الشعر الفلسطيني في الجليل واملثلث بعد سنة 1948
معالم وعالمات على الطريق
أ.د فاروق مواسي
ت ..عمد ه ..ذه ال ..دراس ..ة إل ..ى وص ..ف امل ..عال ..م ع ..لى ط ..ري ..ق ال ..شعر الفلس ..طيني ل ..دى م ..ن
اص..طلحوا ع..ليهم ال..يوم )ع..رب  ،(48وت..بني م..دارج ن..شأت..ه ،وع..الق..ته ب..مجتمعهم ،وم..ا
الق ..ى ه ..ذا امل ..جتمع م ..ن ع ..نت وم ..عان ..اة ت ..حت ظ ..ل ال ..حكم الج ..دي ..د ،وك ..يف أن ال ..شعر
وثّ..ق ذل..ك .وه..ي ت..بني م..ناح..ي ه..ذا ال..شعر ودواع..يه ،واخ..تالف ال..توج..ه ف..يه ،وال ب..دع
ف.ي ذل.ك ،ف.ال.شعر – ك.ما ال ي.خفى -م.ن أك.ثر ال.فنون )األن.واع( األدب.ية ت.واص.الً م.ع
األحداث واستجابة لها.
إن.ها ع.الم.ات وم.فارق أك.ثر م.ن ك.ون.ها اس.تقصاء ف.ي ك.ل ج.زئ.ية ،ال.لهم إال م.وض.وع
.موذج.ا ،وذل.ك ألن.ه م.وض.وع م.فصلي
ً.
مج.زرة ك.فر ق.اس.م ،ف.قد ت.وق.فت ال.دراس.ة ع.ليه ن
في تاريخ بقاء العرب وصمودهم.
هي إضاءات كاشفة على هذا الشعر ودوره ،وهل هو ح ًقا شعر "مقاومة"؟
وه.ي إض.اءات ك.اش.فة ع.لى ح.ياة ه.ذا امل.جتمع اج.تماعً .يا وث.قافً .يا وس.ياسً .يا ،وك.ذل.ك
على أسماء الشعراء ومميزات برز فيها بعضهم1.
ث.م ب.ال.تال.ي ،أي.ن ال.شعر الفلس.طيني ف.ي ال.داخ.ل ال.يوم وب.عد م.ضي أك.ثر م.ن س.تة
عقود؟
*

*

*

ال ش ..ك أن ال ..شعر ال ..عرب ..ي ع ..ام ..ة ي ..عكس ب ..يئته ،وي ..صور واق ..عه ،ف ..يه وص ..ف ل ..لحياة
ال ..يوم ..ية االج ..تماع ..ية وال ..فكري ..ة .وف ..يه م ..تنفس ل ..ذوي اإلح ..ساس امل ..ره ..ف ،ي ..رددون
أق..واالً م..نها س..بق أن أل..فها ال..ساب..قون ،ف..يحفظ الس..لف ع..ن الخ..لف ،أو ي..ؤل..فون م..ا
استجد من خواطرهم ليعبروا عن أشجانهم وشجاهم ،فتتوارت أقوالهم األجيال.
م ..ن ه ..نا ،ف ..ال م ..راء أن رأي ..نا ال ..فالح الفلس ..طيني ي ..ردد ف ..ي ل ..هجته ال ..دارج ..ة وه ..و
ج ..ال ..س ،أو مس ..تلق ت ..حت زي ..تون ..ته ،أو واق. .فًا ب ..ني أت ..الم أرض ..ه أغ ..ان ..ي وأن ..اش ..يد
ت ..تواص ..ل وت ..تناغ ..م م ..ع م ..شاع ..رة وأح ..وال ..ه ،ف ..يعيش ال ..حال ..ة ال ..شعري ..ة ط ..ر ًب ..ا وح ..نانً ..ا
وذكرى.
ك.ذل.ك ك.ان ش.عراء ال.فصيحة يج.دون م.ن ينش.ر ل.هم ،ويس.تمع إل.يهم ،وي.ردد أق.وال.هم،

ف.مكان.ة ال.شاع.ر ف.ي امل.جتمع م.ا زال.ت م.رم.وق.ة ،ك.ما ك.ان.ت ف.ي ت.اري.خ األدب ال.عرب.ي
ك .. .له ،إذ ه .. .و ف .. .ي ط .. .ليعة امل .. .ثقفني ،وم .. .ن وج .. .وه امل .. .جتمع ،وخ .. .اص .. .ة ف .. .ي امل .. .دي .. .نة
الفلس ..طينية .وه ..كذا ،ف ..بد ًءا م ..ن م ..طال ..ع ال ..قرن العش ..ري ..ن ب ..رزت أس ..ماء ش ..عراء
م ..نهم :أب ..و اإلق ..بال ال ..يعقوب ..ي ) (1964 -1880وإس ..كندر ال ..خوري ال ..بيتجال ..ي
) (1973 -1890وس .. .ليمان ال .. .فاروق .. .ي ) (1958 -1882وب .. .ول .. .س ش .. .حادة
) (1943 -1882وص.. . .والً إل.. . .ى أب.. . .ي س.. . .لمى ) (1980 -1909وإب.. . .راه.. . .يم
ط.وق.ان )  (1941 -1905وع.بد ال.رح.يم مح.مود ) (1948 -1913وم.طلق ع.بد
ال.خال.ق ) (1937 -1910وب.ره.ان ال.دي.ن ال.عبوش.ي ) (1995 -1911وغ.يره.م
كثيرون.2
إذن ل.م ي.كن ال.شعر الفلس.طيني م.نقط ًعا ف.ي ف.ترة أو ظ.رف م.ا ،3ف.رغ.م األم.ية ال.تي
ش ..اع ..ت ف ..ي أع ..قاب ال ..حكم ال ..عثمان ..ي إال أن ..نا ك ..نا نج ..د ف ..ي ك ..ل ق ..ري ..ة أو م ..دي ..نة
فلس..طينية ش..عراء ل..م يح..ظوا ب..الشه..رة ال..كاف..ية ،فنج..د م..نهم م..ن ي..ردد ال..شعر ،4أو
ينظمه ،وقد يلقيه في هذه املناسبة أو تلك5.
ب ..ل ث ..مة ش ..عراء م ..خضرم ..ون واص ..لوا ال ..كتاب ..ة ف ..ي الج ..ليل وامل ..ثلث وامل ..دن امل ..ختلطة،
ف..قد ك..ان..وا ينش..رون ف..ي ص..حاف..ة ال..عال..م ال..عرب..ي ،وف..ي ال..صحاف..ة الفلس..طينية ق..بل
س.نة  ،1948ف.لم ي.نقطعوا ع.ن النش.ر ب.عده.ا س.وى ب.ضع س.نني -ه.ي ف.ترة ال.ترق.ب
ودراس ..ة امل ..وق ..ف إزاء م ..ا اس ..تجد م ..ن م ..آس ،ف ..إذا ب ..هم ي ..عودون إل ..ى النش ..ر وإل ..ى
( ،ح .. .نا
م .. .واص .. .لة م .. .سيرت .. .هم األدب .. .ية ،أذك .. .ر م .. .نهم ح .. .نا أب .. .و ح .. .نا )-1928
( ،ع ..صام ال ..عباس ..ي )  ،(1989 -1924ج ..ميل ل ..بيب
إب ..راه ..يم )-1927
ال ..خوري ) ،(1986 -1907م ..ؤي ..د إب ..راه ..يم ) ،(1987 -1910وأح ..مد ط ..اه ..ر
ي.. . . .ون.. . . .س ) ،(1994 -1911وح.. . . .بيب ق.. . . .هوج.. . . .ي ) ...(1986 -1931ف.. . . .هؤالء
ال ..شعراء وغ ..يره ..م ك ..ان ..وا ي ..بحثون ع ..ن وس ..يلة ينش ..رون ب ..ها م ..واده ..م ،فنش ..ر ب ..عضهم
ف ..ي ص ..حيفة الCCيوم ال ..حكوم ..ية ) ،(1968 -1948وف ..ي م ..جالت ت ..بشيري ..ة ،م ..نها
مج.. . .لة األخ CC Cبار ال CC Cكنسية ) (1957 -1926فـال CC Cرائ CC Cد )(1961 -1957
والسCالم والCخير ) (1948 -1937واإلخCاء ) (1954 -1952والCرابCطة
) 1960 -1944؟( وغ.. . . .يره.. . . .ا ،وص.. . . .درت ف.. . . .ي ال.. . . .ناص.. . . .رة مج.. . . .لة املCC C Cجتمع
) 1959 -1954ف ..ي م ..رح ..لتها األول ..ى ،ث ..م م ..ن  1996 -1979ف ..ي م ..رح ..لتها
ال..ثان..ية( ،ونش..رآخ..رون ف..ي ال..صحاف..ة ال..شيوع..ية ال..تي ك..ان..ت ت..صدر ف..ي ح..يفا ن..حو
( والج CCدي CCد )وق.. .د ص.. .درت أوالً م.. .لح ًقا ث.. .قاف . .يًا ل.. .صحيفة
االت CCحاد )-1944

