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E D I T O R ’ S  D E S K

ARABIC LITERATURE IN PALESTINE

The tradition of Arabic literature stretches back some 16 centuries to 
unrecorded beginnings in the Arabian Peninsula. At certain points in 

the development of European civilization, the literary culture of Islam and 
its Arabic medium of expression came to be regarded not only as models for 
emulation but also, through vital conduits such as Moorish Spain and Norman 
Sicily, as direct sources of inspiration for the intellectual communities of 
Europe.

Although Palestinian literature is an inseparable part of modern Arabic 
literature and has contributed fully to all the revolutionary experiences that 
Arab literature has witnessed during this century, and since the 1950s in 
particular, it has been characterized by evident differences in some respects, 
especially in relation to place and time, In the tone of discourse and trends, 
and in his preoccupation with the prevailing political issue. Contemporary 
Palestinian literature is often characterized by its heightened sense of irony 
and the exploration of existential themes and issues of identity. Palestinian 
Literature spoke to other causes of oppression and discrimination across 
the world.

The Palestinian Question and its political and cultural consequences concern 
intellectuals, politicians and creative writers all over the Arab world, both 
in surrounding and faraway countries. This makes the Palestinian cause 
a prominent theme in contemporary Arabic literature. The proposed 
conference will discuss the major areas of the subject in detail.

This is the conference proceedings includes selected papers from the two 
day National Conference conducted by Department of Arabic, University of 
Kerala on Arabic Literature in Palestine from 16 - 17 October 2018.
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Focal Areas 

• Contemporary Arabic Literature in Palestine
• Literary Themes 
• Theatre Literature in Palestine
• Resistance Literature after Darwesh and Samih Qasim 
• Palestine Diaspora in World Literature
• Contemporary Palestine Cinema
• Critical studies on Prose Literature in Palestine
• Social and Political Movements in Palestine after 2005
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The Politics of Social Structures in the 
Palestinian Case: From National Resistance to 

Depoliticization and Liberalization

Arshad V P
Kannur, Kerala

1. Introduction

This article focuses on civil society and 
politics within the broader question of peace 
and conflict issues. In particular, it focuses 
on the emergence of a liberal version of civil 
society in the context of the liberal peace 
project and the implications of this approach 
for the role of national civil society in 
politically motivated conflicts and struggles. 
Taking the Palestinian case as an example, 
the article’s main thesis is that the changing 
role of Palestinian nationalist grassroots 
organizations and the shift from resistance 
to depoliticization and liberalization in the 
1990s is a result of two connected processes: 
the launch of the Oslo peace process and 
the subsequent construction of a Palestinian 
“liberal civil society” as conceived within 
the liberal peace theory and represented 
by international donors in the Palestinian 
context. The concept of resistance in this 
article refers to the participation of civil 
society activists in national activities aimed 

at undermining Israeli military occupation 
in Gaza and the West Bank and supporting 
Palestinian independence. As will be 
explained later, these resistance activities 
included institution-building, political 
education concerning Palestinian national 
goals, civil disobedience actions such as 
national strikes and boycott of Israeli courts, 
refusal to pay tax, promoting local economic 
products, delivering food provisions to 
deprived areas under curfews, demonstrating 
solidarity with bereaved families and newly 
released political prisoners, and organizing 
nonviolent protests.

The conceptualizations of the role of civil 
society in supporting resistance struggles and 
liberal approaches are used as a theoretical 
framework to examine the stated hypothesis 
and the case study above. Therefore, the civil 
society definitions concerning resistance and 
liberal discourses by Michael Edwards and 
Antonio Gramsci are particularly explored 
and used in this conceptual approach. The 
deeper underpinnings of the liberal peace 



8  AR AB IC L ITE R ATU R E I N PAL ASTI N E

theory are also illustrated with reference 
to Roland Paris and his definition of liberal 
peacebuilding.

1.1. Methodology

The research methods are based on a 
supportive and integrated combination of 
theory and field research. Therefore, this 
study relies on primary and secondary 
sources. Data collection from the field is 
achieved by using the research method of 
interviewing. Available knowledge from 
the literature about effective techniques 
of interviewing is explored and put into 
practice in the field research. In particular, 
semi-structured interviews are employed for 
investigation and data collection purposes. 
Eric Drever offers a useful explanation of the 
application and the function of this specific 
methodology: The name “semi-structured 
interviews” means that the interviewer sets 
up a general structure by deciding in advance 
what ground is to be covered and what main 
questions are to be asked. This leaves the 
detailed structure to be worked out during 
the interview. The person interviewed can 
answer at some length in his or her own 
words, and the interviewer responds using 
prompts, probes and follow-up questions to 
get the interviewee to clarify or expand on 
the answers.

1.2. Contribution to Literature

This particular article is concerned with 
providing knowledge about secular and 
nationalist civil society organizations (CSOs) 
in Gaza and the West Bank and their role in the 
Palestinian national struggle and grassroots 
resistance to Israeli military occupation 
of Palestinian territories. The article also 

seeks to contribute to existing literature 
and promote a deeper understanding of the 
changing role of Palestinian civil society 
following the Oslo peace process and the shift 
from national resistance to depoliticization 
and liberalization in response to the 
requirements of international donors and 
their liberal agendas in the overall context of 
the Oslo peace process. this article presents 
a unique contribution to knowledge because 
it seeks to distinguish between civil society 
as resistance and its role within the liberal 
peace paradigm and apply this conceptual 
framework to Palestinian civil society before 
and after the launch of the Oslo peace 
process. Furthermore, this article examines 
the politics of civil society and aid in the 
context of national struggles and analyzes, 
and demonstrates the central role of civil 
society organizations within the liberal peace 
model. Finally, this research provides an 
additional contribution to knowledge in the 
areas of aid, politics and grassroots resistance 
to military occupation, social structures, 
and conflict resolution by presenting key 
implications resulting from this article.

1.3. Structure of Article

This article examines four related 
themes, and it is accordingly divided into 
five sections. The first section introduces 
the theory of civil society in the context of 
resistance and liberal discourses including 
the subsequent emergence of the civil society 
arena as a key component of the liberal 
peace project in the Western context. The 
second section explores the Palestinian case 
study with a particular focus on civil society 
resistance in the 1970s and the 1980s. The 
third section discusses the impact of the Oslo 
peace process in the 1990s on Palestinian 
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civil society including the resulting 
conflicts and divisions at the Palestinian 
level. The fourth section analyzes the 
civil society transformation and shift from 
the politics of resistance and nationalism 
to depoliticization and liberalization in 
the Palestinian situation during the early 
1990s. This section also contextualizes 
this significant transformation within the 
Oslo peace process and the liberal peace 
discourse as represented by international 
donors and their policies in the Palestinian 
context. The fifth section analyzes some of 
the key implications developing from this 
transformational depoliticization process in 
the Palestinian case. Finally, the conclusion 
provides a summary of the main arguments 
discussed in the article. The section below 
theorizes civil society in the context of 
resistance and liberal peace discourses.

2. Theory of Civil Society:  
Resistance and Liberal Discourses

In the 1960s and 1970s, political struggles 
for freedom and social justice taking place 
in South America and Eastern Europe 
against totalitarian regimes brought the 
re-emergence of liberation projects and 
revolutionary interpretations of civil society 
(Ignatieff 1995). These ideas were similar 
to Antonio Gramsci’s political writings and 
understandings of the essential role of social 
activists and intellectuals in national crises 
and situations of widespread tyranny. The 
proposed role for intellectuals and social 
activists is to provide political education 
for societies as well as challenging the 
hegemonic state. According to Gramsci, this 
is achieved through national and political 
struggles. In other words, in Fascist Italy 

and Eastern Europe, because of gross human 
rights violations and political repression, the 
liberation movement advocated for a socially 
and politically active engagement by national 
civil society groups especially in contexts 
of oppression and a lack of freedom and 
association. Gramsci was a leading scholar in 
this school of thought. He did not accept the 
simple notion that civil society actors and 
intellectuals should be concerned with civic 
education and cultural activities. He defined 
trade unions and other grassroots groups as 
political actors, leading popular struggles 
and offering political education for the 
masses and especially for the oppressed. In 
his writings in Prison Notebooks, he asserts:

In effect, the task was handed to the 
United Nations (UN) to manage these 
rising political and security problems with 
the active support and guidance of the US 
government and other powerful European 
states and organizations. The UN launched 
its first flurry of peacebuilding operations 
in war-torn societies including Namibia, 
El Salvador, Mozambique, Cambodia, 
Angola, Liberia, Rwanda, Bosnia, Croatia, 
Guatemala, East Timor, Kosovo, and Sierra 
Leone. In total, 14 major UN operations for 
peacebuilding were deployed between 1989 
and 1999 to areas and states experiencing 
internal conflicts. All of the UN peace 
operations worked towards a shared 
common task: “transforming war-shattered 
states into liberal market democracies as 
quickly as possible” (Paris 2004).

In the political realm, liberalization 
means democratization, or the promotion 
of periodic and genuine elections, 
constitutional limitations on the exercise 
of governmental power, and respect for basic 
civil liberties, including freedom of speech, 
assembly, and conscience. In the economic 
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realm, liberalization means marketization, 
or movement toward a market-oriented 
economic model, including measures aimed 
at minimizing government intrusion in the 
economy, and maximizing the freedom for 
private investors, producers, and consumers 
to pursue their respective economic interest.
(Paris 2004).

In seeking to create liberalization in 
the political and socio-economic spheres 
as a method of conflict management, civil 
society organizations have also gained a 
central role in the liberal peacebuilding 
project. In the last two decades, the US and 
some major European powers have been 
advancing the creation of what David Lewis 
calls a “virtuous circle” between state and 
economy, based on the Western experience 
of the “good governance agenda.” The 
underlying motivation behind this model is 
that by sustaining multiple but connected 
systems, a successful and democratic 
state would be able to balance and reflect 
important aspects such as good politics, 
liberal democracy, economic growth and 
equity. Discussing liberalism in the context 
of civil society, Hakan Seckinelgin adds 
that Western advocates of this liberal 
approach tend to locate civil society and 
nongovernmental organizations between 
the state and the market as a third central 
structure in “modern democratic states” 
(Seckinelgin 2002). Lewis explains,

However, in the Palestinian case and 
the wider Israeli–Palestinian conflict, 
Palestinian grassroots organizations had 
been deeply politicized and acted as agents 
of national resistance against the Israeli 
State and its military occupation in Gaza 
and the West Bank throughout the 1970s 
and the 1980s. With the launch of the Oslo 
Peace Process in the 1990s, international 

organizations and donors became actively 
engaged in the process of transforming the 
Palestinian social agency and depoliticizing 
long-standing practices and activities of 
national resistance based on the liberal 
peace model and neoliberal functions of 
civil society as previously discussed above 
in this article. However, to understand this 
transformational depoliticization process 
and the deep changes that Palestinian 
civil society underwent in the 1990s, it is 
important that a brief historical overview 
of Palestinian nationalist grassroots 
organizations and their role in national 
resistance struggles in the 1970s and the 
1980s is presented. The following section 
provides this historical overview.

3. Palestinian Civil Society and  
National Resistance

The Palestinian Liberation Organization 
(PLO) represented different nationalist 
factions, and Fatah became the largest and 
leading faction within the organization. In 
the context of liberation and nationalist 
politics, the PLO-Fatah became the major 
Palestinian political force in exile from the 
mid-1960s onward. It also attracted a vast 
popular support and allegiance from the 
Palestinian diaspora and refugees inside and 
outside Palestine.

At the internal Palestinian level, the 
relationship between the national leadership 
of the PLO and Palestinian local grassroots 
organizations evolved in significant terms 
following the Arab-Israeli War of 1967 and 
subsequent Israeli military occupation 
of Gaza and the West Bank. Since the re-
emergence of the national movement in 
the early 1960s, the Palestinian nationalists 
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sought to achieve the total liberation 
of Palestine through Arab power and 
nationalism, and the establishment of a 
democratic secular state in all of Palestine. 
However, the 1967 War and the military 
victory of Israel over the Egyptian, Syrian 
and Jordanian joint forces, and Israeli 
occupation of the remainder of Palestine 
(i.e., Gaza and the West Bank including East 
Jerusalem), caused the Palestinians to lose 
confidence in the ability of the neighboring 
Arab countries to deliver liberation. As 
Mazin Qumsiyeh points out, the 1967 War 
transformed the political and geographical 
landscape in both negative and positive 
terms. It forced the Palestinian people and 
their national leadership to realize that 
“Arab leaders were impotent to bring about 
change” and also that the time had come 
for the Palestinian leadership to make their 
own strategy and begin to build their own 
independent institutions (Qumsiyeh 2011).

Israeli military control, the banning of 
political parties inside Gaza and the West 
Bank, and the existence of the PLO in exile, 
was another major factor in the penetration 
of the nationalist political groups into the 
civil society sphere in the territories in 
order to use it as a platform for political 
expression. In this regard, Andrew Rigby 
points out that because of their inability to 
organize openly, various political factions 
had employed the trade unions, social 
and professional organizations, student 
unions, and other grassroots organizations 
as “arenas for political competition.” In 
particular, Fatah demonstrated a sustained 
and strong interest in students, workers and 
women’s organizations as “prime groups for 
mobilization and recruitment” (Rigby 2010). 
Therefore, grassroots groups provided 
social services to the local population in 

the occupied territories and represented a 
means of political mobilization and national 
resistance (Roy 1996).

In practical terms, while working within 
the nationalist agenda facilitated greater 
popularity and financial possibilities, it 
certainly meant that social organizations 
had to meet two expectations. The first was 
to sustain the culture of service provision 
in Gaza and the West Bank and, the second, 
to extend resistance and mobilization to 
directly challenge Israeli military rule in 
the occupied territories, which manifested 
itself during the Intifada of 1987. It is in 
this broader and more complex political 
context that the grassroots movement 
gained a stronger position and acquired 
more importance in both Palestinian society 
and the national movement throughout the 
1970s and the 1980s. Describing this era, 
UdaOlabarria Walker points out:

B u i l d i n g  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c 
infrastructures in the occupied territories 
was not a priority from the perspective of 
the Israeli authorities and their colonial 
policies. The development of political 
structures and national institutions could 
lead to Palestinian independence and hence 
this should be prevented by military means. 
The Israeli defense minister stated in 1985 
that “there will be no development in the 
occupied territories initiated by the Israeli 
government,” and he went on to declare, 
“no permits will be given for expanding 
agriculture or industry there, which may 
compete with the State of Israel” (Sayigh 
1997). Control and military occupation, and 
not political independence or economic 
reconstruction, was the message from the 
Israeli government to the Palestinians in 
Gaza and the West Bank.
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In fact, the involvement of Palestinian 
intellectuals and social activists in the 
national struggle in the 1970 and the 1980s 
conformed to the Gramscian version 
of civil society resistance. For instance, 
Palestinian grassroots groups engaged in 
the development of the Palestinian society 
and provided political education and crucial 
social services to local communities living 
under Israeli occupation. This strategy 
aimed at undermining the Israeli state 
system of military rule in the occupied 
territories and resisting its domination over 
society by means of institutional resistance 
and alternative national structures. Also, in 
the 1980s, the Intifada produced a process 
of politicization in which local organizations 
played a significant direct role in resisting the 
military policies of the Israeli government 
in Gaza and the West Bank. As a result, 
measures and actions such as the formation 
of the popular committees as civil society 
and political structures and the creation 
of more advanced and professional civil 
society institutions were taken to contest 
the existing order of military control and 
end oppression by the Israeli State in the 
occupied territories. These measures sought 
also to assert the political independence of 
the Palestinian people through active civil 
society resistance and mobilization, and 
institution-building. In this context, local 
and social organizations extended strong 
resistance to state power and hegemony in 
the Palestinian struggle. Hence, the role and 
the engagement of Palestinian nationalist 
and secular civil society in the specific 
period should be read and interpreted 
within the Gramscian framework of civil 
society resistance and intense politicization.

However, with the signing of the Oslo 
Accords between Palestinian and Israeli 

leaders in 1993, the period of the 1990s saw 
a reversal process of depoliticization and 
the separation of nationalist civil society 
organizations from the Palestinian national 
movement. The section below analyzes 
the impact of the Oslo peace process on 
nationalist and secular social structures in the 
Palestinian case. This will be followed by an 
examination of civil society transformations 
and the role of international donors within 
the overall context of the Oslo process.

4. Civil Society and Oslo Process:  
Power Struggles and Divisions

The Oslo accords consisted of the Declaration 
of Principles (DOP) and the recognition 
letters, focused on administrative and largely 
security issues in the Israeli-Palestinian 
conflict. The Palestinians were allowed to 
establish the Palestinian Authority (PA) and 
a self-rule government under Yaser Arafat 
and the Fatah/PLO leadership. According 
to the provisions of the Agreement, the PA 
would also set up a representative political 
and legal council (Palestinian Legislative 
Council, PLC) in the occupied territories. 
The DOP recognized that the jurisdiction 
of the Council would cover the West Bank 
and Gaza Strip and possess the power to 
legislate (BBC 2001). Furthermore, the Oslo 
Accords called for making “arrangements for 
a smooth and peaceful transfer of authority 
from the Israeli military government and 
its Civil Administration to the Palestinian 
representatives” (BBC 2001).

However, evidence suggests that 
suspicion, not partnership or solidarity, 
dominated the relations between the PA 
and civil society organizations during the 
peace process and throughout the 1990s. 
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The PA perceived the secular and politicized 
sector of civil society as a strong social force 
that enjoyed deeper connections with local 
communities and a shining history of success 
in challenging Israeli military rule in the 
occupied territories. For the PA, this could 
potentially weaken the power of the young 
government of the Palestinian Authority. 
The PA politics at that time seemed more 
connected to holding the reins of power and 
ensuring that influential social organizations 
were not challenging the management of 
the Palestinian political situation and the 
developing policies in Gaza and the West 
Bank (Sullivan 1996).

Some critical implications emerged out 
of these conflicting relations. The dividing 
politics of the Oslo peace process sowed 
the seeds for not only divisions between 
CSOs and the PA, but also among civil 
society groups themselves. Hence, some 
organizations aligned with the PA out of fear 
or for private gain while others continued to 
oppose its policies (Jamal 2009). According 
to the Palestinian academic Khalil Shakaki, 
this particular phase of Oslo years also bore 
witness to coercion against wider sections 
of civil society including media agencies. 
For example, opposition newspapers 
were banned and on some occasions were 
allowed to reopen under certain conditions 
and implement a change in their editorial 
direction. Furthermore, individual activists 
and civil society leaders who expressed 
a strong criticism of the PA and the Oslo 
project were either intimidated or sent 
to prison by the PA security forces. As a 
result, concerned social groups and media 
representatives began to exercise “self-
censorship” (Shakaki 1996). Furthermore, 
civil liberties and democratic practices “have 
been seriously undermined by PA polices 

aimed at strengthening central control, 
“protecting” the peace, and asserting 
national agendas” (Shakaki 1996).

In short, the Oslo process in the 1990s 
impacted significantly on Palestinian 
national politics and social formations in the 
occupied territories. Not only did the Oslo 
period of the 1990s introduce a changing 
framework of conflicting social and political 
relations but it also marked a significant 
departure from the close alliance and joint 
active role of social and political forces 
that existed during the Intifada period 
and sustained the Palestinian national 
struggle in the previous decades. In this 
context, Palestinian Professor of Political 
Science, Ibrahim Ibrash, stated during an 
interview that the Oslo process led to deep 
divisions and changing priorities on the 
part of social structures and it has also “de-
stabilized the Palestinian national struggle 
and undermined its historical [social and 
political] foundations” (Ibrash 2013).

The second important issue to examine in 
this context is the changing role of Palestinian 
nationalist and secular social structures 
and the subsequent transformations 
and depoliticization in response to the 
requirements of international donors and 
their liberalization agenda within the overall 
framework of the Oslo peace process. This 
is examined in the next section.

5. Civil Society Transformation: From 
National Resistance to Depoliticization 
and Liberalization

As the priorities of the international 
community changed during the Oslo years 
of the 1990s and its focus was directed 
toward building a Palestinian authority that 
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could negotiate with Israel and deliver on 
the security and political terms of the Oslo 
Agreement, an evolving relationship was 
emerging around the same time between 
nationalist CSOs and international donors. 
Integrating Palestinian civil society into the 
global strategies of marketization and liberal 
democracy, promoting the “good governance 
agenda” of the 1990s, and creating what 
David Lewis calls the “virtuous circle” of 
state, civil society, and market as discussed 
previously in this article played a central 
role in the changing strategy of the Western 
donors towards Palestinian civil society 
organizations. Analyzing the transformation 
in the civil society framework with active 
support from external donors in the 1990s, 
Benoit Challand describes these crucial 
developments in the Palestinian nationalist 
sector of civil society as a phenomenon of 
“professionalization of politics”, whereby 
[Palestinian] NGOs gradually shifted from 
popular self-organization into a form of 
elite work funded by foreign donors. Put 
differently, many of these popular grass-
roots committees that were so essential to 
political factionalism [during the Intifada 
and before] turned into professional client-
oriented and elitist development institutions 
during the Oslo years, thus drifting away 
from playing a more direct political role.

Beyond the separation of social and 
political activities what some international 
governments and their powerful funding 
agencies required under the cover of the 
Oslo peace process was the emergence of a 
Palestinian social movement which could 
replace the nationalist civil society discourse 
in Gaza and the West Bank and exclusively 
focus on other issues of liberal democracy 
promotion and good governance agenda 
according to the liberal peace version of 

civil society including its role in supporting 
liberalization and marketization policies 
as discussed earlier in this article. Edward 
Said points out, for example, that one of the 
intended effects of Oslo is the “substitution 
of a short-range nationalism for a longer-
range social movement.” This is, he observes, 
to “de-politicize Palestinian society and set it 
squarely within the main current American 
style of globalization, where the market is 
king, everything else irrelevant or marginal” 
(Said 2000).

Examining Palestinian NGO politics 
during the Oslo period, Challand remarks 
further that as a result of this changing 
framework between external donors and 
nationalist civil society, the relationship 
between major social players and local 
populations dramatically transformed. 
Professional and elite civil society 
organizations began to view grassroots 
constituencies more as clients and, in 
some cases, as a “political reservoir” rather 
than active participants in a political and 
mass struggle. Hence, many Palestinian 
organizations are still currently guided 
by the global “market principles” than by 
voluntary contributions and engagement in 
their activities (Challand 2005).

In this evolving social and political 
context and the support of international 
donors for a new civil society framework 
in the Palestinian territories, a new group 
of influential individuals emerged in the 
Palestinian secular and nationalist sector 
of civil society. Palestinian researchers Sari 
Hanafi and Linda Tabar discuss the formation 
of this civil society “globalized elite.” The 
globalized elite “reflects the broader process 
out of which it has emerged, including the 
overarching national context of the peace 
process and the foreign assistance provided 
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to support the transition to a post-conflict 
[liberal] order.” Their shared characteristics, 
according to Hanafi and Tabar, have pointed 
to a continued opposition to the revival 
of civil society resistance in the Intifada 
and that their attitudes and approaches 
are informed by international interests 
and donors rather than a localized agenda 
(Hanafi and Tabar 2005).

Available evidence from the research 
also suggests that this transformation has 
facilitated changes at the policy and practical 
level in the area of civil society in response 
to the requirements of international donors 
in the context of the Oslo process. The 
Palestinian organizations who participated 
in this research have reflected these policy 
changes. For example, the PCHR was 
established in the 1990s and it includes 
today secular and leftist activists who were 
politically active during the first Intifada 
and spent time in Israeli prisons because of 
their engagement in the national resistance 
struggle against the Israeli occupation of 
Palestinian land (PCHRa 2018). The PCHR 
has been committed to promoting human 
rights and democratisation in Palestinian 
society since the Oslo peace process in the 
1990s. This commitment saw the creation 
of a ‘Democracy Promotion Unit’ within 
the structures of the PCHR in Gaza and the 
West Bank and this Unit works to support 
election processes and good governance in 
the Palestinian political and social systems.

Asked during an interview if liberal 
democracy promotion can be seen as 
contradictory to the concept of national 
resistance in the context of Israeli 
occupation and liberation struggles such as 
the Palestinian situation, the Coordinator 
of the Democracy Promotion Unit at 
the PCHR, Hamdi Shaqora, stated that 

democracy is a “strength to the Palestinian 
people and a prerequisite to complete the 
liberation process” (Shaqora 2011). This has 
represented a significant point of departure 
from the 1970s and 1980s discourses when 
national resistance, combined with political 
and civil society mobilization, was seen as a 
key and necessary component to achieving 
Palestinian national independence and, then, 
building a democratic state. Reflecting these 
policy changes further, another key function 
for the PCHR is “the preparation of research 
articles relevant to such issues as the human 
rights situation and the rule of law” within 
the Palestinian context (PCHRb 2018). 
In other words, documenting Palestinian 
violations of human rights through research 
and promoting democratic governance in 
the official institutions of the PA has become 
a key concern for civil society engagement 
following the Oslo Agreement.

Further examples of these policy changes 
within the Palestinian social sector in 
response to the liberalization requirements 
of international donors include the GCMHP 
and their changing focus on peace education. 
The organization was founded in the 1990s 
to deliver community and psychological 
services through therapeutic approaches 
including counselling and psychological care 
(GCMHP 2018). Peace education initiatives 
are materialized through the “School 
Mediation Programmes” which involve 
various Palestinian schools. The participants 
are male and female students from the age of 
16 to 18. These programmes involve teaching 
conflict resolution methods to senior and 
junior students (16 to 18 years old).

Not only did this liberal paradigm produce 
depoliticization and liberalization at the 
organizational and grassroots level in the 
Palestinian context, but it has also promoted 
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a new concept of development and aid, 
which accepted the Israeli military control 
of Palestinian land and resources. Therefore, 
negotiating development in Palestinian 
society under occupation became an integral 
and normalized part of this changing reality 
within the overall framework of maintaining 
the (failed) peace process between Israel 
and the Palestinians. The end result has 
been contradictory to conflict resolution and 
self-determination prospects. For example, 
international aid for development projects in 
the occupied Palestinian territories requires 
in many cases Israeli approval. As a result, 
those “approved” projects have facilitated 
the reinforcement and legitimization of 
Israeli colonization of Palestinian land and 
resources instead of resisting or challenging 
this colonization process (Hijab 2012).

In their thorough study of foreign aid 
and international donors in the Palestinian 
context, Jeremy Wildeman and AlaaTartir 
point out that the deeper aims and “normative 
values” behind this liberal development 
model under occupation have been 
concerned with “open markets, economic 
integration with Israel, regional economic 
integration, financial liberalization, ‘good 
governance’ and support for ‘democracy.’” 
Therefore, the authors go on to conclude 
that the relationship between aid and 
development within the current framework 
is extremely problematic in the Palestinian 
situation since aid and liberal approaches 
have failed to “stimulate the peace process” 
(Wildeman and Tartir 2014). Instead of 
facilitating Palestinian independence and 
national rights, Palestinian dependency on 
foreign assistance has increased under this 
problematic and ineffective development 
framework. This has also been coupled with 
the increasing power of foreign donors in the 

civil society arena and the deterioration of 
the socio-economic and political conditions 
of Palestinians in Gaza and the West Bank. 
The depoliticization of civil society and 
the failure of both the peace process and 
its liberalization and development model 
under occupation have been defining 
characteristics of the post-Oslo era. The 
next section analyzes the main implications 
resulting from this transformational process 
in the Palestinian context.

Key Implications

The main findings of this article suggest that 
the transformation of Palestinian nationalist 
and secular grassroots organizations and the 
shift towards depoliticization in the 1990s 
is the result of the Oslo peace process and 
the subsequent creation of a Palestinian 
‘liberal civil society’ in response to the 
requirements of international donors and 
their liberalization agenda. These findings 
present a number of key implications in the 
areas of international aid, conflict resolution, 
civil society and politics. These implications 
are outlined below.

Firstly, international aid has become 
complicit in the continuation of Israeli 
occupation of Palestinian territories. The 
focus of international donors on economic, 
civil society and political liberalization 
under occupation in the Palestinian arena 
ignores the root causes of the Palestinian 
issue including dispossession and the lack of 
national rights. Furthermore, international 
aid in its current form has enabled Israel 
to continue with the policies of military 
occupation and territorial expansions 
without consequences. As Israeli Professor 
Menachem Klein also pointed out, donor 
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assistance has allowed Israel to “avoid 
making hard political decisions regarding 
its legal, moral and political responsibilities 
toward the Palestinians” (Sheizaf 2014).

Although the aid agenda developed as 
a result of the Oslo peace process has been 
ineffective in the Palestinian case, effective 
processes of aid assistance should create 
the necessary conditions for a just political 
settlement based on ending the occupation 
and supporting self-determination. Aid 
policies which legitimize or endorse Israeli 
military control of Palestinian land and 
natural resources should be challenged and 
changed. In this context, Palestinian civil 
society organizations should also prioritize 
national engagement and campaign for a 
political resolution to the Israeli-Palestinian 
issue as a precondition for achieving 
sustainable development and democratic 
change. Not only did the liberal model of 
peace and development under occupation 
fail in the Palestinian case but it has also 
demonstrated the urgent need for these 
critical reforms.

Second, one of the key resulting 
implications of the depoliticization process 
is the changing relationship between the 
social and political forces before and after 
the 1990s in the Palestinian context. During 
the 1970s and the 1980s, the leadership of the 
PLO saw the social agencies and actors as key 
allies in the national struggle and the building 
of statehood in Gaza and the West Bank. 
In this context, social structures received 
strong political and financial support from 
the PLO. However, as discussed previously, 
the establishment of the PA and creation 
of an autonomous government under the 
PLO-Fatah leadership saw internal divisions 
and a changing relationship in this historical 
socio-political alliance. During the 1990s and 

following the return of the PLO leadership 
to the occupied territories in the Oslo 
period, the context of social and political 
relations has radically transformed from one 
of alliance in supporting resistance struggles 
and achieving statehood to the containment 
of the social sphere by the PA.

Therefore, the period of the 1990s 
introduced a changing framework of 
internal social and political relations in 
the occupied territories and also marked 
a significant departure from the close 
cooperation between social and political 
forces which existed during the Intifada 
period and the previous decades. In this 
context, a dialogue process between social 
and political representatives is critically 
needed to restore national partnership and 
promote a common strategy aimed at ending 
the occupation and achieving a political 
solution for the key issues of land, refugees, 
national rights and self-determination.

Third, in conceptual and empirical 
terms, this article has clearly established the 
important distinction between civil society 
as resistance and its role within the liberal 
peace paradigm and applied this framework 
to Palestinian civil society before and after 
the launch of the Oslo peace process. In 
particular, this distinction was useful in 
evaluating the concept and the respective use 
of civil society in the resistance and liberal 
discourses. In addition, the application of 
this important distinction to the Palestinian 
case study has also shown the capacity 
of grassroots organizations to engage in 
politically motivated processes and confront 
military occupation, and their subsequent 
central role within the depoliticization and 
liberalization process. Finally, this article 
has demonstrated the failure of the liberal 
peace agenda in facilitating credible conflict 



18  AR AB IC L ITE R ATU R E I N PAL ASTI N E

resolution processes that would address the 
fundamental issues of national rights and 
self-determination.

6. Conclusions

This article focused on civil society and 
politics within the context of peace and 
conflict issues. It particularly sought to 
contribute to existing literature and promote 
a deeper understanding of Palestinian civil 
society and relevant complex processes 
including the role of grassroots organizations 
in national resistance struggles, the 
Oslo peace project, the creation of a 
Palestinian authority in the occupied 
territories, international aid, and the role 
of international donors and civil society 
transformation including depoliticization 
and liberalization. The article examined 
the conceptual framework of civil society 
resistance as proposed by Antonio Gramsci 
and liberal civil society approaches as 
suggested by Michael Edwards, Roland 
Paris and David Lewis within the liberal 
peace theory. Supported by field interviews 
with Palestinian representatives from 
academic and civil society backgrounds, this 
theoretical framework was utilized in the 
study of Palestinian nationalist and secular 
civil society organizations and their role as 
leading agents of national resistance during 
the 1970s and the 1980s, which conformed 
to the Gramscian theory of grassroots 
resistance. In particular, the article discussed 

the impact of the Oslo process on Palestinian 
civil society and politics including internal 
power struggles and conflicting relations 
with the PA in the 1990s.

The discussions have also focused on 
examining the Palestinian civil society 
transformation from national resistance in 
the 1970s and the 1980s to depoliticization 
and liberalization in the 1990. The article also 
sought to contextualize this transformational 
process in theoretical and empirical 
terms. Examples of the transformation in 
Palestinian NGO policy and civil society 
practices in response to the requirements of 
international donors have included a specific 
focus on the concepts of good governance, 
democratization, rule of law, peace education, 
conflict resolution, and development under 
occupation. As previously discussed, the 
civil society shift from national resistance 
to depoliticization and liberalization has 
emerged under the double discourses 
of the failed Oslo peace process and its 
internationally-backed models of liberal civil 
society and peace under occupation.

The resulting implications have included 
the complicity of aid in the continuation 
of Israeli military occupation and the 
need for critical reforms at the policy and 
institutional level, the disintegration of 
civil society–political alliances that had 
successfully sustained the Palestinian 
national struggle for self-determination in 
the previous decades, and the centrality of 
civil society structures within the resistance 
and liberal peace discourses.
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The thematic shift  in Arabic 
literature has seen an acute phase 
of experimentation. The ‘Nahda’ or 

renaissance of Arabic literature was started 
with the French invasion of Egypt in 1798.1 
The literary classical themes started to shift 
to the political and social changes. Those 
impacts of the invasion were seen on the 
modern poetry from the mid-nineteenth 
century to the period of Ahmad Shauqi.2 
The further developments from classical 
Romanticism and Symbolism reached to 
the Nationalist themes during pre and post 
1948 Nakba period in Palestine. The Nakba 
period gave one more characteristic to 
Arabic Literature. Earlier, it was considered 
as territory bound like Egyptian Literature, 
Syrian Literature or Jordanian Literature. 
After Nakba, the literature became bound 
to people irrespective of their place of 
residence, for e.g. Palestinian Literature.

The impacts of colonial rulers and their 
respective literature brought the declining 
Arabic literature since the Ottoman Empire 
back to life. The new school was named as al 
Hadatha. The Jews Settlement in Palestinian 

land also brought changes in the literature 
of the land. The promised national home to 
Jews through the Sykes-Picot agreement 
between France and Britain and then the loss 
of the land3 led Palestinians to consolidate 
their grip over culture and language through 
literature.

However, after 1948 the Palestinian 
literature had two branches: one that was 
written in the state of Israel and the second 
that was written outside of Israel.4 There 
was also a third category of those writers 
who belonged to both of the first and 
second categories for e.g. Rashed Husein 
and Mahmoud Darwish. Their poetry and 
its connection to the people legitimized 
their cause and their history. The Palestinian 
Literature was further enriched with the 
resistance literature. The concept of 
resistance literature in the book “Poetry of 
Resistance” by Ghassan Kanafani5 was further 
led by the prominent poets of Palestine, like 
Mahmoud Darwish, Fadwa Tuqan, Jabra 
Ibrahim Jabra and others. These poets wrote 
for national cause from the perspective of 
resistance against occupation.
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Mahmoud Darwish, the national poet of 
Palestine, articulated the collective identity 
from the oppression; he faced along with 
other Palestinians since 1948. While leading 
the literature of resistance, he remained 
focused on national and international 
politics while resisting every attempt of 
Israel to deny the identity of Palestinians. At 
the time of major changes in Arabic poetry, 
with losing tradition and contacts with the 
history, Darwish incorporated it with his 
modern technical aspects. He continued 
his relation to the vision and attitude while 
writing with the most vigorous poetic 
aspect. 6

Mahmoud Darwish was both a witness 
and victim of the establishment of Israel. The 
trauma of a very young age had a significant 
influence on his literary works.7 The life 
in refugee camps, the status of “Present 
absentee” in his own land, the political 
carrier in Israel as well as outside of it, the 
battle for life in exile, the return to Palestine 
but the absence of original homeland, all 
these life experiences of his life brought him 
closer to the ordinary life of Palestinians at 
everywhere.

Through poetry, he attempted to keep 
the memories of historic Palestine alive. He 
successfully preserved the cultural memory 
and collective memory of the society. 
Mahmoud Darwish gave the description of 
old days and appealed to people to remain 
emotionally alive through his poetry.8 He 
kept people connected to their culture and 
civilization. The formation of the personal 
identity of the poet was based on the collective 
struggle for Palestinian identity through 
poetry.9 It was the time of the ending of the 
WW II and the starting of Cold War when 
international politics played important role 
in the national struggle of Palestinians. So 

Darwish wrote the beginning of the struggle 
even before the writing of the history.10 His 
personal experiences of Nakba in childhood, 
imprisonment and house arrests at a very 
young age, exile covered a major part of his 
poetry.11

His experiences of violence, lost national 
identity allowed him to create the idea of 
living Palestine in the minds of people. 
Unlike the dream of Israel in the minds of 
Jews before 1948, Darwish observed that it 
has become a synonym for the weaker Arab 
world. Jews were looking towards Israel as a 
future dream state whereas for Palestinians, 
Palestine was a lost home. Therefore, he 
took the poetry to the past to write the 
beginning of events while he also realized 
that for defeated people, the beginning is an 
exile.12 Therefore, he preserved the memory 
of Palestine for the sake of identity. This 
protection of the memory was possible only 
through language and literature.13 He saw 
and presented Andalusia as a future point 
of intersection along with the history of lost 
paradise.14 The poem “Identity Card” of his 
describes the historical connections to the 
land when it says:

Write down!
I am an Arab
And my identity card number is  
fifty thousand
I have eight children
And the ninth will come  
after a summer
Will you be angry?
Write down!
I am an Arab
You have stolen the orchards  
of my ancestors
And the land which I cultivated  
along with my children
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And you left nothing for us  
except for these rocks
So will the State take them
As it has been said? 15

One of the masterpieces of Darwish’s 
collection, the poem has a number of 
themes in it. One can refer to this poem for 
resistance, identity, historical relations to 
the land, occupation, anger and everything 
that can be said in the case of occupation of 
any land. In the case of Palestine, the identity 
itself has turned into a numeric value that is 
more important than the historical, cultural 
and family relations with the land. The 
loss of land for Palestinians has made the 
life insignificant as the line “And you left 
nothing for us except for these rocks” shows 
but these rocks are also part of their memory 
of lost land so they are optimistic in bringing 
more of their people in the world. It might 
help them in patronizing ‘the stones’ for the 
next generation.

Homeland has always been a legacy of 
history which needs emotional connections 
to strengthen it. This poem shows Darwish’s 
significant relationship with the homeland 
through his remembering small things of 
the land. Those small insignificant things 
of ordinary life had so much value in 
preserving the memory of the homeland. 
Under the occupation and daily resistance, 
the “ordinary” Palestinians struggle to defy 
the claim of Golda Meir in 1969 that “the 
Palestinian people do not exist”16 with these 
insignificant ordinary things. The keeping 
of house keys, coffee cups, pictures of old 
houses, pillows, grass on graves and even 
the stones from roadsides are attached to 
the memory of lost Palestine. While Israel 
is destroying every symbol of the memory 
of Palestine, the people of Palestine are 

carefully protecting the same.17 Mahmoud 
Darwish took the task of speaking up for, as 
Edward Said describes, “invisible people”18 
by storytelling and reminding the graphic 
nature of sufferings. As Edward Said 
emphasized that by this way only they can 
tell the world that they are talking about 
people not about abstractions.19

The Marxist ideology of USSR during 
the post-WW II period and Jamal Abdel 
Nasser’s Arab Socialist ideology influenced 
most of Mahmoud Darwish’s writings during 
the time he stayed in Israel20 because Israel 
was established with the help of imperialist 
powers of West. On the basis of his stay 
inside Palestine and out of it, his works have 
been divided into three phases. These places 
had a significant impact on the themes of the 
works of these times. 21

The Works in Israel (1960-1970)

It was formative period of his carrier when 
he wrote non conventional poems about 
the actual situation of Palestinians inside 
the Israeli territories.22 His early works 
like ‘Wingless Birds’, ‘Olive Trees’, ‘A Lover 
from Palestine’, ‘The End of Night’ focused 
on personal identity which was tied to his 
homeland. The fresh memory of Nakba 
and enthusiasm to get the homeland back 
defined the themes of the poem of his works 
in the early period. He wrote politically 
committed literature with the hope of 
returning back to his family home. He 
favoured violence if it was the only solution 
to the Palestinian struggle.23 He composed 
poems on themes like family, love in its 
various forms, motherhood, home, wells 
and water to oppose the changing image of 
Palestinians on the international platform 
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from barbarians to oppressed people. The 
natural landscape like olive trees, horse, 
fig trees, seashore, white doves, mountains 
and roads with snatched Palestinian identity 
were a part of the memory of the poet.

His first poetry book ‘Wingless Birds’ 
shows the vulnerability of Palestinians. 
Palestinians like a wingless bird are unable 
to move away from the traumatic experience 
of displacement. He focused not on the ways 
of life one desires but the kind of death; one 
is supposed to get for the cause of Palestine. 
With improved literary techniques in the 
second collection of poems, ‘Olive Leaves’, 
he started to use non-literary vocabulary for 
ordinary Palestinian readers.24 In the book 
‘The End of Night’, the natural landscape 
of Palestine was used by the poet to show 
the deep-rootedness of the people with the 
history.25

He challenged the right to existence 
of Israel with a confident and determined 
tone in an optimistic manner. He kept his 
verses connected to the history through 
everything that is lost now. He presented 
his “preset-absence” in a state of siege under 
Israeli occupation. The young age of radical 
militancy and resistance to occupation 
covered the works between 1960 and 1970. 
The poems like “Identity Card”, “To The 
Reader”, “Of Poetry”, “Earth Poem”, “Prison” 
etc. presented the Palestinian identity of the 
poet with literary anthropology.

The stories of ordinary resistance within 
the occupier’s territory brought the attention 
of people from outside the territory through 
Mahmoud Darwish’s poetry. He became 
the source of inspiration for the struggling 
people against state-sponsored terror and 
occupation.26 In Israel, he worked with 
Israeli Labor Party and also as editor of the 
magazine al Karmel. He left for Soviet Union 

1970 with an educational tour to Moscow 
and this ended this stay in the Israeli 
occupied land.

The Works in Exile (1971-1993)

This phase of Mahmoud Darwish’s poetic 
carrier was marked by the nostalgic nature 
of his poetry. Mahmoud Darwish joined 
Palestine Liberation Organization in 1973.27 
Afterwards, he was not allowed to return 
to Israel or Palestinian by the occupying 
authorities. The physical distance from the 
homeland brought positive changes in his 
poetry. The first collection of this period was 
‘My Lover Awakes from Her Sleep’. It was a 
collection of seven long poems like “Ahmed 
al Za’tar”, “Beirut”, “A Compliment of High 
Shadow”. This collection presented the 
mental situation of the poet as loneliness, 
frustration and disappointment.28 He 
used the abstract symbolic imagery while 
composing poems in conversation style. He 
kept the historical and mythical narratives 
incorporated into his poetry to alleviate the 
pain of exile. The major change in themes of 
this period was the shift from revolutionary 
attitude to optimistic and hopeful nature 
of poems about the Palestinian future. The 
imagination of emotional attachment and 
ideological relation with the land was mostly 
female and optimistic. He delivered images 
and metaphors of lost Palestinian landscapes, 
villages and place to search them in memory 
of people.29 It made people find refuge in his 
verses. In other sense, the new generation 
of Palestinians was becoming acquainted 
with their homeland and the struggle of 
their ancestors through Darwish’s poetry.30

The major themes of this period were 
prison, exile, love, hope, despair, return 
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and occupation etc. However, beyond these 
themes, his personal experiences of exile 
and displacement and the pain of brutal 
repression made poetry his homeland while 
maintaining hope to return to Palestinian 
land. He established these themes of love, 
exile, loneliness, nostalgia in a complex 
anthropological map.31 His poem, “She is 
Alone in the Evening” presents the desire 
and loneliness together where the plight of 
exile and the language remained as subtext:

She is alone,  
and I am in front of beauty, Alone.
Why doesn’t delicacy unite us?
I say to myself,  
Why don’t I taste her wine?
She doesn’t see me when I see her 
uncrossing her legs…
And I also don’t see her, when she sees 
me taking off my coat…
Nothing bothers her when she’s  
with me, nothing bothers me.
Because we are harmonious  
in forgetfulness
Our dinner was, separately delicious
The night sound was blue I wasn’t 
alone, and neither was she alone
We were together listening to the 
crystal
(Nothing fractures our night)32

Through the silence of the night and 
a metaphorical sketch of the awkward 
situation between man and woman who 
are together for dinner, Darwish is trying to 
sketch out the situation of Palestine and its 
people. As the man and woman in the poem, 
Palestine and its inhabitants are aware of 
each other’s situation, they are trying to 
forget the past while being hopeful for 
the future. Through the poem, he realized 

the importance of harmonic and rhythmic 
atmosphere to transmit to people so that 
it can be a celebration of image, voice and 
the body.

The period of exile was a fertile ground 
for the imagination of love poetry to 
nurture the fragmented exile person. He 
stayed in Lebanon, Algeria and Paris in 
these 26 years of exile which delved into 
his psychological terrain. The nostalgic 
image of the lost homeland proved the best 
opportunity in exile to compose beautiful 
poetry. He remained connected to his 
classical past while taking modern poetic 
technique along with, he composed, ‘It is 
a Song, It is a Song’, ‘Fewer Roses’, ‘I See 
What I Want’, ‘Eleven Stars’, and ‘Why You 
Left the Horse Alone’ and prose works of 
‘Memory of Forgetfulness’ and ‘Passers-
by Passing Words’. The signing of Oslo 
Accord agreement in 1993 and permission 
to return to Palestinians ended the exile 
period of many Palestinians including 
Mahmoud Darwish. The works of this time 
also bestowed him with Knight of Arts and 
Belles Letters.33

The national poet of Palestine did not 
support the Oslo Accord. It was not like 
he did not want peace but he was afraid of 
Israel’s attitude of not obliging the terms and 
conditions of the agreement and the ultimate 
loss of land to Palestinians. He said, there 
was no clear link between the interim period 
and the final status, and no clear commitment 
to withdraw from the occupied territories. I 
felt Oslo would pave the way for escalations. 
I hoped I was wrong. I’m very sad that I was 
right.34 However, it was ironic that Darwish 
was able to return to Palestine because of 
Oslo Accord only.
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The Works in Palestine (1994-2008)

He spent last years of his poetic carrier 
as well as his life in Ramallah. However, 
he did not get the chance to live in his 
birthplace al Galilee, because the village has 
transformed into an Israeli village Yessor. 
His poetic tone was pluralistic and bi-focal 
in the works of this period. 35 He kept the 
Palestinian consciousness in his poetry but 
the themes of this period were changed 
unexpectedly. 36 The soundscape of social 
and political issues was missing. He tried to 
avoid writing as a reaction to socio-political 
situations of Palestinians as he argued that 
this reactionary poetry would be a graveyard 
for the cause of Palestine. So he opened his 
poetry to humanity. 37

However, in his attempt to avoid writing 
a political poem, he did not completely 
stop writing on it. He composed poems on 
Lebanon attack in 2006, the internal fight 
between Fatah and Hamas in his poem 
“From Now on, You are not Yourselves” and 
unprovoked shelling on Ghalya family on the 
Gaza seashore on 9th June 200638 in his last 
collection, ‘A River Dies of Thirst’. His poem 
“The Girl/ The Scream” has the footage of 
the girl from the Ghalya family named Huda, 
that says:

Her voice carries her higher and 
further than the seashore
She screams at night over the land
The echo has no echo
So she becomes the endless scream in 
the breaking news
Which was no longer breaking news 
when
The aircraft returned to bomb a house 
with two windows and a door. 39

The works of this period hoped and 
desired peace rather than military solution 
to the Israeli- Palestinian crisis. The 
ordinary Palestinian came closer to his 
poetry through his humanistic approaches. 
He became a poet of victims of occupation 
and oppression from the poet of resistance. 
He kept the sense of non-reconciliation by 
refusing to surrender in his poetry.40 While 
writing in solidarity with voiceless and 
silenced victims of history, he did not become 
biased towards Palestinians.41 Darwish never 
opposed the right to live of Jews but he was 
against the idea of Israel. The inadequacy of 
Palestinians in uniting against this idea of 
Israel and internal power politics of Fatah 
and Hamas made him critical to them.

During the whole poetic carrier, 
Mahmoud Darwish wrote around 30 
books that were translated into more than 
two dozens of languages. He contributed 
to the recognition of Palestinian plight 
on an international level. He won many 
international prestigious prize for his 
literary contribution to Arabic literature 
for example Lotus Prize by Union of Afro 
Asian Writers in 1969, the Lenin Prize by 
USSR in 1983, the Knight of Arts and Belles 
Letters from France in 1997, the Lannan 
Foundation Prize for Cultural Freedom by 
United States in 2001 and the Golden Wrath 
award from Macedonia in 2007.42 These 
awards and titles were less significant in 
front of the title of “the people’s poet” by 
Palestinians. He earned this title by breaking 
the cultural silence and infusing life in the 
literary tradition of Modern Arab poetry.

The death of Mahmoud Darwish in 
August 2008 ended a whole era of Palestinian 
literature. His poems on insignificant 
ordinary things make them significant 
in the national struggle for Palestinian 
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identity. He presented the resistance culture 
through ordinary lives because culture is 
also ordinary as claimed by Edward Said. 
While presenting the insignificant values of 

that ordinary culture of Palestine, he fought 
against occupational authority of Israel. He 
kept the cultural memory of Palestinians 
alive for resistance against the occupation.
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ABSTRACT

The paper is an attempt to shed light on the literary effort of Erich Fried as an eminent resistant 
poet for Palestine from outside the country. And it is expected to be categorized under the topic 
“Palestine diaspora in the world literature”. The vital role he played in this area of Palestinian 
resistance literature would be discussed with a great deal of importance throughout the paper. Two 
of his poems (1. Höre, Israel! : Israel Hear!, 2. Ein Jude an die zionistischen Kämpfer : A Jew to the 
Zionist fighter) will be closely analyzed in such a way as it will lead to clear picture on the extent 
of his intellectual involvement in this issue. Many of the anti-Israel writings have been taken into 
the account of anti-Semitic facet of the literature, but it is vivid and clear the poet`s stand in his 
poems as he is not only anti-Israel or anti-Zionist, but also a wholehearted supporter of suppressed 
Palestine. “Freedom and self-determination for the Palestinians” is one of those writings.
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Erich Fried and German literature

Born and brought up in Wien of Austria, 
he has generously made his literary 
contribution towards Palestine diaspora 
trough his writings in general and poems 
in particular. His contribution to German 
literature is never limited to any one genre 
of literature. He has proven himself in 
several literary forms: Poetry, Biography, 
Drama, Criticism, Biographies and Musical 
settings (Alter, 1997). As editor of different 

journals and translator of famous writings, 
he has enriched the literature. His role as 
political commentator for BBC German was 
very popular due to his unbiased reporting 
and analyzing method. His translation of 
Shakespeare has gained the attention of 
all German speaking countries as he could 
incorporate Shakespearian style elements 
into German language the best way possible 
in his translations. He was one of the well-
known members of “Gruppe 47”1. Poem 
of Love, which he versified in 1979, is 
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considered to be one of the literary treasures 
of the post war literature. This collection 
was followed by end number of beautiful 
volumes of poems, individual poems, prose 
collections, radio plays and dramas.

Awards and Honors

He has been honored by his homeland, 
Austria as well as Germany for his precious 
contributions towards German literature. 
Austrian national literary award (1980), 
Bremen Literature prize (1983) and George 
Büchner Preiz (1987) are few of them. 
Professorship of Giessen University (1977) 
and honorary doctorate from Osnabrück 
(1988) are the honors he was bestowed 
with. A society of language and literature 
on his name has come into existence in 1989. 
The Erich Fried society for language and 
literature grants awards on his name “Erich 
Fried Price” to the new talents in the field 
every year since 1990 (Christiane, 1998).

Themes of his Writings

As his most poems are of brave and bold 
political perspectives, his essays are also well 
known for its sharp and strong social content. 
He can be considered as one of the pioneers 
among European writers and laureates who 
paved the way of resistance and withstanding 
against Israel as well as Zionism in the middle 
of twentieth century itself. He represents 
the genre of political lyricism. His political 
stands won him the nick name “Stören- 
Frieden” (Trouble maker). 

More interestingly, his ethnicity belongs 
to a Jewish family. He has penned a plenty 
of writings in this regard. His poems 
on Palestine issue have been drastically 
controversial all over the time as the literary 
works of that period were not being framed 
up in favor of Palestine, especially when it 
takes birth in Europe. He has opposed both 
capitalist trends in modern Germany and 
Stalinism in Eastern Europe (Elrick, 2013). 
Short analysis on some of his works will lead 
us to the causes and mottos he stood up for:

Sl. Title
Year of Published 

& Genre
Themes and Topics

1
Blutiger Freitag  
(Bloody Friday)

1929*/ Poem
*Author was just 
17 year old then.

Social criticism on an incident, 
in which 80 civilians were shot 
dead

2 Judas Weg (Judas way) 1943/ Poem Critic on religion

3 Deutschland (Germany) 1944/ Poem Nostalgia on German tradition

4 Österreich (Austria) 1945/Stories Folklore of Austria

5
Drei Gebete aus London 
(Three Prayers from 
London)

1945/Poem Love

6
Ein Soldat und ein Mädchen 
(A soldier and a girl)

1960/ Novel Mindset of a migrant
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7
Warngedichte  
(Warning Poems)

1964/ Poem Individuality

8
und Vietnam und
(and Vietnam and)

1966/ Poem
Criticism of the current system 
and call for social reform in 
Vietnam and all over the world

9
Anfechtungen 
(Tribulations)

1967/ Poem
Political poems with full of 
idioms and proverbs

10
Höre, Israel
Israel, Hear!

1974/ Poem
Call for an end of injustice 
against Palestinians

11
100 Gedichte ohne 
Vaterland (100 Poems 
without a country)

1978/Poem Multi- identity in exile

12
Es ist was es ist
(It is what it is)

1983/ Poem Love

Erich Fried: Poet of Exile

Erich`s father was murdered during the 
annexation of Austria  by  Nazi Germany 
in 1938 and he had to flee and settle in 
London and adopted British Nationality 
in 1949. But it never stopped him from his 
longing for the homeland; he has visited 
his nation later in 1962. After experiencing 
the dark bitterness of homelessness, he 
could not help supporting the oppressed 
people under colonization and invasion. 
Those dark realities of his life that he came 
across during his childhood in Austria 
including the political murder of his father 
made him stand for the refugees all over 
the world, and especially for Palestinians, 
which was a humanitarian call of his time. 
His father`s murder and exile have played 
a great role in molding himself as an anti-
fascist and anti-racist writer. The anti-racist 
ideology to which he always stick on led 
him intellectually fight against both Israel 
and Zionism later on (Lawrie, 1996). After 

he settled down in London, he was part 
of a then exile organization there, Young 
Austria2. He could found a NGO there in the 
name of Emigrant Youth. With the collection 
of poems entitled as “Deutschland- 
Gedichte” (German poems) made his debut 
of Antifascist poetry in 1944.

 His “und Vietnam und” is another great 
example of his dedication to the cause of 
refugees not only in his native country but 
also all over the world. His political views 
were always an obstacle for the authorities 
in both Germany and Austria. Some of his 
poems were taught in schools for some time, 
but the same was banned by the concerned 
Government due to his political stands which 
were extremely opposite to theirs. Similarly 
his poem got disappeared from the school 
books of Bayern. His presence as a writer 
was not just limited to the romantic writings, 
but all what he discussed and conveyed to 
the public through his poems as well as the 
other works are real problems of the public 
life. He suggests the solutions for the issues 
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which made the governments and authorities 
dislike him and take actions against him. He 
had to face many court trials following his 
arguments in his works. Moreover he has 
registered his protest against the Jewish 
oppression imposed on the Palestinians. He 
was one of those who stood in the forefront 
of RETURN statement for Palestine.

Palestine Diaspora

He has responded to all issues of his time 
on humanitarian ground very positively, 
especially once it questions thousands of 
lives. The same made him stand for Palestine 
even though he hails from a Jewish family. As 
he took a different stand from that of many a 
writers from his homeland on the Palestine 
issue, he had to undergo a lot of troubles 
from the government and sometimes he had 
to face legal issues including court trials. 
Some of the prominent writers like Günter 
Grass and Thomas Mann have extended their 
support and played as witnesses in front 
of court for him. They had to submit some 
written assurance on his behalf before the 
court. He was under continuous observation 
of Mossad3 all the time. His political stance 
on Palestine shifted his career as a poet of 
love into a political poet.

He finds himself in Palestinians whereas 
he also had to undergo the same situation in 
his homeland. He expresses the same in his 
poem, A Jew to Zionist Fighters, He asks 
the Jews:

“Do you really want to be the new 
Gestapo, the new Wehrmacht the new 
SA and SS and turn the Palestinians into 
the new Jews?” The phrase, Gestapo is a 
clear mention of the interrogation camp 
where he lost his father. He was a strong 

supporter of PLO4 (The Palestine Liberation 
Organization/منظمة التحرير الفلسطينية). Almost 
all the incidents in Palestine were discussed 
in his writings and BBC programs of which 
he worked as the moderator. Six days war 
from 10th June 1967 was one of them. In 
this battle Palestine warfront had received 
support from Egypt. He wrote a poem then 
“Egypt” in which he criticizes Egypt for 
lacking the required preparation to fight 
against Jews who have support of United 
States of America. It was just one year before 
the establishment of Israel.

Jews and Israel

The poet denies the Jewish claims on 
Palestine as it is their promised holy land, 
He has completely opposed this idea and he 
calls this Jewish occupation on Palestine as 
a capitalist expansionism or invasion5. Some 
of his poems in favor of Palestine against 
Israel could not get publishers for long time. 
He wrote a poem after the six days war in 
1967, but the same got published only in 1974 
after the October war6. He has also been part 
of Palestine movies which reveal their real 
situation under the aggressive invasion of 
Israel. Discussing on the pathetic situation 
of Palestine children, he had to fall out from 
his friend about which his friend, Hermann 
Patsch has written in a magazine (Forschung 
& Lehre) later on. He has mentioned the 
massacres occurred in Palestine as the 
biggest massacres of twentieth century. 
He states that the Arabs have never been 
indulged in the exclusion or harassment of 
Jews in any manner while all other imperial 
powers of the world have made it time to 
time. Paradoxically Arabs pay for others` 
mistake, and sacrifice their lives and land 
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without being responsible for any crime on 
Jews (Glass, 1975).

Höre, Israel /Hear Israel!!!

The poems in this book aim to bring a peaceful 
life for Palestinians and demand Israel to 
stop the atrocities in the region. The book 
published in 1974 has specifically targeted 
“Zionism and Zionists”, and therefore the 
poet avoids using “Jews” throughout the 
book. It illustrates the clear ugly picture of 
the injustice of Israel on Palestine in different 
forms and shapes. One of the poems from 
this collection will give us a vivid idea of 
what and how the poet conveys his ideas to 
the readers “Höre, Israel” a loose translation 
by Michael R. Burch.

Höre, Israel
When we were the oppressed,
I was one with you,
but how can we remain one
now that you have become  
the oppressor?
Your desire
was to become powerful,  
like the nations
who murdered you;
now you have, indeed, become like 
them.
You have outlived those
who abused you;
so why does their cruelty
possess you now?
You also commanded your victims:
“Remove your shoes!”
Like the scapegoat,
you drove them into the wilderness,
into the great mosque of death
with its burning sands.

But they would not confess the sin
you longed to impute to them:
the imprint of their naked feet
in the desert sand
will outlast the silhouettes
of your bombs and tanks.
So hear, O Israel…
hear the whimpers of your victims
echoing your ancient sufferings…

Similar to Tamil and Hindi, German 
language also has the forms of respect and 
politeness, but the word, “höre” used here 
is just a singular imperative form, which 
is meaningfully brought in by the poet in 
order to reflect his contempt and disrespect 
to the concept of a racist nation. The poem 
reminds all Jews in Israel to look back to the 
miseries they faced in their history and try 
to find themselves in the people of Palestine. 
Throughout the poem he has adopted a 
direct strategy where his place is between 
Arabs and Jews.

Ein Jude an die zionistischen Kämpfer 
/A Jew to the Zionist fighter

What do you want?
Do you really want to surpass
who have resigned you
before a human age
in your own blood
and in your own feces?
Do you want to torture the old
pass on to others now
with all the bloody
dirty details
with all the brutal delight
torturer
as our fathers did then
have suffered?
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Do you really want to
be the new Gestapo
the new Wehrmacht
the new SA and S. S.
and from the Palestinians
the new Jews?
But then I also want
because then I fifty years ago
even as a Jewish child
was cleaned
of your tormentors
be a new Jew
with these new Jews
to which you make the Palestinians
And I want to help you return
as free people
in their own country Palestine
from whom you expelled them
Zionist Terror in Palestine
Zionist Terror in Palestine
Your Swastika Apprentices
your fools and swap bellows world 
history
or in which you torment them  
the star of David
on your flags
changing faster and faster
in the Cursed sign
with the four feet of the
you don‘t want to see
but the way you go today!

He addresses the Jews with the word, 
Zionist, because he wants to distinguish 

between Jews and Zionists. While the 
word, Jews represent a religion the other 
reflects a shrewd political ideology which 
is purely of racist character. Contrary to 
that, he mentions Palestine and its people 
as such because the nation or the country 
belongs to them and it defines their identity. 
His reference to the old text and holy 
verses prove his stand on Jews rather than 
Zionists. He shares his horizon of hope 
and expectation where all will breathe the 
freedom and peace. In the whole collection 
the poet is in an attempt to throw lights 
on the dispossession of the Palestinians 
population who were born and had led their 
entire lives in tents in the refugee camps, 
both inside and outside Israel.

Conclusion

The influence of his childhood experiences 
is clearly portrayed in his writings. The 
same made him a well-known anti-fascist 
and anti-racist poet of all time. His political 
stance gained him the nick name “Problem 
maker” and his stand on Palestine made him 
most controversial author of his time. Some 
of his writings got no publisher for its ultra-
political content. He has become a popular 
German poet among Arabs by now, because 
of his poems in support of Palestine. The 
human potential in his political poems has 
widely been accepted by all.
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ABSTRACT

This paper aims to provide a comprehensive study on the literature movements among Palestine 
writers. There is a renowned Palestinian writer Ossan Kanafani, he was influenced in the socio- 
political and academic fields. He was one of prominent political leader of PLO, He was theeditor 
of Majallathul Hadhf (Palestine newspaper), Also he was honored by the lotus prize is conferred 
for literature in 1975. Number of literature works were made by him in related to cultural and 
socio-political prominence of Palestine. One of the masterpiece return to Haifa, one of the most 
influenced novel among Arabic literature, it also translated into various languages like German, 
English, Russia andFrench.

ThispaperconcernsontheOssanKanafani,hispoliticalperspectiveandhisbiographicalanalysis 
also been subjected in the book afore mentioned. Research portrays his contributions towards 
Arabicliterature.

Finally, this paper discusses Ossan’s stellar contributions towards Palestine’s fiction world and 
literary analysis of his controversial stances in the fiction history.

keywords: literature movement, socio-political analysis, political perspective, literature analysis.

Introduction

The literary text Returning to Haifa the most 
literary figure of Palestine, Kanafani is worth 
discussing novella among resistant laurates. 
Returning to Haifa which is written in 
1969, provides a major impact in resistance 
literature than hitherto seen. The text bears 
an ideological significance the novella 
that appeals not only to the Palestinian 
and larger Arab community. Kanafani’s 

Returning to Haifa offers a model for face to 
face negotiation of differences, rather than 
divisions envisaged by two states Palestinian 
and Israeli solution.

Ghassan Kanafani (1936-1972)

Ghassan Kanafani born in a port city named 
Acre, in 1936, at the time his father and 
relatives were participants in the national 
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turmoil against the British occupation 
of Palestine performing from Zionist 
colonization. Acre was the core position 
of British occupation jail among Palestine 
activists. The Palestinian struggle anthem 
“from acre prison” depicts their killing.

In 1948 Acre had only 15000 inhabitants 
without any Zionist settlement. At Nukba 
were attacked by Zionist, it led to expulsion 
of all. 12-year-old, Ghassan Kanafani and his 
family became refugee at Zabadiya in Syria. 
With the hundreds of Palestinian refugees.

2018 marks 46 years since the murder 
of Palestinian writer, activist and political 
leader Ghassan Kanafani by the Israeli 
Mossad agency. On July 8, 1972, while living 
in Beirut, a car bomb explosion killed him 
along with his 17-year-old niece Lamees. 
Kanafani was one of the most important 
figures in 20th century literature. He was 
also a refugee, a revolutionary Marxist and 
an internationalist. The Israelis claimed the 
assassination was a response to the Lord 
Airport attack two months earlier, although 
Kanafani had played no direct role in this. 
He was, according to the obituary in the 
Lebanese Daily Star, ‘a commando who 
never fired a gun, whose weapon was a 
ball-point pen, and his arena the newspaper 
pages.’ Kanafani was at the time of his death 
the official spokesman of the Popular Front 
for the Liberation of Palestine (PFLP) 
and the editor of its paper Al Hadaf. The 
organization saluted ‘the leader, the writer, 
the strategist, and the visionary.

After studying at university in Damascus, 
Kanafani became a teacher and journalist, 
working in Syria, then in Kuwait before 
ending up in Beirut. It was while working in 
refugee camps that Kanafani began writing 
his novels; his later interest in Marxist 
philosophy and politics came while living 

in Beirut. He was clear that: “My political 
position springs from my being a novelist. 
In so far as I am concerned, politics and 
the novel are an indivisible case and I can 
categorically state that I became politically 
committed because I am a novelist, not the 
opposite”.

The themes of Kanafani’s writing were 
inseparably connected to the struggle of the 
Palestinian people over the course of his life. 
The Nakba is depicted vividly in works like 
The Land of the Sad Oranges (1963):

Kanafani’s class analysis was ahead 
of its time in the Palestinian movement 
and pointed to the dangers ahead if the 
bourgeois trend in the PLO leadership went 
unchecked. Negotiations with the Israeli 
leadership, he said, would be ‘a conversation 
between the sword and the neck… I have 
never seen talks between a colonialist 
case and a national liberation movement.’ 
Ghassan Kanafani was murdered for his 
commitment to Palestinian resistance. Like 
Basil Al Araj, gunned down in February this 
year, he was seen by the Israeli occupiers 
as a threat to the racist occupation regime. 
His legacy lives on in every Palestinian and 
internationalist willing to fight for the anti-
imperialist cause. Speaking to students he 
once said, ‘The goal of education is to correct 
the march of history. For this reason, we 
need to study history and to apprehend its 
dialectics in order to build a new historical 
era, in which the oppressed will live, after 
their liberation by revolutionary violence, 
from the contradiction that captivated them’

“His inspiration for writing and working 
unceasingly was the Palestinian-Arab 
struggle… Finishing my words about him by 
mentioning that: Assassination of political 
leader that a car bomb explosion killed him 
along with his 17-year-old niece Lamees. 
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Kanafani was one of the most important 
figures in 20th century literature. It is too 
apt for my next part of my paper.

Background of “lose of Dov” (Khaldun)

Haifa a city in Israel. Sayed S has live in 
this place. At noon in 1948 Alarm swept 
through the city as it closed its shops and 
the windows of its house.

Frightening attack had expanded in the 
center of Haifa. And fighting is already 
spread on the place. Hence, he had married 
Safiya a year and four months Before. They 
are safe in the place.

The rays of Wednesday in 1948 on April 
21 brought the saddest news that Sayed S 
walking in the street of Haifa. He can see 
the expeditionary force who owe to enact 
the suggestion of their commentary. He had 
seen enormous accident in the street. Here, 
he is at helpless moment. He escaped from 
this accident then his son was lost from him. 
It further elucidates mighty of homeland.

In the spur of moment, a rescue 
department came to him and picked him to 
strange place, known as Ramallah.

They were crying for their missed son, 
and beautiful house which fulfilled with 
traditional materials. For a one moment 
he was tempted to return to back. She was 
still baffling and muffling. In this pathetic 
condition they left the Ramallah. Now they 
were in car in the returning to Haifa. They 
talking about the war and about the defeat, 
about the Mandelbaum Gate, demolishing 
by bulldozers and about enemy. And also 
remembered incidents of old Haifa and 
Anxiety and perplexity of soldiers who 
belong to him.

In the June 30, 1967 they reached in the 
main street of Haifa, they crossed the gate 

of the Haifa and he said to his wife “this is 
Haifa Safiya” so when they ones to open 
Mandelbaum Gate. They felt exciting and 
exhilarating change even the roads and 
structure of street. Suddenly she said “I 
never imagined there I would see Haifa 
again”. He said “you are not seeing it” they 
are showing it you. In this context they felt 
smothering by this change.

Their conversation had a crude. 
Immediately he asked what is our intension 
in the returning to Haifa. Spontaneously he 
drove the car to center of Haifa. Then his 
mind dragged him in the fragrance of the 
war was still wrong enough to make city 
seem to him dark and excited and agitated. 
His face crashed and carved out.

After a little while he realizes in the car 
driving. He used to know the Haifa one-by-
one and the stone-by-stone. He crossed the 
famous cities in the Haifa Wadinishas, King 
Faisal street, Handhir Square, Halisa, Hadar 
and so on.

In the spur of moment, they reached in 
the old house he put his fingers on the bell 
and said to Safiyya quietly they changed 
the bell. Suddenly a women came to them 
by questioning, who are you? Hence they 
neglect her and went to their house to watch 
heredity of family. And they sought their 
living room he saw many things he had 
once considered there was a more picture 
in the wall of house. That” a photographer 
of Jerusalem” he remembered very clearly 
still hung where it had when lived there. 
On opposite wall a small Syrian carpet also 
remained. Where it had always hung. This 
all materials as crude and out of harmony. 
The most excite picture is bunch of peacocks 
feathers. He also further remembered the 
different colored curtain which Safiyya made 
it twenty years ago. After warts, Miriam and 
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Iphrath Koshan came to them questioning 
who are you? They answered concerning 
more their questions that we are owners of 
this house, we left it twenty years ago cause 
of assassination of car bomb.

We wanted to get our Khalid. A great 
clash and conflict is excluded by the disputes 
among them. Mariam, Gnash the teeth and 
behave them as bitterly and gutturally. And 
these disputes calm as a lonely moor. in this 
occasion Safiyya in daze what did say about 
us. Sayed S I can say the matters twenty years 
ago. We named him Khalid not Khaldun but, 
you call him Dov Khaldun.

Immediately he came and said his words 
are highly relevance: I didn’t know that 
Miriam and Iphrath Koshan weren’t my 
parents. Until about three or four years ago. 
Or the time I was small, I was Jews.

I went Jews school, I studied Hebrew, 
I go temple, I eat kosher foods. When they 
told me I wasn’t their own child. It didn’t 
change anything even when they told me my 
original parents Arabs. He also emphasized 
“man is cause”.

In accordance to Sayed S and Safiyya 
this news made the thread of hope. But 
Iphrath Koshan demurred it is a tile story. 
He also emphasized I don’t believe you if 
that was impossible then you should have 
never stopped to return. was he making was 
impossible? More had elapsed, if I was your 
position I obliged to maintain this missing 
with harmful weapon.

Book as Political Discourse

The subject of the following discussion, 
“Returning to Haifa” written in 1969 by 
Ghassan Kanafani, offers up the author’s 
voice representing his politicized position 

within Palestinian culture and history. 
Within a newly evolving nationalist 
Palestinian literature - independent from 
other Arabic national or canonical Islamic 
texts - Kanafani’s writing has provided a 
framework and impetus for questioning 
accepted hierarchical notions of Palestinian 
governance; that is, the unequal relationship 
between the Palestinians in exile, in the 
territories and in Israel. Thereby his novella 
problematizes both generally accepted 
Palestinian and Israeli-Western morality 
that serves to buttress intransigent though 
commonly held positions.

Returning to Haifa is a novella that is 
valuable literarily - both intrinsically (the 
quality of his style has been compared to 
James Joyce’s1 and for its transcultural 
and transnational implications. Through 
a number of interrelated plots concerning 
return and a sustained examination of the 
problematic metaphors of home and land, 
“Returning to Haifa” concerns the impact 
of Palestinians who had fled during the 1948 
war with Israel returning in 1967 (when 
the borders between what was formerly 
the Jordanian West Bank and Israel were 
reopened).

Through its complex, open-ended story 
and its narrative sophistication effectively 
employing voice, imagery and literary 
realism, Returning to Haifa is a text that 
appeals not only to the Palestinian and larger 
Arab community, but also interests a more 
diverse university-educated community, 
including many (Western) Jews. Though 
Kanafani saw his work as “resistance” writing 
(Riley and Harlow, “Introduction” 13-14), he 
states in an interview that his project goes 
beyond reporting and probing Palestinian 

1 Muhammed Siddiq 38.
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issues set against the past 1948 topography: 
“At first I wrote about Palestine as a cause in 
and of itself.... When I portray the Palestinian 
misery, I am really presenting the Palestinian 
as a symbol of misery in all the world” 
(“Introduction” 24). Several interrelated 
issues stem from Kanafani’s powerful 
transcultural circulation of the trauma of war 
and dispossession vividly described through 
the characters’ memory. In the context of 
Said S’s Return to Haifa, the present (in the 
story, after the 1967 war) rejoinders the past 
revealing unresolved painful memories that 
trigger political claims.

Returning to Haifa describes the contours 
of Palestinian history between 1948 and 
1967. In the wake of Kanafani’s death by 
assassination - construed by his Palestinian 
followers as martyrdom and his widow 
Anni Kanafani’s establishing the charitable 
Ghassan Kanafani Cultural Foundation 
in his memory and actively managing the 
copyright for his writing, the novella and his 
other work are deployed - eliciting further 
ideological implications.

Through its narrative instancing of 
discussion across geopolitical borders, 
“Returning to Haifa” has significance for 
a cosmopolitan readership invested in 
contemporary Middle Eastern issues. While 
the work ends with appeals to violence, its 
characters’ aspersions are toward inevitable 
dialogue; immediately Miriam recognizes 
Safiyya and Said S.: “I have been expecting 
you for a long time... You are the owners 
of this house. I know that” (Palestine’s 
Children 163). This sense of inevitable 
engagement between past and present 
occurs also in the important foil story where 
another Palestinian called Faris al-Lubda 
returns to Jaffa (after twenty years in exile, 
just like Said S. and Safiyya). Faris discovers 

his home has been rented for decades to an 
Arab couple who remained in Israel after 
1948. the topographical map of the past but 
continuously changing Palestinian-Arab 
locations.

Both in the refugee camps - where schools 
exist in memory of Kanafani, who was a 
teacher before becoming a writer. one of the 
ways in which the novella builds sensitivity 
toward Miriam is by constantly referring to 
her as “the old woman,” thus representing 
her as non-threatening and accentuating her 
world-weariness. Additionally, characters 
such as Said S. challenge each other’s 
intractability. The fairness of Kanafani’s 
rendering of the issues and people involved 
in the Israeli-Palestinian conflict is further 
enhanced through shifting focalization 
between characters that serves to break 
down defensive stock responses in the reader.

Kanafani’s novella is one of many moving 
stories from his Palestine’s Children: 
Returning to Haifa and Other Stories 
foregrounding flashpoint issues relating to 
national fortunes of war that impact the lives 
and futures of children. The child’s pivotal 
perspective is identified by Siddiq who 
incorporates Khaldun’s (Said S.’s son whom 
the Jewish parents rename Dov) retort 
to Said S. (which Said S. then interprets) 
about man being a cause in the title of his 
critical assessment of Kanafani’s brief life 
and literary career: Man is a Cause: Political 
Consciousness and the Fiction of Ghassan 
Kanafani. The naming of the children is 
significant.

Kanafani’s brief career as a teacher, then 
a journalist, and then at the same time a 
newspaper editor and fiction writer holds a 
distinct position within Palestinian cultural 
history; in the specific example of Returning 
to Haifa, his individual contribution to 
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Palestinian literatures extends further, 
beyond the ramifications of interpreting the 
open-ended novella. A film and many play 
versions of the novella exist.

Intellectual Activities

The literary movements clarify the active 
presence of the Arab nationalist movements 
inspiring from ideological themes of Gamal 
Abdul Nassar national independent and 
defiance of imperialism. But they failed 
the implication between Egypt and Syria 
(Under unified united arab republic). 
The degradation of nasarism cased for 
the explication of communist leadership 
in the anti-imperialist struggles that took 
place over the world. During the years 
Kanafani along with his comrade Goerge 
Habash begun a serious study of Marxism 
with concluding that Arab political crisis 
by ascendency of imperialism and Zionism 
could only be solved by turning these 
revolutions into a social revolution.

In the position of PFLP leader his pen 
maintains on the political movements as well 
as on the urgency of developing Palestinian 
national liberation struggle in the 1960. 
Also he dedicated most of works on the 
historic struggle of Palestinian people. As it 
performed by resigning from his prestigious 
positioning job on the Nassarist magazine 
“Anvar” to editor of PFLP newspapers (Al 
Hadaf ). In 1969 he was co-authored of 
document strategy for liberation of Palestine. 
In 1970 PFLP publish his pamphlet on 
critical discussion of leadership, Marxist 
theory and practice in the national liberation 
struggle.

In the page of Al Hadaf his important work 
was detailing about 1936-1939 Palestinian 

revolt. And his article about martyrdom of 
Shaik Iz Al din Al qassan in 1935 also been 
published in early PLO magazine Palestinian 
affairs (Shu’un Filistiniyya).

Literary Works

Though prominent as a political thinker, 
militant, and journalist, Kanafani is on 
record as stating that literature was the 
shaping spirit behind his politics. Kanafani’s 
literary style has been described as “lucid and 
straightforward” his modernist narrative 
technique—using flashback effects and a 
wide range of narrative voices—represents 
a distinct advance in Arabic fiction. Ihab 
Shalback and Faisal Darraj sees a trajectory 
in Kanafani’s writings from the simplistic 
dualism depicting an evil Zionist aggressor 
to a good Palestinian victim, to a moral 
affirmation of the justness of the Palestinian 
cause where however good and evil are not 
absolutes, until, dissatisfied by both, he 
began to appreciate that self-knowledge 
required understanding of the Other, and 
that only by unifying both distinct narratives 
could one grasp the deeper dynamics of the 
conflict. In many of his fictions, he portrays 
the complex dilemmas Palestinians of 
various backgrounds must face. While in 
Kuwait, he spent much time reading Russian 
literature and socialist theory, refining many 
of the short stories he wrote, winning a 
Kuwaiti prize.

Men in the Sun (1962)

In 1962, his novel, Men in the Sun (Rijal 
fia-shams), reputed to be “one of the most 
admired and quoted works in modern 
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Arabic fiction,” was published to great 
critical acclaim. Rashid Khalidi considers 
it “prescient”. The story is an allegory of 
Palestinian calamity in the wake of the nakba 
in its description of the defeatist despair, 
passivity, and political corruption infesting 
the lives of Palestinians in refugee camps. 
The central character is an embittered ex-
soldier, Abul Khaizuran, disfigured and 
rendered impotent by his wounds, whose 
cynical pursuit of money often damages 
his fellow countrymen. Three Palestinians, 
the elderly Abu Qais, Assad, and the youth 
Marwan, hide in the empty water tank of 
a lorry in order to cross the border into 
Kuwait. They have managed to get through 
as Basra and drew up to the last checkpoint. 
Abul Khaizuran, the truck driver, tries to 
be brisk but is dragged into defending his 
honor as the Iraqi checkpoint officer teases 
him by suggesting he had been dallying with 
prostitutes. 

The intensity of heat within the water 
carrier is such that no one could survive 
more than several minutes, and indeed they 
expire inside as Khaizuran is drawn into 
trading anecdotes that play up a non-existent 
virility—they address him as though he were 
effeminized, with the garrulous Abu Baqir 
outside in an office. Their deaths are to be 
blamed, not on the effect of the stifling effect 
of the sun’s heat, but on their maintaining 
silence as they suffer. The ending has 
often been read as a trope for the futility of 
Palestinian attempts to try an build a new 
identity far away from their native Palestine, 
and the figure of Abul Khaizuran a symbol of 
the impotence of the Palestinian leadership. 
Amy Zalman has detected a covert leitmotif 
embedded in the tale, in which Palestine 
is figured as the beloved female body, 
while the male figures are castrated from 

being productive in their attempts to seek 
another country. In this reading, a real 
national identity for Palestinians can only 
be reconstituted by marrying awareness of 
gender to aspirations to return. A film based 
on the story, Al-Makhdu’un (The Betrayed 
or The Dupes), was produced by Tewfik 
Saleh in 1972.

All that’s Left For You (1966)

All that’s Left of You (Ma Tabaqqah Lakum) 
(1966) is set in a refugee camp in the Gaza 
Strip.[41] It deals with a woman, Maryam, 
and her brother, Hamid, both orphaned in 
the 1948 war, their father dying in combat—
his last words being a demand that they 
abstain from marriage until the national 
cause has been won— and their mother 
separated from them in the flight from 
Jaffa. She turns up in Jordan, they end up 
with an aunt in Gaza, and live united in a 
set of Oedipal displacements; Hamid seeks 
a mother substitute in his sister, while 
Maryam entertains a quasi-incestuous love 
for her brother. Maryam eventually breaks 
the paternal prohibition to marry a two-
time. Hamid, decides to save the child by 
killing Zakaria This story won the Lebanese 
Literary prize in that year.

Umm Sa’ad (1969)

In Umm Sa’ad (1969), the impact of his new 
revolutionary outlook is explicit as he creates 
the portrait of a mother who encourages her 
son to take up arms as a resistance fedayeen 
in full awareness that the choice of life might 
eventuate in his death.
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Return to Haifa (1970)

One of the masterpiece, one of the most in-
fluenced novel among Palestine Arabic liter-
ature, it also translated into various languag-
es like German, English, Russia and French.

Conclusion

The renowned laurate Kanafani’s Returning 
to Haifa influenced the people of Palestine 

as the other writings influenced in Inthifada 
literature. But the Inthifada literature has 
given the image of Israeli Jews as oppressive 
enemy who suppresses the young and old. 
In accordance with writing of Kanafani, it 
is corresponding to the writing of Thowfiq 
Fayyad, as the political impact discussed 
in the both of writings. However, Kanafani 
always has done some beneficial doings for 
the political struggles through his ideological 
themes.
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The Role of Book ‘Morning in Jenin’  
in Resistance Literature

Munawwer

ABSTRACT

This paper aims to provide a comprehensive study on the novel of Susan Abulhawa and one of most 
famous book. One of the main dimensions, which have been widely discussed. On this book is the 
resistance literature Palestine This book is morning in Jenin, which originally published in united 
states in 2006 as the scar of Dayi. And this novel was translated in to French and published as Les 
Matins De Jenin. Then translated in 27 languages, bloom bury publishing reissued the novel in the 
united states as morning in Jenin (February 2010) after slight editing.

