�أن�سوء�التفـاهم�الـذي�أريـده�أن�يكـون�وديWا�بـ

وذلـك�أمـر�خطWـ:�يسـبب�. �ي�بلدي�وبي©J،�أخذ��ي�التحول�إNى�خhف�قد�يأخذ�شـكل�القطيعـة

ى�مــن�قــول�_�يخفــ". الكثWــ:ون�مــن�القــراء�قــالوا�Nــي�أGØــم�كفــوا�عــن�قراءتــي. Nــي�أحزانــا�حقيقيــة

مـــن�. مرحلـــة�Gنتصـــال�ـــي��درويـــش�أن�الصـــراع�بـــWن�صـــيغة�-نـــا�والـــنحن�بكـــل�د_ل�Gمـــا�ج�ـــيّ 

  :مªWات�هذه�ا/رحلة

�الرمز -1 �توظيفه�. فاعلية �من �يكثف �درويش �الشاعر�محمود �أن �الكمون �مرحلة ��ي نhحظ

� �مجموعة ��ي �ذلك �نجد �ورموزا �أقنعة �له �خلق �أو��yأحبك،للرمز�وقد �ي��1972 أحبك

" �ي�قصيدة��1977 أعراس،و�ي�مجموعة�". سرحان�يشرب�القهوة��ي�الكفاتW:يا" ة�قصيد

:zالزع� �رمزً ". أحمد �م�Gما �جعل �الفلسطي©Jإذ �للبطل ��ي�. ا �ا/كان �جغرافية �من �وجعل كما

 .له�مثل�الب�:�والخروبةذاتية�ا�طفولته�رموًز 

ا/رحلـة�أدركنـا�نوعـا�مـن��إذا�نظرنا�إNى�عنـاوين�ا/جموعـات�الKـ�Jتشـملها�هـذه. دyلة�العنوان -2

 حبي|ـ��تـZxض�مـن�نومهـا،: الرمز�ع�ى�-رض�وع�ى�الحبيبـة�الرمزية�وعدم�ا/باشرة�فقد�يدّل 

. 1977 أعـراس،�1975،�تلك�صور¾Zا�وهذا�انتحار�العاشـق،�7�،1973محاولة�رقم�،�1970

هـذا�الخـروج�قـد�. 1970قد�يكون�سبب�ذلك�خـروج�الشـاعر�مـن�إسـرائيل�وتوجهـه�إNـى�مصـر�

مرحلـــــــة�ا�vبتعـــــــاد�عـــــــن�آليـــــــات�الخطــــــاب�الشـــــــعري�الKـــــــ�Jاســـــــتعملها�درويـــــــش��ــــــي�ع©ــــــ�Jمجـــــــازً ي

ع�ـى�الـرغم�. :ت�رؤيتـه�وابتعـد�عـن�الرؤيـة�ا/اركسـية�الKـ�JمWـªت�مرحلتـه�-وNـىفتغWّـ. Gتصال

لذلك�أطلقنا�ع�ى�هذه�. من�ذلك�هناك�قصائد�ما�زالت�لها�عhقة�مباشرة�مع�ا/رحلة�-وNى

�ــي�ا/رحلــة��Gتصـال�وGنفصــالف«ـ�Jا/رحلــة�البينيــة�الKـ�Jتجمــع�بــWن�. ن ا/رحلـة�اســم�الكمــو 

كتابــــة�ع�ـــى�ضــــوء�"�ـــي��حبيب|ـــ��تــــZxض�مـــن�نومهــــانجـــد�هــــذه�القصـــائد��ــــي�مجموعـــة�. الثالثـــة

عائــــد�إNــــى�: " نجــــد�ذلــــك��ــــي�القصــــائد�أحبــــك�أو��yأحبــــكو�ــــي�مجموعــــة�. "ـرالجســــ"،�"بندقيــــة

: " �ــي�القصـــائد�7مجموعــة�محاولـــة�رقـــم�و�ـــي�". تلــةا/دينـــة�ا/ح" ،�"،�قتلــوك��ـــي�الــوادي"يافــا

  ".قصيدة�-رض"  أعراس�و�ي�مجموعة". عودة�-سW:" ،�"ال¯ªول�من�الكرمل
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وهـــو�جـــزء�مـــن�تحـــول�. الـــدي©�Jو-ســـطوري��ـــي�هـــذه�ا/رحلـــة�بشـــكل�_فـــت�توظيـــف�التنـــاص  -3

 .،�باعتبار�التناص�آلية�أسلوبية�غW:�مباشرةدرويش�من�ا/باشرة�إNى��يحاء

إذا�كانـــت�-يـــديولوجيا�ا/باشـــرة�بمعناهـــا�ا/اركÔـــ�JÁتطÑـــى�ع�ـــى�. �يـــديولوجيا�غ,ـــ-�ا<باشـــرة -4

ــت��ــي��مرحلــة�Gتصــال
ّ
ــت�محلهــا�-يــديولوجيا�القوميــة،�مرحلــة�GنتصــالفإGØــا�قل

ّ
،�وقــد�حل

،�حبيب|ـ��تـZxض�مـن�نومهـامـن�مجموعـة�" الرجل�ذو�الظل�-خضر: " قد�يؤكد�ذلك�قصيدة

 :عبد�الناصروفGRا�يرثي�جمال�

  وأنَت�وعدت�القبائْل "

  برحلة�صيف�من�الجاهلية

  وأنت�وعدت�السhسل

 
ْ
  بنار�الزنود�القوية

  وأنت�وعدت�ا/قاتل

 
ْ
  ".بمعركة�ترجع�القادسية

أحبـــك�أو���yـــي�مجموعـــة�. يحـــاول�درويـــش�التخفيـــف�مـــن�حـــدة�الخطابيـــة�والوعظيـــة�وا/باشـــرة�

  :رويش�مع�ثيمة�الوطن�تعام�hغW:�مباشريتعامل�د" يوميات�جرح�فلسطي©J"�ي�قصيدة��أحبك

" 
ْ
 عاِلُم�ºثار�مشغول�بتحليل�الحجارة

  -ساطW:إنه�يبحث�عن�عينيه��ي�ردم�

  :لكي�يثبت�أني

  !عابر��ي�الدرب�_�عينWن�Nي

 
ْ
  !_�حرف��ي�سفر�الحضارة

  وأنا�أزرع�أشجاري،�ع�ى�مه�ي،

J©أغ�Jوعن�ح�."!  

. والتاريخ،�بل�يشـW:�إNـى�ذلـك�بطريقـة�غWـ:�مباشـرة�فالشاعر�_�يع;:�مباشرة�عن�عhقته�بالوطن

وهــو�يقــارن�بــWن�عــالم�ºثــار�الــذي�يبحــث�جاهــدا��ــي�ب�ــ:�-ســاطW:�ليؤكــد�حاضــره�بينمــا�الشــاعر�



 حس,ن�حمزة  الكnم�محمود�درويش،�ظnل�ا<ع�¨�وحرير 
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إن�عمليـة��نشـاد�والـزرع�لهمـا�د_لـة�. يرّد�ع�ى�ذلـك�بz:يـث�وأنـاة،�يغ©ـ�Jللحـب�ويـزرع�-شـجار

  .الوجود�ا/ادي�وا/عنوي�ا/تجذر��ي�ا/كان

،�وأقصــــــــد�بــــــــذلك�أن�الشــــــــاعر�مرحلــــــــة�GنفصــــــــالأســــــــمGRا�): 2008-1983(ا/رحلــــــــة�الثالثــــــــة��1.5.4

قــد�يكــون�. ا�وبشــكل�واضـح�وواع�عــن�الخطــاب��يـديولو²ي�ا/باشــر��ــي�شـعرهانفصـل�تــدريجيً 

ســببا��ــي�خيبــة�أمــل�الشــاعر��ــي�القوميــة�العربيــة�الKــ�Jآمــن��Gــا��ــي��1982الخــروج�مــن�بWــ:وت�

سجل�: لم�أدرك�أن©�Jكنت��ي�حاجة�rن�أقولها�هنا��ي�بW:وت:" قول�درويشي. ا/رحلة�الثانية

لقـد�انفصـل��.!"هل�يقول�العربـي�للعـرب�أنـه�عربـي؟�يـا�للـزمن�ا/يـت،�يـا�للـزمن�الÃـي. أنا�عربي

�:Wنحـــن"عـــن�الضـــم "�:Wـــى�الضـــمNـــى�الذاتيـــة"أنـــا"وبـــدأ�بـــالعودة�إNلتفـــات�إvأي��، . ّWن�درويـــش�يبـــ

لقــد�اعتــادت�-وســاط�:" اÂــ�JÁبــاrدبي�بقولــه��ــي�أكــ:�مــن�موضــعأيضــا�موقفــه�مــن�ربــط�السي

-دبيــــــة�العربيــــــة�أن�تطــــــرح�ســــــؤال�الشــــــعر��ــــــي�ســــــياق�الحــــــرب�ا/ندلعــــــة،�اســــــتجابة�للراســــــب�

الثقـــــا�ي�فينــــــا�الــــــذي�يــــــربط�صــــــيحة�الحــــــرب�بحماســـــة�الشــــــعر،�باعتبــــــار�الشــــــاعر�معلقــــــا�ع�ــــــى�

أيــن�القصــيدة؟�لقــد�: يقولــون �ــي�كــل�معركــة�. -حــداث،�حاضــا�ع�ــى�الجهــاد�أو�مراســ�hحربيــا

أمـا�" يقـول�و . اختلط�مفهوم�الشعر�السيا�JÁÂبمفهوم�الحدث،�معزو_�عـن�السـياق�التـاريùي

hومــــن�هنــــا�فإننــــا�:" ويقــــول ". ســــجل�أنــــا�عربــــي: مــــن�دليــــل�آخــــر�ع�ــــى�ا/قاومــــة�ســــوى�القــــول�مــــث

 ". مطالبون�كشعراء�فلسطينيWن�أن�نكف�عن�التحليق�بجناح�القضية�وحدها

رويــــش��ــــي�هــــذه�ا/رحلــــة�أحياًنــــا�دور�الطفــــل�عائــــًدا�إNــــى�ا/اÚــــ�JÁالطفــــوNي،�مثلمــــا�يــــتقّمص�د�

تحـــول�شـــعر�درويـــش�إNـــى�. 1995،�<ـــاذا�تركـــت�الحصـــان�وحيـــًداانعكـــس�ذلـــك��ـــي�مجموعتـــه�

تجربة�قوامها�التناص�كمظلة�أسلوبّية�ع�ى�خhف�ا/رحلـة�-وNـى،�حيـث�كـان�التنـاص�جـزًءا�

قهـــــا
ّ
مـــــّر�الشـــــاعر��ـــــي�هـــــذه�ا/رحلـــــة�بتحـــــول�ع�ـــــى�ا/ســـــتوى�. ثانويـــــا�مـــــن�تكـــــوين�القصـــــيدة�وتخل

وع�ـى�ا/سـتوى�الـذاتي�. بدأ�يـرى��ـي�قضـية�شـعبه�جرًحـا�يتجـاوز�ا/حليـة�إNـى�العا/يـة. الجما�ي

فقد�مر�الشاعر�بتجربة�ا/وت�السريري�مما�اضطره�أن�يعود��ي�أشعاره�إNى�مرحلة�الطفولـة�

وت�مركزًيــــا��ــــي�شــــعره،�وخصوًصــــا��ـــــي�وإNــــى�أســــئلة�الحيــــاة�وا/ــــوت،�حيــــث�أصــــبح�موتيـــــف�ا/ــــ

 :،�حيث�يتضح�هذا�vنفصال2000،�جدارية�محمود�درويشمجموعته�
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ن«J! فيا�َمْوُت "
ُ
  انتظرني�ريثما�أ

  تدابWَ:�الجنازة��ي�الربيع�الَهّش،

  حيث�ُولدُت،�حيث�سأمنع�الخطباء

  من�تكرار�ما�قالوا�عن�البلد�الحزين

  ُصُمود�التWِن�والزيتوِن��ي�وجه

  ."وجيِشِه �الزمان

  :من�مªWات�هذه�ا/رحلة

نhحـــــظ�أن�معظـــــم�عنـــــاوين�ا/جموعـــــات��ـــــي�هـــــذه�ا/رحلـــــة،�_�يتصـــــل�اتصـــــا_�. دyلـــــة�العنـــــوان -1

åــــي�،�1986 ورد�أقــــلنجــــد�ذلــــك��ــــي�مجموعــــة�. مباشــــرا�بــــا/جموع�مــــن�حيــــث�ا/عجــــم�الشــــعري 

نhحــظ�كــذلك�. 2005،�كزهــر�اللــوز�أو�أبعــد،�1999،�ســرير�الغريبــة،�1986 أغنيــة�åــي�أغنيــة،

،�1995 <ــاذا�تركــت�الحصــان�وحيــدا،توظيــف�تقنيــة�الســؤال�و-ســلوب�الطل�ــ��Jــي�مجموعــة�

 .مما�يؤكد�الذاتية�أيضا��y2004تعتذر�عما�فعلت،�و

ا�معينـــا��ـــي�طـــول�الســـطر�الشـــعري،�نhحـــظ��ـــي�ا/رحلـــة�-وNـــى�والثانيـــة�قصـــرً . الســـطر�الشـــعري   -2

يمكـــــن�أن�نشـــــW:�إNـــــى�. اطويـــــل�نســـــبيً �نhحـــــظ�أن�الســـــطر�الشـــــعري مرحلـــــة�Gنفصـــــال�بينمـــــا��ـــــي�

مجموعـــة�ورد�أقـــل�كمثـــال�ع�ـــى�ذلـــك�إذ�بلـــغ�طـــول�كـــل�قصـــيدة��ـــي�الـــديوان�عشـــرة�أســـطر�لهـــا�

و�ـــــي�رأيـــــي�أن�طـــــول�الســـــطر�الشـــــعري�يســـــهم��ـــــي�. طـــــول�متســـــاٍو�تقريبـــــا�ويـــــوÆي�بالشـــــكل�النـــــ:ي 

�وهــــو�محاولـــــة�مـــــن .تخفيــــف��يقـــــاع��ــــي�القصـــــيدة،�ومــــن�ثـــــم�يســـــهم��ــــي�تحويلهـــــا�عــــن�ا/باشـــــرة

حــــــاول�. الشـــــاعر��ــــــي�خلــــــق�التــــــوازن�بـــــWن�تاريخيــــــة�قصــــــيدة�التفعيلــــــة�وإمكانيـــــات�قصــــــيدة�النــــــ:

بأGØــا�_�تخضــع�لشــروط��القــارئ ا�أحيانــا�درويــش��ــي�مرحلتــه�-خWــ:ة�أن�يكتــب�القصــيدة�موهًمــ

 .الوزن

العديـــد�مـــن�القصـــائد�الطويلـــة��مرحلـــة�Gنفصـــالكتـــب�درويـــش��ـــي�. ك.ـــ-ة�ا<طـــوyت�الشـــعرية -3

تســهم�هــذه�ا/طــو_ت��ــي�عــرض�. -وNــى�الKــ�Jخلــت�مــن�هــذا�النــوع�مــن�القصــائدبعكــس�ا/رحلــة�

باســـتثناء�. ا/ضـــمون�الشـــعري�بشـــكل�مفصـــل،�ومـــن�ثـــم�يخفـــف�هـــذا�التفصـــيل�مـــن�الخطابيـــة
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مـن��الفلسـطي©JالKـ�Jكانـت�ردة�فعـل�للخـروج��1983 مـديح�الظـل�العـاlي،الدرامية�الغنائية��ـي�

نجـد�. ي�ثيماتـه�الشـعرية�ممـا�يزيـد�مـن�عنصـر�الذاتيـةكما�يساعد�الشاعر�ع�ى�التأمل��ـ. بW:وت

و�ــــــي�. 1990،�أرى�مــــــا�أريــــــد�ــــــي�مجموعــــــة�" مأســــــاة�ال¯ــــــ:جس�ملهــــــاة�الفضــــــة"ذلــــــك��ــــــي�قصــــــيدة�

 .2002،�حالة�حصارو�ي�. 2000،�جدارية

الشـــــكل�الحـــــواري��ــــــي�العديـــــد�مـــــن�القصــــــائد��مرحلـــــة�Gنفصــــــاليغلــــــب��ـــــي�. توظيـــــف�الحـــــوار -4

�yتعتـــذر�عمـــا�و. 1995،�<ـــاذا�تركــت�الحصـــان�وحيــداعـــة�وا/جموعــات�كمــا�نhحظـــه��ــي�مجمو 

والحوار��ي�-ساس�تقنية�سردية�تسهم��ي�تخفيف��يقاع�الخار²ي�للقصيدة،�. 2004فعلت،�

 . نحو�رؤيا�هادئة�وعميقة

إن�توظيـــــف� .�ــــJإضـــــافة�إNــــى�تنــــاص�العلـــــم�-جن .الـــــدي©�Jو-ســــطوري�بكــــ:ة�توظيــــف�التنــــاص -5

ا،�التخفيف�مـن�الغنائيـة�عنـد�درويـش،�ذلـك�أن�التنـاص�هـو�التناص�كوسيلة�فنية�يع©�Jأيض

) ع;ـــ:�نوعيـــة(تعبWـــ:�غWـــ:�مباشـــر�عـــن�الحـــدث،�كمـــا�أن��حـــا_ت�إNـــى�نصـــوص��ـــي�معظمهـــا�ن:يـــة�

يســهم��ــي�تخفيـــف�الخطــاب�ا/باشـــر،�إذ�إن�مثــل�هــذه�التناصـــات�بحاجــة�إNـــى�ســW:ورات�قـــراءة�

 .متعاقبة�للوصول�إNى�ا/ع©�a-دبي

� �اللجوء �يبدو�أن ��ي��الرمز�الدي��إNى J©الدي� �النص �rّن �القارئ �مع �حوارية �عhقات يقيم

�يستطيع�الشاعر�من�خhل�التناص� مجمله�بنية�أساسية��ي�ثقافة�القارئ�العربي،�ومن�ثمَّ

   .القارئ rنه�ينطلق�من�قاعدة�مشz:كة�بينه�وبWن�الدي©�Jأن�يقّدم�رسالته�بصورة�أفضل�

�نص ��ي �الدينية �الرموز �درويش �الثhثةوظف �-ديان �من �الشعري �كلها�. ه �بأGØا �ذلك ي;:ر

�J©ده،�فا/سيح�هو�مواطن�فلسطيhمّرت�بب�JKده�وقد�روت�جميع�الحضارات�الhقامت��ي�ب

 
ً
�أو_ �نظره �ا/سيحية�. �ي �الرموز �مع �تعامله �أن �يرى �فإنه �الرموز �مع �التعامل �ناحية �من أما

 øودية�أك:�حرGRا�من�تعامله�مع�الرموز�� والJهو�حتم�Jم�الرسمhن��سr�،ميةhم��؛سhسÝفا

  _�يسمح�بعhقة�حّرة�تجاه�-نبياء

كما�أّنه�استطاع�منذ�بداياته�أن�يقرأ�ا/زامW:�ونشيد��نشاد�وسفر�الخروج�وسفر�التكوين�

  .باللغة�الع;:ية�ومz:جمة،�فكانت�رافًدا�لثقافته
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ا��ي�نسيج�م،�لك�Gا�لم�تشكل�أساًس أما�بالنسبة�لÊسطورة�فقد�نجح��ي�توظيفها�بشكل�عا

القصيدة،�خصوًصا��ي�ا/رحلة�-وNى�من�شعره،�إذ�جاء�التناص�-سطوري�مركًبا�واحًدا�من�

�-سطورة �خhله �من �تتحرك �الذي JÁÂسا-� �ا/حور �يكن �ولم �القصيدة �ذلك�. مركبات يؤكد

�و  �تموز ف
ّ
�وظ �فقد �ا/رحلة، �هذه ��ي �-سطورية �الرموز �استعرضنا �ما �وطروادة�إذا عوليس،

�الد_لية� �بني�Gا �-ساطW:��ي �هذه �بWن �يجمع �الذي �القاسم�ا/شz:ك �يبدو�أن �كما والسندباد،

  . العميقة�هو�البعث�والنفي�والفقد

 ا/رحلة �ي -حيان بعض و�ي -وNى، ا/رحلة �ي -سطوري التناص توظيف إن القول  يمكن

 نhحظ درويش شعر �ي -سطورة لتوظيف -فقي التطور  ومع بسيط، توظيف هو الثانية،

 اهتم درويش أن كذلك يhحظ. الثالثة ا/رحلة �ي خصوًصا -سطوري، للتناص عمودًيا تطوًرا

 -مومة ومفهوم جهة من الذاتية ذلك يؤكد. با/رأة ا/تعلق -سطوري بالتناص ا/رحلة هذه �ي

 أن وجدنا والثالثة -وNى ا/رحلة بWن اقارنّ  فإذا. ثالثة ناحية من الحب ومفهوم أخرى  جهة من

 ا/باشرة حيث "الشعري  الخطاب ذكورية" تسميته يمكن ما إNى تنتمJ -وNى ا/رحلة

 أنثوية" فنhحظ الثالثة ا/رحلة �ي أما العالية، الن;:ة ذات ا/باشرة والرسالة والتقريرية

 و�ي ا/رأة، مع تتعالق اصيةتن أسطورية رموز  توظيف �ي ذلك يتج�ى كما "الشعري  الخطاب

  . الغريبة سرير مجموعة �ي وخصوًصا _فت، بشكل الحب موضوعة ظهور 

�_� J©الفلسطي� �السياق ��ي �مركباته �بكل �استحضار�التاريخ �أن �إNى ��شارة �يمكن كذلك

�شرعنة� �د_لة �يحمل �قد �بل �vستحضار، �لهذا �والشك�ي �الجانب�الجماNي �ع�ى يقتصر�فقط

�الفلسطين �موتيًف الرواية �أصبحت JKال� �الفقد �حالة �إزاء �ا/عاصرية J©الشعر�الفلسطي� ��ي . ا