االتCحاد ب..د ًءا م..ن س..نة  1951ح..تى اس..تقلت س..نة  1953وب..قيت ت..صدر ح..تى
س.نة  ، 1991ث.م ص.درت ب.عد ذل.ك ف.ي أع.داد م.تفرق.ة تح.مل االس.م ن.فسه( ،والCغد
) ،(1988 -1954وق.د ص.درت أع.داد ب.عده.ا ب.صورة غ.ير م.نتظمة( ،ث.م م.ا ل.بثت
أن ظه ..رت ص ..حيفة ح ..زب م ..بام ال ..يساري املCCرصCCاد ) ،1968 -1951ث ..م ع ..ادت
للصدور في أعداد متفرقة( ،ثم مجلتهم الفجر )6.(1962 -1958
ق ..لت أع ..اله إن ال ..شعر ي ..رت ..بط ب ..ال ..بيئة ،ف ..ال ..ظروف ال ..سياس ..ية واالج ..تماع ..ية ،وال ..حياة
اليومية تستلزم الكتابة املعبّرة ،وبذا يكون الشعر هو املقال ولسان الحال.
ه.كذا ع.اش ال.شعراء أس.وة ب.من ت.بقى ع.لى األرض  ،وه.م ن.حو  150000ن.سمة،
إذ شه ..دوا ن ..كبة األرض وال ..وط ..ن س ..نة  ،1948وع ..اي ..نوا ب ..صورة أو ب ..أخ ..رى ح ..كاي ..ة
التش ..ري ..د وال ..تهجير القس ..ري ،وه ..دم ال ..قرى ،وع ..اص ..روا م ..أس ..اة ال ..الج ..ئني ،وض ..ياع
األرض ،وخ..ضعوا ل..لحكم ال..عسكري ال..ذي ق..يد ح..ري..تهم ،وراق..ب تح..رك..ات..هم ،وأم..لى
ع.ليهم أح.كا ً.م.ا وق.وان.ني ج.ائ.رة تس.لب م.نهم أرض.هم وك.رام.تهم ،وط.بقت ع.ليهم أن.ظمة
ال.دف.اع -ح.ال.ة ال.طوارئ 1945 -ال.تي ش.رع.ها االن.تداب ال.بري.طان.ي ،ف.عان.وا م.ن
م ..مارس ..ات االض ..طهاد ،ح ..يث ُح.. .ظر ع ..لى ال ..عرب ال ..تنظيم ال ..سياس ..ي -ك ..ما ه ..و
الشأن مع "جماعة األرض" ،إذ قيدوا حرية التعبير لديها وراقبوا منشوراتها.7
ك.. .ان.. .ت االع.. .تقاالت وأح.. .يانً.. .ا ال.. .نفي واإلج.. .الء حس.. .ب رغ.. .بات ال.. .حكام وأه.. .وائ.. .هم،
.وج.هة ،وه.ي ت.بتدع ل ّ
.عسفي ت.قوم ب.ه
وب.ال.طري.قة ال.تي ي.رت.أون.ها ،ف.امل.حاك.م م َّ .
.كل ع.مل ت ّ
"ق.ان.ون.ية" م.ا ت.برر ب.ها م.ا ت.عسفها وب.طشها .وه.ا ه.ي الس.لطة الج.دي.دة ق.د ج.علت
ج ..ر،
ل ..غتهم ال ..عرب ..ية ل ..غة ث ..ان ..وي ..ة ،وم ..ن أرب ..اب ه ..ذه ال ..لغة وأدب ..ائ ..ها م ..ن ه ..اج ..ر أو ُه ِّ .
ف.نشأت ال.قطيعة ب.ني األه.ل ف.ي م.واق.عهم امل.ختلفة ،ول.م ي.بق ت.حت ال.حكم الج.دي.د إال
قلة قليلة من املثقفني واملتعلمني8.
ه.ذا م.ن ج.هة ،وم.ن ج.هة أخ.رى أخ.ذت امل.ناب.ر امل.ختلفة تح.ظى بح.ري.ة م.تاح.ة نس.بيًا
ت..حت ه..ذا ال..حكم الج..دي..د ،وذل..ك ض..من دي..موق..راط..ية ش..كلية م..عمول ب..ها ب..صورة أو
ب ..أخ ..رى ،ه ..ي دي ..موق ..راط ..ية أع ..دت وف ..ق ق ..وان ..ني خ ..دم ..ت امل ..واط ..نني ال ..يهود ،ف ..ان ..تفع
امل..واط..ن ال..عرب..ي م..نها ب..صورة ج..زئ..ية وان..تقائ..ية ،ف..أخ..ذ ال..شاع..ر ال..عرب..ي ي..عبر ع..ن
غ.ضبه ،ف.تفسح ال.رق.اب.ة ال.عسكري.ة ل.ه أن ينش.ر ك.تاب.ته ،وآنً.ا ك.ان.ت ت.رف.ض أو تش.طب
املادة9.
ث ..مة ت ..غييرات وت ..طورات ح ..دث ..ت ف ..ي امل ..جتمع ال ..عرب ..ي ف ..ي ال ..داخ ..ل ،خ ..اص ..ة ف ..ي
املس ..توى االج ..تماع ..ي :ت ..حول امل ..جتمع ال ..فالح ..ي إل ..ى م ..جتمع ي ..عمل ف ..ي امل ..دي ..نة
ال ..يهودي ..ة ال ..قري ..بة ،ت ..طورت ال ..قري ..ة ف ..ي ع ..مران ..ها وف ..ي ت ..زوي ..ده ..ا ب ..امل ..اء والكه ..رب ..اء،