This research draws open mostly primary source including literature author background of this 
noel, describe of noel’s story condition of Palestine and also a masterful presentation on resistance 
in literature. Most prior research on Susan Aabulhawa book on her connection to the famous writers 
and personalities that she published and associated with. This research includes differences portion 
of novel of Susan’s morning in Jenin. And it is the first mainstream novel in English to explore life in 
post -1948 Palestine. The novel was partially inspired by Gassam Kanafani novel returning to Haifa.

Keywords: resistance in literature, Palestine, morning in Jenin, author

INTRODUCTION

Although Palestinians problems has 
occurred many decades ago and still, there 
is a scarcity in the literary works that shed 
light on this issue in English language. the 
literary Palestinian voice was absent from the 
literary scene and could not reach the world. 
And morning in Jenin (2010) is Abulhawa’s 
first novel which has attracted the attention 
of the west to the plight of Palestinian people 

from 1948 onwards. It provoked the French 
philosopher Bernard- Henry levy after its 
publication. Levy thinks that the novel 
contributes to the demonization of the Israel 
state and calls it a distressing development 
toward anti- Semitism. Abulhawa takes the 
lead in delivering the literary Palestinian 
voice to the world in English. In this navels 
story of Palestinian was not heard. Instead, 
the story has been told by the others. It’s true 
that there are many researches, studies, and 
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books about palatine and Palestinian misery 
in English but literature was not there. 
Morning in Jenin is a novel that has been 
translated in to more than twenty languages 
because it draws the attention of the west 
to the plight of the Palestinian people and 
they forced evacuation from their homeland 
since 1948

The author, Susan Abulhawa is a 
Palestinian American writer and human 
rights activist. She was borne in 1970, June 
3 to Palestinian refugees of the 1967 war 
when Israel captured what was remained 
of palatine including Jerusalem where her 
family had lived for centuries. She and her 
family went through the colonial experience 
and witnessed the tribulation and distress 
of Palestinian in their homeland or as 
refugees. And she was a founder of Non-
governmental organization in Palestine 
country. And she was a historical journalist 
in Palestine American. This book tasting for 
very providing country on the subject, even 
in Indian country.

Background of Morning in Jenin

Mornings in Jenin was originally published 
in the United States in 2006 as The Scar 
of David. The novel was translated into 
French and published as Les Matins de Jenin. 
It was then translated into 27 languages. 
Bloomsbury Publishing re-released the 
novel in the United States as Mornings in 
Jenin (February, 2010) after slight editing.

Mornings in Jenin is the first mainstream 
novel in English to explore life in post-1948 
Palestine.

The novel was partially inspired by the 
Ganfani Kanafani novel Refunding to Haifa.

Critical reception.

Analysis of Morning in Jenin

Anjali Joseph of” The Independent” argues 
that “Susan Abulhawa’s novel, first published 
in the US in 2006 but since reworked, 
follows the Abulheja family, Yehya and 
Basima and their two sons, in Ein Hod, a 
village in Palestine. The countrified opening 
crams into 40 pages a cross-faith friendship, 
a love story (both brothers fall for Dalia, 
who marries the elder son, Hasan), a death, 
the Zionist invasion of the village, and the 
theft of one of Hasan and Dalia’s sons, the 
preschooler Ismael, by an Israeli warrior. 
He gives the child to his wife, a Polish 
Holocaust survivor. Usefully for narrative 
purposes, the baby, rechristened David, has 
a scar on his face “that would eventually lead 
him to his truth”. From these beginnings, 
which promise a Middle Eastern Catherine 
Cookson’s story, a fine novel emerges.”

A b d u l l a h  K h a n  o f  Th e  Hi n d u 
commentaries that what struck him most 
is the honesty of the author’s voice. Despite 
being born to Palestinian refugees of the 
Six Day War of 1967, she has tried hard not 
to let her personal feelings fill the text. All 
individual Jewish characters are represented 
in compassionate light. Nowhere in the story 
has she lost the touch of humanity. Another 
bright aspect of Susan’s writing is her 
ornamental use of language in the tradition 
of fashionable Arabic writing.”

Robin Yassin-Kassab of Times suggests 
that at “times you want to criticize Abulhawa 
for laying the tragedy on too thick, but her 
raw material is historical fact and her blend 
of fiction and documentary is one of the 
book’s strengths. What liberations Mornings 
in Jenin from controversial is its refusal to 
flounder or to stoop to tribalism. One of 
its many achievements is that, for such a 
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necessarily political work, no character 
becomes a mere cryptograph for suffering 
or victimhood. Although the novel is written 
according to Anglo-American conventions, 
it echoes the poetic prose that is a feature 
of contemporary Arabic writing. Abulhawa 
meritoriously communicates her bubbling 
joy in what she calls ‘the dance’ of Arabic, 
contemplative the language’s intricate 
considerations and imagistic aptitude.”

Disagreements

In 2007, a live reading of The Scar of David 
was later reduced to only a book signing 
by the Barnes & Noble store in Bayside, 
New York. Barnes and Noble stated that 
the change was made due to “author safety 
and a seeming need of thoughtfulness to the 
Jewish community”.

Text and Context

Mornings in Jenin was first published in 
2006 in the United States under the title of 
The Scar of David. The novel was translated 
into French and a number of languages. 
Bloomsbury Publishing re-released the 
novel in the United States as Mornings in 
Jenin (February, 2010) after insignificant 
editing.

The novel covers the era since 1941 until 
present. It follows the Abulheja family, 
Yehya and Basima and their two sons, in 
Ein Hod, a village in Palestine. The Abulheja 
family used to live a simple life as most 
Palestinian farmers did before their tragic 
deficiency in 1948. The Abulhejas and their 
countrymen were forced out of their villages 
and homes only to find refuge in foreign 

towns and lands. They find themselves in 
a refugee camp in Jenin, their lives totally 
change after losing everything they used to 
have in their simple Palestinian village.

As they struggle in the refugee camp, in 
the early period after their deportee, olive 
harvest season approaches. Haj Yehya, the 
family’s paterfamilias, sneaks across the 
armistice line to tend to his olive orchards 
despite the threat of death from an Israeli 
bullet. When he returns to the camp in Jenin 
where his family enthusiastically waits, he 
brings them the fruits of his employment, 
and the employment of generations before 
him, plucked from their trees in their village. 
Nothing could stop this old man from 
returning to his village, but on his next trip, 
he never made it back to Jenin.

That was the last time any Abulheja 
struggled to return, but the dreams of return 
only grew stronger. Amal, with a long vowel 
(a meaning “hope “in Arabic) was born in 
refugee camp of Jenin to Haj Yahya’s son 
Hasan. Her older brother, Yousef, spent his 
early years in Ein Hod before the Nakba. 
Another older brother, Ismael, was taken 
from his mother’s arms during the emigration 
from Ein Hod. It would be through Amal’s 
eyes, however, that the family’s story is told.

Amal is born into refugee life. She grows 
up in the shadow of a mother that was 
flabbergasted by the loss of a child. In 1967, 
Amal experiences six days of horror in a hole 
in the ground that will forever change her 
family’s life. The father that read poetry to 
her in the early hours of the morning, the 
scenes that lend the book its title, is never 
seen again. Her mother omissions into 
dementia, and her brother Yousef will soon 
leave to join the resistance.

She grows up away from Jenin, and 
seeks an education in the United States. 
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Her father’s wish was that she be educated 
and a scholarship makes this possible. 
In her ghorba (life away from home) 
Amal familiarities western life and the 
contradictions it poses for Palestinians 
like herself. She will ultimately travel to a 
refugee camp in Lebanon to recombine with 
her brother. In Lebanon, she remembers her 
past, her love for the land and her family, 
and starts a family of her own. And just as 
permanency seems to be coming back to her 
life, anchored by the cornerstone of family, 
tragedy strikes again. The exterminations 
at Sabra and Shatila will devastate the 
Abulhejas in 1982, just as 1967 devastated 
them in Jenin, just as 1948 devastated them 
in Ein Hod.

Amal raises her daughter, Sara, as a single 
mother. She wants her to have nothing to do 
with Palestine, politics, and the wars that 
scared Amal literally and representationally 
for decades. But a twist of fate, which brings 
Amal’s long-lost brother back into her life, 
sparks an interest in Sara who is now old 
enough to start hearing about the secrets 
of her mother’s past. Ultimately it will be 
Sara, and her generation, which will carry 
the hopes of Palestine and Palestinians after 
Amal is disappeared.

Jenin’s extermination in 2002 is the 
backdrop of this novel. The story began 
in April 2002, when the Israeli Defense 
Forces invaded the Palestinian refugee 
camp in Jenin, leveled it to the ground, 
killed more than seventy people and buried 
civilians alive in their devastated homes and 
smoldering buildings. Israeli occupation 
multitudes used every heavy means of killing 
and lasted for almost 16 days, April 3-18. 
Susan Abulhawa traveled to Jenin in 2002 
after hearing reports of an extermination 
in the town’s refugee camp. “The horror 

I witnessed there gave me the urgency to 
tell this story,” she says. The resoluteness, 
courage, the humanity of the people of Jenin 
were my encouragement.

Historical life of Palestine

Palestine’s problem started in the year that 
Israel was created in 1948 but the root of 
this conflict began fifty years earlier.it is due 
to the “emergence in the late nineteenth 
century of the European based Zionist 
movement, enthusiastic to establishing a 
Jewish national homeland on the land of 
Historic Palestine (Matar: 2011 23)”. The 
first congress this movement was held in 
August 1897 in the Swiss town of Bastle, 
under the cardinalship of Theodore Herzl. 
“The congress defined the aim of Zionism 
as ‘the creation of a home for the Jewish 
people in palatine to be secured by public 
law’. It also established organizations for 
the promotion of this goal (Karsh:2002 14)”.

The victors in the First World War, 
Britain and France parted the Middle 
East region and signed what is known 
later as The Sykes-Picot arrangement in 
1916. “Britain subjugated Palatine in 1917-
1918 and the League of Nations ultimately 
sanctioned British Mandatory rule in the 
country (and in Transjordan and Iraq) and 
French Mandates in Syria and Lebanon” 
(Morris: 2004 9-10). In 1917 the United 
Kingdom’s Foreign Secretary Arthur James 
Belfour issued the Belfour pronouncement. 
In this pronouncement, Britain undertook 
“to help establish in it a ‘National Home for 
the Jewish people’. The Mandatory charter, 
finally approved in 1923, stressed the historic 
connection of the Jewish people to the land 
of Israel.” (Morris:2004 9-10).
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In the years until 1954, changing the 
demographic ratio and ‘Judaizing’ palatine 
was a problematical issue faced the Zionist 
movement. The figures say that “But, in 
truth, on the eve of the Zionist influx the 
country had a population of about 450,000 
Arabs (and 20,000 Jews), almost all of them 
living in its more productive, northern half. 
(Morris: 2004 9-10). Benny Morris in his 
book The Birth of the Palestinian Refugee 
Problem Revisited (2004) discusses this 
question saying:

How was the Zionist movement to 
turn palatine in to a ‘Jewish ‘state if the 
overwhelming majority of its inhabitants 
were Arabs? And if, over the years, by 
means of massive Jewish immigration, the 
Jews were at last to attain a majority, how 
could a truly ‘Jewish’ and stable policy be 
established containing a very large, and 
possibly disaffected, Arabs minority, whose 
birth rate was much higher than the Jews’?

To do so,  they had two steps, 
sequentially or in parallel; i.e. dislodgment 
and replacement. First is to displace and 
relinquish the Palestinians away from their 
lands either by forcing and terrorization the 
Palestinian, the original inhabitants, or by 
purchasing their properties. Second step is 
to transfer Jews from all over the world and 
transplant them there. Benny Morris (2004) 
quoted Theodor Herzl from his diary on 12 
June 1895 when he proposed the solution 
of this problem:

We must expropriate gently . We shall try 
to spirit the impoverished population across 
the border by procuring employment for it 
in the transit countries, while repudiating 
it any employment in our country. Both the 
process of expropriation and the removal 
of the poor must be carried out individually 
and circumspectly.

Morris (2004) comments on this pro-
cedure by saying “the Arabs might be in-
cluding to leave by means of amalgamation 
of financial sticks and carrots”. Transfer of 
Palestinians policy was recommended by 
the imperial powers at that time. The British 
government, represented by the ruling party 
at that time, the Labour party recommended 
Palestine confidently is a case, on human 
grounds and to promote a stable settlement, 
for a transfer of population. Let the Arabs be 
reinvigorated to move out, as the Jews move 
in. (Safty: 2009 179)

Subsequently the evacuation policy 
became the source of the refugees’ tragedy 
when more than 750000 Palestinians 
forced to leave their properties, leaving 
behind constituting 90 per cent of the land 
in Palestine, were seized by the Israeli 
government for Jewish use. Another 400000 
Palestinians were expelled during the naksa 
(setback) war in 1967. (Shiblak: 2009). In 
present time and after more than 60 years 
from the catastrophe in 1948, the Palestinian 
statistics says that:

Today, most Palestinian refugees live in 
West Bank, Gaza strip and the neighboring 
Arab states of Jordan, Syria and Lebanon. 
There are more than 10 million Palestinians, 
three-quarters of whom are displaced. More 
than half are displaced outside the borders 
of their historical homeland, while a further 
neighborhood of a million are displaced 
inside Israel, having had their original 
property expropriated. (Shiblak: 2009). 
The tragedy of the Palestinian refugees is 
only one of the manifestations of the nakba 
(catastrophe) in 1948. There are many various 
dimensions, social, economic, political and 
cultural for this profession. The whole life of 
palatine has changed and turned advantage 
down. “the creation of Israel converted a 
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settled, mostly agricultural society into a 
nation of refugees, exiles, second-class 
citizens and communities under military 
profession” (Karmi: 2007 18).

“The 1948 nakba, or devastation, did 
more than dispossess the Palestinians. It 
demolished their whole society and led to 
their fragmentation and distribution (Karmi: 
2007 17-18)

Literature of Palestinian

What is Palestinian literature? That is the 
simplest and direct answer is: it’s written 
by Palestinians, the same way when we say 
what’s Egyptian or Chinese literature. To this 
fact we must add that Palestinians are Arabs, 
their language is Arabic, it means they are 
part of Arabic literature and culture, they are 
influenced by both and underwrite to both.

Then, if we move a little bit additional 
and ask: Who and what are the Palestinians? 
Unfortunately, the answer will not be direct 
and simple as the first one. There are people 
who describe themselves as Palestinians, but 
the animation of these people is contested 
and in some cases denied in territorial 
and legal terms. It’s a unique situation, no 
other people in the world need to prove 
their existence and basic rights more than 
the Palestinians. Having that in mind 
doesn’t mean ignoring the Kurds and other 
traditional and religious minorities in the 
Middle East. This is the first dimension of 
the collaboration of the characterization, 
who is and what is the Palestinian?

This fact is replicated in what can 
be defined as Palestinian literature. To 
demonstrate that we exist, that we have 
rights and a narrative of our own. The 
starting point, if there is a need for one is 

the Nakba, the events of 1948 that led to 
the dismissal of the Palestinians from their 
homeland, dispossessing and transforming 
them into refugees.

Frequently, the cities are the center of po-
litical and cultural life of peoples; one of the 
greatest losses of the Palestinians in 1948 was 
the loss of their major cities, the traditional 
centers of their political and cultural life. 
This can incompletely explain why poetry 
was dominant while other forms of expres-
sion such as fiction and autobiography were 
rare. In fact, Edward Said tried to under-
stand why the Palestinians, who were dis-
possessed, displaced and transformed into 
refugees didn’t write memoires in the first 
two decades after the Nakba. The answer 
was: they were so traumatized to the extent 
that sheer survival was the most pressing 
factor in their life. Only in the Seventies we 
started to read individual accounts of what 
happened in 1948. After their expulsion, 
Palestine had the be reinvented as a lost 
paradise, any person familiar with roman-
tic nationalism can easily identify common 
elements shared with other nations found 
themselves in the same situation in differ-
ent parts of the world. After the rise of the 
Palestinian national movement in the mid 
Sixties, Palestine had to be reinvented again, 
this time as a representation for freedom.

We have to keep in mind that when 
people imagine a homeland they reconstruct 
and reimage themselves as well. One of the 
early pioneers of reimagining Palestine 
was the essayist and fiction writer Ghassan 
Kanafani. Kanafani was an innovative as 
well, in his fictional world the Palestinian 
was re-imagined as a freedom fighter, and 
the identity was reinvented, the Palestinian 
(male or female) is not unavoidably and 
only someone born to Palestinian parents, 
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he is the one who fights for freedom. In the 
early Seventies, Beirut, where Kanafani lived 
and worked became an impermanent center 
for Palestinian cultural life, the presence 
of the P.L.O headquarters and institutions 
played a major role in producing what 
can be defined as” dedicated literature”. 
Another center of cultural life was created 
by the Palestinians who remained in their 
homeland and became a minority after 1948. 
In Cities such as Haifa, Nazareth a cultural 
center appeared in the late Sixties, the finest 
poets and fiction writers were born there, 
the contribution of that center was dealing 
with Palestine not as a lost paradise, but as 
a hard and disfigured reality where notions 
of being exiled in your own homeland, and 
defending what remained of the land, came 
into being.

Hassan Khader said about in His 
Palestinian literature: Mahmoud Darwish, 
the Palestinian national poet was born, in 
the literary sense of the word, there as well 
as Tawfik Zayyad, Emil Habibi and Samih 
Alqassem. They are the ones who made 
a perpetual influence on the making and 
shaping of the Palestinian identity.

At the same time another process was 
going on, the Palestinian Displacement, or 
Diasporas (in the Middle East and North 
America) was in the making, the first 
generation of refugees was busy trying to 
earn a living and repair a damaged life, their 
children the first generation of Palestinians 
born in refugee camps and far away from 
the land were starting to make their voice 
perceived. In the nineties, especially after the 
establishment of the Palestinian authority in 
Gaza and West bank many Palestinians living 
in the Diaspora came to the conclusion that 
the Diaspora is not temporary, it’s becoming 
more and more permanent with the second 

and third generations being born in other 
places and trying to establish themselves, 
in their adopted countries. In the last ten 
years or so we witness the appearance of 
different centers.

Here, it must be mentioned that after the 
establishment of the Palestinian Authority 
a new center was created in Gaza and the 
West Bank. This time the center was to a 
large extent controlled from above, by the 
P.A bureaucracy; this led to the creation of 
what can be defined as populist literature 
and culture, less significant than the other 
centers, it led as well a new generation of 
Palestinian men and women to uncouple 
from the grand narrative of their elders. 
A new generation of Palestinian men and 
women are writing now in other languages 
as well, their main interest is not the grand 
narrative but the small details of life in the 
Diaspora and under occupation; Palestine is 
being reinvented again not as a lost paradise 
but as a human tragedy. To literature we must 
add cinema, plastic arts, theatre and music. 
All these modes of expression and creativity 
are countersigning a real revitalization and 
making an impression. This is connected 
in different ways to the political changes 
in the mid-nineties, to the populist 
Palestinian regime in Gaza and the West 
Bank, the rise of Islamic fundamentalism, 
the disappointment of the peace process and 
the decline of the national movement which 
is demonstrated in factional conflict.

Nowadays, politically speaking, it’s the 
lowest point in many decades; the occupation 
is still there, the peace process furrowed, 
the founders of the Palestinian national 
movement and the most creative thinkers, 
poets and novelists, who dominated the 
literary and cultural scene in the last four 
decades, passed away.
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At the same time new voices are being 
heard, young men and women in their 
Twenties and Thirties are declaring their 
manifestation in different centers, in 
Palestine band the Diaspora as well. There 
is no dominant center anymore and no grand 
description. Questions are being asked, and 
I see this as a positive development.

Conclusion

The paper explains the Abulhawa’s book 
Morning in Jenin is a historical life of 
Palestinian children and refugee’s life. 

And especially I conclude in this paper the 
quoting’s of historical scholars on about 
literature of Palestinian. And in this book’s 
my opinion is very appreciate because 
Morning in Jenin is a life of Palestinian that 
continued the conflict of Israel and Palestine. 
Mornings in Jenin, is a novel of memory 
and remembering. The national identity is 
based on the author’s narrations of the daily 
life struggle, misery and resistance of the 
Palestinian people. The novel covers the 
major events in the contemporary Palestinian 
history since the catastrophe (nakba) in 1984 
till present time highlighting the reflections 
of these events on people and their life.
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ABSTRACT

The paper seeks examine the book Dream of nation: on Palestinian cinemas by Hamid Dabashi which 
combines nine authors and a lecture by Edward said into the first anthology devoted to Palestinian 
cinema. This a most welcome and acceptable publication one of the world’s smallest and well-known 
national cinemas. That Palestinian cinema is without exception produced under conditions of brutal 
Israel military occupation makes its significant achievements all the more impressive and certainly 
worth the volume at hand. The anthology is the result of a cinematic exhibition of the same name, the 
brainchild of editor Hamid Dabashi which deputed in 2003 and has brought Palestinian cinema to 
North-America audiences since then.

I analyze the upliftment of Palestinian cinemas which is understood as part of anti-colonial resistance 
movements spanning the 1950s, in which literature, poetry, cinema, theatre, and art played their part 
alongside armed struggle. my analysis identifies a thematic shift on the trope of cultural resistance as 
part of the Palestinian culture and cultural institutions by Israel army, assassination of Palestinians 
cultural figures and also a vista of Palestinian films from its inception to the present-a masterful 
presentation of the power of cultural struggle against Zionist occupation oppression and injustice.

In the nutshell, the paper examines the trends that occurs across the genre that have the greatest impact 
on the Palestinian filmic accent and that differentiate the genre of accented cinema more generally 
and also about the much needed critique of nationalism in the third world and complex mapping of 
the work of Suleiman and the massive contribution by filmmakers Michel Khleifi and his cultural 
liberation themes.

Keywords: Dream of Nation: on Palestinian cinemas, contribution of Michel Khleifi, theatre literature

Introduction

As the title suggested, the paper is about the 
Palestinian theatre and dramatic literature 

and his significant boost while they confront 
the bestiality of Israel and their tyranny 
activities. The brief history of Palestinian 
theatre literature which includes the step 
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by step upliftment of playing the dramatic 
texts and scripts from the streets plays into 
the live and professional theatre.

The second this title is concerned a 
masterful presentation on the book dream 
of nation: on Palestinian cinemas by Hamid 
Dabashi which combines clear-cut articles 
and interviews of world famous nine scholars 
and a lecture. This also owes to rearrange 
the collection of Palestinian films which 
disappeared during the invasion of Israel in 
1982. This consist a brief note on the trope of 
cultural resistance as a part of the Palestinian 
struggle and also the brutal attacks on 
Palestinian culture and cultural institutions 
by the Israel army. The most one that make it 
more different from other book is the massive 
description on the vista of Palestinian film 
and the power of cultural struggles as part 
of the liberation struggle against Zionist 
occupation, oppression and injustice.

In the end, I will describe the contributions 
of Michel khleifi, who one of the leading 
director since he debuts with fertile memory 
[1980]. One the other hand, place in khleifi’s 
film, as the others, is an imagined that revives 
the east drawing on the pre-traumatic era 
and thus functioning as a national, unity 
constructing symbol. It consists also a short 
description on his whole films which are 
Palestinian films attractive to all audiences 
and also a comprehensive study on the fiction 
and other dramatic script writings.

Palestinian Theatre Literature

Emergence of theatre and professionalisation

Unlike the immediate and powerful impact 
on the development of Palestinian literature 
and culture, the war did not give us a rap-

idly thematic shift of theatre and dramatic 
literature. Lack of knowledge and capability 
with the art of drama and the nature of live 
performances and also the paucity of well- 
trained and experienced director and pro-
fessional actor, and insufficient funds caused 
some delay in the development of theatre. 
The writers who have no previous experi-
ence in the field, were encouraged to write 
and publish dramatic texts. Outstanding 
among them was the verse drama Qaraqash 
(1970) published by Samih al Qasim (b.1939) 
which is considered one of the first merit 
able printed plays in Palestinian literature. 
The first attempt for live-theatre held by the 
amateur troupe in Haifa in 1967, Al Masrah 
Al Nahid (rising theatre), later become a pro-
fessional theatre which mostly make shows 
on the 1948 events particularly, the refugee 
problems, the settlement of Jews in their 
lands and the minority right s in Israel.

They also contribute the children’s theat-
rical movements which closed by the scarcity 
of insufficient funds. The same reason was 
behind the closure of Al Masrah Al Hadith 
(modern theatre) in nazarith in the mid-1970s. 
(the ululation of the land) was one of the first 
printed Palestinian plays to show an aware-
ness of technical matters pertaining to actual 
stage production directed by Antwan Swalih. 
The plays were staged for the first time in 
1972 at Al-Masrah Al Hurr (free theatre) in 
Haifa, a leading role was played by Bushra 
Qaraman, later become one of the prominent 
female actress in the field o Palestinian. After 
organizing the first Arabic theatre festival in 
September 1982, Rabitatal Masrah Al Arabi 
(Arabic theatre league) was established on 8 
January 1983 in Al-Makr. Many other theat-
rical troupes made their first appearances in 
the late 1960s as a direct result of increased 
interest in theatre among the Palestinians.
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Other Theatrical Activities

Some of the first Palestinian dramatists 
used to publish their works in Egyptian 
magazines like al-Hildl and al-Muqtataf, 
before publishing them in the local arena2. 
The influence of Egyptian culture upon the 
growing Palestinian culture in those years 
was intense: the local audiences flocked to 
watch the performances of Egyptian troupes 
which visited Palestine” and later became 
the nucleus for Palestinian audiences who 
“demanded” local and original performances. 
Consequently, groups of amateurs, especially 
students, began producing and performing 
plays or dramatic texts.

The first festival of Palestinian theatre was 
held from 26 December 1990 to the end of 
January 1991 in East Jerusalem, which had 
consolidated its position as the center not 
only of Palestinian political activities but also 
of Palestinian cultural activities. Another 
festival, entitled Theatre Week, was held in 
December 1992 and included seven mono-
dramas presented by troupes from the West 
Bank, the Gaza Strip and Israel. Similar fes-
tivals were also held in Nablus, Ramalla, Bayt 
Sahur, Bethlehem and Bayt Jala.” Prominent 
among the plays staged at these festivals 
was Imil Habibi’s Umm al Rubdblkiyd (The 
Junk Dealer), based on one of his own sto-
ries (Habibi, 1985, pp. 23-28), directed by the 
Israeli Palestinian Yusuf Abu Warda and per-
formed by Bushra Qaraman. The play, which 
was first presented at the Acre Festival.

The Freedom Theatre (TFT)

“My dream is that The Freedom Theatre 
will be the major force, cooperating 

2  Landau, 1958, p. 103

with others, in generating a cultural 
resistance, carrying on its shoulders 
universal values of freedom and justice”
–Juliano Mer Khamis (The Freedom Theatre)

TFT was built on the inspiration and legacy of 
Ama Merkhamis and her project of care and 
learning. The project “used theatre and art 
to address the chronic fear, depression and 
post –traumatic stress disorder experienced 
by children in Jenin refugee camp3”. The 
care and learning project was started by Ama 
during the first intifada4 and she later won 
the right livelihood award in 1993 for her 
“passionate commitment to the defence and 
education of the children of Palestine”. With 
the award money she decided to build the 
stone theatre, which later was destroyed by 
the invasion of is real to Jenin refugee camp 
in 2002, during the second intifada5.

TFT itself was established in 2006 by 
Ama’s son Juliano Merkhamis, zakaria 
Zubeidi, former commander of the Al-Aqsa 
martyrs bridge in Jenin refugee camp and 
nursing student of Israel dissent6.the found-
er wanted to improve the situation for the 
youth and children in the camp who did not 
have access to activities or places to express 
themselves freely. Until 2011, Juliano was 
the general director of TFT, when he “was 
brutally assassinated by an unknown enemy 
of culture and freedom. Despite the loss of 
Juliano, the board member managed to con-
tinue the work of TFT. Juliano is still an im-
portant figure of TFT and is memory is still 
alive within the theatre, not one day passes 
by without his name being mentioned.

3  Established in 1959

4  Palestinian revolt against the Israel occupation

5  From 2000-2005

6  Bakkan, 2011, P.14-15
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Today, TFT is a cultural Centre in the 
heart of Jenin refugee camp. The theatre 
offers theatre workshops and multimedia 
workshop for youth and children from Jenin 
as well as a three-year professional theatre 
school. The theatre is a three floor house 
with as roof terrace. On the first floor there 
is a cinema, kitchen and a recreate room. The 
second floor contains offices and a residence 
for male students. The theatre also offer 
residence for girls on the third floor. Inside 
the theatre area is a separate building is the 
stage and the black box, which is a room 
with black walls used for theatre exercises.

The Book Dream of Nation on 
Palestinian Cinemas

Background

The book edited by Hamid Dabashi in 2006. 
It is nine authors [Hamid Dabashi, Hamid 
Naficy, Ella shohat, joseph massad, Bashir-
Abu-Manneh, Michel Khleifi, Nazar Hassan, 
Omar al Qattan Annemarie Jacir] and a lec-
ture by Edward Said into the first antholo-
gy devoted to Palestinian cinema.and also 
collection of essays and interviews in which 
filmmakers, critics and scholars reflects on it 
production and impact. It is the most com-
prehensive book on Palestinian cinema in 
any language

Dabashi gathered the Palestinian films 
for a class on global cinema he was teaching 
at Columbia university and he shared 
that also to Edward said who helped him 
with herculean task of tracking down the 
filmmakers and archivists in Palestinian and 
the diaspora who could transport films in 
New York. The most existence collection 
of Palestinian films is located in Beirut but 

it was disappeared due to the invasion of 
Israel in 1982 and he make a great effort 
to tracking out the remaining prints for a 
recollection and he discussed this matter 
to another scholars and lectures. At last, 
Annemarie Jacir suggested to held a 
film festival Palestinian cinema. In 2003, 
organized a festival at Columbia with four 
days of screening plays.

Review

In 1905, when a nation called Israel was 
merely an obscure dream among a handful 
of fervent Zionists, jewish writer Israel Zang 
Will referred to Palestine that small slice of 
land yawning along the Mediterranean from 
lake Tiberius and the Golan heights in the 
north to the desert in the south as a “land 
without people for a people without land”.

Since 1948, Palestinians have not only 
occupied the painful position of many op-
pressed peoples who are systematically 
displaced, disenfranchised, denationalized, 
brutalized and murdered; they have also 
been put in the awkward, even tragicomic, 
position of having to convince the rest of the 
world of their very existence. This problem 
of visibility lies at the heart of dreams of na-
tion: on Palestinian cinemas, an illuminating, 
if incomplete, anthology of essays on the ef-
forts of Palestinian to represent themselves 
on films to the world and to each other’s.

Palestinian cinema takes as its points 
of orgin the traumatic events of 1948. In 
this introduction hamid dabashi identifies 
the central problems for Palestinian 
filmmakers, “the problems of representing 
the unrepresenting,” an insurmountable 
charge akin to portraying the holocaust 
on celluloid. As of yet, Palestinian film 
has no foundational narrative –no Shoah, 
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no Exodus and, thankfully, no Schindler’s 
list. What it does have is a relentless and 
increasingly diverse body of films intent on 
remembering a culture and a history that 
have been meticulously dismembered by 
60 years of occupation, a creative resistance 
born from continuous destruction.

The two chapters best performed by Jacir 
and Massad, which examine the trope of 
cultural resistance as part of the Palestinian 
struggle. Jacir describes the many brutal 
attacks on Palestinian culture and cultur-
al institutions by the Israeli army, includ-
ing the many assassinations of Palestinian 
cultural figures. Massad account for us the 
vista of Palestinian film its inception to the 
present—a masterful presentation of the 
power of cultural struggle as part of the 
liberation struggle against Zionist occupa-
tion. the work of Amilcar Cabral, Palestinian 
cinema is understood as part of the anti-
colonial resistance movements covering 
the 1950s, in which literature, poetry, cin-
ema, theatre, and the arts played their part 
alongside armed struggle. While a history of 
Palestinian cinema is yet to be published in 
English (but exists in Arabic and Hebrew), 
Massad’s chapter helps well as the histori-
cal contextualization of the debates in this 
volume, ranging as it does across periods, 
countries, films, and filmmakers.

The cultural liberation theme is taken up 
by filmmaker Khleifi, one of the leading di-
rectors since his debut with Fertile Memory 
(1980). His work, always vested upon the 
the genres of fiction and documentaries. 
Although the generic divide between fiction 
and documentary cinema is an important 
part of the argument observe by Naficy in his 
deep study on exilic and accented cinema7 

7  This term was coined by Hamid Naficy, who defines 
it as an aesthetic response to the experience of 

and he also analyze on the characteristics of 
exilic/accented cinema are beautifully exem-
plified by Palestinian cinema and Suleiman, 
Hassan, Khleifi, and Hany Abu-As’ad all ar-
guably fall within his analytical model.

The contribution of filmmakers to this 
volume make it clearly distinguish. Khleifi’s 
masterful description about his paradigm 
shift of his working methods: creative his-
tory and the issues facing him as an artist 
is lucid and original and helps us to further 
appreciate this pioneering figure—the first 
Palestinian feature filmmaker to place wom-
en and their perspectives center stage. The 
chapter by al-Qattan clarifies both his own 
and Khleifi’s development as filmmakers and 
is of great historical value. Hassan’s enter-
taining short piece is a real gem and reads like 
one of Suleiman’s scripts, ironically, placing 
identity politics in the context of the bizarre 
political realities of film festivals. Shohat’s 
chapter introduces a much needed critique 
of nationalism in the third world, exposing 
its patriarchal nature as analyzed in feminist 
films from across the globe, by many females 
but also some male filmmakers, including 
important Palestinians. The final chapter is a 
complex mapping by Dabashi of the work of 
Suleiman and includes some limited textual 
analysis. Overall, this first English-language 
volume devoted to Palestinian cinema fills 
a gap in the field, especially with the very 
detailed and informative filmography, but 
also with the more limited bibliography, 
which misses some articles published in 
English. It is regrettable that the scope of 
this volume could not include many other 
important works and filmmakers. The many 
illustrations help bring the book closer to its 
subject matter.

displacement through exile, migration or diaspora
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Author

Hamid Dabashi (Persian, Born June 15, 
1951 Ahvaz, Iran) is an Iranian Professor of 
Iranian Studies and Comparative Literature 
at Columbia University in New York City. He 
is the author of over twenty books. Among 
them are his Theology of Discontent, that is a 
study of the global upliftment of Islamism as 
a term of liberation theology. His book close 
up; Iranian cinema, past, present, future 
(2001) is the founding text on modern Iranian 
cinema and the phenomenon of national 
cinema as a form of cultural modernity. He 
contributes “ploy focal” conception of Islam, 
which he terms monocentric (law based), 
logocentric (reason based) and homocentric 
(human based).

Among his other work are his essays: art-
ist without borders (2005), women without 
headache (2005), for the last time civiliza-
tion (2001) and the end of Islamic ideology 
(2000). dabashi was the sheif consultant to 
Hany Abu-Assads “paradise now” (2005) 
and Shirin Neshats: woman without men” 
(2006). He also served as jury in several in-
ternational art and film festivals and he also 
the founder of dream of nation film festival. 
Mohsen Makh Malbat, the Iranian film mak-
er, called Dabashi “A rare cultural critic”.

Dream Of Nation Film Festival

The brainchild of this book, Hamid Dabashi 
also contribute a massive exhibition of the 
same name and he also known as founder 
of dream of nation film festival. which 
liable to brought Palestinian cinemas to 
north America audiences. The first dream 
of nation film festival is organized at 
Columbia in 2003, also the first in America. 
The exhibition itself has been an impressive 

and international political support of 
Palestinian liberation; the level of popular 
support for this project seems to suggest 
that they political betrayal of Palestine and 
its people is not mirrored by a similar public 
betrayal but rather by a growing interest in 
Palestinian art, culture and film.

Michel Khleifi

Michel Khleifi is one of the leading director 
since he debuts with fertile memory (1980) 
was born in Nazareth in 1950. In 1970 
he traveled to Belgium where he studied 
television and theatre directing. Considered 
the founder of modern Palestinian cinema, 
Khleifi produced and directed several full-
length features and documentaries for 
international release and broadcast. He is the 
winner of several prestigious international 
awards including the International Critics’ 
Award, Cannes ‘87 and the Golden Shell, 
San Sebastian ‘87 for Wedding in Galilee, the 
first Palestinian film shot inside historical 
Palestine by a Palestinian director to gain 
international distribution.

His early documentary films, which were 
created in the course of the third period, 
initiated a new era in Palestinian cinema. 
His first film, Fertile Memories (1980), crys-
tallized and was the culmination of a pro-
cess that had begun in the early 1970s and 
which was to be continued in later films. 
On the one hand, place in Khleifi’s film, as 
in others, is an imagined place that revives 
the past, drawing on the pre-traumatic era 
and, thus functioning as a national, unity-
constructing symbol that presents an idyl-
lic home and homeland created out of an 
exilic state. In Michel Khleifi’s own words8: 

8  private interview, Paris, 2003
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“In order to defend something one must 
love it, and to love it, one must know it.” 
His next feature film, Canticle of the Stones, 
also selected in Cannes, was an ode to the 
victims of the first uprising or Intifadah, an 
ambitious cinematic work combining docu-
mentary with fictional sequences of a tragic 
love story in a highly poetical and deeply 
humane approach. This was followed by L 
‘ordre du Jour, a feature-length adaptation 
of a Belgian novel of the same name drawing 
a critical portrait of contemporary bureau-
cracy and its alienating and absurd effects 
on the modern individual. In 1994, Khleifi 
returned to Palestine with a film in which 
he once again explored new aesthetic forms, 
basing a popular children’s tale in the dev-
astated Gaza Strip. This film, entitled Tale of 
the Three Jewels, was premiered once again 
in Cannes and won numerous international 
awards.

Apart from a documentary on mixed mar-
riages between Arabs and Jews in Palestine/
Israel in 1995/1996, Forbidden Marriages 
in the Holy Land, Khleifi did not make any 
films until Zindeeq (2009), once more a 
highly original and audacious treatment 
of contemporary Palestinian reality, this 
time that of a Nazareth torn between cyn-
icism, sectarian and tribal violence and the 
haunting memories of 1948 while struggling 
to embrace modernity. The film won the 
Arab Muhr for Best Feature, the Dubai Film 
Festival’s top award.

Khleifi continues to teach directing at 
the Institut National supérieur des arts du 
spectacle (INSAS) in Brussels, Belgium. He 
has also supervised pioneering film studies 
programmes both in Palestine, through the 
A.M. Qattan Foundation’s Palestinian Audio-
visual Project, and at the University of St 
Joseph in Beirut, Lebanon

Conclusion

Palestinian theatre, like Palestinian literature 
in general, has flourished as a direct reaction 
against suppression of freedom particularly 
since the 1964 war. It is an undoubtable 
deed that the reunification of Palestinian 
theatre literature makes a significant boost 
apart from other literature terms. Not only 
get stuck and vested the sights upon the 
Palestinian theatres, but also they gained 
a world-wide pervasiveness of profound 
change while they also confront and resist 
the malpractices of Israel militaries.

The Dabashi’s book, dream of nation: 
in Palestinian cinemas, also provides a 
poignant note of the upliftment of the 
Palestinian theatre literature from nothing 
to everything. And also about the liberation 
themes, writing styles and particular terms 
in theatre literature, which are contribute 
by the leading directors and scholars like 
Michel khleifi and hamid naficy etc. it was an 
acceptable source on the study of Palestinian 
theatre literature. Michel khleifi’s major 
contributions invokes the resurrection of 
Palestinian theatre literature, his liberation 
themes and his blatant method of television 
and directing theatre. We have never able to 
whispered about Palestinian theatre without 
khleifi had mentioned.
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ABSTRACT

The Palestine liberation organization (PLO) has been the sole legitimate representative of the 
Palestinian people since the creation of Palestinian. The PLO adopted against the Israeli occupation, 
but ended with the signing of the Oslo accords between the Palestine liberation organization and 
Israel in the 1990s.The Hamas (Islamic resistance movement) was established in the 1980s. Hamas 
developed its political ideas through new political document resulted in a new vision to resolve 
the Palestinian-Israeli conflict by transforming the conflict from religious conflict to political 
conflict and accepting the establishment of Palestinian state on the 1967 borders as a common 
ground between the Palestinian movements and parties, while the armed struggle remains a path 
of resistance.

The purpose of article is to truly understand this development and the possibility of its application 
on the ground or not, by clarifying the difference between the ideas of the former and new Hamas, 
the Arab and international positions of this document, the result of this article is that the Palestine 
Hamas movement as a Palestinian resistance movement is capable of political development and 
finding the alternatives available to solve the Palestinian file while preserving the Palestinian 
national constants. The conclusion is the Palestinian hamas movement is developing with the 
developments of regional and international events and political development has been partially 
accepted internationally Hamas have to work more in the political field to balance between political 
development and the Palestine constants

Keywords: Hamas, PLO, Hamas new document, Palestine-Israel conflict

Introduction

The fight against the state of Israel com-
menced in the 1947-1948 civil war. This 
conflict was created on the policies that the 
land of Palestine is Arab land, but in other 
hand the Jews trust that the land must estab-

lishes their own state, the state of Israel, on 
the basis of their religious prediction. With 
the development of political ideas and the 
of international relations, there has been a 
political maturity for the Arabs, especially 
the Palestinians, that this conflict is a polit-
ical and religious one, and that the state of 
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Israel is alienated entity to land of Palestine. 
With this maturity, the Palestinian, includ-
ing armed resistance.

The Palestine liberation organization 
(PLO) was founded in 1964. The PLO was 
the sole and legitimate representative of the 
Palestinian people. Yasser Arafat was the 
PLO’s leader for a long time. Yasser Arafat 
is considered a great national figure and 
international symbol. Even the opposition 
in the Palestinian people continuously 
respect Yasser Arafat. With the rise of the 
movements of Islamic nature emerged 
within the Palestinian home land. including 
the Islamic jihad and Hamas. The Hamas 
was established in 1987 and its policies and 
constitution are based on Islamic references 
and literature. Hamas is considered as a 
branch of the movement with Sunni nature 
which resists the state of Israel in order to 
liberate Palestine.

The differences between the Hamas 
charter and the new document, as well as 
monitoring local, regional and international 
political positions towards the new hamas 
document. The most important thing in the 
hamas charter issued in the 1988 is that the 
Hamas is a wing of the Muslim brother-
hood in the Palestine. The movement of the 
Muslim brotherhood is a global organiza-
tion, which is the largest Islamic movement 
in the modern era. It is distinguished by the 
accurate perception and total comprehen-
siveness of all Islamic concepts in all spheres 
of life. article 8 of the states that Allah is its 
purpose, the prophet is its leader, Qur’an, is 
its constitution, jihad1.

This is a noble goal sought by Hamas 
and the liberation of Palestine from those 
who took the land by force, using all types 
of struggle, whether political or military. 
Islamic resistance movement ring of jihad 

in the face of the Zionist occupation. The 
martyr of Izzal bin al Qassam2 and his 
brothers the mujahedeen of the Muslim 
brotherhood in 1936 goes to connect to link 
with another episode including jihad of the 
Palestinians and the efforts and jihad of the 
Muslim brotherhood in the 1948 war, and 
the jihad process of the Muslim brotherhood 
in 1968 and beyond.

The connection between the Hamas 
movement and the PLO has been the subject 
of debates and negotiations, especially since 
Hamas is part of PLO because of fundamental 
principles of the two sides. The charter of 
Hamas in 1988 is fundamentally opposed 
to the principles of Palestine liberations 
organization (PLO), especially after 
agreement between the Palestinians and 
Israelis in 1993, known as Oslo agreement. 
The PLO adopted the option of peace as a 
strategic choice rather than a military option.

The political arguments between the 
Palestine liberation (PLO) or which later 
became known as the Palestinian authority 
and between the two Hamas movement 
turned from a political ideological conflict 
into a military conflict between two sides 
in the Gaza strip in 2006-2007 resulting 
in the hamas military takeover of the Gaza 
strip. Israel launched three wars on the Gaza 
strip, which led to destruction of the entire 
infrastructure in the Gaza strip. Thousands 
of martyrs and wounded and displaced in 
the Gaza strip, all due to lack of consensus 
between the parties3.

Hamas Document and Social Media

Because of the sensitivity of the Palestinian 
Hamas movement, the impact of social 
networking sites on the decision of the 
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Palestinian Hamas movement is not good. 
This reason of the sensitivity of the people of 
the Palestinian Hamas movement, especially 
regarding the state of Israel and its ongoing 
attempt destroy the Palestinian hamas 
movement assassination and bombing of the 
leaders of the Palestinian movement. The 
view of people in social networking sites 
were noted after the announcement of the 
new document which as follows:

Firstly, there are parties who viewed the 
document as natural progression of Hamas 
political approach in its resistance against the 
Israeli occupation, and that the Palestinian 
Hamas movement aims to reconcile the 
constants of the Palestinian people with the 
new realities in the middle east. secondly 
another party on the social networking 
sites expresses the other view that the 
mew Hamas document is a concession to 
the Palestinian people’s goals of founding 
their independent state on all Palestinian 
soil. These people have compared the new 
hamas document to the concession made by 
Palestinian liberation until the concession 
reached recognition of the state of Israel 
during the Oslo agreement4.

Hamas New Document in 2017

Various leaders of Palestinian Hamas 
movement in Palestine and abroad emphasize 
that it is nothing more than a paper based 
on the legacy of the political movement 
without rejecting from its fundamentals 
on the core issues of conflict with Israel. 
The amendment came about three decades 
after the first charter of the movement 
under condition of extreme accuracy and 
complexity, certainly, will been fixed in 
the literature of the movement, such as the 

issue of resistance. The concept of armed 
resistance to the Israeli occupation that 
the debate within Hamas may be greater 
on the issue of acceptance of a state within 
the 1967 within an impact on the exercise 
of the resistance and also the rest land Phil 
come say that Hamas accepted the 1967 
borders as a state for the Palestine people 
and stands but does not accept as a state 
on the 1967 borders was based on finding 
a common ground between Hamas and the 
PLO factions, including the Fatah movement.

The Muslim brotherhood was a major 
obstacle to Hamas, especially in its 
relationship with neighboring Egypt by the 
Hamas administration of the Gaza strip. 
Furthermore, the relationship with western 
countries will not deviate much from all the 
political positons announced by the former 
and wants to combine these positions in new 
wording in new paper. To those who want 
to know what Hamas wants, and although 
these amendments came to keep peace 
with radical changes on the global level and 
also to withdraw the pretexts from Israel 
and its supporters who are easy to incite 
to hamas because of the terms of its first 
charter those who adopt these amendments 
and their opponents within the movement 
do not guarantee to open. They have a new 
page of equal relations with Europe and the 
world and even with the countries of region 
because of the experience of the PLO, which 
is one of several factors that may explain 
the difficulty and sensitivity of this new 
document or charter.

Before going in to the new Hamas 
document there is a series of events coinciding 
with the issuance of this document as an 
important event within Hamas, as follows: 
First, Yahiya al-sanwar was elected as head 
of Hamas in the Gaza strip, replacing Ismail 
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Haniyeh. Yahiya Ibrahim Hassan al-sanwar 
was born in 1962 in the khan yunis refugee 
camp in the Gaza strip. He is originally 
from majdul Ashkelon (inside Israeli). But 
his family moved to khan yunis refugee 
camp during 19485. Israel arrested senwar 
in 1988 for ‘‘resistance activities and sent 
him to life imprisonment. He was released 
in October 2011 as part of an agreement to 
release thousands of Palestinian prisoners 
in return for Israel soldier. Who was held by 
Hamas for five years in Gaza strip.

Secondly, there was Ismail Haniyeh that 
was elected as head of the political bureau of 
the Islamic resistance movement (Hamas), 
replacing Khaled Mishaal. Shortly after the 
release of Hamas’s new document. Ismail 
Haniyeh, a resident of the Gaza strip, was 
elected head of the Hamas’s political bureau 
in place of Khaled Mishaal, a resident of 
Qatar, as a result of internal elections 
held by Hamas on the local, regional and 
international levels. Against other candidates 
Musa Abu Marzouk and Mohammed Nazzal, 
Khaled Mishaal announced the victory of 
Ismail Haniyeh as new head of Hamas.

Al-Sharaque newspaper6 describing 
Haniyeh’s election as a democratic wedding 
and a unique experience. The newspaper 
pointed out in its editorial that Haniyeh 
election week after Hamas issued its new 
document confirms the movement keenness 
to gradually change its positions aimed at 
abandoning isolation and turning to entering 
the game of international negotiation 
without compromising historical rights or 
waiving the national constants of the issue.

The election of Yahiya al-senawar and 
Ismail Haniyeh was an important part of 
the political development of Hamas, the 
decision taken within Hamas are collective 
decision and not individual. The change of 

leader of Hamas in Gaza or at the political 
level will not affect much on the general 
policy of the movement which operates 
according to the framework institutional 
and collective according to the principle 
of Islamic constitution7.

The differences between the 2017 new 
document and the 1988 old charter

The charter of the Islamic resistance 
movement Hamas, issued in 1988, contains 
the following points:

The first point is the battle on the hand of 
Palestine is a battle between Jews and mus-
lims and that the conflict is purely religious 
and that the occupation of the Jews should 
be eliminated from the land of Palestine ar-
ticle 15 of the charter states that in the face 
of the rape of Jews of Palestine Islamic com-
munity among the masses locally, Arab and 
Islamic, and must be broadcast the spirit of 
jihad in the nation and the fight of enemies 
and join the ranks of the mujahedeen.

The second point is the terms of 
accession to the Palestine Liberation 
Origination, where the charter spoke about 
the PLO and its secular thinking of the 
Palestinian state. Dealing with the Palestine 
Liberation Organization should be based 
on participation in building the Palestinian 
state in an Islamic rather than a secular 
way. Article 27 of the charter stipulates 
that secularism. The secular idea is country 
to the religious idea, and the ideas adopt 
positions and action, and take decision.

The third point is the land of Palestine is 
the land of Islamic creation according the 
charter of the Hamas movement where ar-
ticle XI stated that the Islamic resistance 
movement believes that land of Palestine is 
the land of Islamic rules and for the gener-
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ation of muslims until the day of judgment, 
an on has the right to waive it, whether he is 
a king or a president or an Arab organization 
or international as the land of Palestine is the 
property of Islamic generation.

The fourth point is the charter considered 
the Hamas is an integral part of the Muslim 
brotherhood. Furthermore, Hamas is the 
Palestinian part of the mother movement, the 
Muslim brotherhood, where the text of the 
charter in the second article that the Islamic 
resistance movement wing of the Muslim 
brotherhood is a global organization, the 
largest Islamic movement in modern time.

In 2017, with the political and intellect 
development of Hamas and with regional 
changes, it was necessary to work on de-
veloping the charter of the movement in 
line with the requirements of the modern 
era, but does not affect the Palestinian con-
stants. Hence, a new document was issued 
by the Islamic resistance movement Hamas 
expressing the political vision towards sev-
eral issues and files, where the most impor-
tant points of the document are as follows: 
first, the conflict on the land of Palestine is a 
political conflict, not religion one. The new 
document states in article 16 that the conflict 
with the Zionist project is not a conflict with 
the Jews because of the irreligion Hamas is 
fighting against the Jews because they are 
Jews, but is engaged in a struggle against the 
occupying Zionist aggressors.

Second, the Palestine liberation organ-
ization (PLO) is a national framework for 
the Palestinian people at home and abroad. 
Article 29 states that the PLO is a nation-
al framework for the Palestinian people at 
home and abroad. It must be maintained 
and it must be developed and reconstructed 
on a democratic basis in order to preserve 
Palestinian people.

Third, the document did not mention 
an wakf of the land of Palestine (mortmain 
property, is an inalienable is charitable 
endowment under the Islamic law), but 
stressed the historical right to Palestine 
where included the following text in article 
XX: ‘‘no waiver of any part of the land of 
Palestine. Whatever the reason how long the 
occupation, Hamas rejects any alternative 
to the complete liberation of Palestine, it 
blamed her boiling sea’’.

Fourth, the document did not mention 
anything about the Muslim brotherhood, 
but defined Hamas itself in the first article 
as a liberation movement and an Islamic 
Palestinian resistance movement, aimed 
at liberating Palestine and conforming the 
Zionist project. Its reference comes from 
Islam and its principles, objectives and means.

The new document of the Islamic re-
sistance movement (Hamas) expresses the 
extent of political and intellectual develop-
ment in its dealing all levels, whether the 
movements internal affairs or dealing with 
Palestinian parties or movements or at the 
regional level regarding dealing with region-
al countries. This development is qualitative 
progress at the level the new document of 
Hamas proves that the movement is capable 
of flexibility and dealing with the demands 
of the times, a movement I nits Islamic or-
igins.

Some authors and writers see a clear 
illogicality between the Hamas movement 
in its new document stating that there is no 
waiver of the historic land of Palestine and 
that the land of Palestine is the property of the 
Palestinian people in the same document it 
specified that the establishment of a Palestinian 
state on the 1967 orders is a common ground 
between Hamas and other Palestinian parts 
such as the Palestinian authority.
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This dissertation adopted in the Hamas 
charter of 1988 was a religious speech part 
brilliance that addresses muslims all over the 
world. It stems from religious beliefs based 
on the Qur’an and the Sunna8. In other words, 
it is an internal charter of the movements 
and it members. They have the same logic 
in thinking, stale and dealing. From 2006 to 
2017, the attendance of Hamas become not 
only in the local level but also developed at 
the regional and international level.

Hamas should have developed its modern 
thinking and rhetoric to be compatible with 
the regional and international situation, by 
consensus of the internal councils of Hamas. 
The new Hamas is not only addressed to one 
party, but to the regional and international 
community. later the idea of considering 
the establishment of a Palestinian state on 
the borders of the 67 as a way to achieve the 
highest goal, a historic liberation Palestine.

So complete the picture on the new Hamas 
document, we must look at the local, Arab, 
regional and international positions on this 
document. The Islamic movement in Palestine 
had a position on this document, as well as 
others inside the Palestinian, Arab countries, 
headed by Egypt and Saudi Arabia in Iran, 
who is confident of the new Hamas and the 
nature of the impact after the announcement 
of the document on the relationship between 
Hamas and the Islamic republic of Iran, the 
position of a number of European countries, 
the position of the united states of America 
and its opinion in the document.

Local attitudes of the new document 2017

The Palestinian authority’s position on the 
new document

Palestinian president Mahmoud Abbas said 
that ‘‘the new Hamas document bears many 

contradictions and that a peaceful solution 
is the only way to put end to the Palestinian-
Israeli conflict’’. He added: ‘‘we and the 
world have no other choice but a peaceful 
solution. There are no other options and the 
world have no other choice but a peaceful 
solution. They are no other options and 
about the military option. It is not an option 
for us dealing with Israel’s, it was longtime 
and finished.

When we talk about a peaceful solution, 
we find that the whole united nations, all 
the countries of the world with us. The great 
powers are all with us, Europe with us, the 
majority of Israeli people with us, and this 
is important9.

President Mahmoud Abbas is one of the 
most important figures who contributed 
to the peace agreement between the 
Palestinians and the Israelis in 1993 known 
as the Oslo agreements, and president Abu 
Mazen10 has often rejected the use of the 
armed struggle against the state of Israel. 
He supports the idea of peaceful resistance, 
and the boycott of Israeli goods11.President 
Mahmoud Abbas believes that the strategic 
option for reaching a final solution with 
Israel is the negotiation and that the 
pressure on Israeli is through peaceful 
popular resistance until Israeli acquiesces 
to the demands of the Palestinian people.

Researchers are believing that the option 
of has been put forward since 1993 until 
how, so where is the Palestinian state on the 
ground? The Islamic resistance movement 
in the Gaza strip forced the Israeli enemy to 
leave the Gaza strip with armed resistance. 
Peaceful resistance with the occupation is 
inevitable, but according to international 
laws and norms, resisting the occupier of 
all types of resistance, including armed 
resistance is norms.
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The position of the Islamic jihad movement in 
Palestine from new document 2017

The Palestine Islamic jihad12 (PIJ) 
proclaimed arrangement of principles and 
policies of the Islamic resistance movement 
(Hamas), saying that acceptance of the 
establishment of a Palestinian state on the 
1967 borders violates the principles.

Ziad Nakhala, deputy secretary-general 
of the Islamic jihad movement, said that 
what was mentioned in the document on 
the Palestinian state is reproducing the maze 
that we have introduced in the PLO’s interim 
program. the jihad movement rejects this 
solution, he said, adding that the wording 
affects the sentiments of the comrade in 
arms, we as partner of the Hamas brothers 
in the resistance and liberate project, wished 
that we would congratulate them on this 
important document, but frankly, out of 
favor, we are not comfortable with some of 
what has been said.

Ibrahim hamimi, a Palestinian political 
analyst, said that the Palestinian parties 
including Islamic jihad have the right to be 
concerned about the new Hamas document, 
but comes through constructive criticism 
and from the brotherhood and advice. He 
called on the Palestinian partied to give the 
document an opportunity to see the light 
and that the time will prove whether Hamas 
recognized Israel or that the new document 
in the interest of Palestinian people. 
Mohammed Tamimi Islamic researcher 
accused Hamas is several points.

The Hamas movement in its new 
document did not say clearly about the Arab 
and Islamic dimension of the Palestinian 
issue, but focused on the Palestinian issue 
and that the Palestinians alone have the 
right to make a decision on the Palestinian 

issue, and this is not true because the new 
document clearly stated in article VII that 
Palestine in the site which the neat of the 
Arab and Islamic nations.

That there is a clear illogicality between 
the position of Hamas in the liberation 
of the entire Palestinian territories and 
the acceptance of the establishment of a 
Palestinian state on the borders on the 67, 
where he raised an important question, which 
is the way to establish a Palestinian state on 
the borders of 67, is it the path of negotiations 
or weapons? The answer is that: this 
document talks about the general principles 
and policies of Hamas and not about the 
mechanism that Hamas will follow. As for 
the mechanism, there are many examples in 
which Israel withdraw unilaterally with our 
negotiation or agreements. This happened in 
southern Lebanon and the Gaza strip where 
Israel has withdrawn unilaterally without 
engaging in prior negotiations.

The position of the Palestinian national 
liberation movement (Fatah) from new 
document 2017

Fatah movement mentioned the new 
document was identical to that of the PLO 
in 1988. Fatah movement demanded that 
Hamas would apologize to the PLO after 
30 years of betrayal and atonement, which 
caused a sharp split in the Palestinian street.

Fatah spokesman Osama al-Qawasmi said: 
‘‘Hamas acceptance of the establishment of 
a Palestinian state within the framework 
of June 4, 1967 as a common compromise 
formula and the implementation of 
international law is exactly the situation 
in which all the faction came out in 1988. 
This was not a position of Fatah; it was the 
position of all Palestinian parties back then.
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Regional and international positions of 
new Hamas document

The Turkish and Qatar position on the 
document 2017

The position of Qatar, which Hamas’s 
political leadership and provides it with 
much political and financial support can be 
transfer strengthened and the document will 
provide Qatar with a good cover to defend 
Hamas in various forums.

Turkey, which president Recep Tayyib 
Erdogan greeted the document, also has 
good relationships with Hamas and wants 
to change the prevailing image of Hamas 
by integrating it into the political process 
through a more moderate political method. 
It is concerned not to isolate Hamas and 
restrict it but to present in to the world as 
a party. Important role can play a role in 
achieving security and stability in the region. 
Turkish foreign minister Mouloud Javisholu 
congratulated Ismail Haniyeh on his victory 
in the Hamas political bureau and praised 
the democratic state of Hamas as well as the 
issuance of the political document.

The position of Islamic republic of Iran and 
Lebanese Hezbollah13 from new document 
2017

Iran has not issued an official position 
on the document, but the document was 
disapproved by Iranian media and writers 
and activists close to the Iranian rules. The 
relation of displeasure with Hamas stem 
from its position on regional issues, foremost 
of which is position of Hamas on the Syrian 
rules. The other group motives are concerned 
about the facture of Hamas. ‘‘the resistance 
project’’ and a third group exploited the issue 

to settle internal accounts that have nothing 
to do with Palestine or Hamas.

Hezbollah, however has stated its 
position, narrator saying: the party is not 
with the resistance that paves the way for 
the settlement, not is it with the resistance 
that divides Palestine into two states or their 
resistance that exchanged blood with the 
land. The party is with the resistance. The 
land is fall with our restriction or condition. 
Hezbollah and Hamas have many common 
points, including the enemy of Israel, but 
how to deal with this enemy is due to the 
literature of every movement, depending on 
their circumstances, strengths and weakness.

The Egyptian, Saudi and Jordanian and 
European union position on new document

The Egyptian position on the new Hamas 
document, it was specified by many Egyptian 
researchers, Abdu Alansar said that new 
Hamas document is a natural political 
development for the difficulties faced by 
Hamas on the regional and international 
levels. Ambassador Mohammed al-Orabi14 
Egyptian foreign minister defined that the 
movement appears to be aimed at improving 
relations with the gulf state and Egypt. 
Which view the Muslim brotherhood as a 
threat to the security and constancy of the 
region. The separation of Hamas from the 
Muslim brotherhood. According to Orabi, 
a positive step to melt the relationship with 
Egypt, having become not tin since the 
Muslim brotherhood bane and considered a 
terrorist group after the overthrow of former 
president Mohammed Morsi in 2001.

Jordanian writer Issa al Shuaib in the 
Jordanian newspaper Al-Ghad15 stated 
optimism about the summit between 
Abbas and trump. He said of Hamas’s new 
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document. It gives rise to hope in bringing the 
issue back to the international schedule. This 
new document could be a dependable anchor 
for Mahmoud Abbas in his negotiations with 
the American and Israeli sides.

The European union considered that the 
issuance of the document o principles and 
policies by Hamas would not change their 
attitude towards Palestine. But a spokesman 
for the European union in a statement to the 
Italian news agency Aki, did not hide the 
EU’s satisfaction with the publication of the 
document. He said: it provides a welcome 
and renewed opportunity for the Palestinian 
faction to participate in a comprehensive 
reconciliation process. He argued all 
Palestinian parties to take this opportunity.

The US, Israeli and Russian position of new 
document

The united states have inverted that its 
position has not changed from Hamas after 
issuance of its new political document. 
According to source in the US department, 
Hamas is  motionless a  ‘ ’terrorist 
organization’’. And it is included in the 
list of international terrorism according to 
Anatolia agency. The state department has 
classified Hamas since 1997 as a terrorist 
organization. The wall street journal has 
announced a report entailed ‘‘Hamas 
renounces the call to destroy Israel’’ and 
cited most of the pints of the document 
that where interested in other newspaper 
explaining that this public abandonment 
attempt to change its image at a time when 
US president Donald trump to revive the 
peace efforts in the east middle east.

The united states have confirmed that 
member of the quarter, which is composed 
of the united states, Russia, the European 

union and the united nation, will not engage 
in any dialogue with Hamas until it accepts 
its three conditions: ‘‘renouncing terrorism 
’and recognizing Israel’ and ‘acceptance of 
agreements signed between Israel and the 
PLO.

The Israeli position is always on the 
side of hostility against Hamas. Israel has 
rejected the new document in full. Israeli 
prime minister Benjamin Netanyahu has 
denounced the document has negative. He 
ripped it apart and said it did not concern 
the Israeli people.

The Russian foreign ministry pointed out 
that a number of the guidelines contained 
in the new Hamas document, including the 
acceptance of a Palestinian direction within 
the 1967 borders, represent a step in the right 
direction. Russian foreign minister said that 
we are determined that the task achieving 
national unity will require Hamas and other 
Palestinian faction to take further step, and 
Russia is determined to continue its support 
for the Palestinians on this issue’’.

Conclusion

There are fundamental principles in the 
new Hamas document. It advanced Hamas 
as a national liberation movement ready to 
gradually resolve the June 4, 1967 borders, 
and to open up both the Palestinian and the 
world in political language and a different 
dissertation. The document will not make 
a major break in Hamas relation with local, 
regional and international parties at least for 
the long time. While, the document could 
help Hamas in its political further open up 
better channels of speaks with the actors 
in the Palestinian cause, but this defenses 
mainly on ability of Hamas to marketing this 
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document and convincing the parties that 
there has been a fundamental change that 
has taken place and that there is something 
to build.

In final evolution of the new in the 
political thought of Hamas can be the most 
important results: the shift towards the 
Palestinian national political views of the 
PLO before the amendment at the expense 
of Islamic political thought derived from 

the thinking of the Muslim brotherhood. 
Yes, there is a change in the program o 
the Islamic resistance movement, there 
progress and retreat, and there is attempt 
to join between Islamic religious ideology 
and political pragmatism. Yes, the liberation 
the new Hamas document is milestone in 
Palestinian history. The time will prove for 
us about Hamas new document if it’s on the 
right or wrong way.
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FOOTNOTES

1. All kind of jihad, not just the land of Palestine is the 
highest wish

2. Izza Abd-Bin Abd al-Qadar ibn Mustafa ibn Yusuf 
ibn Mohammed al-Qassam was a Syrian Muslim 
preacher, and a leader in the local struggles against 
British and French mandatory rule in the Levant and 
a militant opponent of Zionism in the 1920s 1930s. he 
born in Jableh, Syria on 19 December 1882. He died 
in Nazlet Zeid on 20 November 1935.

3. The Palestinian authority led by president Mahmoud 
Abbas and Hamas

4. in 1993 in New York
5. The rise of the Israel state 
6. Al-is an Arabic and pro-government daily newspaper 

published in Doha, Qatar. The paper is one of the 
three leading Arabic newspaper in the country in 
addition to al-Raya and al Watan.

7. Shura principle
8. Hadees, ijma’ and qiyas
9. Alouf, 2017.
10. Penname of Mahmoud Abbas.
11. O’ Loughlin.

12. The founders of Palestinian Islamic jihad, Fathi 
Shaqaqi and Abd Al-Aziz Awda, were student 
in Egypt and members of the Egyptian Muslim 
brotherhood. The PIJ emerged as a separate entity 
committed to the militant destruction of Israel and 
the reestablishment of sovereign Palestinian state.

13. Hezbollah is a Shi’a Islamist political party and 
militant group based on Lebanon. Hezbollah’s 
parliamentary win is the jihad council, and its 
political wing is loyalty to the resistance bloc party 
in the Lebanese parliament.

14. Muhammed orabi is an Egyptian diplomat and 
politician who was the foreign minister of Egypt in 
essam sharaf’s cabinet from 18 June 2011 to 18 July 
2011. born: 26 January 1951 (age 67 years), Cairo, 
Egypt.

15. The al-ghad (meaning tomorrow) a privately owned 
and the first independent Arabic daily national 
newspaper published in Jordan and headquarter 
in Amman.
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اســتهجن االندمــاج متامــا »ولقــد حمــل دزرائيــي قضيــة 

التميــز اليهــودي التــي اعترهــا ســيغموند فرويــد “قــوة 
للبقــاء” نحــو نهايتهــا الحتميــة، فجعلهــا قــوة للغــزو«.4

وياحظ الكاتب أن دزرائيي، برغم دوره الكبري يف 

هذه اللعبة الصهيونية، ظل بعيدا عن اعان فلسطن 

كـ”وطن قومي لليهود” بصورة مبارشة، تاركا ذلك األمر 

للكاتبــة جــورج اليــوت، وهــي جعلــت بطلهــا يف روايتهــا 

“دانييــل ديرونــدا”، يصحــح لدزرائيــي صهيونيتــه حيــث 

يعتر أن فلسطن هي املكان األوحد املائم لتجميع 

اليهــود مــن التيــه ويوضــح الكاتــب دور هــذا البطــل يف 

عمليــة بنــاء الدولــة اليهودية.

ومن التريرات اليهودية الفاسدة لـ”تحرير القدس” 

راهــب كاثوليــي والدكتــور  بــن  نقــاش  نــرى يف  كــام 

دريفوس اليهودي حول العنف يذكر اليهودي الراهب 

بــأن الكاثوليــك لجــأوا اىل العنــف بالحــروب الصليبيــة 

لتحريــر  جــاءوا  الصليبيــن  ولكــن  “آه،  الراهــب:  فــريد 

ايضــا،  هدفنــا  وهــذا  دريفــوس:  فأجــاب  القــدس. 
فالقــدس بالنســبة لنــا أيضــا مدينــة مقدســة”.5

املصدر السابق، ص 49  4

روبرت ناثان، نجمة يف الريح ، ص - 99  5

للخاام

وال  النقديــة  األفــكار  ليســت مبجــرد  الدراســة  وهــذه 

مبجــرد رصاخــات نضاليــة تســمع مــن املعــارك، بــل هــي 

دراســة كاملــة تشــق طريقــا إىل داخــل العــدو وتقطعــه 

مــن الداخــل حتــى ال ميكــن لــه الدفــاع. وهــي مــن نتــاج 

أدب املقاومة حقا ألن مهمتها تستهدف معرفة العدو 

حــق املعرفــة ثــم االخبــار بهــا لشــعبه أوال وللعــرب ثانيــا 

وللعــامل ثالثــا، فقــد قــدم لنــا كاتبهــا صــورة العــدو مــن 

خال دراسته أدب األخري هو األدب الصهيوين. وهذه 

الدراسة يزداد فضلها وقدرها حن ما ندرك أن األدب 

الصهيوين هو الذي سبق الصهيونية السياسية ومهد 

طريقــا لبنــاء الحركــة الصهيونيــة.

وقــدم الكاتــب منهجــا جديــدا يف دراســة األشــياء 

واألمــور حيــث دخــل طريقــا مل يســبقه أحــد فيــه وكأنــه 

وظـّـف يف هــذه الدراســة مزيجــا مــن النظريــة التفكيكيــة 

ومنهــج   )Deconstruction of Derrida) لدريــدا 

قــّدم  وباإلجــامل،  الفلســفي.   )Descartes) ديــكارت 

غســان كنفــاين مــن خــال هــذه الدراســة »يف األدب 

العــريب. للنقــد األديب  الصهيــوين« منوذجــا مثاليــا 

لملصاد  ولمل لجع

التحريــر 	  منظمــة  الصهيــوين،  األدب  يف  غســان،  كنفــاين 

بــريوت،1967 األبحــاث،  مركــز  الفلســطينية، 

كنفاين غســان، األدب الفلســطيني املقاوم تحت االحتال 	 

الفلســطينية،  الدراســات  مؤسســة   ،)1968-1948)  –

بــريوت، الطبعــة األوىل 1968

كنفاين غسان، فارس فارس، دار األداب – بريوت، مؤسسة 	 

غسان كنفاين الثقافية، الطبعة األوىل 1996

ابراهيــم عبــاس، نــر محمــد، دراســات يف النقــد التطبيقــي، 	 

املطبعــة الوطنيــة، ديب، االمــارات العربيــة املتحــدة 1990

دراج، فيصــل، الوعــي الفلســطيني يف الروايــة الفلســطينية، 	 

يف األدب والتأليف والرجمة يف الرواية العربية، املؤسسة 

العربيــة للدراســات والنــر، الطبعــة األوىل 1993

عطيــة، أحمــد محمــد، “أدب املعركــة” حــرب 6 تريــن 73، 	 

دار الجيــل، بــريوت – لبنــان

الفلســطيني 	  األدب  والقــص يف  املقاومــة  الســيد،  نجــم، 

والــراث للثقافــة  القــدس  االنتفاضــة منوذجــا”، مؤسســة   “

روايــات 	  مــع  التطبيقــى  النقــد  يف  الرحمــن،  عبــد  ياغــي، 

1999 والتوزيــع،  للنــر  الــروق  دار  فلســطينية، 

اليوســف، يوســف ســامي، غســان كنفــاين: رعشــة املأســاة، 	 

دار منــارات للنــر، 1975
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أنــه مل يكــن يهــّم هــذا األدب الصهيــوين أن يخلــق عمــا 

فنيــا خاقــا بــل كانــت تهّمــه محــاوالت دعاويــة وإعاميــة 

لحركــة الصهيونية.

وقــد تنــاول الكاتــب هــذا األدب الصهيــوين بعمــق 

ودقة كأنه يقود عملية عسكرية يف ساحته، وكان ذلك 

بقلمــه املثقــف املناضــل. ومل مينعــه مــن هــذه املبادرة 

يشء من الخوف والخجل بل حضه الوضع املأساوي 

األدب  فنقــد  إجراءهــا.  عــى  الفلســطيني  لشــعبه 

الصهيــوين نقــدا الذعــا بالدالئــل والحقائــق املتضحــة.

الصهيــوين ميكــن  لــألدب  التجربــة  أن هــذه  ويــرى 

جانــب  مــن  التاريــخ،  يف  نوعهــا  مــن  أُوىل  تكــون  أن 

ومســتوياته،  أشــكاله  جميــع  يف  الفــن  اســتخدامها، 

للقيــام بأكــر وأوســع عمليــة تضليــل وتزويــر تتــأىت عنهــا 

نتائــج يف منتهــى الُخطــورة. وال يــدل هــذا عــى أن هــذا 

األدب مل ينجح يف مامرسة خطته من أجل سلوكه يف 

الســبل الضالــة بــل قــد نجــح كثــريا.

للج ارج للصيسو لرا ل للجلدي لمللاوم

للعمــل  منــوذج  وأجــود  أحســن  الدراســة  هــذه  متثــل 

النقــدي املقــاوم الــذي يرجــى مــن نقــاد البــاد املحتلــة 

أقــوى مقاومــة وأعنــف حقــد  إنتاجــه وترويجــه، وتصــّور 

ضــد العــدو الصهيــوين ألن كاتبهــا يدقّــق، مخططــات 

الكتــاب الصهيونيــن برُّمتهــا، لبنــاء وطنهــم املســتقل، 

ويتنــاول الوقائــَع بالحقائــق ويَكشــف عــن حقائــق األدب 

الصهيــوين الرسيــة الخطــرية الهامــة.

التــي تناولهــا الكاتــب يف هــذه  ومــن أوائــل األمــور 

الدراسة، خطة جعل اللغة العرية لغة قومية والكاتب 

يعــد، “آحــاد هاعــام” الكاتــب اليهــودي مــن رواد هــذه 

الفكرة، فأصبح شــعار اليهود “آخر يهودي وأول عري”. 

)Aِr-  وقــد قــام الكاتــب الريطــاين اليهــودي آرثــر كوســتلر

(thur Koestler بدعاية هذا الشعار يف روايته “لصوص 

يف الليــل” (Thieves in the Night( حــن جعــل بطلهــا 

جوزف يقول “لقد أصبحت عريا ألنني أكره اليهودية”.

ويستغرب غسان منح جائزة نوبل لكاتب ارسائيي 

“شاموئيل يوسف عجنون” يف عام 1966، ويعده من 

السياسة الصهيونية واضعا أسبابا لدعواه فيقول “فهو 

يف الواقع ليس أفضل كاتب إرسائيي، ولكنه الكاتب 

الذي وظف موهبته يف الدعوة العتامد العرية فقط، 

مــن  مــا يجعــل  مــن املــدح املتعصــب  وصــب عليهــا 

النطــاق”3.  إنتاجــه رســالة صهيونيــة محضــة، يف هــذا 

بــأن اضطهــاد  الشــائع  الصهيونيــة  ثــم يدحــض دعــوى 

اليهود دفعهم إىل الشعور بالتمييز العنرصي فنجمت 

منــه فكــرة بنــاء دولــة خاصــة بهــم، بحجــة أن األفــكار التــي 

وتطــورت  العريضــة منــت  الصهيونيــة  قاعــدة  رســمت 

يف الفــرات التــي متتــع فيــه اليهــود بحريــة كاملــة، كــام 

بلــغ األدب الصهيــوين ذروتــه يف تلــك الفــرات نفســها، 

كان اليهــود يعيشــون عيشــة مرضيــة ويتمتعــون بحقــوق 

املواطنــة يف الــدول التــي كانــوا يســتوطنونها.

للسعاد ضد لكئدااج

واصــل اليهــود جهودهــم لتحقيــق غرضهــم املنشــود – 

أو كل  بهــم. وقاومــوا كل محــاوالت  بنــاء دولــة خاصــة 

أشــياء تفتــح بابــا مــن أبــواب االندمــاج، خوفــا مــن اندمــاج 

اليهــود يف املجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا. وقامــوا 

ولعــب  دومــا.  املزيفــة  والتميــز  التفــرق  فكــرة  بدعايــة 

األدب دورا بارزا يف خدمة هذه الفكرة ومنحها، الدعاة 

العنرصيون قيمة كبرية، باالرصار عى أهميتها، والقيام 

بنرهــا بصــورة دؤوبــة.

وســيلة  مجــرد  يكــون  أن  الصهيــوين  األدب  فــكاد 

فريدة لدعاية املواقف السياسية القومية. وقد لعب 

بنيامــن دزرائيــي دورا هامــا وأساســيا يف نــر هــذه 

الوســيلة حيــث حــول يف أعاملــه، البطــل اليهــودي مــن 

السياســية  الشــخصية  إىل  الرومانطيكيــة  الشــخصية 

القوميــة واقــرح العنرصيــة حــا ملشــكلة اليهــود بينــام 
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بــدأ مقدمتهــا  لهــذه الدراســة حيــث  الرئيســية  الفكــرة 

بكلامت “قاتلت الحركة الصهيونية بساح األدب قتاال 

ال يوازيــه اال قتالهــا بالســاح الســيايس”، ويعــر الكاتــب 

عــن غرضــه لكتابــة هــذه الدراســة بكلــامت تاليــة “وكانــت 

الغاية األساسية من ذلك كله محاولة اللقاء ضوء جديد 

عــى جــزء جوهــري ولكنــه مجهــول مــن عمــل هــذه اآللــة 
الجهنميــة التــي تســمى اختصــارا بالحركــة الصهيونيــة”1

ق ر اذه للد لوق للجلاط للعااا

مهــد  الــذي  هــو  الصهيــوين  األدب  أن  غســان  يؤكــد 

طريقــا لتخطيــط وتنفيــذ الخطــة الصهيونيــة السياســية 

ويصــّور الكاتــب كيــف ظلــت اللغــة العريــة تلعــب دور 

اللغــة القوميــة، بعــد مــا لعبــت دور لغــة ديــن تقليديــة، 

يف نهايــة القــرن التاســع عــر. ويتنــاول الناقــد غســان 

بدقــة وتفصيــل، تطــّورات االتجــاه العنــرصي اليهــودي 

مبســاعدة األدب الصهيــوين، مــن فــرة إىل فــرة، ومــن 

ناحيــة مــن أنحــاء العــامل إىل ناحيــة أخــرى.

ويشــق الكاتــب إىل أعــامق هــذا األدب الصهيــوين 

ويقــّدم عنــارصه األساســية ومواقفــه الرسيــة ومخطوطاتــه 

الفاســدة كــام يتنــاول املــررات الصهيونيــة األدبيــة أمــام 

اغتصــاب فلســطن. وهــذه دراســة كاملــة تُظِهــر وجــوه 

األدب الصهيــوين الفاســد بنفســه واملُفِســد مــا حولــه 

وهــي محاولــة كبــرية للكشــف عــن الحــق املســتور وإثباتــه 

ودحض الباطل وإجاحته. وهذا الكتاب خري شاهد عى 

عمق وكثافة معلومات الكاتب وثقافته األدبية الواسعة 

حيث يقارن املوضوع بأعامل األدب العاملي املختلفة.

الفلســطينية  باملقاومــة  تتعلــق  الدراســة  إن هــذه 

بيــاَن دور األدب الصهيــوين يف  تكــون  مبــارشة حيــث 

السياســية  مخططاتهــا  وتنفيــذ  الصهيونيــة  تخطيــط 

الفاســدة، باإلضافــة إىل كشــف العيــوب واملثالــب يف 

دعايته. وهذه الدراسة با شك، أثرت وتظل تؤثر كتاب 

األدب الفلســطيني املقــاوم وتــري ذلــك األدب بكثــري

غسان كنفاين، يف األدب الصهيوين، ص 11  1

شاا  “ل  ف  دواك”

وقــد رّصح الكاتــب يف نهايــة املقدمــة لهــذه الدراســة 

مــا تطمــع  النضــايل يف كتابتهــا فيقــول “وكل  بغرضــه 

إليــه هــذه الدراســة هــو أن تلقــي ضــوًء آخــر عــى الشــعار 

الصعــب: اعــرف عــدّوك”.

يعني أن الكاتب يستهدف بها أن يعلن ويؤكد من 

جديد، شعاره النضايل هو “اعرف عدوك”. ومقاومة 

العــدّو بعــد معرفــة قّوتــه وخطتــه تكــون أفضــل وأحســن. 

وتكــون املقاومــة بالقلــم تــارة، بإمعــان النظــر يف أدب 

العــدو ورفــع الغطــاء عــن نقائــص ذلــك األدب وثغراتــه. 

وهــذا مــن التزامــات األدبــاء والنقــاد املهمــة يف ظــروف 

مقاومة شــعبه فيشــاركون الشــعب بأدائها يف نضالهم 

القومــي. وكاتبنــا غســان قــد فعــل واجبــه بشــكل عجيــب 

مثــري وهــذا العمــل مــن أحســن الدالئــل لهــذه الحقيقــة.

م معا للكاتب   أاعا لملنت ات للا  تلدا
ر اذه للد لوق

الســيايس  نظــريه  ســبقت  األدبيــة  الصهيونيــة  إن 

للحركــة  اإلطــار  تشــكيل  السياســية” يف  “الصهيونيــة 

الصهيونيــة  كانــت  »واذا  يقــول  وهــو  الصهيونيــة. 