  .ينعكس�ذلك��ي�فقدان�ا/كان،�ونفي��نسان

 ذلك نعزو  قد. الثالثة ا/رحلة �ي العربية غW: -دبية الشخصيات إNى �حالة ك:ة يhحظ كما

 فرنسا وخاصة إسرائيل من خروجه بعد العالم �ي دول  عدة �ي الجغرا�ي درويش استقرار إNى

 إذ ا/رحلة، هذه �ي أساسية مªWة اعتباره يمكن مما شعره، ع�ى الذاتية تغليب وإNى جهة، من
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 ذاتي صوت إNى vتصال مرحلة �ي ا/جموع بصوت ا/شحون  الشعري  خطابه درويش يحول 

 .وإنساني عالمJ وربما

أقصــد�بــذلك�أن�درويــش��ــي��.مــن�شــعرية�الرؤيــة�إNــى�شــعرية�الرؤيــا�تحــّول�ا<عجــم�الدرويôــ�� -6

ا�كمــــا�تلتقطهــــا�عينــــه،�بينمــــا��ــــي�تعامــــل�مــــع�الثيمــــة�الشــــعرية�تعــــام�hحســــيً �مرحلــــة�Gتصــــال

كما�أن�التضاريس�الجغرافية�للمكان�كالب�:�والبيت�. تعامل�معها�ببصW:ته�مرحلة�Gنفصال

ة�وا/حجــــر�وا/عجـــــم�الفلســــطي©�Jكـــــا/وت�والشـــــهادة�والصــــمود�والســـــجن�اســــتقرت��ـــــي�الـــــذاكر 

وبرزت�بشكل�_فت��ـي�ا/رحلـة�-وNـى�والثانيـة�إNـى�حـد�كبWـ:�بينمـا�قلـت��ـي�ا/رحلـة��.الجماعية

�ـي�" وقصـيدة�. 1966،�عاشـق�مـن�فلسـط,ن�ي�مجموعـة�" إNى�أمي"قد�تكون�قصيدة�. الثالثة

 ":إNى�أمي" ففي�قصيدة�. ،�مثا_�ع�ى�ذلك�y 2004تعتذر�عما�فعلت،�ي�مجموعة�" بيت�أمي

�إNى� ميأحنُّ
ُ
 خ;�ªأ

  وقهوة�أمي

مي
ُ
  ..و/سة�أ

 
ُ
�الطفولة øوتك;ُ:��ي  

  يوًما�ع�ى�صدر�يوِم 

ُق�عمري�rني
َ

  وأعش

،   إذا�ُمتُّ

مي  
ُ
  !".أخجل�من�دمع�أ

�مثل� �حسية �وبد_لة JÁÔالح� �دائرة ��ي �يدور �نجده �القصيدة �معجم �إNى �نظرنا �إذا كذلك

". ارك،�حبل�غسيلا،�بتنور�نوشاحا،�بعشب،كعبك،�بخصلة�شعر،�بخيط،�وقودً : "-لفاظ

� �قصيدة ��ي �أمي"أما �بيت �درويش�" �ي �يحمله �إذ �الشعري �ا/عجم �توظيف ��ي �اختhفا نجد

  .القارئ د_لة�تتجاوز�ا/ع©�aالح�JÁÔدون�تأويل�من�

ي�ُصوَرتي�ترنو�إNيّ " ّمِ
ُ
  �ي�بيت�أ

�عن�السؤال
ُّ

  :و_�تكف
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نت،�يا�َضْيفي،�أنا؟
َ
أ

َ
  أ

]...[  

  يا�هذا،�أنا�ُهَو�أنت: قلت

  زَت�عن�الجدار�لكي�أرى لك©�Jقف

 
ُ

قِطف
َ
  ماذا�سيحدث�لو�رآني�الغيُب�أ

قِة�البنفسَج�باحz:اٍم 
َّ
َعل

ُ
  ...من�حدائِقِه�ا/

ما�ألقى�السhم،�وقال�Nي   :ُربَّ

ا
ً
�سا/   ...ُعدْ

  وقفزت�عن�هذا�الجدار�لكي�أرى 

  ما�_�ُيرى 

 
ْ
قيَس�ُعْمَق�الهاوية

َ
  ".وأ

�و  JÁÚبا/ا� �عhقته �الشاعر�يع;:�عن �أن �الواضح �أشبه�. الحاضر�وا/ستقبلمن والقصيدة

� �قصيدة ��ي �بينما �التأمل �من �أمي" بحالة �با/اJÁÚ" إNى �عhقته الحنWن�/ يع;:�الشاعر�عن

إذا�/ توظيفه�أسلوب�الشرط،�إذا�مت/ ما�يفتقده�ºن�بسبب�الحنWن،�وا/ستقبل/ والحاضر

  .بمادية�وحسية�مباشرة�،ما�رجعت

�در  �وظفها JKال� �و�شارات �للرموز �مطابقة،�كان �د_لة �الشعرية �مسW:ته �بداية ��ي ويش

ثّم�تطورت��وأحياًنا�كان�الرمز�مقحًما�ع�ى�النص،�ولم�يكن�جزًءا�أساسًيا��ي�مبناه�الجماNي

  . لتصبح�هذه�الرموز�بمرجعياGÀا�ا/ختلفة�لبنة�أساسية��ي�معمارية�القصيدة�الدرويشية

ص
ّ

  ملخ

لبارزين��ي�الشعر�العربي�ا/عاصر�عامة�و�ي�يعت;:�محمود�درويش�أحد�الشعراء�الفلسطينيWن�ا

وبســبب�التطـــور�ا/لمـــوس��ـــي�. الشــعر�الفلســـطي©�Jخاصـــة،�تتجـــاوز�تجربتــه�الشـــعرية�-ربعـــWن�عاًمـــا

ا�إNـى�مراحـل،�يمكـن�أن�نـرى�فيـه�صـدى�لتطـور�ا�وأيـديولوجيً كما�بّينـا��ـي�تقسـيم�شـعره�فنًيـ شعره،
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ة�ة،�-سطوريّ ة،�الدينيّ لرموز�و�شارات�التاريخيّ كمية�ا�إّن �ثّم . الشعر�العربي�ا/عاصر�بشكل�عام

  . تدّل�ع�ى�ثقافة�واسعة،�وع�ى�اتصال�مع�الثقافة�العربّية�و�نسانية�ة�ا/نتشرة��ي�شعرهو-دبيّ 

" -نـا"لقد�عكس�شعر�درويش�تجربة�شعبه�ع�ى�ا/ستوى�الجما�ي،�كمـا�أننـا�_�يمكننـا�فصـل�

كـان�الـنحن��مرحلـة�Gتصـالففـي�. إنمـا��ـي�لعبـة�التغليـب. هأو�الذات�وا/جمـوع��ـي�شـعر " النحن"و

  .كان�-نا�غالًبا�ع�ى�نصه�الشعري Gنفصال�غالًبا،�و�ي�مرحلة�

بدأ�الجانب�-يديولو²ي��ي�خطاب�محمـود�درويـش�با_نحسـار�منـذ�بدايـة�الثمانينـات��ـي�القـرن�

/ــــوت،�الصــــمود،�حــــب�-رض،�فاrيديولوجيــــة��ــــي�ســــياقها�ا/حــــّدد�ا/تمثــــل��ــــي�امتــــداح�ا. العشــــرين

الرثـــاء،�أو�القصـــيدة�الKـــ�Jتعت;ـــ:�رد�فعـــل�ســـريع�لحـــدث�سياÂـــJÁ،�بـــدأت��Gـــذا�ا/ع©ـــ�aبالتßhـــJÁ،�كمـــا�

انحسرت�الن;:ة�الخطابيـة�ا/باشـرة�ا/تمثلـة�جمالًيـا��ـي��يقـاع�السـريع�الحـاد�والـنفس�الـدرامي�إNـى�

  .ما�يمكن�تسميته�بخفوت��يقاع

  :مؤلفات�الشاعر

  :مود�درويش�الشعري نتاج�مح�-أ

  .1960مطبعة�كومرتسئيل،��:عكا�.عصاف,-�ب�nأجنحة - 

  .1964 ،مطبعة�vتحاد�التعاونية�:حيفا .أوراق�الزيتون  - 

 .1966 ،مطبعة�أوفست�الحكيم�:الناصرة .عاشق�من�فلسط,ن - 

 .1967 ،مطبعة�الجليل�:عكا .آخر�الليل - 

 .1970 ،دار�ºداب�:بW:وت .العصاف,-�تموت�"ي�الجليل - 

 .1970 ،دار�العودة�:بW:وت .ب|��تZxض�من�نومهاحبي - 

 .1972 ،دار�ºداب�:بW:وت. أحبك�أو��yأحبك - 

 .1973دار�العودة،�: م.د .7محاولة�رقم� - 

 .1975 ،دار�العودة�:،�بW:وتتلك�صور¾Zا�وهذا�انتحار�العاشق - 

 .1977 ،دار�العودة�:بW:وت�.أعراس - 

 .1983 ،دار�العودة�:بW:وت�.مديح�الظل�العاlي - 
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 .1984 ،دار�العودة�:بW:وت�.ار�<دائح�البحرحص - 

 .1986 ،دار�الكلمة�:بW:وت�.åي�أغنية،�åي�أغنية - 

 .1986 ،دار�العودة�:بW:وت�.ورد�أقل - 

 .1990 ،دار�الجديد�:بW:وت�.أرى�ما�أريد - 

 .1992 ،دار�الجديد�:بW:وت�.أحد�عشر�كوكبا - 

 .1995 ،رياض�الريس�:لندن�.<اذا�تركت�الحصان�وحيدا - 

 .1999رياض�الريس،��:بW:وت�.ريبةسرير�الغ - 

 .2000رياض�الريس،��:بW:وت�.جدارية�محمود�درويش - 

 .2002رياض�الريس،��:بW:وت�.حالة�حصار - 

 .2004رياض�الريس،��:بW:وت�.�yتعتذر�عما�فعلت - 

 .2005رياض�الريس،��:بW:وت�.كزهر�اللوز�أو�أبعد - 

 - �Ðأريد�لهذي�القصيدة�أن�تنت�y .وت:W2009 رياض�الريس،�:ب. 

 .1971دار�العودة،��:بW:وت�.ا/جلد�-ول �.ديوان�محمود�درويش�أو��عمال�الكاملة - 

 .1994دار�العودة،��:بW:وت�.ا/جلد�الثاني�.ديوان�محمود�درويش - 

  :نتاج�محمود�درويش�الن.-ي _ ب

  .1971دار�العودة،��:بW:وت�.عن�الوطن���ºء - 

بحاث،�منظمة�التحرير�مركز�- : م.د .وداعا�أZÓا�السnم... وداعا�أيZëا�الحرب - 

  .1974الفلسطينية،�

 .1976دار�العودة،��:بW:وت�.يوميات�الحزن�العادي - 

 .ت.منشورات�البلد،�د�:حيفا�.ب,-وت�فلسط,ن�الثورة - 

 .1987وكالة�أبو�عرفة،��:القدس ."ي�انتظار�ال�-ابرة - 

 .1987ا/ؤسسة�العربية�للدراسات�والنشر،��:بW:وت�.ذاكرة�للنسيان - 

 .1987دار�الكلمة،��:بW:وت�."ي�وصف�حالتنا - 
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 .1989عربسك،��:حيفا�.الرسائل�محمود�درويش�وسميح�القاسم - 

 .1991دار�توبقال،��:الدار�البيضاء�.عابرون�"ي�كnم�عابر - 

 .2006رياض�الريس،��:بW:وت�."ي�حضرة�الغياب - 

 .2007رياض�الريس،��:بW:وت�.ح,-ة�العائد - 

 .2008رياض�الريس،��:بW:وت�.أثر�الفراشة - 

  :مختارةمصادر�

  :كتب. جـــ

 ا/ؤسسة: عمان .درويش محمود شعر "ي اللغوية الدyyت تطور  .سعيد خضرة، بوأ −

  .2001 ،والنشر للدراسات العربية

 ،الوطنية الدار: نابلس .الشعرية درويش محمود مس,-ة "ي سلبية ظواهر .عادل -سطة، −

1996.  

 بيت: هللا رام .بأشعاره Zاوصلë درويش محمود جدارية القصيدة، أرض .عادل -سطة، −

  .2001 ،الشعر

 ،اللبنانية ا/صرية الدار: القاهرة .والثقافة الصمود شاعر درويش محمود .جمال بدران، −

1999.  

  .1991 ،العلمية الكتب دار: بW:وت .ا<حتلة �رض شاعر درويش محمود .حيدر بيضون، −

 للطباعة إيz:اك: اهرةالق .درويش محمود عند الشعري  الخطاب. فكري  محمد الجزار، −

  .2001 ،والتوزيع والنشر

مكتبة�كل�: حيفا�.مراوغة�النص،�دراسات�"ي�شعر�محمود�درويش .حمزة،�حسWن −

Áß�،ءJ2001.  

 عشر أحد" ديوان "ي وGنسجام Gتساق ثنائية الشعري  الخطاب تحليل .فتÃي الخوالدة، −

  .2006 ،أزمنة: عمان ."كوكبا

  .1995 ،الكرمل دار: عمان .والقضية عرالش درويش محمود .ساري  الديك، −
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 العلمية اليازوري  دار: عمان .درويش محمود شعر "ي التوراتي �ثر . أحمد عمر الربيحات، −

  . 2009 ،والتوزيع للنشر

− ،J1995 ن،.د: م.د .الغاضب الشاعر .أحمد الزع�.  

− ،Jدرويش محمود تجربة "ي الفعل لقراءة مدخل �بدا�ي الفعل مرجعيات .مهند الشع� 

  .2002 ،للطباعة الينابيع دار: دمشق .الشعرية

  .1999 ،الثقافة وزارة: دمشق .والصبار الزعF- ب,ن درويش محمود .إبراهيم محمد صالح، −

 ،والنشر للدراسات العربية ا/ؤسسة: بW:وت .درويش محمود شعر "ي التكرار .فهد عاشور، −

2004.  

 مؤسسة: عكا .درويش محمود عند الشعر ةطبيع "ي دراسة ا<جسم البناء .نعيم عرايدي، −

  .1991 ،-سوار

�نعيم − �درويش .عرايدي، �لشعر�محمود �التحتية �والبنية �كل�: حيفا�.الفلسفاريخية مكتبة

  .JÁß1994ء،�

 للدراسات العربية ا/ؤسسة: عمان .درويش محمود شعر "ي القصيدة بنية .ناصر ع�ي، −

  .2001 ،والنشر

  . 1987 ،الكتب عالم: بW:وت .الدرويشية <لحمةوا الشعر مسألة .أفنان القاسم، −

  .2009 ،السا»ي دار: بW:وت .درويش محمود شعر "ي ا<وت جماليات .السhم عبد ا/ساوي، −

  .2004 ،الفارابي: بW:وت .1982 - 1972 درويش محمود شعر "ي الغربة . أحمد مغنية، −

− ،JÁÂ2009 ،للنشر هدىال دار: قرع كفر .شعره "ي قراءات درويش محمود .فاروق موا.  

− ،JÁÔاب مجنون  .شاكر النابل-F1987 ،والنشر للدراسات العربية ا/ؤسسة: م.د .ال.  

 دار: بW:وت .درويش محمود شعر "ي ةوالسياسي الثقافية العو<ة تجليات .فؤاد نصرهللا، −

  .2007 ،العربي vنتشار

  .1971 الهhل، دار: القاهرة .2ط .ا<حتلة �رض شاعر درويش محمود .رجاء النقاش، −

 ،والنشر للكتب الريس رياض: بW:وت ،نفسه عRى يقع الغريب درويش محمود. عبده وازن، −

2006.  
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− ،aم يح�hنينوى : دمشق .درويش محمود الشاعر مع وقفة الضائع الحصان عودة .أح، 

2003.  

− Mansson, A. (2003), Passage to a new Wor(l)d, Exile and restoration in 

Mahmoud Darwish's writing. Stockholm: Uppsala Universitet 

  :ومجnت�مقاyت�"ي�كتب/ فصول   .د

 زيتونة" .درويش محمود عند الشعرية الصورة �ي التناJÁó ا/كون " .إبراهيم هشهش، أبو −

 ،والنشر للدراسات العربية ا/ؤسسة: بW:وت .درويش محمود شعر "ي دراسات ا<نفى،

1998. 167 - 188.  

 البدايات تفاؤل  من ا<قاومة أدب ".بندقية وعيوني ريتا بWن درويش محمود" .عادل ،-سطة −

 - 74. 1998 الثقافة، وزارة مطبوعات: الفلسطينية الوطنية السلطة :م.د. الZxايات خيبة إlى

85.  

 تفاؤل  من ا<قاومة أدب ".ال�Gايات وخيبة البدايات تفاؤل  درويش محمود" .عادل -سطة، −

 الثقافة، وزارة مطبوعات: الفلسطينية الوطنية السلطة: م.د .الZxايات خيبة lىإ البدايات

1998 .86- 97.  

 زيتونة ".الحديث الفلسطي©J الشعر �ي وتجليه الديناميكي الرمز مفهوم". جمال باروت، −

�درويش�ا<نفى، �شعر�محمود �"ي  والنشر، للدراسات العربية ا/ؤسسة: بW:وت .دراسات

1998 .45-75.  

 العربي الشعر" .درويش محمود - الz:اب" ،".درويش محمود - الزعz: أحمد". محمد يس،بن −

  .230-196�،227-194. 1996 توبقال، دار: البيضاء الدار .3 الحديث

�حسWن − �درويش". حمزة، �شعر�محمود ��ي �ا/وت �موتيف �ا/وت �مواجهة ��ي الع,ن� ".اللغة

  .104-68. 2005ف،�منشورات�مواق: الناصرة�.دراسات�أدبية�.الثالثة

�حسWن − �درويش". حمزة، �الشاعر�محمود �لقصيدة �د_لية �بنائية �مقاربة �أم، " .القصيدة

  .33-13. 2008الكلية�-كاديمية�العربية�للz:بية��ي�إسرائيل،�: حيفا�.مدارات
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 ا<نفى، زيتونة" .الد_لة وتصلبات للمرجعيات مقاربة الهدهد قصيدة". أحمد خريس، −

-153. 1998 والنشر، للدراسات العربية ا/ؤسسة: بW:وت .درويش مودمح رشع "ي دراسات

165.  

 ZÀاية "ي العربي الشعر" .دروي�JÁ نص مع ومغامرة التكوي©J النص تقنية". حسام الخطيب، −

  .96-69. 1997 والنشر، للدراسات العربية ا/ؤسسة: عمان .صالح فخري  تحرير .القرن 

 "ي أندلسية ظnل" .درويش محمود شعر �ي -ندلسيةو �سبانية الرموز ". إبراهيم خليل، −

    .36-11. 2000 ،العرب الكتاب اتحاد :دمشق. ا<عاصر �دب

 دار: بW:وت ،2ط .ا<فقودة الذاكرة ."العاشق انتحار وهذا صورGÀا تلك". إلياس خوري، −

  .º 1990 .242-248داب،

 مؤسسة: بW:وت. 3ط .الشعر نقد "ي دراسات ،".والرمز القصيدة سرحان". إلياس خوري، −

        .144-111. 1986 العربية، -بحاث

 الكلمة" .درويش محمود شعر �ي الحرية لظاهرة الف©J التجسيد مhمح" .أحمد درويش، −

  .95-71. 1996 الشروق، دار: عمان .وا<جهر

: دمشق .الشعر عربة خلف ".السرد تقنيات يستعW: الحديث الشعر". ثائر الدين، زين −

  .94-65 .2006 العرب، الكتاب اتحاد تمنشورا

 �سطورة" .درويش محمود للشاعر والz:اثي -سطوري vستحضار كيفية. "جمال سلسع، −

  .38-17. 1996 ا/عارف، مطبعة: القدس .الحديث الفلسطي�� الشعر "ي والF-اث

 ةا/ؤسس: بW:وت .و�سطورة �دب" .وجهان لÊسطورة: درويش محمود" .محمد شاهWن، −

  .102-85. 1996 والنشر، للدراسات العربية

 ب,ن ا<حRي الشعر تأويل "ي" .والحسية التجريد بWن درويش رباعيات. "صبÃي شحروري، −

  .59-43. 1995 الفاروق، دار: نابلس .الواقع واستنساخ ZÀوضه
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: نعما .وا<تخيل الس,-ة ".الشعر إطار �ي السW:ة وحيدا، الحصان تركت /اذا". خليل الشيخ، −

  .222-173. 2005 أزمنة،

 البنائية والتشكيnت النوعية �نماط نرسيس مرايا" .السW:ة قصيدة". حاتم الصكر، −

  .175-140. 1999 والنشر، للدراسات العربية ا/ؤسسة: عمان .الحديثة السرد لقصيدة

 "ي دراسات ا<نفى، زيتونة" .الشعرية درويش محمود تجربة تطور ". محمد ا/طلب، عبد −

  .106 -77. 1988 والنشر، للدراسات العربية ا/ؤسسة: بW:وت .درويش محمود عرش

  .170-105. 1988 الحداثة، دار: بW:وت .النص إضاءة. اعتدال عثمان، −

 "ي دراسات ا<نفى، زيتونة" .الفلسطي©J الشاعر وأزمة درويش محمود". دمحم عصفور، −

  .124 -107 .1998 والنشر، تللدراسا العربية ا/ؤسسة: بW:وت .درويش محمود شعر

 توبقال دار: البيضاء الدار .الشعري  القول  "ي" .درويش /حمود الزعz: أحمد". يم©a العيد، −

  .114-103. 1987 للنشر،

 الصباح، سعاد دار: الكويت. 2ط .�سئلة ثقافة" .عابر كhم �ي عابرون". هللا عبد الغذامي، −

1993. 32-84.  