وط.رأت ت.غييرات ف.ي م.كان.ة امل.رأة وال.قوان.ني ال.تي ت.رع.ى ح.قوق.ها ،ال.عام.ل ف.ي امل.دي.نة
وح.قوق.ه ال.نقاب.ية ،وك.ذل.ك ت.غيرات ف.ي م.فاه.يم ال.دي.ن ،ص.راع األج.يال ،ت.حسن ظ.روف
املعيشة عامة.
أم ..ا ع ..لى املس ..توى ال ..سياس ..ي ف ..قد ك ..ان ..ت ه ..ناك م ..سائ ..ل م ..ثارة -ال ..حفاظ ع ..لى
األرض ،ال.. .بحث ع.. .ن ه.. .وي.. .ة ،ال.. .حياة م.. .ع ال.. .شعب اآلخ.. .ر وم.. .عايش.. .تهم اق.. .تصاد ًي.. .ا،
نش.. .دان امل.. .ساواة ،االن.. .ضواء ف.. .ي أح.. .زاب س.. .ياس.. .ية س.. .واء ص.. .هيون.. .ية أو ع.. .رب.. .ية –
بمختلف االتجاهات10.
إذن ه.ي وض.عية اس.تجدت ع.لى ال.عرب ف.ي الج.ليل وامل.ثلث وب.دو ال.نقب وع.رب امل.دن
.عرف ..ون
امل ..ختلطة ،ف ..كان ..ت امل ..فارق ..ة ح ..تى ف ..ي تح ..دي ..د اس ..م ل ..هم ،ح ..يث ك ..ان ..وا أوالً ي ّ .
أنفسهم بأنهم )عرب إسرائيل(11.
ك.ان م.ن ال.طبيعي أن نج.د ب.ينهم م.ن ي.عاي.ش ه.ذا ال.واق.ع الج.دي.د ،وي.مال.ئه ،ب.ل ك.ان
ه ..ناك م ..ن ي ..تواط ..أ م ..عه ،وم ..ن ج ..هة أخ ..رى ك ..ان م ..نهم م ..ن ي ..رف ..ض ال ..حكم الج ..دي ..د
بالكلمة ،وباالنضواء في األحزاب التي تتيح منافذ للقول.
ف ..ي م ..ثل ه ..ذه األج ..واء امل ..تضارب ..ة ت ..علم الفلس ..طيني ت ..حت ظ ..ل ال ..حكم الج ..دي ..د أن
ي ..كون ع ..صامً . .يا ،أن ي ..بني ن ..فسه ،وي ..عزز م ..كان ..ة أس ..رت ..ه ،وأن "ي ..قتنص" ح ..قوق ..ه،
وي.جاري امل.جتمع الج.دي.د ال.ذي ي.ميل ف.ي ت.وج.هات.ه ن.حو ال.حضارة ال.غرب.ية ،ب.كل م.ا
فيها من تيسير سبل الحياة.
ه.كذا وج.دن.ا ال.شعر ي.ختلف ت.ب ًعا ل.لشعراء وم.دى ق.اب.ليتهم الت.خاذ م.وق.ف ،ف.منهم م.ن
ع ..مد إل ..ى ال ..شعر ال ..غزل ..ي ،وال ..شعر ال ..ذات ..ي وش ..عر امل ..ناس ..بات وامل ..راث ..ي ،ف ..ال يج ..رؤ
ع ..لى نش ..ر م ..ادة ت ..قارع امل ..حتل؛ ول ..كن م ..نهم م ..ن وج ..دن ..اه ف ..ي م ..عارك ال ..دف ..اع ع ..ن
.عرا ف ..ي وص ..ف م ..آس ..ي ال ..الج ..ئني ف ..ي
األرض وال ..ذود ع ..ن امل ..سكن ،ح ..يث نج ..د ش ً .
وط ..نهم وف ..ي الش ..تات ،وم ..عارض ..ة ال ..حكم ال ..عسكري ،والسخ ..ري ..ة م ..ن ع ..مالئ ..ه -م ..ن
ب.عض امل.خات.ير أو م.ن امل.وظ.فني ال.ذي.ن ع.ينتهم الس.لطة )الش.ني ب.يت= خ.دم.ة األم.ن(
دون أية كفاية أو مؤهالت.
م.ن ال.ضروري أو ً
ال أن أس.تعرض ب.داي.ات النش.ر ف.ي ال.شعر املح.لي ،12ل.نرى ك.يف
ان.عكس ذل.ك ع.لى أرض ال.واق.ع ،وال ب.د ف.ي س.بيل ذل.ك م.ن ت.صفح أول دي.وان ص.در
في البالد في الحكم الجديد13.
إن.. .ه دي.. .وان ورد وق CCتاد ل.. .لشاع.. .ر ج.. .ورج ن.. .جيب خ.. .ليل ) ،(2001 -1932وق.. .د
صدر هذا الكتاب سنة ) 1953مطبعة الحكيم -الناصرة(.
ن.ظرة إل.ى م.حتوي.ات ه.ذا ال.كتاب ف.إن.نا نج.د ه.ذا امل.وق.ف امل.تردد امل.تهيب ،ف.قد ج.عل

ال.شاع.ر دي.وان.ه ف.ي أرب.عة أب.واب :ال.باب األول ف.ي ال.غزل ،وك.ان ال.باب ال.ثان.ي )م.ن
سح ..ر ال ..وط ..ن( ،وق ..صائ ..ده :وق ..فة ع ..لى ب ..حيرة ط ..بري ..ة ،ث ..لوج ص ..فد ،ح ..يفا ،مل ..حة ع ..ن
الناصرة ،تل أبيب الفتاة ،جبل الكرمل األشم ،رحلة في الربيع.
نج.د ال.شاع.ر ه.نا وب.عد خ.مس س.نوات م.ن ال.حكم الج.دي.د ح ِ.ذ ًرا م.ن م.جاب.هة امل.حتل،
.علما ي ..خشى س ..يف ال ..فصل ،ف ..هو ي ..كتفي ب ..إع ..الن ح ..به ل ..بالده ،وه ..ذا
وذل ..ك ل ..كون ..ه م ً .
أقصى ما عبّر عنه في هذا الديوان:
إن ربي بكل حسن حباها14
ذي بالدي وما أعز بالدي
ك..ما ي..صف ت..ل أب..يب ال..تي ب..نيت ب..عد خ..مسني س..نة م..ن ق..يام ال..دول..ة ،ف..إذا ه..ي ق..مة
.ورا وح ..ياة ،ك ..ما ي ..صف ح ..يفا ب ..أن ..ها تح ..مل ج ..ماالً س ..اح .ً .را
ال ..حضارة ،وه ..ي ت ..شع ن ً .
ب.اه ً.را ،ب.ل ي.قول م.ا ي.قول ،وك.أن ح.يفا ل.م ت.قع ف.يها ال.واق.عة ،ول.عل ه.ناك م.ن ي.شفع
ل ..ه ال ..يوم ف ..ي ال ..تأوي ..ل ،ف ..يرى أن خ ..طاب ..ه املس ..تقبلي ب ..دا وك ..أن ..ه ت ..عبير ع ..ما ج ..رى
وحدث:
مر الحقوب والحق األزمان
ما حل حيف فيك يا حيفا على
وأمنت شر غوائل الحدثان15
عوابسا
ووقيت من وقع الخطوب
ً
ف.ي ال.باب ال.ثال.ث ي.صف ال.شاع.ر ال.طبقة ال.عام.لة وي.كتب ع.ن أول أي.ار  ،وع.ن ت.عليم
ال..فتاة ،وع..ن ال..علم وض..رورة األخ..ذ ب..ه ،وت..بقى ب..عض امل..راث..ي ،وامل..واع..ظ ال..تي ي..دع..و
لها الشاعر16.
ث.م إن ع.يسى ل.وب.ان.ي ) (1999 -1932أص.در ف.ي ال.سنة ال.تال.ية  1954وع.ن
ن..فس امل..طبعة )ال..حكيم( مج..موع..ته أحCالم حCائCر ،ف..كان..ت ال..قصائ..د ك..لها روم..ان..تية
م .. .حضة ،ف .. .من ال .. .قصائ .. .د "ح .. .يرة"" ،ش .. .كوى"" ،م .. .عبد ال .. .ذك .. .ري .. .ات""اس .. .كتي ي .. .ا
ن.فس"...إل.خ ،ول.م أج.د أي ن.ص ف.يه ن.فَس م.عارض ،أو ع.لى األق.ل ي.عبّر ب.صورة أو
بأخرى عما يجري من أحداث17.

مجزرة كفر قاسم والتعبير

املجابه18:

إن ق ..صائ ..د ك ..فر ق ..اس ..م ال ..تي ل ..م ت ..نقطع ب ..عد وق ..وع ال ..كارث ..ة ي ..وم 29/10/1956
ه.ي م.ن أك.ثر "امل.وت.يفات" امل.ترد ّدة ف.ي ال.شعر الفلس.طينيّ .ول.عل ّالس.بب األ ّول ف.ي
ب.روز امل.وض.وع ُيْ .عزى إل.ى إح.ساس ال.شعراء ب.أ ّن ه.ذا ال.قتل الج.ماع.ي ال.ذي ح.دث
في كفر قاسم له داللة تختلف عن داللة القتل الفردي الذي قد يحدث هنا وهناك:

أوالً :ألنّ ..ه ي ..ذك ..ر ال ..شاع ..ر ب ..مصير أب ..ناء ش ..عبه ال ..ذي ..ن تش .ّ .ردوا بج ..ماع ..ات ..هم أو ُق..تلوا
بمئاتـهم.
.حس م.ن وراء ه.ذا الح.دث أن.ه ي.واج.ه ك.راه.ية وح.ق ًدا ،ي.نصباّن
ث.ان.يًا :ألن ال.شاع.ر ي ّ
ع..ليه وع..لى أب..ناء ش..عبه .ف..ال..شاع..ر أخ..ذ ي..رى أ ّن ع..ليه واج.بًا وم..سؤولّ .ية ،إذ ع..ليه أنُ
يح . .ذّر األه .. .ل خ .. .وفً .. .ا م .. .ن م .. .صير آخ .. .ر م .. .شاب .. .ه ،وع .. .ليه أن ي .. .نازع ال .. .عدوان  ...وال
يستسلم.
.وي ن..ف ًيا ل..لمواط..نة ال..تي ي..حاول ال..عرب .يّ
ث ّ .م إ ّن ال..شاع..ر وج..د ف..ي ه..ذا الس..لوك ال..دمّ .
ف ..ي إس ..رائ ..يل أن ي ..عمد إل ..يها ح ..فاظً ..ا ع ..لى ل ..قمه ع ..يشه ،وأم. .الً ب ..بناء مس ..تقبل ل ..ه
وألب ..نائ ..ه؛ فه ..ذه الج ..ري ..مة ال ..تي وق ..عت ي ..وم اب ..تداء ال ..هجوم ع ..لى ب ..ور س ..عيد ج ..علت
الشاعر يرى بصورة أو بأخرى أّنه "رهينة" وليس مواطنًا ح ًقّا.
.ورا
م ..ن ه ..نا ان ..طلق ال ..صوت ال .
ّ
.شعري يج ..لجل م ..دو ًي ..ا – ت ..ارة ب ..اس ..م مس ..تعار ،وط ً .
ب.. .اس.. .م ص.. .ري.. .ح .وك.. .ان للمه.. .رج.. .ان.. .ات ال.. .سياس . .يّة أث.. .ر واض.. .ح ل.. .لتحفيز ع.. .لى ت.. .ناول
امل..وض..وع .ول..لحقّ  ،ف..إن ال..صحاف..ة ال..شيوع.يّة أف..سحت ص..دره..ا ل..ألص..وات امل..ناه..ضة
ل.لغطرس.ة ال.عسكريّ.ة ول.لحكم ال.عسكريّ -ال.ذي ك.ان ي.جثم ع.لى ص.دور ال.عرب خ.الل
سنني طوال ،ومنذ قيام الدولة.
ك..ان..ت ال..قصيدة األول..ى ال..تي نش..رت ف..ي أع..قاب املج..زرة" :م..ن وح..ي ك..فر ق..اس..م "
للشاعر أ.ش ،19.وقد تر ّكزت على البعد اإلنسانيّ؛ لثير عاطفة املتلقي.
ثم نشرت مج ّلة الجديد ،في عدد يناير  1957قصيدتني ،تتناوالن
األول..ى ق..صيدة ع..موديّ..ة ب..عنوان "ب..ور س..عيد وك..فر ق..اس..م :ال..دم ال..عاط..ر وال..حصاد
األحمر" بتوقيع الشاعر ابن زيدون – الناصرة ،وهي قصيدة رافضة متح ّدية.
املوضوع20:

أم ..ا ال ..قصيدة ال ..ثان ..ية ،ف ..هي ل ..توف ..يق زيّ ..اد ) (1995 -1929ب ..عنوان "ح ..صاد
الج ..ماج ..م" وه ..ي م ..ن ال ..شعر الح .ّ .ر ،وق ..د زخ ..رت ال ..قصيدة م ..نذ ال ..بدء ب ..مثل ه ..ذه
الجرأة املتح ّدية التي عهدناها فيما بعد في قصائد زياّد األخرى:
أال هل أتاك حديث املالحم
وذبح األناسيّ ذبح البهائم
تسمى
وقصة شعب
ّ
ّ
"حصاد الجماجم"

ومسرحها قرية
اسمها
كفر قاسم
توجسه وقلقه خوفًا من الترحيل الذي أشرت إليه:
ث ّم يظهر الشاعر ّ
يقول الدع ّيون الغاصبون
بأنا أقلية سوف تُجلى
وأنّا سنفنى اضطها ًدا وذالً
ولكن ....أق ّليّه نحن؟
كالّ ومليون كالّ!
ل.قد سج ّ.ل ز ّي.اد ف.ي ه.ذه ال.قصيدة م.وق.فًا م.تميزًا ب.صالب.ته ،وب ّ.ني م.خاوف.ه ال.تي ك.ان.ت
سببًا في صرخته ونضاله العنيد.
.اوي ف..ي ح..ياة
ك..ان ال..شاع..ر الفلس..طيني وه..و ي..تناول الح..دث واع ً .يا ال..عنصر امل..أسّ .
اإلن.سان الفلس.طينيّ .إنّ.ه ي.رى ع.لى رؤوس األش.هاد ح.لقة م.ن س.لسلة ،مشهً .دا م.ن
مس.لسل ،ف.قد ّ.م.رت ث.مان.ي س.نني ع.لى ه.ذه اله.زّة ال.تي أص.اب.ت ك.يان.ه ووج.وده .وق.د
.اص..ة ب..عد ه..ذه ال..فعلة الج..دي..ة ال..تي
ت..ع ّلم أن ال أم..ان وال اط..مئنان ع..لى مس..تقبله ،خ. . ّ .
ال يستطيع أحد تبريرها21.
إ ّن ق.صيدة "ك.فر ق.اس.م" ،س.واء ك.ان.ت م.واك.بة للح.دث أم ت.ال.ية ل.ه ،ك.ان.ت ت.رت.كز ع.لى
أك ..ثر م ..ن م ..حور أو ع ..صب ك ..ال ..قوم .يّ أو ال ..وط ..ني أو امل ..ارك ..سيّ أو اإلن ..سان .يّ أو
املتماثل مع الطبيعة22.
ارتكازات محورية في قصائد كفر قاسم:
إ ّن امل ..حور ال ..قوم .يّ ه ..و ال ..غال ..ب ع ..لى ال ..قصائ ..د ،والس ..بب ال ..رئ ..يسي ه ..و ت ..نام ..ي
.دوي ،وذل.ك بس.بب ال.دع.وة ال.ناص.ريّ .ة ،وبس.بب م.ا ك.ان.ت ت.غذّي.ه
ال.شعور ال.قوم.يّ وال.وح ّ
ب ..عض وس ..ائ ..ل اإلع ..الم ال ..عرب ..ية ال ..تي ظ .ّ .ل امل ..واط ..ن ال ..عرب .يّ ف ..ي إس ..رائ ..يل يس ..تمع
إليها ،ويتابعها سرا وجهرا23.
ً
ً
ثّ .م إ ّن "ال.هجوم ال.ثالث.يّ" ع.لى ب.ور س.عيد ق.د ب.دأ ف.ي  29/10/1956وه.و ن.فس
ال.يوم ال.ذي وق.عت ف.يه املج.زرة .م.ن ه.نا ج.اء ه.ذا ال.رب.ط ،ف.ال.شاع.ر ي.نتمي إل.ى ش.عبه

.حس ف.ي ق.رارة ن.فسه أ ّن ال.نصر ال بّ .د آت .وع.ليه  ،ف.لو
ال.ذي ي.ص ّد ال.عدوان ،وه.و ي ّ
.رت إل.يها أع.اله " ب.ور س.عيد وك.فر ق.اس.م –
ط.ال.عنا ق.صيدة " اب.ن زي.دون" ال.تي أش ُ
ال..دم ال..عاط..ر وال..حصاد األح..مر"  ،ل..وج..دن..ا ه..ذا ال..رب..ط ب..ني امل..وق..عني أو ال..عدوان..ني؛
ف ..ال ..شاع ..ر ،ب ..عد أن ي ..قف وه ..و يش ّ .د أزر أب ..ناء ب ..ور س ..عيد وث ..بات ..هم ،ي ..عود إل ..ى ك ..فر
قاسم وهو يخاطب املعتدي نفسه
حصدتم فيا للحصاد الرهيب * ويا للدم املهرق الطاهر
.................................................
كل ما * زرعتم من العمل الكافر 24
روي ًدا فلم تحصدوا ّ
أ ّم ..ا امل ..حور ال ..وط ..نيّ ف ..قد ت ..ناول ..ته ال ..قصائ ..د م ..ن غ ..ير إش ..ارة واض ..حة إل ..ى أ ّن ه ..ذا
ال.. .وط.. .ن ه.. .و فلس.. .طني ،وأ ّن ال.. .عرب . .يّ ف.. .يه ه.. .و فلس.. .طينيّ ،ل.. .كن ه.. .ذا ال ي.. .حول دون
انتمائه لوطنه ومعاناته .يقول زيّاد:
لنا وطن أثخنته الجراح
ور ّوع طيره ذات صباح
كسيرا مهيض الجناح
وصار
ً
لنا وطن راسف في القيود
تشرد عبر الحدود
وشعب
ّ
ولكن سنمضي بعزم شديد
لنرجع ح ًقّا أبى أن يبيد
املتش.بث ب.ح ّقه
ّ. .
.موذج.ا ل.لشاع.ر
ً.
ب.مثل ه.ذا ال.واق.ع وه.ذا ال.عزم ظ ّ.ل ص.وت ت.وف.يق زي.ا ّد ن
وامل..ناف..ح ع..ن أرض..ه .إنّ..ه ووط..نه ص..نوان م..تالزم..ان وم..تالح..مان ..... .وث.ّ .مة عش..رات
.اص.ة ب.عد أن أخ.ذ اس.م
.تبني ف.يها م.ثل ه.ذه ال.روح ال.وط.ن ّية  ،خ ّ . . .
ال.قصائ.د األخ.رى25ت ّ
اسما ومعنًى.
"فلسطني" يتر ّدد في قصائدهم
ً
ث ّ.مة م.حور م.ارك.سيّ أو واق.عيّ اش.تراك.يّ ،ف.يه ث.قة وت.فاؤل أو رؤي.ة ال.ضوء ف.ي ن.هاي.ة
ال.. .نفق امل.. .ظلم .إن.. .ه ش.. .عر ال ي.. .عتمد ع.. .لى ال.. .بكاء وال.. .ندب ب.. .قدر م.. .ا ي.. .ؤم.. .ن ب.. .حتميّة
ال..خالص أو ال..نصر .وال..شاع..ر ال..شيوع .يّ ك..ان ي..درك أن..ه ب..االتّ..حاد وت..ضاف..ر ال..قوى
املضطهدة يمكن أن يزول الظلم والظالم ،يقول زيّاد:

أخي
إ ّن في األفق صوتًا يمور
هتاف الضحايا يشقّ القبور
هتاف يهزّ الفضاء الكبير
هو الشعب يذبحه املجرمون
أال اّتحدوا أيّها الكادحون
أال اتّحدوا أّيها املخلصون
وضموا الصفوف ّ
وشدوا العزائم
ّ
مل َ ْحو نظام على الظلم قائـم
نظام الخنا والدماء )؟( والجرائم
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.ؤس.س
ف.اتّ.حاد ال.ضعفاء امل.ظلوم.ني ه.و ال.ذي يحّ .د م.ن غ.طرس.ة ال.حاك.م وم.ن ن.ظام.ه امل َّ. .
على البطش وحتّى سفك الدماء.
أ ّم.ا امل.حور اإلن.سان.يّ  ،ف.قد ت.مثل أو ً
ال ف.ي ه.ذا ال.بعد ع.ن ال.عنصر ّي.ة أو ال.شوف.ين ّية ؛
.نصرا 27.ولّ .
.عل الس..بب ال..رئ..يس ف..ي ذل..ك
.ليهودي دي .نًا وع.
.وج..ه ل.
أي خ..طاب م.َّ .
ّ
ف..لم ن..ر ّ
ً
أ ّن ه.. .ناك أص.. .واتً.. .ا ي.. .هوديّ.. .ة ي.. .ساريّ.. .ة ك.. .ان.. .ت – وم.. .نذ اللح.. .ظة األول.. .ى – ض ّ . .د ه.. .ذه
.توج.. .ه ال .. .دي .. .نيّ
ال .. .سياس .. .ة وم . .نُت َ ِهجِيها؛ ف .. .من ال .. .طبيعيّ إذن أن ن .. .عدم م .. .ثل ه .. .ذا ال .ّ . .
امل ..باش ..ر .ون ..حن ال نج ..د ف ..ي عش ..رات ال ..قصائ ..د ال ..تي ُ.ك ..تبت ف ..ي ه ..ذا امل ..وض ..وع أو
نُ ِ
النص.
ش َرت خطابًا دينيّا هو محور
ّ
ه ..ناك م ..ن ي ..رى أن ق ..صيدة ك ..فر ق ..اس ..م ت ..رت ..كز ع ..لى وص ..ف ال ..طبيعة .ي ..قول رج ..اء
الن ّقاش وهو يتناول شعر محمود درويش ):(2008 -1941
"ل ..قد ت ..عاط ..فت ه ..ذه ال ..طبيعة م ..ع اإلن ..سان ،واش ..ترك ..ت ف ..ي ح ..زن ..ه وأس ..اه وغ ..ضبه؛
ف.ال.طبيعة ل.م ت.عد ودي.عة ،ك.ما ك.ان.ت ،ل.م ت.عد س.عيدة راض.ية ،ب.ل ق.د تس ّ.رب إل.يها م.ا
وصبَ َغتْها جرا ُح الشهداء بلون الدم:
أصاب اإلنسان من ألم َ
دائما خضراء
غابة الزيتون كانت
ً
كانت يا حبيبي
إ ّن خمسني ضح ّيــه
جعلتها في الغروب
بركة حمراء خمسني ضحيه28
ّ

ف ..ال ..قري ..ة ف ..ي ق ..صيدة دروي ..ش "تح ..لم ب ..ال ..قمح" و "أزه ..ار ال ..بنفسج" ،وق ..لب ال ..شاع ..ر
.مرا"  ،ت ..عاب ..ير
ك ..ان م .ّ .رة "ع ..صفورة زرق ..اء"  ،ث ّ .م "وج ..دوا ف ..ي ص ..دره ق ..ندي ..ل ورد وق ً .
ويتحرك بها.
يحركها
مستقاة من عالم الطبيعة،
ّ
ّ
وق ..راءة ل ..لمقطوع ..ة ال ..ثان ..ية ف ..ي ق ..صيدة دروي ..ش ت ..كشف ل ..نا ال ..طبيعة وق ..د س ّ
خ..ره ..ا
الشاعر للتعبير عن شجنه وأساه.
.بر ًرا ل.ذك.ر ال.تفاص.يل ك.اس.م امل.كان )امل.زل.قان ،
وك.ان ال.وص.ف ال.واق.عيّ ال.تسجيليّ م ّ
ال ..غلماي ..ة( أو أس ..ماء م ..رت ..كبي املج ..زرة ،فش ..دم ..ي ق ..ائ ..د ال ..كتيبة ال ..ذي أص ..در األم ..ر
ب..ال..قتل ك..ان م..حور اه..تمام ال..قصائ..د؛ أوالً بس..بب ق..يام..ه ب..ال..عمل اإلج..رام .يّ ،وث..ان .يًا
ه.ان
بس.بب م.حاك.مته ال.تي ُغ.ّ .رم ع.لى إث.ره.ا ب.قرش واح.د؛ وم.ثل :ش.دم.ي م.ال.نكي ود ّ.
املتورطني بالحادثة.
وتسور ...........من
ّ
وإذا ك.ان م.عظم ال.شعراء ق.د أش.اروا إل.ى ال.قتلة م.ن ق.بيل ت.جسيد ال.صورة و إب.راز
( ي ..عتبر أ ّن ه ..ؤالء
ال ..فعل وتح ..ميلهم امل ..سؤول. .يّة ،ف ..إن ح. .نّا أب ..و ح. .نّا )-1928
ال ..قتلة مج .ّ .رد أص ..اب ..ع أو أدوات ؛ ف ..ال ..سياس ..ة ال ..رس ..ميّة ه ..ي امل ..سؤول ..ة األول ..ى ع ..ن
الجريمة .ومن املفارقة أنّها تقيم لجنة تحقيق وتطالب بالعدالة:
وتخطّر السفاح في برد العدالة والصالح
صاد أ ّما سيّد الحقل املباح
قد حاكموا ُ
الح ّ
ما زال يستوفي الحصاد ودأبه شحذ السالح29
األداء ومبنى القصائد حول املجزرة:
ورب.ما ي.كون ذل.ك بس.بب ط.بيعة
غ.لب ال.نفس ال.قصصيّ ع.لى ق.صائ.د "ك.فر ق.اس.م"ّ ،
الح.دث ال.تي تس.تلزم ب.ال.ضرورة ح.كاي.ة _ ح.كاي.ة ت.نبض ف.يها رؤي.ا وت.شعّ ب.موق.ف؛
.ت ل..وح..ات ش..عر ّي..ة،
ف..في ق..صيدة مح..مود دروي..ش "أزه..ار ال..دم" ال..تي ج..اءت ف..ي سّ .
وج.دن.ا ال.طاب.ع ال.حكائ.يّ ،خ.اصّ .ة ف.ي ال.لوح.تني ال.راب.عة وال.خام.سة )ال.قتيل رق.م ، 18
ال ..قتيل رق ..م  48وال ..عنوان ..ان أص .الً ي ..وح ..يان ب ..أ ّن ث ..م ّة م ..ا س ..يقول ..ه أو ي ..روي ..ه ال ..شاع ..ر
عنهما( .
لنقرأ من اللوحة الخامسة – " القتيل رقم ": 48
وجدوا في صدره قنديل ورد وقمر
وهو ملقىً ميتًا فوق حجر
وجدوا في جيبه بعض قروش