السياســية هــي نتــاج للتعصــب وللعرقيــة فقــد كانــت 

الصهيونية األدبية هي أوىل إرهاصات ذلك التعصب 

العرقيــة« وتلــك 

لهــا  كانــت  الصهيونيــة  الحركــة  ُخطُــوات  مــن  كّل 

بدايتها يف أدب الصهيونية أو دعايتها األوىل استهلت 

يف أحضــان هــذا األدب الصهيــوين »وان هــذا األدب 

الثامــن  القــرن  العنرصيــة يف  قــام، تحــت ضغــط منــو 

والتاســع عــر بلعــب دور دليــل العمــل لذلــك التيــار 

اليهــودي املتعصــب الــذي مــا لبــث أن بلــور نفســه يف 
حركــة صهيونيــة سياســية«2

ودفعت هذه الدراسة معّدها غّسان إىل استنتاج 
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العــدو مل  هكــذا صمــت جســده املــادي، ولكــن 

نضاليــة  بأبعــاد  املمتلــئ  لســانه  ألن  هدفــه،  يحّقــق 

وأفكار جريئة مل يصمت بعد، حيث خلّف وراءه جملة 

كبــرية مــن الكتــب واملقــاالت التــي تتشــّدق مبضامــن 

الشــعب إىل ميــدان املعركــة ضــد  املقاومــة وتدعــو 

العــدو الصهيــوين. هــذا املقــاوم، فقدنــاه يف ريعــان 

النهــار، يف ريعــان حياتــه. وكلامتــه يف أعاملــه املمتــازة، 

تبقــى شــابة وتلتهــب بأفــكار جميلــة حديثــة.

 امله لل وله

ليس بإمكاننا أن نغض أبصارنا عن عامل غسان الروايئ 

العجيــب فقــد كتــب جملــة مــن الروايــات الرائعــة وهــي 

تتناول قضية املقاومة بشكل أو بآخر. ومنها: رجال يف 

الشــمس، وما تبقى لكم، وأّم ســعد، وعائد إىل حيفا. 

كّل منهــا عمــل روايئ زاخــر باألفــكار الوطنيــة واملعــاين 

النضاليــة. وأجــاد هــذا الــروايئ يف توظيــف التقنيــات 

الروائية الحديثة مثل االسرجاع وخلق الشخصية ونجح 

يف خلق الشخصيات املنسابة للمابسات املقّدمة 

يف الرواية إىل حّد كبري. وناحظ أن خطوات املقاومة 

ترتّب تدريجيا رواية بعد رواية كأنها خطوة بعد خطوة.

ااجز لملياو  لل ولئسق

 ك ة لمللاواق تا يا  ر ج سع  ولساه:

ويف الرواية األوىل »رجال يف الشمس« ينتقد الكاتب 

مــن  والهجــرة  الفــرار  الفلســطيني  الشــعب  تفضيــل 

قدرهم املأساوي بدال من النضال والدفاع يف سبيل 

الوطــن

تقديــم  يتــّم  لكــم«  تبقــى  »مــا  الثانيــة  الروايــة  ويف 

الوطــن. عــن  بالدفــاع  القيــام  لعــدم  الســلبية  النتائــج 

ويف الرواية التالية »أم سعد« يقّدم الروايئ غسان 

باألفــكار  مليئــة  ذاكرتهــا  كنفــاين مناضلــة فلســطينية، 

الوطنيــة النضاليــة بحيــث تســاعد املناضلــن مبــا فيهــم 

ابنهــا الحميــم.

تبــدو، مــن الجهــة  التــي  وروايــة »عائــد إىل حيفــا« 

الفنيــة والتقنيــة، مــن أهــّم رواياتــه، تدعــو انتبــاه الشــعب 

إىل أن الفــرار مــن مياديــن النضــال يــأيت بعــذاب أليــم.

غران للجابد

وليس من الغريب أن ينشأ يف هذا الوضع الفلسطيني، 

كاتــب ناقــد ياحــظ املجتمــع ويقــّدر مــا يحــدث فيــه مــن 

الســبات والغفلــة ومــا يحيــط بــه مــن الخطــر والحيــف. 

فغســان الناقــد كان يــويل اهتاممــا بالغــا بقضايــا أهــل 

فلســطن ومتابعــة شــؤونهم انطاقــا مــن التزامــه القومــي 

والوطنــي الــذي يشــجعه عــى بــذل الجهــود يف عــاج 

املشــكات التــي تواجههــا األرض املحتلــة.

أعــامق  يتوغــل يف  الــذي  الناقــد  كنفــاين  غســان 

األمــور والقضيــا يف دراســاته، باســتخدام نفــاذة نظرتــه 

النقدية ونتمتع يف قراءة دراساته بأسلوبه الفني الرائع. 

وكان يكتــب غســان مقــاالت نقديــة وأدبيــة واجتامعيــة 

يف مجــات مختلفــة كــام كان يكتــب مــرة يف األســبوع، 

تحــت قنــاع “فــارس فــارس”. وكان يكتــب يف “ملحــق 

ثــم يف مجلــة “الصيــاد” مقــاالت  األنــوار” األســبوعي، 

ســاخرة تحــت عنــوان عــام (كلمــة نقــد( منــذ أواخــر العام 

1967 وحتــي األســبوع األّول مــن مَتُّــوز- وقــت اعتقالــه.

ومن أهّم الدراسات لغسان كنفاين:

أدب املقاومة يف فلسطن املحتلّة( 1

يف األدب الصهيوين( 2

االحتــال ( 3 تحــت  املقــاوم  الفلســطيني  األدب 

(1968 -1948 )

د لوق “ر لألدب للصعساا”

يرى الدارسون أن هذه الدراسة دراسة أُوىل بقلم عريب 

وبلغــة عربيــة يف األدب الصهيــوين. وتســتهدف هــذه 

الدراسة تتبّع مسرية األدب الصهيوين طوال فرة واسعة 

مــن الزمــن، تســبق ظهــور الدعــوة الصهيونيــة املعــارصة 

بعــدة قــرون. وقــد أعــرب الكاتــب غســان كنفــاين عــن 
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»يف الأدب ال�سهيوين« عمل فريد يف النقد الفل�سطيني

د. حمّمد �سافعي الوايف
محارض، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

امللّخص

إن فلسطن أرض مقّدسة شهدت مياد عدد كبري من األدباء والشعراء الكبار وجملة كبرية من األعامل األدبية 

الرائعــة. ومــن هــذه املجموعــة الطيبــة أعــامل األديــب الفلســطيني املناضــل غســان كنفــاين. وبالرغــم مــن شــهرة 

أعاملــه الروائيــة إال أن دراســته الجميلــة “يف األدب الصهيــوين” مل تتلــق مــا يكفــي مــن االنتبــاه مــن القــراء الهنــود 

لألدب العريب. ولذا نخّصص الصفحات التالية لكشف الحجاب عن هذا العمل النقدي الجليل. وهو عمل 

فريد يف عامل النقد الفلســطيني. وهي من أفضل وأهّم الدراســات النقدية لألديب الشــهيد غســان كنفاين.

غســان كنفــاين مــن كبــار األدبــاء الذيــن جهــروا بلــزوم الحّريــة التاّمــة ألهــل فلســطن املضطربــة وقــد درس العــدّو 

دراســة جيــدة ففهمــه فهــام صحيحــا وكشــف النقــاب عنــه بطاقــة ورصاحــة وعرضــه للجمهــور بوضاحــة. ووكّل 

مــن هــذه الهّمــة والقــّوة واليقــن والشــجاعة يقنعنــا بأنـّـه كان مــن الكتـّـاب العظــام الذيــن كرّســوا أقامهــم وضّحــوا 

بأنفســهم يف ســبيل تحرير فلســطن من قبضة العدّو اللدود إرسائيل الغاشــمة. وهو القائل: يرسقون رغيفك 

. . . ثّم يعطونك منه كرسة . . . ثّم يأمرونك أن تشكرهم عى كرمهم . . . يا لوقاحتهم!. ودراسته النقدية “يف 

األدب الصهيــوين” متتــاز مبنهجهــا العلمــي الســليم حيــث تتــّم فيهــا دراســة األدب الصهيــوين نقــدا علميــا جليــا.

  لق غران

يبدو أن فراق هذا األديب الشاب يهمنا أكر من والدته 

يف عــكا. أمــا نعيــة هــذا الكاتــب املناضــل فقــد رضبــت 

عى آذان األلوف واخرقت إىل قلوبهم كسهم صارم، 

صباح الثامن من يونيو عام 1972، حيث انفجرت قنبلة 

باســتيكية مــع خمســة كيلــو غرامــات مــن الديناميــت، 

الغاشــمة. وكان  وضعهــا يف ســيارته عمــاء إرسائيــل 

معــه يف وقــت وفاتــه، ابنــة شــقيقته املحبوبــة “مليــس 

حســن نجــم”. وهــذا االستشــهاد – استشــهاد مناضــل 

فلســطيني مــع طفلــة بريئــة صافيــة قلبهــا ونقيــة حبهــا، 

أصبح خرا مؤملا ومحزنا للغاية، للشعب الفلسطيني 

خاصــة، وللمناضلــن جميعهــم عامــة.
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ــــــك س
ئ
ــــــدك �ب ــــــى زن ــــــر�ي ع ـــر ال ـــ ــــــل تهص لك لي

أنت من حســك تعىي الناس،ما أتعس حســك.

فالشاعر هنا يخاطب الحطاب الذي فقد أرضه وليس 

يف يــده حيلــة ســوى فأســه الــذي بواســتطه عــن حريتــه 

فقــد اســتخدم الشــاعر الكثــري مــن الرمــوز التــي ترمــز إىل 

الحّريــة ومنهــا الفجــر والريــح والشــمس.

2-الحرب:

فئتن،والجمــع  بــن  فتاكة،القتــال  آفــة  الحــرب 

اشــتد  ســاق،  عــى  الحــرب  حروب،ويقال:قامــت 

البــاد  الخــاص منــه وهدفهــا اجتيــاح  االمــر وصعــب 

الريئة،وتشــتيت شــملها، وقد كان الهدف نفســه عند 

هؤالء األعداء لتوســيع نفوذهم وســطوتهم،لذا ينرون 

لقتــال األبريــاء وســفك دمائهــم. مــكان  بــكل  إرهابهــم 

أما الشاعر هارون هاشم رشيد فقد وصف الحرب 

بقوله:

احلرب شب أوزارها

تاح الباد ب
ت

احلرب �

ك رهيب احلرب معرت

طماع
ئ
تتصارع اال

ي سعارها
ن

طماح �
ئ
واال

عى لك كتب الس

للخامتق

فلســطينى  شــاعر  عــن  الضــوء  يســلط  البحــث  هــذا 

مــن  يعــّد  الــذي  هــو  رشــيد”  معروف”هــارون هاشــم 

بشــعراء  عرفــوا  الذيــن  الفلســطينن  الشــعراء  قامئــة 

الشــاعر  نبــذة عــن حيــاة  البحــث  النكبة..يشــمل هــذا 

وبراعتــه يف اختيــار األشــعار وتقدميهــا. مــع ذلــك جرأتــه 

يعــاين  مــا  العــامل  إخبــار  مــن  الشــاعر  بهــا  امتــاز  التــي 

قبــل  مــن  واظطهــاد  جــور  مــن  الفلســطيني  الشــعب 

اإلحتــال اإلرسائيــل الغاشــم. هــذا البحــث يعالــج أيضــا 

عــن مواقــف الشــاعر وأراءه يف أدب املقاومــة ويختتــم 

هــذا البحــث ببيــان األبعــاد املوضوعــات التــي اختارهــا 

الشاعر يف شعره من البعد الذايت،و الوطني والقومي 

واإلنســاين وأمتنــى هــذا البحــث مفيــدا ملــن يشــتاقون 

مزيــدا مــن التعلــم يف هــذا املجــال.

لملصاد  ولمل لجع

هــارون هاشــم رشــيد...من أبــرز الشــعراء املعارصيــن بقلــم ( 1

نعــامن فيصــل

الفلســطينية محمــود ( 2 الثــورة  الفلســطينى يف ظــل  الشــعر 

أحمــد رزق ســامرة

اإلتجــاه اإلجتامعــي يف الشــعر الفلســطينى بــن انتفاظتــن ( 3

أنــن ســليامن مســمح

األبعاد املوضوعية والفنية يف الشعر هارون هاشم رشيد ( 4

ســناء بياري

صــورة الاجئــي الفلســطينى يف شــعر هــارون هاشــم رشــيد ( 5

نجيبــة فايــز الحمــود
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ينظم خالد الكتب

عن الثوار، شدوا

يسطرها، جر�ي الصوت

ا عى اللعب يكت�ب

هنا �ي أمة العرب

ر حمب ن �ت

ثورة العرب

يتضــح مــن خــال هــذه األبيــات “الدعــوة الحثيثيــة عــى 

وحــدة الصــف.ألن الوحــدة الوطنيــة ووحــدة الثــورة هــام 

عنــرصان أساســين يف طريــق النــرص، ألن العــدو كثــريا 

مــا يراهــن عــى إضعــاف هــذه الوحــدة إىل بــث عوامــل 

التفرقيــة يف الصفــوف، إال أن تصميــم عــاىل الجهــاد، 

وإرصار الثوريــن مفارقــة األعــداء.

شــعر  يف  يــة  لثور ا ئــد  لقصا ا ســيطرت  وقــد 

مشــاريع  فيهــا  يرفــض  التــي  رشــيد،  هاشــم  هــارون 

االستسام،ويخفى يف طياتها التفريط بالحق املروع 

الشعب املناضل والثورة املسلحة وقد ترجم الشاعر 

الخلــود” “نبــع  الرفــض يف قصيــدة  هــذا 

ي القـنـــــــــاة مـجـــــــــازر
ن

مـــــــــاذا هـــــــــنالك �
ــياخ.....والفتيا�ن ــ ــ ش

ئ
ــــــف اال تتخط

ــــا طفــــل....ومل ا�ن مل ينجــــو مــــن نري
ــــــث إنســــــا�ن يضاأوتغـ ــــــم مـر تـرحـ

نــــــــازات استباحـــــــــوا قدســـــــــها حــــــــىت احلب
ــــــفرا�ن كـ ــــــقد بغـوا ــــــوش لـ لـلـوحـ �ي

1- الشخصيات

إن للشــخصيات العربيــة دورا مهــام يف املقاومــة 

تخــل  ومل  البــاد،  يف  الثــورة  وإشــعال  الفلســطينة. 

مــن ذكــر هــذه  هــارون هاشــم رشــيد  الشــاعر  دواويــن 

الشــخصيات القوميــة، التــي حملــت مســؤلية اســرجاع 

الباد، ومن الشخصيات التي ترددت كثريا يف دواوين 

الشــاعر املــرصي جــامل عبــد النــارص، الــذي كان يف 

نظــر الشــاعر املغــوار الفــارس الــذي ســينقذ األمــة مــن 

اإلحتــال ويف ذلــك بقــول:

ــــال... فزلــــزل الدنيــــا نــــداه دي �ب قولــــوا هلــــم... �ن

يـــــــل إ�ائيـــــــل مـــــــن فلـــــــك الـوجـــــــود الـدائـــــــر ن سـري

ــــــادر ــــــزم قـ ــــــه بـعــ ــــــل أمـتـ ــــــع شـمـ ـمـ ب ــــــوف �ي ولـسـ

ــــــر ــــــل مـغامـ ــــــورا لـكـ ــــــه نـ ــــــي أوطـانـ ــــــئ فـ سـيضـيـ

ناحــظ أن الشــاعر يف هــذه األبيــات قــد علـّـق اســرجاع 

عبــد  جــامل  أكتــاف  عــى  إرسائيــل  وإزالــة  فلســطن 

العربيــة،  األمــة  شــمل  ســيجمع  الــذي  فهــو  النــاص، 

الثائــرة. الجمــوع  هــذه  وهوالــذي ســيقود 

ومــن يتمعــن يف هــذ األســطر يلحــظ أن الشــاعر قــد 

مثــل  اإلســتقبال  عــى  يــدل  الــذي  الســن  كــرر حــرف 

“سيزيل” سيدوس” وذلك للداللة عى أن مصري األمة 

املســتقبلة معلقــة اآلمــال عــى جــامل عبــد النــارص.

الرابع: البعد اإلنساين

1-الحرية

ولكنــه  ببســاطة حروفــه  معــروف  الحريــة مصطلــح 

يف طياتــه عمقــا كبــريا، فــإذا نظرنــا إىل الحريــة يف شــعر 

هارون هاشــم رشــيد، نجده ركّز كل يف تعبريه وألفاظه 

عى الحرية بكل أبعاده،والحرية التي كانت تهم هارون 

هاشــم رشــيد هــي الحريــة الكلمة،وحريــة الحيــاة عــى 

إنســان كــام  يكــون  أرض األجــداد املســلوبة،وحرية أن 

يريــد هــو كــام يريــده اآلخــرون.

وقد أحيينا كثرية يلجأ إىل الرمز للتعبري عن الحرية 

وعــن الوطــن الــذي أصبــح ميتلكــه الغرباء،يقــول مخاطبا 

الحطاب:

رض وقــــــد أعييــــــت فأســــــك
ئ
ي اال

ن
ــــــا النابــــــش � أ�ي

ى تبحــــــث عــــــن أمســــــك أم تدفــــــن أمســــــك أ �ت

لــــــع غرســــــك ن قــــــدارأم �ت
ئ
ى تغــــــرس الــــــر�ي لا أم �ت

لك صبــــــح يمــــــح الفجــــــر عــــــى كفيــــــك بؤســــــك
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مــع اآليــة القرآنيــة الكرميــة “وال تحســن الذيــن قتلــوا يف 

ســبيل اللــه أمواتــا بــل أحيــاء عنــد ربهــم يرزقــون”

وإذا كان الشــهداء أطفــاال فهــم الطيــور والســنابل 

والزهــور وغريهــا مــن الصــورة اإلبداعيــة.

“وقــد اتجــه الشــعراء يف وصــف الشــهيد وتصويــره 

إىل معنــى يجــد تحققــه يف تقابــل الحيــاة واملــوت، إنهــا 

حيــاة يف مــامت، ومــامت يف مــامت”

وقد وصف هارون هاشــم رشــيد الشــهداء بصفات 

كثرية منها النرسوعاشق األرض وشهيد الحق، وغريها 

مــن الصفــات. فهــا هــو يقــول عــى لســان شــهيد قــدم 

نفســه فــداء للوطــن الحبيــب:

ــــــــدم ــــــــرد مـتــقــ ــــــــا مــتـمـــ ــــــــر أنـ نـســ

ء والســـــــ�ي املنـقـــــــار  متــــــوهج 

ــــــــح ــــــــي كـاسـ ــــــــر أ�ن هــــــــذا جـنـاحـ نـسـ

ــــــام منـدفــــــــع إلـــــــى العليــــــاء لـغـ
ئ
اال

ــــــــوادمي س وهج ق ــــــــ� عــــــــى طــــــــو�ب ن

ــواء ــ ــ ــورة الشــعــ ــ ــ ــى الــثـ ــ ــ يـلـقـ

أقســـــــــمت لـــــــــن ألــــــــيت الســــــــاح ورمــــــــهت

ـــداء ـــ ع
ئ
ـــة اال ـــ ي قبض

ن
ي �

ـــىن ـــ ـــن وط ـــ م

فالشــهيد هنــا متمــرد، متقــدم، ال يهــاب الــردى، نــرس 

مكانه العلياء وكرامته ال تقبل ذل اإلحتال، فقد أقسم 

أالّ يلقي ساحا، وهناك حبة رمل واحدة من وطنه يف 

يــد اإلحتــال، فهــو املقــاوم املجاهــد املضحــي بنفســه 

فــداء لــرى الوطــن.

عبــد  املهنــدس  الشــهيد  عــن  الشــاعر  ويتحــدث 

الفتــاح محمــود الــذي عشــق األرض،وقبّلهــا واســراح، 

حيــاة،  املــوت  يف  وبعــث  خلفــه  شــيئ  كل  فغــادر 

الثوريــة. الشــهب  وأشــعل  األرض،  وخلخــل 

�ب ــــــل الــــــرت ـّ حـــــــبيب... عـــــــاشق يـــــــا أرض جـــــــاء يـقب

وقـــــــال ولـــــــدت هـــــــذا الـــــــيوم �ت أتـابـــــــع الـــــــّركبا

ولــــدت أجــــل... وإن أنكــــرت �ــــرا حافــــا خصبا

يقـــــــي عبــــــد الــــــدر�ب ولـــــــدت فـخـــــــط �ي قــــــدري وطـر

الثالث: البعد القومي

1- الثورات

للشاعر دور بارز يف الثورات التي دارت أيام طفولته 

وشــبابه ومــن يتمعــن دواويــن الشــاعر يجــد أنــه كان طــول 

هــذه الســنن العجــاف شــاعر األمــل والثــورة عندمــا يحــل 

اليأس، وتدل الظلامت، لذا تراه قد وهب عمره وقلمه 

للنضــال مــن أجــب اســرجاء مــارصب مــن وطنهــا العــريب 

للوطــن  غنــى  فقــد  فلســطن خاصــة  ووطنهــا  العامــة 

الســليب بــكل نبضــات قلبــه وخفقــات وجدانــه.

ومــن املاحــظ أن الشــاعر هــارون هاشــم رشــيد قــد 

اعتمــد يف تصويــره ألبعــاد الثــورة عــى خلفيــة تاريخيــة، 

عــى أنهــا مامرســة واعيــة ضمنــة التسلســل الحضــاري 

املمتــد مــن القديــم إىل الحــايل ثــم املســتقبل.

ن عى �ي طو الثا�ئ ن �ن

جبال النار قد وثب

ي
زقنا امك تبين

ن
�

قلو�ب

أعينا

هد�ب

يد هنا
ن

فإ�ن لن �

سنتبع

رأسك

ا عر�ب
ئ
سنبيت دا�

ي
�ت
آ
ي من اال

من املا�ن

فضل
ئ
من املستقبل اال

ويف ســطور أخــرى يقــدم الشــاعر صــورة أكــر ثوريــة يف 

الصمــود  ســمة  فيهــا  تتجــى  الحارض،حيــث  الواقــع 

بــه: والحــث عليــه والتمســك 
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للعاا: للهاد للاطج 

1-للجسال ولمللاواق:

واألدب الفلســطيني كغــريه مــن اآلداب أحــذ وقعــا 

خاصــا لصلــة الوثيقــة بالشــعب الفلســطيني وقضيتــه 

أم  األرض املحتلــة  داخــل  منــه  كتــب  مــا  أكان  ســواء 

خارجهــا مــن شــعر أو نــر، لقــد صــور هــذا األدب حيــاة 

الناس، وألهب وجدانهم، ومل يغقه عن ذلك أي عائق.

ونحن نلمس هذا بجاء واضح يف كثري من الشعر 

فلســطن  لكلمــة  يعطــي  حــن  رشــيد  هاشــم  هــارون 

قدرهــا الكبــري.

ي
فلسطيىن

ي
أ�ن امس فلسطيىن

ي أدري
هو امسي إنىن

ي
ن امسي فلسطيىن

ئ
ال

ي
...تاحقىن ي

تطارد�ن

ي
ن امسي فلسطيىن

ئ
ال

وعندمــا أجــره الصهيــوين عــى تــرك الوطــن عنــوة 

والتحــدي يف شــعر  النضــال  الحــن جــا  ذلــك  منــذ 

أول  كان ظهــور  فقــد  رشــيد.  هــارون هاشــم  الشــاعر 

مجموعتــه الشــعرية “مــع الغربــاء “ عــام 1954 م حدثــا 

مســتوى  فعــى  الفلســتيني  شــعر  تاريــخ  يف  الفتــا 

حــركات  األوىل  نشــأتها  كانــب  السياســية  املقاومــة 

ثقافية بدأت بكلمة ال، وانتهت بأغنيات النر والوصول 

حيــاة  رافضــا  يــرصح  الفلســطيني،  الاجــئ  فأهــوى 

أجــره عليــه: الــذي  الوضــع  التــرد متحديــا 

ــــــــردا ــــــــش مـشــ ــــــــن أعــيـ ــــــــا لـ أنــ

ــدا ــ ــ ــل مــقيـ ــ ــ ــن أظـ ــ ــ ــا لـ ــ ــ أنــ

ــــــــدا ــــــــد..... وغــ ــــــــي غــ ــــــــا لـ أنـ

ا متمــــــرد ا  �ئ �ش زحف  ســــــأ

ــــــــف ــــــــن العواص ــــــــاف م ــــــــن أخ أ�ن ل

املــــــدى تـجـتـــــــاح  وهـــــــي 

ي أســــــــتبيح
... وطــــــــىن ئ أ�ن ال�ب

الـعـــــــدى غـــــــدر  وداســـــــه 

ــاك ــ ــ ــ ــازح داري هــنـ ــ ــ ــ ــا نــ ــ ــ ــ أنــ

ى لــمنـتـــــــد ا متـــــــي  كـر و

2-املنفى والخيمة:

املنفــى،  يف  الفلســطينين  الاجئــن  قضيــة  إن 

كانــت ومــا زالــت مــن القضايــا املهمــة التــي تعــرض لهــا 

الشــعر الفلســطن بعــد نكبــة 1948، ففــي ظــل حيــاة 

الغربيــة واللجــوء والتــرد، والحنــن كان عــى الشــعراء 

جديــدة  مهــامت  بشــعرهم  يــؤدوا  أن  الفلســطينن، 

لشــعبهم املــرد املكهــور.

بــا وطــن”  والشــاعر يتحــدث يف قصيــدة “مــرد 

عــن النــازح الــذي نفــي عــن وطنــه وصــار غريبــا متعبــا عــن 

منقــذه مــام هــو فيــه مــن غربــة ونفــي.

...؟ ودمدم الغريب إل مىت

... أليس من حبيب إل مىت

فار
ئ
وراح غيبوبة اال

يبحث عن أعامه الكبار

ي روا�ا تعود
ن

الطري �

سود
ئ
ب واال إل الوقور... والذ�ئ

..والثعالب والقرود فاعي
ئ
حىت اال

ي الوجود
ن

ولك ما يدب �

 شاء أن يعود
يعود.. أ�نّ

3 - الشهيد

تتعدد صورة الشهيد يف الشعر الفلسطيني، يف 

أنــه حــي، وشــجاع، ومقــدام، فالشــهيد الــذي ال يشــك 

أحــد أنــه قتــل وأنــه لــن يعــود مــرة أخــرى إىل عــامل الواقــع، 

يصبــح يف الشــعر ولغتــه وخيالــه حيــا يــرزف هــذا يتفــق 
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هلل الوداع؟ أوداعا.....؟ ف�ي �ي غزة �ب

...للغد املرموق....شوق وتياع. ن وحنني

ي الضياع.
.،... إن ودعت....مغنانك تلقا�ن أ�ن

ي عائد وهللا عائد
ويقوأيضا: إيه �ي غزة إ�ن

ي ونعم الثأرقائد
ت

�ا�
ئ
أ�ل الثأر �ب

اهد اك�ن حمب ي حاما ا�ك �ب
سوف أمىن

ــه،  فض ــوداع و�ي ــتنكر ال ،يس ــاعر عظمي ــزن الش
ن

�

ــه. اب وطن ــرت ــه ممــزوج ب ن دم
ئ
ال

وأمــا يف الغربــة يصــور مــرارة الغربــة بعــد تــرد الشــعب 

الفلسطيني من قبل عدوهم عى لسان طفلة تناشد 

أباهــا، يقول

...... ي أ�ب

ق هللا قل لي �ب

فا”؟ ي إل “�ي
�ت
ئ هل �ن

فإن خياهل املبوب

ي قد طافا
ي عيىن

ن
�

أندخلها أعزاء

افا؟  الدهر أ�ش
ن

� �ب

، قل لي ي
ي غرفىت

ن
أأدخل �

حامي
ئ
أأدخلها، �ب

؟ ي
وألقاها وتلقا�ن

الطبيعة وجاملها:

لقــد اســتطاع الشــعراء الفلســطينيون ومنهــم هــارون 

عــن  معــرة  ومكوناتهــا  الطبيعــة  جعــل  رشــيد  هاشــم 

نفوســهم وعــن حقيقتهــم كبــر ومعــرة عــن همومهــم 

ورؤيتهــم الفكريــة والفنيــة كشــعراء وهــذه املازمــة بــن 

الطبيعة والشــاعر صاحبت هارون هاشــم رشــيد الذي 

قتلتــه الغربــة. يقــول:

بيع ومل يعد راع... وال عادت شياه. عاد الر

بيع، وليته ما عاد يغمر�ن أساه. عاد الر

ه. حرار جرداء ر�ب
ئ
بيع وموطن اال عاد الر

الربيــع”  “عــاد  أبياتــه  بدايــة  الشــاعر يف  كــّرر  لقــد 

للداللــة عــى تناقــض الوضــع الفلســطيني مــع الفصــول 

العطــاء  قدومــه  يعنــي  الــذي  الربيــع  فصــل  وخاصــة 

والســخاء والراحــة واالســتمتاء وهــذا ماهــو مفقــود عنــد 

الفلســطيني. الشــاب 

املرأة:

احتلت املرأة حيزا كبريا يف الشــعر العريب فمنهم 

مــن وصفهــا بالحبييــة، وربيــع العمــر، ودمعــة العــن التــي 

ال تجف إال أن هارون هاشم رشيد مل يعني باملرأة هذا 

اإلعتناء العاطفي، فقد كانت املرأة عنده هي الوطن، 

واملرأة األم، واملرأة الثورية املناضلة.

يقول:

...... ي
حبيبىت

ي يساري
ن

ر الاء �
ت

لو �

قد وضعوا

ي
يىن ي �ي

ن
والشمس �

لو لك هذا الكون لكه

أعطوه ملك لي

ي
ملا.. وتوجو�ن

لو جنة النعمي

ي
قالو جنىت

ي
ونىن وخري

ن ا وبني ما بي�ن

ي
ي وطىن

ن
ي �

يىت قر

فالشــاعر يف هــذه األســطر يعلــن متســكه بحبيبتــه 

اللــه  الرســول صــى  مــع  تنــاص  يلحــظ  (القريــة( وهنــا 

عليــه وســلم عندمــا متســك بالدعــوة اإلســامية وقــال 

لكفار قريش “لو وضعوا الشمس يف مين والقمر يف 

يســاري عــى أن أتــرك هــذا الديــن مــا تركتــه

وهكــذا نســتطيع أن نــرى يف أشــعاره البعــد الوطنــي 

ممــزوج بعــدة أغراضهــا

منها:
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ويطلــق الشــاعر هــارون هاشــم رشــيد وصــف “مــؤرخ 

القضيــة” عــى الشــاعر الفلســطينى. الــذي يجــب عليــه 

لــكل مرحلــة وطنيــة.  الفنــي  التعبــري  عــى  يحافــظ  أن 

شــعر  تــاه  األربعينــات،  يف  النكبــة  شــعر  كان  فقــد 

الثــورة  ٍبهــام شــعر  لحــق  الخمســينات،  العــودة خــال 

يف الســتينات. وكتــب يف أواخــر الثامنيــات النتفضــة 

الحجــارة الباســلة ديــوان “الثــورة الحجــارة” باإلضافــة إىل 

مرسحيــة “عصافــري الشــوك”

وبعد التوقيع عى اتفاقية أوسلو يف العام 1993، 

قــال: إين ألحمــل أوراقــي وأنــرصف قلــت مــن بإرسائيــل 

يعرف !!

وعــن رؤيتــه ملســتقبل القضيــة الفلســطينية يقــول 

الجميــع  يعرفنــي  قــط،  اليــاس  يســاورين  الشــاعر: مل 

بأمي يف التحرير والعودة، والذي ليس له حدود، إن 

إميــاين بعدالــة القضيــة، والشــعب املعطــاء يــدب يف 

األمل; إنه شعب العماقة، الذين مل ولن يهزموا أبدا.

لقــد اشــركت فلســطن يف كل املعــارك الكــرى 

لألمــة، كانــت إمــا منخرطــة فيــه، أو قريبــة منهــا: “إن فيهــا 

قــوم جباريــن” كلــامم احلولــك الظــام يشــق الشــعب 

الفلسطيني ففارق للنور.فقد الحت ثورة الحجارة بعد 

الخــروج مــن بــريوت بســنوات بســيطة. يف كل معاركنــا 

يحيطنا الخراب ممن يتسللون إليها. نحن نعيش حلام 

مروعــا، دليلــه الصمــود يف غــزة.

د والعزة صباح املب

مل
ئ
ري �ي بوابة اال صباح احلن

ري �ي وردية الشعل صباح احلن

ري صباح احلن

يصحو الطري

يصحو الفاس واملقاع

ض ألف أغنية وت�ن

من الطاب والعمل والزراع

ر ب
ش

هنا حس

هنا زهر

ري هنا يتفجر احلن

وا فيا أحبابنا انت�ش

ا قد طلع الفجر
ن

�

ويؤكــد الشــاعر “هــارن هاشــم رشــيد “ عــى تفاؤلــه مــن 

خــال الوقائــع التــي مل يســتطع مــن خالهــا األعــداء أن 

يجعلــوا الفلســطينى ينــى أرضــه ووطنــه، يقــول:

قــال املنظــرون  عــام 1948،  نكبــة  بــدأت  “عندمــا 

الغربيــون: انتظــروا الزمــن، فهــو الــذي ســينهى القضيــة، 

نــراه  والــذي  والصغــار سينســون،  ســيموتون  فالكبــار 

اآلن أن هــؤالء الصغــار يحتفظــون بنفــس قــدر حامســة 

جدودهــم، عــى الرغــم مــن أحــوال الســيئة، ولجوئهــم 

املتكــرر”.

لألمااد لملاضا سق ر شا ه

يتناول الشــاعر يف شــعره عدة موضوعات التي تتعلق 

بفلســطن وبشــعبها املضطهــد. ومــن أهــم مــا يتجــى 

الــذايت”  املوضوعية”البعــد  األبعــاد  مــن  شــعره  يف 

“البعــد الوطنــي”و “البعــد القومــي” “البعــد اإلنســاين”

لألول: للهاد للذليت
1-لليجني وللف مق

الحنــن يف األصــل يعنــي الصــوت يقــال حــّن يحــّن 

حنينا،وأمــا الغربــة فهــي االرتحــال واالبتعــاد عــن الوطــن. 

يرتبــط الحنــن بالغربــة ارتباطــا عضويا.وقــد عــرف العرب 

شعرالحنن يف عصوره املختلفة منذ الجاهلية وحتي 

يومنــا الحارض.وكتبــوا يف هــذا املوضــوع كــام هائــا مــن 

الشــعر،كام نــرى يف شــعر هــارون هاشــم رشــيد وأمثالــه 

مــن الشــعراء الفلســطينن عــّروا مــدي حزنهــم وأملهــم 

بعــد األعــامل التــي مارســها االحتــال الصهيــوين تجــاه 

الشــعب الفلســطيني مــن رسقــة أرضــه، وتريــده ونفيــه 

خــارج وطنــه، يعــّر الشــاعر حزنــه العميــق حــن اضطــره 

العســف الصهيــوين مبغــادرة أرضــه الحنونــة يقــول
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منهــا  ُمِثــل  أربــع مرسحيــات شــعرية،  أيضــا  كتــب 

مــن  “الســؤال”  القاهــرة مرسحيــة  املــرسح يف  عــى 

حــرب  وبعــد  املرشــدي.  وســهري  مطــاوع  كــرم  بطولــة 

بارليــف”  “ســقوط  مرسحيــة  كتــب   1973 العبــور 

وقٌدمــت عــي املــرسح القومــي بالقاهــرة عــام 1974، 

ومرسحيــة “عصافــري الشــوك”، إضافــة إيل العديــد مــن 

املسلســات والســباعيات التــي كتبهــا إلذاعــة “صــوت 

العــرب” املرصيــة وعــدد مــن اإلذاعــات العربية.اختريت 

التعليميــة يف  مــن قصائــده ضمــن املناهــج  العديــد 

الوطــن العريب.وكتبــت عنــه العديــد مــن الدراســات، 

وتناولــت أشــعاره الكتــب األدبيــة والفكرية.كــام قدمــت 

عنــه عــدة رســائل جامعيــة يف مقدمتهــا الرســالة التــي 

تقــدم بهــا الــدارس مــن فلســطن املحتلــة (زهــري عبــد 

اللغــة العربيــة  القــادر العتيــاين ( لكليــة اآلداب قســم 

جامعــة اإللكســاندرية،بعنوان (هــارون هاشــم رشــيد – 

آثــاره واتجاهاتــه الشــعرية( والتــي أرشف عليهــا الدكتــور 

محمــد مصطفــى هــدارة كــام كتــب عنــه (صالــح األشــر، 

كامل السوافريي،نارص الدين األسد،صالح أبوصبع(. 

آخــر دواوينــه الشــعرية ديــوان (قصائــد فلســطينية( مــن 

صدر عام 2002مبناسبة اختيار عامن عاصمة الثقافة 

العربية وياحظ أن قصيدة الشاعر هارون هاشم رشيد 

بقيت يف اطار القصيدة العمومية أو الشعر التفعيلة.

مكانته يف خارطة الشــعر ال تخفى. فقد تم تكرميه 

يف مهرجــان الشــارقة للشــعر العــريب يف دوراتــه الثانيــة 

عــر يف 5 ينايــر 2014 بجائــزة الشــارقة للشــعر العــريب 

الرابعــة، حيــث حصلــت أعاملــه الشــعرية  يف دوراتــه 

واألدبية عى العديد من األوسمة والجوائز األخرى كام 

فــازت مرسحيتــه الشــعرية (الســؤال( الصــادرة عــن دار 

روز اليوســف يف سلســلة الكتــاب الذهبــي عــام 1972 

بجائــزة املــرسح الشــعري املمنومحــة مــن (األلكســو(، 

املنظمــة العربيــة للربيــة الثقافــة والعلــوم عــام 1977. 

يصفــه البعــض بأنــه شــاعر العــودة لكــرة مــا وردت تلــك 

املفــردة واشــتقاتها اللفظيــة ومرافداتهــا يف قصائــده

عائدون عائدون إننا عائدون

فاحلدود لن تكون والقاع واحلصون

زحون فارصخوا �ي �ن

إننا لعائدون

ومرسحياته وأطلق عليه تسميات مختلفة مستوحاة 

مــن مراحــل عذابــات شــعبه فهــو شــاعر النكبــة، شــاعر 

الثــورة وشــاعرالقرار وهــي تســمية أطلقهــا عليــه الشــهيد 

خليل الوزير عام 1967م بعد قصيدة “ األرض والدم”.

أدب لمللاواق  جده

قــرصوا  الذيــن  النقــاد  بعــض  عــارض  إنــه  لــه  رأي  ويف 

الشــعراء  عــى  املقاومــة”  “أدب  بتعريفهــم مصطلــح 

الزيــاد.  وتوفيــق  القاســم،  وســميح  درويــش،  محمــود 

أن  وأكــر  أوســع  وأدبهــا  “إن مفهــوم املقاومــة  ويقــول 

يحــرص يف شــعراء بعينهــم. وهــذا الحــرص الضيــق فيــه 

ظلــم كبــري. وقــد تــرضر منــه شــعراء كثــريون وهنــاك مــن 

كرسوا هذا الظلم. وذاك الفهم الضيق كأمنا من كتبوا 

الوطــن املحتــل ليســوا شــعراء مقاومــن. وقــد  خــارج 

ترضر شعراء األرض املحتلة أنفسهم من هذا الحرص”

ويــرح وجهــة نظــره يف مقابلــة صحافيــة، بالقــول 

بــدأ تــدارج مصطلــح أدب املقاومــة. بعــد مــا ظهــر يف 

بداية العام 1967، وقد اقترص يف البداية عى شعراء 

األرض املحتلة مثل محمود درويش، وسميح القاسم، 

واســتمر إطــاق مصطلــح شــعراء املقاومــة عليهــم حتــى 

بعــد أن ذهبــوا إىل املهجــر. إن أدب املقاومــة هــو كل 

مــا كتــب مــن أجــل املقاومــة، ســواء يف داخــل أو يف 

الخارج، حتى من كتب عن املقاومة من فناين الدول 

العربيــة. فينتمــي لكتابــات، وكتــاب أدب املقاومــة.
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الوطنيــة التــي تغنــت بهــا األجيــال العربيــة مــن املحيــط 

إىل الخليــج ملــا فيهــا مــن قــدرة رائعــة عــى اســتنهاض 

املشاعر والهمم. ومقت للغزاة،وعشق للحرية والحياة 

بــرف وكرامــة، اضافــة إىل عــدد املرسحيــات الشــعرية 

الفقريــة  والقيمــة  الفنيــة  املتعــة  بــن  مزجــت  التــي 

ومــوزون  ومبــارش  بســيط  امللتزمــة. وشــعره  والوطينــة 

وجلــه مبنــي عــى شــكل الشــطرين املــوزون.

بــدأ هــارون هاشــم رشــيد كتابــة الشــعر مبكــرا، لكنــه 

ديونــه األول (مــع الغربــاء( صــدر عــام 1954م. والــذي 

تضمــن قصيــدة بعنــوان (قصــة( روى فيهــا مشــاهدته 

هــو وأمــه وإخوتــه الصغــار لنســف بيــوت حــدث يف غــزة 

حيــث كان عمــره أحــد عــر عامــا، هــذا الحــدث الــذي 

أســس يف توجهــه الفكــري والســيايس.يقول فيــه:

مـس
ئ
ال قصـة قد حــدثـت �ب

يــن عــامــا مــن عــشــر

اء ي احلنرن
يىت ي قر

ن
حدثت �

فـــي أرض الســـــام

عــى  ســبقوه  الذيــن  بالشــعراء  الشــاعر  تأثــر  وقــد 

الســاحة الشــعرية يف فلســطن منهــم إبراهيــم طوقــان، 

وعبــد الرحيــم محمــود، عبــد الخالــق املطلــق، فمثلــام 

أخــذ وتشــبع أو دخــل حســه الداخــي أبومتــام واملتنبــي 

وامــرئ القيــس.

معظم أشعار الشاعر متعلق بالشعب الفلسطيني 

مدعيا بهويتها ومحزنا عى معاناتها من قبل الصهيوين 

الغاشــم. لــه ديــوان بعنــوان “قصائــد فلســطينية”. وقــد 

التــي  الشــهرية  بالقصيــدة  بعنــوان  الديــوان  هــذا  بــدأ 

لهــا ردا عــى  الفلســطينية وتتعصــب  كرســت للهويــة 

محــاوالت الطمــس والتشــويه.

قائا

ــــــن ــــــي فــلـســطـيـ ــــــا اســمـ ــــــن أنـ فــلـسـطـيـ

ــــــن ــــــل املـيـاديـ ــــــى كـ ــــــي علــ ــــــت اســمـ نـقـشــ

بـخــــــــط بـــــــارز يسـموعلـــــــى لك العـنـاويـــــــن

ي
ــــــو�ن ــــــى امسي وداس ــــــوا ع ي وإن داس

ــــــطيىن فلس

ي وإن خانـــــــوا تعاليــــــىي وخـانونـــــــي
فلســــــطيىن

ويصور الشاعر أيضا أحام أطفال الصغار الفلسطينين 

وكيف يسد االحتال الصهيوىن البغيض

م طفىي الصغري �ي

طفال
ئ
م اال مثما �ي

ي التال
ن

مي � �ت

 ولكن... ومنذ أن حطت 

ي ال�ول
ن

قوى العدو �

بال واحلب

.....  تفزعه رصاصة تشده فنبهت

فيه زلزال !! ن �ي

القصائــد  أكــر  “هيــادي”  أن قصيدتــه  الشــاعر  يعتــر 

خدمــة للقضيــة الفلســطينية، كــام روت شــيامء حســن 

لفتــاة  يف موقــع “منــر األقــى” وهــي قصــة حقيقــة 

محاميــة استشــهادية من”حركــة الجهــاد اإلســامي يف 

االحتــال  قتــل  جــردات”  هنــادي  تدعــى  فلســطن” 

قامــت  وبالفعــل  االنتقــام،  وقــررت  وأخاهــا،  خطيبهــا 

بتفجــري نفســها يف مطعــم يــردد عليــه ضبــاط وجنــود 

الجيــش اإلرسائيــي، فقتلــت 30 إرسائيــي.

ما الذي قالت هنادي

د “فادي” عندما قيل هلا است�ش

ل�م املعادي طيب احللو �ب عند ما غيل احلن

ا
ت

ي أحدا�
ن

ن � منذها.والشاعر احللو�ي

يدعو “ينادي”

له مجموعة ضخمة من الدواوين الشعرية أهمها:

مع الغرباء، القاهرة: رابطة األدب الحديث،1954( 1

عودة الغرباء، بريوت: املكتب التجاري.1956( 2

التجــاري ( 3 بــريوت: املكتــب  النــار،  غــزة يف خــط 
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م�ساهمة هارون ها�سم ر�سيد يف ال�سعر الفل�سطيني

نوفل ب.ك
محارض يف كليىة مدينة العلوم العربية بولكل. مابررم

شخصسق اا ون ااشع  شسد وشا  ساه

ولــد الشــاعر الكبــري هــارون هاشــم رشــيد وهــو شــقيق 

الشــاعرين عــي وأكــرم هاشــم رشــيد يف حــي الزيتــون 

العــارش مــن متوز(يوليو(عــام 1927.  مبدينــة غــزة يف 

ســامه أبــوه هــارون هاشــم الرشــيد ألنــه كان أحــد محبــي 

وأعاملــه  رشــيد  هــارون  الخامــس  العبــايس  الخليفــة 

الفاضلــة.

وتلقــى علومــه األوليــة يف مدرســتي الفــاح الوطنيــة 

تلقاهــا  الثانويــة فقــد  أمــا دراســته  الشــافعي،  واإلمــام 

يف كليــة غــزة عــام 1947 م. وبعــد حصــول عــى شــهادة 

الثانوية العامة زاول مهنة التدريس ملدة سبع سنوات 

الاجئــن يف  معســكرات  العربيــة يف  للغــة  مدرســا 

(الريج،املغــازي( بقطــاع غــزة، وشــارك مشــاركة فعالــة 

يف تحريــر الصحــف العربيــة التــي صــدرت يف مدينــة 

غــزة بعــد النكبــة 1948 م مثــل: غــزة واللــواء والرقيــب 

والوطن العريب يف عام 1954 م ترك التدريس، وعن 

رئيســا ملكتــب اإلذاعــة والنــر يف إدارة الحاكــم العــام 

لقطاع غزة ثم رئيســا لإلعام ومستشــارا للحاكم العام، 

العــرب(  (صــوت  إذاعــة  مســؤوال ملكتــب  عــن  كــام 

الغــزة  إحتــال قطــاع  إثــر  عــام 1956  غــزة ويف  بقطــاع 

إبــان العــدوان الثــاث اضطــر إىل اللجــوء إىل القاهــرة، 

فالتحق مواصا عمله يف إذاعة (صوت العرب( وبعد 

جــاء القــوات اإلرسائليــة عــام 1957. عــاد إىل القطــاع 

ليواصــل عملــه مــرة ثانيــة.

وعندمــا قامــت منظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 

1965 اختــري للعمــل بهــا مســؤوال عــن إعــام املنظمــة، 

عــام  غــزة.يف  الفلســطيني يف قطــاع  التحريــر  وجيــش 

1967 غــادر غــزة إىل القاهــرة بعــد اإلحتــال اإلرسائــي 

الفلســطينية،  التحليــل  منظمــة  للعمــل يف  وانتــدب 

وأصبــح عــن مســؤوال عــن إعامهــا، إضافــة لذلــك عمــل 

مندوبا لفلسطن لدى اللجنة الدامئة لإلعام العريب، 

واللجنة الدامئة لشئون املالية واإلدارية بجامعة الدول 

العربية.ويف عام 1979 انتقل مع انتقال جامعة الدول 

العربيــة إىل تونــس، كــام عــن مندوبــا دامئــا لفلســطن 

العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم،  لــدى املنظــامت 

لتحريــر (مجلــة شــئون  أختــري مديــرا   1980 عــام  ويف 

عربية(، أول مجلة تصدرها جامعة الدول العربية.ويف 

عام 1990 عاد إىل القاهرة مع عودة الجامعة العربية.

شا ه

مــن عريــن ديوانــا  أكــر  أصــدر هــارون هاشــم رشــيد 

شــعريا بدأهــا عــام 1954، وشــعره مملــوء بالرومانســية 
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عاء الدين عياش، مامح األفام التسجيلية الفلسطينية،   3

دار العــن للنــر، القاهــرة، ص 175

مليــس عســاف، يف ذكــرى املجــزرة فيلــم جنــن جنــن روايــة   4

نيســان 2015. بلســانه، موقــع جــران،  املخيــم 

القــرن العريــن  إبراهيــم، الســينام الفلســطينية يف  بشــار   5

.2001 الثقافــة،  وزارة  منشــورات  دمشــق،   ،2001  -1935

عدنان مدانات، السينام الفلسطينية، مجلة الكاتب، عدد   6

.1991 ،137

حســان أبــو غنيمــة، فلســطن والعــن الســينامئية، دمشــق،   7

.1981 العــرب،  الكتــاب  إتحــاد  منشــورات 

الفلســطيني 1935- 2000،  الفيلــم  تيســري خلــف، دليــل   8

.2001 الدوحــة، 

العــريب  والــرصاع  الفلســطينية  ‘القضيــة  قاســمية:  خرييــة   9

بــريوت لفلســطينية،  ا املوســوعة  الصهيــوين، 

امــري العمــري: كاســيكيات الســينام التســجيلية، القاهــرة،   10

للثقافــة األعــى  املجلــس 

ابراهيم الدسوقي: السينام التسجيلية الفلسطينية  11

الفلســطينية  الســينام  ثــاث عامــات يف  ابراهيــم:  بشــار   12

الثقافــة وزارة  منشــورات  دمشــق،  الجديــدة، 

العربيــة، دمشــق،  الســينام  ابراهيــم: فلســطن يف  بشــار   13

الثقافــة وزارة  منشــورات 

الكويــت،  العــريب،  الوطــن  يف  الســينام  الكســان:  جــان   14

والفنــون للثقافــة  الوطنــي  املجلــس 

حســن العــودات: الســينام والقضيــة الفلســطينية، عــامن،   15

دار االهــايل

حســن أبــو شــنب: اإلعــام الفلســطيني، تجاربــه وتحدياتــه،   16

عــامن، دار الجليــل

مكتبــة  القاهــرة،  التســجيي،  الفيلــم  عمــر:  املنعــم  عبــد   17

يل بــو مد

عدنان مدانات: تحوالت السينام العربية املعارصة- قضايا   18

وافــام، عــامن، دار كنعــان

(قضايــا يف  ذاتهــا  عــن  تبحــث  ســينام  مدانــات:  عدنــان   19

دمشــق  ،) املعــارصة  العربيــة  الســينام 

قاسم حول: السينام الفلسطينية، دار العودة، بريوت  20

قيس الزبيدي: فلسطن يف السينام، مؤسسة الدراسات   21

الفلســطينية، بــريوت

الفلســطينية، مؤسســة  الســينام  عــن  أبــو عــي:  مصطفــى   22

بــريوت الفلســطينية،  الســينام 

للعالاش

تقرير األمن العام لألمم املتحدة عن مجزرة جنن، الجزيرة   1

نــت، 3 أكتوبــر 2004

تقرير األمن العام لألمم املتحدة عن مجزرة جنن، الجزيرة   2

نــت، مصــدر ســابق

تقرير األمن العام لألمم املتحدة عن مجزرة جنن، الجزيرة   3

نــت، مصــدر ســابق

تقرير األمن العام لألمم املتحدة عن مجزرة جنن، الجزيرة   4

نــت، مصــدر ســابق

تقرير األمن العام لألمم املتحدة عن مجزرة جنن، الجزيرة   5

نــت، مصــدر ســابق

تقرير األمن العام لألمم املتحدة عن مجزرة جنن، الجزيرة   6

نــت، مصــدر ســابق

فيلم جنينغراد الشاهد والشهيد، مجلة التجديد، 4- 09-   7

2002

فيلم جنينغراد الشــاهد والشــهيد، مجلة التجديد، مصدر   8

ســابق

عاء الدين عياش، مامح األفام التسجيلية الفلسطينية،   9

دار العــن للنــر، القاهــرة، ص 175

عاء الدين عياش، مامح األفام التسجيلية الفلسطينية،   10

مرجــع ســابق

مليــس عســاف، يف ذكــرى املجــزرة فيلــم جنــن جنــن روايــة   11

املخيــم بلســانه، موقــع جــران، نيســان 2015

مليــس عســاف، يف ذكــرى املجــزرة فيلــم جنــن جنــن روايــة   12

املخيــم بلســانه، مرجــع ســابق

مليــس عســاف، يف ذكــرى املجــزرة فيلــم جنــن جنــن روايــة   13

املخيــم بلســانه، مرجــع ســابق
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ويف هــذا الفيلــم قصــة مذبحــة مخيــم جنــن التــي 

حــوايل  وهــدم  فلســطينيا،   )58) حــوايل  فيهــا  قتــل 

(400( منــزل، وأحــداث أخــرى كثــرية مــن قتــل ودمــار 

بكــري  الفيلــم محمــد  قــى مخــرج  وخــوف وتريــد، 

أيــام  أربعــة  الهويــة اإلرسائيليــة  البطاقــة  يحمــل  الــذي 

إىل   2002/4/28 مهمــة  منــذ  املخيــم  يف  مرعيــة 

2002/5/1. وكشــف الفيلــم خالهــا بالوثائــق والصــور 

عمليات إعدام متعمدة ملدنين أبرياء، وقتل األرسى 

الفيلــم  أمــام ســكان املخيــم، كــام أن هــذا  بالرصــاص 

صــور كل مــا حــدث يف مخيــم جنــن مــن آثــار عــدوان 

والتخريــب  والدمــار  االحتيــاج  وتفاصيــل  إرسائيــي، 

البيــوت واملســاجد، مدعــام كل هــذه األحــداث  يف 

بشــهادات حيــة مــن شــهود عيــان، مــن ســكان املخيــم، 
مــن األطفــال والنســاء والشــيوخ ومقاتلــن وأطبــاء.10

مل يكــن فيلــم جنــن جنــن األكــر إبهــاًرا مــن الناحيــة 

الفنيــة أو التقنيــة، إال أن املحتــوى والتوثيــق الــذي قــام 

بكــري بإمكانياتــه املتواضعــة  بــه كان مذهــًا، وحــاول 

يخــرج أفضــل  أن  الظــروف ووقتــه املحــدود  تلــك  يف 

للبحــث والتنقيــب يف  بكــري  يتوجــه  مــا اســتطاع. مل 

توجــه  بــل  ومعلومــات،  ترصيحــات  أو  رســمية  أوراق 

أرض  عــى  وانتهــى  الفيلــم  فبــدأ  فــوًرا،  امليــدان  إىل 

الفيلــم رســائل قويــة  املخيــم؛ أرض املعركــة.11 حمــل 

جــًدا وشــهادات مل نراهــا يف اإلعــام، إذ جلــس بكــري 

مــع الضحايــا واألطفــال، الذيــن نقلــوا الصــورة كــام دارت 

حولهــم مبعرفتهــم الشــخصية. مل يكلــف بكــري أي مــن 

املتحدثــن بتحليــل أو تأويــل مــا يحصــل، بالرغــم مــن 

إرصاره عــى إظهــار رؤيتــه الشــخصية التــي لرمبــا صــورت 

املخيم كام ال يراه أصحابه يف بعض اللقطات، إال أنه 
كان صادقـًـا وأظهــر مــا قالــوه كــام قالــوه بــكل إنصــاف.12

لرجــل  كانــت  الفيلــم  لقطــات  أقــوى  إحــدى  لعــل 

أريئيــل شــارون. يجلــس  عجــوز مل يســتطع تذكــر اســم 

العجــوز عــى أحــد أرسة مستشــفى جنــن وتبــدو عــى 

وجهــه مامــح اإلرهــاق والتعــب. يــروي قصتــه ومــا دار 

أمــام  لــه  أن ســنه سيشــفع  إذ ظــن  معــه يف املخيــم، 

الجنــود، لكــن ذلــك مل يحصــل إذ أصيــب بعيــار نــاري 

يف قدمــه بعــد أن أخــر الجنــود أنــه ال يســتطيع الحركــة. 

اختــار بكــري شــخصيات متنوعــة ومختلفــة، كٌل يــروي 

املجــزرة كــام رآهــا وكــام يظــن أنهــا حصلــت. نقطــة أخــرى 

االجتيــاح ويسلســل  يــروي قصــة  أصــم  كانــت لشــاب 

الفيلــم مــن خالــه، وكأنــه يقــول أننــا لســنا بحاجــة للــكام 

فعًا لرنى ما حصل. يعيد هذا الشاب األحداث كام 

رأهــا ويقلــد حــركات الجنــود وتعبــريات وجههــم وأحيانًــا 

يحــاول أن يوصــل األصــوات التــي كان يســمعها، وهنــا 

مــن قصــف املخيــم  بكــري بإضافــة أصــوات  يســاعده 

كمؤثــرات مصاحبــة.13 وبالجملــة فيلــم “جنــن جنــن” 

كان أكــر األعــامل املكتوبــة أو املصــورة إنصافًــا لروايــة 

أهــل املخيــم ملــا حصــل فيــه.

طامتق

أثــرث يف األفــام  تبــن أن قضيــة مجــزرة مخيــم جنــن 

الفلســطينية عــى نطــاق واســع وذلــك ألن القــرون قــد 

عقمــت أن تلــد مثــل هــذه األعــامل البشــعة مــن قتــل 

غري مروع، واستخدام دروع برية، واستعامل القوة 

بصــورة غــري مناســبة خاصــة يف فيلــم “جنــن جنــن” 

حيــث إنــه مشــهور جــدا يف نقــل األفــكار، والقصــص، 

وأهوال الحرب، ومشاعر ومعاناة الفقراء، و االنتهاكات 

الواضحــة للقوانــن اإلنســانية الدوليــة التــي ارتكبــت يف 

مخيــم جنــن للاجئــن.

لملصاد  ولمل لجع

تقرير األمن العام لألمم املتحدة عن مجزرة جنن، الجزيرة   1

نــت، 3 أكتوبــر 2004.

فيلم جنينغراد الشاهد والشهيد، مجلة التجديد، 4- 09-   2

.2003
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ا ز ة اخسع ججني ر لأل نم للفررخسجسق

إن مــن أهــم األفــام التــي تناولــت قضيــة مجــزرة مخيــم 

جنن فيلم “جنن جنن” وفيلم “جنينغراد.. الشاهد 

والشــهيد” وفيلــم “جنــن مــا تبقــى”. فيلــم “جنينغــراد.. 

فلســطيني  تســجيي  فيلــم  هــو  والشــهيد”  الشــاهد 

أنتجتــه قنــاة فلســطن الفضائيــة والــذي أخرجــه املخــرج 

فــراس عبــد الرحــامن. وهــذا الفيلــم عــرض عــى قنــاة 

فلســطن الفضائيــة ويف بعــض املراكــز الفنيــة. وهــذا 

الفيلــم مدتــه 37 دقيقــة يصــور الجرميــة واملجــزرة التــي 

قــام بهــا االحتــال يف مخيــم جنــن. واعتمــد الفيلــم يف 

شــهادات  عــى  الحقائــق  وتوثيــق  األحــداث  تســجيل 

الناجــن مــن املجــزرة مــن ســكان املخيــم إضافــة إىل 

الدوليــة  واللجــان  اإلســعاف  مــن طواقــم  الشــهادات 

الفيلــم  اإلنســان. وهــذا  ومســؤويل منظــامت حقــوق 

يتكلــم الصــورة بإخــاص، وتضفــي املوســيقى مســحة 

تحــرض الجميــع عــى املتابعــة، ويعطــي اللــون للحــدث 

مــن  مزيــد  مــع  الذهــن  يف  الصــورة  وتخلــد  واقعيــة، 
االندمــاج واالرتبــاط.7

فيلم “جنينغراد الشاهد والشهيد” خرج إىل النور 

بعــد عمــل ومجهــود كبرييــن، فتبــدأ أحــداث الفيلــم منذ 

بداية الجرمية واملجزرة بجنازير الدبابات التي هرست 

الشوارع، ودمرت كل يشء، وتسري الصورة مع الحدث 

لتتــامىش مــع املــوت والجــرح والــدم والــراب، فتكــون 

الحقيقة الناصعة خارجة من أفواه الناجن بأعجوبة من 

املوت الذي فتح شهيته عليهم طيلة 18 يوما، فُروى 

التفاصيل مع صوت الرصاص والقذائف ليظهر الدمع 

والخــوف وكتــل العــذاب واملــرارة. تتسلســل األحــداث 

مــع تسلســل الجرميــة يومــا بعــد يــوم، مــن الخامــس إىل 

اليــوم  البيــوت يف  العــدو تدمــري  يقــرر  الثامــن، وحــن 

الثاين عر و”تطهري” املخيم، ثم دخول بعض طواقم 

فيلــم  وبالجملــة  عــر.  الثامــن  اليــوم  يف  اإلســعاف 

“جنينغراد الشاهد والشهيد” دخل املعركة اإلعامية 

واألخاقيــة أســوة بغــريه مــن األفــام التســجيلية ليشــكل 

إدانة واضحة وأداة قوية للمســاعدة يف توثيق التاريخ، 
وتأكيــد خيــط الــدم الــذي مــا زال يســيل إىل الحريــة.8

ومــن أهــم األفــام التــي تناولــت قضيــة مجــزرة مخيــم 

جنــن فيلــم “جنــن مــا تبقــى” للمخرجــة سوســن قاعــود 

أنتجه مركز املرأة لارشاد القانوين واالجتامعي. يتضح 

التاريــخ يعيــد نفســه مــن عــام  الفيلــم أن  مــن أحــداث 

1948- 2002، وأن دور النســاء الفلســطينيات خــال 

املجــزرة يف مخيــم جنــن مــن أجــدر بالذكــر. ويتضــح 

الــدور للنســاء يف املســؤولية عــن اعــادة مســار األرس 

واســتمراريتها.

 سرع “ججني ججني” ودو ه ر تر سل بسسق 
ا ز ة اخسع ججني

قــام  وثائقــي  تســجيي  “جنــن جنــن” هوفيلــم  فيلــم 

تصويــر  أجــل  مــن   2002 عــام  بكــري  بإخراجــه محمــد 

الحقيقــة حــول مــا حــدث يف مخيــم الجنــن التــي متــت 

بن الجيش اإلرسائيي واملقاتلن الفلسطينين خال 

عمليــة الــدرع الواقــع عــام 2002، وطــرح مســألة حــدوث 

مجــزرة يف مخيــم جنــن. وعنــوان هــذا الفيلــم يشــري إىل 

حدث مهم يف تاريخ الشعب الفلسطيني وهو مجزرة 

مخيــم جنــن.

دخــل مخــرج الفيلــم إىل مخيــم جنــن الــذي عــاش 

مجــزرة احتاليــة بعــد اجتياحــه يف عــام 2002، وكان 

الكثــري مــن الصعوبــات  دخــول املخــرج بعــد أن واجــه 

عــى حياتــه وحيــاة املجموعــة  والضغــوط واملخاطــر 

القامئــة عــى صناعــة هــذا الفيلــم، مــن دخــول للمخيــم 

وعمليــات التصويــر، بعــد األحــداث الصعبــة والتدمــري 

الذي حصل يف املخيم، حيث أجرى املخرج العديد 

من املقابات مع مكان املخيم منهم من كان مصابا، 

ومنهــم مــن استشــهد أهلــه أو أحــد أقاربــه، ومنهــم هــدم 

ينتظــرون  كانــوا  عايشــوها،  مأســاوية  أيــام  بعــد  بينــه، 
خالهــا املــوت. 9
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والقضيــة الفلســطينية تعــد مــن أكــر القضايــا السياســية 

والحضارية والتاريخية أهمية وخطورة. وحظيت باهتامم 

متفــاوت مــن وســائل اإلعــام عــى املســتوين املحــي 

والــدويل. وذلــك ألن األمــور يف فلســطن قــد جــاوزت 

الحــدود اإلنســانية والرعيــة واملفاوضــات حــول  كل 

الســام والصلــح بــن الطرفــن الفلســطيني واإلرسائيــي 

تطرقــت إىل مذابــح وحشــية مارســتها قــوات االحتــال 

اإلرسائيليــة. مــن خــال هــذه الدراســة نتنــاول معالجــة 

األفــام الفلســطينية لقضيــة مجــزرة مخيــم جنــن عــام 

2002 وذلــك ملــا لقضيــة مجــزة مخيــم جنــن عــام 2002 

مــن اهتــامم بالــغ يف تاريــخ قضيــة فلســطن.

ا ز ة اخسع ججني  ام 2002

مجــزرة جنــن هــو األحــداث التــي وقعــت داخــل مخيــم 

جنــن يف الفــرة مــن 3 إىل 18 أبريل/نيســان 2002. 

مبرحلتــن  ومتيـّــز  أيــام   10 نحــو  القتــال  اســتمر  فقــد 

مســتقلتن: املرحلة األوىل بدأت يف 3 أبريل/نيســان 

اســتغرقت  حــن  أبريل/نيســان، يف   9 وانتهــت يف 

املرحلــة الثانيــة يومــي 10 و11 أبريل/نيســان. وحدثــت 

معظــم الوفيــات عــى كا الجانبــن يف املرحلــة األوىل 

املاديــة حدثــت يف  األرضار  معظــم  أن  يبــدو  ولكــن 
الثانيــة.1 املرحلــة 

ادعــت منظــامت حقــوق اإلنســان بــأن قــوات جيــش 

إدارة عملياتهــا يف  أثنــاء  قامــت  اإلرسائيــي  الدفــاع 

أعــامل قتــل غــري مروعــة،  بارتــكاب  مخيــم الاجئــن 

واســتخدام دروع بريــة، واســتعامل القــوة بصــورة غــري 

متناســبة، وبعمليــات اعتقــال وتعذيــب تعســفية، ومنــع 

العــاج الطبــي واملســاعدة الطبيــة.2 وفقــا لروايــات عــن 

املعركــة تشــري إىل أن عــددا يصــل إىل 60 دبابــة رمبــا 

وتشــري  األوىل.  األيــام  حتــى يف  اســتخدم  قــد  يكــون 

املقابــات التــي أجرتهــا منظــامت حقــوق اإلنســان مــع 

بريــة  وقــوات  واملروحيــات  الدبابــات  أن  إىل  شــهود 

اليومــن  تســتخدم أســلحة صغــرية كانــت ســائدة يف 

املدرعــة  الجرافــات  اســتخدمت  وبعدهــا  األولــن، 

لتدمــري املنــازل والهيــاكل األخــرى لــي توســع املمــرات 
داخــل املخيــم.3

وتشــري التقاريــر الصحفيــة مــن األيــام املشــار إليهــا 

واملقابات الاحقة التي أجراها ممثلو املنظامت غري 

الحكومية مع سكان املخيم إىل أن خمسة فلسطينين 

يف املتوســط ماتــوا كل يــوم خــال األيــام الثاثــة األوىل 

مــن الغــارة وأن يــوم 6 أبريــل/ نيســان شــهد زيــادة حــادة 

القتــى.4 وتضــع منظــامت حقــوق اإلنســان  يف عــدد 

الخســائر بــن املدنيــن عنــد رقــم أقــرب إىل 20 حيــث 

وثّقــت منظمــة رصــد حقــوق اإلنســان 22 مدنيــا مــن بــن 

52 شــخصا، يف حــن  يبلــغ عددهــم  الذيــن  القتــى 

ذكــرت منظمــة األطبــاء املنارصيــن لحقــوق اإلنســان أن 

فــوق  “األطفــال دون ســن 15 ســنة والنســاء والرجــال 

مــن جميــع   %38 نحــو  يشــكلون  كانــوا  50 ســنة  ســن 

حــاالت الوفــاة املبلّــغ عنهــا”.5 تدعــي إفــادات الشــهود 

وتحقيقــات منظــامت حقــوق اإلنســان أن التدمــري كان 

عشــوائيا وغــري متناســب حيــث كانــت بعــض املنــازل 

تتعــرض للهجــوم مــن الجرافــات قبــل أن تتــاح الفرصــة 

أن  الفلســطينية  الســلطة  وتؤكــد  لســكانها إلخائهــا. 

قــوات جيــش الدفــاع اإلرسائيــي “كانــت لديهــا معرفــة 

كاملــة وتفصيليــة مبــا يحــدث يف املخيــم عــن طريــق 

اســتخدام الطائــرات التــي تطــري دون طيــار والكامــريات 

املثبتــة. وتشــري مصــادر أخــرى إىل االســتخدام الواســع 

النطاق للجرافات املدرعة واملروحيات الحربية يومي 

9 و10 أبريل/نيســان، وعــى األرجــح حتــى بعــد أن بــدأ 

القتال يهدأ. وخال هذه املرحلة حدث معظم الرضر 

املادي وال سيام يف حارة الحواشن يف وسط املخيم 

ــر متامــا الكثــري مــن  بــاألرض عمليــا. ودمِّ يت  التــي ســوِّ

املســاكن املدنيــة وأصيــب عــدد أكــر بــأرضار بالغــة، 

كــام أصيــب بــأرضار شــديدة عــدد مــن املرافــق التابعــة 

الصحــي  مركزهــا  ذلــك  املخيــم مبــا يف  لألونــروا يف 
ومكتــب الــرصف الصحــي. 6
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ق�سية جمزرة خميم جنني عام 2002 يف الأفالم الفل�سطينية: 
فيلم ‘جنني جنني’ منوذجا

حممد ريا�س ك وي
األستاد املساعد، كلية حكومية كارسكوت، كرياال، الهند

امللخص

الفيلــم الفلســطيني دخــل نقطــة تحــول تاريخيــة مــع بدايــة القــرن الحــادي والعريــن. ألنهــا لعبــت دورا رئيســيا 

يف تعميم املعرفة حول األحداث السياسية واالجتامعية يف فلسطن. يف الواقع، الهدف األسايس للفيلم 

الفلســطيني هــو كشــف معانــاة الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه وتحقيــق حاجــة سياســية واجتامعيــة مــن خــال 

ضــم جوانــب ثقافيــة وتاريخيــة تتعلــق بوجــود الشــعب الفلســطيني. وبغــض النظــر عــن املســتوى الفنــي لهــذه 

األفام، فإن هذه األفام لها دور حيوي يف إبراز املحاوالت ومختلف أساليب املقاومة التي قام بها الشعب 

الفلســطيني. هنــاك عــدد كثــري مــن األفــام حــول موضــوع الــرصاع الفلســطيني - اإلرسائيــي بالعربيــة واإلنجليزيــة 

والعريــة وغريهــا مــن اللغــات العامليــة. ولكــن هــذه الورقــة تعتمــد عــى األفــام يف اللغــة العربيــة التــي تتنــاول 

قضيــة مجــزرة مخيــم جنــن عــام 2002 عــى العمــوم وعــى فيلــم “جنــن جنــن” مــن إخــراج محمــد بكــري، املمثل 

العــريب البــارز واملخــرج الفائــق عــى الخصــوص. فمحاولتــي هــذه هــي تتبــع أثــر األفــام الفلســطينية كمامرســة 

سياســية اجتامعيــة تتنــاول مجــزرة مخيــم جنــن عــام 2002، وأهميــة فيلــم “جنــن جنــن” يف تصويــر األحــداث 

التــي وقعــت يف مخيــم جنــن لاجئــن، مبــا يف ذلــك الخســائر يف األرواح واإلصابــات والتدمــري والتــرد الــذي 

أصيــب بهــا العديــد مــن ســكان املخيــم.

الداق

فيلــم هــو أهــم أشــكال اإلنتــاج الــذي أصبــح يلقــى رواجــا 

كبريا يف مجتمعات مختلفة. فيلم كمامرسة اجتامعية 

والسياســية  االجتامعيــة  القضايــا  تصــور  إىل  يهــدف 

واإلنســانية وحــل التحديــات املوجــودة. وبعــض األفــام 

خاصــة األفــام التســجيلية يطــرح واقــع القضيــة ويحلــل 

ظروفها ويعالج جوانبها ويستطيع القيام بطرح املواضيع 

بجــرأة وعمــق ونقــل الحقائــق إىل جميــع شــعوب العــامل. 
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امللتزمــة  األغنيــة  أن  األغــاين،  هــذه  مــن  ويتضــح 

املقاومة احتلت عى مكانة بارزة يف الثورة الفلسطينية 

والتي أسست لحالة استنهاض غري مسبوقة يف تاريخ 

النضــال الشــعبي اإلنســاين. فأســندت أغانيهــم روحهــم 

ومدتهــم بعزميــة حديديــة.

للخامتق

حــن نتحــدث عــن فلســطن فإمنــا يــأيت لذهننــا عنهــا 

االحتــال وقبلــه االنتــداب وتاريــخ طويــل مــن املقاومــة، 

إثــراء الفــن املقــاوم بهــا. لقــد  ســاهم بشــكل كبــري يف 

الفلســطینیة عــر مراحــل تطورھــا  اســتطاعت األغنیــة 

املختلفة - منذ أوائل القرن العرین وحتى بدایة القرن 

الحادي والعرین- أن تجسد فلسفة املراحل النضالیة 

التي عاشھا الشعب الفلسطیني. وقد استوحت أغنیة 

الفلســطینیة ســامتھا وشــخصیتھا من الظروف الحیاتیة 

التــي عاشــھا الشــعب الفلســطیني، واســتطاعت ھــذه 

الظروف أن تُحدد لھا منھجاً وخطا لحنیاً نابعاً من عمق 

الــراث الشــعبي املوســیقي يف فلســطین.

إن األغنیــة الفلســطینیة مــا زالــت أغنیــة املقاومــة 

التي تصب يف خدمة القضیة الفلسطینیة، فھي نتاج 

لراكــامت مــن الظــروف االجتامعیــة والسیاســیة، إال أن 

متغیرات العرص فرضت علیھا تحدیث بعض جوانبھا 

الفلســطینیة وأصالتھــا،  دون املســاس بخصوصیتھــا 

كظھــور طــرق أداء جدیــدة تتــاءم وروح العــرص، وتنــوع 

الحركــة اللحنیــة واملســافات املوســیقیة، واســتخدام 

تعدد األوزان اإلیقاعیة، كذلك تنوع النصوص الغنائیة 

وأوزانھا الشعریة، وظھور مفردات لغویة جدیدة تتاءم 

وطبیعة املرحلة. ومن أبرز أغنية املقاومة الفلسطينية 

مــا بعــد قــرار دونالــد ترامــب بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل 

العربيــة  القــدس  لتســليم  الفلســطن  رشوط  أغنيــة 

لصهيب الجامعيني. وقد لعبت األغاين الفلسطينية 

بــارزا ىف  الثــورة واالنتفاضــة األوىل دورا  واألغــاين يف 

إعــراف  ضــد  الفلســطيني  الشــعب  مشــاعر  إثــارة 

لقــد  بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل.  االمريــي  الرئيــس 

ظل الغناء فعا حيويا محرضا عى املقاومة يف الروح 

الفلســطينية أكــر مــن الشــعر.
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للوحــدة  للحريــة،  أغــاين  األغنيــات..  أحــى  لبــادي 

الوطنيــة.. والحــرب الشــعبية طريــق االنتصــارات”، تلــك 

التــي اشــتهرت بصــوت صاحبهــا الفنــان وليــد  األغنيــة 

عبــد الســام يف انتفاضــة الحجــارة، قبــل ثاثــن عامــاً. 

وكلــامت “طالعلــك يــا عــدوي طالــع مــن كل بيــت وحــارة 

الديــن الحســيني  مــن كلــامت صــاح  وشــارع”، وهــي 

املعــروف باســم “أبــو الصــادق”، وألحــان الراحــل مهــدي 

الفلســطينية”، وهــو  الثــورة  بـ”قيثــارة  رسدانــة امللقــب 

“طــل  بينهــا  الثــورة،  أغنيــات  مــن  الكثــري  لحــن  الــذي 

ساحي من جراحي يا ثورتنا طل ساحي”، من كلامت 

محمــد حســيب القــايض، وصدحــت بهــا مــع “ســاّمعة” 

الشــاحنة جمــوع املحتشــدين.

أمــا أغنيــة “انزلنــا عــى الشــوارع” فكتبهــا وليــد عبــد 

الســام نفســه برفقــة الكاتــب أســعد األســعد.. وبــدأت 

االثنــان  كان  حــن   ،1982 العــام  األغنيــة يف  حكايــة 

يف  واملبدعــن  املثقفــن  مــن  نخبــة  مــع  يشــاركان 

مؤمتــر تضامنــي مــع الشــعب الفلســطيني بروكســل، 

القطــار  بلجيــكا إىل هولنــدا يف  مــن  تنقلهــام  وخــال 

كانــت بدايــة األغنيــة التــي رمــت إىل التعبــري عــن حــال 

الشعب الفلسطيني يف االحتجاجات امليدانية ضد 

االحتــال، وفــرغ االثنــان مــن األغنيــة يف العــام التــايل 

عر املراســات، وغناها عبد الســام للمرة األوىل يف 

جامعــة بريزيــت العــام 1984، وباتــت األغنيــة “أيقونــة” 

يف انتفاضــة العــام 1987.

ومــن األغنيــات العربيــة التــي أعــادت إليهــا االعتبــار 

أغنيــة “ألجلــك  ترامــب،  قــرار  الهبــة الجامهرييــة ضــد 

وأغنيــة  فــريوز،  اللبنانيــة  للمطربــة  الصــاة”  مدينــة  يــا 

“يــا قــدس” لــكل مــن املطــرب العراقــي كاظــم الســاهر 

واملطربــة التونســية لطيفــة، وأغنيــة “جايــن” للمطــرب 

نــادى”  “األقــى  وأغنيــة  الحــاين،  عــايص  اللبنــاين 

للمطــرب املــرصي محمــد فــؤاد، عــاوة عــى أغنيــة “أنــا 

كفــاح  الفلســطيني  للفنــان  هــون”  ومــن  القــدس  ابــن 

زريقي، وكأن لسان حال الشبان والشابات املسلحن 

بحجــارة يف مواجهــة الرصــاص بأنواعــه، والغــاز املســيل 

يقــول كــام يف أغنيــة  الفلفــل، وغــريه،  للدمــوع، وغــاز 

الثــورة “... وعهــد اللــه مــا نرحــل”.

وعــر الشــاعر الكبــري جــامل بخيــت عــن رفضــه لقــرار 

الرئيس األمريي دونالد ترامب بنقل السفارة األمريكية 

إىل مدينــة القــدس ونــر “بخيــت”، قصيــدة جديديــة 

عى حسابه يف موقع التواصل االجتامعي “فيسبوك” 

جــاء نصهــا كالتايل:

ينة ن احلز �ي فلسطني
ن لسة بعد النور حز�ي

ن ا �ي كي بيشرت لو هوا
ن لسة فينا بياعني

اع سفينة لك حم �ش
ن نصىح منه غرقانني

ن ا لك قدس تشع فني
ن رمني نقوها املب ن �ي

ن ا شوا بني يعموا عيّنا و�ي
ن عى الراط املستكني

وســجل الفنــان الشــعبى شــعبان عبــد الرحیــم، أغنیتھــا 

الجدیدة “ترامب خاص اتجنن” والتى ھاجم فیھا قرار 

الرئیــس األمریــى دونالــد ترامب.ومبــدأ أغنيته كالتايل:

س قفص .. حمتاج �ي �ن ن نن ب
ت

امب خاص ا� �ت

هل لو عض أو رفس ى �ب ن ولكه �ي

مالك ومال القدس.. أما أنت راجل رذل

نل. امب.. والزم تعرت ت خاص �ي �ت كرب

ســامي رفضــه للقــرار  يــق الوعــد للفــن االإ وعــرب فر

ي أغنيــة:
ن

�

ــا ال �ي  س ن ــب �ي ام ــى �ت ق
ئ
ــىي اال

ن
ــدك � ي إ ــد �ب إي

ــان ي مر
ئ
ــم اال ظ

ــن  ــون وم ــن فرع ــى م ق
ئ
ــىي اال

ن
ــدك � ي إ ــد �ب إي

هامــان...
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املختلفــة  العامليــة  مــدن  شــهدت  فقــد  وغريهــم. 

مظاهرات غاضبة احتجاجا عى القرار. مل تكن القدس 

يوما مثل أي مدينة فلها قدسيتها يف األديان الساموية 

ولهــا مكانــة خاصــة يف قلــوب املســلمن ألنهــا ثالــث 

وهــي  املنــورة.  املكــة واملدينــة  بعــد  املــدن  أقــدس 

أوىل القبلتــن واملوقــع الــذي عــرج منــه ســيدنا محمــد 

صــى اللــه عليــه وســلم إىل الســامء. وكانــت القــدس 

جوهرة يف القصائد العربية لشعراء كبار أمثال محمود 

درويش ومتيم الرغويث ونزار قباين ليتوجهوا بأشعارهم 

للدفــاع عــن الهويــة العربيــة والوقــوف ضــد اإلســتعامر 

الفلســطينية مبســاراتها،  الثــورة  تاريــخ  بالكلمــة. ويف 

ظلت األنشودة أو األغنية الثورية واألشعار تطور نفسها 

وفق األحداث لتبعث األمل يف النفوس وتشد من أزر 

املقاومــن. ومــن أبــرز أغنيــات املقاومــة مابعــد إعــراف 

بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل: “رشوط  ترامــب  دونالــد 

فلســطينية لتســليم القــدس العربيــة” لفنــان فلســطيني 

صهيــب الجامعينــي وجــاءت األغنيــة بكلــامت ســاخرة 

تســخر مــن قــرار الرئيــس األمريــي.