 .ا<عاصرة الشعرية أساليب" .درويش محمود عند الشعراء مدينة تحو_ت". صhح فضل، −

  .º 1995 .141-171داب، دار: بW:وت

 الفلسطي�� �دب "ي نصية مقاربات ".الثانية وا/قاربة -وNى، ا/قاربة" .بسام قطوس، −

  .98-17. 2000 الجامعية، للدراسات حمادة مؤسسة: عمان .الحديث

 .القراءة اسF-اتيجيات" .الطويل ريتا شتاء" �ي ابوالغي الحضور  عhئق". بسام قطوس، −

  . 93-51. 1998 الجامعية، للدراسات حمادة مؤسسة: عمان

 العربية ا/ؤسسة: بW:وت .ا<نفى زيتونة" .الطفل ومكائد الشعر عن". محمد اليوسفي، −

  .43-31. 1998 والنشر، للدراسات
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− Neuwirth, Angelika. "Hebrew Bible and Arabic Poetry, Mahmoud Darwish's 

Palestine- from Paradise Lost to a Homland Made of Word." in Mahmoud 

Darwish Exile's Poet. Ed. Hala, Khamis, Nassar and Najat Rahman, U.S.A: 
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عرّي�ا<قاوم
ّ

  آمال�عواد�رضوان حصاة�من�هيكل�ميشيل�حّداد�الش
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عرّي�ا<قاوم
ّ

  حصاة�من�هيكل�ميشيل�حّداد�الش

  آمال�عّواد�رضوان

  .الّناصرة�ةولد�ميشيل�حّداد��ي�مدين�1919- 1-1

انوّية�1936
ّ
  .أن«�aدراسته�والث

  . ي�مدينة�الّرملة،�فغّزة،�فالقدس�فالّناصرة� ابتدأ�العمل��ي�الّتدريس�1937

1944�zرة�من�حيا�:ةعمل�ع�ى�تأسيس�فرقة�مسرح��ي�ف
ّ

قافّيةتمبك
ّ
ا�معرضً �م،�وأقاا/عاصرة�نا�الث

  . للّرسم

ّية�الّصحافة�ا/صرّية�با_نتساب،�وشهادة�تدريس�الفنون�الجميلة�1947
ّ
  . حصل�ع�ى�دبلوم�كل

عمل�محّرًرا��ي�فقد��ا/نابر�-دبّية�وال;:امج��ذاعّية،��ي�زمن�vنتداب�ساهم�بتحرير�بعض

ة�
ّ
 ،�ومحّرًر "الذخW:ة"مجل

ّ
رق�-دنىا��ي�برامج�دار��ذاعة�الفلسطينّية�ومحط

ّ
  . ة�الش

ة��1954
ّ
هرّية�ح�aK" ا/جتمع"أصدر�مجل

ّ
  .1979،�ثّم�جّددها�بعد�تقاعده�1959الش

�ا/و  �لتشجيع �-دبّية، �من�الورشات �عدًدا �أقام �والفّن، �الكتابة �حق�ي ��ي اّبة
ّ

�اهب�الش عمل�كما

ّية�عربّية��ي�الّناصرة"جمعّية�أصدقاء�مستشفى�الّناصرة"ع�ى�تأسيس�
ّ
  .،�وع�ى�إنشاء�كل

ة�م�أّسس�باْس �1955
ّ
  .أّول�رابطة�لشعراء�العربّية��ي�البhد�اا/جتمع�وكّتا�Gمجل

�بعن�1955 باب،
ّ

�الش عراء
ّ

�للش �شعرّية �أصدر�مجموعة �من �أّول ��ي�"وان �شعر�العربّية �من ألوان

�و  ".إسرائيل �ونور "أصدر�مسرحّية �من�" ظhم �ونشر�مجموعة �قعوار، اعر�جمال
ّ

�الش مع

  ".أقاصيص�من�هنا�وهناك"ا/ختارات�القصصّية،�تحت�عنوان�

ذي�أثار�اهتمام�الّنّقاد�"الّدرج�ا/ؤّدي�إNى�أغوارنا" ديوان�أصدر �1969
ّ
شر�العربّي،�وال

ّ
،�عن�دار�الن

  .قصائد�ن:ّية�وهو /حافل�-دبّية،�/واضيعه�الغنّية�وأسلوبه�الفّ©�Jّا/تمªWّ،�وا

شر�العربّي،�وقصائد�الّديوان�جميعها�تلªzم�" اقz:اب�الّساعات�و-ميال"أصدر��1972 
ّ
عن�دار�الن

  .الّتفعيلة

رق،�وجميع�القصائد�ن:ّية" ألف�ليلة�عصرّية"أصدر��1973
ّ

  . عن�دار�الش

ه�1974 ��منحتْ �برنامج�" أيوا"جامعة ��ي �اشz:اكه �بعد �-دبّية، �الّزمالة �شرف �شهادة -مريكّية

 ّJالعالم� ��1975. الكتابة �تسأل"أصدر�مجموعة �بWن�" أن �فيه �جمع �الحكيم، �مطبعة عن
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� �القصW:ة، �ال;:قّيات �والقصائد �الّتفعيلة، �وقصائد �الّن:ّية �أصدر�العديد�القصائد �أّنه كما

 :Wه�من�-دباءمن�قصص�-طفال�مع�غ .  

�الّسّيد"أصدر� 1976 �أGáّا �-ربعة�" هأنذا �رئيسّية، �أقسام �خمسة �من �تتكّون رق،
ّ

�الش ة
ّ
�مجل عن

-وNى�م�Gا�قصائد�ن:ّية�قصW:ة،�أّما�قصائد�القسم�الخامس�ف«�Jاستجhءات�غنائّية�مبنّية�

  .ع�ى�إيقاع�موزون 

�الفرح"أصدر� 1979 �أGáّا �أين �يضّم " إNى �دار�-سوار، �من��عن �وكثWً:ا �الّن:ّية، �القصائد بعض

  .قصائد�الّتفعيلة،�وعدًدا�من�القصائد�ال;:قّيات

باب"غّرة�ع�ى�جبWن�الّصبا"أصدر� 1979
ّ

  .  ،�مجموعة�شعرّية�لعدد�من�شعرائنا�ورّسامينا�الش

نبورّي "اشz:ك��ي�كتابة�مسرحّية��1982
ّ
�بنجاح��ي�مدارسنا�العربّية" مداس�الط   . ال�JKعرضتْ

  .عن�دار�ا/شرق " أرصفة�الحّرّية"أصدر� 1984

�-خرى "أصدر��1985 �الّناحية �قصW:ة،�" �ي �ن:ّية �قصيدة �وثhثWن ا øست� �يضّم �دار�ا/شرق، عن

� �قصيدة �ناصعة"باستثناء �صفحات،" أقدام � بخمس �لي�ى"وقصيدة �" إNى موزونة�وكلتاهما

رق�-دب
ّ

ة�الش
ّ
  .ّية�الفصلّيةتلªzم�الّتفعيلة،�كما�أنيط�به�رئاسة�تحرير�مجل

عن�دار�ا/شرق،�وانتخبته�رابطة�الكّتاب�و-دباء�الفلسطينّيWن��ي�" ملء�الّصمت"أصدر��1987

  .البhد�أّول�رئيس�فخرّي�للّرابطة،�بعد�اشz:اكه��ي�تأسيسها

عر�العالم�Jّروتردام��ي�هولندا�1988
ّ

  .اشz:ك��ي�مؤتمر�الش

  .شرق عن�دار�ا/" عودة�العاشق�إNى�أغواره"أصدر��1989

  .عن�مؤّسسة�ا/جتمع" القوارير"أصدر��1990

  .عن�رابطة�الكّتاب�الفلسطينّيWن" من�ذكرياتي"أصدر��1990

  .مطبعة�دار�ا/شرق / مراجع�عن�دائرة�الثقافة�العربّية" شاعر��ي�مرآة�الّنقد"أصدر��1992

قافة�العربّية�ومجلس�الفنون " نسيم��ي�طّيات�العاصفة"أصدر��1994
ّ
  . وºداب�عن�دائرة�الث

�الّنغم"أصدر��1996 �أجواء �والفنون "�ي قافة
ّ
�للث Jّع�

ّ
�الش �وا/جلس �العربّية قافة

ّ
�الث �دائرة �عن ، /

 . مطبعة�فينوس

قافة�العاّمة" أبحث�عن�حّرّيJK"أصدر��1997
ّ
 .مطبعة�الحكيم/ إصدار�مديرّية�الث
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Nد،�وترجم�شعره�إhعر�الحديث��ي�الب
ّ

ى�عّدة�لغات،�فحصل�يعت;:�ميشيل�حّداد�رائد�حركة�الش

ّية�وعا/ّية،�وقّدم�
ّ
ع�ى�عدد�من�الجوائز�-دبّية�والفّنّية،�واشz:ك��ي�ندوات�ومؤتمرات�أدبّية�محل

�شاعًرا� �سّتWن �rك:�من �شعرّيتWْن �وأصدر�مجموعتWْن عرية،
ّ

�الش �مجموعاGÀم عراء
ّ

�الش لكثW:�من

� شر�ا/عروفة
ّ
�دار�الن �بالع;:ّية �له �وأصدرتْ ا، øي

ّ
�همئوحادهكيبو "محل �قّدم�" تس �شعرّية، مجموعة

  ".تراكمات"لها�ال;:وفيسور�ساسون�سوميخ�بعنوان�

غة�والبناء��سلوب
ّ
  :والل

اعر�طه�محّمد�عRي
ّ

  ":االّدرج�ا<ؤّدي�إlى�أغوارن"تقديًما�<جموعة��1969عام� كتب�الش

�و-ب" �الّرؤيا �بWن ف
ّ
�تؤل JK

ّ
�ال �ا/عّ;:ة، �الحّية �الّصور �من �حشد �أمام �هنا �الفكرّية�أنت عاد

�متناسًقا
ø
hك�Jّ©ّ1"و�نسانّية،�فتجعل�العمل�الف.  

� �اللقد �الحوار، �كأسلوب �متنّوعة؛ �تعبW:ّية �الشاعر�أساليب �ا/ناجاة،�ّسرداستخدم �الخطاب، ،

ق��ي�فضاء�شاسع�
ّ
من�بلغة�ن:ّية�شعرّية�بعيدة�عن�الوزن�والقافية،�وباسz:سال�تداعيات�تحل

�ع�ى�خيال�خصب��ي�تركيب�عبارات�اّتكأ�أفكار�وخواطر�ومعان نة�با_ستعارات�وا/جازّية،�تْ
ّ
مبط

�:Wا،�تنوء�بإيماءات�تستثGÀمشحونة�بالّرمزّية،�تتضّمن�إيحاءات�مبتكرة�وإشارات�صادمة�بمفارقا

:اث�وا/وسيقا�وثقافته��نجيلّية�و-سطورّية�
ّ
zال�:Wا،�ولم�يتوان��ي�تجيGÀhالّدهشة�والغرابة�بتخّي

�صخب��و-لفاظ �خضّم ��ي �الّدوّي، �مكتومة �إنسانّية �بصرخات �تفجW:�الحروف ��ي عبّية،
ّ

الش

روف�الّصعبة�والّصوت�ا/قموع
ّ
  ! الكبت�والظ

ينبع�من�ثقافة�وذاك�نسيج�كّل�قصيدة�قائم�بذاته�متماسك�الخيوط�والعضوّية�بعمق�رؤيته،�

اعر�حّداد�الفكرّية�والوجدانّية�والفنّية،�فالّصور�تتhحق�مت
ّ

كة�الش
ّ

غة�مفك
ّ
سلسلة،�وقد�تبدو�الل

�أّن�أغواّرها�متعّددة�-بعاد�وا/ستويات�أو�م�Gافتة��ي�بعضها�أحياّنا،�
ّ
يكتنفها�غموض�شّفاف،�إ_

ا�واحًدا�متآلًفا�متناسًقا�بانسيابّية،� øن�الّد_لّية،�تحمل�نفًسا�شعريWتتواتر�وتتواشج�فيه�لغة�الحن

�aوحزن��ي�ال ًÁÂجن،�وتشيع�نغمة�أ
ّ

  .قلب،�بعزف�إبدا�ّي�راق�يصبو�إNى�قّمة�الحلم�بالوطنوالش

                                                 
قد�من�" الّدرج�ا/ؤّدي�إNى�أغوارنا"مقدمة�ع�ي،�طه�محمد�   1

ّ
  .152،�)1969ن،�.د: م.د(الشاعر�"ي�مرآة�الن
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�بhدنا،� ��ي �ا/ريرة �والّتاريخّية �الّسياسّية �-حداث �أهّم �ع�ى �عيان �كشاهد �حّداد اعر�ميشيل
ّ

الش

� �يحّفز�نراه �محz:ف �الّساخرة،�البو�ي �الهادئة ورّية
ّ
�الث �نزعته �صْوب �ويزحف �الحا/ة، حواس

�JKيبدو��ليؤّجج��ي�عWن�قارئه�الحاّدة�دهشة
ّ
وحشية�ثاقبة�الّتأويل،�من�خhل�تجلّيات�قصائده،�ال

عنفوان�حروفها�الّتثويرّية�هوًسا�جامًحا،�يع�aÁîتفكيك�شحناته�ا/كّبلة،�GØّrا�تستوعب�الكون�

متناهية
ّ
hبتناقضاته�ال .  

 "وسون�سوميخ��"ي�مقالته�اال�-وفيسور�سيقول�
ّ

�،"ادة�"ي�قصائد�ميشيل�حّد عريّ ا<,kات�الش

قة�"ي�كتاب�ا<
ّ
قد"وث

ّ
اعر�"ي�مرآة�الن

ّ
  :"الش

�تفّسر�جّو�" � �غW:�مفهومة، �أموًرا �الواحدة �القصيدة �قراءة �من �vن�Gاء �وبعد �الّسطور �بWن نلمح

�آيرونّية؟� ��ي �أم ،
ً
hفع� �حقيقّية �الّسذاجة �هذه �هل ساؤل،

ّ
�والت �الّتأّمل �إNى �وتدعونا الّسذاجة،

عرّية�أبعد�ما�تكون��وسرعان�ما�يّتضح�لنا�أّن�عالم�ميشيل�حّداد
ّ

ا�أبًدا،�وصيغته�الش
ً
ليس�بسيط

  1".عن�الّسطحّية

 "أحمد�حسن,ن�"ي�مقالته��ويقول 
ّ

  ": ادربع�"ي�شعر�ميشيل�حّد ات�� خصيّ الش

�JÁßء�" �rّي �ظهرك �تدير�له �أن �و_�تستطيع �ظهره، �شاعر�يدير�لك �حّداد �ميشيل �أّن �أعz:ف أنا

�ع�ى�سبيل�ا/كابرة�البلهاء�فقط
ّ
   2".يكتبه،�إ_

�أ �الحذر�وvرتياب، �حّوامة �إNى �تدخلك �تشويق، �كلمات �مجّرد هادات
ّ

�الش �هذه �كهوف��و ألعّل إNى

  حّل�ألغازها؟�لحّب�vستطhع��ي�vستكشاف�اسªzادة�

عرّية�الّضبابّية،�كثيفة�البواطن،�والّضوء�خافت؟
ّ

�أدغال�الّصور�الش
ّ

  كيف�للقارئ�أن�يستشف

                                                 
1 �� �سوميخ، �حّداد"ساسون �ميشيل �قصائد ��ي عرّية

ّ
�الش �"ا/ªWات �كتاب �من ،� قد،

ّ
�الن �مرآة و�ي��91الشاعر�"ي

  ).1983(،�4الكرمل�
خصّيات�-ربع��ي�شعر�ميشيل�حّداد"أحمد�حسنWن،�� 2

ّ
قدمن�كتاب�" الش

ّ
اعر�"ي�مرآة�الن

ّ
 ا<واكبو�ي��69 ،الش

  ).1989أيار�وحزيران�( 6.،�مج6- 5
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  :"الحياة�والخوف�من�ا<وت�حّب "ته�مقالخnصة�"ي� نعيم�عرايدييقول�

�وبعد�" �مهيار�الّدمشقي �أغاني aKّح� �شعره �كان �rدونيس، JKدراس� ��ي �به �أقنع �أن �حاولت �ما هذا

�شعًرا، سبة�/يشيل�حّداد،�فهو�شاعر�كبW:��ي�و�مجموعته�-وNى�مجّرد�تأّمhت�وليستْ
ّ
هكذا�بالن

�أّنه�لم�يستطْع�تجسيد�شاعرّيته�بقصائد�
ّ
عات�أعماقه،�إ_

ّ
تتفاعل�مع�القارئ�العربّي�ذات�الّتطل

�أّن�شيًئا�واحًدا�_�نستطيع�إنكاره،�هو�وجود�
ّ
�JKتبحث�عن�مع;:�لها،�إ_

ّ
وºمال�الخاّصة�به،�ال

اعرّية،�و�ي�تصلح�rن�تكون�قصائد�
ّ

مقاطع�كثW:ة��ي�قصائد�ميشيل�حّداد�ا/نثورة�مليئة�بالش

ة�ذات�أبعاد�عميقة
ّ
ابع�إّن�هاجس�ال"،�و"مستقل

ّ
خوف�من�ا/وت�هو�ا/حّرك�-ساJّÁÂ،�وهو�الط

  1".الغالب�ع�ى�شعر�حّداد

 . قال�دو 
ّ
  :طيف�ال�-غوثيعبد�الل

فولة�"
ّ
اعر�سميح�القاسم�ثhثة�محاور،��ي�الط

ّ
�JKرأى�فGRا�الش

ّ
إّن�قصائد�هذا�الّديوان�الّن:ّية�ال

عور�بالغ;ن،�إّنما�تدور��ي�الواقع�من�حيث�ا/ضمون�حو 
ّ

ل�موضوع�واحد�كبW:،�هو�والخوف�والش

  2."مجا�Gة�الّنفس�كما�يوÆي�العنوان

ميشيل�حّداد�قد�تبدو�للقارئ�العادّي�ّن�مضامWن�ومواضيع�ويأتي�رأيي�ع�ى�خhف�ما�سبق،�إذ�إ

� �ينحو�أGØّا �معظمها �كبW:ة�مصW:ّية، �شعرّية �قضايا �من ف
ّ
�تتأل � �أGØّا

ّ
�إ_ ،JّÁîخ

ّ
�الش ابع

ّ
تحمل�الط

� �تاريخّية �نتوءات �مhمح�باّتجاه ��ي �مفصلّية �ومنعطفات �الوطن، �وأزمات �جراحات �تحمل مهّمة

� �الّتمّزق �حالة �فتعكس �ا/قهور، Jّ©الفلسطي� عب
ّ

�الش �و حياة Jّ©وتخّبطه�الفلسطي� �بمآسيه العربّي

يتغلغل�عبق�روائحها��نسانّية�حائًرا��ي�مع©�aو وضياعه�وأحhمه�ا/¯ªلقة�ع�ى�مدارج�الخيبات،�

  ! �ي�الّزمكانوصW:ورته�ينونة��نسان�الوجود،�مz:اوًحا�بWن�ك

 
ّ

عر��ي�عمر�الخمسWن؟�هذا�إNى�ميشيل�اعر�/اذا�لجأ�الش
ّ

  الش

                                                 
قدمن�كتاب�" حّب�الحياة�والخوف�من�ا/وت" نعيم�عرايدي،  1

ّ
اعر�"ي�مرآة�الن

ّ
رق ،�و�ي�136،�الش

ّ
-آذار( الش

  ).1976أّيار،�
طيف�ال;:غوثي،�من�كتاب�  2

ّ
اعر�"ي�مرآةعبد�الل

ّ
قد الش

ّ
  .29،�الن
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  : "ادقراءة�"ي�شعر�ميشيل�حّد ""ي�مقالته� محّمد�عRي�سعيد�ديب��يقول 

�ا/ستقبل�" �من �فخاف �وºخرة، �الّدنيا �بWن �الفاصل �ا/اّدي �وهو�الحّد �والق;:، �الG�ّاية �رأى rّنه

ذي
ّ
ة�من�هناك،�وبدأ��ال

ّ
ل�فيه�ا/وت،�وعندها�نظر�إNى�الوراء�وهرب�إNى�ا/اJÁÚ،�ليستمّد�لذ

ّ
يتمث

باب،�فأوجد�لنفسه��،يغرف�من�مخزون�ذكرياته
ّ

فولة�وشقاوة�الّصبا�وحماس�الش
ّ
من�صور�الط

ا�آخر�من�ا/ا�JÁÚالجميل�الّدا
ً
له�ا/وت،�وخلق�لنفسه�عا/

ّ
ذي�يمث

ّ
�من�ا/ستقبل�ال

ً
hا�وبدي

ً
�ئ�مhذ

   1؟"والّزا�ي�-لوان،�ليستطيع�تحسWن�حياته�لhستمتاع�أو�للّتحّمل

ات؟�: ونتساءل�هنا
ّ

  /اذا�اختار�قصيدة�الّن:�بالذ

  "قراءة�"ي�شعر�ميشيل�حداد""ي�مقالته� محّمد�عRي�سعيد�يجيب

�الع" �العالم ��ي �زميGÀhا �عن �متأّخرة �فوجدها ّي،
ّ

عر�ا/ح�
ّ

�الش �حركة �الّنظر��ي �شاعرنا ربّي،�أمعن

ا�نحو�-فضل�و-صدق،�وهو�يعرف�بأّن�ا/هّمة�
ً
فأخذ�ع�ى�عاتقه�مهّمة�-خذ�بيدها�والّسW:�حثيث

اعها
ّ
ريق�وحفرها�وقط

ّ
  2"! صعبة،�وكثW:ة��ي�حجارة�الط

   :"ميشيل�حداد�والتجربة�ال|��yتنت�Ð""ي�مقالته�فيقول��حبيب�بولس. د�أما

�واقع،" �من �_�هرًبا �الحداثة �آثروا ��ي��أدباؤنا �يجول �تعّ;:�عّما �وGØّrا �ذاGÀم، �فGRا �رأْوا �GØّrم وإّنما

عرّية�-خرى 
ّ

  3"! خواطرهم�وأفكارهم�ومشاعرهم�وعن�روح�عصرهم،�أك:�من�الب©�aالش

� �حال، �كل �وكّل�وع�ى �وتذّوقه، �وقوالبه �وأنماطه �شعر�حّداد �الّنظر��ي �ووجهات �الّرؤى تتعّدد