وجدوا علبة كبريت وتصريح سفر
ّ
الغض نقوش
على ساعده
...................................
...................................
ّقبلته أ ّمه
وبكت عا ًما عليه
بعد عام نبت العوسج في عينيه
واشت ّد الظالم
عندما شب ّ أخوه
ومضى يبحث عن شغل بأسواق املدينه
حبسوه
لم يكن يحمل تصريح سفر
إنّه يحمل في الشارع صندوق عفونه
وصناديق أخر
آه أطفال بالدي
هكذا مات القمر !30
ف .. .قول .. .ه "ه .. .كذا" ي .. .وح .. .ي أص. . .الً ب .. .حكاي .. .ة م .. .ا ج .. .رى ،وأ ّن ف .. .يها س .. .ر ًدا ق .. .صصيّا
متتاب ًعا .....
ي ..مضي س ..ميح ال ..قاس ..م ف ..ي وص ..ف ح .يّ وغ ..نائ .يّ ل ..لبرج ال ..ذي ب ..ناه ال ..قتلى ال ..ذي ..ن
ج.نْد َل..هم ال.عدوان ،وك.يف ك.ان ال.فارس األس.مر ع.لى ص.هوة ال.جواد ثّ .م غ.دا ع.ندل.يبًا
َ.
قة31 .
حقيق ًيّا وصاعقة ح ّ
وث .ّ .مة ق ..صائ ..د أخ ..رى ك ..ثيرة ت ..ناول ..ت امل ..وض ..وع وه ..ي ت ..عمد إل ..ى الس ..رد وال ..تفاص ..يل
متكئة على الحقائق والوقائع آنًا ،وعلى األجواء والرموز آنًا آخر.
.وج.ه خ.طاب.ه ل.لمتلقي ال.سام.ع،
وغ.ال.بًا م.ا ت.كون ال.قصائ.د خ.طاب.ية ،ذل.ك ألن ال.شاع.ر ي ِّ .
.وج..هه ل ..ه ،وه ..و ي ..عرف أنّ ..ه ق ..د ي ..قرأه ..ا ف ..ي أك ..ثر م ..ن م ..حفل،
ٍف ..هو ي ..عرف ب ..د ًءا أنّ ..ها م .ّ .
ص.يَغ الخ..طاب ي..جب أن ت..كون ف..ي ل..غة ف..صيحة ،ألّن..ها ه..ي األرق..ى ف..ي
وي..عرف أن ِ . .
ت..ص ّور ال..شعب ،وه..م ي..نصتون إل..يها ب..هيبة أك..ثر؛ ف..ال..شاع..ر ي..خاط..ب م..شاع..ره..م إزاء
اللغة أكثر مما يخاطبهم بلغتهم اليومية ،ولذا يحفل الشاعر باإليقاع وباإللقاء32.

.حواس ،ي.خاط.ب م.شاع.ره ال.تي س.تستقبل ال.صور ال.حاش.دة
إ ّن ال.شاع.ر ي.خاط.ب ال
ّ
بالعاطفةّ ،
كل ذلك بصورة مباشرة .ويوضح مطاع صفدي مثل الظاهرة:
" وألن ه.ذا ال.شعر امل.قاوم ال ي.حتاج إل.ى رم.وز ش.مول.يّة ،ف.إ ّن ف.رس.ان.ه م.حتاج.ون إل.ى
امل..باش..رة .إنّ..هم م..ضطرون غ..ال.بًا إل..ى ت..سمية األش..ياء ب..أس..مائ..ها .وإذا ع..مدوا إل..ى
الرموز ،فليس لضرورة فنّية دائما"33.
ّ
ً
ص ..اغ ال ..شاع ..ر م ..ضام ..ينه ب ..أس ..ال ..يب م ..ختلفة ،وب ..أوزان وأش ..كال ش ..عري ً .ة م ..تباي ..نة.
وك..ان ال..نفس ال..قصصيّ ل..دى ال..كثيري..ن م..شحونً..ا ب..عاط..فيّة الس..رد وت..لوي..ن ال..حكاي..ة.
ك ..ان ال ..شاع ..ر ي ..عمد إل ..ى ال ..تكرار بس ..بب األس ..لوب امل ..باش ..ر والخ ..طاب .يّ ،وذل ..ك ح .تّى
.تمرة ،ف.يعمد ال.شاع.ر ت.ارة إل.ى امل.باش.رة ،ح.تّى ي.صل
ي ّ. .
.رس.خ ع.بارت.ه ،ك.أنّ.ها إث.ارة مس ّ
.يؤس.. .س ال.. .وج.. .دان امل.. .قاوم .إنّ.. .ه ي.. .فيد م.. .ن ح.. .رك.. .ة ال.. .واق.. .ع وم.. .ن ال.. .تاري.. .خ
س.. .ري ً . .عا ،ف. ّ . .
وال.فول.كلور ال.عائ.ليّ وال.عبارات ال.شائ.عة ،فيصه.ره.ا ج.مي ًعا ،ل.تكون قّ .وة ث.وريّ.ة وط.اق.ة
ملتزمة.
غ.ير أ ّن ال.لوح.ات ال.شعر ّي.ة ل.دى ب.عض ال.شعراء ك.ان.ت س.ببًا آخ.ر ف.ي ال.تنوي.ع وت.وزي.ع
ال.صور امل.ختلفة وال.تراوح ب.ني ال.غموض وال.وض.وح ،م ّ.ما ي.ضفي أب.عا ًدا ج.مالّ .ية ع.لى
.نص – ه ..ذا ال ..نص ال ..ذي ت ..تضاف ..ر ف ..قرات ..ه ،ل ..تؤ َّل..ف ك .الً واح ً .دا ،ي ..عبّر ب ..صدق ع ..ن
ال ّ .
هذه الكارثة.
ه..كذا رأي..نا أن م..وض..وع " مج..زرة ك..فر ق..اس..م " ك..ان أح..د امل..واض..يع ال..رئ..يسة ال..تي
وسج..لوه .وأن..ا ه..نا ال أم..اي..ز ب..ني
ّ.
ت..ناول..ها ال..شعراء ،ك.ّ .ل ب..أس..لوب..ه ،ف..قد وثّ..قوا الح..دث
مس.. .توى امل.. .وه.. .بة ل.. .دى ال.. .شعراء وق.. .درات.. .هم ال.. .فنّيّة ب.. .قدر م.. .ا ي.. .عنيني م.. .ا س ّ
خ.. .ر ب.. .ه
الشاعر /الناظم قلمه في طرح املوضوع وانفعاله هو به.
وص.. .ف ال.. .شعراء الح.. .دث آ ًن.. .ا ب.. .صورة رم.. .زيّ.. .ة ،وأخ.. .رى ب.. .صورة واق.. .عيّة .وك.. .ان ف.. .ي
أذه.ان.هم أنّ.هم ي.خاط.بون الج.مهور ف.ي امل.حاف.ل ،وأنّ.هم ق.ياد ّي.ون ف.ي أدواره.م .وإذا
ك ..ان ..ت ه ..نال ..ك أس ..ماء مس ..تعارة ف ..ي ب ..داي ..ة األم ..ر بس ..بب اإلره ..اب ،ف ..قد ت ..غيّر األم ..ر
وأصبحت الجرأة والتح ّدي لسان حال ومقال.