وألفاظ األغنية كام تي:

(رشوط فلسطینیة لتسلیم القدس العربیة(

ي املئة
ن

دية ومصحصح مئة � ب امب بتحكي �ب �ت �ي

بية وط الىي عند�ن بنعطيك القدس العر نفذ ال�ش

ملا النمهت تبطح فيل والسلحفاة تسبق خيل

بية والشمس تطلع فالليل بنعطيك القدس العر

ر ة �ي مل من إ�ب ملا السكر يبيت مر واحلب

بية بنعطيك القدس العر واالسري يبطل يكون حر
ن ن ملا امللح يصري طحني ملا اللوز تطلع تني

بية ن ينسوا الوطن بنعطيك القدس العر بني ملا املغرت

اف من الفار ن سد �ي
ئ
ر واال ملا الثلج بيقلب �ن

مي املفتاح ء �ي تسم غزة الساح والا�ب �ت

بية رض بنعطيك القدس العر
ئ
الفاح يتىن اال

يا واحلدود ملا ملاضيك تعود قبل امر

بية ف انھا للھنود بنعطيك القدس العر تعرت

وجر وتولك منسف مي الرب
نحف و�ت ملا تشوف الن� بري

امب يع الشعب واملسجد يھتف لرت وت �ب ملا �ي

بية والشمس تطل من الغرب بنعطيك القدس العر

ي يتا�ش وفراخ العنقا تتشاور
ن

ل الو� ملا احلن

قھري ويشق الفانوس السحري ملا املارد يرخ �ي

بية بية بنعطيك القدس العر بنعطيك القدس العر

ا املائل يوقف دوغري وماهو سائل ن ج بري ملا �ب

بية بل بنعطيك القدس العر هر �ب ن وتنور و�ت
ن ن عنك فلسطني بية وغصنب امب القدس العر �ت �ي

ية من املية لمية. ية من املية لمية حر حر

فإن الدارس لكلامت األغنية ياحظ خطابا مبارشا 

للرئيــس األمريــي دونالــد ترامــب ال يخلــو مــن جامليــة 

وصــور ســاخرة تضفــي عليــه طابعــا خاصــا وتحافــظ مــن 

خالــه عــى الســخرية. والشــاعر يقــدم بعــض الــروط 

املخالفة للعادة أمام الرئيس األمريي دونالد ترامب، 

القــدس  فيعطــي  الغريبــة  الــروط  هــذه  نّفــذت  إذا 

العربية. ومن هذه الروط الغريبة تبطح النملة الفيل 

وتســبق الســلحفاة الخيــل وتطلــع الشــمس يف الليــل 

ويبقــى الســكر مــرا وميــر الجبــل مــن إبــرة واألســري يبطــل 

امللــح مطحونــا  ويصــري  تينــا  اللــوزة  وتطلــع  حــرا  يكــون 

وينــى املغربــون الوطــن ويقلــب الثلــج نــارا ويخــاف 

الفــأر وتســلم غــزة الســاح ويرمــي الاجــئ  األســد مــن 

املســجد  ويهتــف  األرض  الفــاح  وينــى  املفتــاح 

الشــمس  الشــعب وتطــل  لرامــب ملــا ميــوت جميــع 

مــن الغــرب وغريهــا. إن هــذه األعــامل الفنيــة الســاخرة 

تبدو يف حقيقة األمر أكر من مجرد لهو ووســيلة إلثارة 

الضحــك، ألنهــا يف الواقــع أعــامل فنيــة يجــدر التمعــن 

يف كلامتهــا لفــك شــفرتها.

واألجدر بالذكر هنا أن بعض أغاين الثورة واالنتفاضة 

األوىل تتجول اليوم وسط احتجاجات عى قرار ترامب 

ومنهــا أغنيــة “انزلنــا عــى الشــوارع رفعنــا الرايــات.. غنينــا 
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األغــاين منــذ أن كان السادســة عــرة مــن عمــره، يركــز 

فيــام بعــد عــى مناهضــة املقاومــة بأشــكالها املتنوعة، 

خصوصــا أنــه أنتــج عــددا مــن األغــاين تعــرض يف أفــراح 

فلســطينية يف الخليــل ونابلــس وقــام مبــزج أغــان تعــود 

لفــرة الثامنينيــات وإعــادة توزيعهــا املوســيقي ودمــج 

آالت موســيقية حديثــة لتزيــد مــن التفاعــل معهــا.

قــال رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي نتانياهــو إن األغــاين 

الوطنيــة الفلســطينية تحــرض عــى املقاومــة والجهــاد 

أكــر مــن أســاليب عديــدة للمقاومــة، لذلــك أصبحنــا 

نعزز من هذا النوع كموســيقي تدرس ضمن املدارس 

الفنيــة يف الغنــاء امللتــزم والغنــاء الحــر، والقــت إقبــاال 

ألن مــن يغنيهــا هــو ثائــر بشــكل قــوي جــدا. ويتضــح مــن 

هــذا القــول، أن األغنيــة أصبحــت ســاحا ال يقــل عــن 

ساح املعركة، لذلك شعر العدو اإلرسائيي بخطورة 

الكلمــة املغنــاة وفعلهــا املقــاوم يف نفــوس الجامهــري. 

ببعيــد عنــا  الكتــاب وليــس  الشــعراء واغتيــل  فاعتقــل 

استشــهاد عبــد الرحيــم محمــود واغتيــال غســان كنفــاين 

وكــامل نــارص وماجــد ابــو رشار وراشــد حســن وناجــي 

العــي وغريهــم ألنهــم صدحــوا بكلمــة املقاومــة ونــروا 

ثقافــة املقاومــة. يقــول املؤلفــان عبــد القــادر خطــاب 

وفاطمــة غرابــة يف كتابهــام “فرقــة العاشــقن لفلســطن 

فيغنــون،  العــدو،  ملقاتلــة  صباحاتهــم  يف  نغنــي”: 

يجلســون للســمر وهــم يغنــون، يعــودون عــى أكتافهــم 

يحملــون الشــهداء وهــم يغنــون، يتزوجــون وهــم يغنــون، 

ويحــرضون  األغنيــة،  الســجن إىل  يســجنون فيحولــون 

املؤمتــرات، ويغنــون، يطلقــون الرصــاص وهــم يغنــون، 

اإلنســاين  الفعــل  بهــذا  وهــم  يغنــون”  وهــم  يعشــقون 

يسريون عى هدي سرية األجداد الذين كانوا يخرجون 

لزراعــة أرضهــم وهــم يغنــون ويحصــدون حقولهــم وهــم 

يغنــون وميارســون أعاملهــم اليوميــة واألغنيــة رفيقتهــم.

لألغجسق وباد لكئافاضق

بــث تلــك األناشــيد،  يبــدو أن االحتــال يخــى كثــرياً 

وهــذا مــا شــهدناه مــن خــال حمــات املســعورة يف 

الضفــة  والفضائيــات يف  اإلذاعــات  وقصــف  إغــاق 

وقطــاع غــزة، ولعــل القطــاع كان لــه النصيــب األكــر بعــد 

إذاعــة  أبرزهــا”  اإلذاعــات  مــن  لعــدد  وتدمــريه  قصفــه 

فيــام كشــفت  الــراق”.   - األقــى  القــدس - صــوت 

“رئيــس  أن  الثانيــة  اإلرسائيليــة  التلفــزة  قنــاة  كذلــك 

الرئيــس  طالــب  نتنياهــو  بنيامــن  اإلرسائيــي  الــوزراء 

الفلســطيني محمود عباس بعدم الســامح ببث أغاين 

وطنيــة حامســية يف وســائل اإلعــام الفلســطينية، بزعــم 

انخــراط  أن مثــل هــذه األغــاين تحــرض الشــباب عــى 

الفلســطيني يف عمليــات املقاومــة”. ويف  الشــباب 

هــذا الســياق؛ نقلــت وســائل إعــام محليــة فلســطينية، 

لجميــع  تعميــامً  أصــدرت  الفلســطينية  الســلطة  أن 

اإلذاعــات املحليــة بتهدئــة األوضــاع وعــدم بــث األغــاين 

الوطنيــة يف املرحلــة الحاليــة أو التخفيــف منهــا.

بــث  إليقــاف  األخــرية  نتنياهــو  دعــوة  مــن  ويتبــن 

األناشيد الثورية، دليل واضح عى أن تلك األناشيد لها 

أثــر إيجــايب كبــري بالنســبة للفلســطينين يف اســتنهاض 

وجيشــه  االحتــال  مواجهــة  يف  ودعمهــم  هممهــم 

ومســتوطنيه، وملــا لــه مــن أثــر ســلبي عــى إرسائيــل يف 

أثــر تشــكيل حالــة الوعــي القويــة، وأن الجيــل القــادم أكــر 

خطورة عليهم. يحتاج الشعب الفلسطيني لروح قوية، 

وتبــث لــه تلــك األغــاين واألناشــيد لتبقــى روحــه دامئــاً 

معلقة بحب الوطن، واالستعداد يف كل وقت ومكان 

أرضــه ووطنــه ورشفــه، ومواجهــة املحتــل  للدفــاع عــن 

اإلرسائيــي بــكل وســيلة حتــى وإن كانــت حجــرا صغــرياً.

لألغجسق تلاوم ضد ب ل  دوئالد ت لاب

أثار قرار الرئيس األمريي دونالد ترامب بشأن االعراف 

بالقدس عاصمة لدولة إرسائيل ردود فعل غاضبة بن 

مواطني الفلسطينن. وأثار هذا اإلعان غضب جميع 

النــاس واســتنكارهم رّدا عــى هــذه الخطــوة الشــنيعة. 

مبــا فيهــم رؤســاء الــدول العامليــة والسياســيون واالدبــاء 
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حممد رفيق كنت
باحث، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

أو  الوطنيــة  املهرجانــات  مــن  أي  تخلــو  تــكاد  ال 
الفلســطينية  الشــوارع  العاديــة يف  أو  الراثيــة  األفــراح 

انتفاضــة  انــدالع  مــن األغــاين الداعمــة للمقاومــة، مــع 

األقــى وعمليــات الطعــن بــدأت تنتــر أغــان داعمــة 

أن  الــرضوري  مــن  األفــراح. وأصبــح  للمقاومــة يف كل 

تقــام احتفــاالت يف فلســطن بأغنيــة متجــد الشــهداء 

إىل  فرقــة ألخــرى.  مــن  بأســلوب مختلفــة  واملقاومــة 

جانــب ذلــك بــدأت كل فرقــة يف األفــراح واالحتفــاالت 

عــرض  أي  قبــل  الفلســطيني  الوطنــي  بالســام  تبــدأ 

الوطــن. لتحيــة  الوقــوف  الحضــور  مــن  وتطلــب 

وشــهدت مرحلــة الثامنينيــات قفــزة نوعيــة وحضــورا 

ثريــا ألغنيــة املقاومــة التــي كانــت ترافــق تطــورات حركــة 

عنهــا مجموعــة  عــرت  والتــي  الفلســطينية  املقاومــة 

مــن الفــرق أبرزهــا فرقــة العاشــقن وفرقــة صابريــن مــن 

أمثــال  الفلســطينين  الشــعراء  أهــم  كلــامت  خــال 

محمــود درويــش وســميح القاســم وتوفيــق زيــاد واحمــد 

الحســيني وغريهــم واشــتهرت  الديــن  دحبــور وصــاح 

أغنيــات مثــل “اشــهد يــا عــامل علينــا وعــى بــريوت”و” 

طــل ســاحي مــن جراحــي” وغريهــا. وأدت مرحلــة مــا 

نــوع جديــد مــن األغــاين  اتفــاق أســلو إىل ظهــور  بعــد 

الفلســطينية يف فلســطن تحديــدا شــارك فيهــا عــدد 

مــن املغنــن مــن بينهــم عبــد املنعــم العــدوان وجــامل 

النجاروظهرت أغاين مثل “بلدي غزة يا غزة” و” صامد 

يــا غــايل” و”عــي الكوفيــة” وكلهــا كانــت أغاين تتامىش 

مــع راهــن الحيــاة السياســية الفلســطينية.

لألغــاين  اإليجابيــة  الصــور  أهــم  أن  كثــريون  يــرى 

الداعمة للمقاومة أنها توّحد شقي الوطني الفلسطيني 

لدعــم ســبل املقاومــة ضــد االحتــال، وقــد ســبق لعــدد 

مــن الفنانــن يف ضفــة الغربيــة أن أنتجــوا أغــاين تدعــم 

املقاومــة عــى العــدوان اإلرسائيــي عــى غــزة. أهمهــا 

كانت أغنية “أرضب أرضب تل أبيب” و”والله وعملوها 

أن  بعــد  البورينــي  النجــار وشــادي  لقاســم  الفدائيــة” 

وصلــت صواريخهــم ملدينــة تــل أبيــب املحتلــة. لكــن 

مل يســلم الفنانــان مــن االحتــال ومنعــا بعــد إنتاجهــام 

تلك األغاين من دخول األرايض الفلســطينية املحتلة 

عــام 1948، وهنــا أكمــل فنانــو غــزة الــدور بإنتــاج أغــاين 

املقاومة. أسامة قاسم أحد أبرز املوزّعن املوسيقن 

املعروفن يف ساحة انتاج الفني، ينتج هذا النوع من 
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هــذا املوقــف تجــاه وطنهــم هــو غريــب عــن الشــعب 

مرتبطــون  الفلســطينيون  املنفــى.  يف  الفلســطيني 

بوطنهــم فلســطن، إىل الشــاعر الفلســطيني، حقيقــة 

موجــودة ؛ إنهــا أرض كانــت مغتصبــة مــن عــدو ال يرحــم، 

أم، أخت، زوجة اغتصبها املســتعمر، مخيم الاجئن 

الدبابــات الصهيونيــة و F-16 األمريــي  الــذي دمرتــه 

الصنــع املفجريــن.

فلســطيني،  شــاعر  أشــهر  درويــش،  محمــود  إىل 

عــى  مجــرة  الجئــة  كإمــرأة  تجســيدها  تــم  فلســطن 

العيــش يف املنفــى. يف “عاشــق مــن فلســطن” يقــول 

بــدون  تســافر   / املرفــأ  رأيتــك يف  باألمــس  درويــش: 

أحــكام “(املذكــورة يف ســليامن 1984:  أو  عاقــات 

أم: أيضــا  160(. فلســطن 

ركضت لك مثل اليتمي

: ي حمكة أجداد�ن
ن

التشكيك �

اء هكة احلنرن كن أن بستان الفا “كيف �ي

بعد أن �ت جرها إل السجن

اء املنين وامليناء، تبيت خرن

 من أسفاره
ن

عى الر�

ن  ــة امللــح والشــوق؟ “)ســل�ي
ئ

 مــن را�
ن

وعــى الــر�

.)160 :1984

بعــد فقــدان فلســطن لدرويــش وهــو الوطــن يصــور 

“الرئتــن يف صــدري / صــوت شــفتي / املــاء والنــار 

كمنفــي  العيــش  عــى  الشــاعر  يُجــر   ،“ أنــا  أجــل  مــن 

يف البلــدان الغريبــة:” أنــا، الذيــن تحولــوا يف شــخص 

غريــب “. هكــذا يبــي الدمــوع بعــد فقــدان وطنــه: “أنــا 

والجــروح” (ســليامن  الدمــوع  مــن  أشــاء  “رأيتــك يف 

.)160 :1984

يف قصيــدة درويــش، تأخــذ فلســطن أيًضــا شــكل 

أرملــة خرستهــا زوجهــا يف معركــة ال نهايــة لهــا مــن أجــل 

الحريــة واالســتقال: “رأيتــك يف فــم الكهــف / تعليــق 

تصــور  كذلــك  درويــش   .“ الخــط  عــى  األيتــام  بقايــا 

فلسطن عى أنها يتيمة فقدت والدها يف الحرب مع 

املســتعمر: “رأيتــك يف أغــاين األيتــام و / أو البــؤس”. 

بنهاية القصيدة، فلسطن تأخذ هوية الشاعر الحبيب 

الجميــل: “رأيتــك يف كل قطــرة مــن البحــر / ويف كل 

حبة رمل / جميلة كاألرض / جميلة كاألطفال / جميلة 

كالياســمن “. يف األســطر األخــرية مــن القصيــدة، يعــد 

مــن  بنفســه  للتضحيــة  براءتــه وحبيبــة جميلــة  درويــش 

أجــل عينيهــا.

بــأن  تذكــري  هــي  الســحرية  درويــش  كلــامت  إن 

فلســطن بلــد عــريب وســوف تفعــل ذلــك تبقــى هكــذا: 

بقيــت” (ســليامن  كانــت / وفلســطينية  “فلســطينية 

1984: 160(. ليس هناك شك يف أن الفلسطينين 

أكــر ارتباطــا مبــارشة بهــم الوطــن مــن أي شــعب آخــر. 

عــادوا إىل فلســطن  الذيــن  اليهــود  فــإن  ومــع ذلــك، 

الهــروب مــن الهولوكوســت ومــن الاســامية الغربيــة / 

األوروبية هي أيضا الناس املظلومن الذين لديهم حق 

تاريخي إلقامة وطنهم يف فلسطن. الشاعر اإلرسائيي 

املعــروف يهــودا عميحــاي يعــر عــن هــذا األمــل عهــد 

الفلســطينين  بــن  واملحبــة  الســام  مــن  جديــد 

واإلرسائيليــن عــى أرض فلســطن

لملصاد  ولمل لجع

الحديــث 	  الشــعر  اللــه (ترجمــة (. 1986.  العــذاري، عبــد 

البطريــق. كتــب  نيويــورك:  العــريب.  للعــامل 

تحــرق 	  عصفــور، جــون ميخائيــل (العابــر(. 1987. عندمــا 

الحديــث 1945 العــريب  الشــعر  مــن  الكلــامت: مختــارات 

-1987. كتب الكورمرند:انداريو. 82-81	 

غــري 	  الجــروح  الحقيقيــة،  “الجــروح   .2001 إيــان.  بورومــا، 
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يســتذكر ذكريات فلســطن يف فرة ما قبل االســتعامر 

عــرص: “قــد تكــون أغنيتنــا الريفيــة / التــي نغنيهــا عنــد 

الزيتــون  بــن أشــجار  الزرقــاء /  الظــال  الظهــرية / يف 

225( و” يف   :1975 ألجــار   / “(خــوري  ودياننــا  يف 

نضــج الحقــول / ننتظــر الوعــد يوليــو / والرقــص الفرحــة 

وســط الحصــاد “ (227(. عــى مــا يبــدو، جــرا يكشــف 

عــن الحنــن إىل بلــد يعيــش فقــط يف بلــده مخيلتنــا: 

مطــرزة  كأنهــا  زهورهــا   / الخــرضاء  أرضنــا  “فلســطن، 

عباءات النساء / مارس تزين تالها / مع زهرة الفاوانيا 

والرنجس / تنفجر أبريل يف سهولها / مع أزهار وأزهار 

مثــل العــروس “(خــوري / ألجــار1975: 225(.

يف الجلــد األســود واألقنعــة البيضــاء، يشــري فرانــز 

فانون إىل أن هناك لحظة حيث “يصل املستعمر إىل 

نقطــة عــدم القــدرة عــى تخيــل الوقــت تحــدث بدونــه. 

ثورته يف تاريخ الشــعب املســتعمر مؤله، تحولت إىل 

مــن  159(. محاولــة   :1969 “(فانــون  رضورة مطلقــة 

املستعمرون (الصهاينة( ملحو تاريخ وثقافة الشعوب 

املســتعمرة (الفلســطينيون( عــن طريــق رفــض شــعرهم 

إدوارد  مــا يدعــى  مــن  يف املنفــى كدعايــة، هــو جــزء 

سعيد “النظرية األخاقية لإلمريالية” (سعيد 1979: 

18(. يف القضيــة فلســطن، يقــول ســعيد أن التاريــخ 

أمريــكا وأســراليا  مثــل  االســتعامرية  للــدول  املعتمــد 

وجنــوب أفريقيــا وإرسائيــل بــدأت مــع مــا يســميه “ النبــذ   

مــن املعرفــة “مــن الســكان األصليــن أو جعلهــم يف” 

النــاس بــدون تاريــخ “(ســعيد 1979: 23(.

املنفــى،  يف  الفلســطيني  الشــعر  يف  لذلــك، 

تركيــز عــى قضيــة هويــة. يف قصيــدة بعنــوان  هنــاك 

قصيدتــه  رشــيد  هاشــم  هــارون  يؤكــد  “فلســطيني”، 

الهويــة كفلســطيني، فخــور بشــعبه، ونضالــه، وقضيتــه 

العادلــة: “فلســطيني / اســمي/ يف جميــع ســاحات 

هــو  هــذا   / فلســطيني   / نقــوي  ســجلت   / القتــال 

اســمي، وأنــا أعلــم / انهــا تعــذب وحــزن يل / عيونهــم 

يؤذيني / الســعي أنا، جرحني / ألن اســمي فلســطيني 

“(خــوري / ألجــار 1975: 231(. الشــاعر الفلســطيني 

ال يخجــل مــن هويتــه، بغــض النظــر عــن كل التحيــزات 

ضده: “السجون مع بواباتهم النائية واسعة / استدعاء 

وجــدت   / العــامل  مــن  املطــارات  / ويف جميــع  يل 

أســمي واأللقــاب “(خــوري / الجــار: 233(. يــرص عــى 

إظهــار العــامل الهويــة الحقيقيــة للشــعب الفلســطيني 

الــذي يعــاين يف يحاولــون الحصــول عــى اســتقالهم 

لــدى معظــم الحكومــات العربيــة  حتــى بعــد أن يكــون 

تخــى عنهــم: “أنــا فلســطيني / عــى الرغــم مــن أنهــم 

يخونوننــي وقضيتــي / رغــم ذلــك يبيعوننــي يف الســوق 

/ عى الرغم من أن النريان يلقيون يب “(خوري / ألجار 

.)233 :1975

لواجااج

يف مقدمته ملختارات الوطن املحتلة / ديوان الوطن 

املحتل، ياحظ يوسف الخطيب ذلك

بحلــول نهايــة الســنة الكارثيــة ]1948[ التــي جلبــت 

أمــة،  تصيــب  أن  التــي ميكــن  البغيضــة  الهزميــة  أكــر 

استغرق مفهوم األرض اثنن أشكال يف عيون الشعب 

الفلســطيني: “املنفــى” و “الســجن”. بينــام “املنفــى” 

الاجئــون  فيهــا  يعيــش  التــي  األرايض  يشــمل جميــع 

الفلسطينيون سواء داخل فلسطن أو خارجها، يشمل 

“الســجن” األرض الفلســطينية التــي كانــت تقــع تحــت 

إرسائيل العلم. (استشهد يف سليامن: 1984: 118(.

يتســاءل بعــض النــاس ملــاذا فشــل الفلســطينيون 

أن  يف  الغنيــة  العربيــة  الــدول  يف  يعيشــون  الذيــن 

يف  البلــدان.  هــذه  يف  اســتوعب  كذلــك  يكونــوا 

يف  يعيشــون  كانــوا  ســواء  الفلســطينيون،  الواقــع، 

أو  الغنيــة  العربيــة  الــدول  يف  أو  معســكرات  الجــئ 

يف أماكــن أخــرى، لديهــا روابــط روحيــة عميقــة وقويــة 

انهــم طويلــة  أنــه وطنهــم الصحيــح.  بلــد يعتقــدون  مــع 

للعــودة إىل حياتهــم لوطــن ببســاطة ألن عاقتهــم مــع 

فلسطن ال تستند إىل مواد أو االفراضات السياسية. 



95  امل�ؤمتر الدويل  الأدب العربي يف فل�سطني 

ن يتحول ي قبل اليا�ني
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ي الشــاهد القمــر إل الشــاهد )العــذاري 1986: 
ن

�

.)108

عاوة عى ذلك، يقول يف “إرادة اإلنسان املوت 

يف املنفــى”: “أيضء النــار حتــى أمتكــن مــن ذلــك انظــر 

دموعــي / يف ليلــة املجــزرة / حتــى أمتكــن مــن رؤيــة 

جثــة أختــك / قلبــه طائــر ممــزق بألســنة أجنبيــة / ريــاح 

أجنبيــة. (العــذاري 1986: 108(. يف هــذه القصيــدة 

التي كتبت بعد حرب عام 1967 بن العرب وإرسائيل 

االحتال اإلرسائيي لبقية األرايض الفلسطينية، يشري 

القاسم إىل محنةللفلسطينين املنفين الذين فقدوا 

األمل يف العودة إىل وطنهم بشكل خاص بعد الهزمية 

مــع إرسائيــل.  الحــرب  العربيــة يف  الفظيعــة للجيــوش 

الفلســطيني يف القصيــدة، التــي هــي الجــئ ونفــي يف 

بــدون اســم. صــورة  بأنهــا “فزاعــة”  آن واحــد، وصفــت 

الجئــي القاســم ليســت مجــرد انعــكاس لفزاعــة ييتــس 

نغــامت  تحمــل  لكنهــا  “بيزنطــة”،  العــامل قصيــدة  يف 

مثــرية للشــفقة ألن الفلســطينين الاجــئ هــو ضحيــة 

نهايــة  العربيــة: “يف  والامبــاالة  العــدوان اإلرسائيــي 

املطــاف الطريــق وقفــت / مثــل فزاعــة يف كــرم / يف 

/ كان  يرتــدي معطفــاً قدميــاً  الطريــق وقفــت/  نهايــة 

اســمه هــو الرجــل املجهــول “(العــذاري 1986: 108(. 

الاجــئ الفلســطيني ليــس لــه اســم وال هويــة ألن حلــم 

والعــودة إىل  بــه وجــود وطــن مســتقل  الفلســطينين 

يتعــرض  املنفــى،  يف  حتــى  باالحبــاط.  كان  بلدهــم 

قبــل  مــن  الوحــي  للهجــوم  الفلســطينيون  الاجئــون 

يف  املعاديــة  وامليليشــيات  الجيــش  اإلرسائيليــن 

شــارون،  آرييــل  إىل  حديثــه  يف  املضيفــة.  البلــدان 

يتحــدث القاســم حــول مذابــح الفلســطينين مــن قبــل 

الجيــش اإلرسائيــي، ليــس فقــط داخــل فلســطن ولكــن 

أيضــا يف مخيــامت الاجئــن يف الشــتات اللبنــاين:
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ئ
ــى مــن اال ــزان عــى عــدد ال �ي تــوي احلن �ي

)العذاري 1986: 109(.

مثــل القاســم، يصــف معــن بسيســو حيــاة اليــأس 

للفلســطينين الاجئــن، متزقهــم بســبب العيــش يف 

الاجئــون  املنفــى. تخضــع ملشــاعر املعانــاة واألمل، 

انتظــار  مــن  ســئموا  الشــتات،  يف  الفلســطينيون، 

البائــس.  وضعهــم  يف  اخــراق  أجــل  مــن  “الغــودو” 

يف قصيــدة بعنــوان “إشــارات املــرور”، مــع بسيســو، 

األمــل  خيبــة  مشــاعر  يجســد  الفلســطيني،  الشــاعر 

واإلحبــاط الــذي يعانيــه الفلســطينيون الذيــن يعيشــون 

الداخليــن: “الضــوء األحمــر، توقــف /  يف املنفيــن 

الضــوء األخــرض يذهــب / أيــن هــو الضــوء األخــرض؟ / 

امرأة حامل يف سيارة / تلد فيها سيارة / الصبي يكر 

/ يقــع يف الحــب / ويتــزوج يف ســيارة / لديــه أطفــال / 

و يقــرأ املجــات والصحــف / يف ســيارة / هــم حولــه / 

ووضعه يف حذاء سيارة / صياغته وهو ميوت شهيدا 

تحــت  يدفنونــه  للســيارة /  األمامــي  الزجــاج  / خلــف 

عجــات ســيارة / والســيارة ال تــزال يف الشــارع / تنتظــر 

النــور األخــرض (العــذاري 1986: 113(.

وباملثــل، عــّر جــرا إبراهيــم، يف “صحــراء املنفى”، 

قائــا:  فلســطن  يف  وطنــه  إىل  الحنــن  شــعور  عــن 

“أرضنا هي الزمرد / ولكن يف صحراء املنفى / الربيع 

بعــد الربيــع / فقــط تهــدر الغبــار يف وجهنــا “(خــوري / 

ألجــار1975: 229(. يشــري جــرا إىل معانــاة الاجئــن 

الفلســطينين الذيــن يعيشــون يف املنفــى جاذبيــة إىل 

وطن فقدوه إىل األبد: “تذكرنا / بأعيننا املليئة بالغبار 

أبــداً يف تجوالنــا املهمــل “(خــوري /  تــرز  التــي ال   /

ألجــار 1975: 227(. جــرا يتضمــن صــوًرا للموســم وهــو 
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“لدينــا بلــد كام يتكلــم ويتكلــم حتــى أســتطيع أن أضــع 

الطريق عى حجر حجر / الكام حتى نعرف نهاية هذا 

الســفر”(العذاري1986: 142(.

وعــاوة عــى ذلــك، يف قصيــدة بعنــوان “خطــاب 

الهنــدي األحمــر”، التــي تــم جمعهــا يف بلــده مقتطفــات 

بــن  آدم مــن اثنــن مــن ادنــس، يرســم درويــش تشــبيه 

أجــروا  الذيــن  األصليــون،  واألمريكيــون  الفلســطينين 

عى العيش يف الشتات يف أرضهم. يتحدث درويش 

إىل املستعمرين عن أرضه مستخدماً بعض النصوص 

القرآنية مقابل النص املتشابه: “لديك إلهك / ولدينا 

لنــا / لديــك دينــك ولدينــا خاصتنــا / ال تدفــن إلهنــا / 

يف الكتــب التــي تدعــم إدعائــك لــألرض عــى األرض 

“(درويــش( عــام 2000: 132(. وتابــع: “لقــد جئــت مــن 

وراء البحار، عازمة عى الحرب، / ال تفعل قطع شجرة 

أسامئنا، / ال تحمي الخيول املشتعلة عر / مفتوحة 

سهول “(درويش 2000: 132(. يف السياق التاريخي 

نفســه، يربــط الشاعرخســارة فلســطن بســقوط غرناطــة 

بعــد هزميــة الغــزاة املســلمن / العــرب الذيــن مكثــوا 

يف إســبانيا ألكــر مــن ســبعة قــرون. كل مــن الكــوارث، 

وفقال الشاعر، أدى إىل املعاناة والشتات من جانب 

لــألمل  العــريب  التاريــخ  مــن  بالرغــم  العــريب.  الشــعب 

يف إســبانيا القدميــة، درويــش الــذي يقــارن فلســطن 

الشــهري  اإلســباين  بالشــاعر  نفســه  يعــرف  بإســبانيا، 

فيديريكو جارسيا لوركا: “املفاتيح ينتمي يل، وكذلك 

املــآذن واملصابيــح. / أنــا حتــى أنتمــي إىل نفــي / أنــا 

آدم مــن اثنــن ادنــس خــرس يل مرتــن / طــردين ببــطء. 

يقتلني ببطء / مع غارسيا لوركا / تحت شجرة الزيتون 

الخاصــة يب ”(درويــش: 154(.

يصبــح  أعــاه،  القصيــدة املذكــورة  بالتدقيــق يف 

مــن الواضــح أن الشــاعر الفلســطيني الذيــن يعيشــون 

يف املنفــى تحــت االحتــال اإلرسائيــي يجــرون عــى 

التــي  خلــق الشــعر يف ســياق مجموعــة مــن العوامــل 

تؤثــر براعــة عــى طبيعــة عملــه. وعــاوة عــى ذلــك، فإن 

موقــع الشــاعر الفلســطيني الــذي يعيــش يف الشــتات 

يقــدم لــه نظــرة خاصــة محيطــه االجتامعــي والســيايس. 

يــرى وجهــات النظــر مبوضوعيــة مــا يســمى بالثقافــات 

األرايض  يف  املناهضــة  واملســتعمرة  االســتعامرية 

الفلسطينية املحتلة. النتيجة هي صورة لعامل رمادي 

غامــض فيــه أهــوال غــري عقانيــة والتوتــرات املتناقضــة 

الفــرد  مــكان  بيانيــا  يصــف  الشــعر  هــذا  العمليــة.  يف 

يف الســياق االجتامعــي والثقــايف - النســيج متشــابكة 

ميــؤوس منهــا الذيــن يعيشــون يف فلســطن املحتلــة. 

مجموعــة  يف  عضــو  هــو  الفلســطيني  الشــاعر  ألن 

مضطهــدة، التــي حددتهــا ثقافــة األغلبيــة لصالــح ميــزة 

األخــري، و فحــوى إبداعــه يتعــارض مــع تعريــف األغلبيــة. 

هــذا يعنــي، عملــه،إذا كان املؤمنــن يف الحيــاة، يجــب 

تحــدي االفراضــات التفــوق الــذي دعــا إليــه الظاملــون 

(الصهاينــة(. كــام يعكــس الشــعر الفلســطيني خلفيــة 

ثقافيــة يختلــف جوهريـًـا، مــن نــواٍح عديــدة، عــن الثقافــة 

اإلرسائيلية املسيطرة. هذا يعكس هوية أمة مضطهدة 

ومهجــورة تناضــل مــن أجــل الكرامــة و رشف. عــاوة عــى 

ذلك، فإن الشاعر الفلسطيني، يف تحدي تعريفاتهم 

 / التعريفــات  هــذه  تصحيــح  اختيــار  ويف  الظاملــن 

تقريــر املصــري  الحــق يف  التاريخيــة  الصــور، اســتعادة 

وبالتــايل، ينظــر إىل عملــه، عــى مســتوى مــا، مــن قبــل 

مجموعــة مهيمنــة، إمــا ثوريــة أو داعيــة.

أعــامل  تــم استكشــاف موضــوع املنفــى يف  كــام 

بــارز. ســميح  آخــر شــاعر فلســطيني  القاســم،  ســميح 

القاسم يف “إرادة رجل ميوت يف املنفى” يشري اىل:

كن من رؤية دموعي
ت
مثل النار حىت أ�

زرة ي ليهت املب
ن

�

كن من رؤية جثة أختك
ت
حىت أ�

لسنة أجنبية
ئ
قلبه طا�ئ ممزق �ب

ئ النار حىت أرى نفىي أموت أ�ن

اثك الوحيد ي هي مري
�ت معا�ن



93  امل�ؤمتر الدويل  الأدب العربي يف فل�سطني 

ال ســيام عندمــا يضطــرون لانتقــال مــن مــكان واحــد يف 

املنفــى إىل آخــر. درويــش يصــور هــذه التجربــة املؤملــة 

جــواز  ظــام   / عــي  يتعرفــوا  الســفر”: “مل  يف”جــواز 

الســفر / قامــوا مبســح نغــامت الصــور الخاصــة يب / 

وضعــوا الجــرح يف املعــرض / للســياح الذيــن يحبــون 

جمــع الصــور “(العــذاري 1986: 125(.

من الواضح أن “ظام جواز السفر” يرجع إىل حقيقة 

أنهــا ليســت جــواز ســفر فلســطيني حقيقــي ولكــن وثيقــة 

ســفر تعطــى لاجئــن الفلســطينين الــدول املضيفــة. 

عــى عكــس الفلســطينين الذيــن يعيشــون يف الــدول 

العربيــة، محمــود درويــش لديــه جنســية إرسائيليــة وجواز 

سفر إرسائيي، عى الرغم من كونه عريب. ومع ذلك، 

يشــري الشــاعر إىل أن جــواز ســفره اإلرسائيــي قــد أزال 

الفلسطيني الهوية وأصبح تذكريًا بوطنية خرسها. هذا 

النفي من الهوية تؤدي إىل األمل والصدمة ألن الشاعر 

ال يريــد الغربــاء التعــرف عليــه إمــا كاجــئ أو إرسائيــي. 

درويــش يفخــر بفلســطيني الهويــة وكافيــة بالنســبة لــه أن 

“العوســج “ الفلســطيني والفلســطيني “أغــاين املطــر 

تعرفنــي” (العــذاري 1986: 125(.

عاوة عى ذلك، يف رحلة املنفى، ال يزال الشاعر 

يتذكــر “كل العيــون املظلمــة” شــعبه الخــاص، “جميــع 

حقول القمح”، “كل مناديل التلويح”، وجميع “ الطيور 

التي تبعت يدي إىل حواجز املطار البعيد ”(العذاري 

1986: 126(. كونــه “محروًمــا مــن اســم أو هويــة / يف 

عــى  (العــذاري126(،  يديــه”  بكلتــا  بهــا  أميــل  أرض 

أن  بعــد  يعيــش يف املنفــى  أن  الفلســطيني  الشــاعر 

و  “الســجون”  الوطــن يف  بتحويلــه  قــام املســتعمرون 

“القبــور”. يف منفــاه، الاجــئ الفلســطيني / الشــاعر 

يصبــح رمــزا للمعانــاة: “صــوت صــوت أيــوب اليــوم يف 

جميــع أنحــاء الجنــة” (العــذاري 126(. يعطــي التلميــح 

الكتايب / القرآين إىل العمل نظرة ثاقبة للفلسطينين 

املعانــاة، وربــط املحنــة الفلســطينية بالتاريــخ البــري 

اليهــود واألفارقــة  النــاس مثــل  لــألمل وغريهــا اضطهــد 

األمريكين. يف هذه املكثفة لحظات البؤس، ال يجد 

املتحــدث يف القصيــدة حاجــة لجــواز ســفره أو جنســية 

بلــد مضيــف ألن “قلــوب النــاس هــم جنســيتي / خــذ 

جــواز ســفري “(العــذاري 1986: 126(.

أنــه ال  درويــش  يقــول  األرض”،  عــن  يف “قصيــدة 

جــدوى مــن تغيــري الظــروف البائســة يف العــامل العــريب 

أكــر  “ال  الديكتاتوريــة:  األنظمــة  عليــه  تهيمــن  الــذي 

ماتــوا، كل  الذيــن  / كل  الســلطان  بوابــة  عــى  أحتــج 

احتضنتنــي،  لقــد   / اليــوم  بوابــة  عنــد  الذيــن ميوتــون 

الحنــن إىل  جعلــت منــي ســاحاً (2002(. يكشــف 

بلــده الحبيــب الــذي ضــاع بســبب املؤامــرات العربيــة 

العربية و الرفقان اإلمريايل: “آه جرحى املستعصية! / 

بادي ليست حقيبة / أنا لست مسافرا/ أنا الحبيب 

واألرض هــي الحبيــب (جيــويس 1987: 202(.

عــن  درويــش  يكشــف   ،”2 “مزمــور  يف  وهكــذا، 

حنينــه إىل وطنــه، فلســطن، “بلــد، يحــرض يف األغــاين 

يتوجــه وطنــه:   .)127  :1986 (العــذاري  واملذابــح” 

“ملاذا أقوم بتهريبك من املطار إىل املطار / مثل حر 

األفيــون / غــري املــريئ/ مرســل الســلي؟ “(العــذاري 

1986: 127(. يف الشــتات، يأخــذ الشــاعر آالم كبــرية 

بــن الخنجــر و الريــح  لتذكــر ذكريــات بلــد “محارصيــن 

”(العــذاري 1986: 127(.

يف  الشــاعر  الشــتات،  يف  الحيــاة  عــن  يتحــدث 

“الخيــول الصهيــل عنــد القــدم الجبــل “يشــري إىل تجربــة 

يقتــل  الشــهيد  يتحــول إىل” رحلــة فيــه  الــذي   exilic

الرحلــة،  شــهيًدا (العــذاري 1986: 140(. يف هــذه 

ولكننــا  غرينــا  مثــل  “الســفر  الفلســطينيون  الاجئــون 

نعــود إىل أي مــكان / نســافر يف عربــات مــن املزامــري، 

والنــوم يف خيــام األنبيــاء والخــروج مــن خطــاب الغجــر “ 

(العذاري 1986: 142( اإلشارة إىل “الخيام” والتشابه 

بــن الفلســطينيون والغجــر يف قصيــدة درويــش “نحــن 

التــرد  النــاس” داللــة عــى حالــة  مــن  نســافر كغرينــا 

واالغــراب الــذي مييــز حيــاة الاجئــون الفلســطينيون: 
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الــكاذب عــن طريــق البحــر / وارتــداء امللــح والتمــرد عــى 

كل مينــاء / قبــل أن متصنــا النســيان “، يكتــب درويــش 

(1986: 130 العــذاري(. يف نفــس القصيــدة، يســلط 

اضطــر  الفلســطينين.  معانــاة  عــى  الضــوء  درويــش 

الفلســطينيون ملغــادرة بلدهــم مرتــن، يف عــام 1948 

وعام 1967، بعد احتال جميع األرايض الفلسطينية. 

تعــرض  ولقــد   ،1982 عــام  الثالثــة يف  يف هجرتهــم 

الاجئــون الفلســطينيون يف لبنــان ملزيــد مــن املعانــاة: 

البحــر  أوه،   / أخــرى  هجــرة  خــذ  البحــر  يســتطيع  “ال 

ليــس لــه مــكان لنــا “. املتبقــي الاجئــون الفلســطينيون 

الذيــن نجــوا مــن إبــادة املخيــامت ومــن درويــش يدعــو 

“جيــل املجــزرة” (1986: 136 العــذاري( محكــوم عليــه 

بالتحــرك مــن منفــى إىل آخــر فقــط ليقتلــه: “كل أرض 

“(العــذاري  مشــنقة  متدليــة   / كغرفــة  إليهــا  أشــتاق 

.)136 :1986

حتى يف الدول العربية حيث يعيش الفلسطينيون 

يف املنفــى “طعــن الفــارس” أخ يف الصــدر “وهنــاك” 

تجعــل  أو   / يضحــك  لجعــل  فقــط  يــرك يل  حلمــي 

النــاس يضحكــون عــى شــخص يقــود حلــاًم مثــل جمــل 

يف ســوق عاهــرات(136(. يف املنفيــن، وتقــع يف 

البلــدان العربيــة املجــاورة، والفلســطيني وقــد تــم ذبــح 

الاجئــن مــن قبــل العــرب مثــل اللبنانيــن والســورين 

واألردنيــون، متامــاً كــام ذبحهــم الصهاينــة يف إرسائيــل: 

يقــول  أخــرى،  مجــزرة  إىل  مجــزرة  مــن  منــي  “نحــن 

درويش، (العذاري 1986: 138(. هكذا يعر درويش 

عــن تعاطفــه مــع الشــعب الفلســطيني ويعتــذر إىل مــا 

التــي  الفظائــع  لجميــع  الضحيــة”،   / “األرض  يســميه 

ارتكبــت ضــد الفلســطينين ووطنهــم.

رقــم 48”، يصــف محمــود درويــش  يف “الضحيــة 

تجربــة فلســطيني الجــئ يعيــش يف املنفــى يف لبنــان 

يصبــح رمــزا لجميــع الاجئــن الفلســطينين يف العــامل 

العريب. هؤالء الاجئن ال يخضعون فقط آلالم املنفى 

واالغــراب ولكــن أيضــا لخطــر الحــرب واإلبــادة الجامعيــة: 

“كان مســتلقيا عــى حجــر/ وجــدوا يف صــدره القمــر 

وفانوس الورد / وجدوا يف جيبه بضعة عمات معدنية 

/ صندوق للمباريات وترصيح سفر “(العذاري 1986: 

125(. كفلســطيني الاجــئ، الضحيــة، يف القصيــدة، 

نظــرا  ذلــك  مــن  وبــدال  مــن جــواز ســفر وطنــي  محــروم 

لوثيقــة ســفر مــن البلــد املضيــف. بعــد وفاتــه، “قبلتــه 

والدتــه / ورصخ ملــدة ســنة “ (العــذاري 1986: 125(. 

األم الفقــرية، يف القصيــدة، مثــل كل يشء األمهــات 

الفلســطينيات، مقدرة أن تشــهد موت و عذاب أبنائها 

أو  أيــدي الجنــود اإلرسائيليــن  البنــات، ســواء عــى  و 

يتــم التعامــل مــع الاجئــن  الــدول العربيــة حيــث  يف 

/ وذهــب إىل  أخــوه  “نشــأ  كأجانــب:  الفلســطينين 

املدينــة يبحــث عــن عمــل / تــم وضعــه يف الســجن / 

ألنــه مل يكــن لديــه ترصيــح ســفر / كان تحمــل صندوقــا 

للنفايــات يف الشــوارع”(العذاري 1986: 125(.

القصيدة، يعكس البؤس واإلنسانية ظروف أولئك 

هــذا  إذا كان  يعيشــون يف املنفــى، ال ســيام  الذيــن 

املنفــى هــو مخيــم لاجئــن، الغيتــو حيــث يضطــرون 

رقــم  “الضحيــة  القصيــدة،  عنــوان  لســنوات.  للبقــاء 

48”، يشــري إىل الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة عــام 1948 

والتــي أســفرت عــن احتــال معظمهــا املــدن والقــرى 

الفلسطينية والنزوح الدراماتيي لنصف الفلسطينين 

الناس الذين كانوا متناثرين يف مخيامت الاجئن يف 

البلــدان العربيــة املجــاورة مثــل لبنــان واألردن وســوريا 

الفلســطيني  الاجــئ  أن  درويــش  يذكرنــا  والعــراق. 

بــدأت املشــكلة يف عــام 1948، ومنــذ ذلــك الوقــت، 

واالغــراب  واملعانــاة  املجــازر  الفلســطينيو  تعــرض 

والنفــي واملــوت: “أطفــال بلــدي / هكــذا تــويف القمــر 

“(العــذاري 1986: 125(.

والفلســطينين، يف  املنفــى،  آالم  باإلضافــة إىل 

الشــتات، ويف املناطــق املحتلــة األقاليــم، تعــاين مــن 

فقدان الهوية. يعاين الشعب الفلسطيني ليس فقط 

من عمق أزمة الهوية ولكن أيضا من اإلهانة والسخرية، 
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والتعلــم  التشــدد  بســبب  الشــعراء  بعــض  انتقــاد  تــم 

الفلســطينيون مجــرد  الشــعراء  يكــن  ولكــن األكريــة مل 

مسلحن غاضبن، بل كانوا مبدعن لتقنيات جديدة 

والنــامذج. فخــورون بهويتهــم الشــعراء الفلســطينين - 

منــذ الســتينيات - كتبــوا لـــشعبهم يف لغتهــم الخاصــة 

وعــى طريقتهــم الخاصــة تصويــر تجربــة أمــة أجــرت عى 

العيــش يف املنفــى.

 إرشلك زطا ف لملجفسني وللياات 
ر لليا  للفررخسج :

األدب  ترقيــم  والشــتات،  املنفــى  موضــوع  إرشاك 

الفلســطيني، يســتحرض درويــش، يف “األرض تقــيض 

بنــا”، صــور الحنــن إىل وطنــه األم: “نحــن أمتنــى لــو كنــا 

لــو كانــت  مــرة أخــرى / أمتنــى  القمــح ومنــوت  نتنــاول 

أمنــا / أمنــا ســيكون رحيــم لنــا / أمتنــى لــو كنــا صــوًرا مــن 

األحجــار التــي تحملهــا أحامنــا املرايــا “(1987: 207 

تــم جمعهــا يف  التــي  جيــويس(. يف نفــس القصيــدة 

مختاراتــه قصائــد بعــد بــريوت، يقــول درويــش:

“األرض تقطرنا إىل آخر ممر ضيق، علينا أن نتشقق 

أنفسنا لتمرير،

األرض تضغط علينا.

لقــد رأينــا وجــوه أولئــك الذيــن ســيقتلون يدافعــون 

عــن الــروح إىل آخــر واحــد منــا.

بكينــا مبناســبة عيــد ميــاد أوالدهــم. لقــد رأينــا وجــوه 

هؤالء من ســريمي.

أطفالنــا مــن نوافــذ هــذا الفضــاء األخــري لنــا. املرايــا 

التــي نجمنــا

سوف لصق معا” (جيويس 1987: 207(.

مقدريــن  كانــوا  اليهــود،  مثــل  الفلســطينين،  ألن 

إىل  املنفــى  مــن  يتحركــون   – الشــتات  يف  للعيــش 

املنفــى - يتســاءل درويــش عــن موقــع مخيــم الاجئــن 

القــادم. ومــع ذلــك، فإنــه يكشــف عــن أن الجــرح النــازف 

مــن الاجئــن الفلســطينين ســوف تتفتــح يف حقــول 

الزيتــون. أشــجار 

القصائــد،  مــن  سلســلة  يف  ذلــك،  عــى  عــاوة 

الشــاعر الفلســطيني الشــهري محمــود درويــش، يصــور 

الــذي يعيــش يف املنفــى،  البائســة لشــعبه  األوضــاع 

يف بريوت، استكشاف مذابح الاجئن الفلسطينين 

لبنانيــة.  أهليــة  اإلنرنتحــرب  شــبكة  يف  املحارصيــن 

يــروي درويــش يف شــعره القصــة الكاملــة للفلســطينين 

الاجئــن  مخيــامت  اللبنــاين.  الشــتات  يف  يعانــون 

الفلســطينين الذيــن يعيشــون يف لبنــان لقــد تعــرض 

اإلرسائيــي  الجيــش  قبــل  مــن  وحــي  لهجــوم  لبنــان 

امليليشــيات  الجنــاح  اليمــن   – اللبنانيــن  وحلفائــه 

الفلســطينية  التحريــر  إخــاء منظمــة  بعــد  املســيحية. 

القــوات مــن لبنــان، خــال الغــزو االرسائيــي للبــاد يف 

عــام 1982، وتــم مهاجمــة مخيــامت الاجئــن الضعيفة 

وآالف مــن النســاء نــزع الســاح وتــم ذبــح األطفــال مــن 

املدعومــة  اللبنانيــة  املســيحية  امليليشــيات  قبــل 

مســؤولة  كانــت  امليليشــيات  النفــس  إرسائيــل.  مــن 

خــال  الفلســطينين  لاجئــن  الجامعــي  القتــل  عــن 

مذبحــة تــل الزعــر التــي وقعــت خــال الحــرب األهليــة 

الفلســطينين كانــت  اللبنانيــة. املخيــامت الاجئــن 

أيضا محارصة ألكر من ستة أشهر من قبل ميليشيات 

شــيعية مدعومــة مــن الجيــش الســوري، خالهــا مئــات 

مــن املنفيــن الاجئــن ماتــوا مــن الجــوع.

يف قصيــدة بعنــوان “تأمــات موجــزة عــى مدينــة 

قدمية وجميلة عى ساحل البحر األبيض املتوسط   “، 

اســتخدم درويــش صــورة البحــر كرمــز للنفــي فلســطيني. 

مــن  النازحــون  الفلســطينيون  الاجئــون  عــاش  لقــد 

وطنهــم يف املنفــى يف لبنــان منــذ عــام 1948. خــال 

واضطــر   ،1982 عــام  للبنــان  اإلرسائيــي  االجتيــاح 

مغــادرة مخيامتهــم يف  الفلســطينيون إىل  الاجئــون 

لبنان واالنتقال إىل مخيم جديد مكان املنفى: “علينا 

أن نغنــي لهزميــة البحــر يف داخلنــا / أو مــن أجــل موتنــا 
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ومدنهــم بعــد قيامة فلســطن.

يطــارد هــؤالء “أرسى مصــري”  الــذي  العــودة  حلــم 

شــمل  مل  صــورة  الشــعراء  يلخــص  املنفيــن  هــؤالء 

العائات واملحبن. يف فلسطن يتم تجسيد الشعر، 

موطــن الشــاعر الخــاص، قريــة، أو مدينــة كمــرأة خصبــة، 

أ عشــيقة جميلــة، حبيبــة، زوجــة، أو أم. جهــاز مجــازي 

الــذي يتاعــب بشــخصيات املؤنــث جــزًءا ال يتجــزأ مــن 

التقليد الشعري العريب. محمود درويش، عى سبيل 

مــن فلســطن”، يصــور موطنــه،  املثــال، يف “عاشــق 

فلســطن، كحبيــب بــريء وجميــل، وكأم وترمــل أرملــة 

فقدت زوجها يف املعركة من أجل الحرية واالستقال. 

الذيــن  الفلســطينيون،  الشــعراء  ذلــك،  عــى  عــاوة 

الخارجيــن،  أو  الداخليــن  املنفيــن  يف  يعيشــون 

كافحــوا لتأكيــد لهويــة العربيــة لوطنهــم وتخريــب الصــورة 

املعادية للفلسطينين إرهايب. جدير بالذكر أن واحدة 

مــن أكــر الطــرق التــي يدمــر فيهــا الفلســطينيون، الذيــن 

يعيشــون يف املنفــى ومخيــامت الاجئــن، وتقــدم يف 

الغــرب مــن خــال صــورة اإلرهــاب، صــورة منتــرة إىل 

حــد كبــري بحيــث يبــدو أنهــا تعكــس “جوهــر األفاطونيــة 

تقريبا متأصلة يف كل الفلسطينين واملسلمن “وفقا 

ملقالة ادوارد سعيد،” الهوية، النفي والعنف (سعيد 

.)52 :1988

العربيــة  الهويــة  عــى  لتأكيــد  ا إىل  فــة  باإلضا

لفلسطن، فإن هؤالء الشعراء يحاولون خلق معنى من 

عــامل متحلــل قائــم عــى األوهــام القوميــة. فهــم يعــرون 

عــن مشــاعرهم يف املنفــى يف القصائــد التــي تنتقــد 

الســلبية  املواقــف  اإلرسائيليــن  والهجــوم  السياســة 

الفلســطيني  الــرصاع  تجــاه  العربيــة  األنظمــة  لبعــض 

اإلرسائيي. مثل الشعراء األمريكين السود الراديكالين 

يف الستينات، الذين حلوا محلهم إشارة يف الطليعية 

األمريكيــة مــع تلــك الثــورة الســوداء والشــعراء العــرب، 

مثــل نــزار قبــاين (شــاعر الجنــس والشــذوذ الجنــي( 

السياســيون  الشــعراء  متشــدد  إىل  تحــول  وغريهــم، 

املثــال،  ســبيل  عــى  العــريب.  الحلــم  فشــل  بســبب 

القبــاين يف تنتقــد “املاحظــات الهامشــية يف كتــاب 

الهزميــة” أمــة تتكــون حربهــا “الطوائــف الرقيــة للباغــة 

ذبابــة ســوداء”  قــط  تقتــل  التــي مل  الكاذبــة  والبطولــة 

الشــعراء  القبــاين، كل  مثــل   .)96  :1987 (عصفــور 

الداخــل  الذيــن يعيشــون يف  الثوريــن  الفلســطينين 

أو أعــرب املنفــى الخارجــي عــن مشــاعرهم مــن خيبــة 

األمل بعد أن خرسوا بلدهم. نتيجة لحرب عام 1948، 

كان أكــر مــن 1.5 مليــون مواطــن فلســطيني مبعريــن 

يف جميــع أنحــاء العــامل العــريب للعيــش يف مخيــامت 

تــم إجبارهــم عــى  أكــر مــن ذلــك  الاجئــن الدامئــة. 

مغــادرة مدنهــم وقراهــم يف شــامل فلســطن والعيــش 

فيهــا مخيــامت الاجئــن يف غــزة والضفــة الغربيــة. مــا 

تبقــى مــن الفلســطينين مقــدر أن يعيــش يف املنفــى 

خــارج العــامل العــريب أو كأقليــة داخــل دولــة إرسائيــل. 

يف منفاهــم اإلرسائيــي، كان الفلســطينيون معزولــن 

عــن جذورهــم الثقافيــة وكانــوا التعامــل مــع املواطنــن 

مــن الدرجــة الثانيــة.

املفهــوم الفلســطيني للعيــش يف املنفــى (األرض 

الحــرام( ســواء داخــل أو خــارج وصلــت أرضهــم تتويجــا 

خــال الســتينات. يف الواقــع، كانــت الســتينيات فــرة 

حاســمة ليــس فقــط للفلســطينين الذيــن يعيشــون يف 

مخيــامت الاجئــن تحــت االحتــال اإلرسائيــي ولكــن 

والنفــي  الشــتات  يف  يعيشــون  الذيــن  أولئــك  أيضــا 

الخارجــي. مل يعــر الفلســطينيون فقــط عــن احتجاجهــم 

أيضــا رصخــت يف قصائدهــم.  ولكــن  الشــوارع  عــى 

بعــد  مــا  عــرص  كان  منــذ  الفلســطيني  املنفــى  شــعر 

يف  يحــدث  كان  ملــا  انعكاســا   1948 عــام  الحــرب 

املجــال االجتامعــي والســيايس الســاحة. تــم اســتخدام 

الشــعر كعامــل وســاح يف معركــة الحريــة و اســتقال. 

قبــل  مــن  اقراحهــا  تــم  التــي  كل اإلحباطــات واملــرارة 

الشــعراء الفلســطينين يف وقــت ســابق قــد اندلعــت 

الســتينات.  احتجــاج غاضــب رصيــح خاصــة يف  يف 
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أنظمــة  بظهــور  الجزائــر  ارتبطــت  و  والعــراق  وســوريا 

دكتاتوريــة ارتكــب العديــد مــن الفظائــع ضــد شــعوبهم 

وأماكــن املنفيــن.  البلــدان إىل ســجون  هــذه  تحــول 

بســبب عــدم وجــود الدميقراطيــة والحريــة.

وعاوة عى ذلك، فإن املأســاة الفلســطينية التي 

بعــد حــرب  الفلســطينيون  الاجئــون  أدت إىل هجــرة 

العــرب وإرسائيــل تعميــق جــروح  بــن  1948 و 1967 

املنفى يف النفس العربية. الخافات بن الحكومات 

العربيــة حــول مشــكلة الاجئــن الفلســطينين خلقــت 

حالــة مــن الغضــب ودفعــت إىل الفحــص الــذايت عــى 

نطــاق واســع واالســتجواب يف البلــدان العربيــة. العــرب 

نشــعر بخيبة أمل ألن األنظمة الثورية الجديدة فشــلت 

يف تحقيــق أهدافهاحلــم الوحــدة واالزدهــار. بــدال مــن 

العربيــة  الكثــري أنشــأت األنظمــة  أعــداء األمــة،  محاربــة 

قــوات رشطــة هائلــة وجهــاز قمعــي قمــع مواطنيهــم. تــم 

هزميــة جيــوش هــذه األنظمــة بشــكل مخــز الحــروب مــع 

إرسائيل، وأدرك العديد من العرب أن الوقت قد حان 

لهــم للتخــي عــن مــا الشــاعر العراقــي، بولنــد الحيدري، 

يف “رحلــة الرســائل الصفــراء”، يدعــو “نــوم طويــل مــن 

العربيــة يف  الهزائــم  التاريــخ “(عصفــور 1987: 82(. 

الحكومــات  صعــود  كــام  كذلــك   ،1967 و   1948

يف  العــريب  الشــعب  تركــت  العربيــة،  الديكتاتوريــة 

حالــة صدمــة و أصبحــوا يشــككون يف صحــة نظمهــم 

االجتامعيــة والسياســية.

الجديــدة، وال ســيام  السياســية  الحقائــق  بســبب 

تقســيم فلســطن،خلق إرسائيــل، وظهــور أنظمــة عربيــة 

الشــعراء  فئــات  رئيســيان ميكــن وصــف  قمعيــة وهــام 

العــرب بأنهــا “الكتابــة يف املنفــى”. الفئــة األوىل يضــم 

الشــعراء الذيــن كانــوا مــن األقليــات العرقيــة والدينيــة 

الذيــن يعيشــون يف مختلــف الــدول العربيــة أو ممثــي 

جامعــات املعارضــة السياســية. الفئــة الثانيــة يشــكل 

الشــعراء الفلســطينين، ســواء الذيــن يعيشــون تحــت 

االحتــال اإلرسائيــي وأولئــك الذيــن اضطــروا ملغــادرة 

الفئــة إىل مجموعتــن  هــذه  تقســيم  بادهــم. ميكــن 

فرعيتــن. األول يشــمل شــعراء مثــل محمــود درويــش، 

تحــت  عاشــوا  الذيــن  زيــاد  وتوفيــق  القاســم  ســميح 

الشــعر  االحتــال اإلرسائيــي والذيــن يشــكلون جوهــر 

هــذه  تكريــس  تــم  والثــورة.  املنفــى  يف  الفلســطيني 

“الشــعر  يســمى  مــا  لكتابــة  الشــعراء  مــن  املجموعــة 

مــن  الرغــم  منــذ1960. عــى  للمقاومــة”  الفلســطيني 

الرقابــة، حظــر الكتــب، الســجن، التعذيــب، واالغتيــال، 

الفلسطيني نجح شعراء املقاومة يف مواصلة إنتاجهم 

الشــعري، وقصائدهــم تــم تهريبهــا إىل كل بيــت عــريب.

تضم املجموعة الفرعية الثانية شعراء فلسطينين 

الديــن املنايــرة  توفيــق صايــغ وعــز  نــارص،  كــامل  مثــل 

وفــدوى طوقــان وغريهــم ممــن غــادروا بلــد بعــد الهجــرة 

الثانيــة بعــد الحــرب العربيــة اإلرسائيليــة يف عــام 1967، 

وهزميــة الجيــوش العربيــة، احتــال القــدس الرقيــة، 

الضفــة الغربيــة، الجوالمنرتفعــات صحــراء ســيناء. ومــع 

ذلك، فإن الشعراء الفلسطينين، سواء كانوا يعيشون 

يف الداخــل أو خــارج بادهــم، قــادرون عــى املشــاركة 

العــريب.  العــامل  الحداثيــة يف  الشــعرية  التقاليــد  يف 

ينقلــون صــوت غاضــب مــن الاجئــن الذيــن يعيشــون 

عــاىن  لقــد  مؤرقــة.  كلــامت  خــال  مــن  املنفــى  يف 

الجســدي  مــن  املنفــى  يف  الفلســطينيون  الشــعراء 

املــوت،  ملــون مبشــاعر  وشــعرها  نفســيا،  واملــادي 

واملأســاة، والهزميــة. ومــع ذلــك، فهــم ليســوا عرضــة 

لليــأس أو اإلحبــاط أو اإلحبــاط.

هــذه الشــعراء، الذيــن يعيشــون إمــا يف املنفــى أو 

يف الســجون، مل يفقــدوا األمــل يف أن يكــون لهــم وطــن 

خاصة بهم. هذا الحلم يتكرر يف شعرهم وهم يتحدثون 

عن األمل ومعاناة العيش يف املنفى. انها تعكس هذا 

الشــعور مــن األمل واســتخدام الشــعر باعتبــاره وســائل 

ملواجهة كوارثهم الشخصية والوطنية. هؤالء الشعراء، 

الذيــن ينتمــون إىل مجتمــع املســتضعفن، لديهــم أمــل 

قوي بأنهم سيحققون ذات يوم حلم العودة إىل قراهم 
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بالنفــي. عــى ســبيل املثــال، الشــاعر اليمنــي العظيــم 

عبد الله الرادوين، يف “من املنفى إىل املنفى” يعر 

عن إحباطه يف الوطن يهيمن عليها الطغيان وتحكمها 

أنظمــة ديكتاتوريــة / متجانســة:

“يتم تسليم بلدي من طاغية واحد

إىل الثاين، طاغية أسوأ.

من سجن إىل آخرمن منفى إىل آخر.

انها مستعمرة من قبل املاحظ الغازي والخفي.

 ســلمت مــن قبــل وحــش واحــد إىل اثنينمثــل جمــل 

نحــل “ (جيــويس 1987: 15)

يأســف الشــاعر اليمنــي لوطــن غــارق يف هزائــم متكــررة 

وتطاردهم مشاعر عميقة من االغراب والنفي. وهكذا، 

فــإن الشــاعر العراقــي عبــد الوهــاب البيــايت يســتحوذ 

عى روح املنفى مييز الشــعر العراقي الحديث الذي 

يعكس محنة املثقفن العراقين العيش خارج بلدهم 

بســبب وحشــية األنظمــة العراقيــة يف مرحلــة مــا بعــد 

الحــرب العامليــة الثانيــة عــرص:

 “ونحن من املنفى إىل املنفى 

ومن الباب إىل الباب

يذبل مثل زنبق يف الغبار

نحن يا قمر منوت

 غاب قطارنا عن األبدية “ 

(خوري / ألجار 1975: 111(.

بعنــوان  مقــال  بورومــا، يف  إيــان  متصــل،  ســياق  يف 

الخياليــة  الجــروح:  واقعــي”  غــري  الحقيقيــة،  “الجــروح 

يجــادل: املنفــى، 

“املنفــى كمجــاز مل يبــدأ مــع اليهــود يف الشــتات. 

أول قصــة املنفــى يف تقليدنــا هــو قصــة آدم وحــواء. 

مــن جنــة  كيــف نفرسقصــة طردهــم  عــن  النظــر  بغــض 

عــدن - الخطيئــة األصليــة أم ال - قــد نكــون متأكديــن مــن 

يشء واحــد: ال توجــد طريقــة للعــودة إىل الجنــة. بعــد 

ذلــك لدغــة قاتلــة مــن التفــاح، وعــاد إىل الــراءة النقــي 

إىل األبد. ال املنفى من آدم وحواء هو عامة النضج، 

ونتيجــة للنمــو فــوق. ال يســتطيع أحــد أن يتذكــر ســوى 

حالــة الــراءة الطفوليــة يف خيالــه. ومــن هــذا النــوع مــن 

املنفــى ظهــر قــدر كبــري مــن األدب. “(بورومــا2001: 3)

وسواء كانت مرتبطة باليهود أو السقوط من عدن، 

أو  إجباريــة  أنهــا  إليهــا عــى  يُنظــر  يكــون املنفــى  فقــد 

مفروضة ذاتيًا عى االبتعاد عن الوطن. هكذا، املنفى 

يصبح داللة ليس فقط من العيش خارج مكان املنشأ 

األصــي ولكــن أيضــا مــن الحالــة الداخليــة الناجمــة عــن 

هذا الغياب الجسدي. يف نفس الوقت، قد املنفى 

الوجــودي  أو  الفكــري  أو  الروحــي  الــرط  أيضايوضــح 

الحرصي لشخص ما الذي ينفر من املجتمع املحيط. 

الروحيــة  أو  الوجوديــة  أو  املنفــى جســديا  كان  ســواء 

للشــعراء  إلهــام  دامئــا مصــدر  كان  فقــد  الفكريــة،  أو 

والكتاب. كام يجادل بوروما، فإن تجربة املنفى أثارت 

قــدرا كبــريا مــن األدب الــذي يتميــز “باملعرفــة الحزينــة 

التــي ال ميكننــا أبــدا العــودة إليهــا عــدن”)3(.

الفكــرة  مبثابــة  املنفــى  موضــوع  كان  تاريخيــاً، 

قبــل  مــا  عــرص  مــن  العــريب  الشــعر  يف  األساســية 

اإلســام حتــى العــرص الحديــث. عــى ســبيل املثــال، 

القــرن العريــن، استكشــف  أوائــل العريــن يف  يف 

الشــاعر املــرصي أحمــد شــوقي، املعــروف باســم “أمــري 

اســتبدال  تــم  الشــعراء” موضــوع املنفــى يف شــعره. 

بصــور  األندلــي  للمنفــى  الرومانســية  صــورة شــوقي 

جديــدة يف بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة الشــعر، بعــد 

التغــريات السياســية واالجتامعيــة الرئيســية يف العــامل 

العريب. عى سبيل املثال، ظهور القومية العربية كرد 

فعــل ضــد األوروبيــن االســتعامر والصهيونيــة والثــورات 

الاحقــة التــي اندلعــت يف العديــد مــن الــدول العربيــة 

كانــت الــدول مــن بــن التغيــريات الجذريــة التــي أثــرت 

بشكل كبري عى الشعب العريب. االثورات املناهضة 

لاســتعامر واملعاديــة للصهيونيــة يف دول مثــل مــرص 
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روايات ال�ستات يف ال�سعر العربي الفل�سطيني

حممد جريج ابن عبد الكرمي
ماتم كز ودكيدل، كتفرم

امللخص

الورقــة تؤكــد عــى مواقــف شــعراء الفلســطن أو العــرب حــواىل قضايــا املنفــى والهويــة ال يتجــزأ مــن تجربتهــم 

الصادمة من الشتات والنزوح. من السياق التاريخية وضمن معامل النظرية االستعامرية ما بعد االستعامرية، 

تدافــع الورقــة عــن منظــور نقــدي جديــد يستكشــف جدليــة املنفــى والهويــة الفلســطينية أو العربيــة الشــعر مــن 

أجــل القــول بــأن املنفــى، يف األدب العاملــي املعــارص، يصبــح داللــة ليــس فقــط مــن الذيــن يعيشــون خــارج 

وطنهــم ولكــن أيًضــا بســبب الحالــة التــي تســببها هــذه الحالــة البدنيــة غيــاب. تهــدف إىل الوصــول إىل حالــة مــن 

املصالحة بدال من الرصاع، واألصوات الشعرية، تحليلها يف ورقة، تعكس شعورا بالحنن واالرتباط العاطفي 

تجــاه وطنهــم. وتقــول الصحيفــة إن فلســطن بالنســبة للشــعراء الفلســطينين ليســت جنــة أو يوتوبيــا مثاليــة 

موجــودة فقــط يف شــعرها وخيالهــا ولكــن واقــع جغــرايف للمحارصيــن يف األوســاط القوميــة والدينيــة واملتجــذرة 

يف مســارات التاريــخ االســتعامري وسياســات القــوة الشــيطانية.

الكلامت الرئيسية: الشتات، املنفي، الشعر، الفلسطن

الداق

األنــام  أجــاز  الرحيــم، حمــدا ملــن  الرحــامن  اللــه  بســم 

يف تحقيــق املعلوقــات، وأمرهــم بالتعلــم املنقــوالت، 

والصاة والسام عى من أفصح منا وأبلع علينا وعى 

آلــه وصحبــه قــدوة األمــة وســند األمئــة.

الكلــامت موجــزة،  هــذه  عــى مطلعــة  ومــن دوام 

كانــت لهــا بصــارة ىف حقائــق األموروهدايــة إىل حســن 

التدبــري ونــال بهــا أفضــل غايــا وأكمــل نهايــه،

التفــكك  تــؤدي إىل  التــي  الكــوارث  لتاريــخ  نتيجــة 

الروحــي وخيبــة األمــل الوجوديــة، تقليــد املنفــى، مثــال 

األدب  يف  بعمــق  هومتجــذرة  الحديثــة،  للحضــارة 

تبــدأ  اســتعارة مل  كــام  اليهــودي. ومــع ذلــك املنفــى 

للمنفــى هــي  القصــة األوىل  لكــن  اليهــودي  الشــتات 

العــريب  الشــعر  ذلــك،  عــى  آدم وحواء.عــاوة  قصــة 

بشــعور مكثــف  أيضــا  يتميــز  الفلســطيني املعــارص   /
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وكان الشــاعر الكبــري محمــود درويــش خاطــب “أبــو 

سلمى”، ذات مرة قائا: أنت الجذع الذي نبتت عليه 

أغانينــا، نحــن امتــدادك وامتــداد أخويــك اللذيــن ذهبــا 

إبراهيــم وعبــد الرحيــم الــذي قاتــل بالكلمــة والجســد، 

ال لســنا لقطــاء إىل هــذا الحــد. إننــا أبناؤكــم لقــد كنــت 

شــاعر املقاومــة قبــل اكتشــاف النقــاد لهــذا التعبــري29.

وتقديــرا أليب ســلمى، الــذي كافــح مــن أجــل قضيــة 

امللتهبــة  بالكلمــة  قــرن،  نصــف  مــن  أكــر  فلســطن، 

املحرضة عى الفعل الثوري، وباملوقف امللتزم وطنياً 

وقوميــاً وأمميــاً منحــه اتحــاد كتــاب آســيا وإفريقيــا، ســنة 

1978، جائزة اللوتس السنوية لآلداب، التي ال يفوز بها 

ســوى كبار املبدعن من الكتاب والشــعراء املناضلن 

العامليــن. ويف 1978/12/1 أقامــت منظمــة التحريــر 

الثــورة  قــادة  أمــة  بــريوت،  لــه يف  الفلســطينية احتفــاالً 

ورجاالتهــا، وشــعراء األمــة العربيــة وكتابهــا، وقــال فيهــم 

يــارس عرفــات القائــد العــام لقــوات الثــورة الفلســطينية 

وهــو يعانــق أبــا ســلمى: “أخــي وأســتاذي ومعلمــي أبــو 

سلمى، يوم تكرميك هذا إمنا هو تكريم لفلسطن من 

خالــك، فلســطن الخنــدق األمامــي لألمــة العربيــة”. 

أبــا ســلمى، أعطنــي يــدك  وقــال محمــود درويــش: “يــا 

ألرى البيــدر الــذي كنــت ألعــب فيــه قبــل ثاثــن ســنة. 

حولك اآلن جيل مل يلمس من فلسطن إال يدك، ومع 

ذلــك فانــه أكــر قــدرة عــى إعــادة تكوينهــا بــأدوات اللحــم 

والــدم. فلســطن تــأيت وتذهــب، ولكــن فلســطيننا باقيــة 

يف العقيــدة التــي يربهــا طفــل ولــد الســاعة يف مخيــم 

أو قــرب ســجن فأسســت بــه ذاكــرة صافيــة … ومــن دمنــا 

إىل دمنــا حــدود األرض، ويف الثــورة يعــرف كيــف يحــول 

الكلــامت إىل خطــوات فيبنــي وطنــه الخــاص املنتقــى 

حجراً عى حجر … وهكذا تحلم القصيدة – الوطن”30.

إوعاااته لللس ق

الشــاعر عبــد الكريــم الكرمــي تــرك وراءه أثــرا عظيــام مــن 

األشــعار املؤثــرة، خاصــة يف حــب الوطــن الفلســطيني 

واملقاومــة ضــد االحتــال ومــع هــذا كلــه لــه إســهامات 

يف النــر أيضــا.

0 اؤلفاته ر لليا 

من مجموعة أشــعاره “ديوان املرد “هو مجموعة 

يبــدأ بقصيــدة املــرد، ويــي بعدهــا عــدة  القصائــد 

هــذه  القصائــد يف عناويــن مختلفــة31، صــدرت  مــن 

 “ بــادي  أغنيــات  1963م،”ديــوان  عــام  املجموعــة 

1959م،  عــام  صــدرت  شــعريّة  مجموعــة  أيضــا  هــي 

للّصغــار صــدرت  “أغــاين األطفــال” مجموعــة شــعريّة 

عــام 1964م، ديــوان “مــن فلســطن ريشــتي” مجموعــة 

شعرية صدرت عام 1971م ونرت هذه املجموعات 

العــودة يف  عــن دار  ديــوان: (أيب ســلمى(  أيضــا يف 

بــريوت عــام 1978م.

0 اؤلفاته ر للجر

عــرب  أيضــا فمنهــا “كفــاح  النــر  ولــه مؤلفــات يف 

الكرمــي  فلســطن” صــدر عــام 1964م، أحمــد شــاكر 

صــدر عــام 1964م، الشــيخ ســعيد الكرمــي، صــدر عــام 

1973م، وله مرسحية باسم “الثورة”، ومقاالت عديدة 

أصــدرت يف الجرائــد املختلفــة.

شــارك أبــو ســلمى يف تأســيس الجمعيــات األدبيــة 

وكان لــه نشــاط يف الصحافــة وكان ينــر يف املجــات 

املرصيــة مثــل مجلــة األهــرام والرســالة ويف الصحــف 

الفلســطينية والعربيــة. ويشــارك يف جميــع الفعاليــات 

املختلفــة فهــو يلقــي قصائــده يف املدرســة الوطنيــة 

العليا للبنات يف بيت لحم عام 1938، ويؤبن الشاعر 

تأبــن ألمــري  مطلــق عبــد الخالــق، ويشــارك يف حفــل 

الشعراء شوقي يف مدرسة النجاح اال انوية يف نابلس 

ويذهب إىل لبنان للمشاركة يف تأبن عمر الفاخوري. 

ونتيجــة لتفاعلــه مــع أحــداث وطنــه وأعــام أمتــه أقيمــت 

لــه حفــات التكريــم32.

قــام هــذا األديــب الكبــري مــع فلســطن عــى الرغــم 

مــن أنــه كان يعيــش أحيانــا يف بعيــد مــن مســقط رأســه، 
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هــذه هــي القصيــدة “أتههاــك أاــر” ان أ ذب وأ ق 

شــا ه للاطجــ  مدأاا لليــا   اكذل:

كرش ــا حاربت من أجلك أحببتك أ
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أبــو ســلمى فلســطن حبّــه  الشــاعر  يجعــل  هكــذا 

األعمــق واألكــر، ال يوازيــه حــّب آخــر يف الّدهــر، شــأنه 

شــأن شــعراء فلســطن يف ذلــك، وال يتصــور امــرؤ فــوق 

كوكبنــا هــذا أن هنــاك شــعباً أحــّب وطنــه، وذاب وجــداً 

فيــه، واعتنقــه عقيــدًة وانتــامًء وترابــاً. فــإن املــرء ليصــاب 

بأشد حاالت اإلعجاب والحرية، حن يقف وجها لوجه 

أمام شاعر أصيل يف مثل قامة أيب سلمى، ملا قدمه 

ليــذوب شــعرا يف  وإنــه  عــن وطنــه وشــعبه  مــن دفــاع 

حبهام، يف وقت مل يكن فيه مدارس تعلم الوطنية أو 

الوالء للوطن. فشعره يحفل بأروع اللوحات الفنية التي 

تحــي وتحــايك عبــق ربــوع الوطــن، كان الوطــن يجــري 

يف عــروق شــاعرنا مجــرى الــدم، مــام جعلــه منوذجــا يف 

االنتــامء والــوالء الوطنــي! وهــو القائــل:

ــــــو ــــــف أغف ــــــة: كي نُ احلبيب ــــــطني فلس

ــذاِب ــ ــ  الع
ُ

ــاف ــ ــ َّ أطي
ي
ــىن ــ ــ ي عي

ن
و�

يف  الخطيــب  حســام  د.  فيــه  يقولــه  مــا  وحســبُه 

تقدميه لكتاب (أبو سلمى، حياته وشعره لغادة أحمد 
بيلتــو(: إنــه كان رجــا يف أمــة وأمــة يف رجــل!26

لمللاواق ضد لكتانل

أبــو ســلمى هــو أحــد أبــرز شــعراء املقاومــة الفلســطينية 

يف القرن العرين، الذين امتألت أشعارهم باألمل يف 

اســتعادة فلســطن وتحريرها، والعودة إليها وتعمريها. 

كان أبو سلمى شديد املقاومة ضد االحتال، وأجرى 

قلمــه شــعرا ونــرا ضــد االســتعامر. حــن انبثــق منظمــة 

أول  أبــو ســلمى عضــوا يف  الفلســطينية كان  التحريــر 

مؤمتــر لهــا27 وشــجع للمقاومــة ضــد االحتــال.

بعد أن عاد من دمشق إىل فلسطن، فعن معلامً 

يف املدرســة العمريــة والرشــيدية يف القــدس. ولكــن 

ســلطات االنتــداب أقالتــه مــن ســلك التعليــم ألنــه نــر 

قصيــدة عنوانهــا “جبــل املكــر يــا فلســطن”، يف مجلــة 

الرســالة املرصيــة، هاجــم فيهــا الســلطات الريطانيــة، 

وشبه قرص املندوب السامي بسجن الباستيل، ومنها 

هــذه األبيــات:

ي 
ــــــــىت اهــــــــدة اثب ن املب ــــــــه فلســــــــطني اي

ــــا ــ ــــون وبي ــ ــــه يك ــ ــــم مرتع ــ فالظ

ــــــردى  ــــــات ال ــــــووا أعن ــــــوك ل ــــــا مه بن ه

ــــــا ــــــك بدي ــــــون عن ض ــــــوك ال �ي وأت
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ــــــــب، اك ــــــــون إل اللهي احف ن يرت

ظمــــأى، وقــــد عــــدوا اللهيــــب النيــــا

ي الورى
ن
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�

 منــــذ غــــدوت قتيــــا
ً
أصبحــــت حيــــا

ــــــــا  ن قناتن ــــــــني ــــــــن تل ، ل ــــــــرب ــــــــل املك جب
ــــــدم فوقــــــك “الباســــــتيا”28 حــــــىت �ن
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أن  منــذ  الفلســطينية  القضيــة  أبــو ســلمى  واكــب 

عــاد إىل فلســطن بعــد انتهــاء دراســته. جمعــت بينــه 

وبــن الشــاعر الكبــري إبراهيــم طوقــان صداقــة حميمــة، 

وهــو (طوقــان( يف  أنــا  نفســه: “رسنــا  هــو  عنهــا  قــال 

بــات  والشــعر”، وهكــذا  الحيــاة  الطريــق، طريــق  هــذا 

جــزءاً مــن تاريــخ فلســطن. وقــد حــرض يف شــعره عــى 

وهــم  ســقطوا  الذيــن  الشــهداء  ورىث  املســتعمرين، 

يقارعــون االســتعامر والصهيونيــة، ووضــع أملــه كلــه يف 

العــريب: الشــعب 

ــــــــش  مك التفتي ــــــــدون حمــــــــا هــــــــل ت�ش

يــــــــــد د حلب ا لعــــــــــر  ا ي 
ن

�

ــام”  ــ ــ ــ ــ ــروا “القس ــ ــ ــ ــ ــوا انظ ــ ــ ــ ــ قوم

ــــــــــرود ــــــــــوق ال ــــــــــوره ف ق ن ــــــــــ�ش ي

ــن  ــ ــ ــ ــ ــا وم ــ ــ ــ ــ ــو� إل الدني ــ ــ ــ ــ ي

لــــــــــود حلن ا ر  �ا
ئ
�ب ــــــــــا  ف�ي

ــــــــــمت  ــــــــــرب أن ــــــــــه شــــــــــعوب الع اي

ــد ــ ــ ــ ــ ــل الوحي ــ ــ ــ ــ م
ئ
ــث اال ــ ــ ــ ــ مبع

ــى،  ــ ــ ــ ــ ــزون احل ــ ــ ــ ــ ــن يع ــ ــ ــ ــ �ي م
ثــــــــــوروا عــــــــــى الظــــــــــم املبيــــــــــد18

امتزج نضال أيب سلمى الوطني العارم بإدراك واع 

للواقع االجتامعي والرصاع الذي يدور فيه، فانحاز إىل 

جانب القوى الثورية يف املجتمع العريب الفلسطيني، 

ربطــاً  والقومــي واألممــي  الوطنــي  النضــال  بــن  وربــط 

محكــامً ضمــن نظريــة اجتامعيــة واقتصاديــة وسياســية 

أمــل املســتقبل وبناتــه،  شــاملة. وتوجــه إىل األطفــال 

والوطــن، وخصهــم  الطبيعــة  عــن  لهــم  وغنــى  فأنشــد 

بديــوان شــعري كامــل19.