   .يدNي�بقوله�ثقافتهو بحسب�فهمه�وإدراكه�

                                                 
رق و�ي�،�97،�كتاب�الشاعر�"ي�مرآة�النقدمن�" قراءة��ي�شعر�ميشيل�حّداد"حّمد�ع�ي�سعيد،�م  1

ّ
،�3/13،�الش

  ). 1983آب�تشرين�أّول،�(
رق و�ي�،�96،�كتاب�الشاعر�"ي�مرآة�النقدمن�" قراءة��ي�شعر�ميشيل�حّداد" محّمد�ع�ي�سعيد،  2

ّ
،�3/13،�الش

  ).  1983آب�تشرين�أّول،�(
3  � �بولس، �_�تنت«J"حبيب JKال� �والتجربة �حداد �" ميشيل �كتاب قدمن

ّ
�الن �مرآة اعر�"ي

ّ
�الش ،12� �و�ي حاد،

ّ
 Gت

  ).1991-12- 13الجمعة�(



عرّي�ا<قاوم
ّ
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  :"ة�"ي�شعر�ميشيل�حدادياسيّ موز�الّس الرّ "رافع�يحñ¨�"ي�مقالته�. دوكتب�

�سطح�" �تطفو�ع�ى �-حيان �بعض �و�ي �حّداد، �ميشيل �قصائد ��ي �يختبئان الحاضر�والقومّية

ر�قصائده،�فهو�يعّ;:�عن�أحاسيسه��ي�
ّ
ذي�يعط

ّ
ل�مركزها،�نصطدم�بالغموض�ال

ّ
القصيدة�وتشك

  1".ز�الّصريحبعض�الحا_ت�حيث�نلمس�الّرم

  :وكتب�غسان�كنفاني

�الّنطاق �هذا ��ي �مهّمة �إنجازات �درويش �/حمود �شعر�لشاعر�اسمه��.إّن �صدر�ديوان ومؤّخًرا

،�وهو�مجموعة�من�قصائد�الّن:�ا/كتوبة�جّيًدا�"الّدرج�ا/ؤّدي�إNى�أغوارنا"ميشيل�حّداد�بعنوان�

ذي�يظهر 
ّ
  2!�ي�الّدول�العربّية�من�الّناحية�الفنّية،�وتوازي�الجهد�ا/ماثل�ال

  :محّمد�عRي�سعيد�وكتب

؛�إNى�أعماق�وأبعاد�الّنفس�البشرّية،�"الّدرج�ا/ؤّدي�إNى�أغوارنا"ديوانه�-ّول�يحمل�عنواًنا�واضًحا�

اعر��ي�أعماقه�و�ي�حّسه
ّ

   3.وهذا�الّدرج�يحفره�الش

� �العنوان �بي �يطوف �الّنظر، �ووجهات �الرؤى �هذه �خhل �إN"من �ا/ؤّدي �أغوارناالّدرج ��ي�"ى ،

� �يمكن�أن �كيف �الّنائية؛ ساؤ_ت
ّ
�من�الت  يسماوات

ّ
��JKالقارئ �ستشف

ّ
ّفافة�ال

ّ
�ا/GÓمة�الش الّصور

اعر؟�
ّ

�من�الّدرج�ا/فرد،�طا/ا�أّن�لكّل�/اذا�يرمي�إلGRا�الش
ً
لم�يستخدم�-دراج�بصيغة�الجْمع�بد_

�جمي �أغوارنا �إNى �يؤّدي �محّدًدا �درًجا �هناك �أّن �أم �درجه؟ �غور �أغوار�ًعا؟ �عن �الحديث ولو�كان

�أغوار�نفوس� �عن �يتحّدث �بأنْ �مخّول �حّداد اعر�ميشيل
ّ

�الش �فهل �أغواره، �مّنا �ولكّل الّنفس،

تحمل�د_لة�أخرى؟�" أغوارنا"البشر؟�لم�_�يتحّدث�عن�أغواره�كفرد�يعرف�نفسه؟�أم�أّن�كلمة�

                                                 
1  ،aقدمن�كتاب�" الرموز�السياسية��ي�شعر�ميشيل�حداد" رافع�يح�

ّ
اعر�"ي�مرآة�الن

ّ
 7،�ا<جتمع،�و�ي�60،�الش

  ).1990حزيران�(
ة�" �ي�شعر�ميشيل�حّداد" غسان�كنفاني،  2

ّ
  ). 1970أّيار�حزيران�( 9/2،�مواقفمجل

قدمن�كتاب�" قراءة��ي�شعر�ميشيل�حداد"محّمد�ع�ي�سعيد،�  3
ّ
اعر�"ي�مرآة�الن

ّ
 3/13،�الشرق ،�و�ي�98 ،الش

  ).1983تشرين�أّول�-آب(
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اعر�العاشق�عام�
ّ

�يعود�الش عرّي�اًم إNى�أغواره�بعد�عشرين�عا�1989و/اذا
ّ

عودة�"،��ي�كتابه�الش

  ؟�"العاشق�إNى�أغواره

اعر� يقول 
ّ

 إا�و اد�شاعرً ميشيل�حّد ""ي�مقالته� سميح�القاسمالش
ً
    " انسان

�هو� �الّتقسيم �هذا �أّن �أرى J©ولكّن� �حّداد، �/يشيل �شعرّية �دواوين �خمسة �عن �الحديث جرى

�JKكتقسيم�خار²ّي،�إذ�إّن�
ّ
اعر�ميشيل�حّداد�أصدر�قصائده�ال

ّ
تGÓا�ضمن�مجموعات�خمس،�الش

غة�وا/ضامWن�أشبه�بديوان�واحد،�قّسم�إNى�أجزاء�_عتبارات�
ّ
و�ي��ي�الواقع�من�حيث�الّروح�والل

��ي� �جديدة اعر�مرحلة
ّ

�الش �دواوين �من �ديوان �نعت;:�كّل �أن �_�نستطيع �أّننا �ذلك �فقط، زمنّية

 :Wيس� JK
ّ
�ال ��نسانّي �الّدرب �واستمرار��ي �مواصلة �إGØّا �بل �العصر�وهذا�شعره، �هذا �إنسان ها

  !ا/جتمع

  :وهنا�تتساءل�الباحثة

�واحًدا �ديواًنا �حّداد �دواوين ل
ّ
�تشك ا øحق� �شعرههل ��ي �جديدة �مرحلة �م�Gا �كّل ل

ّ
�تشك �و_ ؟�،

  .كّل�مجموعة��ي�عالم�قائم�بذاته�وزمانه�ومكانهإن�: والجواب�الذي�تراه�يقول 

اعر�سميح�القاسم�
ّ

  :ا/ذكورة��ي�مقالتهويتابع�الش

د�وجوده�
ّ

�هناك��ي�بعض�القصائد�محاولة�لعْرض�عضhت،�ذلك�أّنه�أراد�أن�يؤك �ي�البداية�كانتْ

بقصائد�فGRا�من�الّصنعة�أو�ا/ظاهرة�الفّنّية،�أك:�مّما�فGRا�من�عْمق�الّتجربة�وأصال�Gا،�وح��aKّي�

��ي�العمق�و-صالة�بWن مقطع�وآخر،��القصيدة�الواحدة�كان�الّناقد�يستطيع�أن�يhحظ�تفاوًتا

عرية�/يشيل
ّ

  1 .هذا�كما�قلت��ي�بداية�الّتجربة�الش

�هذه� ��ي �تراه �ما �حقيقة ل
ّ
�تمث _� J»ف� �نظر، �إعادة �إNى �الباحثة �رأي ��ي �تحتاج �الكلمات هذه

  .ا/جموعة�الشعرية�ال�JKتعت;:ها�ك¯ªًا�ثميًنا

                                                 
1  � �القاسم، �وإنساًنا"سميح �شاعًرا �حّداد �" ميشيل �كتاب قدمن

ّ
�الن �مرآة اعر�"ي

ّ
�الش ،120 .� ة

ّ
�مجل  و�ي

ّ
،�رق الش

  ).1979 حزيران-نيسان( 2/9



عرّي�ا<قاوم
ّ
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 457 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي

قصيدة�واحدة��ولكي�تثبت�الباحثة�رأGáا�ستحاول�الدخول�إNى�أعماق�هذه�ا/جموعة،�من�خhل

� �قصيدة ��ي �متعمقة، �نقدية �قراءة �إغماء"تقرأها �يقول�. "لو�أخطو�دون �القصيدة �هذه "ي

  :الشاعر

/ حملZëْا��هازيج�و�يقاعات/ عRى�لساني�عقد�من�الحواّس�الكسRى/ �yتفتحوا��قواس

�العدس �حساء �ا<لساء/ ورائحة �عقلها �لو�أفّك �موْ / ويûي �عRى �الجمال تعدو�/ رديت�-ك

  . تلهو�عRى�كدر�مراحنا/ لخواتم�من�خياشيمها�نشطةا

 
ّ

�التّ الش �حقيقة �-زNيّ اعر�يرفض �للفلسطي©Jّ �يه �فيع;ّ نّ r �،ا/hصق �ك�Gه، �يدرك �منه �ذاته �:�عن

�الخاصّ �خhل �متعّد تجربته �بصيغ �- ة، �بصيغة �ابتدأها �-: "«Jمر�والنّ دة �تفتحوا "/ قواس_

 
ّ
ع�ى�: أيقصد(؛�..ع�ى�لساني: ثم) ؟عم�ا/فرد�الجْم أ ،/فرد�الفرداأهو�( ،"ناأ"م�ا/فرد�وبضمW:�ا/تكل

 �لسان
ّ

ضمW:�،�/ع�ى�كدر�مراحنا تلهو/ بـلي�GRGا�..... الكس�ى�عقد�من�الحواّس �)؟عب�الفلسطي©Jّ الش

 
ّ
   !م�نحنا/تكل

 
ّ
ة�من�خhل�استبطان�تجاربه�الحياتيّ فهو�اريخ،�دة�تنبض�بالحياة�والتّ ة�متفرّ غة�شعريّ تبدو�لنا�الل

 
ّ
 ال

ً
بمجازّية�أبعادها�ورمزّية�آفاقها�وكثافة�كلماته�بّراقة،�تضّج��ا�JKيخلع�علGRا�من�عواطفه�أصباغ

�الصّ  �يذكي �حWن �ا/خصّ إيحاءاGÀا، �الرّ ور �بتصويراGÀا �مزيّ بة �العميقة، �معانGRا J©ويستك� تغدو�فة،

 مزيّ كلماته�الرّ 
ّ

 .ي�سياقات�مختلفةة��يّ __ت�ا/مزوجة�بعhقات�حّس افة�محّملة�بالّد ّف ة�الش

ا/نتظمة،�أترّبص�بومضات��ىما��ي�-قواس؟�وما�د__GÀا؟�بقفزة�تاريخّية�سريعة�رهيفة�الخط

ح�أقفال�القصيدة��Gدوء� ف©�Jصوب�ا/فاتيح�الّد_لّية،�تعطينGRا�بحذر�معاتب،�لفتْ
ّ
نّداهة�تتخط

:
ّ
   : ،�فالقصيدة�كلها�تعيدنا�إNى�ما�ي�يدون�تع

بتقسيم�أرض�فلسطWن��1947-11-29العاّمة�الّتابعة�لهيئة�-مم�ا/ّتحدة��ي�قرار�الجمعّية�هناك�

  .دولة�عربّية،�ودولة�Gáودّية،�ومدين�JKبيت�لحم�والقدس�تحت�الوصاية�الّدولّية: إNى�ثhثة�كيانات

�و   �حرب �GØاية ��1948مع �وصارتْ �الّساح�ي، �والّسهل �والجليل �الّنقب �كامل �ع�ى �إسرائيل قامتْ

 :zودّية،�وصارت�الّضّفة�الغربّية�والقدس�جزًءا�من�واقًعا�معGRا�به�يحمل�اسم�دولة�إسرائيل�ال
ً
ف

  ! ا/ملكة�-ردنّية،�وأّما�قطاع�غّزة�فسيطر�عليه�ا/صرّيون 
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عزت�طّنوس�. ا،�بإدارة�دعضوً �397،�التأم�ا/ؤتمر�الفلسطي©�Jّ-ّول�من��28/5/1964ي�صباح�و

ذي�تقع�-غوار�-ردنّية���ي�القدس��ي�جبل�الّزيتون،" لّسبعة-قواس�ا"�ي�فندق�إنz:كونتيننتال�
ّ
ال

� �وقد رقّية،
ّ

�الش �أقدامه �الفلسطينّية،�ع�ى �الّتحرير مة
ّ
�منظ �قيام �إعhن �بقرار �ا/ؤتمر خرج

مة�الّتحرير�الفلسطينّية) الوط©Jّ (وا/صادقة�ع�ى�ا/يثاق�القومّي�
ّ
  . /نظ

 
ّ
عرّية؛�يكث

ّ
عبة�الش

ّ
ا�نعم،�إGØّا�خيوط�الل øباتساعف�ميشيل�حّداد�الّتاريخ،�وينسج�-حداث�وجداني�

   :فيقول ثقافته�وبحنكته�ا/لغوزة،�

�ZÊا �Z¾�yزؤوا �الحسناء �والجبابرة/ أرضنا �ا<ردة �عل]Zا �يا�/ رقصْت �به ��ôت� �ما �لديك هل

  / اجلدوني�به�فأستيقظ/ الخيط�الواåي�تخدش���أطرافه/ صاحب؟

�هو�وأنا، �أنت، �هم، �مغايًرا،��الّضمائر�أنتم، �ضمWً:ا �تحمل �جملة �فكّل �القارئ، �تربك �تكثيفها �ي

�صيغة� �باستخدامه �الوصف �لكّن �الظاهرّي، �ا/ستوى �ع�ى �-خرى �عن �تبدو�منفصلة والجمل

� �صاحب"ا/نادى �بWن�"يا شّرد
ّ
�والت �و-لم �الّضياع �وطأة �وعّمق عور،

ّ
�الش �مستوى �ع�ى �وّحدها ،

 ! الكينونة�والّصW:ورة

  خيط�الوا�ي؟��ما�د_لة�اللكن؛�

� �عام �العرب �نكسة �بعد �وانقلبتْ �تدهورتْ �-مور �للّضّفة�1967إّن �إسرائيل �احتhل �وبعد ،

� �تركتْ �وقد �الّسورّية، �الجو_ن �وهضبة �ا/صرّية �سيناء �ع�ى �واستيGâhا �غّزة، �وقطاع الغربّية

ذي�_�يقهر"هزيمة�نفسّية��ي�صفوف�الجيوش�العربّية�و-ّمة�أمام�
ّ
ترسيم�حدود��تّم �."الجيش�ال

�JÁÚى�شرخ�-راNبنانّية�والّسورّية،�إضافة�إ
ّ
دولّية�ووضع�سياج�ع�ى�الحدود�-ردنّية�وا/صرّية�والل

� �بحدود �وتقسيمها �الوا�ي"الفلسطينّية �"الخيط �عرب �بWن �-خضر�ما
ّ
�الخط �أي وعرب��1948؛

�-خ1967
ّ
ذي�مّر�وسط�مدينة�القدس،�ليظّل�جزؤها�الغربّي�داخل�الخط

ّ
ضر،�كما�أصدر�،�ال

��ي� �قراًرا �بأكملها�1967-6-27الكنيست �ا/دينة �وجْعل رقّية،
ّ

�الش �القدس �بضّم �يخّول�إسرائيل ،

  .عاصمة�لها

عاب,-/ ب,ن�الحقيقة�وا<وت�جمجمة�هازئة"
ّ
/ لو�أخطو�دون�إغماء/ عRى�كاهRي�عبء�من�الت

  / "وفتحت�"ي�سياج�الغابة�باًبا�للفرج/ لنقضت�ا<دينة�من�أساسها
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ّ
اعر�حّداد�يحاور�مقولة�كأن

ّ
اعر�والفيلسوف�الهندّي�طاغور ي�بالش

ّ
أوصدتْم�بابكم�أمام� إذا: "الش

  ! "الخطأ،�فالحقيقة�ستبقى�خارجه

اعر�يتجاوز�ف،�هازئة�ةنيّ اتتعايش�زمك�ي�الحقيقة�وا/وت�
ّ

عRى�(،�د�وا/حسوسمج�بWن�ا/جرّ الّد الش

عاب,- كاهRي
ّ
�الت �من ��،)عبء �ع�ى �كد_لة �من �الّتحّرر �العقل �مهّمة�و سلطة ��ي �الجسد انطhق

  ).وفتحت�"ي�سياج�الغابة�باًبا�للفرج/ لنقضت�ا<دينة�من�أساسها( :�ي�قوله�ر يحر التّ 

�-حداث� �إليه �آلتْ اعر�ما
ّ

�الش �يدين �الحرب، �رزايا ه فتْ
ّ
�خل �مّما �غائرة �وجراح �مألومة بحرقة

لسطي©�JّيÏي�الحقيقة،�ويستطيع�أن�بأخطاGâا،�ويكفر�بجامعة�الّدول�العربّية،�ويتمّ©�aلو�أّنه�كف

ه�
ّ
�وذل �وانحساره �حصاره �من �الوطن ص

ّ
�ليخل �والحدود، �الغابة �سياج ��ي �للفرج �طاقة يفتح

  :    وهزيمته�ويتابع

�ا<غلق" �الهدف �أZÓّا �فمك/ آه �عRى �ا<يازيب �فتْحنا �والّدمى/ كم �بالوعود �أغرقناك / كم

لمة�مضْينا/ واليأسمEت�حفرنا�بالّزبد�/ تثاءبت�عRى�أجراسنا�الغافية
ّ
/ عRى�سnسل�الظ

باyت�ا<نطفئة
ّ

  "نتلّمس�الذ

  ؟Objectif ferm   ما�هو�الهدف�ا/غلق

ة�وبكيفّية�واحدة�لدى�ا/جموعة،�ويتّم�  LegendreتعبW: بحسب"
ّ
ذي�يتحّقق�بدق

ّ
هو�الهدف�ال

ا،�بناًء�ع�ى�مفاهيم��نتاجّية øء�تحديًدا�قبليJÁßله�تحديد�كّل�hمن�خ  hنّية�والفعالّية،�إذ�والعق

�وتحديد� ات
ّ

�بالذ ق
ّ
�فهو�يتعل ،a©ًمع� �أك:�من �_�يحتمل �ودقيًقا �واضًحا �ا/وضوع �يكون �أن ينبÑي

�وبا/رجعّية� موضوع �وبمعيار��نجاز�الّناجح، �وتوقيت، �أدوات �من �الّتقويم �وبشروط شاط،
ّ
الن

رائق
ّ
  ". و-دوات�والط

فائق�الّنجاح�) سلوب�وبالّتحديد�القدس�وبيت�لحمالوطن�الفلسطي©�Jّا/(وقد�كان�الهدف�ا/غلق�

 
ً
hوفاش� �إسرائيل، ط

ّ
�/خط سبة

ّ
عاGÀا��بالن

ّ
�تطل �خبتْ JK

ّ
�ال �العربّية، �الّدول �لجامعة سبة

ّ
�بالن ا øجد

�عتمة�ºمال�الفلسطينّية�باليأس�العربّي   . ومÊتْ
ّ

ارخ�راثًيا�ما�تبّقى�عرّي�الصّ ويسz:سل�جرحه�الش

  :من�وطن

ة/ ام�الواسعةافتحوا�رقعة�الخي"
ّ

  "تقا����آyم�الّص,-ورة/ "ي�أباريقها�عظام�هش
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اعر�يجمع�بWن�
ّ

لتْ ازادت�ا/ع©�aتغريبً مّما� ،تعليل�دون�أدوات ّيةاستعار �اتعبار الش
ّ
�،�لكG�ّا�مًعا�شك

تّم�تهجW:��1967بعد�نكسة�،�إذ؛�ةفقدان�الهويّ و يه�Nى�حالة�التّ إ تْ حوأو  ،�Gابرمزيّ �ةتضافر معناصر�

�رقعة�الخيام�الواسعة�ا/زيد�من�أ عب�الفلسطي©��Jّي�الّداخل�وإNى�دول�الجوار،�وازدادتْ
ّ

بناء�الش

�JKيقا�JÁÂأناسها�آ_م�الكينونة�والّصW:ورة
ّ
متناهية،�ال

ّ
hال !  

  "حرًزا�من�الّدم/ تربط�عRى�ناقوس�الكنيسة/ تفقأ�أع,ن�ا<جوس�الّسحرة"

Nا،�إ
ً
 و  ،شتعلى�vلتساع�بشعر�ميشيل�ا/إGØا�صعقات�تتواNى�وتدعو�القارئ،�دهشة�وتشّوق

ّ
ارد�الط

اعر�ف�.طر�مداراتهأعن�
ّ

 الكثيفة�ور�يمنح�الصّ الش
ً
_hومعاني�تتحّدى،�لها�من�غموض�وغرابة،��ظ

 أبعاد�أسطورّية�وتاريخّية،�كأّنما�تحيل�إNى�الحياة�والبْعث،�لت
ً
hسبي�:Wى�الحرّ إ صN ّةي!   