حركة شعرية سنة 1958
م ..ن امل ..الح ..ظ أن ..ه ف ..ي ه ..ذه ال ..سنة –  1958ازدادت اإلص ..دارات ال ..شعري ..ة ،ف ..قد
ص.درت ث.الث مج.موع.ات -ع.دد ال عه.د ل.نا ق.بالً ب.مثله ف.ي ال.داخ.ل ،إذ أص.در ج.مال
ق.عوار )  (2013 -1830دي.وان.ه أغCنيات مCن الجCليل ،وأص.در راش.د حس.ني )

 (1977 -1936دي .. .وان .. .ه ص CCواري CCخ )وك .. .ان ق .. .د ص .. .در ل .. .ه م CCع الفج CCر س .. .نة
( مواكب الشمس.
 ،(1957وأصدر سميح القاسم )-1939
ل..و ت..صفحنا أع..داد االتCحاد مCثالً س..نة  1958ل..وج..دن..ا أن..ها نش..رت س..ب ًعا وس..تني
ق..صيدة ف..ي م..واض..يع م..ختلفة ،وه..و ي..ناه..ز ال..عدد خ..الل ال..سنوات ال..ساب..قة ب..د ًءا م..ن
سنة  ،341948ونجد أن معظمها يحمل الهم الوطني.
ي.مكن االف.تراض أن الس.بب ي.عود أوالً إل.ى ال.ثورات ف.ي ال.عال.م ال.عرب.ي ،وخ.اص.ة ف.ي
ال ..عراق ،وك ..ذل ..ك إل ..ى ه ..بة أول أي ..ار ف ..ي ال ..ناص ..رة واالع ..تقاالت ف ..ي أع ..قاب ..ها ،وإل ..ى
ع.قاب.يل مج.زرة ك.فر ق.اس.م ،ث.م إن امله.رج.ان.ات ازدادت ف.ي ه.ذه ال.فترة ،ح.يث ك.ان.ت
ج..ز ًءا ال يتج..زأ م..ن الخ..طاب ال..سياس..ي ،ف..ما م..ن اج..تماع ح..زب..ي أو ج..ماه..يري إال
وك .. .ان ه .. .ناك ش .. .اع .. .ر أو أك .. .ثر ع .. .لى امل .. .نصة 35،ب .. .ل أس .. .تطيع ال .. .قول إن ظ .. .اه .. .رة
املهرجانات في القرى واملدن مم ّيز بارز في شعرنا ،وعالمة على طريقه.
ل ..و ت ..صفحنا دي ..وان ج ..مال ق ..عوار األول -أغCCنيات مCCن الجCCليل ف ..إن ..نا ال نج ..د ف ..يه
.علما وي..خشى م..ن ق..طع ل..قمة
ت..طلعات س..ياس..ية واض..حة ،وي..عود ذل..ك إل..ى أن..ه ك..ان مً .
.باح..ا"" ،أغ..نية
ع..يشه ،ف..كان..ت ق..صائ..ده ذات..ية )ن..حو "ي..ا ح..بيبي"!" ،أب..ي س..عدت صً .
من الجليل" ،وهي في وصف الطبيعة.
ل..كن راش..د حس..ني ف..ي دي..وان..ه صCواريCخ ب..دأ ب..الح..دي..ث ط..وي .الً ع..ن ال..الج..ئني ،وع..ن
ال.بالد ،وع.ن أط.فال ص.ندل.ة ال.ذي.ن ص.رع.وا ف.ي ط.ري.قهم إل.ى امل.درس.ة ،ث.م م.ا ل.بث أن
ت ..ناول ال ..ثورات ال ..عرب ..ية ،وخ ..اص ..ة الج ..زائ ..ر ،وع ..ن ج ..ميلة ب ..وح ..يرد ،وه ..ذه ال ..ظاه ..رة –
ظ..اه..رة ال..تضام..ن م..ع ال..ثورات ف..ي ال..عال..م شه..دن..اه..ا ف..ي الخ..مسينيات والس..تينيات
في شعر الشعراء الوطنيني املحليني ،وبصورة ملموسة.
وج..دن..اه..ا ك..ذل..ك ف..ي دي..وان س..ميح ال..قاس..م مCCواكCCب الCCشمس ح..يث ت..ناول "ث..ورة
ل..بنان" ،والج..زائ..ر "الج..زائ..ر ل..نا ،ون..حن الج..زائ..ر"" ،إل..ى ن..ادي..ة الس..لطي" )األردن(،
.سما م.ن أش.عاره للح.دي.ث ع.ن ال.ظلم وال.طغيان ع.ام.ة ،وم.نها "ال.شاع.ر
وي.خصص ق ً
ص. .فّد ب ..األغ ..الل وأل ..قي ف ..ي غ ..ياه ..ب ال ..سجون بس ..بب
ال ..سجني" -إل ..ى ك ..ل ش ..اع ..ر ُ . .
ك ..فاح ..ه ف ..ي س ..بيل الح ..ري ..ة والس ..الم" ،36ك ..ما خ ..صص ق ..صائ ..د غ ..زل ..ية وأخ ..رى ف ..ي
وصف الطبيعة والبالد.

م.ن ه.نا ف.قد الح.ظنا أن ه.ناك ق.صائ.د م.تنوع.ة ت.عبر ع.ن ال.شعراء ،ه.ي ق.صائ.د ت.قال
وت.علو رغ.م أن األف.واه م.كموم.ة ،خ.اص.ة وأن ال.شعراء ال.ثالث.ة ع.ملوا ف.ي س.لك ال.تعليم،
وفي أعقاب ذلك فصل سميح القاسم،ثم فصل راشد حسني في تلك الفترة.

 1967سنة لها ما بعدها:
ك ..ان امل ..ثقف واألدي ..ب الفلس ..طيني يس ..تقي م ..ناه ..له ال ..ثقاف ..ية م ..ن دور ال ..كتب ال ..قليلة
ال ..تي ت ..بقت ف ..ي الج ..ليل وامل ..ثلث وامل ..دن امل ..ختلطة ،وك ..ذاك م ..ن امل ..كتبات ال ..خاص ..ة،
وف.يها ك.تب ت.راث.ية غ.ال.بًا ،ك.ما ع.رف ع.ن ب.عض األدب.اء أن.هم ك.ان.وا يس.تعيرون ال.كتب
الح.دي.ثة م.ن م.كتبة ال.جام.عة ال.عبري.ة ،وم.نهم م.ن ك.ان ي.نقل بخ.ط ي.ده ه.ذا ال.كتاب أو
ذاك .ث ..م إن ال ..حجاج امل ..سيحيني ك ..ان ..وا ي ..حضرون ب ..عض ال ..كتب ي ..مرون ب ..ها ع ..بر
بوابة )مندلباوم(.
وت.. .عرف.. .نا ف.. .ي امل.. .ثلث ك.. .ذل.. .ك إل.. .ى م.. .كتبة )ج.. .بعات ح.. .بيبة( ل.. .لدراس.. .ات اآلس.. .يوي.. .ة
اإلف.ري.قية ،ف.قد ت.عرف.نا ف.يها إل.ى م.جالت اآلداب ،األديCب ال.لبنان.يتني ،وغ.يره.ما ،ك.ما
أن الح.زب ال.شيوع.ي ك.ان ي.حصل ب.طري.قة أو ب.أخ.رى ع.لى مج.لة الCطريق ال.لبنان.ية
وسواها ذات التوجه الشيوعي أو غيره.
ك.ان ب.عض األدب.اء ي.قرأون ه.ذه امل.جالت ،ويس.تمعون إل.ى ب.رام.ج إذاع.ية ي.بثها م.ثالً
"ال.برن.ام.ج ال.ثان.ي" ف.ي إذاع.ة ال.قاه.رة .ك.ان.ت ه.ذه ج.مي ًعا ب.وادر االت.صال ال.ثقاف.ي
وامل.. .عرف.. .ي .وه.. .كذا ت.. .عرف.. .وا إل.. .ى ال.. .شعراء املهج.. .ري.. .ني ،وإل.. .ى أش.. .عار س.. .عيد ع.. .قل،
وأش..عار أب..ي ال..قاس..م ال..شاب..ي وم..عروف ال.ُّ .رص..اف..ي وج..ميل ال..زه..اوي ومح..مد مه..دي
ال..جواه..ري وب..د ش..اك..ر ال..سيّاب وع..بد ال..وه..اب ال..بيات..ي ون..ازك امل..الئ..كة وص..الح ع..بد
ال.صبور وأح.مد ع.بد امل.عطي ح.جازي ون.زار ق.بان.ي وغ.يره.م .ك.ما ت.عرف.وا إل.ى أش.عار
الفلس..طينيني وراء الح..دود ،ن..حو ف..دوى ط..وق..ان ،ج..برا إب..راه..يم ج..برا ،ك..مال ن..اص..ر،
ع ..بد ال ..رح ..يم ع ..مر ،ه ..ارون ه ..اش ..م رش ..يد ،م ..عني ب ..سيسو وغ ..يره ..م ،ب ..ل إن األش ..عار
ال.تي ك.تبها ب.عض ال.شعراء املح.ليني ف.ي أواخ.ر الخ.مسينيات ان.عكس ف.يها أث.ر ه.ذه
املتابعات ،وأحيانًا بصورة جلية37.
غ..ير أن س..نة  1967ب..كل م..ا ف..يها م..ن ن..كسة وه..زي..مة وت..ثبيط ه..مة وف..اج..عة ج..معت
فلس..طينيي ال..داخ..ل م..ع األه..ل ف..ي ال..ضفة ال..غرب..ية وق..طاع غ..زة ،ك..ما ج..معتهم م..ع
امل .. .كتبات ال .. .عام .. .ة ،فه .. .ذه م .. .كتبة املحتس .. .ب ف .. .ي ال .. .قدس ،وال .. .طبري ف .. .ي ط .. .ول .. .كرم،

وع ..صفور ف ..ي ج ..نني ،وال ..قطب ف ..ي ن ..اب ..لس ،وال ..دن ..دي ..س ف ..ي الخ ..ليل ،وووو ك ..لها
ي ..قتنون م ..نها ،وي ..قرأون م ..ا س ..بق أن جه ..لوا ،وي ..تواص ..لون م ..ع ال ..كتاب ف ..ي الج ..زء
امل .. .حتل م .. .ن ج .. .دي .. .د ،فينش .. .رون ف .. .ي ص .. .حفهم ،وينش .. .ر أول .. .ئك ف .. .ي ص .. .حف ح .. .يفا
وال ..ناص ..رة ،وك ..ان ..ت ث ..مة ل ..قاءات أدب ..ية مش ..ترك ..ة ،وك ..ثرت اإلص ..دارات املح ..لية بس ..بب
إمكانيات الطباعة املتيسرة والزهيدة في الضفة الغربية38.