الشــهرية فلســطن يف مجمــوع  وتصــدر قصيدتــه 

ديوانــه وهــي أشــهر مــا كتــب مــن األشــعار وأعــى وأعــز مــا 

قــال يف الشــعر الوطنــي، وجــاء يف مطلعهــا:

ن  �ي ــا�ئ ــ ــ ــ ــم الث ــ ــ ــ ن �ي ح ــطني ــ ــ ــ “فلس
ن ــد�ي ــ ــ ال ــن احلن ــ ــ ، �ي وط ن ــطني ــ ــ فلس

رج 
ئ
ي عــــــــىي افــــــــق اال

ّ
أطــــــــى

ن ــني ــ ــ ــذا الدّراع ــ ــ ــرة بش ــ ــ
ّ
وان معط

بــــــــوات  ي عــــــــى ر وســــــــري
20”... ن هاد الســنني ب نحة �ب الزمــان حمب

إنــه معتــز بوطنــه الجميــل الــذي تغــار منــه جنــان الخلــد 

وهــو يفاخــر الدنيــا بــه

ـــه  ـــ ــ ـــد في ـــ ــ ل ـــار احلن ـــ ــ ــــــن يغ ـــا وطــ ـــ ــ لن

لــــــود احلن ــــــه درج  أد�ي وفــــــوق 

ــا ــ ــ ــ ــى الدني ــ ــ ــ ــه ع ــ ــ ــ ــدل ب ــ ــ ــ ن
ود21 ــــــرب ــــــه ال ــــا من ــ ــــــى أعطافن ع

ولســيطرة حــب بــاده عليــه فإنــه ال يــري جــامال كجــامل 

وطنــه بــل ال جــامل مــن غــري فلســطن الجميلــة حيــث 

قــال:

ن إذا مل ي العاملــــــــنب
ن

أي حســــــــر �
ــــــادي22 ــــــات ب ــــــل الفجرأغني م �ي

القــراء أحيانــا مفكريــن  الفلســطينيون  الشــعراء  يجعــل 

عــن أحوالهــم املؤملــة وأحيانــا يشــجعون للقيــام ضــد 

الفلســطينية  األجيــال  وامللــامت،  املصائــب  جميــع 

التي رضعت حليب حّب األرض، مع حليب األمومة، 

وشــبّت عــى هديــل الشــعر الوطنــّي وهديــره، واســتطاع 

رائــع  تواصــل  جــرس  يبنــوا  أن  الفلســطينيون  الشــعراء 

بينهــم وشــعرهم مــن ناحيــة، وأبنــاء وطنهــم حيثــام كانــوا 

وتواجــدوا، مــن ناحيــة أخــرى، وكــم أبدعــت فلســطن 

شــعراء ســتظل أصواتهــم نــدى الــّروح، وعذوبــة املغنــى، 

ونــداوة الكلمــة التــي يســحرنا ســحر بيانهــا، ووقفــة اليــوم 

عند شاعر فلسطن، وزيتونة هضابها التي متّد جناحي 
مغناتهــا الخالــدة بــن مــرق الشــمس، ومغربهــا...23
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يف الغــزل، إذ ليــس مثــة مــا يشــغل القلــوب الغضــة غــري 

شعر الحب. ويقول املرحوم إحسان عباس: لو حرصنا 

نظرنا يف شعر أيب سلمى قبل النكبة، لوجدناه ينقسم 

إىل قســمن: شــعره يف فلســطن وشــعره يف املــرأة 

الــذي ميــد  النبــع  الغزليــة  الغــزل. كانــت قصائــده  أي 

قصائــده الوطنيــة بدفــق حيــوي، وقــد مــزج أبــو ســلمى 

يف شــعره الغــزيل بــن الكاســيكية والرومانســية. وهــو، 

إىل ذلك، شــاعر محافظ ومتمســك بالغرض الشــعري 
مرتبــط بقضيتــه.13

تغــزل  التــي  الغــزل فتلــك  أمــا أجمــل قصائــده يف 

فيهــا مبحبوبتــه وعنوانهــا (ذات الخــال( والتــي مطلعهــا:

ــــــــــــــــاِل  احلن
َ
ــــــــــــــــة بَّ أال �ي ر

14
ــــــوالي ـــ ـــ ــــــجيك أحــــ ـــ ـــ شــــ

ُ
ـــا ت ـــ ـــ ـــ أمــــ

وســواها كثــري مــن تلــك القصائــد التــي خــّص بهــا أبــو 

سلمى ذات الخال، وبها ذكريات من الشاطئ الغريب 

يف عــكا، وتــل الزهــور قــرب الشــاطئ الغــريب حيــث يقــع 

(الشــاطئ  جــاء يف قصيدتــه  ومــام  املحبوبــة.  بيــت 

الغــريب( ويشــري الشــاعر يف تعليقــه بخــط يــده إىل أن 

الشــاطئ الغــريب يف عــكا، وأن القصيــدة يف محبوبتــه 

رقيــة ومــن أبياتهــا:

ــــــامي ي أح ــــــر�ب ــــــاطئ الغ ــــــى الش ــــــت ع رق

وأطلقــــــت مــــــن حنــــــا�ي القلــــــب أنغــــــامي

ًضــــــا ــــــىي الثغــــــَر معرت ــــــال �ي  احلن
َ
بــــــة �ي ر

ــــامي ــ ــــوالي وأ� ــ ــــك أخ ــ ال ى حلن
ً

ــــد ــ ف

ــــــَرت ي إذا نظ ــــــىب  �ي قل
َ

ــــــق ف ِ احلن
ــــــمت ال تك

مي هلــــــا إ و ي  وحــــــىي ــــــا  فنظر�تُ

ــــــال دمي ي س ــــــر�ب ــــــاطئ الغ  الش
َ
ــــــة �ام

نــــاح عــــى جــــرح اهلــــوى الــــدامي ردي احلب

وقــد أصبحــت فيــام بعــد رشيكــة حياتــه حــن اقــرن 

بهــا يف عــام 1936، وهــي رقيــة حقــي رئيســة االتحــاد 

النســايئ يف عــكا وابنــة رئيــس بلديتهــا15

جاء يف مقال للكاتب املرصي عبد القادر املازين 

نــره يف جريــدة البــاغ املرصيــة عــام 1935، يتحــدث 

يعــرف  غــزل أيب ســلمى، قولــه: ومــن كان ال  فيــه عــن 

جميــل بثينــة، أو كثــرّي عــزة، أو العبــاس بــن األحنــف – 

فهــذا أبــو ســلمى يعرّفــه بهــم أتــم تعريــف وأوفــاه. ولســت 

أعــرف يف فلســطَن أو غريهــا شــاعرا لــه مثــل رواة أيب 

ســلمى وجنــده املدافــع عنــه... وحياتــه كلهــا يف (دنيــا 

الهوى( وقّل أن يطل منها لريى ما يف غريها، وحســبه 

مــن دنيــاه أن تهتــف باســمه شــفتان مرتجفتــان، وتــرددان 

شــعره أو تتغنيــان بــه16.

مع تصاعد األحداث يف فلسطن، وإمعان الحكام 

العرب يف التآمر وخيانتهم لثورة الشعب الفلسطيني 

عام 1936 أطلق قصيدته الشهرية إىل “ملوك العرب” 

واملوســومة “لهــب القصيــد”، والتــي انتــرت برسعــة 

وذاع صيتها يف اآلفاق، إىل أن أصبح يُعرف بها وتعرف 

مــن األشــعار يف املناســبات، كالرثــاء  لــه  بــه. كذلــك 

والتكريــم، واالحتفــال واملســاجات واإلخوانيــات ومــا 

إىل ذلــك.

تب للاطن ر شا ه

نهض الشاعر عبد الكريم الكرمي يف نهاية القرن التاسع 

عــر مــع أحــداث األمــة العربيــة وتطــور فيهــا وتنقــل بــن 

الكفــاح ضــد االســتعامر والدعــوة إىل التحــرر، فــكان أن 

اتجــه كثــري مــن الكتــاب والشــعراء يف أدبهــم وشــعرهم 

نحو غايات وطنية وقومية وراحوا يدعون إىل املشاركة 

الوجدانيــة يف أحــداث األمــة وأمانيهــا وأهدافهــا. كان 

شــاعرنا أبــو ســلمى واحــدا مــن الشــعراء الفلســطينين 

الذيــن تصــدوا لحمــل دور املرشــدين لشــعبهم وأمتهــم، 

فكانــوا يحــذرون النــاس ويوقظونهــم ويفضحــون أمامهــم 

املؤامــرات الريــرة عــى وطنهــم، وبذلــك غــدا الشــعر 

يف  العــريب  الوعــي  معــامل  مــن  معلــام  الفلســطيني 

فلســطن، ومظهــرا مــن مظاهــر يقظــة أهلهــا17.
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لــراب األرض  تنــزف وجدهــا وعشــقها  واألصابــع التــي 

هي الرياعات التي تكتب الشعر، وتخّط ماحم الّدهر 

بنــزف ذلــك العشــق والوجــد، ســتظّل فلســطن مغنــاة 

الشــعر الخالــدة، وإليــاذة الشــعراء عــر األبــد، وســيظّل 

الشــعراء يجتهــدون ليبدعــوا مــا يليــق بالحبيبــة امللهمــة، 

ولن يتوقف الدّم حراً ومداداً وعشقاً عن التدفق فوق 

ثراه، حتّى تصري كّل حبة تراب قصيدة، وكّل ذرّة أغنية، 
وكل شــٍر بنشــيده املــدّوي لــألزل.9

عــى  إبراهيــم طوقــان  رفيقــه  مــع  أبــو ســلمى  ســار 

طريــق الحيــاة والشــعر. وكان هــو وإبراهيــم لهــام صــات 

ممتــدة مــع ســوريا ومــرص ففــي دمشــق كانــا عضويــن 

أدبيــة اســمها “املجمــع األديب” وكان أليب  رابطــة  يف 

ســلمى صلــة مــع أدبــاء مــرص، وخاصــة إبراهيــم املــازين، 

وأحمــد أمــن، حيــث كانــوا يأتــون إىل فلســطن إللقــاء 

املحــارضات، كــام زار فلســطن عمــر أبــو ريشــة وشــفيق 

جــري وبــدر الديــن الحامــد، ومــن العــراق الجواهــري، 

حيــث ألقــى يف يافــا بعــض قصائــده.

يف قصائــده اشــتبك عشــق املــرأة وعشــق الجــامل 

وعشــق بــاده يف تكويــن شــعري بديــع، فكانــت قصائــد 

وكانــت  صباهــا،  إىل  تحــّن  العجــوز  تجعــل  العشــق 

قصائــده الوطنيــة تلهــب أفئــدة النــاس بنــريان حارقــة، 

وقــد نالــت قصيدتــه “لهــُب القصيــد” التــي كتبهــا يف 

ديــار  ثــورة 1936، شــهرة عظيمــة، وطــارت يف  خضــم 

العــرب، وكان جــامل عبــد النــارص يحفــظ أبياتــاً منهــا، 

ويقــول مطلعهــا:

ــــــــِد ــــــــِب القصي ــــــــى هل ْ ع ــــــــ�ش ن
ُ
أ

للعبيــــــِد العـــــــبيِد  شـــــــكوى 

ُ
ــزمان ــ ــ ــ ــا الـ ــ ــ ــ دده ــكوى �ي ــ ــ ــ ش

ــِد ــ ــ بيــ
ئ
ــد اال ــ ــ ــى أبـ ــ ــ  إلـ

ً
ــدا ــ ــ غــ

الكريــم  عبــد  شــعر  يف  أثــر  أي  للطفولــة  يكــن  مل 

مثــل طفــل  فــوراً  كــر  قــد  الفتــى  الكرمــي، كأمنــا هــذا 

الحكاية، وكأن شعره قد نضج مبكراً جداً. ولعل النريان 

الفلسطينية عركته يف مرجلها، فجعلته يطوي املراحل 

أقــداره  مواجهــة  ووضعتــه يف  إرادتــه،  رغــم  العمريــة 

وأعدائــه معــا10ً، وقــد نظــم شــعره يف مجــاالت كثــرية، 

وجوانــب متعــّددة ففيــه الشــعر الوطنــي الــذي نظمــه 

لفردوسه املفقود بخاصة، ولوطنه العريب بشكل عام. 

وفيــه الشــعر اإلنســاين واالجتامعــي، والرّثــاء واألناشــيد، 

والحب والغزل، وغري ذلك من فنون الشعر. وقد نظم 

قصائــد رائعــة، كل واحــدة منهــا كأنهــا لوحــة رســمتها يــد 

فّنــان عبقــري. يقــول أبــو ســلمى عــن شــعره:

ــــــــه 
َ
ي فوق

ــــــــيت ت
ْ
ــــــــْ�ٌ يل ــــــــرَي ِج ِشـْعـ

ــــــُجن
ْ

ــــــا َيش ــــــو وم ل ْ َ ــــــا �ي ــــــىي �ب أهـ

ي 
ــــــــذا موطــــــــىن

َ
ــــــــْعري ِبش  ِش

ُ
ــــــــْعَبق َيـ

ُســــــن ْ َ لـــــــوالُه ال يـــــــزكو وال �ي

ــى  ــ ــ ــ  ع
َس إ�نّ

ئْ ي !.. ال �تَ
ــىن ــ ــ ــ �ي وط

ــــــن م
ْ

ز
ئ
ــــــت اال ــــــا طال ، همم

َ
ــــــِدك هَعْ

ــــــــباهها   وأش
ُ

ــــــــات عام ــــــــىن الزَّ ـ
ْ
ـغ

َ
ت

ــــــن11 ــــــْعُب واملْوِط
ّ

ــــــدان: الش ال واحلن

لقــد أراد أبــو ســلمى للشــعر أن يكــون فّنــاً جامهرييــاً 

شــعبياً يصــّور كل إحساســات الشــعب ومعاناتــه، ومــا 

يجــري حولــه مــن أحــداث.. فشــعره يــكاد يكــون ســجاً 

للنكبــة بــكل أبعادهــا.. وهــو يفــرّق بــن الشــعر امللتــزم 

بقضية شعبه والشعر املأجور، ويضع حّداً فاصاً بن 

نوعــن مــن الشــعر فيقــول: الّشــعر كالنــاس يف الكــون 

حــرف حــرٌّ وحــرف ذليــل، وإّن الشــعر الحــق هــو الشــعر 
امللتــزم بقضايــا الجامهــري وآالمهــا وآمالهــا..12

بــدأت براعــم موهبتــه الشــعرية تتفتــح منــذ صغــره، 

الشــعرية  التجربــة  شــاعرنا يف  أوىل خطــوات  كانــت 

الشــعراء،  الغــزيل مثلــه يف ذلــك مثــل معظــم  اللــون 

وعن تلك القصائد يقول أبو ســلمى: هو الشــباب كله 
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تعرف يف املدرسة الرشيدية إىل إبراهيم طوقان الذي 
كان يعلــم وقتئــذ يف املدرســة نفســها.6

معلــامً يف  وُعــّن  املقــدس،  بيــت  قصــد  وبعــد 

املدرســة العمريــة، ثــم انتقــل إىل املدرســة البكريــة، ثــم 

املدرســة الرشــيدية وانتســب إىل معهــد الحقــوق يف 

القــدس حيــث نــال منــه شــهادة املحامــاة.

يف عــام 1936م أقالتــه الّســلطات الريطانيــة مــن 

الرســالة  نظــم قصيــدة نرتهــا مجلــة  التدريــس، فقــد 

القاهريــة بعنــوان (يــا فلســطن( هاجــم فيهــا الســلطات 

الريطانية لعزمها عى إنشــاء قرص للمندوب الســامي 

الريطاين عى جبل املكّر الذي زاره الخليفة العادل 

عمر بن الخطاب.. فاستدعاه مدير التعليم الريطاين 

“مســر فــرل”، وأبلغــه قــراره بفصلــه مــن العمــل. بعــد أن 

بالقــدس، ضّمــه  التعليميــة  أبــو ســلمى وظيفتــه  فقــد 

صديقــه إبراهيــم طوقــان إىل دار اإلذاعــة الفلســطينية، 

واســتمّر يعمــل يف جهازهــا اإلعامــي إىل أن اســتقال 

مــن عملــه.

أبــو ســلمى مدينــة حيفــا  1943م قصــد  عــام  يف 

وبــدأ عملــه  فيــه مهنــة املحامــاة،  زاول  وافتتــح مكتبــاً 

بالدفــاع عــن املناضلــن العــرب املتهمــن يف قضايــا 

الثــورة الفلســطينية. وأصبــح يف فــرة قصــرية محاميــاً 

مرموقــاً يف فلســطن، وظــل يعمــل يف حقــل املحامــاة 

حتى عام 1948م، حيث اضطر إىل مغادرة حيفا نازحاً 

إىل دمشق وهناك زاول مهنة املحاماة والتدريس، ثم 

عمــل بــوزارة اإلعــام الســورية وأســهم يف العديــد مــن 

املؤمتــرات العربيــة واآلســيوية واإلفريقيــة والعامليــة7.

لحضــور  موســكو  إىل  ســلمى  أبــو  ســافر  وفاتــه: 

أحــس  وهنــاك  والتضامــن  الســلم  لجــان  اجتامعــات 

بــأمل مفاجــئ فأجريــت لــه عمليــة جراحيــة 1وعايــى مــن 

املــرض والتهابــات وحــرض ابنــه ســعيد فــأرص عــى نقلــه 

إىل واشنطن ليرف عليه مع األطباء املختصن وبعد 

تــويف يف الحــادي عــر مــن  أيــام مــن وصولــه  ســبعة 

تريــن األول عــام 1980م وكانــت وصيتــه أن يدفــن يف 

أقــرب مــكان لفلســطن. فأصــدر الرئيــس يــارس عرفــات 

تعليامتــه أن يدفــن يف مقــرة شــهداء مخيــم الريمــوك 

بدمشــق فدفــن هنــاك8.

أن  الشــخصية  مــن معلوماتــه  مــام ســبق  نســتطيع 

نستخلص أن عبد الكريم قد تغّذى بقيم العلم واألدب 

أدبيــاً  تكوينــاً  نفســه  يكــّون  أن  واســتطاع  منــذ صغــره.. 

وثقافيــاً جيــداً.. وصــار وثيــق الصلــة بــاألدب وبالثقافــة 

العربيــة القدميــة والحديثــة واملعــارصة. وقــد امتــدت 

اللغــة  العاملــي عــن طريــق  العامــة إىل األدب  ثقافتــه 

الفرنســية التــي يتقنهــا، واملؤمتــرات األدبيــة والثقافيــة 

والسياســية التــي حرضهــا يف كثــري مــن أقطــار العــامل.. 

أضيــف إىل ذلــك صلتــه الوثيقــة باألدبــاء والشــعراء يف 

الوطــن ويف أقطــار العــامل األخــرى.

شا  سق أيب ور ا

أبو سلمى شاعر معروف باسم عندليب فلسطن هو 

أديــب مــن جيــل الشــعراء الــّرواد الذيــن ســّجلوا بأمانــة 

بالكلمــة  وأســهموا  وأمتهــم،  أحــداث وطنهــم  وصــدق 

شــعره  األحــداث..  تلــك  قضايــا  يف  الجريئــة  الحــّرة 

يتّســم بالوضــوح، واملعنــى النبيــل، والنغمــة األخــاذة، 

واللغــة املتينــة، ويتوافــر فيــه الخيــال املبتكــر.. يحــس 

التعبــري وصــدق  الكلمــة وقــّوة  بــدفء  القــارئ لشــعره 

الرؤيــة،  بحالــة جامليــة عميقــة  يتّســم شــعره  االنتــامء، 

قصائــده  وتعتــر  املعــاين،  ســهلة  األلفــاظ،  جذلــة 

مدرســًة مــن مــدارس األصالــة الشــعرية التــي تجمــع بــن 

روعــة املــايض، وفلســفة الرّاهــن الــذي نعيشــه بتقنياتــه 

الرّحــب. وأحداثــه، وانفتاحــه عــى عــامل املطلــق 

وأيضا هي تبدأ حياته من فلســطن، ففلســطن... 

فــإن  لــذا  للوجــود،  الخلــود  وفلســفة  الّســامء،  نفحــة 

الكتابــة عــن هــذه القطعــة التــي فلســفتها الّســامء فــوق 

فلك الكون هي رشف لتلك الكتابة، ال قبله، وال بعده 

رشف، فكيف إذا كانت الكتابة شعراً مداده دم األجيال 

التي تعاقبت عى إحاطة وطنها بالّروح والدّم، والشعر 
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ومــا  النهايــة.  العدالــة يف  بانتصــار  واإلميــان  واألمــل 

أكــر املواقــف التــي هــي مــن هــذا النــوع، والتــي تصلــح 

للتنــاول األديب: املــوت املجــاين للضحايــا واألبريــاء؛ 

ريعــان  وهــم يف  األبطــال  إليــه  يســعى  الــذي  املــوت 

الشــباب؛ املحــاوالت الــدؤوب التــي يصيبهــا الفشــل؛ 

التــي  املذلــة  الجــذور؛  مــن  ينتهــي  ال  الــذي  االقتــاع 

يعانيها املهّجرون الفلسطينيون بتزايد مستمر يف بقية 

أنحاء العامل العريب، وهناك يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة، اللذين كانت تســيطر عليها إرسائيل، االعتقاالت 

اإلبعــاد،  وعمليــات  العــدو،  مارســها  التــي  الضخمــة 

التعليميــة،  املؤسســات  وإغــاق  املنــازل،  ونســف 

تشــّجع  التــي  العربيــة،  واألرايض  امليــاه  ومصــادرة 

الحكومة اإلرسائيلية املستوطنن الصهاينة املتطرّفن 

عــى بنــاء املــدن واملســتوطنات فيهــا متحّديــة بذلــك 

قرارات األمم املتحدة؛ وهناك الرصاع العاطفي الذي 

يعاين منه عاّمل الضفة الغربية وغزة وهم يستخدمون 

لبنــاء إرسائيــل ذاتهــا وهنــاك االغــراب  بأجــور زهيــدة 

املــادي واملعنــوي الــذي لحــق بالــروح الفلســطينية يف 

كل مــكان1. الشــاعر عبــد الكريــم أيضــا قــام بــدور مهــم 

الشــباب  باملقاومــة الشــديد ضــد االحتــال، وشــجع 

عى القيام ضد االحتال ونادى األمة املسلمة بقلمه 

وخيالــه إىل فلســطن الحــرة.

االده وئيأته

عبد الكريم الكرمي هو شاعر فلسطيني، لقب ب”أبو 

ســلمى” الــذي يعــد مــن أبــرز شــعراء فلســطن الذيــن 

عــارصوا النكبــة ولعــب دوًر كبــريًا يف تشــكيل املقاومــة 

الفلســطينية، وهــو يقــف يف طليعــة رواد الجيــل الثــاين 

مــن شــعراء فلســطن الــذي ميثــل قمــة الثــورة والنضــال 

والنهضــة الشــعرية يف فلســطن، وأبــو ســلمى هــو عبــد 

الكريــم ســعيد عــي املنصــور الكرمــي (1935-1852( 

وتنسب كنيته إىل بلدته الفلسطينية طولكرم2، ولد أبو 

سلمى عام 1910 م يف مدينة طولكرم، وهذه املدينة 

تقــع بــن حيفــا ويافــا. ثــم انتقــل إىل دمشــق عــام 1948 

م وأكمــل تعليمــه فيهــا إىل املرحلــة الثانويــة3.

وعــاش يف أرسة اشــتهرت بالعلــم والديــن واألدب، 

فقــد نبــغ عــدد مــن أفرادهــا كعلــامء وأدبــاء، فهــو شــقيق 

األديبــن أحمــد شــاكر الكرمــي وحســن الكرمــي ومحمــود 

الشــيخ ســعيد  والــده  الكرمــي.  الغنــي  الكرمــي وعبــد 

النهضــة  رجــال  وأحــد طائــع  مشــهور،  عــامل  الكرمــي 

والــده  العربيــة املعــارصة.. وكان عاملــا دينيــا4، وكان 

الكريــم، وكان  ابنــه عبــد  الشــيخ شــديد العطــف عــى 

الّصفــات وأكمــل  ينشــأ عــى أفضــل  يحــرص عــى أن 

الّســجايا وقــد ترعــرع عبــد الكريــم عــى هــذا العطــف 

العلــم  بلبــان  وتغــّذى  لــه،  والــده  تشــجيع  عــى  ونشــأ 

يف  االبتدائيــة  دراســته  الكريــم  عبــد  تلقــى  واألدب، 

انتقــل  عــام 1918م  الحكوميــة ويف  مدرســة طولكــرم 

إىل دمشــق، وواصل دراســته. ويف دمشــق كان يحرض 

مجلــس والــده، وفيــه أهــل علــم وأدب، فــكان يســتفيد 

كثــرياً مــن مجالــس العلــم، ويقــرأ الكتــب األدبيــة النافعــة 

خــرة  تكويــن  هــذه  العلــم  مجالــس  لــه  أتاحــت  وقــد 

اجتامعيــة وإثــراء ثقافتــه وتكامــل شــخصيته حيــث يقــول 

“إنــه كان يســتفيد كثــريا مــن مجالــس العلــم هــذه....”5.

يف منتصــف عــام 1922م غــادر والــده دمشــق إىل 

ورئيــس مجلــس  للقضــاة  عــاّمن حيــث أصبــح قاضيــاً 

املعارف، فانتقل معه، ودرس سنة واحدة يف مدرسة 

الكريــم إىل دمشــق  عبــد  غــادر  ثــم  الثانويــة،  الّســلط 

ليلتحق مبدرسة التجهيز األوىل (مكتب عنر( وخال 

دراســته يف املكتــب تعــرّف إىل فتــاة تدعــى (ســلمى( 

فأحبّها ونظم فيها قصيدة، وحن علم أساتذته بذلك 

كّنوه بأيب سلمى وبعد حصوله عى شهادة البكالوريا 

الســورية عــام 1927م، عــاد أبــو ســلمى إىل فلســطن 

بــدأ عملــه يف  أتــم دراســته يف دمشــق وقــد  أن  بعــد 

عــام  القــدس  يف  العمريــة  املدرســة  يف  التدريــس 

1928 مبســاعدة األديــب الفلســطيني محمــد إســعاف 

انتقــل إىل املدرســة الرشــيدية، وقــد  ثــم  النشاشــيبي 
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السياســية  بأهميتــه  يتميــز  الفلســطيني  األدب 

إىل  نســبة  األرضيــة  الخصائــص  مــن  بــدال  والطبيعيــة 

األدب  يشــري  العــامل،  األخــرى املوجــودة يف  اآلداب 

والقصــص  العربيــة  اللغــة  روايــات  إىل  الفلســطيني 

القصــرية والقصائــد التــي ينتجهــا الفلســطينيون. معظم 

مــا يوجــد مــن املؤلفــات الفلســطينية تعالــج القضايــا 

الفلسطينية التي جرت يف أرضها منذ أن حاول اليهود 

لاحتال، القضية الفلسطينية أو الرصاع الفلسطيني 

اإلرسائيــي مصطلــح يشــار بــه إىل الخــاف الســيايس 

والتاريخــي واملشــكلة اإلنســانية يف فلســطن بــدءاً مــن 

عــام 1897 (املؤمتــر الصهيــوين األول( وحتــى الوقــت 

الحــايل. وهــي تعتــر جــزءاً جوهريــاً مــن الــرصاع العــريب 

اإلرسائيي، وما نتج عنه من أزمات وحروب يف منطقة 

جــذري  بشــكل  النــزاع  هــذا  يرتبــط  األوســط.  الــرق 

اليهوديــة إىل فلســطن،  والهجــرة  الصهيونيــة  بنشــوء 

واالســتيطان فيهــا، ودور الــدول العظمــى يف أحــداث 

حــول  الفلســطينية  القضيــة  تتمحــور  كــام  املنطقــة. 

قضيــة الاجئــن الفلســطينين ورشعيــة دولــة إرسائيــل 

لــألرايض الفلســطينية بعــدة مراحــل. واحتالهــا 

يُعتــر هــذا النــزاع، مــن قبــل الكثــري مــن املحللــن 

العــريب  الــرصاع  يف  املركزيــة  القضيــة  والسياســين 

اإلرسائيــي وســبب أزمــة هــذه املنطقــة وتوترهــا. بالرغــم 

من أن هذا النزاع يحدث ضمن منطقة جغرافية صغرية 

نســبياً، إال أنــه يحظــى باهتــامم ســيايس وإعامــي كبــري 

نظــرا لتــورط العديــد مــن األطــراف الدوليــة فيــه وغالبــاً 

مــا تكــون الــدول العظمــى يف العــامل منخرطــة فيــه نظــراً 

لتمركزه يف منطقة حساسة من العامل وارتباطه بقضايا 

مثــل  العــامل املعــارص،  أزمــات  إشــكالية تشــكل ذروة 

بــن الــرق والغــرب، عاقــة األديــان اليهوديــة  الــرصاع 

واملســيحية واإلســام فيــام بينهــا، عاقــات العــرب مــع 

الغــرب وأهميــة النفــط العــريب للــدول الغربيــة، أهميــة 

الغربيــة  الحضــارة  يف  اليهوديــة  القضيــة  وحساســية 

خصوصــاً بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة والهولوكوســت 

ضغــط  وقــوى  الســامية  معــاداة  وقضايــا  اليهــودي 

اللوبيــات اليهوديــة يف العــامل الغــريب.

لألدب للفررخسج  و هد للك سع للك ا 

األدب  كان  املتواليــة  والحــروب  النكبــات  خــال 

الفلســطيني يتطــور ويرعــرع قليــا قليــا حيــث أصبــح 

العــريب  مــن األدب  يتجــزأ  الفلســطيني جــزء ال  األدب 

الحديث، وأنه ساهم مساهمة كاملة يف كل التجارب 

الثوريــة التــي شــهدها األدب العــريب خــال هــذا القــرن، 

متيّــز  فإنــه  خــاص،  بوجــه  الخمســينات  عقــد  ومنــذ 

باختافات بيّنة يف بعض النواحي، خاصة يف عاقته 

باملــكان والزمــان، ويف لهجــة الخطــاب واالتجاهــات، 

ويف انشــغاله الخــاص بالقضيــة السياســية الســائدة. 

فهنــاك مشــكلة الهويــة بالنســبة إىل الفلســطينين أن 

يقضوا حياتهم إما منفين يف باد أخرى، أو مواطنن 

مــن الدرجــة الثانيــة يف إرسائيــل يف حالــة بقائهــم يف 

تأســيس  قبــل  وذلــك  فاقديــن،  أو  أجدادهــم،  أرض 

عندمــا  املواطنــة متامــاً  لصفــة  الفلســطينية،  الدولــة 

كانــوا يعيشــون تحــت االحتــال العســكرّي اإلرسائيــي 

عــرب  كتّــاب  الغربيــة وغــزة. هنــاك طبعــاً  الضفــة  يف 

كثــريون اختــاروا أن يعيشــوا منفيّــن يف أرجــاء العــامل 

بسبب ظروف القمع املوجودة يف العديد من األقطار 

العربيــة، ولكــن هنــاك أعــداد أكــر بكثــري مــن هــؤالء ممــن 

بادهــم  الفلســطينين-يف  عكــس  -عــى  يعيشــون 

أبــو  فالشــاعر امللقــب  الكاملــة،  بالســيادة  املتمتّعــة 

ســلمى عبــد الكريــم الكرمــي أيضــا كان يعيــش يف لبنــان 

مــع أبيــه، ســيأيت املزيــد عنــه.

الشــعراء  مــن  عديــد  فلســطن  أرض  يف  ظهــر 

القصــص، وكان معظــم املواضيــع  والروائيــن وكتــاب 

القضايــا املتعلقــة  وتأليفهــم  األدبــاء  يف كتابــة هــؤالء 

بأرضهم، فالنكبة الفلسطينية تحمل يف طيّاتها مواقف 

كثــرية ميكــن أن تتحــول إىل رؤيــة مأســاوية مــن ناحيــة، 

املقاومــة  ملواقــف  أخــرى  ناحيــة  مــن  بطوليــة  ورؤيــة 
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 موقف اأبي �سلمى يف الأدب الفل�سطيني 
و�ساعريته املثرية �سد الحتالل

مب�سر. بي
باحث، جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية – حيدر آباد

امللخص

يختلــف األدب الفلســطيني مــن األدب الــذي تطــور يف األماكــن األخــرى، ألن األدب يف فلســطن ترعــرع بــن 

النكبات واالنحطاطات واالحتال وأن األدب الفلسطيني جزء ال يتجزأ من األدب العريب الحديث، وأنه ساهم 

مســاهمة كاملــة يف كل التجــارب الثوريــة التــي شــهدها األدب العــريب خــال هــذا القــرن.

هنا يريد الباحث أن يبحث عن الشاعر الذي لقب ب “عندليب فلسطن” أو” زيتونة فلسطن” عبد الكريم 

الكرمــي، اشــتهر بــأيب ســلمى. كان مــن أشــهر مــن عــرف مــن الشــعراء يف فلســطن، إبــان عهــد االنتــداب. ولــد 

يف فلســطن لكــن عــاش بدمشــق أمــا أشــعار أيب ســلمى، فهــي تعــر عــن حنينــه للوطــن املفقــود وعــن شــوقه 

العميق الدائم ملناظره الطبيعية وعن إميانه بعودته الحتمية إليه. كانت قصائده تؤثر جمهوره -خاصة جمهور 

مستمعيه -إذ كان يف الغالب يلقي شعره عى غرار شعراء املنابر العرب أمام حشود غفرية من املستمعن 

يف العــامل العــريب. وقــد نشــأت شــعبيته عنــد هــؤالء املســتمعن بســبب قصائــده املرصعــة بأســامء القــرى 

واألنهــر والجبــال والشــواطئ الفلســطينية، وملــا يف هــذه القصائــد مــن ملســة رومانســية تتبــّدى يف مزجــه حــّب 

الوطن بحّب املرأة، وشعره يقرص عن التعبري عن األبعاد الحقيقة ملأساة وطنه أو عن طموحات الفلسطينين 

الحقيقــة، وتعابــريه الشــعرية تشــجع أهــل فلســطن للقيــام ضــد املحتلــن يف أرضهــم.

الباحث يقوم يف هذه الدراســة بأدوار مهمة، أوال تعريف هذا الشــاعر ملن جهل عنه وعن شــاعريته، وكذلك 

يركــز عــى الحنــن للوطــن واملقاومــة ضــد االحتــال وأيضــا يلقــي الضــوء يف اإلســهامات الجليلــة يف األدب 

الفلســطيني.

الكلامت الهامة: ترجمة أيب سلمى، موقف الشاعر يف األدب، شعر املقاومة أليب سلمي، شاعريته، وإسهاماته العامة.
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اندونــويس ويف  بــاد  أيضــايف املقاومــة يف  تأثــر األدب    4

وغريهــم. لبنــان  ويف  ســوريا 

5  هــذا الكتــاب الــذي هــو أهــم املراجــع التاريخيــة يف تاريــخ 

كــريال ألحمــد زيــن الديــن محمــد الغــزايل الفنــاين الــذي ولــد 

يف جوالمبــل ســنة 938ه. الكتــاب احتــوى تاريــخ كــريال مــن 

ســنة 1498م إىل 1583م.

6  اي.يك.مجيــب، مقاومــة كتــاب كــريال باللغــة العربيــة ضــد 

االســتعامر الغريب (دلهي،الجامعة امللية اإلســامية(، ص 

97

7  الكاتب الذي ولد يف كالكوت ممن أشغف قلوبهم بحب 

الوطن وعداوة املستعمرين. هذه الخطبة الجهادية أرسلها 

إىل فلعــة شــاليات يف أيــام الحــرب ألجــل الوعــظ.

8  اي.يك.مجيــب، مقاومــة كتــاب كــريال باللغــة العربيــة ضــد 

االســتعامر الغريب (دلهي،الجامعة امللية اإلســامية(، ص 

.146

9  اي.يك.مجيــب، مقاومــة كتــاب كــريال باللغــة العربيــة ضــد 

االســتعامر الغريب (دلهي،الجامعة امللية اإلســامية(، ص 

.167 ،159

10  هــذه القصائــد نظمــت يف مقاومــة االســتعامر الرتغــايل 

واإلنجليــزي.

11  لقد حظي الشــعر املقاوم باهتامم العديد من دور النر 

العامليــة وبلغــات متعــددة.

لحريــة  حياتــه  قــام  الــذي  الفلســطيني  الشــاعر  أهــم  هــو    12

الفلسطن. وتركز دراسة عن أدب الفلسطن يف تبن دور 

الفلســطينية. درويــش يف املقاومــة 

13  قريــة حزيــران القتيــل- مــن أدب املعتقــات، دنيــا الوطــن، 

يونيــو6

الشــوك(1990م(،  عصافــري  الشــعرية  مرسحياتــه  ومــن    14

األدبيــة ســنوات  روايتــه  الســؤال(1971م( وغريهــام. ومــن 

تــل  املقا لشــعر  ا ســته  درا ومــن   .)1970 لعــذاب( ا

حيفــا  وشــاعر:  مدينــة   ،)1970 املحتلــة( األرض  يف 

فلســطن(1973) يف  املقاتلــة  البحريي(1975(،الكلــامت 

15  د.نجيــة فايــز الحمــود، صــورة الاجــئ الفلســطيني يف شــعر 

هــارون هاشــم رشــيدديوان “مــع الغربــاء” منوذجــا (شــباط، 

مجلــة جامعــة القــدس، 2013( ص7.

16  . د.نجية فايز الحمود، صورة الاجئ الفلسطيني يف شعر 

هــارون هاشــم رشــيدديوان “مــع الغربــاء” منوذجــا (شــباط، 

مجلــة جامعــة القــدس، 2013(. ص10.

17  د.نجيــة فايــز الحمــود، صــورة الاجــئ الفلســطيني يف شــعر 

هــارون هاشــم رشــيدديوان “مــع الغربــاء” منوذجــا (شــباط، 

مجلــة جامعــة القــدس، 2013( ص15.

18  هــذه القصيــدة التــي تؤكــد عــى الهويــة الفلســطينية قريبــة 

مــن قصيــدة الشــاعر محمــود درويــش الــذي رصخ يف وجــه 

املحتــل الغاصــب.

19  د.نجيــة فايــز الحمــود، صــورة الاجــئ الفلســطيني يف شــعر 

هــارون هاشــم رشــيدديوان “مــع الغربــاء” منوذجــا (شــباط، 

مجلــة جامعــة القــدس، 2013( ص 23

إىل  استســامها  اللتــي  القصائــاد  مــن  املجموعــة  هــذه    20

نــرص مدينــة  مــن  نــرت  الكتــاب  هــذا  الشــهدأ. 

21  هذه القصيدة نرت يف القاهرة يف 1998م.
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هذه الرضبات القاصمة، لكن رسعان ما ينهض كطائر 

الغينيق من تحت الرماد.

يف الختام، إن الشاعر هارون هاشم رشيد متسك 

مبوقفــه وشــعره وإبداعــه للحفــاظ عــى فلســطن أرضــا 

ووطنــا وشــعبا. واختــار للتعبــري مــا يجــري مــن بطــوالت 

الشــاعر  وابــرز  اإلرسائليــي.  العــدو  ضــد  فلســطينية 

عواطــف الفلســطينن عــر أشــعاره النــرية. ولــذا منكــن 

أن نأكــد عنــه هــو أعظــم وأجــل شــاعر املقاومــة األدبيــة.
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للعالاش

أثنــاء  التقيناهــا  املســلمة”  من”فلســطن  األبيــات  هــذه   1

مؤخــرا  الشــعرية  “بارشاحيــل”  بجائــزة  ونجاحــه  تعظيمــه 

املقاومــة. أدب  يف  ملســاهمته  بالقاهــرة، 

2  قــد لــجء الشــعراء النجبــاء الفلســطينيون مــن مســقط الــرأس 

إىل دول مختلفــة باحتــال الصهيــوين إىل األرض املحتلــة. 

محمود درويش الذي ولد يف قرية بروة عام 1941لجأ إىل 

لبنــان يف عــام 1948 وهــو يف الســابعة مــن عمــره. ويعــد 

درويــش أعظــم شــاعر املقاومــة الفلســطينية. وطــرد الشــاعر 

باحتــال  القاهــرة  تربــة فلســطن إىل  مــن  الرغــويث  مريــد 

الرغــويث  ولــده متيــم  عــام 1967م، وولــد  الصهيــوين يف 

يف رحــل اللجــأ إىل القاهــرة. وتوجــه الشــعراء الفلســطينيون 

مأســاة اللجــوء.

رسوت سولت، املجتمع اإلسامي تاريخ ملخص،(الهور،   3

املنشــورات اإلســامية املحــدودة، 1980م(،ص 246
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للشــهداء الفلســظينن.بدأ الشــاعر الديــوان بقصيــدة 

يقــول: “رســالة إىل أم كل شــهيد”،هو 

ن لدمــــع الســــخني ن فتــــاك �ب يــــدك... تذكــــر�ي أ�ن ال أر
ن ــــــــز�ي ــــــــوت احل لص ان..�ب ب

ش
حس

ئ
ال ت..�ب �ن

ئ
ال حلزن..�ب �ب

الشــهداء يف  الديــوان اشــتمل كل عواطــف  هــذا 

أرض املعركــة. واحتــوى الشــاعر يف الديــوان عــددا مــن 

الشــهيد،  رســالة  الحائــر،  الجثــامن  ومنهــا  القصيــدة. 

املدينة والبطل، وعودة الشاطر حسن، الرجوع ودالل 

النــرس  الحزيــن،  الوقــوف  شــقيف،  قلعــة  املغــريب، 

العائــد، لــن نققبــل الغــزاء، الشــهيد األلــف، قــدر علينــا، 

إىل شــهيد الحــق، الجــدار الحزيــن، الشــهيد املجهــول، 

الشــهيد وغريهــم.  ابنــة  الخالدة،أحــزان  األم  جرحــان، 

وتبــن الشــاعر يف بدايــة كل قصائــد أســباب القصائــد 

وأصحابها. يختم الشاعر هارون رشيد الديوان بقصيدة 

“من قلبي” التي استسلمها الشاعر إىل الشيخ حسن 

نــرص اللــه زعيــم حــزب اللــه يف استشــهاد ولــده هــادي.

هــو يقــول:

ــــــاء  ــ ــــــــد الز� ل ن ــــــــذا �ي ــــــــ�ش �ب أب

ء �ب
آ
يتيــــــه، ويفخــــــر اال وبــــــه 

ــــــــدادا  مــــــــن عمــــــــوا أوالدمه أن الف
ــوا)21( ــ ــ ــم، ول ــ ــ ه، درب هل ــري ــ ــ ال غ

الشــاعر املشــهور هــارون هاشــم رشــيد كتــب كثــريا مــن 

الصحفات لنيل أحامه العطرة. وقد اشتملت أشعاره 

القصــص والحــوادث التــي وقعــت يف فلســطن.وصور 

الشــاعر قصائده كل بقضية الاجئن ومأســاتهم.

وان أ ةله لليا سق

عودة الغرباء (املكتب 

التجاري، بريوت، 

1956م(

الرجوع (دار الكرمل، 

بريوت، 1977(1977م(

غزة يف خط النار 

(املكتب التجاري، 

بريوت،1957م(

مفكرة عاشق (دار 

سرياس، تونس،1980 

(1980م(

حتى يعود شعبنا (دار 

اآلداب، بريوت،1958م(

يوميات الصمود والخزن 

(تونس، 19831983م(

ثورة الحجارة (دار 

العهد الجديد، تونس، 

1991م(

النقش يف الظام 

(عامن، 19841984م(

وردة الجبن القدس 

(دار الروق، القاهرة، 

1998م(

غزة - غزة 

(19881988م(

ارك للخاام

الشــعراء  لــدى  كبــريا  حيــزا  الاجئــن  قضيــة  احتلــت 

املشــهور  الشــاعر  عرفنــا  قــد  وغريهــم.  الفلســطينن 

هــارون هاشــم رشــيد الــذي كــرس حياتــه لســامة تربــة 

هــو  الكبــري  الشــاعر  األدبية.هــذا  بأعاملــه  فلســطن 

البقيــة الباقيــة مــن تلــك الكوكبــة الشــعرية الفلســطينية 

التــي أضائــت ســامئنا ذات يوم.وظــل الشــاعر مخلصــا 

الكثــريون حولــه  أن وجــد  بعــد  األثــري حتــى  ملوضوعــه 

أســبابا وإنســانية للتحــول الجــزيئ عــن ذلــك املوضــوع 

واشــراطه  الخالــص  الشــعري  املعنــى  وطــأة  تحــت 

الفنيــة املحــض. ووصــف الكاتــب أوس داوود يعقــوب 

“بالشــاعر” هــارون هاشــم رشــيد بأنــه شــكل عامــة بــارزة 

النكبــة والعقبــة. يف أدب 

قضيــة  موضوعــا  شــعره  كتابــة  يف  الشــاعر  وركــز 

الآلجئــن ومأســاتهم، ومل يعتــر شــعر الغــزيل لكتابــة. 

التــي  فلســطن  تجربةالنكبــات  أشــعاره  وموضــوع 

اإلرسائــي  الدمــار  مــن  عينيــه  بــأم  الشــاعر  شــاهدها 

نشــأ  التجربــة  بهــذه  الفلســطينية.  األرايض  وتصــادر 

الشاعر يف أدب العريب إىل مكانة عالية. وكان الشاعر 

الشــعب مبثــل  يصــاب  اآلمــال واالحــام حــن  تتبــدد 
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بصائد  ررخسجسق

ي 
فلســــــطيىن امسي  �ن  أ ي 

فلســــــطيىن
ن ــاد�ي ــ ــ ــى لك املي ــ ــ ــت امسي ع ــ ــ نقش

رز يســــــموا عــــــى لك العنــــــاوي  ــــــط �ب ن �ب

ي
ي وإن داسوا عى امسي وداسو�ن

فلسطيىن

ي
ي وإن خانــوا تعاليــىي وخانو�ن

فلســطيىن

هده األبيات املثرية من ديوان هارون هاشم رشيد 

شــعره  مــن  مختــارات  هــو  الــذي  فلســطينية  قصائــد 

ينتظمهــا خيــط واحــد وعنــوان كبــري هــو فلســطن أرضــا 

وشــعبا ومســتقبا. وقــد بــدأ هــذا الديــوان بالقصيــدة 

وتتعصــب  الفلســطينية  الهوبــة  تكــرس  التــي  الشــهرية 

لهــا ردا عــى محــاوالت الطمــس والتشــويه. وترتفــع نــرة 

التحــدي عنــد الشــاعر يف نهايــة النــص إذ يقــول:

ــون أ�ن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ك ــاذا أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أ�ن م

ي
ــطيىن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا امسي فلس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب

ــــــش هل  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــن أعي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــا وطــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ب
)18(

ي
ــىن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مي ــة �ي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأ�ي

ومن أبرز الشعر من هذا الديوان “طفل فلسطيني” 

هــذا الطفــل الــذي حــرم مــن أبســط مقومــات الحيــاة مــن 

أمن وأمان وكساء وغذاء ومن رعاية وتعليم. ولهذا كان 

الشاعر يقول:

الصغــــــــري  طفــــــــىي  ــــــــم  �ي

طفــــــال
ئ
اال مــــــل  �ي مثمــــــا 

مثمــــــــا  يطــــــــري  أن  ــــــــم  �ي

التــــــال ي 
ن

� ــــــمي  �ت فراشــــــة 

ــــــوى  ــــــذ أن حطــــــت ق ولكــــــن.... ومن

ــال ــ ــ ب ــول واحلب ــ ــ ي ال�
ن

ــدو � ــ ــ الع

... ــــــــهت ــــــــده قنب ــــــــة تش ــــــــه رصاص تفزع

ــــــــــــــــــــــــــــــزال.... ــــــــــــــــــــــــــــــه زل يف ن �ي

تــال الصهيــوين  إن االحــي  يقــول  أن  الشــاعر  يــود 

البغيــض شــوه الطفولــة الفلســطينية، وأفســد مزاجهــا 

وعطل فيها كنوز الجامل وبراءة الطفولة، ويظل السؤال 

ملحــا عــى شــفة هــذا الطفــل الفلســطيني املكســور.

ثــورة الحجــارة” تتأكــد موقفــه املبــديئ مــن  وقصيــدة” 

كل مــا يجــري عــى الســاحة الفلســطينية وأنــه متشــبت 

بنهــج املقاومــة والجهــاد بــكل األســاليب، وهــي قصيــدة 

تتفجــر فيهــا العاطفــة ويجمــع الخيــال وتامــس الجــرح 

الفلسطيني بكرياء ويرتفع فيها النص صياغة ومنوذجا 

إىل مســتوى الحجــر الفلســطيني الــذي أذهــل العــامل 

بقــوة تأثريوعمــق إميانــه.

ــــــــر  ــــــــا احلج ك لي �ي أ�ي ــــــــري ــــــــق غ مل يب

ــــر ــــت زم ع ــــوع، أ�ب ــــت �ب ل ن ــــد �ت فق

ضبــــــــة  ي حمن
ــــــــىت ون عامــــــــا وراي عــــــــ�ش

ــــــرر)19( ــــــا الغ ــــــا أبطالن
ن

� ــــــدم �ش ل �ب

بــأن الشــاعر هــارون هاشــم رشــيد كتــب  وال شــك 

هــذا النــص وأمثالــه بعاطفــة األبــوة الحانيــة، ولهــذا رق 

أســلوبه وشــفت عبارتــه حتــى لتــكاد تبــن الدمعــة يف 

القــارئ  عينيــه واســتطاع أن ينتقــل هــذا االنفعــال إىل 

الــذي ال ميلــك إال أن ينفعــل بهــذا الشــجن اإلنســاين 

العميــق وهــذه الكلــامت املؤثــرة

ي 
ن

ــــــــال � طف
ئ
ــــــــف اال ــــــــاكي هت �ي م

لبــــــاء.... ــــــوا �ب ب
ن

الســــــاحات.... �

هذا الديوان يحتوي عددا من القصائد التي متيل 

إىل أجواء فلسطن الفاحشة وأمنياتهم العاطرة.

طسا  لل جق)20(

الذيــن  للشــهداء  آخــر  ديــوان  الشــاعر  استســلم  وقــد 

ســاهموا حياتهــم للجهــاد والقتال.ديــوان “طيــور الجنــة” 

تضمــن كثــريا مــن القصائــد التــي تشــري إىل مجهــودات 

مرثيــات  القصيــدة  وبعــض  املعركــة.  يف  الشــهداء 
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ن  ــــــــني جئ
آ
ي الا

ــــــــو�ت ــــــــم إل إخ إل�ي

ــــــدم ــــــوا ال ــــــوم يدع ي ي
إل إخــــــو�ت

ي الهكــــــــوف 
ن

ــــــــم وإن ســــــــكنوا � إل�ي

خيمــــــوا ىس 
ئ
اال ي  روا�ب وفــــــوق 

ــــــــاة  ــــــــم سأشــــــــدوا بشــــــــعر احلي إل�ي

ــتلهم ــ ــ ــ ــ ــ و�ي سأس ــم �ب ــ ــ ــ ــ ــ وم�ن

يثبــت الشــاعر لومــه  وبــن ســطور هــذه القصيــدة 

الذيــن أســهموا يف معنــاة هــؤالء  أللئــك املتخاذلــن 

الــذي ال يحتمــل  بالجحيــم  البــر، مشــبها مســاكنهم 

لقساوة العيش فيها، فأسكنوهم يف بيوت من الطن، 

وهم يعترونه نعم املقر لهم لينعموا من بعدهم برغد 

مــع ندماتهــم، يقضــون  العيــش، مقيمــن يف ديارهــم 

أوقاتهم مع الحسان ورشب الخمر، وقد ملئت جيوبهم 

من األموال التي تقاضوها لفعلتهم الدنية، أجرا وشكرا 

عــى مــا ارتكبــوه، فهــم املجرمــون القتلــة الذيــن يجلبــون 

الــر لغريهــم وهــم يعترونــه خــريا لهــم، يقــول الشــاعر:

ــــــــومه  ن رم ــــــــذ�ي ن ال ــــــــعرى أ�ي ــــــــت ش لي

ـــّروا ـــ ــــــذاب، وف ــــــن الع ـــمي م ـــ  حب
ن

�

ن مــــــن ســــــّوروا بيــــــو�ت مــــــن الــــــىي  أ�ي

ــــــر ــــــب املق ــــــا يطي ــــــوا: هن ن وقال

ـــاوى  ـــ ر نشــ ـــد�ي ـــ ــ ي ال
ن

ـــون � ـــ مه مقيمــ

ــــــر وندامــــــامه: حســــــان و�ن

ــــــــوا  ــــــــات قال ن�ي ــــــــات مــــــــن احلب ومئ

ــكر ــ ــ ــوه وش ــ ــ ــا أت ــ ــ ــر مل ــ ــ هي أج

ــــــــ�ش  رمــــــــون قــــــــد جلبــــــــوا ال ومه املب
ــري )16( ــ ــ ــك خ ــ ــ ن ذل

ئ
ــوا: �ب ــ ــ وقال

ويوجه الشعر هارون رشيد رصخة نداء لباده اشتملها 

األىس والبــكاء والحنــن، مقدمــا ونظمــه الــذي تغــذى 

يــردد  بدمائــه، مســتلهام وحيــه مــن أحداثهــا الداميــة، 

الشــاعر:

ي
ــــا�ئ ي وب

ــــىن ي وأني
ــــو�ن ب

ش
ــــك حس ــــادي ل �ي ب

ي
لــــك مــــا أخلــــق مــــن فــــن تغــــذى بدمــــا�ئ

كنــــت أســــتلهم مــــن ظلك و�ي الشــــعراء

إىل  الحنــن  دامئــي  املهجــر  الشــعراء  ظــل  فقــد 

أوطانهــم، تهفــو قلوبهــم إليهــا مــع كل نســمة وأرواحهــم 

معلقــة بهــا، ومل تغــب عنهــم أوطانهــم لخظــة. “ومهــام 

اشــتد ســواد اليــل، فــا بدمــن طلــوع الفجرفــا الفقــر 

مــن قوتهــم  تنــال  أ  الســود املظلمــة ميكــن  الخيــام  وال 

وعزميتهــم وإرصارهــم وتشــتغل جــذوة األمــل يف قلــب 

مــروق،  ومســتقبل  جديــد  بنــرص  ليبــر  الشــاعر 

الجنــان، وفوقهــا  الريــاض  الخيــام  بهــذه  تســتبدل فيــه 

القصورالجميلــة، ولعــل يف عنــوان قصيدتــه (ســنعود 

الرجــوع”)17(، حيــث  عــى حتيمــة  تأكيــدا  أخــرى(  مــرة 

الشــاعر: يقــول 

ــــــــــــل  ــــــــــــم اليي ــــــــــــا أدهل ي همم
أ�ن

ــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــع الفج ــ ــ ــ ــ ــ ــوف نطال ــ ــ ــ ــ ــ س

ــــــدا  ـــ ـــ ــــــر غ ـــ ـــ ــــــد�ن الفق ـــ ـــ ـــا ه ـــ ـــ ـــ وهمم

ا لفقــــــــــــر ا ســــــــــــنحطم 

يمــــــــــــة الســــــــــــوداء  ي واحلن
أ�ن

ا ــــــــــــرب ــــــــــــا ق ــــــــــــد أمســــــــــــت لن ق

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــنحيلها روض ــ ــ ــ ــ ــ ــدا س ــ ــ ــ ــ ــ غ

ــرا ــ ــ ــ ــ ــ ــا ق ــ ــ ــ ــ ــ
ت

ــىن فو� ــ ــ ــ ــ ــ ونب

وأخــريا، تطلــع لنــا عواطــف الفلســطينين وآمالهــم 

بهذا الديوان “مع الغرباء” من قلم الشاعر الثائر الذي 

يحلم ذهنه حاممة الســامة واألمن يف تربة فلســطن.

وقــد تضمــن الديــوان عــددا مــن األشــعار التــي تشــري إىل 

أحــوال وأجــواء الفلســطينن املوجعــة واملؤملــة.
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وجروته الوقوف أمام سيا هادر من إرادة شعب أو أمة 

ليمنعهم من تحقيق أهدافهم املروعة والتي تكفلها 

رشائــع الســامء ومواثيــق األرض بــكل أنواعهــا ومشــاربها. 

الفلســطينية رشعيتهــا  ومــن هنــا إســتمدت املقاومــة 

األرض معهــا.  بتعاطــف كل شــعوب  وذلــك  الكونيــة 

والشعراء الفلسطنيون تبلوروا لتعزيز تحريض املدافعة 

باشعارهم التي تنفذ إىل أعصاب العدوان الصهيوين. 

ومــن أشــهرها الشــاعر املشــهور هــارون هاشــم رشــيد 

الــذي قــى حياتــه لســامة وأمــن فلســطن.

لملهيث للعالث

ارااةت شا سق لعا ون  شسد ر تي سض 
لمللاواق للفررخني

الــذي  فلســطن  ابــن  رشــيد  هاشــم  هــارون  الشــاعر 

ذاع صيتــه عــى امتــداد الوطــن العــريب واقــرن اســمه 

بالقضية الفلسطينية. وقد قى حياته وشعره لخدمة 

هــذه القضيــة والدفــاع عنهــا يف كل املحافــل، بأشــعاره 

املتدفقة الحارة التي تصدر اال عن قلب آمن وأخلص 

لهــا. وقــد لقيــت هــاذه األشــعار العذبــة الواضحــة رواجــا 

الشــاعر  أجيــال وأجيــال. ويجــد  واســعا وتربــت عليهــا 

يف الشــعر خــري وســيلة للتعبــري عــن أحاسيســه وهمومــه 

أن  الشــاعر  لهــذا  اللــه  وشــاء  وأمتــه.  شــعبه  وهمــوم 

األوىل  الخظــات  منــذ  اآلجئــن  ويصاحــب  يتعايــش 

للنكبــة. وتفجــرت شــاعريته مــع هــذه التجربــة. وولــدت 

أشــعار عديــدة مــن قلمــه الحــاد الــذي حــرك لتحريــك 

املقاومــة مبــداده.

الشــعر  تاريــخ  يف  ملفتــا  حدثــا  الشــاعر  وكان 

شــعره  يكــرس  شــاعر  أول  يكــون  أنــه  إذ  الفلســطيني، 

والروحــي.  الجســدي  الفلســطينن  اغــراب  لوصــف 

وجائت قصائده يف هيئة وثيقة نفســية إنســانية ترصد 

أمل اللجــوء وحيــاة املرديــن الذيــن وجــوا أنفســهم بــا 

وطن، أو بيت، أو مأوى، فعانوا أمناط مرة من العذاب 

نتيجــة جرميــة مركبــة، مورســت أمــام أنظارالعــامل أجمــع. 

التــي  األدبيــة  األعــامل  مــن  كثــريا  الشــاعر  وقــد صنــف 

أصــدر  فلقــد  والروايــات واملــرسح.  األشــعار  تشــتمل 

الشــاعر عريــن ديوانــا شــعريا منــذ عــام 1954م، حتــى 

اآلن، هــذا فضــا عــن املرسحيــات الشــعرية والروايــات 

والدراســات)14( التــي تــدور يف مجملهــا حــول القضيــة 

الفلسطينية وعودة فلسطن إىل شعبها. وقد شملت 

هــذه الدوانــن األشــعار التــي تحتــوي عواطــف شــعب 

والنشــيدات  الدواويــن  عــن  اقتصــار  هنــا  فلســطن. 

لهــارون رشــيد.

اع للف ماء

وأول ديــوان صــدر لهــارون هاشــم رشــيد هــو ديــوان “مــع 

الغربــاء”، وقــد أصــدر عــن طريــق رابطــة األدب الحديــث 

مــن القاهــرة عــام 1954م، وقــد لقــي الديــوان صــدى 

لهــذا  كبــريا وانتشــارا واســعا، وكان املحــور األســايس 

الآلجئــن”.  النكبــات وعذبــات  “مأســاة  هــو  الديــوان 

وحــاول الشــاعر أن ميحــو ظــام اليــل الحالــك ليــيضء 

النــور مــن جديــد حــن مــرت ســنتان وقــد قفــل األمــل 

أمــن رس الآلجئــن  مــع  الرجــوع، ونشــط سياســيا  يف 

أبــو ســتة، عندهــا أخــرج ديوانــه (عــودة  الرحــامن  عبــد 

الغربــاء(، ولعــل يف اســمه إرصارا وتحديــا وتأكيــدا عــى 

العــودة.)15( وجــاء اإلهــداء يف بدايــة الديــوان لآلجئــن، 

تعبريا عن معناه الشاعر وتجربته، وعن طبيعة مضمونه 

الذي يحمل همهم، ورصح فيه أن نظمه وشعره يحمل 

همهــم، والنــار مشــتعلة يف دمــه، ليســتثري هممهــم إىل 

والثــأر، وعــدم االستســام، حتــى وإن ســكنوا  القتــال 

التــي شــبهها  الكهــوف، وامتــألت حياتهــم حزنــا وأىس 

الشاعر بالتال املرتفعة لكرتها،وقد نصب الآلجئون 

الخيام فوقها،فهم امللهمون له عى الشدو والنشيد.

فيقول الشاعر:

ــــــــم  ــــــــا أنظ ــــــــدي وم ــــــــم قصي إل�ي

م ــرن ــ ــ ي دمي ي
ن

ــا � ــ ــ ــعري وم ــ ــ وش
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التي تحث الناس ملدافعة عى املستعمرين الكتاب 

“الســيف البتــار ملــن يــوايل الكفــار ويتخذونهــم مــن دون 

الله ورسوله واملؤمنن أنصارا” لسيد علوي املنفرمي. 

الفتاويــة.  وأجوبتهــا  أســئلة  مثانيــة  يحتــوي  والكتــاب 

وكان هــو وأصحابــه يرســلونها إىل املســاجد الســتعداد 

املســلمن وتحريضهــم عــى الجهــاد و املقاومــة ضــد 

الكتــاب يشــتمل عــى  القــول أن  اإلنجليزيــن. وموجــز 

األقــوال عــن موقــف املســلم مــن الكفــار الــذي يدخــل 

إىل البلد املسلم بالنوايا االستعامرية، وتركز السيطرة 

والسطوة فيها. “و الكتاب” عدة العمراء والحاكم إلهانة 

الكفــر وعبــدة األصنــام” لســيد فضــل بــن علــوي الــذي 

تبــع أبــوه ملقاومــة ضــد اإلنجيليزيــن. وأن الكاتــب قــاوم 

بهذا الكتاب ضد اإلنجليز واستعامرهم مقاومة فعالة، 

الجهــاد والقتــال عــى  نــداء إىل  الكتــاب مجــرد  ليــس 

اإلنجليزيــن فحســب، ولكنــه عــى الدعــوة اإلســامية 
وتهذيــب األخــاق، والنفــوس والجهــاد بالنفــس”.)9(

أيضــا  كــريال  العــريب يف  الشــعر  كتــاب  قــام  وقــد 

كــام  األجنبــي،  اإلســتعامر  ضــد  األدبيــة  مبقاومتهــم 

بالنــر. ومــن أشــهرها “قصيــدة تحريــض  قــام إخوانهــم 

أهــل اإلميــان عــى جهــاد عبــدة الصلبــان” للشــيخ زيــن 

الديــن بــن عــي مخــدوم. وأنــه نظــم يف مقاومــة الرتغــال 

واستعامرها، هذه القصيدة لتحريض املسلمن عى 

الرتغــايل واســتعامرهم،  العــدو األجنبــي  جهــاد ضــد 

إذ أنهــم دخلــوا يف بادهــم وظلومهــم، وطعونهــم يف 

الديــن، واســتهدفوا عــى أموالهــم وأنفســهم وأعراضهــم 

للســامري  املبــن  “الفتــح  القصيــدة  ومــن  ودينهــم. 

عبــد  بــن  للقــايض محمــد  املســلمن”  يحــب  الــذي 

بيــان  الكالكــويت. هــذه األرجــوزة تشــتمل عــى  العزيــز 

أهــوال حــرب قلعــة شــاليم وأحوالهــا وفتــح قلعــة شــاليم، 

القــرن  بــدء  مقاومــة املســتعمرة املظلمــة الغريبــة مــن 

“الرســالة  ومنهــا قصيــدة  امليــادي.  عــر  الخامــس 

الشــعرية” لعمــر القــايض. هــذه القصيــدة تختلــف يف 

عنارصهــا املقاوميــة، عــن ســائر املؤلفــات والقصائــد 

التي بحثناها يف مقامة االستعامر. ألن هذه القصيدة 

تنقــد سياســة الحكومــة اإلنجليزييــة يف الرضائــب، أي 

تقــاوم االســتعامر واإلنجيليــز ينقــد سياســتهم اإلداريــة 

والحكوميــة، وال ينــادي فيهــا إىل مقاومتهــم بالجهــاد أو 
القتــال.)10(

ونجد يف تاريخ مقاومة فلسطن كثريا من الكتاب 

والشــعراء الذيــن بذلــوا جهودهــم لحريــة فلســطن عــر 

تحريض املجاهدين للمقاومة كام نرى يف تاريخ كريال. 

باألشــعار  تخــص هــذه املقاومــة يف فلســطن  ولكــن 

التــي أطلــق عليهــا “شــعر املقاومــة”)11(. هــو  املحــدة 

الشــعر الــذي تســلل إىل القــارئ العــريب عــر كثــري مــن 

الخمســينات  متاحــة يف عقــود  كانــت  التــي  النوافــذ 

والســتينات والســبعينات منالقــرون املايض.وتتعــدد 

أشكال املقاومة حيث لنها ليس حكرا عى الساح بل 

هناك مقاومة اقتصادية ومقاومة ثقافية ومقاومة ضد 

التطبيــع ومقاومــة لغويــة حيــث أن الغــة العربيــة تتعــرض 

لهجمــة للقضــاء عليهــا فتــأيت املقاومــة الغويــة لصــد 

الهجــوم والضيــوم. وقــد كان لشــعراء فلســطن  هــذه 

مــن أمثــال محمــود درويــش)12(، ســميح القاســم، هــارون

أدب للر ان

وقــد تصــور يف فلســطن مقاومــة أخــرى التــي تخرجــت 

األعــامل  بــل  باألشــعار  الســجن  ظــام  مــن  النــور  إىل 

ذلــك  يف  املقاومــون  كان  ولقــد  املقاومــة.  الفنيــة 

الوقــت يهربــون أعاملهــم بالعديــد مــن الوســائل التــي 

مــام  والســجان  الســجن  جــروت  كل  تتحــدى  كانــت 

يصيــب املحتــل بحالــة مــن الرعــب عــن كيفيــة تواصــل 

السجن مع مجتمعه. ولقد أطلق عى هذا النوع من 

االبداعات األدبية “أدب الســجون”.)13( وولدت أشــعار 

فلســطن  تحــرض شــعب  التــي  الســجن  مــن  عديــدة 

ليقاتــل ضــد املســتعمرين.

ونســتطيع ان نعــر تعريــف املقاومــة هــي مــروع 

أحــد مهــام كان ســلطانه  حضــاري أصيــل ال يســتطيع 
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وتناولــت أشــعاره الكتــب األدبيــة والفكريــة كــام اختــري 

التعليميــة يف  مــن قصائــده ضمــن املناهــج  العديــد 

العــريب. الوطــن 

لملهيث للعاا:

أدب لمللاواق: ئيأته وتخا ه

بدأت تاريخ املقاومة منذ بدأ اإلنسان، وظلت مازمة 

له منذ نشأة الخليقة،ألنه مخلوق مقاوم بطبعه وفطرته 

اللغــة  مــا يحســبه عنــرصا يعمــل ضــده. ومبــا أن  لــكل 

كانــت ال تــزال تشــكل إحــدى أدوات التبــادل املفهــوم 

واملواجهــة. فــإن اإلنساناســتخدمها كعنــرص مؤثــر يف 

شــواهد  التاريــخ  يف  ونحصــل  النفــس.  عــن  الدفــاع 

بعــد إىل أدب  لتأثريهــا، وقــد تحاولــت فيــام  عديــدة 

وشــعر خطابــة وغريهــا. ولــذا مــن املمكــن القــوإلن أدب 

املقاومــة هــو التعبــري مــن خــال اللغــة التــي اســتحالت 

نصــا ومنصــة للدفــاع عــن اإلنســان يف معركتــه مــع األخــر 

املعتــدي، مــع تعــدد هــذا األخــر وتنوعــه وتلــون صفاتــه. 

إنــه قــد يكــون كل كلمــة ونــص وقصيــدة وروايــة ومقالــة 

مواجهــة  يف  وأديب  وفكــري  ثقــايف  وموقــف  وأغنيــة 

املحتــل والظــامل وأعوانــه.

مــن  كثــريا  قــد وجدنــا  انتشــار اإلســام  تاريــخ  ويف 

لتحقيــق  املقاومــة  األدب  التــي متســكت  الشــعوب 

أفــكار اإلســام الحقيقــة يف بادهــم. ولنــا مثــال عديــد 

تاريــخ  املــايض.ويف  القــرون  الألمــر يف  لهــذا  واضــح 

للثــورة  تحــص شــعبهم  التــي  األمئــة  قــد وجدنــا  تــريك 

واملقاومة ضد قيادة فاحشة. وقد تأثراألمراء يف إقناع 

النــاس لتقديــم إىل مــكان املعركــة بأفعالهــم األدبيــة. 

بديــع الزمــان ســعيد نــوريس الــذي ولــد يف نــورس مــن 

تــريك عــام 1873م رصف حياتــه ملدافعــة عــى سياســة 

الحــزب الشــعبي ضــد اإلســام. ملــا نــر أفــكار كــامل 

بــاش التــي ال تليــق وال ترتبــط باإلســام الحقيقــة فرفــع 

الشــيخ صوتــه وبــذل جهــده ليســدها بخطباتــه وكتاباتــه. 

وقــد ســجن بأعاملــه، ولكــن مل ينتــه خدماتــه لتحقيــق 

اإلســام. وقــد ألــف مــن الســجن تفســري القــرآن الــذي 

اشــتمل130 مــن الرســائل. ولكــن الحكومــة قامــت عــى 

حظــر هــذه الرســائل التــي اشــتهر “برســائل النــور”. وبعــد 

نجــاح الحــزب الدميوقراطيــة نــرت هــذه الرســائل إىل 

اقطــار الــريك. ومــن املؤثــر الــريك أرشف أديــب الــذي 

صنع األســبوعي “ســبيل الرشــاد” النتشــار تدبر اإلســام 

الواضــح مــن املقــاالت والرجامت.ومنهــم عــي فئــاد 

تأثــرت  قــد  يــران  إ توبجــو.)3( ويف  نورالديــن  باشــكل، 

األعــامل األدبيــة النــاس عــى الحكومــة الفاجــرة. ومــن 

القمينــي.  اللــه  وآيــة  عــي رشيعتــي،  املؤثريــن  أشــهر 

واألعــامل األدبيــة قــد أخــذت قســمته العظيمــة لتقويــم 
االشــعب يف بلــدان شــتى.)4(

أدب لمللاواق ر مند للره

ويف كــريال، قــد وجدنــا عديــدا مــن األعــامل األدبيــة التــي 

حضت شعب املليبار ونفذت إىل أعصاب العدوان 

املستعمرين. ومن أبرزها “تحفة املجاهدين يف بعض 

انتشــار  تاريــخ  اشــتملت  التــي  الرتغاليــن”)5(  أخبــار 

اإلســام يف كــريال، وبعــض عــادات وتقاليــد هنــدوس 

عــى  األزمنــة، وتحريــض املســلمن  تلــك  مليبــار يف 

الجهــاد ضــد الرتغاليــن، وأعــامل الرتغاليــن الحقــرية. 

وتضمــن هــذا الكتــاب األقســام األربعــة التــي تبينــت كل 

احــوال املســلمن تحــت قيــادة الســامري. “ويحــرض 

الشــيخ زيــن الديــن املخاطبــن عــى الجهــاد مقتبســا 

باآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة التــي تحتــوي عــى 

خمــس آيــات وأكــر مــن أربعــن حديثــا مــن األحاديــث 

الجهادية”للشــيخ  “الخطبــة  كتــاب  النبويــة.”)6( ومنهــا 

ضــد  الكالكــويت  يــز  العز عبــد  بــن  محمــد  قــايض 

االستعامر الرتغايل)7(. بهذا الكتاب قاوم الشاعر ضد 

الرتغالين واستعامرهم مع براعت األدبية. وله أرجوزة 

يف بيــان أهــوال حــروب فتــح قلعــة شــاليم و أحوالهــا، 

مقاومــة لاســتعامر الرتغــايل، وتحريــض املجاهديــن 

الذيــن شــاركوا يف املقاومــة.)8( ومــن األعــامل األدبيــة 
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الشاعراملشــهور  نتعــرف  أن  األبيــات ميكــن  بهــذه 

الفلســطيني هــارون هاشــم رشــيد الــذي ولــد يف حــارة 

الزيتــون مبدينــة غــزة بفلســطن يف عــارش مــن يوليــو عــام 

1927م. وقــد نشــأ بشــهادة النكبــات والعقبــات التــي 

يواجههــا شــعب الفلســطن. وتلقــى علومــه اإلبتدائيــة 

يف مدرســتي الفــاح الوطنيــة واإلمــام الشــافعي. أمــا 

دراسته الثانوية فقد تلقاها يف كلية غزة عام 1947م. 

وقد ملك الشاعر عى شهادة املعلمن العليا. وبعد 

دراســته قــام بتدريــس الغــة العربيــة طــوال ســبع ســنوات 

يف معســكرات الاجئــن بقطــاع غزة،وشــارك مشــاركة 

فعالة كمحرر الصحف العربية التي صدرت من مدينة 

والرقيــب  واللــواء  غــزة  1948م  النكبــة يف  بعــد  غــزة 

والوطن العريب. ويف عام 1954م ترك التدريس وعن 

رئيســا ملكتــب االذاعــة والنــر يف إدارة الحاكــم العــام 

لقطــاع غــزة. ثــم اضطــر للجــوء اىل القاهــرة عــام 1956م 

بغــارات التــي شــنتها القــوات الصهيــوين عــى أصحــاب 

األمــن والســكون الفلســطينين. وبعــد أن اشــتغل بالــه 

يف مجاالت مختلفة تليق وترتبط لتطور اللغة العربية.

ثم رجع اىل غزة ليتوىل مســؤولية إدارة الشــؤون العامة 

يف  غــزة  بقطــاع  العــرب”  “صــوت  ومكتــب  واإلعــام 

1965.ولجــأ مــرة أخــرى إىل القاهــرة باحتــال وهجــوم 

اإلرسائليــة عــى غــزة يف 1967م)2(. 

والتحــق عملــه مســؤوال عــن مكتــب منظمــة التحريــر 

الفلســطينية هنــاك. وعمــل مندوبــا مناوبــا لفلســطن 

العربيــة. وواصــل عملــه مندوبــا  الــدول  لــدى جامعــة 

العــريب  لألعــام  الدامئــة  اللجنــة  لــدى  لفلســطن 

الــدول  بجامعــة  اإلداريــة  و  املاليــة  للشــؤون  والجنــة 

العربيــة. ثــم اختــري مديــرا لتحريــر مجلــة “شــؤون عربيــة” 

التــي تصدرهــا  أول مجلــة  عــام1980. وهــذه املجلــة 

جامعــة الــدول العربية.وتبســط أعاملــه األدبيــة باشــتغال 

من دوائر مختلفة يف القاهرة. وتبلور الشاعرالكتساب 

عواطــف  لنــا  تطلــع  التــي  بأشــعاره  الفلســطن  حريــة 

الشعب املضطهدين والروايات التي ترز لنا الظروف 

املوجعة لفلســطينين.وقد حض الشــاعر اهل األرض 

القــوات املظلومــن  مــن  لينالــوا اســتقالهم  املحتلــة 

الصهيوين. وقد شارك الشاعر بتأسيس اتحاد الكتاب 

الفلســطيني يف 1966، واتحــاد الكتــاب والصحفيــن 

الفلســطينن. وانتخــب بــأول أمانــة عامــة لاتحــاد عــام 

1972. واختــري عضــو املجلــس الوطنــي الفلســطيني. 

العــريب  الكتــاب  مؤمتــرات  يف  فلســطن  مثــل  وقــد 

ومهرجانــات الشــعر منــذ عــام 1958.. ويعــد الشــاعر 

هــارون هاشــم رشــيد مــن شــعراء الخمســينيات الذيــن 

النكبــة”، أو “شــعراء املخيــم”،  أطلــق عليهــم “شــعراء 

التمــرد والثورة.وقــد ســاهم  بــروح  امتــاز أشــعاره  قــد  و 

فلســطن  يف  العــريب  ألدب  كثــرية  أشــعارا  الشــاعر 

وصــدرت لــه الكثــري مــن الدواويــن الشــعرية.ومن أبرزهــا 

مــع الغربــاء يف 1954م، عصافــري الشــوك عــام 1989، 

عــودة الغربــاء، أرض الثــورات ملحمــة شــعرية، يوميــات 

الصمود والحزن،مزاميا األرض والدم، سفينة الغضب 

وغريهــا.

و لقــد عايــش صاحــب الشــاعر الكبــري مــد مديــدة 

مــع املنقوبــن واملضطهديــن الآلجئــن منــذ اللخظــات 

األوىل اللنكبــة والعقبــة. وتفجــرت شــاعريته مــع هــذه 

العاليــة  الجائــزات  الشــاعر  فــاز  و  املوجعــة.  التجربــة 

ألعاملــه املرسحيــة و القصيديــة. ومنهــا الجائــزة األوىل 

ومنهــا   ،1977 عــام  األلكســو  مــن  الشــعري  للمــرسح 

الجائــزة األوىل للقصيــدة العربيــة مــن إذاعــة لنــدن يف 

1988. ألفــت عنــه دراســات عديــدة ورســائل جامعيــة، 
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بســم للــه الرحــامن الرحيــم، الحمــد للــه رب العاملــن، 

والصاة والسام عى حبيبه املصطفى ونبيه املقتفى 

رس الجــامل يف الوجــود وأعظــم كل موجــود وعــى آلــه 

وصحبــه ومــن صارعــى نهجــه إىل يــوم الديــن - أمــا بعــد.

فلقد بدأ تاريخ فلسطن املحتلة منذ أن اعرفت 

يف  مســتقلة  دولــة  بإرسائيــل  املتحــدة  األمــم  هيئــة 

1948. وبعــد هــذا االعــراف كانــت الفلســطن ارض 

العــامل مأســاة الآلجئــن  العقبــات والنكبات.وشــاهد 

وهجــامت الظاملــن. وأصبــح أهــل فلســطن مترديــن 

بــكل مــا  مــن بادهــم. ولكنهــم حاربــوا ضــد املجرمــن 

عندهــم مــن األحجــار واألقــام. ومــن مقدماتهــم شــعراء 

الــدم  اجابــوا لشــاالت  الربــة املقدســة. وهــم  تلــك 

اإلجابــة الســاطعة التــي نفــذت اىل اعصــاب العــدوان. 

ولهــم دور جــي يف نظــال شــعب فلســطن مبقاومتهــم 

األدبية. ومن ابرزهم الشاعر هارون هاشم رشيد الذي 

كــرس حياتــه لحريــة فلســطن.

املأســاوية  الواقعــات  شــهد  ممــن  الشــاعر  وكان 

ثــرت  تأ وقــد   . فلســطن بــة  تر يف  جــرت  لتــي  ا

فيهــا  ابــرز  التــي  اشــعاره  يف  املناظراملوجعــة  هــذه 

أخــذت مجامــع  لقــد  الفلســطينين.  الشــاعرعواطف 

قلبــي كلامتــه الشــهرية عندمــا حثــه احــد مــن اصدقائــه 

بكتابــة الشــعر الغــزيل “لــن اكتــب اال لفلســطن حتــى 

تتحــرر”. مل يشــهد التاريــخ مثــل هــارون هاشــم رشــيد 

ألن الشــعراء العربيــن قــد كتبــوا عــن قضيــة فلســطن 

بــكل  الوطــن  أنــه قــى حياتــه كلهــا يف خدمــة  ولكــن 

مــا تحملــه الكلمــة. وكانــت اشــعاره حــرا واقامــه حراكــة 

احامــه. لتحقيــق 

قســمت هــذه الدراســة إىل ثاثــة مباحــث وخامتــة 

جائــت عــى النحــو اآليت:

املبحث األول: هارون هاشم رشيد: حياته وشعره

املبحث الثاين: أدب املقاومة: نشأته وتطّوره

املبحث الثالث: مساهامت شعرية لهارون رشيد 

يف تحريض املقاومة الفلسطينيّة



65  امل�ؤمتر الدويل  الأدب العربي يف فل�سطني 

للعالاش

1	 Gertz	and	Khlefi	p,13

 1 الســينامئية، ط  والعــن  فلســطن  غنيمــة،  أبــو  حســان   2

1981م ,

3	 Gertz	and	Khleifi,	p,19
4	 Gertz	and	Khleifi,	p,20
5	 Joseph	Massad,	The	weapon	of	Culture,	Cinema	

in	 the	Palestine	Liberation	 Struggle.ch.2	 in	
Dabashi	 (2006)	p.	33,	36

6	 Gertz	and	Khleif,	p.	20,	30
7	 The	Christian	Science	Monitor,	March,2014
8	 Courant.	com.	Archived	from	the	original	on	

22-6-2013.



64  بساسا لمللاواق للفررخسجسق ر  سرع ااا أيب أواد

العبوديــة  ظــل  يف  الشــباب  حيــاة  الفيلــم  يصــور 

حيث يفتشون ويعرضون للطلب والسخرية يف جميع 

املجــال وأعدائهــم قــد أحــاط بهــم مــن جميــع الجهــات 

ظــل  دينــه يف  يقــى  أملــا  الحــب  يرصدونهــم. صــار 

العبوديــة والشــباب ميوتــون مــن أجلــه دون تحققــه.

لل الئز ولألوو ق

حصل هذا الفيلم أيضا عى جوائز دولية عديدة منها:

جائزة فجر الدويل  )1

جائــزة الفيلــم الرنويجــي الســلمي يف مهرجــان   )2

الــدويل تروســو 

جائــزة للمخــرج الكبــري (مهــر عــرب( يف مهرجــان   )3

ديب الســيناميئ

رشــح الفيلــم لجائــزة األوســكار يف فئــة أفضــل فيلــم 

أجنبــي عــام 2014م وجائــزة للفيلــم الجيــد يف مهرجــان 

نيــورك الســيناميئ وجائــزة للفيلــم الجيــد األجنبــي يف 

الفيلمــي   )Palm Spring) ســرنغس  بــارم  مهرجــان 

الــدويل.

للخامتق

الســينام الفلســطينية وإن كانت بدايتها رومانســية يف 

موضوعهــا مهلهلــة يف شــكلها دخلــت عــامل الواقعيــة 

وحريــة  املقاومــة  قضايــا  عالجــت  عندمــا  والحيويــة 

العدالــة والقيــم وصــارت لســانا ناطقــا يف إرجــاع هويــة 

الشــعب املفقــودة وبلدتهــم املــردة.

املخــرج   – أســعد  أيب  هــاين  أفــام  نجحــت 

عــرض قضايــا  الهولنــدي املشــهور- يف  الفلســطيني 

الفلســطينين املنبوذيــن وإبــراز آالم الشــباب وآمالهــم 

أمــام العــامل. صــورت حالــة الشــباب الذيــن ميارســون 

أهوائهــم النفســية مثــل الحــب والصداقــة يف ظــل قهــر 

بــل يعانــون  جنــود االحتــال وال يقضــون منهــا وطرهــم 

يف ســبيلها مــن أنــواع العنــف والتشــدد خاصــة فيلــامه 

’الجنــة اآلن‘ و’عمــر‘ صورتــا املقاومــة ومــا يف ســبيلها 

مــن املخــاوف واألخطــار التــي تجــر الفلســطينين عــى 

قتل نفوسهم وتعطيل آمالهم وترميهم إىل أيادي جرمية 

تلعــب بهــم لتحقيــق أهوائهــم الرخيصــة والتافهــة.