  بط�ب,ن�الخيام�وناقوس�الكنيسة؟إlى�ماذا�ترمي�عيون�ا<جوس�الّسحرة؟�وما�الرا

�ذاكر و  اعر�يسوق
ّ

�بالش ي
ّ
�القارئ كأن ��ة �الّتاريخ، �بطون �أو�لليإNى ة،

ّ
�هش �عظام �هدأة فّجر�يقّض

  :ة�يمكن�أن�تكون�وراء�هذه�الكلماتو-حداث�التالي .ماضًيا�مخّدًرا

ة�Gáودّية،�م�ع�ى�يد�نبوخذنصر،�حWن�حاول�الGRود�إقامة�دول. ق�586الّدولة�الGRودّية�عام�بعد�

  . م�71بعد�عودGÀم�من�س�J�ْبابل�عام�

  ! لكّن�الحكم�الّرومانّي�تصّدى�لهم،�فقتل�الكثW:�م�Gم،�وفّر�-ك:�م�Gم�إNى�الّدول�العربّية

�و  �عام �آخرها �كان �أخرى، �محاو_ت �هناك �م135كانتْ �إّن�، �إذ �أيًضا، �بالفشل �باءتْ ولكG�ّا

  . نطقة�الGRودّية��ي�القدس،�ومنعهم�من�دخولهاهاردفيان�الحاكم�الّرومانّي�دّمر�لهم�ا/

م�لhنتقام�من�الّرومان،�من�أجل�الّسيطرة�ع�ى�فلسطWن،��614س�عام�آزروا�الفرْ ومن�هنا�فإGØم�

�جميع�الكنائس�وGØبتْ    .فذبح�ا/سيحّيون،�وهّدمتْ

� هاحي�Gا
ّ
��ي�كنيسة�ا/هد��ي�بيت�لحم�لم�Gáدم�،هّدمت�الكنائس�كل ا�واحًدا

ً
�حائط

ّ
ل�إ_

ّ
،�rّنه�مث

�يقّدمون� �وهم �الفْرس �ا/جوس ل
ّ
�تمث �الفسيفساء، �من �أيقونة �عليه �رسم �إذ �الفْرس، حضارة

فل�يسوع
ّ
اعر�أن�يستحضر�العhقة�vنسيابّية� !الهدايا�للط

ّ
ذي�يستد�ي�الش

ّ
بWن�هذه�لكن�ما�ال

  ؟�1967حرب��عن ،�وهو�يتحّدثالGRود�والفْرس



عرّي�ا<قاوم
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�صابح �عمرو �ا/صرّي �الباحث �مق�1يقول ��ي �إيران"الته �وشاه �الّسادات �ش� بWن م
ّ
�نتعل ما�" ýلم

 :مفاده

� �ي �كامل�1960يوليو JّÁÂدبلوما� �تمثيل �إقامة ��Gلوي �رضا �محّمد �إيران �شاه �إيران� قّرر بWن

�وvحتقار �بالعداء سم
ّ
�تت �مواقفه �وكانت �إسرائيل� وإسرائيل، �بدولة �فاعz:ف �والعرب، /صر

� �عام ا øفعلي� ا
ً
� ،1948اعz:اف �قّرعه �إسhمّية�وحWن �دولة �اعz:اف �أّن �معت;ً:ا �الّناصر، �عبد الّرئيس

�JK
ّ
�ال �-مريكّية �ا/ركزّية �ا/خابرات �يد ��ي �ألعوبة اه

ّ
�الش �وأّن �خطW:ة، �سابقة �يعّد �اسرائيل بدولة

ه�إNى�العْرش، �أن� أعادتْ
ّ
و�ي��.العhقات�الّدبلوماسّية�بWن�مصر�وإيران�قطعتما�كان�من�إيران�إ_

�والتقىزار�ر �1966يونيو� �ليفي�أشكول�إيران، �الّتنسيق� ئيس�الوزراء��سرائي�ّي �من�أجل اه
ّ

بالش

دت�العhقات��يرانّية��سرائيلّية�وقد�ضّد�مصر�العّدو�ا/شz:ك،� 1967معه�للحرب�ا/قبلة�
ّ
توط

ا،�وبتنسيق�كامل�بWن�أجهزة�ا/خابرات�ا/دنّية øا�وعسكري øا�وتجاري øثقافي  
ّ

 اهوالعسكرّية،�كان�الش

  ".ا/مّول�-ّول�بالبz:ول��يرانّي�Ýسرائيل

� ا؛
ً
�وهو�ا/تابع�إذ ا، øسياسي� �ليس �أّنه �يّد�ي �أن �يدفعه �حّداد اعر�ميشيل

ّ
�الش �من �هو�تواضع هل

  لدقائق�مجريات�-حداث�بحذافW:ها؟�

�وإيق �والّتوعوّي، قا�ّي
ّ
�الث �ا/جال ��ي �كثWً:ا �يعمل �جعله �هو�الذي ن

ّ
�ا/بط ��دراك �هذا اظ�ألعّل

 لمواهب�طبقة�ا/ثّقفWن،�وشْحن�أ
ّ

  عبW:�عنه؟�عب�والتّ سن�Gم�بروح�الش

�:Wا�بأسلوبه�الحداثّي�ع�ى�غGذي�شحنه�بطاقة�شعرّية�مغايرة،�عّ;:�ع�
ّ
ألعّل�صمته�ا/كلوم�هو�ال

عب�فوس�نوتأجيج��،شاكلة�شعر�الّتثوير�ا/باشر
ّ

 الش
ّ

  عراء�ا/باشرة؟بلغة�الش

  :ويتابع

"Rع� ا
ً

�واقف �زلت �ما �قدمّي أنا �والك�-ياء/ ى عال
ّ
�والن مل

ّ
�الن �بفراشة�/ أراقب �أرتطم وح,ن

   ".أقشعّر�وأخبو/ تفتح�جناحْ]Zا�yحتضاني/ صغ,-ة

                                                 
م�JÁßء"الباحث�ا/صرّي�عمرو�صابح���ي�مقالته�  1

ّ
  ". بWن�الّسادات�وشاه�إيران�لم�نتعل

http://www.iwffo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=12429:2010-03-

17-01-16-00&catid=6:2009-05-11-20-56-01&Itemid=7.(2011�،جع��ي�آذار:zاس)  
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�تحّديه�" أنا" ��ي �منتصًبا �ظّل �بل �ينحن، �ولم �يخنْع �لم ذي
ّ
�ال Jّ©الفلسطي� �ا/جموع �لسان ل

ّ
تمث

� وصموده، �ع�ى ��Gاالغدر�بالقضيّ يتعاNى �وا/قايضة �r �،ة �مراعاة  حدون
ّ

�الش  اسيس
ّ

�ا/عذ ب�عب

�بWن�دا/شرّ  �يربط �نراه �الجذب، �وقّوة �والّتفّرد �باÝبداع �تّتصف �أن �ينبÑي عرّية
ّ

�الش غة
ّ
�الل �وrّن ،

عال�والك�-ياء/ عناصر�حّسّية�ومجّردة
ّ
مل�والن

ّ
ثّم�إّن�vرتطام�بWن�-جسام�الكبW:ة�،�/أراقب�الن

�الّصغ اعر�بالفراشة
ّ

�الش �تصادم �يعّد �فهل ا، øدوي� �بWن�يحدث �الّربط �من �اّتخذ �لقد �ارتطاًما؟ W:ة

عرّية�والّنواتج�الّد_لّية�وسيلة�للّتعبW:�عن�الهّوة�القائمة�بWن�الواقع�والحلم
ّ

  . الّصياغة�الش

 رمز�الرّ �ي�الفراشة�
ّ
 ة�والجمال�يتجاوز�اسمها�إNى�حض�Gا،�وحضن�الفراشة�استعارة�مكنيّ ق

ّ
د�ة�تول

 �لماذا�يقشعرّ ف ،ةمزيّ شعاعاGÀا�الرّ إمضاعفة�من��يمعان
ّ

 أاعر�ويخبو؟�الش
ّ
 الضّ �هلعل

ّ
ذي�يحرق�وء�ال

��ي�ا/صW:�ا/جهول؟�أم�أنّ شها�وتخبّ ه�يخ��aÁطيْ نّ أم�أالفراشة؟�  طها
ّ
ة�طحيّ ى�العhقة�الّس ه�تخط

 �،بWن�الفراشة�وvحz:اق
ّ
أم�أّن��ل�بالّتضحية�وvستشهاد�والخلود؟إNى�د__ت�روحّية�أعمق�تتمث

هيد؟��الفراشة�رمز�-رض�وأنه
ّ

  هو�الش

  :خnصة

عر�يحمل�غموًضا�وإ�Gاًما�من�تكثيف�واخªzال،�أشبه�ما�يكون�بأدغال�من�-لغاز،�وrّن�
ّ

rّن�الش

عر�يحتاج�إNى�قارئ�فّنان�متمّرس،�يتمّتع�بحدقة�تدور��ي�فلك�
ّ

القراءة�فّن�_�يقّل�أهّمّية،�فالش

عر�بزاوية�
ّ

قد�تناولت�هذه�القصيدة�كحصاة�درجة،�ليستبطن�خفايا�ود_ئل�ا/ضمون،�و �360الش

عرّي�ا/قاوم�القومّي�والّتاريùيّ 
ّ

  . صغW:ة�متواضعة�من�هيكل�ميشيل�حّداد�الش
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  أوديّسة�البحث�عن�س,-ين: ناÇي�ظاهر

  شجراوي���-كnرا�سروÇي

 نبذة�عن�حياته

لعائلة�قد�ُهّجرت�قسًرا�من� 1951ولد�عام�. كاتب�وقاّص�وشاعر�من�مواليد�مدينة�الناصرة

يعمل�منذ�أك:�من�ثhثWن�سنة��ي�الّصحافة�ويكّرس�معظم�وقته�للكتابة�. 1948قرية�سW:ين�عام�

�ا/بدعة �والعا/ّية�. -دبّية �العربّية �الثقافّية �الحركات �يتابعون �الذين �القhئل �ا/ثقفWن هو�من

�معرفته �لزيادة �جاهدا �مج. ويعمل �من �خاّص �تكريم �ع�ى �حظي �وترأس��الشرق لة �سبق JKال

عددا�آخر�مماثh،�ضّم�كتابات��ا<واكبكما�كّرست�له�مجلة�. تحريرها،�فكّرست�له�عددا�خاصا

  .من�وزارة�ا/عارف�2000حصل�ع�ى�جائزة��بداع�-دبّي�عام�. عنه�وله

 ّJ©دب�الفلسطي-� ��ي �ممªWّة �مكانة �وله �ظاهر�غزير��نتاج �-دب. نا²ي �ع�ى �تأثW:ه ا/ح�ّي��أّما

�مجموعة� �العشرين �يقارب �ما �صدر�م�Gا JKال� �القصW:ة، �القصة �ع�ى �أساسا �فيقومان وإبداعه

بحجم�(،�)1981الشمس�فوق�ا/دينة�الكبW:ة�(،�)1981أسفل�الجبل�وأعhه�: (قصصّية�نذكر�م�Gا

مجنون�هند�(،�)1985،�فراش�أبيض�كالثلج�)1983حدث��ي�ذلك�الشتاء�(،�)1982سماء�ا/دينة�

،�ا/ناطق�الّسحرّية�)1990عصافW:�الشمال�(،�)1989جبل�سيخ�(،�)1988-فق�البعيد�(،�)1987

1992(� ،)� �وست�الحسن �)1992يوم�الحمامة ،)� �الذاكرة ��ي�أعماق �)1999امرأة �دافئة�(، رسائل

درس�نورا�(،�)2004صورة�امرأة�(،�)2001معانقة�الوحدة�(،�)2000الحاسة�الّسادسة�(،�)2000

2005(� �حكاي(، �مهرة �)2008ة �الّرعب(، �تصدر�قريبا: بhد �وقصة، �قصة ��ي�). عشرون وصدر�له

�آخر�: (الشعر �زمن �عن �)1978البحث ،)� �الّدنيا �أّول �)1989قصائد �حّيان�(، �أبي �إNى قصائد

 ).  1989الزهرة�اليابسة�(،�)1989التوحيدي�

�والتعليقا �ا/قا_ت �عشرات �وينشر �يكتب �يزال _� �-دبّي �إبداعه �جانب ��ي�إNى �-دبّية ت

 .الصحف�وا/جhت�ا/حلّية،�ويعمل�محّررا�أدبّيا��ي�العديد�م�Gا
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  تجربته��دبّية

نشرGÀا�له�" الكلمة�-خW:ة"ابتدأ�الكتابة��ي�أواسط�الستينات،�وكانت�أوّل�قصة�له�بعنوان�

� ة
ّ
�" الجديد"مجل �الكتابة1968عام �عن �يتوقف �لم �القّصة �تلك �ومنذ �الهموم�. ، �عن كتب

هو�مساحة�تحّركه�ومركز�) -ب،�الّصديق،�-ّم،�-خت،�الحبيبة(نسانّية�معت;:ا�أّن��نسان��

ز�. و�ي�الوطن�ا/فقود�الذي�يبحث�عنه�دوما" سW:ين"تبدو�عنده�ا/رأة�الحبيبة��ي�. اهتمامه
ّ

يرك

من�قساة��ي�كتاباته�ع�ى�-حاسيس�وا/شاعر،�كأّنه�بذلك�يريد�إشعال��نسانّية�عند�ºخرين�

_�يعت;:�نا²ي�ظاهر�الكتابة�مهنة�سهلة،�خاصة�وأّنه�يتعامل�معها�من�وجهة�نظر�الناقد،�.  العصر

تبدو�قصصه�. فيحاول�قدر��مكان�التجريب��ي�القصة�القصW:ة،�ع�ى�-خّص،�شك�hومضمونا

طاء،�مستوحاة�من�الواقع�ا/رير،�من�مأساة�شعب�قد�ذاق�مهانة�التهجW:،�من�فقر�الناس�البس

من�ضياع��نسان�ا/ثقف�حّد�الشعور�بألم�الhمنتم�JبWن�كثW:ين�يعيشون�غW:�آ�WGن�بكتاب�أو�

يتكئ�أحيانا�ع�ى�الّرمز�و�يحاء��ي�قصصه�فتأتي�ثرية�بأفكار�فلسفّية�واتجاهات�فكرّية،�. بدراسة

ذا�سّر�اقz:ا�Gا�لكنه��ي�معظم�-حيان�يجعل�القصة�تكتبه�باندفاع،�وتعّ;:�عن�وعيه�و_�وعيه،�وه

�أGØّا،��ي�الوقت�ذاته،�ترتفع�. ف«�Jصادقة��ي�الكشف�عن�أغوار�نفس�نا²ي�ظاهر. من�القلب
ّ
إ_

إNى�ا/ستوى��نسانّي�العام�لتتحّول�الذاتية�إNى�شأن�عام،�فيتعاطف�قّراء�وقارئات�مع�دينامّية�

�والع �الفكرّية �وتجرب�Gا �معاناGÀا ��ي �القّصة، ��ي �ا/صّوَرة �حّد�الشخصية �إNى �والوجودّية، اطفّية

�البشرّية �النفس ��ي �مخّبأة �جوانب �عن �تكشف �بأGØا �اللحظة�. الشعور �بمهارة �الكاتب يقتنص

يستمّد�الحا_ت��نسانّية�من�عا/ه�. �نسانّية�ويسردها�بشكل�جذاب�وينجح��ي�مباغتة�القارئ 

  .الخاص�لكنه�يحّولها�إNى�شمولّية�عامة�تhمس�نفس�القارئ 

  Çي�ظاهر�القص�¹ّ��ومواضيعهعالم�نا

�همومه� �و�ي �اليومّية �العادّية �حا_ته ��ي �تصوير��نسان �ظاهر�ع�ى �نا²ي �قصص تعتمد

�شموNيّ  �إنسانّي �بَوقع �لكن Jّ©الفلسطي� �يظهر�الهّم �كما �. ا/عيشّية، �سيخ"مجموعة �ع�ى�"جبل ،

لعات�و-ماني�ال�JKسبيل�ا/ثال،�تقّدم�عا/ا�متشابكا،�لكنه�واضح�ا/عالم،�من�العhقات�والتط

يلتقط�. 1948تضرب�عميقا��ي�نفسّية��نسان�الفلسطي©�Jالذي�بقي��ي�وطنه�ولم�يغادره�عام�
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�الهّم� �يعالج �أدبّيا hعم� �منه �يصنع �أّنه
ّ
�إ_ �بسيطا، �عادّيا �حدثا �وينقل �عادية �مواضيع الكاتب

��ي�حياة�ناسه Jّ©لنا�من�الحوار�بلغة�ينق" جبل�سيخ"من�مجموعة" الدرس�-ّول "�ي�قصة�. الوط

�ويجّسد�الحالة� �والهدف، �الرؤية �وضوح �ع�ى �يدّل �مما �الباسلة، �جّو�ا/قاومة �إNى �بسيطة عادية

  .العامة�ال�JKخلقها�vحتhل

ة�الضّيقة،�من��أدوات�كتاباتهيستمّد�نا²ي�ظاهر�
ّ
من�الطبيعة،�من�-و_د�الصغار،�من�-زق

مة�جميلة�GÀبط�عليه�فجأة�فتتحّول�إNى�حكاية،�وجه�امرأة�يظهر�فجأة�ويقلب�كيانه،�من�حما

راب،�من�عا/ه�الخاّص�وتجربته�
ّ

من�قنفذ�وُجعل�قد�يظهران�فجأة�ليشاطراه�الحوار�وح�aKالش

  .      الذاتية�مع�الحياة�محّو_�إّياها�إNى�تجربة�عامة�إنسانّية

لضائع�والكرامة�محور�عا/ه�القصJّÁî،�و�ي�بالنسبة�له�الوطن�ا" س,-ين"تبدو�قرية�الكاتب�

�. الضائعة �مجموعة ��ي �قصصه �مواضيع �تدور �ا/ثال، �سبيل �البعيد"ع�ى ع�ى�) 1988" (-فق

�ب�-أ: محورين �وقلق، �ضياع �من �ع�Gما �ينتج �وما �ومأوى��-الفقر�واللجوء �وطن �عن البحث

�وتحّد  �وصمود �مقاومة �من �ذلك �عن �ينتج �. واستقرار�وما �قصة �الثhث"و�ي �نفس�" الورقات من

ل�ع�ى�ثيمة�الفقر�والجوع�واللجوءا/جمو 
ّ
  .عة،�يستخدم�الكاتب�الفانتازيا�و�دهاش�ليدل

� ��ي �ظاهر�يوما �نا²ي �يعش �أّنه�" سW:ين"لم �حّد �إNى �فGRا �ويعيش �فيه �تعيش �نشعر�بأGØا لكننا

��Gا �ارتباطه �يفقد �أن �. يخاف �-مر�مع �شوارعها�"الناصرة"كذلك �تفاصيل �بأدق �فهو�يحفظها ،

GRا�ومقاهGناسهاوأزق��aKي�الصفافرة،�منطقة�. ا�وحÆ�،ي�الخانوقÆيذكر�أماكن��ي�الناصرة�مثل�

�الناس� �وطبقة �-مكنة �شعبّية �ع�ى �يدّل �مّما �والنمساوي �عWن�العذراء �ا/سلخ، �حارة الكراجات،

�وطنه �تمثل �كأGØا ��Gا �الكاتب �تعلق �ع�ى �ذلك �يدّل �كما �ع�Gم، �يتكلم �شديد�. الذين �الكاتب إّن

�بواقعه �وبائعGRا�vلتصاق �وبناياGÀا �وناسها �بتاريخها �مدينته �شوارع �تلّمس �نستطيع �خhله �من ،

�. وسوقها �منذ �حياته �مسW:ة �نتلّمس �والجذر،�" سW:ين"كما �-صل �سW:ين �هذا؛ �يومنا aKوح

من��توظيف�ا<كانلقد�استفاد�الكاتب��ي�. الحبيبة�الضائعة�يسz:جعها��ي�خياله��ي�كّل�لحظة

� �وولف �يذكر�(توماس �كما ��ي �صراحة �وولف"ذلك �وتوماس �"أنا �مجموعة �البعيد"، ،�")-فق
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لذا�يؤنسن�الكاتب�. فا/كان�عنده�ب�hإنسان�_�JÁßء،�فهو�الذي�يمنح�ا/كان�معناه�وGáبه�حقيقته

  .أمكنته،�كما�يعت;:��نسان�محكوما�بزمان�ومكان�محّددين

. تتكّرر��ي�معظم�ما�يكتبه�،�و�ي�ظاهرةالقلق�والغربة�وGغF-ابكثWً:ا�ما�نلمس��ي�قصصه�

يظهر�من�خhل�شخوصه�متحّسرا�. فهو�حزين�متألم�يشعر�با/رارة�وكّل�ذلك�يhحقه�حيثما�ذهب

يبحث�عن�السعادة�أحيانا�. يعيش�مع�الذكريات�وتعيش�معه�وفيه. /ا�م�aÁÞويتألم�/�JّÁÞالعمر

كذلك�يبحث�. ا�تجاههمع�ا/رأة�ال��JKي�حلم،�فتz:اءى�له�محبة،�مخلصة،�صادقة��ي�أحاسيسه

إ_�أّنه�مهما�بدا�. عن�الّسعادة��ي�وجوه�الّصغار،�خاصة�أطفاله�الذين�يذكرهم�كثW:ا��ي�قصصه

نلحظ�أيضا�البطل�. �ي�بعض�اللحظات�فرحا�إ_�أّن�الفرح�عنده�يمªzج�بالقلق،�بالحW:ة�وبالخوف

كيف�يجتازه�وإّما��ي�الضائع�ا/أزوم��ي�معظم�قصصه،�فنجده�إّما�أمام�طريق�مسدود�_�يعرف�

� �إلGRا �الطريق �إNى �Gáتدي �و_ �حبيبة �وراء �أو�يسÏى �يحتار�فيه، �طرق �مجموعة�(مفz:ق ��ي كما

  ").مجنون�هند"

� �ظاهرإّن �ناÇي �طريق��أبطال �عن �يبحثون �الشخصّية، �لحياته �وانعكاس �ذاته �من صورة

يبحث�أبطاله�  .GRاللخhص،�عن�البسمة�وvستقرار،�ينشدون�الّراحة�وحWن�يجدوGØا�يخافون�عل

�حائرون �مz:ّددون �لك�Gم �والطمأنينة، �vستقرار�والهدوء �نحو�الهدف�. عن �ينطلقون �نراهم فجأة

�الهدف �والسW:�باتجاه �الحركة �عن �يتوقفون �ذلك �بعد �لنجدهم �بحماس، ��ي�. ا/نشود �نجد كما

إرادّي،�شخوصه�بروز�الشخصية�ال�JKتحلم�كثW:ا�وتركض�وراء�حلمها،�تحاول�أن�تبحث،�بشكل�

الحاسة�"كما��ي�قصة�( عن�JÁßء�مفقود��ي�ا/ا�JÁÚترجو�أن�يتحقق��ي�الحاضر�و�ي�ا/ستقبل�

إّن�معظم�َمن�يمثلون�الشخصّية�ا/ركزية��ي�). من�ا/جموعة�ال�JKتحمل�vسم�نفسه" الّسادسة

� �مهزومWن �فيعودون �بالواقع �وُيصَدمون �الحلم �يسWّ:هم �حا/ون �(قصصه �قصة ��ي الحاسة�"كما

إّن�حسَن�تصوير�الكاتب�لشخصياته�يجعلنا�نشعر�بواقعّي�Gا،�وكأGØا�من�لحم�ودم،�"). لسادسةا

  .فنتفاعل�معها�وكثW:ا�ما�نتعاطف�معها�ونشعر�بالشفقة�/صW:ها

يبدو�واضحا��ي�قصص�الكاتب،�وهو�يشتّد�إNى�حّد�الوصول�التواتر�ب,ن�الحلم�والواقع�إّن�

� �قصة ��ي �وصدام �صراع �أيضا" (ّسحرّيةا/ناطق�ال"إNى �العنوان �تحمل�هذا JKال� �ا/جموعة ). من
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�a©تتخذ�مع�JKى�رمزية�السّيارة�الNإ�JÁÞا�يفGأّن�التعّمق���
ّ
القصة�تبدو�رحلة�عادّية��ي�سّيارة،�إ_

�السّيارة. الذات �البيت�/هذه �وضوضاء �و�رهاق �العمل �تعب �ومن �واقعها �من �هاربة الذات

 . و-و_د
ّ
�تتوغ �أن �بعد �أGØّا

ّ
�إNى�إ_ �أي �الّسحرّية، �مناطقها �إNى �وتعود �ترتّد �الليل �عمق ��ي �كثW:ا ل

�والعمل �و-و_د �البيت �حيث �الحلم�. الواقع �بWن �ا/صالحة �من �لنوع JÁÞتف� �GØاي�Gا �فإّن �هنا ِمن

والواقع،�وذلك�حWن�تبWّن�أن�vلتحام�بالواقع�هو�جزء�من�تحقيق�الحلم�بتحويل�هذه�-ماكن�

  .ةإNى�مناطق�سحرّية�جميل

�فحسب،� �الراهنة �الحضارية �اللحظة �عند �_�تتوقف �الكاتب �لدى �السحرّية �ا/ناطق ولكن

JÁÚى�ا/اNإ� �تمتّد �تزداد�هّوة�التناقض�بWن�الحلم�والواقع،�بWن�الحنWن�إNى�استعادة�. وإنما هكذا

" قصة�حّب "هذه�ا/عاني�قد�برزت��ي�. ماض�جميل�مشرق�والتحليق�بعيدا�عن�واقع�مرير�مؤلم

� �الزوز"وقصة �أّم �" (بيت �الّسحرّية"مجموعة �بفتاة�"). ا/ناطق hُممث� JÁÚا/ا� �إNى �يحّن فالراوي

كان�ذلك��ي�ا/ا�JÁÚالبعيد�لكنه�. جميلة�قد�رآها�جالسة�تحت�شجرة�الليمون�اليانعة�الخضراء

�الفتاة� �تلك �لW:ى �الزوزو �أم �جارGÀم �بيت �إNى �أّمه �اصطحبته � �حWن �اليوم �ذلك �ينَس �لم أبدا

�الشجرة�"سلطانة" �تحت �جالسة �و�ي �كتابا �أحGÓا�. تقرأ �فقد �جّدا JّÁÔرومان� �وللمكان �لها وصفه

�وخصبه �خضرته �تفاصيل �بكل �بي�Gا �قد�. وأحّب �الزوزو �أّم �فعائلة �الّرحيل، �عليه ِرض
ُ
�ف لكن

أّما�هو�فلم�ينَس�حّبه�-ّول�وما�زالت�سلطانة�وبي�Gا�فردوسا�. غادرت�الÃّي�دون�أن�يدري�إNى�أين

  .ي�قلبه،�يبحث�عنه�من�أجل�الوصول�إليه�طيلة�حياتهمزروعا��

،�مجموعة�"البطل"كما��ي�قصة�" (البطل"الّراوي�ينتظر�التغيW:�ويحلم�به�آتيا�من�/إّن�الكاتب

،�ولذلك�يعجز��ي�إحداث�أّي�تغيW:��ي�مجتمعه�rّنه�يكتفي�بدور�الحالم�_�")ا/ناطق�الّسحرّية"

  .الفاعل

� �قصة �ا"�ي �الجزر�" لنائيةvنفجار�والجزر ��ي �بالصبايا �يحلم �كثW:�-حhم، �بالّراوي نلتقي

و�ي�اللحظة�ال�JKيتخيلهن�تندلع�الحرب،�فتبلغ�به�حالة�التوتر�درجة�عالية�ويزداد�التوتر�. النائية

يقوده�توتره�إNى�وضع�غطاء�ع�ى�ابنه�خوفا�عليه�من�ال;:د�ويطم�ن�. مع�vنفجارات�الهائلة�ا/دوية

�أ �ولكن �متحفزةزوجته، �تظّل �الحوريات�. حhمه �حيث �النائية �الجزر �إNى �يصل �أحhمه �قمة �ي
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�زوجته ��Gا �إذ �يتبّي�Gا �أن �وما �يريدها، JKال� �ا/لكة �وسطهن �و�ي �إNى�! الجميhت، �أخرى �مّرة يعود

هنا�أيضا�نجد�انتصارا�للواقع�ع�ى�الحلم�ورسالة�ضمنّية�. الواقع�الذي�يتمثل�باrو_د�والزوجة

السحرّي�يمكن�أن�نجده��ي�حياتنا�اليومّية�مع�أسرتنا�و�ي�ا/ناطق�ال�JK/الحلم/لجميلتقول�بأّن�ا

  .نسك�Gا

� �الجنسيبدو�أّن ��موضوع �الظاهر�-خW:ة �نا²ي �كتابات ��ي �خاصة �مكانة �اتخذ ��ي��(قد كما

�مهرة" مجموعة �")حكاية �قصة �ففي �حّيان"، �كتب�" تمثا_ن �مع �مكشوفا �تناصا �الكاتب ُيجري

يبWّن�. للشيخ�النفزاوي " الّروض�العاطر"و" -نانا�رانجا"،�"كاماسوترا: "لجنس�مثلمعروفة�عن�ا

�ي�هذه�القصة�أّن�عhقة�الّرجل�با/رأة�_�تكون�بأن�يفهم�جسدها�فقط�بل�عليه�أن�يتغلغل�إNى�

�يبقى�الّرجل�وا/رأة�كتمثالWن�حّيWن،�يتجه�كّل�واحد�م�Gما�نحو�ºخر�دوَن�أن�يغادر�. روحها لذا

  .مكانه

� �قصة �الّرغبة"�ي �مهرة" مجموعة" (طيور �ويكتب�") حكاية �امرأة، �شخصّية �الكاتب يتقّمص

يأتي�اختيار�اسم�الصديقة�موفقا�rّن�ا/رأة�". أحhم"القصة�ع�ى�شكل�رسالة�إNى�صديقة�اسمها�

وؤدة�بزواجها�من�رجل�عاجز�جنسّيا،�يك;:ها�بثhثWن�سنة
َ
القصة��.تعّ;:��ي�رسال�Gا�عن�أحhمها�ا/

تعّ;:�عن�حرمان�ا/رأة��ي�ا/جتمع�الشر»ّي�من�حقها��ي�الحّب�والجنس�إNى�حّد�يجعلها�تتم©�aأن�

  .تكون�زوجة�ثانية�لرجل�مªzّوج�GÓGáا�الحّب�والجنس

لنا²ي�ظاهر،�كما�يبدو�Nي،�يحّب�دخول� ،�لكن�ليعّ;:�عن�ا/عقول�عالم�الnمعقول�وا<تخيَّ

�ا/ؤلم �. والواقع �قصة �فهو�يحكي �عجوز �والُجَعل"رجل �" (الّرجل �مهرة"مجموعة يعيش�") حكاية

ى�بمراقبة�جعل�
ّ

ِمن�خhل�مراقبته�لهما�يجعل�العجوز�. وجعلة�يتغاز_ن) خنفس(وحيدا،�ويتس�

من�" (غرام"و�ي�قّصة�. يعّ;:�عن�العhقات��نسانّية�عامة�وعن�عhقة�الّرجل�با/رأة�ع�ى�-خّص 

�الّسابقة �ا/جموعة ��يكتب) نفس �مّيت �مسّ�ى �جسد �نظر �وجهة �من النساء�" يراقب"قصة

ر�بدموع�زوجته�الكاذبة،�ويحّن�إNى�النساء�اللواتي�كّن�يعشقن�فّنه
ّ

! ا/تحلقات�حول�جسده،�يفك

� �قصة �أحمر"و�ي �" درج �ا/عدنّية"وقصة �" (-ذن �الّرعب"مجموعة ��ي�") بhد ل
ّ
�التوغ �هذا نجد
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�ت ��Gدف �لكن �والhمعقول، ل �ا/تخيَّ �غW:�عالم Jّ©ف� �بشكل �بواقعّي�Gا �مؤثرة �إنسانّية صوير�حا_ت

  .مباشر

  بعض�ا<nحظات�حول�أسلوبه

�قّصتWن�� �سوى �تحوي _� �ا/جموعة �تأتي �والقصر�فقد �الطول �ناحية �من �قصصه تختلف

� �الحسن"َو " يوم�الحمامة("لطولهما �يحاول�)1992" سّت �كأّنه �جّدا �قصW:ة �تأتي�القصص �وقد ،

ل�والتكثيف�و�يقاع�الّسريع�و�يحاء�والz:م�ªWوال�Gاية�ا/فاجئة�ال�JKتن�Gك�ارتياد�تجريب�vخªzا

  ).2008" حكاية�مهرة"كما�هو�الحال��ي�مجموعته�(أفق�توقع�القارئ�

موفقة،�تلقائّية،�بسيطة،�ولك�Gا�جميلة�ومشوقة،�تدّل�ع�ى�أّن�الكاتب��البدايات�"ي�قصصه

عصافW:�"مجموعة�" (صاح��Jوصديقي"ل،�تبدأ�قصة�ع�ى�سبيل�ا/ثا. فنان�يجيد�صنعة�الكتابة

�إNى�: "بعبارة") الشمال �تعيس �صديق �عن �لك �سأحكي �الحكايات، �أجمل Jصاح�� �يا �لَك سأحكي

�التعاسة �درجات aÁîأق ."� J»ف� �ا/فارقة، �ع�ى �ا/بنّية �الفاتحة ��Gذه �يفاجئنا �الكاتب أجمل�"إّن

�الكاتب��Gذه�. ن�ناحية�أخرى م" صديق�تعيس"من�ناحية،�ولك�Gا�تدور�حول�" الحكايات يجذبنا

�التناقض �هذا �لنكتشف �-خW:ة�. ا/قّدمة �الفقرة ��ي �القصة J»ين� �أنه �إذ �يكتب، �/ا �واع الكاتب

  ...".سأحكي�لَك�يا�صاح��Jأجمل�الحكايات،�دائما�سأزورك��ي�بيتك"بنفس�الجملة�

لطبع�يجذب�القارئ�هذا�با. الZxاياتالبدايات��ي�قصص�نا²ي�ظاهر�أجمل�وأقوى��ي�رأيي�من�

�القصة �GØاية �إNى �يصل �عندما �يحبط �ما �كثWً:ا �أّنه
ّ
�إ_ �القصة، �ان�Gاك�. إNى �فيه �هذا أسلوبه

�الشّر،� �الخW:�ع�ى �ينتصر�فGRا JKال� �القصص �ع�ى �اعتدنا �فقد �القارئ، �توقع �rفق مقصود

لذي�_�والحبيب�الذي�يصل�إNى�حبيبته�بعد�عراقيل�ومصاعب�شaKّ،�والشعب�ا/قهور�ا/حتّل�ا

كّل�هذه�ال�Gايات�غW:�موجودة�. بّد�أن�يخضع�القدر�Ýرادته�فيحقق�له�النصر�ع�ى�الظالم�ا/حتّل 

عند�نا²ي�ظاهر،�بل�كثW:ا�ما�تكون�دائرّية�الطابع�بمع©�aأّن�القصة�ال�JKتبدأ�بالبحث�مث�hعن�

  .امرأة�تنت«�Jباستمرار�البحث�وخذ_ن�البطل

يبدو�. اهر�مقطوعة،�أو�بكلمات�أدق�ذات�GØاية�مفتوحةقصص�نا²ي�ظ�ZÀايات�كثW:ا�ما�تكون 

ذلك�بشكل�خاّص��ي�قصص�الحّب،�وكأنه�مصّر�ع�ى�جعل�القارئ�يتحّسر�ويحزن�وح�aKيغضب�
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�يبدو�بشكل�مقصود،�كي�يضاعف�من�تعاطف�القارئ� ويلوم�الكاتب،�الذي�يفعل�ذلك�ع�ى�ما

لقصة،�بل�تخّيل�GØاية�أخرى�يخلقها�قد�يجعل�ذلك�القارئ�فّعا_��ي�عملّية�تفسW:�ا. مع�البطل

�ي�كثW:�من�. حّل�آخر�يثلج�قلبه�ويتمّرد�به�ع�ى�الواقع�-ليم/بنفسه،�ويجعله�يفتش�عن�GØاية

� �موباسان �قصص �ب�Gايات �مفاجئة�شبGRة �ال�Gاية �نجد �(قصصه �قصة ،�"سحر�الفرنسّيات"مثل

  ). الحاسة�السادسةمن�مجموعة�" نزهة�ا/يلينيوم"

�مالّراوي  ��ي �بضمW:�ا/تكلم، �حكايته �يسرد �الذي �البطل �هو �ظاهر، �نا²ي �قصص . عظم

�:Wنا"يستعمل�الكاتب�ضم- "�:Wه��ي�القصص،�وضم:Wن�الّراوي�" -نا"أك:�من�غWض�تقاربا�ب:zيف

والكاتب�من�جهة،�وتدلي�hع�ى�التجربة�القصصية�العنيفة�من�جهة�أخرى،�مّما�يجعل�ا/تكلم�

قّراء�يتوجه�إلGRم�/من�-حيان�يستخدم�الّراوي�أسلوب�مخاطبة�قارئ �ي�كثW:�. �ي�قلب�-حداث

��ي�( �به،�يشاركه�")حكاية�مهرة"كما ،�وكأنه�بذلك�يعّ;:�عن�حاجة�الفّنان�إNى�َمن�يسمعه،�Gáتّم

�للفنان �ف�hوجود �وهواجسه، �جمهور /خواطره �بدون �ويّرغبه�. الكاتب �القارئ�ا/تخّيل �إNى يتوّجه

ر�القارئ�بزمن�طفولته�حWن�كان�مولعا�با_ستماع�إNى�القصص���ي�vستماع�إNى�قصة،
ّ

كأنه�يذك

  .تحكGRا�له�جّدته�أو�أّمه�أو�أبوه

ينكشف�صراع� )من�ا/جموعة�ال�JKتحمل�نفس�عنوان�القصة" (عصافW:�الشمال" �ي�قصته

ّل�هذا�الّصراع�هو�صراع�كّل�عربّي�وك. مونولوج�داخRيالكاتب�من�خhل�/الّراوي /�ي�نفس�البطل

��ي�قبلت�. الذات�تريد�الجديد�وتخشاه��ي�ºن�ذاته. إنسان�عموما��ي�مواجهة�الجديد تخاف�إنْ

�تفقد�هوي�Gا �القديم. الجديد�أن �مع �الجديد �بعاداته�. إنه�صراع �بقّوة �يتمّسك J©الفلسطي� لكن

�نحو�الجديد �ميل �نفسه �و�ي �وتراثه، �وفولكلوره �هذه�القصة�_�يعطي. وتقاليده �ظاهر��ي نا�نا²ي

�بWن�إغراء� �ما �فهو�يتأرجح �تحديد�ا/سار، ��ي �كما�احتار�البطل �محتارين �يz:كنا �بل �ا/طلق الحّل

�هو�سار�فيه �إنْ �الضياع �من �والخوف �مبنّية�. الجديد �وأحداGHا، �وصورها �بلغ�Gا �مكثفة القصة

  .بحكمة�وبإحكام�بحيث�تجعلنا�نتوقف�عند�كّل�كلمة

ق�أو�يورد�") جبل�سيخ"ي�مجموعته�كما��(يتدّخل��الّراوي أحيانا�نجد�أّن�
ّ
بشكل�مباشر�ليعل

  .  موقفه�من�أمر�ما،�فيضعف�ذلك�من�فنّية�القصص�ويضفي�علGRا�طابع�ا/باشرة
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م،�لكنه�يتhعب��ي�الz:كيب�والz:تيب�ف�hيتنامى�الحدث��البناء
ّ

�ي�معظم�قصصه�ف©�Jّمحك

�ا/عهودة �بالطريقة �: دائما �فحّل �فأزمة �(بداية �مجموعة ��ي �البعيد"كما �"-فق �سيخ"، "). جبل

�ودون� �ممّل، �مz:ّهل �وصف �دون �لكن �خاّص، �بشكل �وي;:زه �ما �مشهد ز�ع�ى
ّ

�يرك �نجده أحيانا

إّن�كّل�كلمة�وعبارة��ي��ي�. اعتناء�باrسباب�بقدر�اهتمامه�بتصوير�لحظة�بؤس�أو�دفء�إنسانّي 

كثWً:ا�ما�. قصص�الكاتبهو�الطابع�الغالب�ع�ى�التكثيف�خدمة�البناء�العام�للحدث،�لذا�فإّن�

� �الكاتب �الحّر "يستخدم �التقريرّية��"التدا�ي �الّسردّية �عن �بعيدا �البطل JÁÚما� مسz:جعا

�نمط�. ا/باشرة �عن �مبتعدا �إبداعه �مسW:ة ��ي �تقّدم �كلما �التجريب �منÃى �ينÃى �الكاتب �أّن نجد

أشبه�باللوحة،�أو��القصة�لديه. القصة�القصW:ة�التقليدّية،�إن�كان�ذلك��ي�الّسرد�أو��ي�البناء

  .الّصورة�القصصية�ال�JKتثW:�التساؤل�وvستغراب�لدى�القارئ 

� �الكاتب �التصوير�و�يحاءيستخدم �ا/شاعر�أسلوب �عن �كhمه ��خبار�والتقرير��ي . بدل

� �قصته ��ي �كما �ا/تناقضة، �ا/شاعر��نسانّية �وصف ��ي Jّ©الف� �تصويره �طّيبة"نhحظ " رائحة

)� �نورا"مجموعة �القصة. ")درس �البيت�: "تبدأ �مدخل ��ي �ا/وضوعات �الحبقات �من �وجهها أطّل

الفرح،�_�أدري�خّيم�ع�ى�الحبقات،�كأنما��ي�عاتبة�ع�ّي�/نوع�من�-aÁÂ. _ستقبال�أهله�وزّواره

� �إNى �آِت �لم J©نr"القديم� �بقدومي" بيتنا �فرحة ��ي �كأنما �أشهر، �خمسة �بWن�". منذ �ا/زج نhحظ

استطاع�الكاتب�أن�يمزج،�بواسطة�اللغة�. قات�ال�JKتعكس�نفسّية�الّراوي -�aÁÂوالفرح��ي�الحب

نجد�أّن�الكاتب��ي�معظم�قصصه�يع©�aبا/شاعر�أك:�. ا/وحية،�بWن�الّصورة�الخارجّية�والداخلّية

�للمشاعر� �وتكثيف �إشعال �سوى �يختلقها JKال� �-حداث �وليست �باrحداث، �عنايته من

  .القارئ �وvنفعا_ت��Gدف�التأثW:�ع�ى

خاصة�مع�-دب�الّرو�JÁÂالذي�يبدو��التناص،ا/ختلف�إNى�حّد��ارتباط�بثقافة�vخرهناك�

� �قصة ��ي �كما �به، �مولعا �وصاحب�Gا"الكاتب �" (القبعة �السادسة"مجموعة فالكاتب�") الحاسة

�JKال") بhد�الّرعب"مجموعة�" (-ذن�ا/عدنّية"،�وكذلك��ي�قّصة�")ا/عطف"قصة�(متأثر�بغوغول�

� ر�بقصة
ّ

��ي�. لتشيخوف" الشقاء"تذك �كأسلوب �-سطورة �من �أشخاصا �يستمّد �الكاتب ونجد

� �قصة ��ي �هو�الحال �كما ،ªWم:zالغول "ال� �" (زوجة �السادسة"مجموعة فهو�يشW:�إNى�") الحاسة
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ص�من�وضعه�
ّ
زواج�البنت�من�(�نسان�ا/قهور�الذي�يمكن�أن�يقبل�بالظروف�الشاذة�كي�يتخل

  ).دته�حنونا�ع�ى�عكس�أبGRا�الذي�تحّول��ي�نظرها�إNى�غول الغول�الذي�وج

� �والF-م,kيصل ���يحاء �عن �يتكلم �حWن �حا_ته �أعمق �ظاهر�إNى �نا²ي أو�تلك��الجنسعند

جسد�"العhقة�الحميمّية�بWن�الّرجل�وا/رأة،�دون�أن�يذكر�الكلمة�أو�يشW:�إلGRا،�كما��ي�قصته�

vثنتان�تبدوان�"). حكاية�مهرة"مجموعة�" (كاية�مهرةح"،�و)"درس�نورا"مجموعة�" (بWن�الغيوم

 ّJÁÔن�عن�أّي�مضمون�جنWن�وبعيدتWقته�مع�قنفذ،�_�يدري�. بريئتhى�تتكلم�عن�بطل��ي�عNو-

من�أين�أتى،�لكنه�بات�يحتّل�مساحات�شاسعة�من�فكره،�يراه��ي�كّل�مكان،��ي�-ماكن�ا/قفلة�

�يشاطره، �وأخذ �سواء، �حّد �ع�ى �الحوار�وا/فتوحة �و�ي �الشراب ��ي �وحدته، �الثانية�. �ي والقصة

�استمّر��ي� �أّنه
ّ
�إ_ �فانكسر�خاطره، �صهوGÀا �عن �أوقعته �ولك�Gا �مهرته، �يعشق �رجل �عن تتكلم

محاو_ته�اعتhء�صهوة�مهرته،�يحلم��Gا�وتحلم�به،�كي�يدخ�hمًعا،�بعد�فz:ة�من�الزمان،�مناطق�

  .رةسحرّية�ليعيشا�لحظة�نشوة�بالغة�لكن�عاب

  اللـغـــة�

لقد�ظهرت�اللغة�. عند�نا²ي�ظاهر�مع�تقّدمه��ي�مسW:ة�الكتابة�اللغةنلحظ�تطّورا�إيجابّيا��ي�

كة،�خاصة�حWن�يتدخل�ليوضح�
ّ

�ي�قصصه�-وNى�ركيكة�بعض�ال�JÁء،�والجمل�والعبارات�مفك

�موقفا �أو�يشرح �من. فكرة �قريبة �موحية �مكثفة �بساط�Gا، �رغم �_حقا، �عنده �اللغة لغة��صارت

�. الشعر�أحيانا �مجموعة �سيخ"�ي �من�" جبل �قريبة �منسابة، �جميلة �هادئة �اللغة �أّن �نجد ،hمث

�صورا� �لz:سم �ترتقي �متدفقة، �شاعرّية �حا/ة �ا/شاهد �كثW:�من ��ي �لكG�ّا �اليومّية، �الحياة لغة

�القارئ  �وجدان �تؤثر��ي �رائعة �ا/. شعرّية �أو�العبارة �النافرة �الكلمة �_�نجد �نكاد رفوضة�عندها

�الّسرد�. لغوّيا �داخل �إNى Jّ©ف� �بشكل �تتغلغل �العامّية �الكلمات �بعض �نجد �أخرى �قصص �ي

والحوار،�حيث�نجد�أّن�الكلمة�العامية�منتقاة�بشكل�مقصود�لتناسب�الّسياق،�و�ي�ذات�د_لة�

� �الفصيحة �مرادف�Gا �أك:�من �(وإيحاء �قصته ��ي �الصمت"كما �" دوّي �مهرة"من�مجموعة " حكاية

ر؟: ل حWن�يقو  ِ
ّ
من�" (أدراج�حمر"تطÑى�العامّية�وتسيطر��ي�قصة�). /اذا�_�يتوقف،�/اذا�_�يدق
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،�وذلك�بشكل�ف©�Jّرائع�ومقصود�كي�تناسب�)ال�JKلم�تصدر�بعد" بhد�الّرعب"مجموعته�-خW:ة�

  .العجوز /الشخصّية�ا/ركزّية

،�وترتقي�أحيانا�بشكل�عام،�تبدو�اللغة��ي�بعض�قصصه�بسيطة�واضحة�قريبة�من�ا/حكّية

  .أخرى�إNى�حّد�vقz:اب�من�لغة�الشعر�والرمز��ي�قصص�أخرى 

�ا/ح�ّي� �الخاّص �طابعه �له �القصW:ة، �للقصة ر �ومطّوِ �مجّدد �ديناميكّي، �ظاهر�كاتب �نا²ي إّن

  .الذي�قد�ينجح�مستقب��hي�كسر�حدود�هذه�ا/حلّية�للوصول�إNى�القّراء�-جانب

  الخnصة

معاناته�الذاتّية�والوجودّية�فتتحّول�هذه�ا/عاناة�" رخام"نحت�قصصه�من�نا²ي�ظاهر�كاتب�ي����

�الّسهل� �وأسلو�Gا �وعمقها �ببساط�Gا �تGÓر�القارئ �حّية �تماثيل �قصصه �وتصبح �عام، �شأن إNى

�لتتناسب�مع�الحالة�. ا/متنع �استخدام�اللغة ��ي �والتنّوع �التجريب�شك�hومضمونا، إّن�ممارسة

  .             ّص�بكّل�قّصة،��ي�من�العوامل�ال�JKتساهم��ي�نشر�أدبه�وتقّبل�القّراء�لهالوجدانية�وا/ناخ�الخا

من�هنا،�فإّن�vنتماء�. لم�يسكن�الكاتب��ي�سW:ين،�لكّن�سW:ين�تسكن�فيه�و�ي�عا/ه�-دبّي ����

ليا�الحلم�وا/ثل�الع�–سW:ين��ي�الوطن�الضائع،��ي�ا/رأة�. للمكان�هو�-ساس��ي�فهم�إبداعه

إNى�وطنه�وزوجته�بعد�عشرين�عاما�من�الّصراع�والتيه،�لكّن�نا²ي�" أوليس"لقد�عاد�. ا/نشودة

ف�
ّ
�عن�مراوغة�ا/ؤل

ّ
ظاهر�يواصل�مسW:ته،�رغم�ا/عاناة،�أو�رّبما�بسبGÓا،�نحو�-فق�الذي�_�يكف

ا�إّياه�ع�ى�البداية�من�جديد�مع�كّل�قّصة
ّ
  .حاث
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  ا<راجع

  .341�،2008العدد�. ترفزيون ". ظاهر�نا²ي. "بطحيش،�فاطمة

  ".لÊديب�نا²ي�ظاهر�)حكاية�مهرة(تناغم�الكلمة�والّصوت�والّصورة��ي�. "خليل،�محّمد

        22658http://www.diwanalarab.com/spip.php?article    

ة�مجموعة�مقا_ت�عن�نا²ي�ظاهر. (2000بع،�،�العدد�الّراالشرق 
ّ
  ). تضّم�ا/جل

ة�مجموعة�مقا_ت�عن�نا²ي�ظاهر. (10�،2001- 9،�العدد�ا<واكب
ّ
  ).تضّم�ا/جل

�فاروق ،JÁÂظاهر. "موا� �نا²ي �لقصة �نقدّية �الغيوم: قراءة �بWن �النجمة". جسد دراسات�: َهدُي

   .   2001ينوس،�مطبعة�ف: الناصرة. 204- 199،�وأبحاث�"ي��دب�العربّي 

  

  

  

  



 ش,-ين�فوزي�مصاروة  الهم�الفردي�والهم�الجما�ي�"ي�شعر�نداء�خوري

 477 ،ثات�"ي��دب�الفلسطي���الحديموسوعة�أبحاث�ودراس

@ @@ @@ @@ @
@@@@

@@@@

jí…þají…þají…þají…þaòòòò@@@@ @@@@
ð‰ì�@õa†ãð‰ì�@õa†ãð‰ì�@õa†ãð‰ì�@õa†ã@@@@



 

 478 ،ثموسوعة�أبحاث�ودراسات�"ي��دب�الفلسطي���الحدي



 ش,-ين�فوزي�مصاروة  الهم�الفردي�والهم�الجما�ي�"ي�شعر�نداء�خوري

 479 ،ثات�"ي��دب�الفلسطي���الحديموسوعة�أبحاث�ودراس

  الهم�الفردي�والهم�الجما�ي�"ي�شعر�نداء�خوري

 ش,-ين�فوزي�مصاروة

�عام �ولدت �فلسطينية �شاعرة �خوري � 1959 نداء �قرية �بالجليلف�ي � كبW:ة محاضرة. سوطة

 .لÊدب�الع;:ي��ي�جامعة�بن�غوريون�بالنقب

� �جائزة �ع�ى ��من�1995" ا/علم�الكاتب�-تباالك"حصلت ��ا/عارف،وزارة �جائزة التفرغ�"وع�ى

  .وزارة�الثقافة�والعلوممن��2000" �بدا�ي

��نسان �للشعر�وحقوق �دولية �ومهرجانات �مؤتمرات �عدة ��ي ���ي: شاركت روتردام��(هولندا

ية�ولنداء�نشاطات�تربو . ،�كولومبيا،�ف¯ªويh،�كنداجنوب�أفريقيا،�يطالياإ نسا،فر ،� )أمسz:دامو 

  .وثقافية�محلية�عديدة

� �عدة �إNى �قصائدها �-/انية��يطالية، الفرنسية، الهولندية، �نكلªWية، :لغاتترجمت

�والع;:ية �. vسبانية تبت
ُ

�جامعك ��ي �أكاديمية �دراسات �عدة �إنتاجها �أبيب��،القدس�اتحول تل

 ��ي�الصحافة�الثقافية�النقديةالعديد�من�ا/قا_ت�كما�كتب�حولها�. وحيفا
ً
�وعا/يا

ً
�وعربيا

ً
  . محليا

حيث�كان�) 1990( الZxر�الحا"ي،�)1989( جديلة�الرعد،�)1987( أعلن�لك�صم|�: من�مؤلفاGÀا

� �الذات، �مع �الداخ�ي �حوارها �من �للخروج �كتاباGÀا ��ي �جديدة �)1992( زنار�الريحبداية ثقافة�،

�)1993( النبيذ �ا<لح، ��ي) 1998( خواتم �النضج �بوادر �الديوان �هذا �القصيدة���ي صناعة

�وجدية� �نضجا �الجسد �حديث �فGRا �اكتسب JKوال� �ا/تعاضد، �ا/تكامل �البناء �ذات ا/تماسكة

hوتمثي� �أك:�إقناعا �تبكي ،)تجعله ��لهات �)2000( أجمل ،� �الو_يات� الخطاياكتاب صدر��ي

� �النشر �دار �عن ��،HNP 2011 ا/تحدة �والع;:ية �ل�نكلªWية �مz:جما �كتاب �ا<ناولة(الخلل

� )والغفران �JÁßء �كل �مكتبة � . 2011صادر�عن �صادر�بالع;:ي  קשב הוצאת" אחר בגוף"كتاب

  .)2007(،�)2000(،�وتر�ا/اء�)2000( الخيول   א"ת,  לשירה
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� �ديواGØا �م�Gا �العربية �البhد ��ي �دواوي�Gا شر�بعض
ُ
�ن �ا<لح"وقد �عن��"خواتم �بW:وت صدر��ي

� �وديوان �والنشر، �للدراسة �العربية �تبكيأ"ا/ؤسسة ��لهات �تقديم��"جمل �مع �القاهرة صدر��ي

  .لÊستاذ�إدوار�الخراط

 :مم,kات�شعر�نداء�خوري

يقول�الناقد�نبيه�القاسم�عن�شعر�نداء�خوري�بأن�القارئ�يجد�نفسه�مشدوها�rول�وهلة�_�

�الثالثة aKوح� �الثانية �ا/تأنية �القراءة �إ_��ي �الشاعرة، �أرادت �ماذا �و_�يدرك �يقول، �ماذا . يعرف

�ما� �بعض �ليكتشف �كلماGÀا �ع;:�حروف �ويتسلل �الشاعرة، �عالم �يلج �أن �يستطيع �فقط عندها

  . 1أرادت�له�أن�يعرف

أما�الناقد�عمر�شبانة�فيقول�بأن�شعر�نداء�خوري�يحتشد�بصور�من�ا/عاناة�ع�ى�الصعيدين�

إGØما�وبقدر�ما�تنطوي�قصيدة�نداء�خوري�ع�ى�قلق�واضطراب�ذاتيWن�فرديWن،�ف. العام�والخاص

�العام �الجمÏي �القلق �إNى ��حالة �و-مة،�. يحتمhن �والبhد �الوطن �مفردات �قصيدGÀا ��ي فنقرأ

  2.ا/ا�JÁÚوالذكرياتـ،�الجوع�والحرية�والتمرد

  :فيما�ي�ي�أهم�مªWات�شعر�نداء

من�أهم�مªWات�شعر�نداء�القصيدة�الن:ية،�و�ي�قصيدة�تتم�ªWبمªWة�أو�أك:�من�خصائص� .1

وتعرض��ي�ا/طبوعات�ع�ى�هيئة�الن:،�وتختلف�عن�الشعر�الن:ي�بقصرها��الشعر�الغنائي،

ªWترك� �من �فGRا �ا/تواليات�. وبما �بنظام �اهتمامها �عدم �الشعر�الحر��ي �عن �تختلف �أGØا كما

. وتختلف�عن�فقرة�الن:�بأGØا�ذات�إيقاع�ومؤثرات�صوتية�أوضح�مما�يظهر��ي�الن:. البيتية

قد�تكون�القصيدة�من�حيث�الطول�. :�عناية�بجمالية�العبارةو�ي�كذلك�أغ©�aبالصور�وأك

  .مساوية�للقصيدة�الغنائية�لك�Gا�ع�ى�-رجح�_�تتجاوز�ذلك�وإ_�احتسبت��ي�الن:�الشعري 

                                                 

 .1987�،133،�إضاءة�عRى�الشعر�الفلسطي���ا<حRي. نبيه�القاسم: راجع�- 1

  .20: 7،8 ا<واكب،�.هثة�مثل�جسدبنية�مفككة�للنص�وقصائد�_ . عمر�شبانه�- 2
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�يجاز،�التكثيف،�الغموض�و��Gام،�: أهم�الخصائص�ا/مªWة�للقصيدة�الن:ية�عند�نداء

  1.العشوائية�والفوضوية�ال�JKتتجاوز�الواقعالبناء�السردي�والدرامي�باÝضافة�إNى�

�م�Gا� .2 �جاء �إ_�ما �اللفظية �ا/حسنات �مع �و_�يتعامل �والقافية، �الوزن �عن �يتخ�ى شعر�نداء

�والوسائل�. صدفة �باrدوات �والقافية �الوزن �عن �مستعيضة ��همال �هذا �تتعمد ونداء

  2.البديلة�و�يقاعات�النغمية�-خرى 

�� �القصيدة J»تنت� �ما �جملة�كثW:ا �أو�_�تكون �بالبداية، �لها �_�عhقة �غW:�متوقعة �نقطة ي

من�ديوان�خواتم�ا/لح��"امرأة��ي�مح;:ة"ال�Gاية�جملة�تامة�ا/ع©a،�ع�ى�سبيل�ا/ثال�قصيدة�

  :29ص

ملتقى�العشاق�الذين�/ تنتشر�كا±فnك�/ تنحصر�"ي�مح�-ة�/ امرأة�تر�É¨�بنصي¯Zا�

  ووهم�/ "ي�أسرة�من�زعF-�/ يرحلون�

وظيف�الرموز�الدينية�ا/سيحية��ي�شعرها�يأتي�للتعبW:�عن�عا/ها�الداخ�ي�والروÆي،�من�ت .3

�عن�التقريرية�واصطناع�الحكمة�والخطابية�
ً
خhل�الصور�الشعرية�التلقائية�ا/ع;:ة�بعيدا

�الرمزي. وا/بالغة �القضية �-دبية��ةإن �الحركة �واجهت JKال� �-دبية �القضايا �أهم �من �ي

الرمز�من�الوسائل�الفنية�الهامة��ي�. والشعرية�خاصة��ي�بداية�السبعينيات�ا/حلية�عامة

الشعر،�يعتمد�فيه�الشاعر�ع�ى��يحاء�والتلميح�بد_�من�اللجوء�إNى�ا/باشرة�والتصريح،�

�عباس �يقول �آخر�كما a©وبمع :�a©اعتبار�ا/ع� �الظاهر�مع a©ا/ع� �وراء �ما �ع�ى الرمز�د_لة

  3."الظاهر�مقصودا

�إسرائيل،�ولسمي ��ي J©الشعر�الفلسطي� ��ي �الرمز�و-سطورة �توظيف ��ي �رأي � �القاسم ح

  :يقول 

                                                 

  .2000،�]ن.د]: [حيفا. [قصيدة�الن.-�"ي��دب�العربي. عمري�هاشم�- 3

  .2000�،174". خواتم�ا<لح"الخطاب�النسوي�"ي�ديوان�. سلمان�فراج�-  2

  .200. 1996عباس،��-  3
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�الرقابة: -ول " �ع�ى �: والثاني.. vحتيال �قيل �كما �فالشعر�ليس �محض J©ف� الكhم�"سبب

من�. الوزن�والقافية�يشكhن�جزءا�من�الشعر�و_�يمكن�أن�يكونا�الشعر�كله. ا/وزون�ا/قفى

لروÆي�الفردي�و�نساني�للشعر�_�بد�من�vستفادة�من�كنوز�الz:اث�أجل�إعطاء�البعد�ا

القومي�العربي�و�سhمي�والعالمJ،�بكلمات�أخرى،�فإن�الرمز�و-سطورة�هما�ضرورة�فنية�

  1"إNى�جانب�كوGØما�ضرورة�احتياطية�أمنية

4. Wا�وبGبي��ªWم�ا/رأة�مثل�ا/عاناة�والتميGÀ�JKن�الرجلقصائدها�تتحدث�عن�القضايا�ال .  

�بشكل� .5 �العربي �ا/جتمع �تخص �ووطنية �واجتماعية �سياسية �قضايا �عن �تتحدث قصائدها

2. عام،�فتجمع�بWن�القضايا�النسوية�وبWن�القضايا�القومية�العامة
 

�من�العبادة� .6
ً
_�ترى�نداء��ي�الشعر�حالة�تفريغ�آنية�أو�إعhن�موقف،�وإنما�ترى�فيه�نوعا

  .وإخhص�والطهارة�والدفاع�عن�النفس�بصدق

�وثيقا�بطبيعة� .7
ً
الكلمات��ي�قصائدها�دافئة�وعنيفة�ومتوترة�ومتحركة�دائما�وترتبط�ارتباطا

ا/ضمون،�وجرس�الكلمات�يشع�دائما�با/ع©�aويكسGÓا�جما_�طبيعيا�_�تكلف�فيه،�وبأقل�

  :الكلمات�والصور�ولك�Gا�ُمحملة�بإيحاءات�ورؤى�شعرية�كثيفة��ي�مثل�قولها

  "ي�مضجÚي/ وصهيل�العراء�يخبو/ رتعد�مخد�ي�وا/ ابتل�فرائي�

�وتتقاطع� .8 �تتداخل �GØrا �تفكيكها �_�يمكن �-جزاء، �ُمندمجة �عضوية �بنية �عندها القصيدة

  .بحيث�يأخذ�كل�جزء�م�Gا�معناه�من�الكل

شعر�نداء�نجح��ي�تصوير�مشاعر�ا/رأة�العربية�وخفقان�واستجابات�جسدها�بجرأة�وصدق� .9

 . دهاوهذا�ما�يم�ªWأغلب�قصائ

  3."ا/ªzحلقة"شعرها�يصعب�تفسW:ه�وترجمته�إNى�مع©�aمحدد�rنه�فضاء�من�الد__ت� .10

                                                 
  .1987�،29القاسم،�  -1
  .2002�،20،�ا<واكب: راجع��-2

3
  .2000�،170فراج،��- 
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شعرها�م�يء�بالفجوات�ال�JKتعطل�التواصل�وتحيل�إNى�فضاءات�غW:�مألوفة،�_�رابط�بي�Gا� .11

1.سوى�حميمّية��يحاء
 

�تتح .12 �وإنما �عن �_�تتحدث �و�ي �تسرد، �بقدر�ما �تصف �بقصائدها �بأGØا ��ي،�تمتاز�نداء دث

  .وتقدم�الفعل�بذاته�بأصالة�خاصة�تمªWها�عن�ºخرين

  هموم�ا<رأة�–الهموم�الفردية�

�مثل� �وvجتماعية �الشخصية �ومشاكلها �ا/رأة �قضايا �عن �دواوي�Gا �جميع ��ي �نداء تتحدث

�تستطيع� �و_ �تفكر��Gا JKال� �و-شياء �ا/رأة �تشعر��Gا JKال� �وº_م �وºمال �والطموحات الزواج

  .ا�بسبب�حصار�العادات�والتقاليد�ال�JKتحرمها�من�تحقيق�هذه�الطموحاتتحقيقه

�الزوج� �قبل �من �علGRا �ا/فروضة �للقيود �رفضها �وعن �ا/رأة، �حرية �عن �الحديث �من تك:�نداء

  ):14ص�(ديوان�أعلن�لك�صم|���ي��"كابنة�-مW:ة"تقول��ي�قصيدة�.  وا/جتمع�بشكل�عام

دع�عنك�خو"ي�دع�طولك�/ سود�وا<عطف�دع�ظلك�� / دع�عنك�دخانك�الصاعد�

أراك�شبحا�أعانقه�وأمسحه�/ �yتدع���أبكي�/ وأعط���لعب|��/ انزل�من�جسدك�/ 

� �/ بدمو�ي �رعش|� �من �/ هدئ �وكتفي �جبي�� �لعب|��/ امسح �وأعط�� �يدي أمسك

بساطي�كابنة�/ ألعب�وألعب�ثم�أنام�عRى�/ أصنع�جديل|��بكفي�الصغ,-�/ وسريرها�

  �م,-

� �بالك;:ياء��ي �يتصف �الذي �الرجوNي، �ا/جتمع �أو �الرجل �الشاعرة �تحاور �القصيدة هذه

� �له �تقول �GØrا �جسدك"والتعجرف، �من �انزل �طولك، �عن��"دع �تتخ�ى �أن �يجب �أنك a©بمع

وتطالبه�أن�يتعامل�معها�برفق�وحنان،�فهنا�تتحدث�عن�عالم�الطفولة�الذي�تكون�فيه�. ك;:يائك

ف«�Jتتحدث�عن�سريرها�ولعب�Gا�الصغW:ة�وكفها�الصغW:،�واللعب�ثم�كذلك�. ال;:اءة�وحب�الحياة

  .النوم�فهذه�-مور�تتعلق�بعالم�الطفولة�الذي�تحّن�إليه�الشاعرة

                                                 
1
  .177،�ا<صدر�السابق - 
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�وتطالب� �الرجل، �مع �حوارها �الشاعرة �تكمل �-خرى �القصائد �ال��JKه�ي �وا/عاملة بالحرية

�باحتقار�واستخفا ،�"إ_�أنك�أنت"قصيدة�بعنوان���ي. فتستحقها،�وأن�يتوقف�عن�النظر�إلGRا