قد وجد هذان الفيلامن قبوال حسنا يف األوساط 

الفيلمية العاملية وحازت جوائز عديدة دولية لفنيتهام 

وقــوة مضمونهــام وعرضهــام قضايــا جديــدة تدعــو الفكــر 

العميق والنظر الدقيق...
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ال عدد28، سبتمر 2005م
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يقــرر  جــادا  الفيلــم عمــا  هــذا  يعــد  لكــن املخــرج 

هويــة الدولــة الفلســطينية وييــرس مســريها إىل الحريــة 

كــام قــال بعــد أن قبــل جائــزة جولــدن جلــوب: “إن هــذه 

بأنهــم يســتحقون الحريــة  الجائــزة تقريــر للفلســطينين 
بــا تحــدد”8 واملســاواة 

لل الئز ولألوو ق

عــرض هــذا الفيلــم يف 43 دولــة وتــم ترشــيحه لجائــزة 

األوســكار ألفضــل فيلــم بلغــة أجنبيــة يف حفــل توزيــع 

جوائــز األوســكار الثامــن والســبعن. حصــل عــى جوائــز 

عديــدة دوليــة مــن أشــهرها:

عــام  العامليــة  برلــن للســينام  جائــزة مهرجــان   )1

2005م

جائزة الفيلم األوريب عام 2005م  )2

جائزة العجل الذهبي من هولندا عام 2005م  )3

جائزة جولدن جلوب عام 2005م  )4

جائــزة مهرجــان دوربــان للســينام العامليــة يف   )5

عــام 2005م أفريقيــا  جنــوب 

)Omar( 2013م    

وأخرجــه  وأنتجــه  كتبــه  الــذي  الثامــن  الفيلــم  هــذا 

هــاين أبــو أســعد مــن صنــف درامــا الجرميــة يتحــدث عــن 

قضيــة قلــام ذكــرت يف األفــام الفلســطينية األخــرى. 

رؤيــة املقاومــة واملحاولــة  رؤيتــن مختلفتــن،  يقــدم 

لتحقيــق العدالــة والحريــة الكاملــة ورؤيــة عــن الشــباب 

الفلسطينين الذين يضطرون للتعاون مع اإلرسائيلين 

إمــا قهــرا أو رغبــة يف تحقيــق املــال أو الســفر.

نــال هــذا الفيلــم أيضــا قبــوال بالغــا حيــث شــارك يف 

مهرجــان ديب الســيناميئ عــام 2013م وترشــح لجائــزة 

األوســكار يف فئــة أفضــل فيلــم أجنبــي عــام 2014م

 باق للفسرع

تــدور القصــة حــول حيــاة عامــل مخبــزة يدعــى عمــر 

(آدم بكــري( الــذي يعــر كل يــوم الجــدار الفاصــل للقــاء 

حبيبتــه ناديــة (ليــم لوبــاين( أخــت صديقــه تــارك (إيــاد 

دوراين( التي تدرس يف مدرسة ثانوية. يعرض عمر كل 

لرصــاص جنــود االحتــال ويســخر بهــم لكــن حبــه يحملــه 

عــى مصارعــة املشــاق وركــوب األخطــار.

تــارك  عمــر وصديقــاه  يهجــم  األيــام  مــن  أحــد  يف 

وبعــد  االحتــال  جنــود  عــى  بشــارة(  (ســمري  وأمجــد 

تفتيــش قبــض عــى عمــر واعتقــل وعــرض يف الســجن 

ألشــد العنــف واألمل وأجــري عــى أن يعمــل عامــا لجنــود 

االحتــال مقابــل حريتــه. قبــل عمــر ذلــك ألنــه مل ميكــن 

أن يفــارق حبيبتــه ناديــة.

عندمــا أطلــق عمــر صــار هدفــا يف أعــن النــاس ملــا 

شــعروا عــن عملــه الخفــي لجنــود االحتــال. أمــر رامــي 

ضابــط املخابــرات اإلرسائيــي (وليــد زعيــر( أن يأخــذ 

عمــر مل  لكــن  الهجــوم  معــه يف  شــارك  الــذي  تــارك 

يســتطع أن يقبضــه ألنــه أخ حبيبتــه ناديــة. غضــب رامــي 

عليــه ورده إىل الســجن مــرة أخــرى وأمــره أن يعلمــه عــن 

الفوضويــن املخالفــن لجنــود االحتــال.

مــن صديقــه  ناديــة حامــل  أن حبيبتــه  يعــرف عمــر 

أمجــد وأنــه مل يرســل إليــه الخطــوط التــي كتبتهــا حينــام 

كان يف السجن وعاما لجنود االحتال هذا يضاعف 

مــن أملــه وحزنــه ويكــون ســببا للمناقشــات الحــادة بــن 

األصدقــاء التــي أدت إىل قتــل تــارك عــى أمجــد.

يف آخر الفيلم يقبل عمر مسدسا من رامي ضابط 

رامــي ضابــط  عــى  يطلقهــا  لكنــه  أمجــد  قتــل  بــإرادة 

املخابــرات اإلرسائيــي.

ئلاش تال للفسرع

الشــباب  قصــة  طياتــه  يف  يحمــل  الفيلــم  هــذا 

الفلســطينين الذيــن يحرمــون مطامــع الحيــاة ويجعلــون 

فريســة التعنــف واآلالم. بطــل الفيلــم عمــر الــذي رخــص 

يف ســبيل مودتــه جميــع اآلالم يحــرم مــن حبيبتــه ناديــة 

ويتحول لعبة يف أيدي جنود االحتال ويضطر للتعاون 

معهــم ألهوائهــم الباطلــة.
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هــذا العمــل فرصــة لذلــك.

فيديــو  أمــام  جهــرا خرهــام  للخــروج  التجهــز  قبــل 

يف مــكان رسي يقودهــا جــامل (Amer Hlehel( وأبــو 

كريــم (Ashraf Behram( وأوضحــا أن هــذا عمــل صالــح 

للوطن ومحاربة ضد أعداء الحرية والشعب. وبعد أن 

حلقا شــعر الوجه لبســا مثل اليهودين كأنهام يذهبان 

لزواج صديقهام. الصق عى جسدهام بعض القنابل 

املميتة التي ال ميكن انفكاكها إال مبعونة امللصق. أمر 

جــامل أن ينفجــرا وســط القــوات املســلحة بــن خمســة 

عــر دقيقــة ليشــمل االنفجــار الجنــود املعاونــن أيضــا.

ملــا عــر زيــد وخالــد الثغــر ســمعا صــوت الرصــاص 

الثغــر  وراءه يف  زيــدا  تــاركا  الــوراء  إىل  خالــد  فهــرب 

اإلرسائيــي. وبعــد أن رجــع خالــد إىل املوضــع الــرسي 

وببيتــه  بــه  أدرى  ألنــه كان  زيــد  يتــوىل طلــب صديقــه 

وممــره.

نجــا زيــد مــن رصــاص جنــود االحتــال وأىت محطــة 

دنــا  اليهــود. ملــا  بعــض  هنــاك  اجتمــع  التــي  البــاص 

البــاص أراد أن ينفجــر لكنــه ملــا رأى يف البــاص طفــا 

صغريا رجع عن فعله. خرج عى وجهه هامئا حتى أىت 

 )Lubna نابلــس حزينــا مــن فشــله والتقــى ســها حبيبتــه

(Azbel يف ســيارتها وأخرهــا عــن أمــره وأبيــه الــذي كان 

عامــا لإلرسائيليــن. حاولــت ســها أن تــرده مــن عملــه 

لكنــه أرص عــى قولــه وهــرب مــن الســيارة.

طلــب خالــد وســها زيــدا ووجــداه عنــد قــري أبيــه يريــد 

ثانيــة  أن ينفجــر ويقتــل نفســه. ذهــب الصديقــان مــرة 

مــن  الرجــوع  يريــد  زيــد ال  إىل جــامل وأيب كريــم. كان 

عملــه ورصح أنــه يســتمر فيــه ويريــد أن يذهــب إىل تــل 

أبيــب مــرة ثانيــة. حاولــت ســها ان متنعهــام مــن عملهــام 

ونجحــت يف أن تــرد خالــدا عــن فعلــه لكــن زيــدا هــرب 

بــاص مملــوءة  نــراه يف  الفيلــم  آخــر  عــى وجهــه. يف 

بالجنــود ودخانــا أبيــض يعلوهــا.

ئلاش تال للفسرع

هــذا الفيلــم الــذي ميتــد 90 دقيقــة قــد صــور مأســاة 

الشــباب الفلســطينين يف أقــى حالهــا وأمرهــا مــن 

وجهــن:

أوال: صــور األوضــاع السياســية غــري املســتقرة ورغبــة 

الحريــة الكاملــة التــي حملتهــم عــى أن يخوضــوا يف أي 

طريــق وعــر وأن يركبــوا أيــة مشــقة صعبــاء.

ثانيــا: صــور الشــباب البائســن الذيــن صــاروا لعبــا 

يف أيــدي بعــض املتطرفــن يلعبــون بحياتهــم الغاليــة 

ألهوائهــم الرخيصــة والرذيلــة.

فقريتــن  أرستــن  إىل  املنتميــان  الشــابان  هــذان 

يريــان كل يــوم مــا يكابــد الفلســطينيون مــن قبــل جنــود 

االحتال، أبلوا يف حياتهم ورشدوا عن أوطانهم وليس 

لهــم قــوة سياســية تجمعهــم عــى رصيــف واحــد. هــذه 

الحالة ال محالة يخلق يف اإلنسان أسفا وقنطا يحرضه 

عــى الجرائــم وتعــدي الحــدود، بالخصــوص إذا كانــت 

هنــاك منظــامت او جمعيــات تســتفيد عجــز الشــباب 

املضطهديــن وتلعــب بحياتهــم ألهوائهــم الباطلــة.

اثــار الفيلــم مــن بدايتــه جــدال واســعا حيــث واجــه 

املخــرج صعوبــات وضغوطــا كبــرية أثنــاء تصويــر الفيلــم. 

فالبعض اعتر املخرج يحاول بطريقة أو بأخرى متجيد 

العمليات االنتحارية بإضافة ملسات إنسانية للممثلن 

الذيــن هــام صديقــان منــذ الطفولــة ومحــارصان بجــو مــن 

األحبــاط والفقــر املدقــع والبعــض اآلخــر اتهــم املخــرج 

لاحتــال  الفلســطينية  املقاومــة  لقضيــة  بجنايتــه 

املقاومــة  قيمــة  يقــرص  أن  حــاول  حيــث  اإلرسائيــي 

اإلنســانية  األهــواء  لبعــض  يخضــع  عمــا  ويصورهــا 

العمليــات اإلجراميــة  التافهــة. ومــع ذلــك وقــع بعــض 

أثنــاء تصويــر الفيلــم. انفجــرت قنبلــة يف موضــع يبعــد 

عــن مــكان التصويــر يف نابلــس 300 مــر تقريبــا كــام أن 

إحــدى هليكوبــر الحربيــة اإلرسائيليــة أطلقت الرصاص 

عــى ســيارة قــرب املوضــع مــام حمــل ســتة رجــال عــى 

تــرك العمــل.
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إليليــا ســليامن قبــوال دوليــا وأتيــح لــه فرصــة النــر يف 

عــام  فيهــا. ويف  ينــر  فيلــم فلســطيني  أول  أمريــكان 

2008م وجد هناك بعض املحاوالت دوليا الستئناف 

النشاطات السينامئية يف مخيمة الاجئن يف جنن 

كام أن حامس قامت سنة 2010م بإنشاء فيلم جديد 

التدمــر  يصــور   The Great Liberation باســم 

الكامــل إلرسائيــل الصهيونيــة عــى يــد الفلســطينين.

قد جرى هناك بعض املحاوالت من قبل حامس-

بعــض  غزة-ملصــادرة  قطــاع  يف  الحاكمــة  املنظمــة 

األفــام التــي تخالــف الريعــة أو النشــاطات التحريريــة 

البغــض  إثــارة  رأيهــم مــام أدت إىل  الفلســطينية عــى 

والقلــق بــن بعــض املخرجــن واملنتجــن.

ااا أما أواد

ولد هاين أبو أسعد-املخرج الفلسطيني الهولندي-

يف أكتوبــر عــام 1961م يف ارسة فلســطينية بالنــارصة. 

هاجر إىل هولندا عام 1980م واقام فيها. بعد دراسته 

من هارمل الديناميكا الهوائية عمل كمهندس طريان يف 

هولنــدا لســنن متعــددة. تأثــر بأفــام ميشــيل خليفــي 

واراد أن يتابع عمله يف املجال السيناميئ وبدأ كمخرج 

تلفازي لب.ب.س7وشارك يف تأسيس فيلم أيلول مع 

املخرج الفلسطيني راشد املشهراوي سنة 1990م

  ره ر ا ال وسجة

يف سنة 1992م أخرج أول فيلمه القصري باسم  

وحــاز  بالغــا  قبــوال حســنا  نــال  الــذي   Paper House

جوائــز دوليــة يف املهرجانــات الســينامئية يف باريــس 

ويورشــليم. ويف ســنة 1998م أخــرج فيلمــه األول باســم 

The Fourteenth Chick الذي سجل اسمه مخرجا يف 

األوســاط الفيلميــة. وتابــع عملــه فيــام بعــد حتــى أخــرج 

فيلمــه األخــري يف الســنة املاضيــة عــام 2017م باســم 

The Mountain Between Us. خــال هــذه الســنوات 

أخــرج اثنــي عــر فيلــام وأنتــج أربعــة أفــام بــن القصــرية 

والكاملــة.

انعكســت فيهــا حيــاة  مــرآة صادقــة  كانــت أفامــه 

أوضاعــا  ميارســون  الذيــن  الفلســطينين  الشــعب 

مــن شــدتها وعنفهــا.  سياســية غــري مســتقرة ويعانــون 

الذيــن  الفلســطينين  الشــباب  حيــاة  خاصــة صــورت 

أن  وأجــروا  االســتقالية يف حياتهــم  الحريــة  أعدمــوا 

القصــرية. هويتهــم  إىل  ينكمشــوا 

نالــت أفامــه قبــوال حســنا يف املهرجانــات الدوليــة 

خاصــة فيلمــه ’الجنــة اآلن‘ الــذي يتحــدث عــن رجلــن 

فلســطينين يجهــزان للتفجــري داخــل إرسائيــل و ’عمــر‘ 

الذي يقدم رؤية جديدة، عن الشباب الذين يضطرون 

للتعــاون مــع اإلرسائيليــن إمــا قهــرا أو رغبــة يف تحقيــق 

املــال او الســفر.

)Paradise Now( لل جق لآلن 2005م

هــو الفيلــم الثالــث الــذي أخرجــه هــاين أبــو أســعد 

نــال قبــوال حســنا وحــاز جوائــز  وأذاع صيتــه يف العــامل 

الدوليــة. كتبــه  الســينامئية  متعــددة يف املهرجانــات 

هــاين أبــو أســعد مــع بــريو بيــري ( Bero Beyor(وبــريي 

هــود كســون (Pierre Hodgson( وأنتجــه بــريو بيــري يف 

(Warner Independent Picture )USA يف  اســم 

آخــر  عــن  الفيلــم  يتحــدث  العربيــة واإلنجليزيــة.  لغتــي 

48 ســاعة يف حيــاة شــابن فلســطينين (زيــد وخالــد( 

االستشــهادية  العمليــات  بإحــدى  للقيــام  يســتعدان 

ويجهــزان للتفجــري داخــل إرسائيــل.

 باق للفسرع

كان زيــد (قيــس ناشــف( وخالــد (عــي ســليامن( 

صديقــن مــن نابلــس منــذ الطفولــة يعمــان يف مصنــع 

مــن  أحــد  يف  فقريتــن.  ألرستــن  يتــزودان  املراكــب 

األيــام يختــاران مــن قبــل جمعيــة رسيــة دفاعيــة للتفجــري 

االنتحــاري يف تــل أبيــب. أرس الصديقــان أمرهــام مــن 

األرسة خاصــة أخفــى زيــد أمــره مــن أمــه األرملــة (هيــام 

عباس( التي قتل زوجها عاما لإلرسائيلين. وكان زيد 

يريــد أن ينفــض مــن أرستــه هــذا العــار بشــهادته ووجــد 



60  بساسا لمللاواق للفررخسجسق ر  سرع ااا أيب أواد

بالذكــر محاولــة أخويــن ذوي األصــل  ومــن الجديــر 

لوالديــن  بنــن  ا المــا  وبــدر  براهيــم  إ الفلســطيني 

تشــيي يف  إىل  لحــم  بيــت  مــن  هاجــرا  فلســطينين 

مطلع القرن العرين. ويف سنة 1926م، قرر األخوان 

الرجــوع إىل فلســطن وإنشــاء صناعــة ســينامئية هنــاك 

فأخذا معهام معدات سينامئية وتوجها إىل فلسطن 

يف الباخــرة. لكنهــام مل يصــا إىل فلســطن واســتقرا 

فيهــا جــوا الئقــا مثقفــا  اإلســكندرية حيــث وجــدا  يف 

مطمئنا ملتابعة العمل. وكانت فلسطن آنذاك تكتظ 

باألوضــاع السياســية غــري املســتقرة. يف اإلســكندرية 

الســيناميئ و  ’نــادي مينــا فيلــم‘  أســس األخــوان المــا 

’رشكة كوندور فيلم ‘ التي أنتجت أول فيلم عريب بـاسم 

’قبلة الصحراء ‘ الذي عرض يف مايو سنة 1927م يف 

سينام كوزموغراف. وقد انتجت هذه الركة نحوا من 
62 فيلــم حتــى العــام 1951م.3

هذه املحاوالت البدائية واملبادرات الفردية كانت 

تعالج قضايا بســيطة رومانســية يف أكرها ألن األوضاع 

السياســية الفلســطينية آنــذاك مل تدخــل إىل مرحلــة 

العنــف والتشــدد.

للرسجة ماد للجكهق 1948م

الحيويــة  دروب  الفلســطينية  الســينام  دخلــت 

والواقعية عندما عالجت القضايا االحتالية وتوجهت 

إىل تصويــر املقاومــة والنضــال. ألن النكبــة قــد أبــادت 

الفلســطينين عــن رغــد عيشــهم وأغلقــت جميــع أبــواب 

السلم والهوادة وأبقت أمامهم فراغا ال ميأله إال الرجوع 

إىل مقامهــم ومســتقرهم. وبالنســبة إىل تطــور الســينام 

الفلســطينية منكــن أن نقســم هــذه األزمــان إىل ثاثــة:

للزان لألول: تالق للاداا  وللركان1948م-1967م

حالهــا  أقــى  فلســطن يف  كانــت  النكبــة  بعيــد 

وأمرهــا، عانــت الفلســطينيون فســاد الحيــاة وكســادها 

يف جميع مجال الحياة حيث أبلوا يف حياتهم ورشدوا 

عن أوطانهم وأفردوا عن جميع مراحل التطور والتقدم. 

وهــذا الفــراغ الهائــل والســكون املخــوف قــد حــط مــن 

أيضــا وعرقــل يف مســريه إىل  الســيناميئ  الفــن  تطــور 

مــن عريــن عامــا3. خــال هــذه األعــوام  نحــوا  األمــام 

الطويلــة مل يجــر هنــاك إال بعــض املحــاوالت حيــث قــام 

 The Struggle ’إبراهيــم حســن رسحــان بإخــراج فيلــم

in Jarash ‘ســنة 1957م وعبــد اللــه الخــواص بإخــراج 
فيلم’ My Homeland،My Love‘ســنة 1964م 4

للزان للعاا: للرسجة ر للياات 1968م-1982م

بعد عام 1967م كانت السينام الفلسطينية تنر 

الفلســطينية  التحريريــة  املنظمــة  ورعايــة  نظــرة  تحــت 

(PLO( مبساعدة بعض املنظامت كالجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطن (PFLP( والجبهة الدميوقراطية لتحرير 

فلســطن(DFLP(. أنتــج يف هــذه اآلونــة نحــو مــن 60 

فيلــام أكرهــا كانــت أفامــا وثائقيــة وعقــد اول مهرجــان 

ســيناميئ فلســطيني يف بغــداد 1973م وتابــع بعــده 
مهرجانــان فيهــا ســنة 1976م 1980م 5

الفلســطينين  املخرجــن  أحــد  عــي  مصطفــى 

ســينامئية  منظمــة  تأســيس  عــى  ســاعد  ئــل  األوا

فلســطينية يف بــريوت ســنة 1973م. ومــن األســف أنــه 

مل يخــرج خــال هــذه األعــوام إال ســينام دراميــة واحــدة 

كانــت مأخــوذة مــن الروايــة القصــرية للــروايئ املشــهور 
غســان كنفــاين باســم Return to Haifa ســنة 1982م6

للزان للعالث: للرسجة ماد للاادة إىل للاطن 
1980م-إىل لليارض

بعــد ســنة 1980م تقدمــت الســينام الفلســطينية 

تامــا وقبــوال حســنا دوليــا.  يف مســريها ونالــت رواجــا 

ســاهم فيهــا وشــارك كثــري مــن املخرجــن واملنتجــن 

الكبــار أمثــال ميشــال خليفــي وراشــد مشــهراوي وعــي 

نصــار وإيليــا ســليامن وهــاين أبــو أســعد ومصطفــى أبــو 

عــي وغريهــم.

يف ســنة 1996م نــال الفيلــم الدرامــي الكوميــدي 

 )Chronicle of a Disappearance) اختفــاء  ســجل 
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حصل فيلم’ الجنة اآلن ‘عى جائزة جولدن جلوب ألفضل فيلم أجنبي يف عام 2006م وترشح لجائزة األوسكار 

من نفس الفئة. شارك فيلم’ عمر ‘يف مهرجان ديب السيناميئ يف عام 2013م وترشح أيضا لجائزة األوسكار 

يف فئة أفضل فيلم أجنبي سنة 2014م.

كلامت مفتاحية: السينام الفلسطينية، االحتال، التحرير، املقاومة، العملية االستشهادية

متعسد

يلعــب الفــن الســيناميئ وتوابعــه مــن اإلخــراج والتمثيــل 

حيويتهــا  يف  حياتــه  بإبــراز  املجتمــع  يف  هامــا  دورا 

متحركــة  الناظريــن يف صــورة  أمــام  وجدتهــا وعرضهــا 

نبضــات املجتمــع وصدماتــه. هــذا  تظهــر يف طياتهــا 

الفــن الجديــد الــذي نجــح يف مامرســة الفنــون األخــرى 

لــه نفــوذ هائــل وتأثــري مهــم حيــث قهــر قلــوب املايــن 

وملــك مشــاعرهم وســيطر عــى بالهــم إمــا بغــرس مــزارع 

الخــري أو مزابــل الــر. وهــو مــا زال وال يــزال يــؤدي حقــه 

يف صور مرقشة جذابة تظهر عى الشاشات وتجلب 

عيــون النــاس ومتلــك قلوبهــم يف وقــت واحــد.

بالنســبة  متأخــرة  نــت  كا الفلســطينية  الســينام 

الــدول العربيــة األخــرى. كانــت بدايتهــا مبــادرات  إىل 

تنتــج إال صــورا متحركــة وأصواتــا  ومحــاوالت فرديــة مل 

مرمنة ال تســمن وال تغني من جوع ألن أرض فلســطن 

مــا  رسعــان  ولكــن  ذلــك.  مــن  ألكــر  تجــع  مل  حينئــذ 

تصويــر  إىل   - الصهيــوين  االحتــال  بعــد  توجهــت – 

يف  الفلســطيني  الشــعب  نضــال  وتعبــري  املقاومــة 

إعــادة وطنــه املغتصــب وإرصاره عــى هزميــة  ســبيل 

العــدو الصهيــوين إلقامــة دولــة دميوقراطيــة عــى كامــل 

فلســطن. أرض 

للرسجة للفررخسجسق: ئيأتعا وتخا اا 
)1935م-1948م(

إذا حددنــا الســينام الفلســطينية ميكــن أن نقــول هــي 

العــرب  أنتجهــا  التــي  والوثائقيــة  التســجيلية  األفــام 

املســلمون يف فلســطن التاريخيــة قبــل عــام 1948م 

عــام 1948م يف  بعــد  الفلســطينيون  أنتجهــا  التــي  أو 

التــي  األفــام  أيضــا  تعــد فيهــا  الشــتات.  أو  فلســطن 

يحملــون  الذيــن  الداخــل  عــرب  مــن  أشــخاص  أنتجهــا 

الجنسية اإلرسائيلية إذا تناولت القضايا الفلسطينية.

كانــت بدايتهــا محــاوالت فرديــة تعــود إىل ثاثينيات 

القرن العرين. يعد إبراهيم حسن رسحان الذي صور 

زيارة امللك عبد العزيز آل الســعود إىل فلســطن عام 

1935م أول مخرج سيناميئ يف فلسطن. وقد عرض 

هــذا الفيلــم الصامــت الــذي ميتــد عريــن دقيقــة يف 

سينام أمري تل أبيب يف مهرجان نبي روبن.1بعد ذلك 

شــارك إبراهيــم مــع جــامل األصفــر يف صنــع فيلــم روايئ 

باسم ’أحام تحققت‘ كام قام بإخراج فيلم وثائقي عن 

عضــو العربيــة العليــا أحمــد حلمــي عبــد الباقــي وتــرأس 

لتأســيس ســتوديو فلســطن, لكنــه نــزح فيــام بعــد إىل 

األردن سنة 1948م.

الكيــايل  أحمــد  األوائــل  املشــهورين  الــرواد  ومــن 

الذي درس سينام إخراجا وتصويرا من القاهرة وشارك 

مــع جــامل األصفــر وعبــد  بعــد رجوعــه إىل فلســطن 

اللطيف هاشم لتأسيس “الركة العربية إلنتاج األفام 

الســينامئية” ولجــأ بعــد النكبــة إىل األردن وعمــل هنــاك 

يف املجــال الســيناميئ.2 ومحمــد الكيــايل الــذي درس 

يف  الســيناميئ  العمــل  ومــارس  إيطاليــا  مــن  ســينام 

بإنتــاج بعــض األفــام القصــرية قبــل  األربعينــات وقــام 

النكبــة وتعــاون مــع مكتــب الجامعــة العربيــة الــذي كلفــه 

بإخــراج فيلــم عــن القضيــة الفلســطينية الــذي مل ينجــز 

بــدوره بســبب النكبــة. وقــد متكــن مــن إنتــاج فيلــم روايئ 

طويل يدعى ’ثاث عمليات يف فلسطن‘ سنة 1969م
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ق�سايا املقاومة الفل�سطينية يف فيلم هاين اأبي اأ�سعد
نقا�ش حتليلي حول ‘اجلنة الآن’ و ‘عمر’

عبد الرحمن كروانتدي
باحث الدكتوراه، جامعة عليكره اإلسامية

امللخص

الســينام الفلســطينية بغــض النظــر عــن كونهــا متأخــرة يف منوهــا وشــيوعها بالنســبة إىل الــدول العربيــة 
األخــرى، بــدأت يف فــرة مبكــرة مــن بدايــة الثاثينيــات مــن القــرن العريــن عــى يــد بعــض املشــغوفن بهــذا 

الفــن. يعــد إبراهيــم حســن رسحــان الــذي صــور زيــارة امللــك عبــد العزيــز آل الســعود إىل فلســطن عــام 1935م 

أول مخرج ســيناميئ من فلســطن وقد عرض هذا الفيلم الذي متتد عرين دقيقة يف ســينام أمري تل أبيب 

يف مهرجــان نبــي روبــن. وبعــد ذلــك ظهــر هنــاك بعــض املحــاوالت الفرديــة والجامعيــة يف هــذا املجــال ولكــن 

اكرهــا مــا كان مــام يقــدر بشــأنه ويتطلــع إليــه لقلــة حيويتــه وواقعيتــه.

دخلــت الســينام الفلســطينية الــدروب الحيويــة والواقعيــة عندمــا عالجــت القضايــا االحتاليــة وتوجهــت إىل 

تصوير املقاومة والنضال وبدأت تعر ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية عن نضال الشعب الفلسطيني 

يف ســبيل إعــادة وطنــه املغتصــب وإرصاره عــى هزميــة العــدو الصهيــوين إلقامــة الدولــة الدميوقراطيــة عــى 

كامــل تــراب فلســطن.

هانئ أبو أســعد -املخرج الفلســطيني الهولندي-من مواليد النارصة عام 1961م يعد من املخرجن البارزين 

الذيــن صــوروا النكبــة الفلســطينية واضطهــاد األمــة املقهــورة يف عقــر دارهــا خاصــة شــبابها يف أدقهــا وأشــملها. 

نجحت إنجازاته الفيلمية خاصة’ الجنة اآلن‘(2005م( و’ عمر‘(2013م( يف إبراز قضايا املقاومة الفلسطينية 

أمــام العــامل ونالــت قبــوال وتقديــرا الئقــا يف املهرجانــات الســينامئية الدوليــة.

يتحــدث فيلــم’ الجنــة اآلن ‘عــن رجلــن فلســطينين يجهــزان للتفجــري داخــل إرسائيــل بينــام يقــدم فيلــم’ عمــر ‘رؤيــة 

املقاومــة ومحاولــة تحقيــق العدالــة وحالــة الشــباب الذيــن يضطــرون للتعــاون مــع اإلرسائيليــن إمــا قهــرا أو رغبــة 

يف تحقيــق املــال أو الســفر.
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مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

“أدب املقاومــة يف فلســطن املحتلــة ( 6 كنفــاين:  غســان 

النــارش: مؤسســة  1948-1966”، الطبعــة األوىل 2013، 

الثقافيــة. غســان كنفــاين 

ســيدة رقيــة مهــري نــزاد: “املقاومــة يف شــعر فــدوى طوقــان ( 7

وميزاته”

املقاومــة ( 8 شــعر  يف  فلســطن  إبراهيــم:  محمــد  إبراهيــم 

واألردي العــريب 

اللغــة ( 9 إثــراء  يف  املــرأة  دور  صديقــي:  فرحانــه  الدكتــوره 

 العربية وآدابها عر العصور، الطبعة األوىل 2003. النارش:

Goodword Books Pvt.Ltd, New Delhi 110 013 India.

فــدوى ( 10 النســوي املعــارص:  البقمــي:”األدب  مــريس  فهــد 

طوقــان أمنوذجــا” بحــث مقــدم إىل قســم اللغــة العربيــة، 

القــرى، الســعودية 2014. كليــة اآلداب، جامعــة أم 

أحمــد أبــو زيــد: فــدوى طوقــان خمســون عاًمــا مــن الشــعر ( 11

واملقاومــة.
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املقاومــة يف روابــط طوبــاس - محافظــة نابلــس – وقــد 

استشــهد فيهــا الفــدايئ “مــازن أبــو غزالــة” استشــهاًدا 

بطوليًا رائًعا، فبعد مقاومة عنيدة اســتمرت ثاثة أيام، 

نفــدت الذخــرية وأصبــح مــازن وجًهــا لوجــه مــع العــدو، 

بعــد أن تكمــن مــن تغطيــه انســحاب رفاقــه، وأخــذ مــن 

وســطه قنبلتــن فّجرهــام بــن يديــه، ومتــزق، ومــزق معــه 

عــدًدا مــن جنــود العــدو املحيطــن بــه.

كلــامت  مــازن  مفكــرة  الشــاعرة يف  وجــدت  وقــد 

متوترة صادقة، كان قد كتبها بتاريخ 15 يونيو 1967م، 

شــهر الحــزن والذهــول، مــن هــذه الكلــامت: “يــا أهــي، 

يــا شــعبي، مــا ذا أكتــب وملــن أكتــب؟ أرجــوأال أكتــب 

إال رســالة نــرص”. ويف صفحــة أخــرى: “زغــرد يــا رصــاص 

“الفــدايئ  القصيــدة  هــذه  ويف  قلــم”.  يــا  واخــرس 

واألرض” تقول فيها يف لسان األم الذي تحرّض ولدها 

عى الحرب وتصّوروطنها أقدم من الولد، فتقول فيها:

يا ولدي

يا كبدي

من أجل هذا اليوم

من أجله ولدتك

من أجله أرضعك

دمي وكل النبض

وكل ما ميكنه أن متنحه أموت

يا ولدي يا عرسة كرمية

اقتلعت من أرضها الكرمية

اذهب، فام أعّز منك يا
بنّي إاّل األرض)12(

للعالاش

ســيدة رقيــة مهــري نــزاد: املقاومــة يف شــعر فــدوى طوقــان ( 1

وميزاتــه

املقاومــة ( 2 شــعر  يف  فلســطن  إبراهيــم:  محمــد  إبراهيــم 

واألردي العــريب 

فدوى طوقان: رحلة جبلية رحلة صعبة والرحلة األصعب( 3

فرحانــة صديقــي، دور املــرأة يف إثــراء اللغــة العربيــة وآدابهــا ( 4

عــر العصــور، ص244.

فدوى طوقان، الرحلة األصعب، ص 39.( 5

فدوى طوقان، الرحلة األصعب، ص 38.( 6

فدوى طوقان، األعامل الشعرية الكاملة، ص 417.( 7

فدوى طوقان، األعامل الشعرية الكاملة، ص 120.( 8

فدوى طوقان، األعامل الشعرية الكاملة، ص427.( 9

فدوى طوقان، الرحلة األصعب، ص69.( 10

فدوى طوقان، األعامل الشعرية الكاملة، ص 407.( 11

فدوى طوقان، األعامل الشعرية الكاملة، ص 388.( 12

لملصاد  ولمل لجع

فــدوى طوقــان: “رحلــة جبليــة رحلــة صعبــة: ســرية ذاتيــة”، ( 1

الطبعة الثانية 1985، النارش: دار الروق للنر والتوزيع، 

عــامن – األردن.

فــدوى طوقــان: “الرحلــة األصعــب: ســرية ذاتيــة” الطبعــة ( 2

والتوزيــع،  للنــر  الــروق  دار  النــارش:   ،1993 األوىل 

األردن. عــامن – 

الطبعــة ( 3 الكاملــة”،  الشــعرية  “األعــامل  طوقــان:  فــدوى 

للدراســات  العربيــة  املؤسســة  النــارش:  األوىل1993، 

بــريوت. والنــر، 

فــدوى ( 4 النســوي املعــارص:  البقمــي:”األدب  مــريس  فهــد 

طوقــان أمنوذجــا” بحــث مقــدم إىل قســم اللغــة العربيــة، 

القــرى، الســعودية 2014. كليــة اآلداب، جامعــة أم 

تحــت ( 5 املقــاوم  الفلســطيني  “األدب  كنفــاين:  غســان 

اإلحتال 1948 – 1968”، الطبعة األوىل بريوت، النارش: 
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حريتي حريتي حريتي...

األبــواب يف رشف  الجــدران يف  األرض يف  يف 

املنــازل...

يف هيكل العذراء يف املحراب يف طرق املزارع... 

يف السجن يف زنزانة التعذيب يف عود املشانق

يــح  لر ا بــر  ومعا . . . يتي حر : ن ا د ترد ن  لضفتــا وا

. . . ن لغضــو ا

ترددهــا  والرعــد واإلعصــار واألمطــار يف وطنــي... 

معــي...
حريتي..حريتي.. حريتي.. )9(

بصسدة قلن أميكر

شــعراء  إىل  أهدتهــا  التــي  أبــي”  “لــن  ويف قصيــدة 

تقــول:  ،1968 عــام  املحتلــة  األرض  املقاومــة يف 

عى أبواب يافا يا أحبّايئ

ويف فوىض حطام الدور

بن الردم والشوك

وقفت وقلت للعينن:

قفا نبك

عى أطال من رحلوا وفاتوها

تنادى من بناها الدار

وتنعى من بناها الدار

وأّن القلب منسحًقا

وقال القلب: ما فعلت؟

بك األيام يا دار؟

بصسدة قآاات أاام شهاك للاصا سور

ويف قصيــدة “آهــات أمــام شــباك التصاريــح” حرّضــت 

األعــداء  ومقاتلــة  والنضــال  واملقاومــة  الرفــض  عــى 

الصهاينــة. واجهــت فــدوى أثنــاء تنقاتهــا داخــل أرضهــا 

والحصــار  الشــديدة  واملراقبــة  املحتــل املضايقــات 

واجهــت  مــا  القصيــدة  هــذه  يف  وكتبــت  الشــديد، 

الحصــار  كان  النبــي”،  “جــرس  عبــور  أثنــاء  تنقلهــا  يف 

املفــروض عــى ممــرات والحــدود الفاصلــة بــن املــدن 

الفلســطيني  اإلنســان  تظهــر  لتــي  وا الفلســطينية، 

كأنّــه أجنبــّي مغــرب يف أرضــه، قضــت فــدوى ســبع 

ساعات عى الطريق للعبور” جرس النبي” أمام شباك 

عــى  والحصــول  الرســمية  التصاريــح يف املعامــات 

اإلذن بالعبــور. وشــعرت فــدوى اإلغــراب يف وطنهــا، 

وعــّرت عــن تلــك املشــاعر والغضــب للمحتلــن يف 
)10( اليهــود كابًــا:  هــذه القصيــدة وتخاطــب 

عند جرس النبي

وقفتي بالجرس أستجدي العبور

آه، أستجدي العبور

اختناقي، نفي املقطوع محمول عى

وهج الظهريه

سبع ساعات انتظار

ما الذي قّص جناح الوقت،

من كّسح أقدام الظهرية؟

يجلد القيظ جبيني

عرقي يسقط ملًحا يف جفوين

آه، آالف العيون

علّقتها اللهفة الحّرى مرايا أمل

فوق شباك التصاريح، عناوين

انتظار واصطبار

آه نستجدي العبور

ويدّوي صوت جندي هجن

لطمة تهوي عى وجه الزحام:

عرب، فوىض، كاب
ارجعوا، ال تقربوا الحاجز، عودوا يا كاب )11(

بصسدة قللفدله ولأل ضر

ويف قصيدتهــا “الفــدايئ واألرض” تقــّدم صــورة أخــرى 

الفلســطيني والصمــود عــى األرض واإلرصار  للكفــاح 

عــى تحريرهــا مــن املحتــل الغاصــب، ففــي الثاثــن 

مــن ســبتمر 1967، اندلعــت واحــدة مــن أشــّد معــارك 
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وعــّرت  الريطــاين  واالنتــداب  الصهيــوين  االحتــال 

عــن آالمهــا ورصاخاتهــا ومعاناتهــا يف شــعرها. وازداد 

حــرب  خــال  نابلــس  مدينتهــا  احتــال  بعــد  تأثّرهــا 

1967، فشــعرت أمل حقيقــي لاحتــال والظلــم والقهــر 

الســجن والتعذيــب  عــن  الحريــة، فتحدثــت  وانعــدام 

وهــدم البيــوت بالجرافــات والقتــل والتصفيــة الجســدية 

مــن املامرســات املغرقــة  والنفــي وغريهــا  واالغتيــال 

يف الظلــم والعدوانيــة. وكانــت تنجــح يف إيهــاج نفــوس 

لحــب  عواطفهــم  وتحريــك  الحــرب  عــى  الســامعن 

الحــرب اإلرسائيــي  وزيــر  دايــان  قــال موشــيه  الوطــن. 

مخاطبًــا جمهــور نابلــس وهــو كان يســمع قصائدهــا يف 

مجموعــة:

“مــا الــذي تريدونــه يــا أهــايل نابلــس؟ هــل تريدونــه 

مقاتلة إرساءيل؟ إذن تفّضلوا وافعلوا إن كنتم قادرين، 

بالتعامــل معنــا، ولكــن عــى األقــل أن  أنــا ال أطالبكــم 

التــي  املتفّجــرات  فهــذه  ســامتكم،  عــى  تحرصــوا 

وجدناهــا اليــوم لــو انفجــر منهــا لغــّم واحــد لــكان كافيًــا 

لتدمــري نصــف نابلــس، ثــم هنــاك تلــك الشــاعرة لديكــم 

والتــي تكفــي قصيــدة مــن قصائدهــا لخلــق عــرة مــن 
رجــال املقاومــة”. )5(

وقــال رئيــس البلديــة الســيد البنــدك لتوفيــق قطــان 

الشــعرية،  إحــدى مجلــس  شــخص ســبعن ســنة يف 

ألقــت فــدوى قصائدهــا املقاومــة فيهــا والنــاس تثــري 

حامســتهم، فقــال:

كانــت  إذا  عاًمــا،  الســبعن  بــن  إ أنــت  “أنــت، 

قصائدها قد أثارت حامســك إىل ذلك الحد، فكيف 
الشــباب؟”)6( جيــل  عــى  بتأثريهــا 

بصسدة قت زةر

تقــّدم فــدوى طوقــان صــورة حيــة  يف هــذه القصيــدة 

هــدم  إىل  وتشــري  الفلســطيني،  للفــدايئ  متحركــة 

اإلرسائيليــن لبيــوت الفلســطينين مــن خــال حديثهــا 

عــن حمــزة الفلســطيني الــذي هــدم املحتلــون بيتــه يف 

صــورة مــن صــور املقاومــة الشــعرية، وحمــزة هــذا إبــن 

عمهــا، وهــدم املحتلــون بيتــه واعتقلــوا إبنــه، فجعلــت 

منــه فــدوى رمــزًا ميثــل الفلســطينين بعامــة:

كان حمزة

واحًدا من بلديت كاآلخرين

طيّبًا يأكل خبزه
بيد الكدح كقومي البسطاء الطيّبن )7(

بصسدة قئدلء لأل ضر

ويف قصيدتهــا ‘نــداء األرض’ تعكــس واقــع التشــتيت 

شــعب  لــه  تعــرض  الــذي  القــرسي  واللجــوء  القهــري 

فلســطن إثــر اغتصابهــا عــام 1948، وهــي تحــي لنــا 

بلســان حــال شــيخ مســن وقــف عــى يعــد أمتــار قليلــة 

مــن بوابــة وطنــه الــذي أبعــد عنــه، تقــول:

أتغصب أريض؟...أيسلب حّقي...

وأبقــى أنــا حليــف الترد؟...أصبحــت ذلــة عــاري 

هنــا..

أأبقــى هنــا ألمــوت غريبًــا بــأرض غريبــة.. أأبقــى؟ ومــن 

قالها؟ سأعود ألريض الحبيبة...

ســأنهى بنفــي هــذه الروايــة.. فــا بــّد، ال بــّد مــن 
)8( عــوديت... 

بصسدة قت سق شابر

“الليــل  ديــوان  مــن  شــعب”  “حريــة  قصيــدة  ويف 

لــكل  بالحريــة  مطالبتهــا  بوضــوح  تعلــن  والفرســان” 

الفلســطينين، وأنّهــا ال تــرىض عــن هــذه الحريــة بديــًا:

حريتــي... حريتي...حريتــي... صــوت أردده مبــلء 

فــم الغضــب...

تحت الرصاص ويف اللهب...

الريــح  بــر  ومعا حريتــي!..  تــرددان:  والضفتــان 

. . . ب لغضــو ا

ترددهــا  والرعــد واإلعصــار واألمطــار يف وطنــي... 

معــي!
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محمــود  املقاومــة  شــعراء  بجامعــة  والتقــت  وطنهــا. 

درويــش وســميح القاســم وغريهــام وعملــت معهــم يف 

أمــور تحريــر الوطــن وســامة شــعوبه.

ويف عــام 1956، رحلــت إىل الســويد لحضــور يف 

مؤمتــر الســام ضمــن وفــد أردينّ، ويف 1962، رحلــت 

إىل إنكلرا وأقامت يف أكسفورد سنتن، ويف 1968، 

زارت مــرص ولقيــت بجــامل عبــد النــارص ملفاوضــة عــن 

أعــامل األمــن والســامة ملواطنــي فلســطن. باإلضافــة 

إىل مشــاركته يف كفــاح شــعبه الوطنــي التقدمــي، قــد 

نالت عّدة جوائز ووسامات تقديرية والدكتوراه الفخرية.

الثــورة  حركــة  يف  جســارة  بطلــة  فــدوى  كانــت 

كاملــًة  قّدمــت حياتهــا  وكاتبتــة موهوبــة  الفلســطينية 

وطنهــا  لتحريــر  جاهــدت  فلســطن،  وطنهــا  لخدمــة 

عاًمــا  لوطنهــا  وأعطــت  وســامتهم،  شــعوبه  ولتوعيــة 

واألدب العــريب خاًصــا نتاًجــا نفيًســا يف صــورة نظمهــا 

ونرها. كانت تنر قصائدها الوطنية يف جريدة “مرآة 

الــرق” والرســالة “األمــايل” والرســالة “اآلداب”، كــام 

تنر يف برامج اإلذاعة يف مرص”لغنتا الجميلة” وبرامج 

اإلذاعــة “حــول األرسة البيضــاء”، ولهــا بعــض الحــوارات 
يف قنــاة يب يب يس عــريب أيًضــا.)3(

وتوفيــت الشــاعرة فــدوى طوقــان يف 12 ديســمر 

2003، وكتــب عــى قرهــا قصيدتهــا املشــهورة:

كفاين أموت وأدفن فيها

وتحت ثراها أذوب وأفنى

وأبعث عشبًا عى أرضها

وأبعث زهرًة إليها

تعبث بها كف طفل منته بادي

ترابًا وعشبًا، وزهرة...

آثا اا:

وحــدي  منهــا:  دواويــن  عــّدة  طوقــان  لفــدوى 

حبًّــا  أعطنــا   ،)1959) وجدتهــا  األيــام(1952(،  مــع 

(1961(، الليــل والفرســان (1969(، عــى قمــة الدنيــا 

وحيــًدا (1973(، متــوز والشــيئ األخــر(1989(، اللحــن 

الرحلــة املنســية (1952( مجموعــة  األخــري(2000(، 

األيــام  مــع  قبــل وحــدي  كتبتهــا  اإلبتداعيــة  قصائدهــا 

يف  بــكار  يوســف  الدكتــور  ونرهــا  وحققهــا  جمعهــا 
واحــد.)4( ديــوان 

وكتبت سريتها الذاتية يف جزئن، هام: “رحلة جبلية 

رحلــة صعبــة”(1985( و”الرحلــة األصعــب”(1983(، 

تفاصيــل  الذاتيــة روت  الســرية  مــن  األول  الجــزء  ويف 

طفولتها وشبابها ونضج تجربتها الشعرية، والتي تنتهي 

باالحتال اإلرسائيي للضفة الغربية يف حزيران 1967، 

ويف الجزء الثاين روت عن حياتها وحياة شعبها خال 

سنوات االحتال اإلرسائيي. وسريتها الذاتية، تعّدها 

فلســطن  لبــاد  إجتامعيــة  وثيقــة  واملؤّرخــون  النّقــاد 

وإنتاًجا مبدًعا يف األدب العريب من كونها ســرية ذاتية 

ملــرأة عربيــة فلســطينية، ويتّفــق أغلــب النقــاد عــى أّن 

ســرية فــدوى هــي متثـّـل منوذجــًة متميّــزًة ألدب النســوي 

يشــمل  الــذي  العــام  إطارهــا  تجربتهــا يف  عــن  عــّرت 

أن  تســتحّق  والوطــن واملجتمــع، وهــي  املــرأة  قضايــا 

توضع إىل جانب أهم السري الذاتية يف األدب العريب 

مثل “األيام” لطه حسن و”حيايت” ألحمد أمن و”أنا” 

و”حيــاة قلــم” لعبّــاس محمــود العّقــاد.

شا  لمللاواق لفدوم طابان

فدوى طوقان، هي من رّواد شعراء املقاومة، عاشت 

مجموعــة مــن النكســات والنكبــات والحــروب والهزائــم 

بــكل تفاصيلهــا كنكبــة 1948، ونكســة 1967، وحــرب 

أكتوبر1973، ومعاهدة الصلح لسنة 1978، وانتفاضة 

الحجــارة وانبثــاق  وثــورة أطفــال  الفلســطيني  الشــعب 

والهجــرة  بلفــور  ووعــد  فلســطن.  لتحريــر  فتــح  حركــة 

اليهودية ومتجيد األبطال والفدائين من أجل الحفاظ 

عــى األرض، كل هــذه وســواها كانــت املحــور الــذي 

تــدور عليــه قصائدهــا.

عميًقــا  تأثــًرا  واالحتــال  بالحــروب  حياتهــا  تأثّــرت 

وأحّســت معانــاة شــعوب وطنهــا املحتــل تحــت ضغــط 
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طريقــة أخيهــا يف الشــعر الوطنــّي، وكتبــت القصيــدة 

“أنــا  إبراهيــم طوقــان عنوانهــا  األوىل ألخيهــا ومعلّمهــا 

أتشــّوق إىل إبراهيــم”.

ــــــد ــــــن البع ي م
ت

ــــــتيا� ي اش ــــــىب ي قل
ن

ــــــد زاد � لق

اهــــمي مثــــل الــــذي عنــــدي؟ ــــل عنــــد إ�ب
ن

�

ي
ــــــين ــــــوم كفك ي الن

ــــــىت ن تش ــــــني ــــــول لع أق

ي مــــــن ال�ــــــد �ي دموعــــــك قبــــــا تســــــرت

ر�ن ء د�ي ب
ت

ــــل � ــ ــــعري ه ــ ــــــت ش أال لي

ي مــــــن الوجــــــد فيذهــــــب مــــــا يلقــــــاه قلــــــىب

حبًّــا  واملوســيقى  الشــعر  تحــّب  فــدوى  كانــت 

األشــعار  عــى  الحفــظ  وكانــت رسيعــة يف  شــديًدا، 

الشــعر،  قــرض  لفظًــا ولحًنــا، وكانــت متتلــك مبوهبــة 

وّســم تلــك املوهبــة أخوهــا إبراهيــم فيهــا وفتــح لهــا بابًــا 

لدراســتها وأهداهــا إىل طريــق مســتقبلها املــرق، وال 

شّك فيه أّن فدوى بدأت تقرض شعرها تقليًدا ألخيها 

إبراهيــم طوقــان، وتأثّــرت كثــريًا مــن شــعره وقلّدتــه يف 

كثري من موضوعات الشعر مثل موضوع حّب الوطن، 

الرومــي  إبــن  القديــم مثــل  مــن شــعراء  تأثّــرت  وكذلــك 

نــازك  الحديــث  الحمــداين، ومــن شــعراء  فــراس  وأبــو 

وبعــض  وإســامعيل صــري  وأحمــد شــوقي  املائكــة 

شــعراء املهجــر وأبولــو، فقالــت عــن تجربتهــا األدبيــة يف 

بدايــة قــرض الشــعر ومراحــل منــو شــعريتها:

مــروره  مــن  بــّد  ال  كشــاعر  الشــاعر  ينمــو  أن  “قبــل 

مبرحلة التقليد، يتأثّر بالشعراء اآلخرين ويحاول تقمص 
تجاربهــم حتــى يهتــدي إىل نفســه وأصالتــه”. )2(

فــدوى ترســل مقاالتهــا وقصائدهــا املعــّر  كانــت 

الوطنيّــة  تثــري إحســاس  الّتــي  عــن وعــي وطنــي قومــي 

لــدى جامهــري فلســطن إىل مجلــة “الرســالة” ألحمــد 

حسن الزيات تصدر من القاهرة، وإىل مجلة “األمايل” 

للدكتــور عمــر فــروخ تصــدر مــن بــريوت. اختــارت اإلســم 

املجــّات  يف  قصائدهــا  لنــر  “دنانــري”  املســتعار 

والجرائــد، والســبب خلــف اختيــار إســم مســتعار هــو 

خوفهــا مــن تجــاوب الســلبية مــن العائلــة واملجتمــع ألّن 

العائلــة كانــت ال تقبــل أن يظهــر إســم املــراة مــن األرسة 

يف املجّات والجرائد، والخوف زال مع الوقت وظهر 

أّول مــرّة إســمها األصــي يف عــدد مــن أعــداد املجلــة 

“الرســالة” ســنة 1939م، بــن الشــعراء واألدبــاء ففــرح 

معلّمهــا إبراهيــم كثــريًا وهّناهــا بلقــب “أم متــام”.

التحقــت  عمرهــا  مــن  والعريــن  الخامــس  ويف 

بنابلــس،  للبنــات  يوســف  مــار  راهبــات  مبدرســة 

اللغــة الفرنســية، ويف  وأكملــت دورة العامــن لتعلّــم 

إبراهيــم،  مــع أخيهــا  القــدس  عــام 1939،رحلــت إىل 

القــدس فأقامــت يف  إذاعــة  إبراهيــم يف  يعمــل  كان 

إبراهيــم املنــاخ  بيــت  القــدس يف  بيتــه، وجــدت يف 

العلميــة واألدبيــة، والتقــت كثــريًا مــن الشــعراء واألدبــاء 

البارزين يف مظلته، والتحقت مبدرسة مسائية لتعلّم 

اللغــة اإلنجليزيــة وإىل جانــب آخــر نظّمــت عــّدة أناشــيد 

وقّدمتهــا يف اإلذاعــة. ويف عــام 1940، عــادت فــدوى 

إىل نابلــس بعــد إقالــة إبراهيــم مــن وظيفتــه يف إذاعــة 

القــدس ومغادرتــه إىل العــراق مــع عائلتــه ليعمــل عمــل 

التدريــس بــه، وبعــد بضعــة شــهور عــاد إبراهيــم مريًضــا 

إىل وطنــه، ثــم مــات 2 مــن أيــار 1941. حزنــت فــدوى 

حزنـًـا شــديًدا كــام حزنــت الخنســاء مــن قبــل عــى صخــر 

مــن  والشــعر  عينيهــا  مــن  الدمــوع  فــاض  تــويف  فلــام 

قلبهــا وراحــت تبكيــه و ترثيــه، وســّميت بشــعرها الحزيــن 

“خنســاء فلســطن”. وهــي تقــول يف رثــاء أخيهــا:

مات من أحبّني

مات أخي الذي أحبّني ومل يكن

هناك من أحبّني سواه.

بعــد وفــاة إبراهيــم جــاء إليهــا أبوهــا يطلــب الشــعر 

الوطنــي والســيايس، فحاولــت فــدوى أن ميــأل مــكان 

عقــد  الوطنــي، ويف  بشــعرها  املجتمــع  إبراهيــم يف 

الخامــس مــن عمرهــا بــدأت املشــاركة يف اإلجتامعــات 

السياســية واألدبية يف الوطن وخارجه يف أمور ســامة 
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شــعر املقاومــة.

ــة: مرحلــة النكبــة (1967-1947(،  ــة الثاني املرحل

وهي املرحلة التي تبدأ مع نكبة العرب وهزميتهم عى 

يــد اليهــود عــام 1948، وإعــان قيــام دولــة إرسائيــل يف 

الخامــس عــر مــن أيــار مــن العــام نفســه، ومتتــد حتــى 

عــام النكســة العربيــة 1976، فقــد نشــبت الحــرب بــن 

الــدول العربيــة مــن جانــب وإرسائيــل ومــن ورائهــا مــن 

جانــب آخــر عــى إثــر إعــان قيــام دولــة إرسائيــل يف 15 

أيــار 1948، وانتهــت الحــرب بهزميــة الجيــوش العربيــة 

واحتــال إرسائيــل لجــزء كبــري مــن أرض فلســطن.

ومــن شــعراء املقاومــة الذيــن بــدأ ظهورهــم يف هــذه 

الــذي  درويــش  محمــود  الفلســطيني  الشــاعر  الفــرة 

أصــدر أول ديــوان لــه “طيــور بــا أجنحــة” عــام 1960.

املرحلة الثالثــة: مرحلــة النكســة (1987-1967(، 

أو ما يطلق عليه أدب املقاومة الوسيط، وهي املرحلة 

وبــروز  املقاومــة  فعــل  بانطــاق  النكســة  تلــت  التــي 

ســامتها، وتواصــل فيهــا اإلبــداع األديب واســتمر حتــى 

بدايــة اإلنتفاضــة الفلســطينية األوىل عــام 1987. ويف 

هذه الفرة ملعت أسامء مثل إميل حبيبي وإميل توما 

ومحمــود درويــش وســميح القاســم وتوفيــق زيـّـاد وســامل 

جــران ومحمــد عــي طــه وغريهــم.

ومــن شــعراء هــذه املرحلــة الشــاعرة فــدوى طوقــان، 

تعّد من أبرز شــعراء املقاومة، أعطت نتاجها الشــعري 

الهادف املعّر عن وعي قومي وإحســاس باملســئولية 

الوطنية.

املرحلــة الرابعــة: الفــرة املعــارصة (1987...(، 

التــي  تبــدأ مــع اإلنتفاضــة األوىل  التــي  وهــي املرحلــة 

اندلعــت أحداثهــا يف أغســطس مــن عــام 1987. وال 
تــزال هــذه املرحلــة مســتمرة حتــى اآلن. )2(

 دوم طابان وتساتعا

شــاعرة  هــي  طوقــان  آغــا  داؤد  الفتــاح  عبــد  فــدوى 

فلســطينية تعــرف بشــعرها الوطنــّي يف العــامل، وهــي 

عّرت عن الحّب لوطنها فلسطن يف أدبها وساهمت 

إمــراة  أّول  كبــرية يف تحريــره. وفــدوى، هــي  مســاهمة 

فلســطينية تجــّرأت أن تخــرج مــن حــدود جغرافيــة البيــت 

تحريــر وطنهــا وحاولــت محاولــة جيــدة  وشــاركت يف 

أن ترســل رصاخــات ومعانــاة شــعوب فلســطن تحــت 

ضغــط احتــال ارسائيــل عــى وطنهــا إىل ســامع العــامل 

الذاتيــة بعنوانــن “رحلــة جبليــة  بقصائدهــا وبســريتها 

رحلــة صعبــة” و”الرحلــة االصعــب”، ولّقبــت بقصائدها 

الوطنيــة “ســنديانة فلســطن” و”خنســاء فلســطن” و 

“جبــل الثالــث” يف نابلــس.

ولــدت يف مدينــة نابلــس بفلســطن ســنة 1917م 

يف أرسة مثقفــة وغنيــة لهــا حظــوة كبــرية يف املجتمــع 

الفلســطيني ومكانة محرمة لدى القيادات السياســية 

والعســكرية يف الحكومــة الفلســطينية. وكان أبوهــا مــن 

أعضــاء األحــزاب الوطنــي الذيــن يعملــون يف حــق تحريــر 

أبــرز شــعراء  مــن  إبراهيــم طوقــان  وأخوهــا  فلســطن، 

فلسطن يف النصف األول من القرن العرين ويعرف 

يف العــامل كشــاعر وطنــّي.

نشــأت فــدوى يف نابلــس بــن عائلتهــا، وحصلــت 

دراســتها االبتدائيــة يف مدرســة فاطمــة ثــم يف مدرســة 

عائشــة، مل تكــن يف نابلــس أكــر مــن مدرســتن للبنــات 

الصــف  إىل  فاطمــة”  “مدرســة  الوقــت،  ذلــك  يف 

الخامــس،  الصــف  إىل  عائشــة”  و”مدرســة  الثالــث 

االبتــدايئ فأمضــت  الخامــس  هــو  أعــى صــف  وكان 

الســنوات الثــاث األوىل يف مدرســة فاطمــة ثــم نقلــت 

مــع الصــّف كلّــه إىل مدرســة عائشــة، ولكــن مل تكمــل 

تحــّب تعليمهــا  دراســتها يف مدرســة عائشــة، كانــت 

كثريًا فعكفت يف البيت تقرأ املقاالت األدبية ومناذج 

من األشعار العربية يف الكتب واملجات والجرائد، ثم 

حّمــل أخوهــا الكبــري إبراهيــم طوقــان مســئولية دراســتها 

عــى نفســه وقــام عــى تدريســها وتثقيفهــا يف البيــت 

فتعلّمــت فــدوى النحــو والباغــة والعــروض منــه حتــى 

أصبحت قادرة أن تقرض األشــعار والقصائد، وتابعت 
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املقاومة يف �سعر فدوى طوقان

طيبة الن�ساء
باحثة الدكتوراه يف جامعة دلهي

شا  لمللاواق

النفــس والحيــاة،  الثبــات والدفــاع عــن  املقاومــة هــي 

هــذه  عــى  يحتــوي  الــذي  الشــعر  بــأّن  القــول  وميكــن 

األفــكار فهــو يقــال شــعر املقاومــة. وشــعراء املقاومــة 

هــم الذيــن يدافعــون عــن الوطــن ويحافظــون مــن العــدو 

ويرفعون أصواتهم ضد الظلم والقهر بطريقة قصائدهم 

الثوريــة. وهــم يســتخدمون أقامهــم كســاحهم، يكتبــون 

ويقامــون بتوعيــة الشــعوب ضــد مؤامــرة الحكومــة وعــدو 

الوطــن. مل يكــن لهــؤالء الشــعراء إســم خــاص حتــى عــام 

1948 عندمــا حدثــت كارثــة فلســطن وأعلنــت الدولــة 

اإلرسائيليــة وجودهــا بــدأ شــعر املقاومــة عنــد ذلــك.

وينقســم شــعر املقاومــة إىل أربــع مراحــل تاريخيــة 

الفلســطينية: بالقضيــة  مرتبطــة 

-1917 ) املؤامــرة  مرحلــة  األوىل:  املرحلــة 

1948(، وتبــدأ مــع مــا عــرف بوعــد بلفــور عــام 1917، 

وهــو العــام الــذي فــرض فيــه االنتــداب الريطــاين عــى 

فلسطن. وقد اتضحت املؤامرة العاملية ضد العرب 

تريــن  مــن  الثــاين  يف  والفلســطينين  واملســلمن 

الثاين عام 1917، عندما وعد وزير الخارجي الريطاين 

ARTHUR JAMES BALFOUR اليهود بالعمل 

عــى إقامــة وطــن قومــّي لهــم يف فلســطن فيــام عــرف 

بوعــد بلفــور. مــع وعــد بلفــور بــدأت هجــرة اليهــود إىل 

مــا  الفــرة اســتمرت  فلســطن وإقامتهــم فيهــا. وهــذه 

ال يقــّل عــن ثاثــن عاًمــا، أظهــر فيهــا الشــعراء تخّوفهــم 

وحــّذروا  كلّهــا،  البــاد  الكارثــة وضيــاع  بوقــوع  وتنبّــأوا 

ومــن  والتــرذم،  التفــرق  مــن  والعــرب  الفلســطينين 

التســاهل والامبــاالة.

إبراهيــم  الشــاعر  أهــّم شــعراء هــذه املرحلــة  ومــن 

طوقان (1904-1941( الذي عّر بصدق ورصاحة عن 

حزنــه للوطــن وقــام بتوعيــة شــعوب فلســطن بقصائــده 

وكتاباتــه للحصــول عــى حقوقهــم مــن قبــض بريطانيــا، 

ونبّــأ عــن مؤامــرة الحكومــة الريطانيــة والصهيونيــة لقبض 

أرض فلسطن. وبعد ظهور قصيدته “الثاثاء الحمراء” 

الفلســطيني  اإلنســان  إبراهيــم طوقــان صــوت  أصبــح 

بالواقــع  واالجتامعــي  الوطنــي  التحــم وجدانــه  الــذي 

املرفــوض. ثــم تابعــه الشــاعران “الشــاعر عبــد الرحيــم 

محمود (1913-1948(” و”الشاعر أبو سلمى (1909-

1980(” اللذان استشهدان وهام يدافعان عن الوطن 

عــام 1948. وهــؤالء  الشــجرة  املغصــوب يف موقعــة 

الشــعراء الثــاث، هــم فتحــوا بابًــا لشــعراء وطنــه الذيــن 

راحــوا يقّدمــون نتاجهــم الشــعري املتوّهــج عــى هــذا 

املوضــوع، وهــم رائــدون لنــوع جديــد مــن الشــعر وهــو 
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للعالاش

كانت النهضة نهضة ثقافية بدأت يف أواخر القرن التاســع ( 1

عــر وأوائــل القــرن العريــن يف مــرص، ثــم انتقلــت بعــد 

ذلــك إىل املناطــق التــي تتحــدث اللغــة العثامنيــة مبــا فيهــا 

لبنــان وســوريا وغريهــا. وغالبــا مــا تعتــر فــرة مــن التحديــث 

والتحديــث الفكــري.

األعــامل األدبيــة لِكتـّـاب األوربيــن مثــل جــون لــوك، و روســو، ( 2

و مونتســكيو الذين أثروا يف عرص النهضة يف أوروبا.

قــد حــدث هــذا النــزوح الفلســطيني عــام 1948، املعــروف ( 3

 700000 مــن  أكــر  ففــر  “كارثــة”(،  بالنكبــة (حرفيــاً  أيضــاً 

فلســطن  حــرب  منازلهــم يف  مــن  طــردوا  أو  فلســطينين 

عــام 1948.

العروبــة هــي أيديولوجيــة تتبنــى لِتوحيــد البلــدان العربيــة مــن ( 4

شــامل إفريقيــا إىل غــرب آســيا، مــن املحيــط األطلــي إىل 

بحــر العــرب، يشــار إليــه بالعــامل العــريب.

يعرف أيضا باسم حرب يونيو، و الحرب العربية - اإلرسائيلية ( 5

يف عام 1967، وقعت بن “5 و 10 “ يونيو 1967 من قبل 

إرسائيل والدول املجاورة من مرص واألردن وسوريا.

متيم الرغويث هو شاعر فلسطيني مرصي، وكاتب عمود، ( 6

وعامل سيايس، و لد سنة 1977 يف القاهرة.

World democratic Youth Federation - االتحاد ( 7

هــو منظمــة   )WFDY) الدميقراطــي للشــباب  العاملــي 

غــري  األمــم املتحــدة كمنظمــة  بهــا  تعــرف  شــبابية دوليــة، 

حكومية دولية للشباب، وقد وصفت تاريخيا بأنها مقاومة 

لإلمرياليــة واليســارية.

التــي ( 8 اليهــودي  الصهيونيــة هــي الحركــة الوطنيــة لِلشــعب 

تدعم إعادة تأســيس وطن لِليهود يف املنطقة التي تعرف 

بأنهــا أرض إرسائيــل التاريخيــة.

9 )The Times Literary Supplement

بــدأت حــرب العــراق يف عــام 2003، بــن العــراق والجيــوش   )10

األمريكيــة إِلطاحــة حكومــة صــدام حســن.

11)	Identification	papers

هارمونيكا هي آلة موسيقية ِبرياٍح حرة  )12

تقــع القنيطــرة يف وادي جوليــان بــن جنــوب ســوريا وجنــوب   )13

لبنــان الــذي احتلـّـه اإلرسائيــل يف الحــرب عــام 1967. وهــي 

اآلن تحــت مراقبــة األمــم املتحــدة.

وكان كاتبا لبنانيا مشهورا الذي قُتل يف عام 1984.  )14
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ــا أيًضــا. الشــاعر  يفعلــون شــيئًا يف وطنهــم ويبــدون غبيً

يقول عى أساس هذا الحادث بالذات: “قسوة بَالغة 

لإِلمريالية هي تدمري التطوير الذي يحتاج رضورًة إىل 

التوّســع يف بلــٍد ّمــا، لقــد أجرنــا االحتــاُل عــى البقــاء 

العظيمــة....”.  هــذه جرميتــه  القدميــة،  األشــياء  يف 

أوضــاع  حــول  العمــل  يوضــح  خياليــاً،  كونــه  مــن  بــدالً 

وهيــاكل الشــعب الفلســطيني التــي تأثــرت باإلمرياليــة 

زيــد:  إدوارد  األكادميــي املشــهور  قــال  كــام  والنفــي. 

الفلســطينية  األحــوال  عــن  أديب  عمــل  أعظــم  “هــذه 

والهجــرة واإلمرياليــة الصهيونيــة”.

اجاصي للرسل

قصائد مريد الرغويث تظهر كآبة الشعب الفلسطيني 

نفــس  مــن  يزهــر  بإمرياليــة إرسائيــل. شــعره  تأثــر  التــي 

تجاربه. تظهر القصيدُة “منتصف الليل” آماَل الشعِب 

األم.  الوطــن  عــى  العيــش واملــوت  الفلســطيني يف 

 ،“ الجــد  عــى”  مركزيّــا   ، رمــزيٍّ بشــكٍل  يعــر  الشــاعر 

مــن خــال هــذه القصيــدة عــن اســتعدادات الشــعب 

الفلســطيني لِمواجهــة االحتــال. يفــرّس مــن خــال هــذه 

بشــكل  الفلســطيني  الشــعب  إدارة  كيفيــة  القصيــدة 

فعــال للهجــامت العســكرية للصهاينــة.

أظهر يف املقطع الثاين عن تدمري املنازل وغريها 

من املعدات وثروة الفلسطينين مع الجرافات. يشري 

الشــاعر بهــذه الكلــامت “بلــدوزر تلتقــط بشــوكة ضخمــة 

تدمــرَي  اإلرسائيــي  الشــعب  ويحــاول  الجــد”،  عبــاءة 

احــرام الــذات للفلســطينين مــن زمــن ســحيق. يوّضــح 

مــن خــال الخطــوط التاليــة، “بعــد الغبــار والدخــان يف 

املنــزل املدمــر، يرتــدي الجــد نفــس العبــاءة”، تفــاؤل 

عــن  يعــر  الشــاعر  الفلســطينين مبواصلــة كفاحهــم. 

توقعات الشعب الفلسطيني املنفي يف العودة إىل 

وطنهــم، يف كلامتــه الخياليــة “يعــود البيــت مــرة أخــرى 

و األوضــاع االجتامعيــة القدميــة تــأيت مــا بعــد الدمــار”. 

وتفاؤلهــم  الفلســطينين  توقعــات  يفــرس  الشــاعر 

لِلذهــاب إىل حيــاة مريحــة يف املســتقبل، حتــى أنهــم 

فقــدوا كل ثرواتهــم و إزدهارهــم يف زمــن اإلمرياليــة. مــن 

خــال هــذه الكلــامت، يتذكــر الشــاعر املجــد والحيــاة 

الوقــت املاضيّــة “إذا مل يدمــر عاملنــا،  اللطيفــة يف 

فلســطن... يــا ليــت عشــاءنا يرجــع إلينــا مــرة أخــرى..”.

يف الجــزء األخــري مــن الشــعر، ياحــظ الشــاعر خائفــاً 

مســتقبَل هــذه الفــرة املظلومــة بُســآل إىل جــده الــذي 

يحــدق يف الفــراغ، يــا جّدي...مــاذا ســنفعل بعــد عــودة 

هــؤالء الجنــود الصهاينــة العدوانيّــن؟ فحينئــذ، جوابــا 

لســؤاله “الجــد يشــدد أيديــه القدميــة يف ذاكــرة مجــده 

الســابق و يفضــح وجــه إحتجاجــه“، الشــاعر يتحفــز إىل 

الــذات مــن خــال هــذه  اإلحتجــاج والوقــوف باحــرام 

املعركــِة  ِقيــِم  نقــِل  احتياجــات  يناقــش يف  الحادثــة. 

إىل الجيــل التــايل وإنــه يكشــف كيــف تُعِطــي التقليــُد 

هــذه  خــال  مــن  لِلفلســطينين  الشــجاعَة  واإلميــاُن 

لِلعفــو، ويشــارك  يديــه  يرفــع  الجــد  “نهايــًة  الخطــوط: 

بعض الحلوى ألحفاده”. يف النهاية، يصف املقاتلن 

‘الــذي  الجــِد  ترّمــِز  خــال  مــن  األوائــل  الفلســطينين 

قُطعــْت يــُده قبــل ســنوات’.

طامتق
يف رأيــي، أقــوال األكادميــي املمتــاز إدوارد زيــد: “عمــل 

رام  رأيــت  الرغــويث”  لِلمريــد  األدبيــة  الذاتيــة  الســرية 

اللــه “هــو أفضــل بيــان حــول املشــاكل بــن الفلســطن 

- واإلرسائيــل واملنفــى”، وهــو مناســب لِجميــع أعاملــه 

األدبية. األعامُل األدبيُة لِلرغويث تتمحور يف املواطنيّة 

التــي  اإلســتعامرية  ومضــاد  والهجــرة  الهويّــة  وفقــدان 

العربيّــة العرصيّــة. يف  هــي مــن املوضوعــات األدبيّــة 

أعاملــه األدبيــة، تتابــع الشــاعر تجــارَب حياتِــه الحقيقيــِة 

و واقَع الحياِة املستغلِة بدالً عن الرومانسية و الغلِو و 

املبالغة اإلضافية. فكان يذكّر الشــعَب الفلســطينيّن 

“إن التاريــخ املنكــر والــراب التــي تــم أخذهــا مــن أرضنــا 

ليسا لِلبكاء فقط، بل هذه لِلكفاح ضدا عن اإلمريالية 

و لِتحقيــق إحــرام الــذات والقوميــة.



47  امل�ؤمتر الدويل  الأدب العربي يف فل�سطني 

ويف رأي الســياح أنــه يكتــب بطاقــة بريديــة، ويف رأي 

يــراه رجــل  املوظــف أنــه يحّســب ديونــه، ولكــن عندمــا 

الرطــة الصهيونيــة، يــأيت إليــه بشــكل ريبــة فيحبســه”.

5 - انها بخري أيضا

املــوت  “إىل  القصيــدة  هــذه  الشــاعر يف  يشــري 

الفظيــع والحــزن للفلســطينين الــذي حــدث بالبنــادق 

موتًــا  الجميــع  يحــب  الصهيونيــة.  و قســوة  الســجن  و 

ســليام وبهيًجــا عــى رسيــر دون خــدوش و ساســل و 

أغــال و عرائــض و غبــار أو ثقــوب يف ثيــاب. لكــن موتنــا 

الفلســطيني ليــس كاملــوت الســليم و البهيــج. بــل هــو 

فظيــع جــدا وحزيــن. ويأمــل أن يحــاول شــخص ألن يتغــري 

لهــم موتــا  ثــم يحصــل  الصعبــة يف فلســطن،  أحــوال 

ســليام وبهيجــا مثــل اآلخريــن”.

6- با رحمة

عــن  الشــاعر  يصــف  القصيــدة،  هــذه  خــال  مــن 

املحبوســن يف  و  الفلســطينين  للِاجئــن  الَمبــاالة 

اإلرسائيــل، كــام يشــري إىل قســوة الجيــوش اإلرسائيليــة، 

و جوهــر هــذه القصيــدة أنــه “ حــارس إرسائيــي يجلــس 

للفلســطينين،  أمــام معســكر  مــع هارمونيــكا  ويغنــي 

الــذي ال يعــرف مــا هــي أحــوال الحــرب الرهيــب ومــا هــي 

معاناة الســجناء الفلســطينين. فحينئذ، يطلب القمر 

إىل الحــارس مراقبــًة معانــاة الســجناء الفلســطينين: يــا 

حارس، ملاذا هارمونيكا 3 يف هذا الجحيم؟ فالحارس 

يخجــل بســبب ســؤال القمــر وقتــا قليــا. ولكــن عندمــا 

تأيت إليه جيوش إرسائيل، استمروا يف القتال والقسوة 

والعــداوة أكــر فأكــر بــا رحمــة”.

لل زء للعالث

 ئست  لم للره

لِمريــد  الذاتيــة  الســرية  عمــل  هــي  اللــه”  رام  “رئيــت 

الرغويث. هذه قصة حول عودته إىل وطن األم “رام الله” 

بعد إغرابه ملدة 30 سنة. يقدم الشاعر مريد الرغويث 

مقاومــَة النــاس العاديــن ضــدا عــن القــوة و الهيمنــة مثــل 

رصاعات الذكريات ضدا عن النسيان. الرغويث يرهن 

التــي تفصلهــا اإلمرياليّــة، وهويّــات  البلــدان  عــى أن 

رمــوز.  ليســت ســوى  الشــخصيات املقطوعــة، هــذه 

فيتذكّر الشــاعر من خال هذه الرواية: “يف عام 1979 

الُكتّــاب العــرب، فذهبنــا  ذهبــُت مشــاركًة يف مؤمتــر 

مــع مضيفــة لِنــزور مدينــًة تعــرف باســم قُنيطَــرة 4، كانــت 

الرحلــة  يف  لِتتبعنــا  الســيارات  مــن  مجموعــة  هنــاك 

الــذي أحدثتــه إرسائيــُل عــى  الصغــرية، فرأينــا الدمــار 

املدينة، فوقفنا بالقرب من حواجز إرسائيل و متاريسهم 

التــي توجــد عليهــا بعــض مــن رايــة إرسائيــل، مــن خــال 

املتاريــس، أمســكت شــجرًة نشــأ يف األرض املحتلــة. 

فقلت لحسن مروى5 الذي كان يقف معي، يا حسن 

إمنــا هــي األرض املحتلــة، أســتطيع أن أمســك بيــدي”.

يقــول الشــاعر إن رس الســعادة يف اإلمرياليــة إمّنــا 

هــي اســتجابة املهاجريــن مــن عجزهــم وعــدم اكراثهــم، 

إن التاريــخ املنكــر والــراب التــي تــم أخذهــا مــن أرضنــا 

ليســا للبــكاء، ولكــن هــذه لِلكفــاح ضــدا عــن اإلمرياليــة 

لتحقيق احرام الذات والقومية. يتذكر الشاعر ذكرياته 

عــن الوطــن األم عــى جــرس األردن: فســأل نفســه،” إذا 

مل يفقــد هــذه املــكان لنــا، فــام يحصــل لِهــذه املــكان 

أهّميــًة، هــذا بلــد فقــط مثــل اآلخريــن، نحــن نثنــي عــى 

البــاد لِتذكــر فضيحــة فقــدان بلدنــا، ولِتذكــر احرامنــا 

الذايت الخارس يوما فيوما”. الحظ الشاعر أّن اإلمريالية 

قد بقيت ِجياً لها ذكريات فقط دون مكانها الخاص. 

وهكذا بسبب معاناة املُنَفى يزول هذه الذكريات يوًما 

فيومــا. فيقــول عنها:”ولــد يف املنفــى، ال يعرفــون شــيئا 

عــن بلدهــم إالّ قصــص وأخبــار، الجيــل الجديــد الــذي 

يفعلــوا  األخــرى، مل  الــدول  قريــات  عــن  يعــرف عمقــا 

أخطــاًءا طبيعيــًة يف هــذا البلــد حتــى االٓن.... 

اإلمرياليــة تغــري الوطــن األم” كبَاقــٍة مــن الذكريــات”. 

يهاجــرون إىل  االحتــال  مــن مجتمــع  الجديــد  الجيــل 

الحيــاة املريحــة، وال  مــن  االســتعامرية ملزيــد  املــدن 
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“األهــرام األســبوعي و مجلــة الوقــت األدبيــة والقلــم” )5(. 

االكادميي املشهور “ادوارد زيد” قال ذلك: “رأيت رام 

اللــه” هــي أفضــل روايــة تناقــش حــول إزاحــة الفلســطن 

و إغرابهــا وذكرياتهــا املؤملــة”.

ئ  ة  ااق  ن أ ةله لألدمسق

يف رأي الشاعر مريد الرغويث “أن القصائد لها معجزة 

وقــّوة جميلــة لِلدفــاع عــن اإلمرياليــة والهيمنــة، يجاهــد 

الشعراء ضدا عن األفكار املجردة و املعممة بكلامتهم 

القوية و الشديدة و مبنطقيتهم، الشعر هو ساح قوي 

ومدهــش لِمقاومــة وضــوح الواعــي وصمــت املجتمــع، 

ولذا نحن الشعراء نكتب ضدا عليهم يوما فيوما”. منذ 

عام 1972، نر أكر من إثني عرة كتابًا من القصائد 

يف أنحــاء مختلفــة مــن العامل.آخــر قصيدتــه “منتصــف 

الليــل” نــرت يف عــام 2005. كتــب كثــريا مــن األعــامل 

األدبيــة وخاصــًة روايــات مشــهورة مثــل “ولــدت هنــاك 

ولــدت هنــا” و “رأيــت رام اللــه”، فضــا عــن أن أعاملــه 

األدبيــة مرجمــة إىل كثــري مــن لغــات العــامل.

د جا ئلدم ماض أ ةله لألدمسق،

منتصــف الليــل - بــا رحمــة - كبــار الســن - انهــا أيضــا 

ملف - عباءة جدي - ليلة عى عكس اآلخرين - املخبأ 

- عــامل  بــأس - متــرد  لــدّي - تفســري - ال  - ال مشــكلة 

بــادي - الحبــل - األفعــي  بــادي   - ثالــث - املكيّــدة 

العلكــة – الشــهوات

1- ولدت هناك ولدت هنا

مــن خــال هــذه الروايــة، قــدم الشــاعر اِلبنــه متيــم 

وأقاربــه  الطفولــة  عــن  عــن ذكرياتــه املؤملــة  الرغــويث 

الذين عاشوا يف منطقة االحتال يف زمن اإلمريالية. 

إنــه يتذكــر تجــارب إبنــه متيــم الرغــويث أنــه عندما وقعت 

الحــرب  عــى  الرغــويث  احتــج متيــم  العــراق1،  حــرب 

ن فيه املريد  شــديدا، فحكم عليه بالســجن الذي ُســجِّ

يف وقــت طفولــة متيــم. يحــاول الشــاعر مريــد الرغــويث 

أن يراقب أحوال االجتامعية والسياسية يف الفلسطن 

قبــل اإلمرياليــة الصهيونيــة وبعدهــا. اســم هــذه الروايــة 

“ولــدت هنــاك ولــدت هنــا”، قــال مريــد الرغــويث هــذه 

الكلــامت مــرسورا إلبنــه متيــم عندمــا عــاد إىل وطنــه بعد 

إغرابــه الطويلــة.

2 - رئيت رام الله

هــذه روايــة الشــبيه لهــا التــي تناقــش عــن التجــارب 

املــؤمل لِلهجــرة الفلســطينية. ألـّـف الشــاعر هــذه الروايــة 

بعــد  تســعن،  و  وســبعة  تســعامئة  و  ألــف  ســنة  يف 

ثاثن عاما من إغرابه (1967 اىل 1997 (، هي رُُدوُد 

أفعال شعريّة وأدبيّة توّضح عن خفايا اإلنعزال والطرد، 

ــة وتطويرهــا يف فــرة اإلســتعامر. وسياســة وجــود الهويّ

3- ال مشكلة لدّي

يف هــذه القصيــدة، حــاول أن يــرى بأفضــل تفــاؤل 

نحو جميع مشاكله و أزمته و اإلستغال. كذلك حاول 

أصدقــاه  ينظــر  مــا  كيــف  أعــداءه وعداوتهــم  ينظــر  أن 

وصداقتهم. يقول الشاعر غايًة “ال بئس لدي، حتى أنه 

يقتلنــي، ألنــه هــو صديقــي”. يف نفــس الوقــت، يتظاهر 

أنــه عندمــا كان يســبح يف حــوض الســباحة، و عليــه أن 

يحفــظ أوراق الهويـّـة 2ليهــرب مــن الصهيونيــة العدوانيــة. 