ص�(تقول�الشاعرة�. ،�تتحدث�الشاعرة�مرة�أخرى�عن�حرية�ا/رأةجديلة�الرعدو�ي�من�ديوان�

14 -15:(  

�y� �سأصرخ �/ كنت �أنت �/ إ�yأنك �حلمي �lي �/ ُرّد �السجون �ليل �من كنت�/ أخرج

�yأنك�فهمت�صم|��/ سأصرخ��yأنك�شربت�نخ���/ كنت�سأنزف�/ إ�yكنت/ إ...  /

  وهربت�بك�إlى�حري|�/ بسطت�عRى�الريح�جلدي�/ لو�كنت�هناك�

ف«�Jتتحدث�عن�ليل�السجون،�تشبه�. �ي�هذه�القصيدة�أيضا�نجد�الشاعرة�تطالب�بحري�Gا

�J»ا�والحصول�ع�ى�ما�تحلم�به�وتطمح�إليه،�فGى�عدم�نيل�حري�Nن�وهذه�إشارة�إWنفسها�بالسج

أي�(ثم�تخاطب�الرجل�بأن�يرد�إلGRا�جسدها�. الرجلتعاني�من�قيود�العادات�والتقاليد�وتسلط�

�وكرام�Gا �م�Gا) شرفها �سلب �جلدها. الذي �الريح �ع�ى �تبسط �أن �الحرية�. وتريد �يرمز�إNى فالريح

والسفر،�وهذا�ما�تريده�الشاعرة،�التحرر�وvنطhق�مثل�الريح،�_�أن�تبقى�محبوسة��ي�نفس�

      1.ا/كان

بخروج�ا/رأة�من�البيت�حيث�هذه�القضية�تتكرر�باستمرار�وتنادي�نداء�خوري��ي�قصائدها�

تقول�. �ي�قصائدها،�ف«�Jتريد�للمرأة�أن�تخرج�إNى�العمل�والحياة،�وأن�_�تبقى�مقيدة��ي�البيت

  ):83- 82ص�( "جدية�الرعد"الشاعرة��ي�قصيدة�بعنوان�

فأنت��/صراخ��yلغة�فيه�/ يمتد�صراýي�وجديلة�الرعد�/ إlى��بد�/ من�رحم�أمي�

إlى�مخازن�/ إlى�ذكرياتك�بي�... / وتم��ß/ وتنكر�عRي�وجودي�/ تدرك�مع�¨�ا<وت�

خمر�بي�ما��yأشاء�.. / وتأتي/ ومخابئك�/ تم�Eكل�خnياك�/ الرعب�
ُ
/ من�بندقية�/ ت

وتب���/ تجعله�معتق�nأنصهر�فيه�/ يتقد�بي�/ وتجعل�باب�بي|��فرنا�/ وأنام�فيك�

                                                 
1
،�وهو�عبارة�عن�نصوص�ن:ية�تتحدث�نداء�خوري�عن�حرية�ا/رأة��ي�ا/جتمع�أجمل�vلهات�تبكي��ي�ديوان  

العربي،�وكيف�ان�هذه�الحرية�مسلوبة�من�ا/رأة��ي�ا/جتمع،�وهذه�النصوص��ي�قسم�م�Gا��ي�عبارة�عن�

  .محاورات�بWن�الرجل�وا/رأة
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بكل�معاني�/ وتعانق��/ من�خوف�"ي�جث|��/ ل�ما�حملتوتحقن�ك/صرح�ا<وت�م���

  الحرية

وهنا�تتحدث�الشاعرة�مرة�أخرى�عن�الحرية�ا/فقودة،�ف«�Jتتطرق�إNى�حرية�ا/رأة�وحقها��ي�

�الرجل� �rن �وا/عتقل، �الفرن �مثل �نظرها ��ي �أصبح �الذي �البيت �من �الخروج �مثل �الحرية، هذه

�تب �أن �فهو�يريدها �الخروج�منه �من �وتنجب�يمنعها �وتنظف �وتكنس �تطبخ �البيت، ��ي �خادمة قى

�حقها �من �ليس �فهذا �النفس �عن �والz:فيه �الخروج �أما �مسألة�. -طفال، �الشاعرة �تطرح فهنا

�ا/رأ �تحرم �vجتماعية �والتقاليد �العادات �أن �وكيف �العمل، �إNى �ا/رأة �الحق�ةخروج �هذا . من

ن�تبقى��ي�البيت�وحرام�أن�تخرج�إNى�كذلك�بعض�رجال�الدين�الذين�يقولون�بأن�ا/رأة�يجب�أ

�بالرجال �وتختلط �الوجود،�. العمل ��ي �حقها �عن �السابقة �القصيدة ��ي �الشاعرة �تتحدث كذلك

�الرج �تخاطب �له�لGØrا �وجودي":قائلة �من�"وتنكر�ع�ي �الخروج �من �_�يمنعها �الرجل �أن �أي ،

�أيضا �-ساسية �وحقوقها �بوجودها �يعz:ف _� �وإنما �فقط، �. البيت �أن�لذلك �الشاعرة تطالب

  .يعz:ف�بوجودها�وهذا�أقل�ما�تطالب�به�ا/رأة�من�حقوق��ي�هذا�ا/جتمع�الذكوري

�ي�قصائد�أخرى�تتحدث�نداء�خوري�عن�مسألة�الزواج�وكيف�يكون�الزواج�بالنسبة�للمرأة�

وتتناول�قضية�الفتيات�العزباوات�اللواتي�يواجهن�مشاكل�اجتماعية،�ونظرة�اGÀام�. مثل�الجحيم

سربية�"تقول�نداء�خوري��ي�قصيدة�بعنوان�. /جتمع�إلGRن،�مع�إGØن�لم�يفعلن�أي�JÁßء�خاطئا

  ):42- 41ص�( "أعلن�لك�صمJK"من�ديوان��"العزباء

تمد�/ ما�أجمل�شعرها�/ "ي�بلدي�... عزباء/ "ي�مدينة�... عزباء/ "ي�صحراء�... عزباء

ويعود�يبكي�عRى�حاله��/يكفكف�خجله�الصفصاف�.. / يتلوى�الZxر�مZxا/ الضف,-ة�

ZÓب�يرفرف�/ ويحّن�من�رف�العصاف,-�... / يرف�جفZxا/ ما�أجمل�تلك�الضفائر�/ 

� �النبع �وينتحر�/ فوق �خياله �/ يرى �/ وتم�Eالغدير�أموات �الناعسة ما�/ الجفون

/ يحاكي�طفل�الغروب�/ وهو�يحاكي�طفل�النعاس�والطرب�/ أجمل�جفZxا�الذابل�

  تنتظر�ميعاد�العتب... / عزباء/ اتب�عRى�العاشق�الع... / ما�أجمل�جفZxا
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�وحيدة� �صحراء ��ي �تكون �GØrا �العزباء �الفتاة �حال �ع�ى �الشاعرة �تحزن �القصيدة �هذه �ي

�أو�احتقار�واستخفاف �شفقة �نظرة �ينظر�إلGRا �والكل ��ي�. منعزلة، �صعوبة �تواجه �العزباء هذه

�ض �مثل �جمالها �تصب �والشاعرة �وا/جتمع �الناس �مع �لكي�التعامل �الناعسة، �وجفوGØا فائرها،

�مشكلة� �تطرح �بذلك �و�ي �عازبة، �تبقى �و_�تستحق�أن �وجميلة �لطيفة �هذه�الفتاة �أن �لنا تقول

  .اجتماعية�مهمة�تتمثل�فيما�تhقيه�العزباء�من�مصاعب�ونظرات�مس�Gزئة

وتعرض�أيضا�مشاكل�الفتاة�بعد�الزواج،�بسبب�ما�تh»ي�الزوجة�من�معاملة�سيئة�من�قبل�

�vحz:امزو  �ع�ى �غW:�قائم �بشكل�أناني، �والتعامل�معها �GÀمشGRا �ومحاولة �قصيدة�. جها، ��ي تقول

  ):90ص�( "ديوان�جديلة�الرعد"من��"عروس�البطل"

� �جلدي �"ي �/ أقبع �غربة �"ي �حاlي/ أعيش �... / عن �عnنية �/ أغنيك �منك / أعود

/ عروسا�جميلة��وكم�أنا/ طرح|��مقتولة�/ غرب|��طرحة�/ أك�-�عروسا�... / طفولة

  "ي�جيوب�موتك

�أن� �ا/فروض �فمن �الزواج، �بعد aKح� �ا/رأة �معاناة �عن �الشاعرة �تتحدث �القصيدة �هذه �ي

�بسبب� �_�يحدث �ذلك �إ_�أن �لها، �الزوج �واحz:ام �وvستقرار�للعريس، �السعادة �الزواج يجلب

أي�أن�غربة�ا/رأة��"غرب�JKطرحة"لذلك�تقول�الشاعرة�. تعامل�الرجل�الس��ýمع�ا/رأة�أو�الزوجة

  .ومعاناGÀا�تبدأ�من�وقت�وضع�الطرحة،�أي�من�وقت�بداية�الحياة�الزوجية

من�ضمن�هذه�ا/شاكل�. إضافة�إNى�ذلك�تطرح�الشاعرة�مشاكل�أخرى�تتعلق�با/رأة�العربية

فهذه�النقطة�قد�عانت�م�Gا�ا/رأة�كثW:ا��ي�ا/ا�JÁÚبسبب�عدم�. حرية�الكتابة�والتعبW:�عن�الرأي

�ا/رأةاع �تكتبه �بما �الرجال �. z:اف �قصيدة ��ي �القضية �هذه ���ºء"وت;:ز yو� �ديوان��"موج من

  ):72- 71ص�( "الرعد جديلة"

� �الكتابة �عRى ��yأجرؤ �/ أنا �البوح �/ �yاستطيع �الكلمات �من�/ أصغر�من أضعف

../ يقطع�الكلمات/ و"ي�فمي�رمح�/ أخاف�من�عيوني�/ أقل�من�الدمعة�/ الذكرى�

�yأحتمل�/ أنا��yأجرؤ�عRى�الكتابة�/ ويخب�Zا�"ي�جيوب�الليل�/ ���من�أطراف�قل
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� �/ وعدك �البوح �أستطيع y /� �التشرد �عRى �أقوى y /� �الطرقات �عRى / رسمت��

  ..ومضيت/ طويت�كتابك�الصغ,-�.. / محوت��

فهنا�تقول�الشاعرة�بأGØا�_�تجرؤ�ع�ى�الكتابة�GØrا�تخاف�من�البوح،�أي�التحدث�عن�كل�ما�

��ي�تف �الحرية �إعطاءها �_�يريد �الذي �الرجل �فعل �رّد �من �تخاف �GØrا �إليه �تطمح �ما �وكل كر�به

�الرأي �والتعبW:�عن �أطراف�. الكتابة �من �الكلمات �يقطع �رمح �فمها ��ي �بأن �تقول �الشاعرة ولكن

�قلGÓا،�أي�أن�لدGáا�الكثW:�من�-شياء�ال�JKتريد�أن�تقولها،�وهذه�-شياء�طالعة�من�القلب�GØrا

  .صادقة�وتعّ;:�عن�كل�-شياء�ال�JKتحس��Gا�من�وحدة�وألم�وحزن�ع�ى�حالها

،�تقول�)26- 25ص( "أعلن�لك�صم�JK"من�ديوان،�"جلجلة�العشق"�ي�قصيدة�أخرى�بعنوان�

  :الشاعرة

صنعوا�صفارات�إنذار�/ ُعواءي�.. نداء�طويل/ أن�أعشق�سجاني�/ سجينة�حري|��

سجينة�حري|��... / والصبغة�دمي/ ت�حرب�حمر�رايا.. / ومن�ردائي/ من�حنجرتي�/ 

نفًسا�/ يا�صياح�الديك�/ يا�طلقة�الخnص�/ أن�أبقى�معذبة�/ أن�أعشق�سجاني�/ 

  . وبكل�صيحة�ينكرون��/ ألفي�صبح�/ عن�الحق�ألفي�عام�/ تغربت�

�تلك� �وخاصة �علGRا، �ا/فروضة �القيود �من �أخرى �مرة �تعاني �الشاعرة �نرى �القصيدة �هذه �ي

�صوGÀاا/فر  �ع�ى �أنه�. وضة �أي �صوGÀا، �إنذار�من �صفارات �صنع �ا/جتمع �بأن �تقول فالشاعرة

يخ��aÁصوGÀا�وفكرها�الذي�ينادي�من�خhل�الكتابة�إNى�رفض�الواقع،�والتمرد�عليه،�وا/طالبة�

�ا/جتمع �من �خوف �ودون �بصراحة �رأGáا �التعبW:�عن ��ي �ا/رأة �الخhص�. بحرية �طلقة �تنادي J»ف

  .و�ي�رموز�للتحرر�من�الكبت�والقيود�ال�JKيفرضها�ا/جتمع�ع�ى�صوGÀا�وإبداعهاوصياح�الديك،�
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  الهموم�الجماعية

�قضاي �الشاعرة �التوجه��اتتناول �وهذا �عام، �بشكل �ا/جتمع �GÀم �وقومية �وسياسية اجتماعية

  .واضح��ي�العديد�من�دواوي�Gا�وقصائدها

� �خوري �شعر�نداء ��ي �ت;:ز JKال� �القومية �الهموم �من �أو�السيا���الهم �توجه�الوط�� J»ف� ،

تقول��ي�. انتقادا�حادا�إNى�الوضع�السيا�JÁÂالقائم��ي�العالم�العربي،�وإNى�فساد�-نظمة�العربية

  ) :73- 72ص(من�ديوان�ثقافة�النبيذ��"غرف�مفكوكة��سرار"قصيدة�

� �الورد �ح|¨ �ا<وت �/ نفF-ش �حبا �/ نرجوه �نموت �/ لكننا �الحب �ب�َي�/ "ي نلملم

/ ويبول�عRى�الخارطة�/ يرضع�التاريخ�تnلنا�/ نندفن�معا�/ "ي�سراويلنا�/  �نظمِة 

� �ب�ّي �/ أوثان �الجسد �"ي �/ يتعبدون �انطفاء �الجسد �/ و"ي �/ والبنادُق / تملؤنا

نون�... / ننح��
ّ

 / ورجالنا�يدخ
ً
  َمرارا

�الش �تعبد JKوال� �الفاسدة، �العربية �-نظمة �ع�ى �الشاعرة �هجوم �نرى �-بيات �هذه هوة��ي

وتنتقد�هذه�. وجسد�ا/رأة،�فهّم�الحكام�أن�يقضوا�شهوGÀم،�فهم�كما�تقول�يتعبدون��ي�الجسد

�بالقوة،�تقول  ،�"والبنادق�تملؤنا": -نظمة�كذلك�GØrا�أنظمة�متسلطة�وقمعية،�تحكم�شعو�Gا

�-نظمة� �هذه �فساد �ع�ى �دليل �وهذا �العربية، �والشعوب �الناس �إNى �موّجه �السhح �أن a©بمع

�الرأيومن �التعبW:�عن �ومن �الحرية �من �للناس �والدول�. عها �الشعوب �أن �الشاعرة �ترى لذلك

  .العربية�متخلفة�rن�التاريخ�يرضع�تhلنا�ويبول�ع�ى�الخارطة

تبكي�الشاعرة�ع�ى�ضياع�هذه�ا/دينة�بعد�قيام�الدولة�وتحولها�من��"شواطئ�يافا"�ي�قصيدة�

GRودية�بعد�استيطان�الGáى�Nامدينة�عربية�إGR12ص(تقول�الشاعرة�. ود�ف:(  

نرحل�/ نحزن�"ي�ثوب�العصاف,-�/ توافينا�ا<نّية�/ شاطئ�يافا�/ يذبح�جناُح�الرمح�

�/ الخناجر� �أمهاتنا �ب,ن �/ ما �السيوف �من �/ نسٌل �بالدماء �وشاح�/ مكحٌل خ
ّ
يلط

� �/ البتول ��جراس �من �/ ويسيل �ا<غول �أحذية �تشّيعه اًزا
ّ
�السطح�/ ُجن �ب,ن ما

�وينذبح/ يطفُح�الغراب�/ ب�وا<صاط
ً
  غربة
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الشاعرة��ي�القصيدة�حزينة�ع�ى�معالم�يافا�ال�JKضاعت�وفقدت�هوي�Gا،�فتشّبه�شاطىء�يافا�

�تذكر� J»ف� �لذلك �مhمحها، �وتغW:ت �ماتت �قد �يافا �rن �والجنازة �وتذكر�التشييع بالطW:�ا/ذبوح،

�والتشاؤ  �الحزن �عن �تعبW:ا �والغربة �المالغراب �وتذكر�ا/غول �العصر�، ��ي �العراق �احتلوا ذين

  .القديم�للد_لة�ع�ى�احتhل�يافا

وتكمل�الشاعرة�كhمها�عن�ممارسات�السلطة�الGRودية�وتعاملها�مع�الفلسطينيWن�بقوة�النار�

  ):58ص(من�ديوان�جديلة�الرعد� "هو"تقول��ي�قصيدة�بعنوان�. والسhح

: / ويقرأ/ إlى�آيته��وlى��يعود/ ويب���سياجا�للمخيم�/ ها�هو�يقتلع�حدود�العالم�

� �يرى �طفل �/ باسم �مطاط �/ من �العالم �حقيقة �باتجاه�/ نصف �قلبه ويصّوب

  ..إل]Zا�يصّوب�انتصارا/ "ي�القلب�مأساته�/  هّداف�بارع/ الوطن�

�والحياة� �ا/خيمات، ��ي J©الفلسطي� �الشعب �معاناة �إNى �الشاعرة �تتطرق �القصيدة �هذه �ي

ياسة�vحتhل�ال�JKتب©�Jالسياج�للمخيم�لكي�تعزل�أصحابه�عن�الصعبة�ال�JKيعيشوGØا�بسبب�س

�الخار²ي �وخاصة�. العالم �ا/خيمات، �هذه ��ي �الفلسطينيWن �وضع �مع �الشاعرة �تتعاطف لذلك

�جنود� �يطلقه �الذي �ا/طاطي �الرصاص �يوميا �يواجه �طفل �باسم �وتحلف �-برياء، -طفال

�هؤ_ �ع�ى �با�ءvحتhل �يواجهوGØم �الذين �vنتفاضة�-طفال �مشهد �من �صورة �و�ي لحجارة،

  .الفلسطينية�ال�JKتتمّرد�ع�ى�vحتhل�وممارساته

� �بعنوان �أخرى �قصيدة ��خ,-ة"�ي ��"الرصاصة JKصم� �لك �أعلن �ديوان �تقول�)21ص(من ،

  :الشاعرة

�/ أحشوه�بندقية�ورج�nثائرا�/ "ي�صدري�فراغ�
ً
/ "ي�صدري�ولد�يتيم�/ وأس,-�آمنة

�/ ري�أمRي�"ي�صد/ عار�وحاٍف�
ً
/ ألّم�جسدي�من�جديد�/ وإذا�ما�انفجرُت�شهيدة

  ...وأطلق�رصاص|���خ,-ة

  هنا�مرة�أخرى�تتحدث�الشاعرة�عن�الثورة�والتمرد�والشهادة،�و�ي�ربما�تشW:�إNى�vنتـفــاضــة�

�vحتhل �قوات �ضد �-خW:. الفلسطينية �الرمق aKح� �ا/قاومة �ع�ى �مصممة �الشاعرة ألم�":وترى

  ."من�جديد�وأطلق�رصاص�JK-خW:ةجسدي�
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�بعنوان �أخرى �قصيدة �مخلص" �ي �موت �ص( "لك ،JKصم� �لك �إNى�)92أعلن �مهداة �و�ي ،

  :الشاعر�الفلسطي©�JالكبW:�راشد�حسWن�تقول�نداء�خوري

نرفع�.. / تطول�أعناقنا/ يا�ابن�القضية�/ يا�ابن�القمح�/ يا�ابن�الزيتون��سود�

� �ZÊا �الغيم�/ الزمن �عRى �/ نعلقه �/ فيمطر�حريق�حرية �ين,-�دروب�الحزن / وا<وت

�وقبلت�/ ولكل�جراحنا�ضفتان�/ وحجارة�الضفة�الغربية�/ ويشعُل�الحرمان�
َ

غُربت

�الزعF-�والغار�/ النار� �دروب
َ

�أحمر�/ وأنرت �عناق �لك �يحتضر/ وكان �جرح / عناق

  كا±طفال�بأيدي�الحجار/ عناق�جرح�ينتحر�/ كأسواق�الحصار�

يدة�تمزج�الشاعرة�بWن�عدة�أمور�تتعلق�بالوطن،�ف«�Jتمزج�بWن�الشاعر�الوط©��Jي�هذه�القص

�وبWن� �القضية، �وابن �القمح، �وابن �وصفها، ��ي �-سود، �الزيتون �ابن �حسWن �راشد J©الفلسطي

�JKال� �بالحجارة �vحتhل �لقوات �-طفال �وتصدي �الغربية، �الضفة ��ي �الفلسطينية vنتفاضة

  .بأيدGáم

   الخnصة

�الهموم�تناول �وبWن �للمرأة �والذاتية �الشخصية �الهموم �بWن �ا/زج �قضية �الدراسة �هذه ت

القومية�والجماعية��ي�تجربة�الشاعرة�نداء�خوري،�حيث�أن�الشاعرة�تدمج�بWن�-مرين�بشكل�

من�جهة�تتحدث�عن�معاناة�ا/رأة�وحقوقها�وخروجها�إNى�العمل�وبحGçا�عن�. واضح��ي�قصائدها

�ا/فقودة��ي �الوطنية�والقومية�والجماعية�ال��JKحري�Gا ا/جتمع،�ومن�جهة�أخرى�GÀتم�بالقضايا

  .GÀم�ا/جتمع�العربي�والفلسطي©�Jع�ى�وجه�الخصوص

وتتطرق��ي�شعرها�إNى�الثورة�. GÀاجم�نداء�خوري�-نظمة�العربية�ال�JKتعبد�الشهوة�الجسدية

شعب�الفلسطي©�Jمن�vحتhل�الفلسطينية�من�خhل�vنتفاضة�الفلسطينية،�مطالبة�بتحرر�ال

  .�سرائي�ي��ي�الضفة�الغربية�وقطاع�غزة
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