يتذكــر مؤملــا يف الجــزء األخــري أن جميــع أحامــه كانــت 

تذهب بالقطار يف الليل، ثم سمع بعدها هذا القطار 

قــد اشــتبك. اخــريا، تفكــر راغبــا يف حياتــه اآلخــرة، لكنــه 

يســئل نفســه إىل حصــول الحيــاة املريحــة قبــل املــوت.

4- تفسري

مــن خــال هــذه القصيــدة البســيطة املتواضعــة، 

يعر الشــاعر عن كيف تخاف رشطة اإلرسائيل وتراقب 

بشــكل مريــب بعــض الكلــامت مــن شــعراء الفلســطن 

“ عندمــا  أنــه  القصيــدة  هــذه  التعبــري. جوهــر  وحريــة 

يكتــب شــاعر قصيــدًة يف املقاهــي، تفّكــرت فتــاة أنــه 

يكتــب رســالة إىل أّمــه، وتفكــرت إمــرأة أنــه يكتــب رســالة 

حبٍّ إىل صديقته، ويفكر طفل أنّه رسم صورة جميلة، 
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الــدول العربيــة األخــرى مــن اإلمرياليــة و القوميــة العربيــة 

نــر ســت  الفلســطينية. يف عــام 1984  و الجنســية 

تضــم  التــي  الوطنــي  والشــعر  القصائــد  مــن  مجموعــة 

حــوايل 24 أجــزاء. بســبب مهاراتــه الرسديــة املتواضعــة 

تأثــري يف األدب  أكــر  والبســيطة، اســتطاع أن يحصــل 

الفلســطيني. كتــب كثــريا مــن القصائــد املعــروف مثــل 

“أبناء الحرب” و “االعراف يف منتصف النهار” و “قصة 

املدينــة” و “كيــف أصبحــت مقــااًل”. الشــاعر كان مــن 

أتباع األيديولوجية العربية القومية للناس أي العروبة )2(. 

وتــويف الشــاعر ســنة 2014 صفــد مــن إرسائيــل.

ت - غران اجفاا

ولد الشاعر سنة 1936 بآكرة من فلسطن. كان مفكراً 

سياسياً وعسكريا و صحافيًا، كام أنه كان أفضل شاعر 

وكاتــب. بــدأ الشــاعر مذهبــا جديــدا يف الروايــة العربيــة 

الحديثة باستخدام مهاراته الرسدية الخاصة مثل تأثري 

الفاش باك، ومجموعة واسعة من األصوات الرسدية. 

الشــاعر قــد اتبــع كا املفهومــن، األول هــو أن يفهــم 

اآلخرون من خال اســتخدام الوعي الذايت والحدس، 

للــرصاع يف  واالٓخــر هــو أن يفهــم املشــاكل الحقيقيــة 

إرسائيل - بفلسطن مبراقبة موضوعيّة. أعامله األدبية 

مشــهورة جــدا مثــل “رجــال يف شــمس”(1962( و “مــا 

وتــويف  “أّم ســعاد”(1969(.  و  لكــم”(1966(  طبقــاة 

الشــاعر ســنة 1972 ببــريوت مــن لبنــان.

وبعــض الشــعراء اآلخريــن الفلســطينن يف األدب 	 

املقاومة لإلستعامر، هم طه محمد عى (1930-

2011( و راشد حسن (1936-1977 ( و محمود 

شــقري (1942( و مــازن غطــاس (1954-2006( و 

ســلمى الخــرضاء الجيــويش (1928(.

لل زء للعاا

ا سد للربغام

يف عام 1964ولد الشاعر املشهور مريد الرغويث يف 

“ديــر غــزان” األقــرب إىل الضفــة الغربيــة مــن فلســطن. 

تخــرج الشــاعر ســنة 1967مــن جامعــة القاهــرة. بســبب 

الحــرب )1( التــي حدثــت يف عــام 1967، مل يتمكــن ان 

يعــود إىل وطنــه، فأجــر عــى البقــاء يف الكويــت و عــاد 

إىل القاهــرة عــام 1970. تــزّوج زميلتــه كاتبــة مرصيــة و 

أستادة مشهورة رضوى عاشور (1946-2014(. عندما 

كان ابنــه متيــم الرغــويث )2( طفــاً عمــره خمســة أشــهر 

فقط، أجر عى الهجرة من القاهرة. فكان يعمل ممثا 

العاملــي  االتحــاد  يف  الفلســطينية  التحريــر  ملنظمــة 

للشــباب الدميقراطيــة )3( ببودابســت. فعــاد الرغــويث 

إىل األردن فالقاهــرة بعــد خمــس ســنوات.

الشــاعر مل يتنــازل عــى أي حــال أو يف أي مــكان 

أمــام الهيمنــة ومناهضــة الدميقراطيــة، حتــى يف حــركات 

التحريــر. هــو مفكــر مســتقل يف كل يشء وخاصــة يف 

األعــامل األدبيــة. بســبب فكــره املســتقل صــارت حياتــه 

أكر صعوبة و مشقة. نر أكر من اثني عر كتابًا من 

قصائــد وشــعر يف أجــزاء مختلفــة مــن العــامل منــذ عــام 

1972. أصدر الشــاعر آخر أعامله يف الشــعر “منتصف 

)Midnight, Beirut, 2005, Riad El- 2005الليل” سنة 

( rayes Publishers. ونُِرت مجموعة شعره يف بريوت 

عــام 1997. قــد تــم ترجمــة أعــامل أدبــه خاصــًة قصائــده 

ورواياتــه إىل لغــات عامليــة مختلفــة. حصــل الرغــويث 

عديــدا مــن الجوائــز األدبيــة مثــل جائــزة فلســطن لِلشــعر 

ســنة 2000وجائــزة نجيــب محفــوظ لــألدب ســنة 1997.

أشــعاره توّضــح الجوانــب الثقافيــة واإلجتامعيــة يف 

أزّمة الرق األوســط. روايته املشــهورة “رأيت رام الله” 

 )I Saw Ramallah, Published by Dar Al Hilal,

(Cairo التــي ألّفهــا يف ســنة ألــف و تســعامئة وســبعة 

و تســعن، بعــد ثاثــن عامــا مــن إغرابــه (1967 اىل 

1997 (، هــي رُُدوُد أفعــال شــعريّة وأدبيّــة توّضــح عــن 

خفايــا اإلنعــزال والطــرد والصهيــون)4(، وسياســة وجــود 

الهويّة وتطويرها يف فرة اإلســتعامر. وقد متت ترجمة 

كــام  العامليــة،  اللغــات  مــن  الكثــري  الروايــة إىل  هــذه 

نــره يف مجــات دوليــة ال تعــد وال تحــى مثــل  تــم 
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1- الرجمة و الكاسيكية الجديدة

متــت ترجمــة العديــد مــن الكتابــات األوروبيــة التــي 

لها تأثري كبري يف األدب الحديث )2( خال 1850 حتي 

1910 إىل العربية وتم تعديل األدب العريب الكاسيي 

من خال األساليب األدبية الحديثة. تجدر اإلشارة إىل 

التحطــاوي (1801 إىل 1873(، وأحمــد  مســاهامت 

لطفي السيد (1872 إىل 1963(، ومحمد بن إسحاق 

النديــم، ومحمــد حســن هيــكل (1888 إىل 1956(.

2- الرومانتيكية و الخيالية و الوطنية

الرومانســية  نشــأت  العامليــة  الحــرب  فــرة  خــال 

يف األدب العــريب الــذي يتعامــل مــع الخيــال، ويتمركــز 

حــول اإلنســان، ويقــوم بالركيــز العاطفــي. كان يف هــذه 

التــي تتعامــل مــع السياســات  القوميــة  الفــرة مفهــوم 

واملنظــورات السياســية والوطنيــة املنتــرة يف األدب 

العــريب بســبب اإلمرياليــة وعــدم االســتقرار الســيايس 

يف مــرص (1919( وســوريا (1925(. املألفــات نحــو 

اإلسام وأصول الحكم لعي عبد الرازق (1925(، و يف 

شعر الجاهل (1926( لطه حسن، والديوان (1921)

لعــكاد واملزينــي حملــت دورا مهــام يف هــذه الفــرة.

3- العودة من الرومانتيكية و الخيالية و صعود 

األفكار املتضاربة

هــذه هــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة 

األدب  انتــر  العــرص  هــذا  العــريب. يف  األدب  يف 

إيديولوجيــات  الرومانســية إىل  األدبيــات  مــن  العــريب 

الــرصاع وحفزهــا عــى املقاومــة. ومــن أســباب التغيــري 

األوضاع السياسية واالجتامعية يف البلدان العربية من 

املشــاكل الدوليــة واملحليــة مــن أنفســهم. ومــن الجديــر 

بالذكــر يف هــذا العــرص إرتفــع أعظــم أدبــاء (كتــاب( يف 

األدب العــريب الحديثــي نحــو ســامة مــوىس (1887- 

الفخــوري (1912- رايــف  و  الفخــوري  1958(، عمــر 

1967(، و محمــود درويــش (1941-2008(، وســميح 

القاســم (1939 -2014(، ومريــد الرغــويث (1944(.

لألدب للفررخسجسق و لألدب لمللاواق لرصعسائسق

األدب الفلسطيني هو الصناعة األدبيّة العربية و الكتب 

الفلســطينين.  االدبــاء  باقــام  صنفــت  التــي  الفنيّــة 

وكان يف األدب الفلســطيني كثــري مــن األعــامل األدبيــة 

واملراحــل األدبيــة مثــل الرجمــة و الكاســيكية الجديــدة 

و الرومانتيكيــة و القوميــة التــي كانــت الفــرات الرئيســية 

يف األدب العــريب الحديــث. ولكــن، بعــد القــرن التاســع 

عر خاصة بعد إمريالية اإلرسائيل يف الفلسطن أي 

بعــد النكبــة )1( بســنة 1948, يعــرف األدب الفلســطيني 

بأدب مضاد اإلمريايل و أدب مقاوم الصهيوين بسبب 

مناقشــاتها حــول قســوة إرسائيــل والصهيــوين والــذي 

يتمحور يف املواطنية و فقدان الهوية و الهجرة وال مباالة 

باإلســتعامرية و مضادهــا التــي هــي مــن املوضوعــات 

االدبيّــة العربيّــة العرصيـّـة. دعونــا نذهــب لتقديــم بعضــا 

مــن الشــعراء واألدبــاء الفلســطينين املشــهورين الذيــن 

أدبهــم املضــاد لإلمرياليــة ومقــاوم  بســبب  اشــتهروا 

للصهيــوين ومعاندتهــم يف فلســطن.

ل - اي اد د وسش

الشــاعر املشــهور محمــود درويــش عــاش خــال الفــرة 

مــن 1941 إىل - 2008. وهــو يعــرف بالشــاعر الوطنــي 

لِفلســطن. بســبب اإلمرياليــة اإلرسائيليــة، أجــر عــى 

الهجرة من بلده يف وقت طفولته املبكرة. عمل محررا 

لِمجــات مألوفــة يف فلســطن مثــل الجديــد و الفجــر 

وشئون فلسطينيّة و الكرمل. قام بنر أعامله التحريرية 

األدبيــة “بطاقــة هويـّـة” عــام 1965. قــد نــر أكــر من 30 

كتابـًـا للشــعر يف حياتــه الصغــرية.

ب - و سو لللاوع

“الزركــه”  القاســم يف  الشــاعر املشــهور ســميح  ولــد 

التــي أصبحــت اآلن يف األردن ســنة 1939. لكنــه عــاش 

يف فلســطن لفــرة طويلــة ثــم أصبــح أفضــل شــاعر يف 

فلســطن. تناقــش يف أعاملــه األدبيــة عــن التغيــريات 

يف فلســطن قبــل النكبــة و بعدهــا و الثــورة الحريــة يف 
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األدب يلعب دورا رئيسيا يف تجهيز الجمهور لِاحتال 

واملقاومــة يف كل عــرص. يوضــح مواضــُع األدب العــريب 

الحديــث وتطويرُهــا تأثــرَي األدِب و أدوارَهــا يف تشــكيل 

التاريــخ الثــوري يف فلســطن. مريــد الرغــويث، الشــاعر 

املشــهور مــن فلســطن يف هــذا القــرن، الــذي تتظاهــر 

وتحريــر  الصهيونيــة  أصــوات املقاومــة ضــد  أدبــه  يف 

الفلســطينين. ولِذلــك، إّن دراســًة عميقــًة حــول أعاملـِـه 

األدبيــِة مهمــٌة جــداً يف األدِب العــريِب الحديــِث.

يف هــذه الدراســة البســيطة واملتواضعــة، أناقــش 

ىف  الرغــويث  مريــد  شــعر  “مظاهــر  املوضــوع  حــول 

مقاومــة الكيــان الصهيــوين يف األرض املحتلّــة”. أقــوم 

بتصنيف هذه الدراسة الوجيزة إىل ثاثة أجزاء رئيسية. 

يف الجــزء األول، أناقــش حــول األدب العــريب الحديــث 

و األدب الفلســطيني و األدب مقــاوم الصهيــوين، ويف 

عــن  عاّمــٌة  نظــرٌة  و  الرغــويث  مريــد  عــن  الثــاين  الجــزء 

أعاملِه األدبيِة، ويف الجزء الثالث عن عمليه مشهورين 

يف األدب املضــاد لإِلمرياليــة “ رأيــت رام اللّــه “ و “ 

منتصــف الليــل “.

لل زء لألول

لألدب للا يب لليدسث

األدب العــريب الحديــث يرمــز للتدخــات والتقدمــات 

يف األدب العريب بن أواخر القرن التاسع عر وبداية 

القرن العرين. كان يف هذا العرص أن األدب العريب 

تأثــر مبواضيــع واقعيــة وخياليــة و مركزيــة عــى االنســان 

التــي تطــورت يف أوروبــا الحديثــة وســائر دول العــامل. 

تشــري الدراســات إىل أن صعــود األدب العــريب هــو مــا 

نتــج عــن أحــداث مثــل اإلمرياليــة والعوملــة التــي أدت 

إىل تغــريات وعواقــب سياســية واجتامعيــة وأدبية.تركــز 

ادب هــذا العــرص عــى مجالــن خاصــة.

أولهــام تعديــل األدب العــريب الكاســيي، والثــاين 

هو ترجمة كتابات األدب الغريب املعروف /املشهور. 

تطــور عديــد مــن أشــكال األدب يف هــذا العــرص مثــل 

الروايــات واملواضيــع االجتامعيــة والقصــص القصــرية 

العــرص  هــذا  كان  والشــعرية.  والدراميــة  واملقــاالت 

العــريب  االدب  العربيــة.   )1( بالنهضــة  أيًضــا  معروفًــا 

الحديثــي ينقســم اىل ثاثــة طبقــات.
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طامتق

تشــجع  القاســم  لســميح  القصائــد  هــذه  جميــع  إن 

الشعب الفلسطيني عى الكفاح ضد احتال اليهود 

عــى أرضهــم األم وعــى اللمقاومــة ضدهــم بااأليــدي 

أمــام  القــوي  التوقــف  عــى  وتســاعدهم  والنفــوس، 

أثــرت  جميــع التحديــات مــن جانــب الصهيــوين، وقــد 

فينــا شــعره تأثــريا ايجابيــا وباألخــص عندمــا تحــدث عــن 

الوطنيــة والعروبــة. ميكــن أن نــرى هــذه التيــارات الفكــري 

والعقــي طــوال قصائــده. وإذا تأملنــا يف األلقــاب التــي 

أســبغها عليــه نقــاد عــرب مختلفــون لرأينــا مكانــه حيــث 

أنه (شاعر املقاومة الفلسطينية( وهو (شاعر القومية 

العربيــة( وكذلــك (الشــاعر غضــب الثــوري( عــى حــد 

(شــاعر  وهــو  النقــاش،  رجــاء  املــرصي  الناقــد  تعبــري 

املاحــم( و (شــاعر املواقــف الدراميــة(

عمومــا، اتصــف شــعر املقاومــة بانــه شــعر غضــب 

وثــورة ال شــعر شــكوى وأنــن واألدب الفلســطيني بعــد 

نكســة يونيــو بالــذات أعطــى اروع نتاجــه حيــث اســتطاع 

األصيــل  املضمــون  عــن  عمقــا  أكــر  بصــورة  يعــر  أن 

لحركــة التحــرر الثوريــة العربيــة، فدخــل التحــدي ألجــل 

العروبة وباسمها مجال املامرسة اليومية وحيز التطبيق 

الفعــي ألخــذ الثــأر بالــدم وبالقصيــدة وبالحجــر، بهــذا 

موقعــه  مــن  كل  متكاتفــن  الشــعب  أفــراد  كل  يكــون 

وحســب قدرتــه شــاعرا كان أو طفــا أو شــيخا أو شــابا 

أو حتــى فتــاة يف عمــر الــورد، الــكل يكتــب قصيــدة بحــر 

والجميــع  واحــد  والهــدف  الصادقــة  والثــورة  التحــدي 

ينــادي “كلنــا فلســطن”.

لملصاد  ولمل لجع

األغــا، د.يحــى زكريا.ســميح القاســم يف ظــل الغيــاب. وزارة 	 

الثقافة والفنون والراث إدارة البحوث والدراسات الثقافية 

الدوحــة، قطــر طبعــة  والنــر.  الثقافيــة  قســم اإلصــدارات 

األوىل 2014

يف 	  الفلســطينية  ســويد.القضية  بنــت  حليمــة  الحمــد، 

1990م -1967 املعــارص  الشعراإلســامي 

أبحــاث 	  القاســم موســوعة  األديــب ســميح  نبيــه.  القاســم، 

الحديــث الفلســطيني  األدب  ودراســات يف 

املحتلــة 	  فلســطن  يف  املقاومــة  أدب  غســان.  كنفــاين، 

2013 األوىل  الطبعــة  1948-1966م 

• http://alrai.com/article/665216.html
• http://www.alkhaleej .ae/alkhaleej/page/	

4723cd70-4c47-4b3c-8eaa-bc07ffde97ec
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بصسدة ور افه بصفق زساان

بكفاحي

بدمايئ النازفات

من جراحي

سوف أستل صباحي

من نيوب الظلامت

همتي الساحة والصدر ساحي

 بصسدة طخاب ر واق للهخالق 
)سا دو للي س(

رمبا أفقد - ما شئت - معايش

رمبا أعرض للبيع ثيايب وفرايش

رمبا أعمل حجاراً.. وعتاالً.. وكناس شوارع..

رمبا أبحث، يف روث املوايش، عن حبوب

رمبا أخمد، عرياناً.. وجائع..

ياعدو الشمس.. لكن.. لن أساوم..

وإىل آخر نبض يف عروقي... سأقاوم!!

بصسدة لل جاد

قوموا اخرجوا من قَبْوِكم، يا أيها النيام !

اليوم لألعراس

ُدقّوا له األجراس

و ارفعوا األعام

القُوه يف حامس

القوه بالهتاف.. باألفراح.. باألغاين

هبّوا اصنعوا أعظم مهرجاِن

َغطُّوا املدى بأغصِن الزيتون

و طرّيوا الحامم

جاءكم السام

يا مرحبا.. جاءكم السام !

نحن عى الحدود

نحن عى الحدود.. ال ننام

نا لصيقٌة عى مقابض الحديد أكُفُّ

عيوننا ساهرٌة.. تجود يف الظام

قلوبنا تدق يف انتظارهم..

أعدامئا الغزاة

نحن تعلّمنا.. تعلّمنا..

أن نسلب الحياة !

أم ز إوعاااته ر للعا ة ولمللاواق

الحكيــم، 	  (مطبعــة  -قصائــد-  الشــمس  مواكــب 

1958م(. النــارصة، 

أغاين الدروب -قصائد- (مطبعة الحكيم، النارصة، 	 

1964م(.

إرَم -رسبيــة- (نــادي النهضــة يف أم الفحــم، مطبعــة 	 

االتحــاد، حيفــا، 1965م(.

الحكيــم، 	  (مطبعــة  -قصائــد-  ــي  كفِّ عــى  دمــي 

1967م(. النــارصة، 

دخــان الراكــن -قصائــد- (رشكــة املكتبــة الشــعبية، 	 

النارصة، 1968م(.

ســقوط األقنعــة -قصائــد- (منشــورات دار اآلداب، 	 

بــريوت، 1969م(.

ويكــون أن يــأيت طائــر الرعــد -قصائــد- (دار الجليــل 	 

للطباعــة والنــر، عــكا، 1969م(.

العــودة، 	  (دار  -قصائــد-  القاســم  ســميح  ديــوان 

1970م(. بــريوت، 

(مكتبــة 	  ئــد-  -قصا لياســمن  وا املــوت  قــرآن 

. 1971م( لقــدس،  ا املحتســب، 

بــريوت، 	  اآلداب،  (دار  -قصائــد-  الكبــري  املــوت 

1972م(.

ومــا قتلــوه ومــا صلبــوه ولكــن شــبه لهــم! -قصائــد- 	 

القــدس، 1976م(. الديــن،  (منشــورات صــاح 

ال أســتأذن أحــداً -قصائــد- (ريــاض الريــس للكتــب 	 

والنــر، لنــدن، 1988م(.
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إىل  إضافــة  والثقــايف  العلمــي  املنــاخ  الثالثــة: 

بالبحــث  االهتــامم  دفــع ســميح إىل  املتنــور  الدينــي 

والســؤال واملعرفــة مــام أوصلــه إىل اكتشــاف حقائــق 

جديــدة، وهــي أنــه يعــود بانتامئــه املذهبــي إىل طوائــف 

الــريب  الفكــر  دفــع  الطويــل يف  البــاع  لهــا  كان  دينيــة، 

األمــام.  إىل  خطــوات  اإلســامية  العربيــة  والفلســفة 

ويف القــدرة عــى اســتيعاب الفكــر والفلســفة اليونانيــة 

العــريب اإلســامي  الفكــر  والهنديــة والفارســية وإغنــاء 

القرامطــة  أســياد  أحــد  بانتامئــه إىل  يعــود  وأنــه  بهــام: 

الثوريــن مــام تــرك بصامتــه عــى تكويــن ســميح النفــي 

والســيايس. والثقــايف واالجتامعــي 

ــة: اعتنــاق ســميح القاســم للفكــر املاركــي  الرابع

اللينيني واعتناقه بأن العامل ال تصلح حالته إال بانتصار 

مــن  أكــر  منــذ  قــرر  ثــم  املاركــي.  االشــرايك  الفكــر 

تنظيمــي  إطــار  أن يصبــح مســتقا خــارج أي  قــرن  ربــع 

الفكــر  ليــامرس حريتــه املطلقــة يف  حــزيب وســيايس 

واملامرســة.

وهو ينطلق يف إبداعاته من موقف واع لدوره ورئيته 

ثــورة دامئــة عــى  الخلــق  الواضحــة ويؤكــد “أن عمليــة 

كل مــا هــو قائم،ودعــوة مســتمرة لخلــق عــامل جديــد.

وهــذه الثــورة الدامئــة نفســها ينبغــي أال تفقــد توازنهــا، 

وينبغــي أال تخــرج مــن منطقــة جــذب املوقــف الفكــري 

“أنارخيــة”  ثــورة  إىل  تتحــول  فإنهــا  واالجتامعــي،وإأل 

وهــذا املوقــف  يبنــي.  مــام  أكــر  يهــدم جموحهــا  قــد 

بالكلمــة  للــدور املنــوط  الرؤيــة واملــدرك  الواعــي يف 

كان مازما إلدراك الشاعر التام بوجوب تطور العملية 

املجاهيــل  املســلامت،واخراق  وكــرس  االبداعيــة، 

واإلتيــان بالجديــد دامئــا

للعا ة ولمللاواق  رب شا ه ضد لتانل 
للصعساا

قلنــا يف الســابق عــن عــدة كتبــه يف الشــعر والقصــة 

واملرسح واملقالة والرجمة. ال ميكن ذكر جميعها هنا 

خال هذه األســطورة املحددة، بل أحاول هنا أن أبن 

منــاذج بعــض أشــعاره املشــهورة يف موضــوع املقاومــة 

الفلســطيني  الشــعب  بــن  كبــريا  التــي أويل اهتاممــا 

خاصــة والعــامل عامــة. يعتــر ســميح القاســم مــن أهــم 

شعراء املقاومة عى االطاق، عر شعره عن املقاومة 

مبضمونهــا الحقيقــي وهــو الرفــض والتمــرد والتحريــض 

عــى الثــورة. تشــكلت ايديولوجيتــه أثنــاء ظهــور تيــارات 

فكريــة أبرزهــا تيــار القوميــة العربيــة، التيــار املاركــي، 

التيــار االقليمــي و التياراالســامي مــا جعلــه عــى اطــاع 

ســيايس وفكــري واســع، بلــور شــخصيته الثوريــة. تتمكــن 

من خالها القصائد لعب دورها البناء يف الدفاع عن 

الحــق الفلســطيني، وذلــك مــن خــال مفــردات منتقــاة 

ولغــة شــعرية تعــر بشــكل حقيقــي عــن الفلســطينين، 

وأحامهــم وتطلعاتهــم

أمــا لغتــه الشــعرية فهــي لغــة الغضــب الدائــم، قــد 

كان عى جبهة الداخل أىب أن يخرج من أرض الصمود 

فلســطن. يقول ســميح القاســم

بصسدة تلداال

وراجامت حقدكمتقدموا

وهددواكل سامء فوقكم جهنم

ورشدواوكل ارض تحتكم جهنم

ويتمواتقدموا

وهدمواميوت منا الطفل والشيخ

لن تكرسوا اعامقناوال يستسلم

وتسقط االم عى ابنائها 
القتى

لن تهزموا اشواقنا

نحن القضاء املرموال تستسلم

تقدمواتقدموا

تقدمواتقدموا

بناقات جندكم

أما شعره املحرض عى االنتفاضة فكثري، ويضمن 

مــا هــو تحريــض مبــارش ومــا هــو تحريــض رمــزي. يقــول 

القاســم يف:
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لسميح القاسم فيام بعد، قال: “حسناً... لقد حاولوا 

أشــاء  متــى  ســأتكلّم  ســأريهم  الطفولــة  منــذ  إخــرايس 

لــن يقــوى أحــد عــى  ويف أّي وقــت وبأعــى َصــوت، 

إســكايت”. ويعتــر القاســم أحــد أهــم وأشــهر الشــعراء 

العرب والفلســطينن املعارصين الذين ارتبط اســمهم 

عــام 48.  مــن داخــل أرايض  الثــورة واملقاومــة  بشــعر 

ويتنــاول يف شــعره الكفــاح ومعانــاة الفلســطينين، ومــا 

أن بلغ الثاثن حتى كان نر ست مجموعات شعرية 

حــازت عــى شــهرة واســعة يف العــامل العــريب. وُســجن 

القاســم أكــر مــن مــرة، كــام ُوِضــَع رهــن اإلقامــة الجريــة 

واإلعتقــال املنــزيل وطـُـرَِد ِمــن عملــه مــرَّات عــّدة بســبب 

ِمــن تهديــد  أكــر  ــعري والســيايس وواَجــَه  الشِّ نشــاطه 

بالقتــل، يف الوطــن وخارجــه.

وكان القاســم مــن مؤســي صحيفــة “كل العــرب” 

ورئيس تحريرها الفخري، إىل جانب إسهامه يف تحرير 

“الغــد” و”االتحــاد” ثــم رَئـِـَس تحريــر جريــدة “هــذا العامل” 

عام 1966. والحقاً عاد للعمل ُمحرراً أدبياً يف “االتحاد” 

ــَس  وأمــن عــام تحريــر “الجديــد” ثــمَّ رئيــس تحريرهــا. وأسَّ

منشــورات “عربســك” يف حيفــا، مــع الكاتــب عصــام 

خوري سنة 1973، وأدار فيام بعد “املؤسسة الشعبية 

للفنون” يف حيفا وترأس االتحاد العام للكتاب العرب 

الفلســطينين منــذ تأسيســهام. وترجمــت العديــد مــن 

قصائده إىل إلنجليزية والفرنســية واإلســبانية وإليطالية 

واليونانية واليابانية والفارسية والعربية. وحصل القاسم 

عــى العديــد مــن الجوائــز والــدروع وشــهادات التقديــر 

وعضويــة الــرف يف عــدة مؤسســات فنــال جائــزة ”غــار 

الشــعر“ مــن إســبانيا، وعــى جائزتنــن مــن فرنســا عــن 

مختاراتــه التــي ترجمهــا إىل الفرنســية الشــاعر والكاتــب 

اللعبــي، وحصــل عــى جائــزة  املغــريب عبــد اللطيــف 

القــدس  “وســام  عــى  مرتــن  كــام حصــل  البابطــن. 

للثقافة” من الرئيس يارس عرفات، وحصل عى جائزة 

نجيــب محفــوظ مــن مــرص وجائــزة ”الســام“ مــن واحــة 

الســام، وجائــزة ”الشعر“الفلســطينية.

لــه أكــر مــن 60 كتابــاً يف الشــعر والقصــة  وَصــَدَر 

واملــرسح واملقالــة والرجمــة، وصــَدرْت أعاملــه الناجــزة 

يف ســبعة مجلّــدات عــن دور نــر عــّدة يف القــدس 

وبــريوت والقاهــرة. وتُرِجــم عــدد كبــري مــن قصائــده إىل 

واألملانيــة  والروســية  والركيــة  والفرنســية  اإلنجليزيــة 

واليابانيــة واإلســبانية واليونانيــة واإليطاليــة والتشــيكية 

والفيتناميــة والفارســية والعريــة ولغــات األخــرى. تــويف 

بعــد رصاع مــع مــرض رسطــان الكبــد الــذي داهمــه مــدة 

3 ســنوات والــذي أدى إىل تدهــور حالتــه الصحيــة يف 

األيــام األخــرية حتــى وافتــه املنيــه يــوم الثاثــاء املوافــق 

19 أغســطس 2014

متسز لئخنبق و سو لللاوع لليا سق

ال بد للقارئ قبل أن يقرأ شعر سميح القاسم، أن يعي 

بعــض القضايــا املهمــة التــي يتميــز بهــا ســميح القاســم 

يف انطاقاتــه الشــعرية ومســريته الغنيــة بالعطــاء

األوىل: أن الباعــث األول والقــوي لهاجــس اإلبــداع 

عنــد ســميح القاســم كان الحــس القومــي العــريب الــذي 

فجرتــه نكبــة الشــعب الفلســطيني عــام 1948، وبعثتــه 

انطاقــة ثــورة الضبــاط األحــرار يف 22 يوليــو 1952يف 

مــرص واملشــاعر القوميــة العربيــة التــي فجرهــا وأرســاها 

العــريب.  الوطــن  أرجــاء  كل  النــارص يف  عبــد  جــامل 

وليســت قصائــد ســميح القاســم األوىل يف مجموعتــه 

األوىل “مواكــب الشــمس”(1958( إال نشــيدا قوميــا 

متواصــا يتغنــى بالثــوار يف كل بقــاع العــامل العــريب. 

ومل يخمــد وهــج هــذه املشــاعرة القوميــة يف قصائــد 

الدواويــن الاحقــة

القاســم  التــي ولــد فيهــا ســميح  بيئــة  إن  الثانيــة: 

وكــر، متيــزت باالنفتــاح عــى العلــم والثقافــة والســعي 

للمزيد منها، إضافة إىل الجو الديني املتنور والبعيد 

عــن التعصــب واالنغــاق مــام ســمح لــه أن يطلــع عــى 

مختلف املعتقدات الدينية، ويعمل فكره يف املقارنة 

بينهــام.
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الثورة واملقاومة يف �سعر �سميح القا�سم

�سهيل.اأم
طالب ماجستري، قسم اللغة العربية، جامعة كرياال

ادطل إىل لليا  لمللاواق للفررخسج 

بســم اللــه والحمــد للــه والصــاة والســام عــى أرشف 

بعــد،  أمــا  أجمعــن.  وأتباعــه  آلــه  وعــى  اللــه  رســل 

فلسطن قصيدة طويلة كتبت بالحر والدماء كلامتها 

طلقــات وقذائــف وإيقاعاتهــا أنــاة شــعب يعــاين منــذ 

عقود أسوأ استعامر استيطاين عرفه التاريخ املعارص. 

منــذ  أنجبــت فلســطن شــهداء وفدائيــن  مــا  وبقــدر 

وعــد بلفــور املشــؤوم ووصــوال إىل النكبــة ثــم النكســة 

والهزائــم العربيــة املتكــررة التــي خلقــت خيبــة ومــرارة يف 

مــا أنجبــت قبيلــة مــن الشــعراء الذيــن  بقــدر  النفــوس 

حملــوا صورتهــا إىل العــامل الخارجــي وقدمــوا لإلنســانية 

ملحمــة مــن أرقــى املاحــم. ومــن محنــة فلســطن ومــن 

رحمهــا املثخــن بالجــراح ولــد نخبــة مــن الشــعراء الذيــن 

امتشــقوا القلــم والبندقيــة وكتبــوا بالحــر والــدم فجــاء 

شعرهم مؤثرا وثائرا وداعيا إىل تحطيم األغال والقيود 

التــي فرضهــا االســتيطان الصهيــوين الغاشــم. وبقــدر مــا 

أمعن هذا العدو يف دمويته وتوحشه وقام بالتصعيد 

يف وســائل الرهيــب والتقتيــل أمعــن شــعراء فلســطن 

النازفــة  الشــعري ومــن جراحهــم  اإلبــداع والتدفــق  يف 

كتبــوا أجمــل القصائــد وأصدقهــا مخلصــن لقضيتهــم 

ومتخذيــن مــن الشــعر ســاحا مقاومــا وداعــام لصمــود 

اكتســبوا  هنــا  ومــن  ونضالــه.  الفلســطيني  الشــعب 

هويتهم وتسميتهم بشعراء املقاومة. تقفز إىل األذهان 

أســامء كل مــن توفيــق زيــاد ومحمــود درويــش وســميح 

أنهــم  باعتبــار  يذكــر شــعراء املقاومــة  القاســم عندمــا 

إنتاجــا واألكــر تجديــدا ونضجــا عــى مســتوى  األغــزر 

البنــاء الفنــي للقصيــدة وجامليتهــا. وإذا رمنــا البحــث 

يف مدونتهــم التــي تحــرض فلســطن يف كل مضامينهــا 

نــدرك دون بالــغ عنــاء أهميــة تجاربهــم شــعريا وإنســانيا.

ئهذة  ن تساة و سو لللاوع

ولــد القاســم يف قريــة الرامــة (فلســطن( عــام 1939، 

الرامــة والنــارصة. وعمــل مدرّســاً،  وتعلّــم يف مــدارس 

“الحــزب  الســيايس يف  النشــاط  انــرصف ملزاولــة  ثــم 

الشــيوعي” قبل أن يرك الحزب ليتفرغ لعمله األديب. 

ويروى أن والد القاسم كان ضابطاً يف قّوة حدود رشق 

األردن، ويف إحــدى رحــات العــودة إىل فلســطن يف 

القطــار خــال الحــرب العامليــة الثانيــة ونظــام التعتيــم، 

بــى الطفــل ســميح فُذعــر الــركَّاب وخافــوا أن تهتــدي 

درجــة  الذعــر  بهــم  وبلــَغ  األملانيــة.  الطائــرات  إليهــم 

التهديــد بقتــل الطفــل إىل أن اضطــر الوالــد إىل إشــهار 

ســاحه يف وجوههــم لردعهــم، وحــن ُرِويَــت الحكايــة 
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ويف األبيــات التاليــة يوضــح عــن املتآمــر األول عــى 

الشــعب الفلســطيني هــم الريطانيــون وهــو يقــول

�ت ــــــــا خــــــــرب ــــــــة قرصــــــــان إذا م “عصاب

ــا ــ ــ ــآت أفاعي ــ ــ ــت وراء املنش ــ ــ رأي

ــــوا ــــاء فاقبل صدق
ئ
ــــن اال

ن
ــــون � يقول

19” عــــــاد�ي
ئ
لقــــــد كذبــــــوا إ�ن عرفنــــــا اال

ويف األبيات التالية يقول الشــاعر عن صمود الشــعب 

الفلســطيني أمام املحن.

ي
ن

�ــــــــك � ــــــــن �ب
ن

ن � “�ي فلســــــــطني

ــــــار
ن

ــــــوض لك � ن ــــــا �ن ــــــاح وقوف الس

ن ــــــــطني ــــــــوا امس فلس مك أرادوا أن يطفئ
مــــــدوا خفــــــوق الــــــدراري”20 ن ولــــــن �ي

باعــوا  الذيــن  األدبــاء  عــن  يقــول  التاليــة  األبيــات  ويف 

أنفسهم للمستعمرين وهم أصحاب األقام املأجورة.

ــــــــا ــــــــراء م ــــــــة احلم ي ــــــــذه احلر “ه

ــا ــ ــ ن مراح ــطني ــ ــ ــت إال فلس ــ ــ عرف

ــــــــا ا�ن نري عــــــــى  وتقلبنــــــــا 

هــــــا قلــــــو�ب وصفاحــــــا وهصر�ن

ي
ن

ي القــــــــم املأجــــــــور �
ــــــــىش كيــــــــف �ي

تا�ــــا النــــار اجتياحــــا”21 ب
ت

ســــاحة �

الشــعب  معانــاة  الشــاعر  يصــّور  التــايل  البيــت  ويف 

الفلســطيني، ويرجم أبو ســلمى الشــعور يف مخاطبته 

لاجــئ الفلســطيني املــرد

ــــــــل لي  د ق ــــــــ�ش ــــــــا امل ي أ�ي
“�ي أ�ن

ي إنشــــــادي
ن

ــــــس اللهيــــــب �
ت

هــــــل �

لدمــــــــع ى دارك املشــــــــواة �ب هــــــــل �ت
ــــــاد”22 ــــــول البع ــــــ�ى وط ــــــد ال بعي

عــى  العــرب  حــكام  تآمــر  يف  أملــه  يظهــر  حينــا 

فلســطن يف قصيدتــه، ويعــري الحــكام بشــكل فاضــح

رمك ــــــــىي د�ي
ن

ــــــــدا � ــــــــوك غ ــــــــال املل “ق

ذالء مــــــا قالــــــو ومــــــا فعلــــــوا
ئ
ليــــــت اال

ــــــــا هل ن ــــــــد نرن ــــــــو�ن بســــــــاح املب وعلل
ــــــى مه العلــــــل”23 ــــــم ســــــاعة احلب إذا �ب
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بــأمل مفاجــئ  لجــان الســلم والتضامــن وهنــاك أحــس 

نيويــوك  وتــويف يف   12 لــه عمليــة جراحيــة”  فأجريــت 

عــام 1980.

“قبــل إصــدار املجموعــة الشــعرية الكاملــة يف ســنة 

1978 كان قد أصدر عددا من الدواوين. ومنها ديوان 

املــرد، ديــوان أغنيــات بــادي، ديــوان أغــاين األطفــال، 

ديــوان مــن فلســطن ريشــتي. ومــن آثــاره النريــة: كفــاح 

عــرب فلســطن وأحمــد شــاكر الكرمــي والشــيخ ســعيد 

الكرمي”13. نال جائزة لوتس لآلداب العاملية من اتحاد 

كتاب آسيا وأفريقيا يف 1978، انتخب رئيساً لاتحاد 

العام للكتاب والصحفين الفلســطينين يف 1980.

ــعره: كان عبــد الكريــم  ــطينية يف ش ــة الفلس القضي

الكرمــي شــاعرا وأديبــا مــن جيــل الشــعراء الــّرواد. يتميــز 

واللغــة  األخــاذة،  والنغمــة  الواضــح،  باملعنــى  شــعره 

التعبــري  قــّوة  والجــامل،  الخيــال  فيــه  ويتوافــر  القويــة، 

وصــدق االنتــامء واضحــة يف شــعره. يقــول أبــو ســلمى 

عــن شــعره:

ِشـْعـــري ِجــْرٌ يلْتقــي فوقَه أهـــي مبــا يَْحلو وما يَْشــُجن

يَـــْعبَُق ِشــْعري ِبَشــذا موطني لـــوالُه ال يـــزكو وال يَْحُســن

يــا وطنــي..! ال تـَـأَْس إنـّـا عىل َعْهــِدَك، مهام طالــت األزْمن

تَـْغـــنى الزَّعاماُت وأشــباهها والخالدان: الّشْعُب واملَْوِطن

مجاالته الشعرية كثرية، عالج أبو سلمى كل أغراض 

الشــعر تقريبــا، وفيــه الشــعر الوطنــي والشــعر اإلنســاين 

كل  شــعره  يف  الكرمــي  يصــّور  االجتامعــي.  والشــعر 

إحساســات الشــعب ومعاناتــه، ومــا يجــري حولــه مــن 

أحــداث.
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“إن موقع فلسطن يف أشعار الشعراء املعارصين، 

الصهيــوين  االحتــال  ظــل  طاملــا  موجــود  دامئــا  هــو 

لفلســطن”15.ويعتر أبو ســلمى من رواد شــعر النضال 

الفلســطيني والعــريب فشــعره مــيء بالغضــب ويتفجــر 

البنــاء وثــراء الصــورة  بالثــورة ويتســم بالساســة وقــدوة 

الفنية. قضية الوطن عند عبد الكريم الكرمي متعددة 

املحــاور، وأهمهــا عشــق األرض والبيئــة الفلســطينية، 

يف  الفلســطيني  الشــعب  لنضــال  املركــزي  والــدور 

تحريرهــا، وقدســيّة العــودة. “هكــذا يجعــل الشــاعر أبــو 

ســلمى فلســطن حبّــه األعمــق واألكــر، ال يوازيــه حــّب 

آخر يف الّدهر، شأنه شأن شعراء فلسطن يف ذلك، 

وال يتصور امرؤ فوق كوكبنا هذا أن هناك شعباً أحّب 

وطنه، وذاب وجًدا فيه، واعتنقه عقيدًة وانتامًء وتراباً، 

كــام حــال شــعبنا مــع وطنــه األقــدس يف تاريــخ الوجــود:

ــــرش ك ــــك أ ــــك أحببت ــــن أجل ــــت م ب ــــا حار
ّ

لك
ّ ــــرن ن لكــــا دافعــــت عــــن أرضــــك عــــود العمــــر �ي

16” ن عــــى القّمــــة ينــــ�ش وجنــــا�ي �ي فلســــطني

بجــامل فلســطن  أبياتــه هيامــه  مــن  نقــرأ  أن  نســتطيع 

وقداســتها وطبيعتهــا 

ــــــــه ــــــــد من ل ــــــــا وطــــــــن يغــــــــار احلن “لن

لــــــود احلن ــــــه درج  أد�ي وفــــــوق 

هــــــــو  ن ــــــــا و�ت ــــــــه عــــــــى الدني ــــــــدل ب ن
ود”17 ــــــرب ــــــه ال ــــــا من ــــــى أعطافن ع

ويف القصيدة التالية يوضح قداسة الفلسطن

ن �ي ــا�ئ ــ ــ ــ ــم الث ــ ــ ــ ن �ي ح ــطني ــ ــ ــ “فلس
ن الــــــد�ي ن �ي وطــــــن احلن فلســــــطني

رجــــــــوان
ئ
ــــــــق اال ي عــــــــى أف ــــــــىي أطل

ن معطــــــرة بشــــــذى الدارعــــــني

ــــــــوات الزمــــــــان ب ي عــــــــى ر وســــــــري
18” ن هــــــاد الســــــنني ب نحــــــة �ب حمب
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 الق�سية الفل�سطينية يف �سعر 
عبد الكرمي الكرمي الفل�سطيني

د. عبد الوهاب. �س
محارض، كلية سلم السام العربية، أريكود، مابرام.

حيــاة الشــاعر عبــد الكريــم الكرمــي: ولــد الشــاعر 
عبــد الكريــم الكرمــي (أبــو ســلمى( يف مدينــة طولكــرم 

عــام 19091، وهــو ابــن الشــيخ ســعيد بــن الشــيخ عــي 

تيمنــا  ســلمى  بــأيب  “امللقــب  الكرمــي2.  منصــور  بــن 

أيب  بــن  زهــري  الجاهــي  العــرص  يف  الحكمــة  بشــاعر 

ســلمى، مــع أننــا ال نعــرف وجــه الحقيقــة يف رس هــذا 

اللقــب”3. درس الصــف األول والثــاين االبتدائيــن يف 

مدرسة طولكرم الحكومية4. وعندما تشكلت الحكومة 

العربية يف دمشــق اســتقدم إليها الكرمي وعن عضوا 

األوىل للرجمة والتأليف. وله ألقاب كثرية ومنها زيتونة 

فلســطن.

النشــاطات األدبية: شــارك يف تأســيس الجمعيات 

األدبيــة ونــر أشــعاره القيمــة يف املجــات املرصيــة 

مثل مجلة األهرام والرسالة ويف الصحف الفلسطينية 

املختلفــة  الفعاليــات  “شــارك يف جميــع  والعربيــة. 

العليــا  الوطنيــة  املدرســة  يف  قصائــده  ألقــى  فهــو 

الشــاعر  بيــت لحــم عــام 1938”5. و”أبّــَن  للبنــات يف 

مطلــق عبــد الخالــق”6 “وشــارك يف حفــل تأبــن ألمــري 

الشــعراء أحمــد شــوقي يف مدرســة النجــاح الثانويــة يف 

نابلــس”7 و “ذهــب إىل لبنــان للمشــاركة يف تأبــن عمــر 

انتقالــه إىل حيفــا عــام 1943”9  الفاخــوري”8. وبعــد” 

هاجــر إىل دمشــق.

بعــد نــر قصيــدة “جبــل املكــر” فصــل أبــو ســلمى 

من عمله يف التدريس. يقول األديب نرصي الجوزي: 

“بعــد إقالــة أيب ســلمى مــن التعليــم عمــل يف اإلذاعــة 

مبســاعدة إبراهيــم طوقــان الــذي ســلمه القســم األديب 

واملرسحيــات، وكنــت أقــدم املرسحيــات أليب ســلمى 

ملراقبتها، وقد سجن أبو سلمى بعد عمله يف اإلذاعة 

لبضعــة أشــهر ودامــت فــرة ســجنه مــا يقــارب مــن ســتة 

أشهر يف سجن عكا وذلك بسبب مواقفه الوطنية”10. 

شــارك يف املؤمتــرات وكانــت محارضاتــه يف األدب 

الفلســطيني ويف الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية.

“هــو عضــو مؤســس يف اتحــاد الكتــاب العــرب يف 

القطــر العــريب الســوري، وعضــو مؤســس يف جمعيــة 

الصداقة الفلسطينية السوفياتية، وعضو يف املجلس 

الوطنــي الفلســطيني، ورئيــس االتحــاد العــام للكتــاب 

والصحفيــن الفلســطينين”11.

“ســافر أبــو ســلمى إىل موســكو لحضــور اجتامعــات 
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لملصاد  ولمل لجع

عبــاد الشــمس، ســحر خليفــة، دار اآلداب بــريوت، الطبعــة 	 

الثالثــة1987م

الطبعــة 	  بــريوت،  الســاحة، ســحر خليفــة، دار اآلداب  بــاب 

1999م الثانيــة 

املــرياث، ســحر خليفــة، دار اآلداب بــريوت، الطبعــة األوىل 	 

1997م

الطبعــة 	  بــريوت،  اآلداب  دار  أرض وســامء، ســحر خليفــة، 

2013م األوىل 

ربيــع حــار، ســحر خليفــة، دار اآلداب بــريوت، الطبعــة األوىل 	 

2004م

صورة وأيقونة وعهد قديم، سحر خليفة، دار اآلداب بريوت، 	 

الطبعة األول 2004م

املتحــدة 	  الركــة  تصدرهــا  (أردن(  الغــد”،   “ صحيفــة 

للصحافة، العدد املنشور بتاريخ 2009/02/17م, مأخوذة 

مــن مجلــة الدراســات العربيــة بجامعــة جواهــرالل نهــرو دلهــي 

الجديــدة - العــدد الرابــع 2017م.

الثالــث 	  املجلــد  محكمــة،  ســنوية  بحثيــة  مجلــة  املهــارة: 

بكليــة  العربيــة  اللغــة  قســم  عــن  تصــدر  2015م  ديســمر 

كرياال-الهنــد. بأرناكلــم  الحكوميــة  مهاراجــاس 

جريدة “ السفري” اللبنانية يوم 22مايو 2008م، مأخوذة من 	 

الهويــة يف روايــات ســحر خليفــة (رســالة الدكتــوراه(، جامعــة 

كاليكوت 2017م.
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املتحــدة  الركــة  تصدرهــا  ردن(  لغــد,(أ ا صحيفــة   1

للصحافة,العدد املنشور بتاريخ 2009/02/17م, مأخوذة 

مــن مجلــة الدراســات العربيــة بجامعــة جواهــرالل نهــرو دلهــي 
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نفس املرجع: صفحة: 227  2

جريــدة الســفري اللبنانيــة يــوم 22مايــو 2008م، مأخــوذة مــن   3
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بكليــة  العربيــة  اللغــة  قســم  عــن  تصــدر  2015م  ديســمر 
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ســنة 2002 م تتذكــر األيــام املاضيــة للقــدس العربيــة 

مدينــة  تاريــخ  تــروي  حيــث  واملســيحية  واإلســامية 

أيــادي  مــن  وضياعهــا  تهويدهــا  قضيــة  و  القــدس 

. ملســلمن ا

أمــا “ربيــع حــار” فهــي روايتهــا الصــادرة ســنة 2004م 

تحتوي الرواية عنوانن،األول “ربيع حار” والثاين “رحلة 

الروايــة مرحلــة  الصــر والصبــار”. فمرحلــة كتابــة هــذه 

االنتفاضة املمتدة حيث اجتاحت القوات اإلرسائيلية 

مدن الضفة الغربية وقراها يف ربيع السنة 2002م وما 

تبعــه مــن حصــار عــى مقــر الرئيــس الفلســطيني يــارس 

عرفــات يف مقاطعــة رام اللــه.

ســنة  صــدرت  التــي  وفصــل”  “أصــل  روايــة  ويف 

2009م حاولــت ســحر خليفــة أن تصــور قريتهــا وأرستهــا 

بوفــاة األب  والكــوارث  مــن املأســاة  ومــا حــدث فيهــا 

الحيــاة املعيشــية واالجتامعيــة  فيهــا جوانــب  وترســم 

والفكريــة والثقافيــة واالقتصاديــة والعلميــة والسياســية.

وروايــة “حبــي األول” روايتهــا العــارشة التــي صــدرت 

سنة 2010م.أنها تعيد فيها ذكرياتها إىل الوراء حوايل 

أربعينــات القــرن املــايض وتذكــر رحلتهــا مــع الجــدة إىل 

مواقع الثوار وما حدث فيها من تغيريات يف املنطقة.

وروايتهــا األخــرية” أرض وســامء” التــي صــدرت ســنة 

2013م تناولــت فيهــا الكاتبــة ســحر خليفــة ســرية حيــاة 

“أنطــون ســعادة” الــذي أنفــق لحياتــه مثنــا للدفــاع عــن 

مبادئــه وأفــكاره وتــرى الكاتبــة فيهــا منــوذج رجــل مناضــل 

ينــدر نظــريه.و تفــدم ضمــن هــذه الروايــة مجموعــة مــن 

القضايــا وتنقــد الفهــم الخاطــئ للعقائــد واألديــان وكــام 

تعالج القيم االجتامعية و االيجابية كالتسامح والتضامن 

وتطــرح أمامهــا أســئلة متعــددة حــول التحديــات التــي 

يواجههــا الشــعب الفلســطيني.

املؤثــرة  الرئيســية  الوجهــة  هــي  املــرأة  “قضيــة 

الــروايئ وتشــكيله ولغتــه يف معظــم  النــص  بنيــة  عــى 

روايــات ســحرخليفة.تعرض الشــخصيات يف رواياتهــا 

بالنســبة  األساســية  القضيــة  حــول  متفاوتــة  بأشــكال 

الرجــل  وكــون  ضحيــة  املــرأة  كــون  وهي:قضيــة  لهــا 

ظاملــا، والباقيــة مــن القضايــا االجنامعيــة والسياســية 

تكــون ثانويــة إىل جانــب قضيــة تحــرر املــرأة مــن ســلطة 

الرجــال. قــد اهتمــت ســحر خليفــة بإبــراز صــورة املــرأة 

يف منــاذج متعــددة مثــل املثقفــة، الزوجة،املناضلــة، 
الرمــز وغريهــن”7 العاملــة، املومــس،  األم، 

وهي تبقى لسانا روائيا رغم أن رشفها رفع األصوات 

وإبرازهــا لكشــف االضطهــادات، لعــل هــذا هــو الســبب 

الهام واملؤثر يف ترجمة رواياتها إىل عدة لغات عاملية 

حقيقــة  لغة.هــذه   15 مــن  أكــر  عددهــا  يبلــغ  شــتى 

أبــرز  يعــد  الــروايئ غســان كنفــاين  الكاتــب  أن  ناصعــة 

روايئ فلســطيني حيــث ترجــم جــل أعاملــه إىل أشــهر 

لغــات العــامل ال شــك يف أن ســحر خليفــة تعــد امــرأة 

ثانيــة فلســطينية برجــامت رواياتهــا إىل لغــات العــامل.

وىف الحقيقة، قامت الروائية ســحر خليفة باألمانة 

الدقيقة يف سائر القضايا االجتامعية التى متس املرأة 

بصــورة مبــارشة وكانــت ممــن قدمــت إســهامات بــارزة 

ىف قضيــة املــرأة العربيــة الفلســطينية لرفــع مســتواها 

ومكانتهــا وإعــاء كلمتهــا وتســجيل دورهــا الفّعــال ىف 

بنــاء املجتمــع وأنهــا ناقشــت الشــؤون املتعلقــة باملــرأة 

بأسلوب جيد وعالجت األمور بالدقة والقوة. وال شك 

أنهــا روائيــة فلســطينية بالطبــع مــع أنهــا كاتبــة وإعاميــة 

وأكادميــة ومناضلــة. وهــي تعيــش ىف األردن حاليــا.
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ميدالية قاسم أمن الذهبية للكتابات النسوية	 

جائزة محمد زفزاز للرواية العربية يف سنة 2013م	 

التحكيــم للجائــزة 	  أنهــا اختــريت رئيســة للجنــة  كــام 

عــام 2017م العربيــة  للروايــة  العامليــة 

وي  طرسفق و ولساتعا

ىف  األوىل  العربيــة  الروائيــة  تعتــر  خليفــة  ســحر  إن 

النصــف الثــاين مــن القــرن العريــن وهــي التــى قامــت 

بالتحرر الســيايس للرواية النســائية. وقد بدأت حياتها 

بالشــعر فتحولــت  تكتــف  ولكنهــا مل  األدبيــة كشــاعرة 

أو  للشــعر  مكانــا  أنهــا حجــزت  مــع  الروايــة  كتابــة  إىل 

مــن  أنهــا أضافــت جــزًء  كــام  روايتهــا  القصيــدة داخــل 

قصيــدة صديقتهــا الشــاعرة فــدوى طوقــان إىل روايــة 

“عباد الشمس”. ولعبت سحر ىف ميدان إنتاج الرواية 

روايــة حتــى  إحــدى عــرة  دورا فعــاال حتــى أصــدرت 

الروايــات أمثــال “مل تعــد جــواري لكــم”  لهــا مــن  اآلن. 

(1974م( و “الصبَــار” (1986م( و “عبــاد الشــمس” 

(1980م( و “مذكــرات إمــرأة غــري واقعيــة” (1986م ( و 

“بــاب الســاحة” (1990م( و “املــرياث” (1997م ( و 

“صــورة وأيقونــة وعهــد قديــم” (2002م ( و “ربيــع حــار” 

(2004 م( و “أصل وفصل” (2009م ( و “حبي األول” 

(2010م ( و “أرض وســامء” (2013م (.

إن مــام يعجــب القــارئ ويحثــه عــى قــراءة رواياتهــا 

أنهــا إمــرأة فلســطينية عربيــة أصيلــة واســتخدمت قلمهــا 

أمام املجتمع لتقديم مجموعة من القضايا االجتامعية 

املتنوعــة التــي تراهــا أهــم العوائــق والتحديــات قضيــة 

املــرأة وحقوقهــا وقضيــة الفقــر وقضيــة الــرصاع الطبقــي 

وغريهــا. وأنهــا اعتنــت بالقضيــة الفلســطينية وأعارتهــا 

اهتاممــا بالغــا وعالجــت القضيــة الوطنيــة ىف رواياتهــا 

أحــدث ىف  ومــا  االحتــال  عــن  وتحدثــت  املختلفــة 

املجتمــع الفلســطيني مــن التغــريات املؤملــة وعرضــت 

هــدم  خــال  مــن  الفلســطينن  املناضلــن  معانــاة 

املنــازل والبيــوت وتدمــري القــرى واألريــاف وكانــت تهتــم 

املــرأة وعراقيلهــا ىف ســبيل  رواياتهــا قضايــا  بواســطة 

حقوقهــا والعيــش بالكرامــة والعفــة وظلــت قضيــة املــرأة 

الفلســطينية نكتــة رئيســية وموجهــة ىف معظــم رواياتهــا.

إن روايتها األوىل “مل نعد جواري لكم” الصادرة سنة 

1974م هي رواية رومانتكية تبن قصة حب عفيف بن 

الرســام مبواقفــه  ويعتقــل  ثــوري  مثقفــة ورســام  شــابة 

السياســية ويدخــل يف الســجن هكــذا تنقطــع عاقتهــام 

مدة فيلتقيان من جديد بعدما أطلق رساحه فيتعاتبان 

ويرمــي أحدهــام حبــه ويلصــق بــه التهمــة ثــم يفرقــان، مــع 

أن الروايــة تتنــاول موضوعــي الحــب والخيانــة.

فروايتهــا “الصبــار” الصــادرة ســنة 1976م تســببت 

شهرة الكاتبة وصيتها وعملت كنقطة التحول يف مسار 

اإلبداع الروايئ و ترجمت إىل عدة لغات أيضا. تحي 

هــذه الروايــة قصــة حيــاة عــدة أرس يف األرايض املحتلــة 

عــن  الفرديــة واالجتامعيــة وتكشــف  الجوانــب  وتقــدم 

الواقــع الســيايس الفلســطيني تحــت االحتــال.

إن روايتهــا “عبــاد الشــمس” الصــادرة ســنة 1980م 

واألمانــة  بالدقــة  الفلســطيني  الواقــع  رصــد  تواصــل 

وتتحدث عن قضايا املرأة وتكشف بأن تحرير الشعب 

ال يتكمــل إال بتحريــر املــرأة.

فروايتهــا “مذكــرات إمــرأة غــري واقعيــة” الصــادرة ســنة 

1986م تختلــف عــن روايتهــا األخــرى بأمــر رئيــي وذلــك 

أنها مل تستند إىل شخصيات عديدة وظروف اجتامعية 

ولكنهــا اســتندت إىل شــخصية واحــدة فقط.وحاولــت 

أن تعالــج مشــاكل املجتمــع املتنوعــة ضــد كيــان املــرأة 

وأهميــة رشف املــرأة يف الــراث االجتامعــي وغــريه.

“املــرياث” صــدرت ســنة 1997م وهــي  فروايتهــا 

منقســمة إىل ثاثــة أقســام: بــا مــرياث ومــرياث و تركــة. 

بحثــت ســحر خليفــة فيهــا عــن اتفاقيــة أوســلو ومــا بعــد 

أوســلو وتــدور الروايــة حــول ســؤال الهويــة حيــث يرتبــط 

هــذا الســؤال بالرائــح املزيــدة خــارج الوطــن العــريب أو 

الــزواج املختلــط.

صــدرت  قديــم”  وعهــد  وأيقونــة  “صــورة  فروايــة 
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ثاثــة  بعــد  الــزواج  هــذا  مــن  وتحــررت  ابنتــن  أنتجــت 

عر عاما من حياتها الزوجية. وكانت سحر آنذك ىف 

الحادية والثاثن من عمرها وتبدلت أحوال البيت من 

السعادة إىل الشقاء من أجل الحادثات التي حدثت 

ألخيهــا األصغــر وحادثــة مــوت أبيهــا وازديــاد يــأس أمهــا 

وقنوطهــا مــام جعــل دارهــا مهجــورة.

بعــد ســنوات جعلــت تهيــئ نفســها إلعــادة ذوقهــا 

ميــدان  بعــد املســاعي املكثفــة ىف  وقامــت  األديب 

ألحقــت  ثــم  الشــعر  أســهمت ىف  أنهــا  األدب حيــث 

نفســها بالروايــة وكتابتهــا إذ نــرت روايتهــا األوىل “ مل 

نعد جواري لكم” من داراملعارف مبرص سنة 1974م.

كانت سحر تتمنى أن تكون أديبة واعرفت طريقها 

األدب فواصلــت  مــن  للتضلــع  بالغــا  وســعت ســعيا 

دراستها الجامعية وحصلت عى مرحلة البكالوريوس 

ىف اللغة اإلنجليزية من جامعة “بريزيت” 4 ىف رام الله 

سنة 1977م، خال السنوات الثاث من 1978م إىل 

1980 عملــت مديــرة لألنشــطة الثقافيــة ومديــرة لدائــرة 

مــن 1976م إىل 1978 م وكانــت  العامــة  العاقــات 

عملت مديرة املكتب ومحررة ملجلة “غدير” الصادرة 

1974-1977م  الســنوات  أثنــاء  بريزيــت  مــن جامعــة 

أيضــا. وكانــت تحصــل عــى املنحــة الدراســية لدراســة 

املاجستري ىف األدب اإلنجليزي من جامعة شبل هل – 

نورت كارولينا5 بالوالية املتحدة األمريكية عام1983م. 

“ايــوا”6  بجامعــة  التحقــت  إكــامل املاجســتري،  وبعــد 

حيث شاركت ىف برنامج الكتاب الدويل ألن الجامعة 

وتبــادل  للكتابــة  التســهيات  لهــا معظــم  تهيــئ  كانــت 

برنامــج  اســمها ىف  تســجل  أن  فاســطاعت  الخــرات 

الدكتــوراه وحــازت شــهادة الدكتــوراه ســنة 1988م وكان 

عنــوان الدكتــوراه “ دراســات املــرأة واألدب األمريــي” 

وقــد وفقــت للعمــل ىف نفــس الجامعــة كمدرســة ىف 

قســم اللغــة اإلنجليزيــة والدراســات النســوية مــن ســنة 

1984 إىل ســنة 1987م أيضــا.

إىل  عــادت  الدكتــوراه  رســالة  أكملــت  بعدمــا 

عــامن ثــم إىل نابلــس بفلســطن وأسســت فيهــا مركــزا 

للدراسات باسم “مركز شؤون املرأة واألرسة “ مبعاونة 

الفــروع  بعــض  وفتحــت  1988م  عــام  مــن صديقاتهــا 

اإلضافية ىف غزة وعامن باألردن ىف السنوات 1991م 

و1994م واســتمرت إىل ســنة 2003م.

لمليارضلت للا  أللاعا وي طرسفق ر اخاري 
لل اااات ولملؤورات لألدمسق

من أهمها:

جامعة جورج تاون: محارضة حول “األدب واملرأة” 	 

ىف مركز دراسة الرق األوسط عام 1982م

جامعة كورنيل ىف نبويورك: محارضة حول “املرأة 	 

عــام  األوســط  الــرق  ىف  االجتامعــي  والتحــول 

1982م

الجامعــة األمريكيــة واشــنطن: محــارضة حــول “املرأة 	 

ىف األدب الفلسطيني” بدعوة من مؤمتر الخريجن 

العرب عام 1983م

الكتــاب العاملــي بدعــوة مــن 	  أيــوا: برنامــج  جامعــة 

الثقافــة األمريكيــة عــام 1987م دائــرة 

جامعة بريوت العربية: محارضة مبناسبة يوم املرأة 	 

العاملي عام 1992م

للاك ميات للااملسق ولل الئز للا  ئالاعا وي  طرسفق

جائــزة الرتــو موروفيــا لــألدب املرجــم لإليطاليــا عــام 	 

1996م

جائــزة ســريفانتس لــألدب املرجــم لإلســبانية عــام 	 

2003م

الجامعــة 	  متنحهــا  التــى  محفــوظ  نجيــب  جائــزة 

وأيقونــة  صــورة   “ لروايتهــا  القاهــرة  ىف  األمريكيــة 

” ميــة قد

جائزة السام من منظمة السام للنساء من جامعة 	 

أيوا األمريكية

ميداليــة الصداقــة مــن بلديــة بولونيــا تقديــرا للعمــل 	 

النســوي الفلســطيني- اإليطــايل املشــرك
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عــى الصعيــد اإلنســاين مــن جــرّاء االحتــال الصهيوين.

الروايــة النســائية الفلســطينية  نــرى ىف مجــال  إننــا 

أقــواال شــتى عــن الروايــات الرائــدة منهــا “ فــرأى فحــاموي 

أن “صــوت املاجــئ” هــي أول محاولــة روائيــة نســائية 

فلسطينية، وذهبت أمان إميان القاضىي إىل أن “فتاة 

النكبة” هي الرواية النسائية الفلسطينية الرائدة ىف حن 

أن وليــد أبوبكــر ذكــر أن “ســيناء بــا حــدود” هــي املحاولــة 
النســائية الفلســطينية األوىل يف تجربــة الفــن الــروايئ”1

مــام الشــك فيــه أن الروائيــات الفلســطينيات يقــل 

إنتاجاتهــن غزيــرة وشــهرية. والروائيــات  عددهــن ولكــن 

الفلسطينيات املعارصات مل يطر صيتهن ىف البلدان 

بــأرسه خــال  العــامل  أنحــاء  بــل ىف  العربيــة فحســب 

رواياتهن املرجمة إىل اللغات العاملية. ومن الروائيات 

الشــهريات الــايت أســهمن يف هــذا املجــال خدمــات 

العربيــة  الروايــة  حقــل  نشــيطا ىف  دورا  ولعــن  كبــرية 

وتطورهــا الســيدة ســحر خليفــة التــي لهــا مكانــة عاليــة 

يف مجــال األدب العــريب الحديــث الســيام يف األدب 

الفلســطيني ونفهــم “ مــام ال مريــة فيــه أن ظهــور الروائيــة 

الفلسطينية سحر خليفة ىف سبعينات القرن العرين 

كان حدثا مميزا ىف مجال األدب عامة والرواية خاصة، 

وهي التي أثبتت بأن الرواية الفلسطينية مل تعد تقترص 

عــى الكتــاب الذكــور مــن ناحيــة الفــن أو املضامــن. 

وهــي كتبــت حتــى اآلن إحــدى عــرة روايــة، معظمهــا 

ترجمــت إىل العريــة والفرنســية واألملانيــة والهولنديــة 

واإلنجليزيــة واإليطاليــة واإلســبانية واملاليزيــة واليونانيــة 

والرنويجيــة والروســية. هكــذا اســتطاعت ســحر خليفــة 

أن ترســخ وجــود الروايــة النســائية والنســوية الفلســطينية 

يف الســاحة األدبيــة العامليــة حتــى عــدت روايتهــا “ بــاب 
الســاحة “ مــن أفضــل مائــة روايــة عربيــة “2

وكدتعا وئيأتعا

إن ســحر عدنــان خليفــة ولــدت ىف 15 مــن شــهر ينايــر 

بليبــوس  بــاألرسة اإلســتقراطية ىف قريــة  ســنة 1941م 

ونشــأت  الفلســطينية.  بالضفــة  نابلــس  مدينــة  مــن 

القريــة بحيــث كانــت تعيــش مــع  وترعرعــت ىف مهــد 

االحتــال  عراقيــل  وتواجــه  والقهــر  والظلــم  االحتــال 

وأن حــاالت القريــة الحرجــة ألحــت ىف نفســها وفكرهــا 

أثــر ىف كتابتهــا  أن االحتــال  رغــم  عنــارص اإلبداعــات 

الســيام ىف كتابــة الروايــة أنهــا تقــول “ كتابــايت كلهــا عــن 

نابلــس مســقط رأيس التــي أعترهــا املختــر والنمــوذج 

كمجمــع،  بــأرسه  العــريب  للعــامل  والصــادق  الحميــم 

لتعدد التناقضات فيها. ففيها من التناقضات والتوتر 

والعاقات االجتامعية، ورسوخ الهوية القومية العربية 

مــا ميكننــي مــن التقــاط مامــح املجتمــع العــريب ذلــك 

مــن خــال تصويرالعاقــات األرسيــة واالجتامعيــة ىف 

مدينتــي نابلــس”3. وهــي قضــت طفولتهــا ىف اللعــب 

واللهــو وعائلتهــا كانــت غنيــة ثريــة ألن أباهــا كان ميتلــك 

مكانــة ممتــازة فيــام بــن النــاس وكانــت الحديقة الخابة 

واملــزارع الجميلــة املحفوفــة باألشــجار املثمــرة محيطــة 

بدارهــا وكانــت الرابعــة ىف بيتهــا.

د لواعا وثلا اعا

االبتدائيــة ىف مدرســة  تلقــت ســحر خليفــة دراســتها 

الخنســاء بنابلــس مــن ســنة 1949م إىل ســنة 1953م 

بنــي صهيــون بالقــدس  أنهــا درســت ىف متوســطة  ثــم 

“الدراسات اإلعدادية” سنة 1954م ثم الزمت مدرسة 

الراهبــات الورديــة للتأمــن بعــامن للدراســات الثانويــة 

مــن ســنة 1955م إىل ســنة1959م فعــزم أهلهــا عــى 

الــزواج  مــن عمرهــا. وبعــد  الثامــن عــرة  تزويجهــا ىف 

غــادرت مــع زوجهــا إىل دولــة ليبيــا وعاشــت فيهــا زمنــا 

ولكنها كانت ال تجد الهدوء والسلوى من زوجها حتى 

أنــه كان مينعهــا مــن القــراءة وميــزق مــا تكتبــه ويرضبهــا 

ىف الليلــة ألنــه كان مقامــرا دامئــا. إن حياتهــا الزوجيــة 

القــراءة والتعلــم  الفاســدة أدت الســتغال وقتهــا ىف 

الســكرتارية والطباعــة وأعــدت  حيــث درســت مرحلــة 

الزوجيــة  الحيــاة  وهــذه  الركــة.  ىف  للعمــل  نفســها 
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د. عز الدين الندوي
األستاذ املساعد، كلية روضة العلوم

مــام ال يخفــى عــى مــن يتــذوق الروايــة العربيــة بــأن 
الرواية العربية الفلسطينية حصلت عى مكانة مرموقة 

ومل تحــظ بالقبــول لــدى قــراء اللغــة العربيــة فحســب بل 

رحــب بهــا قــراء اللغــات املختلفــة ىف العــامل كذلــك. 

حجزت الرواية الفلسطينية محلها ىف القرن العرين، 

يعــد أول روايــة فلســطينية “رجــال ىف الشــمس”  لــذا 

للكاتب غسان كنفاين. وتوالت الروايات الفلسطينية 

واستمرت حتى برز ىف هذه الفرات كثري من الروايات 

التــي تصــور فيهــا اآلالم واألحــزان واللجــوء والهجــر بــأرض 

فلسطن.

إن كيان املرأة وحضورها ىف ميدان األدب العريب 

ضئيل منذ العرص الجاهي. إن رواية “زينب” لحسن 

هيــكل الصــادرة ســنة 1914م تعتــر الروايــة األوىل ىف 

األدب العــريب دون نــزاع. فروايــة “أروى بنــت الخطــوب” 

لوداد ســكاكيني الصادرة ســنة 1949م أول رواية عربية 

نســائية. نــرى ىف كتــاب مائــة عــام مــن الروايــة النســائية 

1899-1999 م”للدكتــورة بثينــة شــعبان” أن أول روايــة 

عربية هي “حسن العواقب” أو “غادة الزهراء” الصادرة 

ســنة 1899م لكاتبــة “ زينــب فــواز” وهــذه الروايــة قــد 

مــن صــدور “زينــب”  نــرت قبــل خمســة عــر عامــا 

لــوداد  بنــت الخطــوب”  لحســن هيــكل وروايــة “أروى 

متواليــة  متابعــات  املطالعــة  خــال  نــرى  ســكاكيني. 

ظهــور  بعــد  النســائية  العربيــة  الروايــات  صــدور  ىف 

روايــة “حســن العواقــب”. مثــا روايــة “ قلــب الرجــل” 

للكاتبة لبيبة هاشم و”حسناء سالونيك” للكاتبة لبيبة 

ميخائيل صوايا، وحوايل ست روايات للكاتبة “عفيفة 

كــرم” ومــن أشــهرها “بديعــة وفــؤاد” و”غــادة عمشــيت”. 

الروايــات كلهــا صــدرت  بالذكــر أن هــذه  وفيــام يجــدر 

قبل صدور رواية زينب لحسن هيكل وظهرت روايات 

عديــدة بعــد صــدور زينــب مــن الكاتبــات املرصيــات 

واللبنانيات والسوريات أمثال عائشة التيمورية وأليس 

بطــرس البســتاين وغريهــام.

الحركــة ىف  الفلســطينية بطيئــة  النســائية  فالروايــة 

البلــدان  النســائية ىف  الروايــات  بالنســبة إىل  بروزهــا 

العربية األخرى. ومن أسبابها ظروف اجتامعية وثقافية 

وتربويــة وألن كتابــة الروايــة تتطلــب مــن الكاتــب األمــن 

والهــدوء واالســتقرار مــع قدرتــه املوهوبــة ومــا لديــه مــن 

الفلســطينية  النســائية  الروايــة  بــدت  والــذوق.  العلــم 

تحمل ىف طيها الهموم النسائية ببصامت أدبية وتقدم 

الصــور للطاقــة النســائية وجمودهــا يف وجــه الشــدائد 

واملصائــب أكرمــن أي روايــة نســائية عربيــة. ألن املــرأة 

الفلســطينية هــى كثــرية التعــر فيــام بــن نســاء العــامل 
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للخامتق

وإذا فتشــنا أعــامل إبراهيــم طوقــان نجــد أنــه عكــف عــى 

الكتابــة عــن وطنــه، و يبــن يف أشــعاره عــن أهميــة وطنــه 

وحبّــه وشــوقه إليــه، ويشــّجع عــى الشــعب لتخليــص 

القوميــة  بأشــعاره  املســتعمرين  األيــاد  مــن  فلســطن 

الوطنيــة القويّــة. ويعطــي العــزة والــرف ملــن يجاهــد 

يف ســبيل وطنــه. ومنهــا شــعر “الفــدايّئ”.

“كان الوطن يف شعره بارزا بعدما رأى أن العوامل 

أمــام قضيــة  تتخــاذل  الخارجيــة والداخليــة  السياســية 

شــعب، فنظــم قصائــده للدفــاع عنــه، وإلنــذار بــأن شــيئا 

ميكــن أن يحصــل يف كل وقــت، تفاعــا وانســجاما مــع 

قضيتــه األساســية، فقــد رأى بــأن الشــاعر امللتــزم يجــب 

أن يحــذو حــذو هــذا النهــج”)9(.

يغفــل  قــد  األمــور مبــرآة  يــرى  إبراهيــم طوقــان  وإّن 

عنهــا الكثــريون، إال مــن كان لديــه مثــل إحساســه ورأيتــه. 

وهــذا أمــر يتعجــب بــه. لقــد ظهــر االتجــاه الوطنــي يف 

الدفــاع  ومنهــا:  محــاور.  لعــدة  إبراهيــم طوقــان  شــعر 

ضــد الهجــامت الخارجيــة، الســخرية مــن ســوء التــرصف 

الوطنــي، أهميــة األرض والوطــن، والفــدايئ يف شــعره، 

واالنشــطارات الداخليــة وغريهــا مــن موضوعــات.

اإلبــداع  هــذا  عــى  الفتــاح طوقــان  عبــد  إبراهيــم 

الشــعري بقصيدتــه املعروفــة وذائعــة الصيــت يصــّور 

الفــدايئ وهــو ذاهــب إىل نيــل الشــهادة ليجــوز بنفســه 

مــن  لنــا صــورة ملــا يجــري  يقــّدم  وروحــه وحياتــه وكأنــه 

مــن  لــكل  نــادرة  وشــجاعة  وبطولــة  متســارعة  أحــداث 

العمــل الريــف. تحفــل األدبيــات  بهــذا  يفّكــر ويقــوم 

عــى درجــة  فيهــا  الفــدايئ  كان  بنــامذج  الفلســطينية 

عاليــة مــن القدســية، وهــو صامــت ال يتكلــم بقــدر مــا 

يفعل أي يده تسبق الفام، وهو يخاف عى باده التي 

يراهــا تضيــع رويــدا رويــدا بســبب االنتــداب الريطــاين 

والحركــة الصهيــوين. لقــد أحــّب الفــدايئ بــاده وبــذل 

روحــه دفاعــا عنهــا، ويطلــب منــا طوقــان أال نلومــه فقــد 

رأى منهــج الحــق مظلــام ورأى أركان بــاده تتهدمــا.
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النفســية  بأبعادهــا  نقديــة  تحليليــة  نحويــة  طوقــان دراســة 
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25  امل�ؤمتر الدويل  الأدب العربي يف فل�سطني 

ــــــــــــــــق ــــــــــــــــه خاف ن جنبي ــــــــــــــــني ب

يتــــــــــــــــه بغا يتلــــــــــــــــىن 

ــــــد�ب ـــ ـــ ـــ ـــة الـ ـــ ـــ ـــ ـــ مـ
ن

ـــن رأى � ـــ ـــ ـــ ـــ مـ

ــــــــــــــــه ارت ــــــــــــــــن �ش ــــــــــــــــت م م أرصن

ــــــــــــــــمنّ �ب ّ�لتــــــــــــــــه 

ــــالته ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــن رس ــ ــ ــ ــ ــ ــا م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طرف

بــن جنبــه وهــو القلــب يرتعــش ملتهــب محروقــا بنــاره 

ألجــل غايتــه الســاميه وهــو وطنــه وأرضــه فلـــــــســــطن ملــا 

يصيبــه يف هــذا الليــل املعتــم حــن تضــاء فيــه فحمــة 

مشتعلة اشتعلت من حيث اضمرت رشارته فأحرقت 

هــذه الفحمــة. الرســالة الســامية ال تحمــل صاحبهــا إال 

قطعــة مــن نــار جهنــم فهــو يحــرق بهــا دومــا وأبــدا وهــــذا 

ألن صاحــب الحــق ال بــد وأن يحــرق بنــار الباطــل.

ــــــــــــــــف ــــــــــــــــاب واق لب ــــــــــــــــو �ب ه

ــــــــــــــــف ــــــــــــــــه خائ ــــــــــــــــردى من وال

ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدأي �ي عواص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فاه

ــــــــــــــــه. ــــــــــــــــن جراءت  م
ئ
ــــــــــــــــا ب

حن

فهــو اإلنســان املناضــل اليخــاف واليرتعــب ِمــن َمــن هــم 

يتأمــرون عليــه فهــو واقــف شــامخ أمامهــم حتــى جعــل 

املــوت يهابــه وهــو الــذي يخــاف منــه ألنــه يريــد الحــق. 

يخاطــب العاصفــة الشــديدة ومابهــا مــن إقــاع ودمــار 

بأن تهدأ وتســتكن من جرأت هذا الفدايئ املجاهد.

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ّ

ــو تلك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــت ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ صام

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار والدم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــظ الن ــ ــ ــ ــ ــ ــ لف

ـــه ـــ ـــ ـــ ــ ـــاب مصت ـــ ـــ ـــ ـــن عــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــل مل ـــ ـــ ـــ ــ ق

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزم أب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق احل ــ ــ ــ ــ ــ ــ خل

أن  يريــد  فحــن  غيظــه  يكظــم  صامــت  الفــدايئ 

إمــا  التــي التفعــل وإمنــا  يتحــدث مل يلفــظ بالكلــامت 

الدمــاء ليحتســب  أو  بهــا عــدوة  يحــرق  نــار  يخــرج منــه 

شهيدا عند الله. أما من هم يعيبون صمته واليحسنون 

قــوال فهــذا هــو الحــزم يكــن بالعقيــدة وبالنيــة فموطنــه 

القلــب مل يكــن لــه صــوت بــل هــو الفعــل.

نل ــزم مل �ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو احل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأخ

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبق الفم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــده تس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي

ــد رأى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوه، ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال تلوم

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــج احلــــــــــــــــق مظم م�ن

وجعــل للحــزم أخــا مازمــا لــه فعلــه دوامــا وأبــدا فلــم يكــن 

باللفظــة ولكــن بفعــل اليديــن والجهــاد، حــن شــعر بــأن 

أصحاب الحقوق يسلبو حقهم فهو غري ملوم فلم يكن 

لــه إال فعــل اليديــن فهــذا الحــق قــد عتــم عليــه ليظلــم.

ــــــــــــــــا أح�ب بــــــــــــــــادا  و

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م
ّ

د ــد �ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رك�ن

ــــــــــــــــم وخصومــــــــــــــــا ببغ�ي

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رض وال
ئ
ــت اال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب

ن
�

يقـــــــــــــــــ ــــــاد  ـــ ـــ ـــ فـ ن  ـــني ـــ ـــ ـــ ـــ حـ ـــر  ـــ ـــ ـــ ـــ مـ

ــــــــــــــــا....
ن
ــــــــــــــــأس إ� ــــــــــــــــته الي ـ

والهــاك  الضــامر  إال  فيهــا  يــر  الحبيبــة مل  بــاده  أمــا 

واألركان املهدمــة، والعــدو الظــامل الباغــي عــى الحــّق 

واملظلــم للحقيقــة حتــى املخلوقــات قــد ضجــت منــه 

مــّر  الغاشــم،  لكــرة ظلمــة وعدوانــه  منــه  نفــرت  كأنهــا 

اليــأس أن يقتلــه  الوقــت. واأليــام والســنون حتــى كاد 

ويشــارك عــدوة إمنــا هــذا الفــدايّئ مل يقتلــه ألن الحــق 

معــه فقــواه الحــق فقــوي بــه حتــى اليهــاب املــوت.

يختتم الشاعر هذه القصيد بقوله تكرارا:

ــــــــــــــــف ــــــــــــــــاب واق لب ــــــــــــــــو �ب ه

ــــــــــــــــف ــــــــــــــــه خائ ــــــــــــــــردى من وال

ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدأي �ي عواص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فاه

ــــــــــــــــه. ــــــــــــــــن جراءت  م
ئ
ــــــــــــــــا ب

حن
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مــن ناحيــة ثانيــة. ويرتفــع بقيمــة الــوالء للوطــن ويجعــل 

منهــا قيمــة مقدســة، فيعتــر اإلخــاص للوطــن رضبــا 

مــن اإلميــان، كــام يربــط بــن التضحيــة يف ســبيل اللــه 

والتضحيــة يف ســبيل الوطــن.

اتجاهــن  يف  يتشــعر  الوطنــي  إبراهيــم  شــعر  إن 

متباعدين: وطبيعة الباد تجعل منها جنة الله، وزعامء 

بــن اإلخــوة  نــزال  البــاد خاصــة يجعلــون منهــا ســاحة 

تنــاول  ولكــن شــاعرنا  بالصــدارة.  ليحتفظــوا ألنفســهم 

الطبيعــة الفلســطينية تنــاوال رسيعــا وســطحيا ال يــكاط 

ياحــظ، وبإجــامل وعموميــة ال تــكاد تبــن فيهــا شــخصية 

الباد وخصوصية أرضها املقدسة، ولعل هذه القطعة 

الفريدة (عى خفتها( ال تجد إىل جوارها ما يساندها:

موطني موطني

الجال والجامل والسناء والبهاء يف رباك

والحياة والنجاة والهناء والرجاء يف هواك

ونجــد إبراهيــم طوقــان ينظــم للوطــن، ونظــم نشــيدة 

يكــون  الوطــن  فيهــا أن يف رىب هــذا  وبــّن  “موطنــي” 

تكــون  الجــال والجــامل والســناء والبهــاء، ويف هــواه 

الحياة والنجاة والهناء والرجاء، ولذا يتمنى له السامة 

الســامك.  يبلــغ  والنعمــة والكرامــة حتــى يصبــح عاليــا 

ويعنــي الوطــن للشــاعر الحريــة والكرامــة واالســتقال.

شا  قللفدلهار

“ومن القصائد التي حظيت بشهرية، يعزز فيه الشاعر 

أهميــة الوطــن، قصيــدة ‘الفــدايئ’ نظمهــا الشــاعرهذه 

القصيــدة عــام 1930م يف شــجاع. “عينــت الحكومــة 

النائــب  لوظيفــة  الجنســية  بريطــاين  يهوديــا  املنتدبــة 

العام يف فلسطن، فأمعن يف النكاية والكيد للعرب 

بالقوانــن التعســفية الجائــرة التــي كان ‘يطبخهــا’ ليبيــع 

الناس أرضهم لليهود. وملا ثقلت عى العرب وطأته، 

دار  املتحمســن يف مدخــل  الشــبان  أحــد  لــه  كمــن 

الحكومــة يف القــدس، وأطلــق النــار عليــه فجرحــه”)7(.

غايــة  معجــب  القصيــدة  هــذه  يف  الشــاعر  “إن 

اإلعجــاب مــن ذلــك الفــدايئ الشــجاع، يتضــح هــذا مــن 

قوله: من رأى فحمة الدجى؟ إنه استفهام تعجبي عى 

عادتــه يفــي باإلبــكار واإلجــال لذلــك الفتــى املغــوار، 

الــذي مــزّق ســكون الليــل برصاصــة أضــاءت الظلــامت، 

صّوبهــا لذلــك العــدو، إنــه موقــف تعجبــي يــراه إبراهيــم 

طوقان من خال إحساسه بعظمة إقدام ذلك الفدايئ 

عــى ذلــك العمــل الــذي دفــع حياتــه مثنــا لــه”)8(.

يقول الشاعر يف تلك القصيدة:

ــامته ــ ــ ــ ــ ــ ــن س ــ ــ ــ ــ ــ ــل ع ــ ــ ــ ــ ــ ال تس

ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــوق راحت ــ ــ ــ ــ ــ ــه ف ــ ــ ــ ــ ــ روح

مــــــــــــه مهو لتــــــــــــه 
ّ

بد

ــادته. ــ ــ ــ ــ ــ ــن وس ــ ــ ــ ــ ــ  م
ً
ــا ــ ــ ــ ــ ــ كفن

يخاطب الشاعر ويأمر كل بنو عروبته ويـأمر ملن يرد أن 

يســأل عــن أحولــه فــا داعــي للســؤال فحالــه حــال وطنــه 

وأرضــه ألن الجــواب واضــح مســتبن واليحتــاج لســؤال 

ســائل فهــذا املســؤل روحــه يحملهــا عــى راحــت يــده 

متســعد دومــا وأبــدا لتقديــم روحــه فــداء الوطــن. فقــد 

بدلــت همومــه حتــى صــارت هــذه الوســادة كفنــا لــه يف 

أّي وقــت فــا هــم والشــاغل إال بالوطــن الســليب.

ي
ــىت ــ ــ ــ ــ ــ ــاعة ال ــ ــ ــ ــ ــ ــب الس ــ ــ ــ ــ ــ ق �ي

ــاعته ــ ــ ــ ــ ــ ــول س ــ ــ ــ ــ ــ ــا ح ــ ــ ــ ــ ــ بعده

ا ــن �ي ــ ــ ــ ــ ــ ــر م ــ ــ ــ ــ ــ ــاغل فك ــ ــ ــ ــ ــ ش

هامتــــــــــــه طــــــــــــراق  إ �ب ُه، 

بعظمــة  ويعلّــم  حالــه  ويراقــب  ينتظــر  املســؤل  هــذا 

ومخافــت مايليهــا مــن أيــام وســاعات وأعــوام بــأن هــذا 

الدمــار مل يكــن لســاعة وينتهــي ولكنــه كل مخاوفــه فيــام 

يليــه. فالناظــر والــرآيئ لــــه جميعهــم مل يكــن منهــم إال أن 

يهــم حالــة ويحطــم تحوالــه ويطــرق بارضابــه عــى رأســه 

حتــى يقــيض عليــه فمــن يــرى ويصمــت كالــذي يفعــل.

فالــكل متآمــر عليــه.
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مــع  املقــاوم  الفلســطيني  للشــعر  والثقافيــة  الفكريــة 

مطلــع القــرن العريــن”)6(.

للوطن يف أشــعار إبراهيم طوقان حضوره املتميّز. 

ويبــدو أنــه أدرك مبكــرا أن ضيــاع الوطــن ســيوقع أبنــاءه 

فيــام وقعــوا فيــه، وكان طوقــان ينظــر إىل غــري شــعبه مــن 

الشــعوب التــي يكــون والؤهــا األســاس للوطــن ال للفــرد، 

ومــن هنــا أعجــب بغانــدي وجامعــة الســار، بــل وذهــب 

به األمر إىل أبعد من ذلك، فأعجب بجهود عدوه يف 

بنائــه نفســه، وحــّث بنــي وطنــه عــى أن يســتفيدوا مــن 

عدوهــم ومــا لــه يف طــول البــاد وعرضهــا مــن جهــود.

عــن  الديــوان  مــن  كثــريا  كتــب  إبراهيــم طوقــان  إن 

الوطنية عى سبيل املثال: “ذكرى حمية أهل الشام”، 

“يــا موطنــي”، “يــا رساة البــاد”، “إىل بائعــي البــاد”، 

“البلــد الكئيــب”، “الثلثــاء الحمــراء”، “يــا رجــال البــاد”، 

“الشــهيد”، “فلســطن مهــد الشــهداء”، “وطنــي أنــت 

يل”، “نشــيد فلســطن”، “موطنــي”، “ذكــرى دمشــق”، 

“حريق الشام”، “فدايئ”، “اإلميان الوطني أو جامعة”، 

“يــا حرستــا”، “أيتهــا الحكومــة”، “القــدس”، وغريهــا.

حــاول، يف شــعره،  مــن  أّول  إبراهيــم طوقــان  كان 

قــال يف  حــن  وذلــك  للوطــن،  معــن  مفهــوم  إيجــاد 

البــاد”: بائعــي  “إىل  قصيــدة 

ــــــا وطــــــُن تلــــــك البــــــاُد إذا قلــــــَت: اُ�َه

ــاُع ــ ــ ــم أطم ــ ــ
َ ــون، ودون ال�ن ــ ــ م ال ي�ن

 بعاقبــــــٍة
ْ

ِفــــــل
ت

رض مل �
ئ
ئــــــع اال �ي �ب

اُع
َّ

ــــــد
ُ

ــــــْمَ خ ن احلنَ
ئ
وال عمــــــت �ب

وشــاعر  الوطــن  شــاعر  بلقــب  طوقــان  إبراهيــم  فــاز 

فلســطن، وســجل قضيــة بــاده يف شــعره الــذي ميتــاز 

بذلــك الطابــع الفلســطيني الخــاص، ويّحــس بــه كل مــن 

عاش ويعيش األخطار التي تتعرض لها األوطان. وإمنا 

نظم نشيدين أصبح أحدهام “موطني” واسع االنتشار، 

كان نشيدا وطنيا غري رسمي للفلسطينين منذ 1930 

الريطــاين،  عندمــا كانــت فلســطن تحــت االنتــداب 

وثانيهــام عــى عنــوان “وطنــي أنــت يل”.

لقــد كان الوطــن، عنــد طوقــان، فــوق كل اعتبــار، أنــه 

الذاتيــة وفــوق األشــخاص واألحــزاب.  فــوق املصلحــة 

يقــول الشــاعر:

ــادي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي لب ــىب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إن قل

ــمي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزب أو زع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال حل

ــقيق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه لش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مل أبع

ــمي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق لي � ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أو صدي

لقــد ذكــر طوقــان مفــردة الوطــن وربطهــا يف غــري مــكان 

بفلســطن والنــاس الذيــن يقيمــون فيهــا مــن مســلمن 

أن  يريــد  عــدو  اليهــود ســوى  يــر يف  ومســيحين، ومل 

يســلبه هــذا الوطــن:

ن
ــــــــم را� ، واحلن ــــــــت لي ي أن

وطــــــــىن
ملــــــىن ا لك  نــــــت  أ ي 

وطــــــىن

ي ان تســــــــم ســــــــامل
ــــــــىن ي إن

ــــــــىن وط

واهلنــــــا لي  لّعــــــز  ا بــــــك  و

ويذكر أيضا بعض عادات أهله وتقاليدهم، عى الرغم 

من سخريته املريرة، فهو يشري إىل املظاهر االحتفالية 

التــي كان النــاس يقومــون بهــا يف املواســم، ومــن ذلــك 

موسم النبي موىس:

ن هبــــــــني ن مــــــــا �ت ي فلســــــــطني
ن

وهــــــــل �

ــومس ــ ــ ــع امل ــ ــ ــه اجتم ــ ــ ــوى أن ــ ــ س

ُ
ــــــــف ي ن ــــــــا �ي ــــــــا م ــــــــس �ب ــــــــر، لي مظاه

ولكــــــ�ن خــــــاف مــــــن يظــــــم

وتــأيت القصيــدة عــى ذكــر أصحــاب البــاد واألعــداء. 

ويصبح الوطن هنا أكر من أرض. إنه يشتمل عى من 

يقيمــون عليهــا. فــان طوقــان كتــب عــن وطــن يطمــح فيــه 

طامعــون مــن ناحيــة، ويتعــدد ســلوك ســكانه األصليــن 
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عــى إبراهيــم طوقــان لقــب “شــاعر الوطــن” و “شــاعر 

فلســطن”، وكان أول شــاعر فلســطيني وّجــه اهتاممــه 

إىل النقــد الــذايت فجعلــه موضوعــا محوريــا يف شــعره، 

وهو رائد الشعر النضايل بفلسطن، وكان له تأثري كبري 

يف األجيــال الاحقــة مــن شــعراء فلســطن”)3(.

وقــد أشــارت أخــت الشــاعر، الشــاعرة فــدوى، حــن 

كتبــت عــن أخيهــا تحــت عنــوان “أخــي إبراهيــم”، إىل 

بلقــب شــاعر  ليفــوز  إبراهيــم  كان  ومــا  هــذا فقالــت: 

الوطــن وشــاعر فلســطن لــو مل يّســجل قضيــة بــاده يف 

شــعره القومــي، الــذي ميتــاز بذلــك الطابــع الفلســطيني 

الخاص. ولو مل تنعكس يف ذلك الشعر أصدق صورة 

لهــذا الوطــن يف هــذا العهــد.

إبراهيــم يف  ويقــول إحســان عبــاس: “وقــد خضــع 

نظرته إىل الشعر ويف تصويره لطبيعته ملبدأين نقدين 

كان لهــام أثرهــام العميــق يف توجيــه شــعره نفســه. أمــا 

املبــدأ األول فقــد عــر عنــه بقولــه: “الشــعر نكتــة، قــد 

يلقطهــا  وقــد  وقــد ال يحســن،  الشــاعر قولهــا  يحســن 

اإلنســان  أن  وكــام  تفوتهــام،  وقــد  الســامع  أو  القــارئ 

الشــعر مبخالطــة يف جلســة  عــى  يحكــم  أن  يجــوز  ال 

الشــعر  يجــوز أن يحكــم عــى  أو جلســتن فكذلــك ال 

بقصيــدة أو قصيدتــن”. أمــا املبــدأ الثــاين فهــو إميانــه 

أن الشعر عبارات نرية موزونة ال أثر لكد الخاطر عليها، 

بل اتفق لها هي أن تكون موزونة)4(”. ميكنك أن تقسم 

شعر إبراهيم إىل ثاثة أقسام: الغزليات، والوطنيات، 

واملوضوعيــات”)5(.

لليا  للاطج 

والوطــن باملعنــى العــام منــزل اإلقامــة، والوطــن األصــي 

هــو املــكان الــذي ولــد بــه اإلنســان، أونشــأ فيــه. والوطــن 

باملعنــى الخــاص هــو البيئــة الروحيــة التــي تتجــه إليهــا 

األمــة  عــن  الوطــن  ويتميــز  القوميــة.  اإلنســان  عواطــف 

والدولــة بعامــل وجــداين خــاص، وهــو االرتبــاط بــاألرض 

الوطنيــة  األجــداد.  قبــور  وتقديســها، الشــتاملها عــى 

هــي مبــدأ يعــر عــن حــّب املــرء لوطنــه وعــن اســتعداده 

نحــو  الطبيعــي  انشــداد املــرء  إنهــا  لخدمــة مصالحــه. 

الوطنيــة،  والتقاليــد  األم  لغــة  نحــو  رأســه،  مســقط 

واهتاممــه مبصــري البــاد التــي ترتبــط حياتــه كلهــا بهــا.

والشــعر الوطنــي هــو الشــعر الــذي ينظّمــه الشــاعر 

مضمنــا إيــاه املعــاين واملشــاعر الوطنيــة، مــن إعجــاب 

وحــّب واحــرام وإجــال للوطــن، باإلضافــة إىل إظهــار 

والتعبــري  تفاصيلــه،  بــكل  بوطنــه  الشــاعر  تعلــق  مــدى 

أيضــا عــن الحنــن إليــه، ويعتــر نوعــا جديــدا مــن أغــراض 

الشــعر.

أغ لض لليا  للاطج 

للشــعر الوطنــي أغــراض متعــددة ومتنوعــة ومــن أهمهــا 

مــا يــي:

مــن 	  أوطانهــم  عــن  أن يدافعــوا  النــاس عــى  حــّث 

وغــريه. الظلــم 

بعــث األمــل يف نفــوس الشــعوب بقوتهــا وقدرتهــا 	 

عــى التحــرر مــن عبوديتهــا.

مــة 	  والكرا لــة  والعدا يــة  الحر قيــم  أهميــة  بيــان 

. وغريهــا واإلرادة  واالســتقال 

دعوة الشعوب للكفاح والنضال والثورة.	 

تهديد املحتل بثورات عارمة ستقيض عى ظلمه 	 

ودمويته وجرامئه.

للاطجسق ر شا  إم لاسع طابان

النفــوس  بثــت يف  قــد  الشــاعر،  لــدى  الوطنيــة  “إن 

العزميــة أمــام األخطــار الخارجيــة، فوقــف الشــاعر رمــزا 

للنضــال الوطنــي، مذكــرا بــاألرض والوطــن، فرغــم تعــدد 

املوضوعات لدى الشاعر، يظل الغالب عى شعره، 

محــور الوطــن، مبينــا الواقــع وســاخرا مــن املتواطئــن، 

وموقظــا للضامئــر يف ظــّل معركــة الوجــود. ال نغفــل أن 

الشــاعر بأســلوبه الخطــايب، واملشــاعري الصادقــة التــي 

تنســجم مــع كل موقــف، أو حــدث، قــد وضــع األســاس 
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�سعر اإبراهيم طوقان الوطني: ‘الفدائّي’ منوذجا

حارث.ب
محارض، الكلية العربية السنية، جينمنغلور

لمللداق

الحمد لله رّب العاملن والّصاة والّسام عى أرشف 

األنبيــاء  مــن  إخوانــه  وعــى  النبيــن  املرســلن وخاتــم 

واملرســلن. أمــا بعــد، فهــذه مقالــة عــن الشــعر الوطنــي 

الوطــن”،  بـ”شــاعر  يلّقــب  الــذي  إبرهيــم طوقــان  عنــد 

و”شــاعر فلســطن”، ألنــه كتــب أكــر شــعره عــن الوطــن 

وحبّــه لــه. وبعاقــة شــعره مــع الوطــن حصــل عــى هذيــن 

اللقبن. ويف هذه املقالة بيان أشعار إبراهيم طوقان 

الــذي  خصوصــا  “الفــدايّئ”  وشــعر  عمومــا  الوطنيــة 

يتحدث ىف هذه األبيات الخالدة عن تعين الحكومة 

النائــب  لوظيفــة  الجنســية  بريطــاين  يهوديــا  املنتدبــة 

العــام يف فلســطن ومــا وقــع تبعــا لذلــك. وبالرغــم مــن 

كــون املواضيــع يف شــعر إبراهيــم طوقــان متعــددة، إال 

أن الوطــن يبقــى محــورا أساســيا فيــه.

إم لاسع طابان

إبراهيــم عبــد الفتــاح طوقــان شــاعر فلســطيني ولــد يف 

نابلس سنة 1905م، وهو األخ الشقيق للشاعرة فدوى 

طوقــان. كان طوقــان أحــد الشــعراء املناديــن بالقوميــة 

لــألرض  األجنبــي  االســتعامر  العربيــة واملقاومــة ضــد 

العربيــة وخاصــة اإلنجليــزي يف القــرن العريــن، حيــث 

كانــت فلســطن واقعــة تحــت االنتــداب الريطــاين.

الرشــيدية  “تلقــى دروســه االبتدائيــة يف املدرســة 

يف نابلس. ثم أكمل دراسته الثانوية مبدرسة املطران 

يف الكلية اإلنجليزية يف القدس عام 1919ألن نابلس 

آنــذاك مل تعــرف التعليــم الثانــوي”)1( حيــث أنــه قــى 

زريــق”)2(  يــد “نخلــة  عــى  وتتلمــذ  أعــوام،  أربعــة  فيهــا 

الذي كان له أثر كبري يف اللغة العربية والشعر القديم 

عــى إبراهيــم.

بعــد هــذه الدراســة التحــق بالجامعــة األمريكيــة يف 

نــال  بــريوت ســنة 1923. ومكــث فيهــا ســّت ســنوات 

فيهــا شــهادة الجامعــة يف اآلداب عــام 1929م، ثــم عــاد 

بنابلس.انتقــل  الوطنيــة  النجــاح  ليــدرّس يف مدرســة 

للتدريــس يف الجامعــة األمريكيــة وعمــل مدرســا للغــة 

العربيــة يف العاَمــْن (1931 – 1933( ثــم عــاد بعدهــا 

إىل فلســطن. تــويف ســنة 1941م.

شا  إم لاسع طابان

حياتــه  عــاش  قومــّي  وطنــّي  شــاعر  طوقــان  “إبراهيــم 

مواجهــة  يف  والتحــدي  الثــورة  مــن  شــعلة  القصــرية 

االســتعامر الريطــاين والغــزو الصهيــوين، وأنشــد لــكل 

املجاهديــن والشــهداء يف ســائر أقطــار العروبــة. أطلــق 
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بقصيــدة  ســعاد”  “بانــت  قصيدتــه  يف  زهــري”  بــن 

“ســعادة املعــاد يف موازنــة بانــت ســعاد” وعــدد أبياتهــا 

مائــة وخمســون بيتــا وقــد أوردنــا بعــض الشــواهد مــن 

القصيدتــن.

ويف الكام عى كتب ابن تيمية يذكر النبهاين أنه 

مثــل ابــن حــزم مل يســلم مــن قلمــه أحــد، وحــن اعــرض 

للتشــنيع  ببعــض بدعهتصــدى  الســبي  اإلمــام  عليــه 

عــى الســبي شــخصان عــى عقيــدة ابــن تيميــة نظــم 

كل منهــام يف ذلــك قصيــدة طويلــة يف أكــر مــن مائــة 

بيــت.. والقصيدتــان مطبوعتــان يف أخــر كتــاب (منهــاج 

ينتصــف  أن  النبهــاين  يوســف  الشــيخ  فــرأى  الســنة(، 

يعــارض  قصيــدة  فنظــم  بعملهــام،  ويقابلهــام  منهــام 

بهاقصيدتيهام.. وقد أثبت فيها اســتحالة الجهة عى 

اللــه تعــاىل بدالئــل ظاهــرة، وتعــرض لجــواز االســتغاثة 

وشد الرحال لزيارة الرسول صى الله عليه وسلم مباال 

يأبــاه عقــل وال مينعــه نقــل بقصيــدة مطلعهــا:

ـــه ـــ ــ ـــتعد ب ـــ ـــدا أســ ـــ ــــــد هلل �ــ احلمــ

ــــــه طلب ــــــىن �ب ــــــق كي أح ــــــرة احل لن

والقصيــدة طويلــة تزيــد عــى مائــة وخمســن بيتــا)22(، 

الــكام يف هــذه  وهــي صــورة جدليــة تجنــح إىل علــم 
املرحلــة”)23(

للعالاش

( أحمــد عمــر شــاهن ـ موســوعة كتــاب فلســطن يف القــرن  1

- 2000 ص868 869. غــزة  ـ   2 ـ ط  العريــن 

بــريوت 1969 ج 9 ص 289  ـ األعــام ط3  الــزركي  خــري الديــن 

ومــا بعدهــا

د. عبــد الرحمــن ياغــي ـ حيــاة األدب الفلســطيني الحديــث ط2 

بــريوت 1981 - ص73 ـ 74، 125 ـ 126.

د. كامل السوافرييـ  األدب العريب املعارص يف فلسطنـ  مرص 

1977 ص 37ـ  38.

حليــة البــر يف تاريــخ القــرن الثالــث عــر - قــال العامــة عبــد 

البيطــار: الــرزاق 

انظــر القصيــدة لــدى: د. عبــد الرحمــن ياغــي ـ حيــاة األدب   )2

الفلســطيني الحديــث ص 145، عــن: كــرة الرغائــب ج 4 

ـ 133. ص 131 

الشــعر  يف  الفنيــة  االتجاهــات  الســوافريي  كامــل  د.   )3

24 ص  املعــارص  لفلســطيني  ا

يوســف رسكيــس ـ معجــم املطبوعــات ـ ص 1838 ـ 1842،   )4

عــن املصــدر الســابق ص 24 / والســوافريي األدب العــريب 

املعــارص يف فلســطن ـ دار املعــارف ص 38

حياة األدب الفلسطيني الحديث ص 147  )5

الســابق ص 146 / وانظر هادي املريد إىل طرق األســانيد   )6

ص 56

د. رجــاء عيــد ـ لغــة الشــعر منشــأة املعــارف ـ االســكندرية ـ   )7

201 1985 ص 

الشــعر  يف  الوطنــي  االتجــاه  تطــور  ـ  شــاور  أبــو  ســعدي   )8

للدراســات  العربيــة  املؤسســة  ـ  املعــارص  الفلســطيني 

29 ص   2003 بــريوت  ـ  والنــر 

السابق ص 427  )9

االتجاهات الفنية يف الشعر الفلسطيني املعارص ص 26   )10

/ وانظــر طيبــة الغــراء ص 2

وانظــر حيــاة األدب   / 948 البحــار ج 3 ص  انظــر جواهــر   )11

151 ص الحديــث  الفلســطيني 

انظــر ســعادة الداريــن ص 660 ـ 770 / وانظــر حيــاة األدب   )12

ـ 149 الفلســطيني الحديــث ص 147 

السابق ص 150  )13

يقصد حسان بن ثابت ريض الله عنه  )14

انظــر االتجاهــات الفنيــة يف الشــعر الفلســطيني املعــارص   )15

ص 29 ـ 30 / األدب العــريب املعــارص يف فلســطن ص 40
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وإقناع الشيعة، وكان أشهر بطل من فرسانه يف الحقبة 

التــي عــاش فيهــا يف بــاد الشــام. لذلــك ال غرابــة أن 

نجــد شــيوخ وشــعراء عــرصه أن ميدحــوه، ومنهــم الشــيخ 

الشــاعر أبــو اإلقبــال “ســليم اليعقــويب” بقولــه:

ن عــــــى ــــــني
ئ
ليوســــــف الفضــــــل ال للقا�

ــــــن دان ــــــاص وم ــــــن ق ــــــة م يع ــــــدم ال�ش ه

 العــــــداة وقــــــل
َ

ــــــش ن لعــــــم ال �ت ــــــُه �ب
ْ
ِصف

ََ
ف

ــــــان ســــــيان ي والن�ب
ن هــــــا�ن إن ا�ب

ي حــــــس  �ب
َّ

ي أو حــــــط ي أد�ب
إن ســــــاء�ن

ي
ــــــا�ن ــــــامل الف ي رصوف الع

ــــــىن بت أو حار

ــــــكره ــــــام يش ــــــا ق اع ــــــه �ي ــــــززت في ه
)19(

ي
ض نداها احلاســـد الشا�ن شـــكر الر�ي

والرســائل  والتقريــظ  والثنــاء  املــدح  كان  لقــد 

املتبادلــة بــن الكتــاب والشــعراء مــن املقومــات البــارزة 

يف مضامــن شــعر هــذه املرحلــة، لذلــك ال غرابــة إذ 

نجــد الشــيخ النبهــاين يكتــب للشــدياق مادحــا ومثنيــا 

عــى أدبــة وفكــره ومدافعــا عنــه أمــام أعدائــه، داعــام رأيــه 

بالحجــة واملنطــق والرهــان:

ــــــا ي وص�ن
ن

 حاجــــــة �
َ

ــــــك ــــــُر مال �ي فك

ــــد ــ ــــك أ� ــ ــإن ذل ــ ــ ــــد�ي ف ــ ــــد لم ــ ع

ــه ــ ــ ــذي ببيان ــ ــ ــن ال ــ ــ ــل اللس ــ ــ الفاض

ــد ــ ــ ــِض منض ــ ــ ي  القر
ُ

ــد ــ ــ ــه عق ــ ــ وبنان

ــه ــ ــ ــة فض ــ ــ ــول كعب ــ ــ ي ح
ن

ــوا� ــ ــ أم الق

ــد ــ ــ ــع أو حسب ــ ــ ــا رك ــ ــ ــرس إم ــ ــ ي الط
ن

�

ــا ــ ــ
ن

و� ــب ال أذم �ش ــ ــ ك ــك الكوا ــ ــ تل

ــد ــ ــ م
ت

ــعاره ال � ــ ــ ــدى أش ــ ــ ــن ل ــ ــ لك

ملاغــــــدت ألوهمــــــا  ولســــــت  الك 

ســــــد لالكمــــــه املســــــود ممــــــن �ي

ــــــرئ ــــــن ام ــــــرش صــــــادران ع نظــــــم ون

ــورد ــ ــ ــــل م ــ ــــل والفواض ــ ــو للفضائ ــ ــ ه

ــــــره ــــــن فك ــــــذي م ــــــول ال ــــــا امل أ�ي �ي

ــــــدد ــــــض مس ــــــد البغي ــــــى كب ــــــم ع �

نل ومــــــن الدفــــــا�ت واملــــــارصن مل �ت

ــد ــ ــ ــالي ت�ش ــ ــ ــواه املع ــ ــ ــوت دع ــ ــ بثب

والــــــورى املعــــــارف  قلــــــدك  هللا 
ــــــد )20( ــــــت مقل ــــــا فأن ــــــدوك �ب ــــــد قل ق

ويعلــق د.عبــد الرحمــن ياغــي عــى هــذه القصيــدة 

يف هــذه املرحلــة قائــا “نحــن إزاء صــورة جديــدة مــن 

الرســائل  مــن  أبعــد  التقريــظ متــيض فيــه شــوطا  صــور 

التــي عهدناهــا، وتتعــرض للجانــب املعــارض فتقذفــه 

بسهامها، وتكاد أن تضع يدها عى صور متامسكة من 

صــور النقــد فتحــاول أن تدعــم رأيهــا بالحجــة، فتعــرض 

التجــاه الشــدياق وفكرتــه

ارتــدت  تبلــغ هــذا املبلــغ حتــى  مــا كادت  ولكنهــا 

بحكــم قيــود العــرص، ومفاهيــم الجيــل فرجــع بالفكر عن 

وصــف الفكــرة واملزايــا إىل املديــح والثناءولكنهــا عــى 

كل حال نفس جديد، ورصانة تشعرنا برصانة املتنبي، 

ومتاســك يف الصــور، ومتانــة يف التعبــري تــكاد تبعــد بنــا 

عن مطلع النهضة إىل العرص العبايس، دون أن نحس 

تقليــدا واضحــا، وطــول نفــس ال نســمع فيــه لهاثــا”)21(.

إذن نحــن إزاء مرحلــة لهــا تقاليدهــا األدبيــة ومناخهــا 

النبهــاين  النقديــة، وبالتــايل كان  الثقــايف ومقوماتهــا 

ميثــل ظاهــرة مــن ظواهــر التجديــد، وملمحــا مــن مامــح 

النهضــة الفكريــة واألدبيــة، ورائــدا مــن روادهــا، ضمــن 

وكانــت  واألدبيــة.  النقديــة  وأعرافهــا  املرحلــة  تقاليــد 

املعارضات الشعرية سمة بارزة من سامت شعر تلك 

املرحلــة، وكان للنبهــاين نصيبــه يف تلــك املعارضــات 

الشــعرية، فقــد عــارض البوصــريي يف همزيتــه بهمزيــة 

“كعــب  عــارض  كــام  الشــعر،  مــن  بيــت  ألــف  بلغــت 
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ي
ــــــىن ن

ئ
ــــــان ال ــــــد الزم ــــــا جي ــــــى �ب

ت
�

ــــرا ــــك الغ ــــدر أوصاف ل ــــا �ب ــــت �ب نظم

حيــث شــبه نفســه بحســان بــن ثابــت شــاعر رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي جعــل شــعره يف 

خدمة رسول الله، ونافح به عنه وعن رسالتهالسمحاء، 

وعــن اإلســام واملســلمن، وهجــا بشــعره أعــداء الديــن 

وأعــداء رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، ورد عليهــم. 

الخافــة  دار  زار  قوله:عندمــا  لــه يف وطنياتــه  ونظفــر 

يف اآلســتانة ـ هــذه األبيــات منتقــدا األمــة العربيــة التــي 

والهــوان،  بحياةالــذل  كرامتهــا، ورضيــت  عــن  تخلــت 

يتحكــم يف مصريهــا الــرك:

ــــــا ــــــك أحســــــب أ�ن ــــــت دار املل م و�ي

ــــــد ســــــما ح إل املب ــــــرب ــــــوم مل ت إل الي

ــــــا ــــــن أهله ــــــرت م ــــــد أقف ــــــا ق فألفي�ت

ــا ــ ــ ــل إال تومه ــ ــ ــا الفض ــ ــ ــق ف�ي ــ ــ ومل يب

بيــــــة أمــــــة عر ــــــا  ف�ي وألفيــــــت 

ــــــا كرم ج أ
ن

ــــــز� ــــــة ال ــــــا أم ــــــوم م�ن ى الق �ي

ــــــهت ــــــرب خ ي الع
ــــــىن ــــــا ب ــــــوا من ــــــا نقم وم

ــــــا م ــــــن أعب ــــــق مل يك ل ــــــري احلن ــــــوى أن خ س

العربيــة أصبحــت  األمــة  أن  يــدرك  وبذلــك أصبــح 

تتحكــم يف مصريهــا التاريخــي أمــة تركيــة، وأنــه ال ينبغــي 

لهــا أن تــرىض بحيــاة الــذل والهــوان واالســتكانة، وهــذه 

ظاهــرة جديــدة يف الشــعر مل تكــن معهــودة مــن قبــل، 

وملمــح مــن مامــح النهضــة الفكريــة، وملمــح مــن مامــح 

يدعــو  الــذي  البنــاء،  واالجتامعــي  الســيايس  النقــد 

بشــكل مــا إىل النهــوض ورفــض الواقــع والســعي نحــو 

هــذه  أن  ذلــك  الكرميــة،  الحــرة  الحيــاة  ونحــو  التغيــري 

الومضــة كانــت بدايــة مرحلــة جديــدة أو اتجــاه جديــد 

يف حيــاة الشــعر ســوف يقــوى ويشــتد عــوده ويكــون لــه 

صــوت ورأي يف الحيــاة السياســية املســتقبلية.

إن األمانة األدبية والعدالة واملوضوعية تقتيض منا 

الحكم عى الشاعر من خال مقاييس عرصه وظروفه، 

وليــس مــن خــال مقاييــس عرصنــا، وبالتــايل علينــا أن 

التاســع عــر ونرصدهــا قبــل  القــرن  نرتــد إىل ظــروف 

الحكــم عــى الشــاعر.

فنحــن نتحــدث عــن شــاعر بــرز يف منتصــف القــرن 

التاســع عــر، وهــو بدايــة التأريــخ للشــعر الفلســطيني، 

مــن  الكثــري  فيهــا  تجمــع  مرحلــة  كانــت  أنهــا  وال شــك 

عنــارص الجمــود والجهــل والتخلــف الثقــاف يوالفكــري 

والســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي يف ظــل الحكــم 

امتــدادا ملرحلــة  تلــك املرحلــة كانــت  العثــامين وأن 

االنحطــاط الــذي ران عــى الفكــر العــريب زمنــا طويــا، 

عــام،  بشــكل  عــى األدب  بــدوره  ذلــك  وانعكــس كل 

يتميــز  بعامــة  الشــعر  فــكان  خــاص،  بشــكل  والشــعر 

بالجمود والتخلف، واملضامن الفارغة، واملوضوعات 

التقليديــة التــي ال تبعــث عــى التجديــد أو التغيــري أو 

استنهاض الهمم، والصور التقليدية الباهتة، واملعاين 

باأللفــاظ  واالهتــامم  املتهالكــة،  واألغــراض  املكــررة، 

والجمــل والعبــارات القدميــة.

والركيز عى الزخرفة اللفظية واملحسنات البديعية 

والتعــر،  واالضطــراب  والتصنــع،  والتزويــق  والرصيــع 

والتاعــب  واأللفــاظ،  بالجمــل  والحســاب  والتأريــخ 

بالقــدرة عــى  بالكلــامت واأللفــاظ، والتبــاري والفخــر 

ذلــك التاعــب، ومــا إىل ذلــك مــن ظواهــر، هــي يف 

واقعهــا امتــداد ملرحلةالجمــود والتخلــف التــي اتصــف 

بتــا الشــعر العــريب يف تلــك املرحلــة.

يف ظل هذه الظروف املتهالكة برز الشيخ يوسف 

النبهايت كشخصية دينية وأدبية متميزة، فقد،

ظفر النبهاين بشــهرة واســعة تجاوزت حدود الشــام 

لكــرة مؤلفاتــه وتنــوع مادتهــا، حيــث ألــف يف الحديــث 

النصــارى،  عــى  والــرد  الــكام،  وعلــم  النبــوة  ودالئــل 

وترجيــح ديــن اإلســام، وســرية الرســول صــى اللــه عليــه 

وســلم وشــامئله، واملدائــح النبوبــة، وفضــل الصحابــة، 
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ي مكــــــــة
ن

ــــــــىت � ــــــــات الف وخــــــــري أوق

ــرى ــ ــ ــا أم الق ــ ــ ره ي حب
ن

ــه � ــ ــ لس ب
ت

�

وبالتــايل يظهــر حضــور اإلنســان ممثــا يف شــخصية 

الرسول صى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وحضور 

املكان ممثا يف مكة املكرمة ومدينة رسول الله صى 

اللــه عليــه وســلم يف شــعر النبهــاين حضــورا مميــزا عــن 

أي حضــور آخــر، متصفــا يصــدق العاطفــة، ومبينــا جال 

اإلنســان وقدســية املــكان وهيبتهــام يف شــعره، يحــف 

بــه موكــب العاطفــة الدينيــة الصادقــة واملتأصلــة يف 

فكــر الشــاعر ووجدانــه، فقــد انــرى يف “الرائيــة الكــرى” 

للدفــاع عــن ديــن اإلســام، ووحدانيــة اللــه، واســتعائه 

عى الخائق جميعها وتقديسه وتنزيهه، وتوحِّده، فهو 

الواحــد األحــد، الفــرد الصمــد، الــذي مل بلــد ومل يولــد 

ومل يكــن لــه كفــوا أحــد، يســتغني عــن الخائــق جميعهــا 

وال تســتغني عنــه، وهــو الســميع البصــري القــوي.

وهنا نرى مدى تأثره الشــديد بالقرآن الكريم، وحبه 

لديــن اإلســام، وتفضيلــه عــى ســائر األديــان وامللــل 

والنحــل. 

لقــد كان يــرى نفســه “حســان بــن ثابــت” يف الدفــاع 

عن اإلسام والرد عى خصومه، وبيان محاسن الديانة 

اإلســامية وعــرض مســاوئ غريهــا، مــع كــامل الفصاحــة 

والباغــة والســهولة، يف قصيــدة طويلــة، عــدة أبياتهــا 

ســبعامئة وخمســة وعــرون بيتــا، منهــا أربعامئــة بيــت 

مل تتكرر فيها القوايف، وينصح املسلمن أن يعلموها 

مــن  عليــه  اشــتملت  إياهــا ملــا  ويحفظوهــم  أوالدهــم 

النبويــة، وتزييــف  العقيــدة اإلســامية والســرية  أحــكام 

أوالد  الذيــن يجتهــدون يف تضليــل  ديانــة املخالفــن 

املســلمن، والتــي نقتطــف منهــا قولــه:

ــــــرمه عــــــى تنفــــــع الذكــــــرى ِ
ّ
بــــــك ذك �ب

ــــــرى ن أج ــــــنن ــــــدى ومك م ــــــم أج ــــــم نع ف

حممــــــد ي  النــــــىب ن  د�ي وأعظمهــــــا 

ى هــــو النعمــــة العظــــى هــــو املنــــة الكــــرب

ه غــــــري رب  ال  هللا  أن  ــــــد  فا�ش

خــــــرى
ئ
ي اال

ن
ي الدنيــــــا، توحــــــد �

ن
ــــــد � توحَّ

ــــــدا ــــــوادث واح ــــــل احل ــــــن قب ــــــد اكن م وق

ـــرا ـــ ــــــدمه ط ــــــق أوج ـــة للخل ـــ ــــــا حاج ب

حيث رأى استحالة الجهة عى الله، وتنزيهه عن أن 

تحويــه جهــة مــن الجهــات، وتقديســه عــن كل الجهــات، 

وهو موجود عى الدوام يف كل زمان ومكان:

ــه ــ ــ ــات وأن ــ ــ ه ــن لك احلب ــ ــ س ع
َّ

ــد ــ ــ تق

ـــــدري
ُ
ـــــق لكـــــن احلقيقـــــة ال ت ل مـــــع احلن

ــة هل ــ ــ ــه، ال �ب ــ ــ وي
ت

ــة � ــ ــ ــا �ب ــ ــ ف

 قــــــدرا
َ

مــــــا وَعــــــى ي ع�ن ه ر�ب نَّ تــــــرن

رادة قــــــدرة هل البــــــر الســــــمع االإ

حيـــــاة الكم العـــــم عـــــن ضدهـــــا يعـــــرى

وبعــد أن يتنــاول يف قصيدتــه الفضائــل املحمديــة 

والســرية النبويــة، والثنــاء عــى الخلفــاء األربعــة وســائر 

الصحابــة الســابقن لإلســام، وذكــر الهجــرة ومروعيــة 

الجهــاد، وذكــر الوفــود وحجــة الــوداع، ووفاتــه صــى اللــه 

عليه وســلم، والكام مع أهل الكتاب يف إثبات نبوته، 

والكام مع اليهود والنصارى يف شأنه، يختمها بقوله:

ــــدة ــ ــــان قصي ــ ــــري احلس ــ ــاك أ�ي خ ــ ــ
ن

�

ي عــــر�ن ذكــــرى
ن

ــــدد مــــن حســــان)14( � ب
ت

�

ــه ــ ــ م ودين �ن
ئ
ــري اال ــ ــ ــن خ ــ ــ  ع

ن
ــا� ــ ــ تن

ا ن أعدائــــه الســــرت وتكشــــف عــــن أد�ي

ــــــاالت شــــــاعر ــــــق حــــــق ال خي حقائ

ــحرا ــ ــ ــحر الس ــ ــ ــارة تس ــ ــ ــا حس ــ ــ ولك�ن

تــــــاد حلســــــن الســــــبك لــــــو فــــــاه منشــــــد

بشــــــطر أ�ت الســــــامعون الشــــــطرا
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الديني وخاصة األثر اإلسامي عى رأس املؤثرات يف 

الشــعر الفلســطيني، فاملجتمــع الفلســطيني مجتمــع 

منــه  العظمــى  الغالبيــة  تديــن  حيــث  بطبعــه،  متديــن 
باإلســام”)8(

الشــعراء معطيــات  “يســتلهم  أن  غرابــة  ال  لذلــك 

الراث دينيا وتاريخيا وثقافيا، وخاصة معطيات الدين 
اإلســامي”)9(

لقد كانت األغراض الدينية واملدائح النبوية سمة 

بــارزة مــن ســامت مضامــن الشــعر الفلســطيني بشــكل 

النبهــاين بشــكل خــاص،  عــام، وشــعر الشــيخ يوســف 

فيهــا جامليــات  تبــدو  التــي  القصائــد واألشــعار  تلــك 

لهــا  شــعرية  كأغــراض  املــكان  وجامليــات  اإلنســان 

دالالتها الخاصة يف نفس اإلنســان الفلســطيني، تلك 

الجامليــات التــي متثلــت يف شــخصية الرســول صــى 

اللــه عليــه وســلم وصحابتــه الكــرام رضــوان اللــه عليهــم، 

ويف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة كأماكــن لهــا وقعهــا 

الدينــي والنفــي يف فكــر الشــاعر ووجدانــه.

بصــدده قصيدتــه  نحــن  مــا  عــى  الشــواهد  ومــن 

الهمزيــة األلفيــة املســامة “ طيبــة الغــراء يف مــدح ســيد 

األنبيــاء” التــي طبعــت يف بــريوت ســنة 1314 هجريــة، 

والتي وزعها عى عناوين عدة منتزعة من حياة الرسول 

حتــى  ميــاده  مــن  وســريته،  وســلم  عليــه  اللــه  صــى 

وفاتــه، والتــي عــارض فيهــا همزيــة البوصــريي “أم القــرى 

وأربــع  الــورى”، وعــدد صفحاتهــا مائــة  مــدح خــري  يف 

صفحــات، والتــي يقــول فيهــا:

ــــــزاء ــــــورى أجــ ــ ــــــــل وال ــــــورك ال ــ ن

ــاء ــ ــ نبي
ئ
ــه اال ــ ــ ــن نس ــ ــ ــا م ــ ــ �ي نبي

عــــــهت الكــــــون كنــــــت أنــــــت ولــــــوالك

شــــــياء
ئ
ــــــا اال ي غي�ب

ن
لدامــــــت �

ــــــــا ع ي العــــــــوامل �ب
ن

ــــــــىت الفضــــــــل � من

ــداء ــ ــ ــك االبت ــ ــ ــن امكل ــ ــ ــه م ــ ــ فوق

ــدا ــ ــ ــ ــوق حمب ــ ــ ــ ــوق لك ف ــ ــ ــ ل ف ن مل �ت

ــــــاء ي ان�ت
ت

� ي مــــــا للــــــرت
ت

� لــــــرت �ب

ــــــق ــــــك خل ــــــا أمام
ن

ــــــدرا � جــــــزت ق

وراء �ي  ا لــــــرب وا هللا  فوقــــــك 

ومن الغرائب اللغوية واملوضوعية يف مدائحه النبوية 

ما اصطلح عى تسميته “نعل محمد”،

يف الجــزء الثالــث مــن كتابــه “جواهــر البحــار، حيــث 

يــورد قصيــدة يف “ نعــل محمــد”، اســتهلها بقولــه:

عــــــى رأس هــــــذا الكــــــون نعــــــل حممــــــد

ــــــاهل ــــــت ظ
ت

ــــــق � ل ــــــع احلن مي ب
ن

ــــــت � عل

لــــدى الطــــور مــــوىس نــــودي اخلــــع وأ�د

ــــــاهل ــــــع نع ل ن ــــــؤذن �ب ــــــرش مل ي ــــــى الع ع

وحــول جامليــات املــكان، وأثرهــا يف نفــس الشــاعر 

وفكــره، نقــرا لــه قولــه يف مدينــة رســول اللــه صــى اللــه 

لهــا،  وحنينــه  وشــوقه  حبــه  مــدى  مبينــا  وســلم  عليــه 

بهــا: وهيامــه 

ــــــول ــــاء عطب ــ ــــة ال بيض ــ ــــواي طيب ــ ه

ــــــل ــــاء ال الني ــ ــا الزرق ــ ــ ي عي�ن
ــــىت ــ ومني

عــــذراء جلــــت عــــن التشــــبيب إذ جليت

ــــا بعــــده جيــــل ــــق جي ل ــــا احلن هامــــت �ب

ــــب عــــن ــــا الراكئ ــــت أســــأل لواله ــــا كن م

ــؤول ــ ــ ــزع مس ــ ــ حلب ــلع وال اكن لي �ب ــ ــ س

ــــــا بطــــــرف ظــــــل يكحــــــه ــــــىت أراه م

ــــــل ــــــده مي ــــــل بع ــــــد مي ــــــة البي ب ــــــن �ت م

والقصيــدة مطولــة تبلــغ نحــو مائــة وخمســن بيتــا. 

ومكــة ملمــح مــن مامــح الهيــام باملــكان، فخــري األوقــات 

يف  بالجلــوس  فيهــا  يتمتــع  التــي  هــي  الشــاعر  عنــد 

أحضــان املدينــة املقدســة:
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هــادي املريــد إىل طــرق األســانيد املطبعــة األدبيــة 

بــريوت 1318 هجريــة

الســابقات الجيــاد يف مــدح ســيد العبــاد املطبعــة 

األدبيــة ـ بــريوت 1318 هجريــة

املجموعة النبهانية يف املدائح النبوية4 مجلدات. 

املطبعــة األدبيــة. بــريوت 1320 هجريــة حجــة اللــه عــى 

العاملــن يف معجــزات ســيد املرســلن جامــع كرامــات 

األولياء

أسباب التأليف

شواهد الحق يف االستغاثة بسيد الخلق

جواهر البحار يف فضل النبي املختار 4 أجزاء

الفتــح الكبــري 3 مجلــدات األســاليب البديعــة يف 

فضــل الصحابــة وإقنــاع الشــيعة

رياض الجنة يف أذكار الكتاب والسنة

خاصــة البيــان يف بعــض مآثــر موالنــا الســلطان عبــد 

الحميد وأجداده من آل عثامن ـ بريوت 1894

األحاديث األربعن يف أمثال أفصح العاملن

وغريها من الكتب واملؤلفات الكثرية يف مختلف 

الدينيــة واألدبيــة والشــعرية،  األغــراض واملوضوعــات 

كاملــة  ولووصلتــان  القليــل،  إال  منهــا  التــي مل يصلنــا 

ثــروة دينيــة وشــعرية ولغويــة وأدبيــة هائلــة،  أمــام  لكنــا 

النبهــان  الشــيخ  عــى دراســة أدب  لنــا  ولكانــت عونــا 

وأدب املرحلــة بشــكل أكــر شــمولية وأكــر دقــة، إال أنــه 

مــن املؤســف حقــا.

ومام يبعث عى الحزن واألىس أن معظم مؤلفات 

النبهــاين ومؤلفــات غــريه مــن األدبــاء والشــعراء والكتــاب 

الغــزو  بفعــل  وضاعــت  أبيــدت  قــد  الفلســطينين 

واالحتــال الصهيــوين لفلســطن، فالتدمــري والبطــش 

والتنكيــل مل يطــل األرض واإلنســان والعمــران فقــط، بــل 

طــال أيضــا الفكــر والعلــم واألدب والــراث، فقــد عمــل 

العدو عى إلغاء الوجه الحضاري والثقايف اإلسامي 

والعــرويب يف فلســطن.

ألــف وســتامئة  ينيــف عــى  مــا  الكتــب  ومــن هــذه 

وتســع وثاثــن صفحــة، مثــل كتــاب (جواهــر البحــار(، 

ومــن بــن املجاميــع مــا يبلــغ العريــن ألــف بيــت مــن 

كام البلغاء عى حروف الهجاء يف املدائح النبوية)5(، 

فقد كان “يهيم الشــيخ يوســف النبهاين بحب الرســول 

هيامــا خــرج بــه عــن حــد املألــوف، فــأراد أن ميــزج حياتــه 

كلهــا، وأن يقــف نشــاطه كلــه عــى التأليــف يف حيــاة 
الرســول صــى اللــه عليــه وســلم”.)6(

يف  واملؤلفــات  الكتــب  مــن  الهائــل  الكــم  هــذا 

قريحــة  أنتجتهــا  التــي  األغــراض واملضامــن  مختلــف 

النبهــاين، وهــذه املطــوالت الشــعرية التــي كتبهــا كانــت 

مؤرشا عى أن نهضة فكرية وثقافية وأدبية تنتظر الشعر 

العــريب الفلســطيني يف هــذه املرحلــة الصعبــة التــي 

والتخلــف،  والجمــود  الجهــل  تتصــف مبرحلــة  كانــت 

واألدبيــة  والثقافيــة  الفكريــة  الجوانــب  مختلــف  يف 

واالقتصاديــة. واالجتامعيــة 

وهــذا االهتــامم البالــغ باملضامــن الدينيــة والهيــام 

بحــب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، والركيــز عــى 

اللــه  ـ لحيــاة رســول  ـ شــعرا  النبويــة، والتاريــخ  املدائــح 

العطــرة، واالهتــامم  اللــه عليــه وســلم ولســريته  صــى 

بحيــاة الصحابــة ـ رضــوان اللــه عليهــم ـ وغــري ذلــك مــن 

مــن  كان ميثــل جانبــا  ذلــك  الدينــي. كل  املضامــن 

جوانــب النزعــة الدينيــة املتأصلــة يف قلــوب ونفــوس 

التكويــن البــري واالجتامعــي يف فلســطن، فالشــاعر 

العــريب بشــكل عــام، والفلســطيني بشــكل خــاص كان 

ومــا يــزال عــى صلــة براثــه الدينــي.

اللغــة  اســتخدامات  يف  الافتــة  الظواهــر  فمــن 

الشعرية املعارصة احتواؤها األدايئ ملعطيات التاريخ 

ودالالت الــراث التــي تتيــح متازجــا، وتخلــق تداخــا بــن 

الحركــة الزمانيــة، حيــث ينســكب املــايض بــكل توفزاتــه 

وأحداثــه عــى الحــارض بــكل مــا لــه مــن طزاجــة اللحظــة 

الحــارضة”)7( فكيــف إذا كان هــذا املــايض الــذي نحــن 

بصــدده وهــذا الــراث الــذي اســتحوذ عــى فكــر هــذه 

املرحلــة هــو الديــن الــذي يدينــون بــه، فقــد كان األثــر 
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لقــد تهيــأت للنبهــاين كل هــذه الجوانــب الثقافيــة 

الدينيــة واألدبيــة واللغويــة، وتبــوأ كل هــذه املناصــب، 

عمــره،  مــن  كثــرية  ســنوات  ذلــك  ســبيل  يف  وتغــرب 

وبالتــايل تحمــل كل ذلــك يف ســبيل تحقيــق األمــاين 

يرنــو لتحقيقهــا، فقــد  التــي كان  والطموحــات العظــام 

اغرب عن أهله ووطنه، ولعل خامتة الرســالة الشــعرية 

التــي بعــث بهــا للشــاعر أحمــد فــارس الشــدياق مادحــا 

ومثنيــا عليــه، مــا يقــف شــاهدا عــى مــدى إحساســه 

بالغربــة، وشــوقه وحنينــه لوطنــه وأهلــه، ومبينــا مــدى 

صره عى ذلك من أجل تحقيق طموحه وآماله، يبدو 

ذلــك يف قولــه:

ي
ئ

ــــــدا� ــــــة وم ــــــات روض ــــــن صف ــــــك م ل

تغــــــرد ء  لثنــــــا �ب ــــــا  عل�ي ورق 

يبــــــة يــــــب غر خذهــــــا إليــــــك مــــــن الغر

ن مســــــعد ــــــني ــــــا مع ــــــس هل ــــــوالك لي ل

ا فقلــــــت رقيقــــــة رقــــــت حماســــــ�ن

ـــيد ـــ ـــم الس ـــ ــــــت نع ــــــك وأن ـــدى إلي ـــ �ت

ـــه ـــ ـــامل أنس ـــ ــــــت مع ـــىت درس ـــ ـــذر ف ـــ واع

ــــــد ــــــا الدهــــــر وهــــــو مقي ــــــىش عل�ي وم

ــه ــ ــ ــه و�ش ــ ــ ــا لدي ــ ــ ىس �ب
ئ
ــع اال ــ ــ �ب

ــدد ــ ــ ت مب ــاد�ش ــ ــ ــدي احل ــ ــ ي
ئ
ــد �ب ــ ــ عق

ــــــا
ن
أوطانــــــه بعــــــدت عليــــــه وإ�

أبعــــــد املعــــــالي  وهي  أوطــــــاره 

هعمــــــا ويعــــــم أنــــــه ي اج�ت
يبــــــين

يوجــــــد ال  زمانــــــه  ــــــم  �ب ء  ي
ىسش

ــــــىت ــــــذا احلــــــم ينقضــــــه ف ــــــل ه ولع
ــــــد )2( ــــــر�ي أحمب ــــــه ك ــــــراد ب ــــــت امل أن

األعــامل  مــن  بالعديــد  النبهــاين  حيــاة  حفلــت  لقــد 

كثــرية: مجــاالت  يف  واملؤلفــات 

دينيــة وأدبيــة ولغويــة، فقــد توزعــت أعاملــه حــول 

الحديــث وعلــم مصطلــح الحديــث والصــاة والتصــوف 

وعلــم الــكام وحيــاة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، 

وكتــب الشــعر وتعــددت دواوينــه وقصائــده، خاصــة يف 

النواحــي اإلســامية واملدائــح النبويــة )3( وغريهــا، وظفــر 

النبهــاين بشــهرة واســعة بــن األوســاط الدينيــة واألدبيــة. 

رصــد لــه يوســف رسكيــس يف معجمــه مثانيــة وأربعــن 
كتابــا، كلهــا مطبوعــة )4(

وان اذه للكاب ولملؤلفات:

الــرف املؤبــد آلل محمــد ـ املطبعــة األدبيــة ـ بــريوت 

1309 هجريــة.

األنــوار املحمديــة مــن املواهــب اللدنيــة ـ املطبعــة 

األدبيــة ـ بــريوت 1310 هجريــة

وسائل الوصول إىل شامئل الرسول

األحاديث األربعن يف فضائل سيد املرسلن

أفضل الصلوات عى سيد السادات

ســعادة الداريــن يف الصــاة عــى ســيد الكونــن ـ 

ـ بــريوت 1316 هجريــة املطبعــة األدبيــة 

صلوات الثناء عى سيد األنبياء

ســيد  معجــزات  قــي  العاملــن  عــى  اللــه  حجــة 

ملرســلن ا

الهمزية األلفية املسامة طيبة الغراء يف مدح سيد 

األنبياء املطبعة األدبيةـ  بريوت 1314 هجرية

سعادة املعاد يف موازنة بانت سعاد

النظم البديع يف مدح النبي الشفيع

القول الحق يف مولد سيد الخلق

خاصة الكام يف ترجيح دين اإلسام

رسالة يف مثال النعل الريف

جامع الصلوات ومجمع السعادات

الفضائل املحمدية

جامع الثناء عى الله



13  امل�ؤمتر الدويل  الأدب العربي يف فل�سطني 

م�ساهمة ال�ساعر العالمة يو�سف النبهاين يف مدح النبوية

ت�سليم

اإلســامي، وصاحــب  الفقــه  مــن شــيوخ  شــيخ  وهــو 
العــريب  مــن رواد األدب  التصــوف، ورائــد  طريقــة يف 

يف العهــد العثــامين، وعلــم مــن أعــام الحركــة الشــعرية 

الفلســطينية يف القــرن التاســع عــر، فقــد ولــد الشــيخ 

يوســف بــن إســامعيل بــن يوســف النبهــاين ســنة 1265 

هجرية / 1850 ميادية يف قرية (إجزم ( قضاء حيفا، 

وينتسب إىل بني نبهان من عرب البادية يف فلسطن 

الذيــن اســتوطنوا يف تلــك القريــة.

كان والده املعلم األول له، حيث علمه القرآن الكريم، 

وحفــظ عــى يديــه الكثــري مــن املتــون يف علــوم الفقــه 

والنحــو والباغــة قبــل إرســاله إىل األزهــر الريــف يف 

الــذي  مياديــة،   1866  / 1283 هجريــة  ســنة  مــرص 

أعــوام، تعلــم خالهــا  يزيــد عــى ســتة  مــا  أمــى فيــه 

العلوم النقلية والعقلية، ثم عاد بعد تلك املدة التي 

قضاهــا يف األزهــر إىل فلســطن ســنة 1289 هجريــة 

/ 1872 مياديــة، حيــث أقــام يف مدينــة عــكا مدرســا 

للديــن وعلــوم العربيــة.

غــري  واملناصــب  الوظائــف  مــن  العديــد  تــوىل 

القضــاء يف جنــن ســنة  نيابــة  تــوىل  التدريــس، فقــد 

اآلســتانة ســنة  الخافــة يف  دار  توجــه إىل  ثــم   1873

1293 / 1876 م وظل فيها مدة سنتن ونصف، حيث 

عمــل محــررا يف جريــدة “الجوانــب”، ثــم خــرج منهــا إىل 

بلــده، وعــن قاضيــا يف واليــة املوصــل (كــوى ســنجق( 

مــن أمهــات بــاد األكــراد ملــدة خمســة أشــهر، وفارقهــا 

ســنة 1296 إىل الشــام، ثــم توجــه إىل دار الخافــة يف 

اآلســتانة ســنة 1297 وأقــام بهــا نحــو عامــن وفيهــا ألــف 

عليــه  اللــه  املؤيــد آلل محمــد صــى  “الــرف  كتابــه 

وســلم”

الاذقيــة  الجــزاء يف  رئيســا ملحكمــة  منهــا  وخــرج 

نحــو  بهــا  التــي جاءهــا ســنة 1300 / 1883 م فأقــام 

خمســة أعــوام. تــوىل بعــد ذلــك رئاســة محكمةالجــزاء 

يف القدس،التي التقى فيها بالشــيخ حســن بن حاوة 

الغــزي الــويل املعتقــد صاحــب الكرامــات الــذي علمــه 

الطريقــة القادريــة يف التصــوف، ولقنــه بعــض األذكار 

واألوراد، وظــل بهــا أقــل مــن ســنة، حيــث غادرهــا رئيســا 

ملحكمة الحقوق يف بريوت التي وصلها ســنة 1305، 

وبقي فيها ما يقرب من عشــن عاما، حتى فصل ســنة 

1909، وألف فيها سائر كتبه، وطبع أكرها، ثم غادرها 

إىل املدينة املنورة مجاورا لرسول الله صى الله عليه 

وســلم، وظــل بهــا حتــى إعــان الحــرب العامليــة األوىل 

ســنة 1914 م،حيــث عــاد إىل قريتــه (إجــزم( وبقــى فيهــا 
حتــى تــويف ســنة 1932 م.)1(



هذه املجموعة من الدراسات عبارة رصيحة عن محاوالت متواضعة لعدد معدود من العلامء 

واألســاتذة والباحثــن ومــن الجيــل الجديــد الــذي شــغف بعــامل األدب الفلســطيني فربــوا منــه 

جرعــة ثــّم تقّدمــوا بهــا أمــام الجمهــور يف صــورة ورقــة مــن األوراق. وأغتنــم هــذه الفرصــة لتقديــم 

الشكر الخالص لجميع من رّشفونا مبشاركتهم القيمة وجعلوا هذا املؤمتر نجاحا كبريا. وهذا 

النجــاح تكــّون مــن جهــود مضاعفــة مــن املقّدمــن لــألوراق واملصّممــن للرامــج واملجّهزيــن 

للقاعــة واملنظّمــن للوثائــق املعنيــة مــن األســاتذة والباحثــن واملوظّفــن والطــاّب فالشــكر مــن 

أعــامق قلبــي مقــّدم إىل جميعهــم.

أدعو الله املّنان وأمتّنى أن يبقى هذا العمل نوًرا خالًدا يستنري به الشعب كلّهم.

الدكتور تاج الدين املّناين

رئيس قسم اللغة العربية

فراير 2019  جامعة كريال - الهند  

12  ل اااتسق



افتتاحية

بســم اللــه الرحمــن الرحيــم والحمــد للــه رّب العاملــن والصلــوة والســام عــى نبيــه األمــن وعــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن – أمــا بعــد،

فنافلــة القــول، أن لــكّل مؤمتــر مــن املؤمتــرات التــي ينظّمهــا قســم اللغــة العربيــة بجامعــة كــرياال 

أهميّة كرى. أما املؤمتر الوطني الذي عقد يف أكتوبر عام 2018 فهو الافت النتباه الجمهور 

عى واسع النطاق، ألنه ناقش موضوعا هاّما – أال هو – األدب الفلسطيني. وهذا األدب من 

الربة املقّدســة – فلســطن – زاخر بإســهاماته الفاخرة لألدب العريب العاملّي. وقد شــهدت 

هــذه البلــدة الطيّبــة بــاًء كبــريا وهــاكا عظيــام يف أيّامهــا املضطربــة. وهــي تبقــى كذلــك حتــى 

هذه اللحظة التي يرسم فيها قلمي هذه السطور. ومع اإلدراك التاّم لهذه الحقيقة املأساوية، 

اخرنــا للنقــاش الجــاّد “األدب الفلســطيني” الــذي تقــّدم تقّدمــا ســاميا وتطــّور تطــّورا كامــا عــر 

منتوجاتــه الرائعــة عــى أيــادي شــعرائه وكتابــه الطاهــرة.

وهذا الكتاب مجموعة من األوراق التي تّم تقدميها يف هذا املؤمتر الوطني. وأقول برصاحة، 

إّن هذا الكتاب يكشف الحجاب عن األدب العريب الفلسطيني، بحيث يعرّفنا شعراء فلسطن 

الكبــار مثــل محمــود درويــش وفــدوى طوقــان ويوســف النبهــاين وإبراهيــم طوقــان وعبــد الكريــم 

الكرمــي وســميح القاســم ومريــد الرغــويث وهــارون هاشــم رشــيد وكتابهــا مثــل غســان كنفــاين 

وســحر خليفــة وتتضمــن هــذه املجموعــة دراســات علميــة حــول األفــام الفلســطينية التــي تتنــاول 

قضيــة األّم.

11  امل�ؤمتر الدويل  الأدب العربي يف فل�سطني 
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مؤمترنــا الــدويل حــول العاقــات بــن الهنــد والواليــات 

العربيــة املتحــدة يف ســنة 2011م، وشــارك ســفريي 

العربيــة املتحــدة والهنــد يف هــذا املؤمتــر  الواليــات 

 Oommen) وناقــش مــع الوزيــر األعظــم بواليــة كــرياال

Chandy( فأعلن عن بدء الكونسليت اإلمارايت يف 

ترفانــدرام - عاصمــة كــرياال. أســامء املؤمتــرات الدوليــة 

التــي قــام بعقدهــا قســم اللغــة العربيــة منــذ بدايتــه:

املؤمتــر الــدويل األول حــول القــرآن الكريــم، أبريــل ( 1

/ مايــو 2010م

املؤمتــر الــدويل الثــاين حــول العاقــات الهنديــة ( 2

يوليــو 2011م باإلمارات العربية املتحــدة، 

املؤمتــر الــدويل الثالــث حــول الحديــث النبــوي ( 3

الريــف، فرايــر 2012م

املؤمتر الدويل الرابع حول الربيع العريب، أكتوبر ( 4

2013م

العربيــة ( 5 اللغــة  حــول  الخامــس  الــدويل  املؤمتــر 

، فرايــر 2015م بعــد 1970م  وآدابهــا 

القــرآن الكريــم، ( 6 الــدويل الســادس حــول  املؤمتــر 

أبريــل 2015م

املؤمتــر الــدويل الســابع حــول نشــأة وتطــور أدب ( 7

األطفــال يف اللغــة العربيــة، ينايــر 2016م

املؤمتــر الــدويل الثامــن حــول التعليــم واألخــاق ( 8

يف ضــوء رســائل النــور لســعيد النــوريس، فرايــر 

2016م

املؤمتر الدويل التاسع حول تعليم اللغة العربية ( 9

فرايــر  وتحديــات،  توقعــات  بغريهــا:  للناطقــن 

2017م

املؤمتر الدويل العارش حول مناهج تعليم اللغة ( 10

العربية، فراير 2018م

الرامــج ( 11 حــول  عــر  الحــادي  الــدويل  املؤمتــر 

التعليميــة املســتندة عــى القيــم ودورهــا يف بنــاء 

2019م الشــخصية، فرايــر 

وعــاوة عــى ذلــك قــد قــام قســم اللغــة العربيــة بعــدة 

نــدوات ومؤمتــرات وطنيــة منهــا:

تعليم اللغة العربية وأثره يف الهند، فراير 2006م( 1

العربيــة يف النــص الحديــث واملعــارص والســياق ( 2

1798 – 2007م، مــارس 2008م

“مــاذا ( 3 النــدوي  عــي  الحســن  اإلمــام أيب  كتــاب 

2016م نومــر  بانحطــاط املســلمن”،  العــامل  خــرس 

مســاهمة علــامء كــرياال يف الشــعر العــريب، أكتوبــر ( 4

2017م

مساهمة الهند يف األدب العريب، نوفمر 2017م ( 5

(التي قام بعقدها باحثو اللغة العربية(

األدب العريب بفلسطن، أكتوبر 2018م( 6

اللغة العربية و تحديات النهوض، ديسمر 2018م( 7

املؤمتــرات  لســائر  املؤمتــر  كتــاب  طبــع  تــم  وقــد 

الباحثــون والدراســون  يســتفيد منهــا  لــي  والنــدوات 

تســاعد  الفعاليــات  العربيــة. هــذه  اللغــة  والقــرّاء يف 

جامعــة كــرياال يف مبادراتهــا القيمــة لنــر هــذه اللغــة 

اللــه ســبحانه وتعــاىل أن  العــامل. وأدعــو  املباركــة يف 

يتقبــل منــا ومنكــم هــذا املســعي املبــارك. وأريــد أن 

أشكر كل من ساهم يف نجاح هذه الفعاليات املباركة 

يف نــر اللغــة العربيــة. تقبــل اللــه منــا هــذه األعــامل 

كعمــل صالــح وجعلــه اللــه لنــا كنــزا عظيــام يف ميــزان 

واللــه املســتعان. حســناتنا. 

لملصاد 
الدكتــور يس .ك . كريــم : املجتمــع اإلســامي وثقافتهــم ، ( 1

ص 28 (مليــامل(

الدكتور ويران محي الدين: الشعر العريب يف كرياال مبدأه ( 2

وتطوره، مكتبة عربنت، كاليكوت، 2003م.

السيد سليامن الندوي : املاحة العربية ، ص 43 (أردو(( 3

4 )www.keralauniversity.  - كــرياال  جامعــة  موقــع 

ac.in/history

5 )www.arabicku.in – موقع قسم اللغة العربية



5  امل�ؤمتر الدويل  الأدب العربي يف فل�سطني 

وخطابــة. وعــى مــدى عــر ســنوات ماضيــة، قــّدم هــذا 

عــال  عــى مســتوى  القيمــة  الجليلــة  القســم خدماتــه 

وعــى غــري مثــال ســابق ، وبالتــايل أمثــر جيــا جديــدا 

العلــامء املهــرة والخريجــن املتميزيــن. مــن 

كــام أســس القســم بإمكانياتــه املتواضعــة وبجهــود 

اســتثنائية مكتبــة خاصــة بــه عــام (2001م(، تضــم الكثــري 

مــن الكتــب واملراجــع والدوريــات والرســائل الجامعيــة 

والعمــل جــاري حاليــا ألرشــفتها وتوثيقهــا إلكرونيــا.

يف  املهمــة  األقســام  مــن  العربيــة  اللغــة  وقســم 

الجامعة، يهدف إىل تعزيز مهارات التواصل والسلوك 

األكادميي لدى الطاب، وذلك من خال تحفيزه عى 

التفكري والتلقي. ويقوم القسم بتدريس جميع املقررات 

من خال الركيز عى املهارات األكادميية للغة العربية 

التــي تقيــس حاجــات الطــاب عــى املســتوى الجامعي 

فهنــاك الركيــز عــى مهــارات القــراءة والكتابــة ومهــارات 

االســتامع واملحادثــة باالضافــه إىل الركيــز عــى تراكيــب 

اللغــة وقواعدهــا واألســلوب األكادميــي.

ونكتفــي هنــا باإلشــارة إىل خاصيــة محــددة متيــزت 

عــى  قيامهــا  وهــي  القســم،  هــذا  ىف  الدراســة  بهــا 

مــن  ســنة  كل  تختــص  بحيــث  “الشــهادات”  نظــام 

الســنوات األربــع بدراســة مجموعــة متكاملــة مــن مــواد 

التخصــص واملــواد املســاعدة التــي تهــدف إىل تكويــن 

ذهنيــة تاريخيــة لــدى الطالــب عــن حقبــة زمنيــة بعينهــا. 

فيلتحق الطالب بهذا القسم بعد أن ينتهي من مرحلة 

البكالوريا ثم ينتقل إىل دراسة املاجستري يف الفسلفة 

ثــم ينتهــي بدراســة الدكتــوراة.

ا رق ارلك

بــدأ القســم يف إصــدار هــذه املجلــة منــذ عــام 2010م 

عــن  الداخليــة فقــد توقفــت  الظــروف  لكــن بســبب   ،

اســتطاع  اللــه وكرمــه  لفــرة قصــرية، وبفضــل  اإلصــدار 

القســم مواصلــة إصــدار مجلــة محكمــة أكادمييــة نصــف 

ســنوية (الرقــم الــدويل: 2277 - 2839( تحمــل اســم 

’مجلــة كــرياال‘. وتقــوم املجلــة بنــر البحــوث األكادمييــة 

املحضــة يف شــهر ينايــر – وشــهر يوليــو (كانــون الثــاين - 

متــوز( باللغــة العربيــة واإلنجليزيــة.

ولقــد حظيــت املجلــة بالعديــد مــن رســائل الثنــاء 

والشــكر واالمتنــان عــن األعــامل املهمــة التــي تبذلهــا مــن 

إمثــار خطــط االرتقــاء. وكانــت هــذه بعــض ســطور مــن 

إحــدى تلــك الرســائل:

“لقــد رسرت بوجــود مثــل هــذه املجلــة يف جامعــة 

كــرياال بدولــة الهنــد، ومــا كنــت أظــن أن للعربيــة مكانــاً 

هنــاك، فأســأل اللــه تعــاىل أن يوفقكــم لخدمــة اإلســام 

واملسلمن من خالها، وآمل منكم االهتامم بالجانب 

الدعــوي املوجــه لغــري املســلمن، فــام أعظــم األجــر لــو 

أنشأتم لهذا الغرض مجلة أخرى متخصصة تنر بحوثا 

ودراســات وتجارب قيمة لدعاة نجحوا يف إدخال كثري 

مــن النــاس الديــن اإلســامي ! أذكركــم فقــط وأنتــم عــى 

علم با شــك مبا خلفه الدكتور عبد الرحمن الســميط 

مــن أثــر يف إفريقيــا، فقــد أســلم عــى يديــه أكــر مــن 11 

مليون شخص خال 3 عقود من الزمن، قضاها داعياً 

إىل اللــه، يجــوب الغابــات واألدغــال، ونعــم األثــر واللــه. 

فقــد رحــل وال زالــت أعاملــه شــاهدة عليــه .فهــا فتحتــم 

العلــم لإلطالــة عــى جانــب  بابــاً جديــداً يف مســرية 

أغفلــه املســلمون كثــريا، وهــو الدعــوة املتخصصــة يف 

آمــل أن يتحقــق مثــل  نــر اإلســام لغــري املســلمن؟ 

يســدد خطاكــم  أن  تعــاىل  اللــه  فأســأل  الحلــم،  هــذا 

وأن يوفقكــم ملــا فيــه خــري اإلســام واملســلمن” (عزيــز 

التمساين، مدونة الباشق اإلسامي للتعريف باإلسام(

للجدولت ولملؤمت لت

حــول  متتاليــة  دوليــة ووطنيــة  القســم مؤمتــرات  عقــد 

النــدوات  هــذه  أثــرت  قــد  املختلفــة.  املوضوعــات 

األكادميــي  املجــال  يف  عميقــا  تأثــريا  واملؤمتــرات 

والثقــايف والحضــاري والســيايس. أســس الكونســليت 

نــداء  لبّــى  حيــث  2016م  يف  برفانــدرام  اإلمــارايت 
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الخلفــاء. وإضافــة  والــوالة حتــى  العــامل  عــن طريقهــا 

إىل تلــك املســاجد، كان يتــم بنــاء املــدارس والتكايــا 

املختلفــة  األماكــن  أيضــا يف  والخانقــاوات  والرسايــا 

تعــد مصــادر للعلــوم  مــن املــدن والقــرى. وكل هــذه 

اإلســامية والعربيــة.

جاااق ارلك

رامــا  بــال  ترونــال  جــرا  رسي  الشــهري  امللــك  أســس 

 )Sri Chithira Thirunal Balarama Varma) ورمــا 

(Travancore( جامعــة  عــام 1937م  برووتانكــور يف 

التــي   )University of Travancore) ترووتانكــور 

بــورام  ترووانتا يف  كــرياال  بجامعــة  الحقــاً  ســميت 

(Thiruvananthapuram( عاصمــة كــرياال. وهــي أكــر 

أشــهر جامعــات  مــن  ليســت  كــرياال، وهــي  جامعــات 

الهنــد فحســب، بــل مــن أشــهر جامعــات العــامل أجمــع 

ملساهامتها ومجهوداتها القيمة يف مجال العلم الفني 

العلــوم العرصيــة. وتضــم هــذه  مــن  والعلمــي وغريهــا 

الحكوميــة والخاصــة.  الكليــات  مــن  العديــد  الجامعــة 

هــذا وقــد أُسســت جامعــة كاليكــوت عــى غرارهــا. كــام 

اهتمت هذه الجامعة بالعلوم القدمية والجديدة معاً.

برع للرفق للا مسق

يف  كــرياال  بجامعــة  العربيــة  اللغــة  قســم  أنــيء 

كــرياال بكارياواتــام.  2001/01/29م يف حــرم جامعــة 

وبــدأت الدراســة يف هــذا القســم يف العــام الــدرايس 

أتــاح لطــاب جامعــة كــرياال يف مرحلــة  2001م، وقــد 

املاجستري مجموعة من املقررات املتعلقة باملناهج 

الجديــدة. التدريــس  الحديثــة وطــرق 

برامــج املاجســتري يف  القســم يف تقديــم  بــدأ  ثــم 

الفلســفة يف عــام 2004م وذلــك مبســارات املناهــج 

وطرق التدريس العامة، ومناهج وطرق تدريس العلوم 

األدبية واللغوية. كام تم اعتامد برامج دكتوراه الفلسفة 

يف اللغــة وآدابهــا (اللغــة العربيــة( يف العــام 2001م.

األســتاذ  القســم  هــذا  عــى  اإلرشاف  تــوىل  وقــد 

ســنة  ويف  عليكــراه.  جامعــة  خريــج  عبيــد،  الدكتــور 

نــزار الديــن كأســتاذ  2005م عينــت الجامعــة الدكتــور 

مشارك. وهو الذي أسس املناهج الجديدة واألعامل 

األكادميية يف هذا القسم، ثم ما لبث أن توىل سيادته 

منصــب رئاســة القســم. وذاع صيــت هــذا القســم يف 

أنحــاء العــامل بجهــوده املميــزة وإســهاماته الكبــرية. وهــو 

الــذي نظــم مؤمتريــن كبرييــن عــى املســتوى الــدويل 

فضــا عــن عــدد كبــري مــن املؤمتــرات الصغــرية الدوليــة 

اللغــة  حــول  مشــهورة  دوليــة  نــدوة  وعقــد  والوطنيــة. 

 1 أبريــل-   29) أيــام  الكريــم  القــرآن  وعلــوم  والتفســري 

مايــو( عــام 2010م، ونظــم نــدوة دوليــة أخــرى مشــهورة 

النبــوي يف 14 - 18 فرايــر 2012م.  حــول الحديــث 

نــواة  فيــه  األدبيــة املقدمــة  األبحــاث  مثلــت  وعندئــذ 

بهــا قســم األدب فيــام  أوليــة ملنظومــة متكاملــة رســخ 

ســنويا  دوليــا  مؤمتــرا  نظــم  ثــم  القســم.  ألعــامل  بعــد 

بفضــل اللــه ســبحانه تعــاىل. ويف بعــض األوقــات عقــد 

القسم مؤمترين خال سنة واحدة. قد ناقش يف هذه 

املؤمتــرات موضوعــات مهمــة مختلفــة متعلقــة باللغــة 

العربيــة وآدابهــا ســيأيت بيانــه فيــام يــي.

الدراســة  الريــادة يف  القســم  لهــذا  تحقــق  ولقــد 

األدبيــة منــذ البدايــة؛ حيــث توفــر لــه نخبــة مــن أســاتذة 

األدب ومعلمي اللغة العربية واملرجمن داخل الهند 

يعملــون  القســم  هــذا  خريجــي  مــن  وكثــري  وخارجهــا. 

العربيــة  الــدول  الســعودية ويف  العربيــة  يف اململكــة 

األخــرى. ومــا زال ميــارس دوره الريــادي الــذي تشــهد لــه 

مخرجاته املتميزة يف القطاع األكادميي، ويف مختلف 

املؤسســات الثقافيــة ذات العاقــة.

نســتطيع أن نقــول إن قســم اللغــة العربيــة بـــ ’جامعــة 

كــرياال‘ يف واليــة كــرياال بجنــوب الهنــد، قــد قــام بنــر 

الناطقــن بغريهــا،  للطــاب  العربيــة وتقدميهــا  اللغــة 

اإلســامية  القضايــا  يف  العميقــة  املعــارف  ويعــزز 

كتابــة  اللغويــة  مهاراتهــم  تطويــر  عــن طريــق  والثقافيــة 
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الهنــد بلــد ذات حضــارة قدميــة. حيــث يقــر املؤرخــون 
قبــل امليــاد  مــا  الهنــد ميتــد إىل  تاريــخ حضــارة  بــإن 

بنحــو أربعــة آالف ســنة. وذلــك بنــاء عــى املعلومــات 

 (Harappa املستقاة من حفريات هاربا وموهنجادارو

(Mohanjodaro &. وإقليــم كــرياال الواقــع عــى طريــق 

البحر بالباد الخارجية – العربية والغربية – يف الشطر 

الغــريب تعرضــت لتأثــريات متتابعــة، لذلــك فــإن األديــان 

التــي ظهــرت يف خــارج الهنــد مثــل اليهوديــة والنرصانيــة 

الصــات  هــذه  طريــق  عــن  كــرياال  دخلــت  واإلســام 

البحريــة التــي كانــت التجــارة مــن أهــم أغــراض دخولهــا. 

إن تاريــخ الروابــط التجاريــة بــن كــريال والــرق يرجــع إىل 

عهــد ســليامن عليــه الســام (970 – 930 ق. م(. إذ 

مــن  العــاج والقــرد والطــاووس والصنــدل  كان يجلــب 

مينــاء أبوفــري وترشــيش املذكورتــن يف التــوراة. و يــرى 

املــؤرخ الكبــري الدكتــور “تاراتشــند” أن أوفــري هــي مينــاء 
بيفــور القريبــة مــن كاليكــوت.)1(

وقــد صــل اإلســام إىل كــرياال يف عهــد النبــي صــى 

اللــه عليــه وســلم ، وبــدأ ينتــر يف املناطــق الســاحلية 

الدكتور ويران محي الدين: الشــعر العريب يف كرياال مبدأه   1

وتطــوره، مكتبــة عربنــت، كاليكــوت، 2003م

بكــرياال بصــورة ضئيلــة.)2( وإن كان هنــاك خــاف عــى 

انتشــار اإلســام يف كــرياال يف ذلــك العهــد هــل كان 

بواســطة وفــود عربيــة جــاءت إىل املنطقــة أم بواســطة 

التــي كانــت قــد اســتوطنت كــرياال  الجاليــات العربيــة 

منــذ عهــد قديــم، وســارعت إىل الدخــول يف اإلســام 

حينــام علمــوا ببعثــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم؟ أم 

كان انتشــاره بســبب إســام أحــد ملــوك كــرياال الــذي 

ســافر إىل مكــة وهنــاك التقــى بالنبــّي صــى اللــه عليــه 

وســلم، ثــم قــام ببعــث جامعــة عربيــة إىل كــرياال للدعــوة 

اإلســامية؟

وتاريخ نشأة املدارس العربية يف كرياال قديم قدم 

بــن  إليهــا. فهنــاك صلــة وثيقــة  تاريــخ دخــول اإلســام 

مجيـــئ املســلمن إىل هــذه البقعــة ونشــأة املــدارس 

اإلســامية فيهــا، إذ كان مــن عــادة الفاتحــن املســلمن 

أن يبنوا مساجد ومدارس حيثام استقروا وأقاموا. وكام 

هــو معــروف يف التاريــخ اإلســامي أن هــذه املســاجد 

بــدور املــدارس والجامعــات واملكاتــب  تقــوم  كانــت 

اإلســامية يف أّول األمــر، حيــث تصــدر منهــا القــرارات 

السياســية وترســل مــن خالهــا الوفــود والجيــوش ويُعــن 

الدكتــور يس .ك . كريــم: املجتمــع اإلســامي وثقافتهــم ،   2
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