مقاومــة ،معارضــة ،رفض
ف..ي ال..سنوات األول..ى م..ن ال..حكم الج..دي..د ك..ان..ت ه..ناك أص..وات م..تباي..نة ف..ي ال..شعر
املح.لي ،وذل.ك ف.ي ت.وج.هات.ها ال.سياس.ية ،ف.هناك ك.ما أش.رت م.ن يحج.م ع.ن ال.خوض
ف ..ي ال ..سياس ..ة ،لس ..بب أو آلخ ..ر .ل ..كن ه ..ناك م ..ن ن ..ذر ن ..فسه ل ..قضيته ،فتش ..رب ..ها،
وس ..قاه ..ا غ ..ضبًا وأمل ً ..ا ،ف ..هؤالء ال ..شعراء ه ..م ال ..ذي ..ن اش ..تهر ذك ..ره ..م وع ..ال ص ..يتهم،
وخ.اص.ة ب.عد س.نة  ،1967ح.تى وص.لت ن.صوص.هم إل.ى ال.عال.م ال.عرب.ي ،ف.انبه.روا
ب..شعره..م ،إل..ى درج..ة م..ن ال..تقدي..س ،39األم..ر ال..ذي دع..ا مح..مود دروي..ش ألن ي..طلق
دع..وت..ه امل..شهورة" :أن..قذون..ا م..ن ه..ذا ال..حب ال..قاس..ي" ،ح..يث ي..قول مح..مود ب..تواض..ع
بني
ّ:
"إن ش.عرن.ا راف.د م.ن رواف.د النه.ر ال.كبير .ل.قد ت.رب.ينا ع.لى ال.شعراء ال.عرب ال.قدام.ى
وامل ..عاص ..ري ..ن ،وح ..اول ..نا ال ..لحاق ب ..أس ..لوب ال ..شعر الح ..دي ..ث ،ب ..عدم ..ا ت ..عرف ..نا رواد ه ..ذا
ال.شعر ف.ي ال.عراق وم.صر ول.بنان وس.وري.ا ،ون.حن ال ي.مكن إال ن.عتبر أن.فسنا ت.الم.ذة
ألولئك الشعراء"40.
ه ..ذا ال ..تقدي ..س ال ..ذي ت ..مثل بنش ..ر ك ..ل م ..ادة ت ..صل إل ..ى ال ..عال ..م ال ..عرب ..ي ،ودراس ..تها،
وإب ..رازه ..ا أدى إل ..ى ش ..يوع م ..صطلح "امل ..قاوم ..ة" ،ح ..يث ي ..رت ..بط م ..ا اص ..طلح ع ..ليه بـ
"شعر املقاومة" الفلسطيني باسم محمود درويش بصورة خاصة41.
ظه..رت ل..فظة "امل..قاوم..ة" أو ً
ال ف..ي األدب..يات امل..ختلفة وف..ي ل..غات م..ختلفة 42ب..ما ف..يها
ال..شعر الفلس..طيني ق..بل س..نة  ،1948أو ب..عد ه..ذه ال..سنة ف..ي غ..ير إس..رائ..يل .وم..ع
ذل.ك ،ف.إن م.صطلح "امل.قاوم.ة" أخ.ذ ي.نحصر وي.تخصص ب.األدب ال.عرب.ي ال.سياس.ي
ف ..ي إس ..رائ ..يل ،ح ..يث أن ال ..عرب ف ..ي الج ..ليل وامل ..ثلث وال ..نقب وامل ..دن امل ..ختلطة ل ..هم
ظ .. .روف .. .هم ال .. .خاص .. .ة ،ف .. .ال .. .سكان ص .. .ودرت أراض .. .يهم ،وشه .. .دوا ل .. .ونً .. .ا ج .. .دي ً . .دا م .. .ن
االس..تمالك – ت..مثل ب..اس..تيطان ،ول..كنه اس..تيطان ي..برره املس..توط..ن بتخ..ري..جات دي..نية
وتاريخية.

إن ه.ذه األق.لية ال.تي ع.اش.ت ض.من ح.دود ال.دول.ة الج.دي.دة ك.ان وم.ا زال يُ.نظر إل.يها
ب..عني ال..شك ،إن ل..م ن..قل إن وج..وده..ا غ..ير م..رغ..وب ب..ه ،وت..وش..ك ه..ذه األق..لية أن ت..كون
ف.. .ي ك.. .ل ح.. .رب ره.. .ينة ،ب.. .ل ث.. .مة ك.. .ثيرون م.. .ن ه.. .ؤالء الفلس.. .طينيني ك.. .ان.. .وا وم.. .ا زال.. .وا
ي.. .شعرون ب.. .عدم ال.. .طمأن.. .ينة ،وال ي.. .ضمنون ب.. .قاءه.. .م ع.. .لى أرض.. .هم ال.. .تي ن.. .جا م.. .نها
بعضها ،وهم يجهلون ما ي ُ
خطط لهم هنا وهناك.
ك ..ان ..ت ق ..صائ ..د ال ..شعراء ال ..عرب داخ ..ل إس ..رائ ..يل ب ..معظمها ف ..ي أوائ ..ل الخ ..مسينيات
وف.ي الس.تينيات ،وح.تى ن.هاي.ة الس.بعينيات ل.ها ف.عال.يتها ف.ي إب.عاد ال.يأس ،وف.ي ب.ث
روح ال.. .تفاؤل ل.. .دى ال.. .عرب ف.. .ي ال.. .داخ.. .ل .وم.. .ن ج.. .هة أخ.. .رى ب.. .نت ال.. .ثقة ف.. .ي ن.. .فوس
الج.ماه.ير ال.عرب.ية ف.ي ك.ل ال.عال.م ال.عرب.ي ال.تي أص.يبت ب.ال.خيبة إث.ر ه.زي.مة ح.زي.ران
 .1967ف.قد أح.سوا أن ه.ذه األص.وات ه.ي ص.ادق.ة ق.وي.ة ج.ري.ئة ،ت.صل إل.يهم ع.بر
قنوات مختلفة ،فتبعث فيهم الصمود ،واألمل.
ك..ان..ت امل..قال..ة األول..ى ف..ي ت..عري..ف "أدب امل..قاوم..ة" ق..د ك..تبها إب..راه..يم أب..و ن..اب ،ف..ق ّدم
ل.لقراء ف.ي ال.عال.م ال.عرب.ي ن.ماذج م.ن ال.شعر ال.عرب.ي ف.ي إس.رائ.يل ،واس.تعرض ف.يها
ال ..تحوالت ال ..تي ط ..رأت ع ..لى ه ..ذا ال ..شعر ،وال ..ظروف ال ..تي ي ..عيشها ،ف ..يقول م ..ؤكً . .دا
لفظة "املقاومة":43
"لقد تحول الشعر العربي فعالً هناك إلى سالح من أقوى أسلحة املقاومة"44.
ث.م إن غ.سان ك.نفان.ي ) (1972 -1936أل.ف ك.تاب.ني ف.ي "أدب امل.قاوم.ة" ،45وه.و
ي.ذك.ر أن.ه "ف.ي ال.فترة ال.تي ام.تدت ب.ني  1948و  1968ق.دم امل.ثقفون ال.عرب ف.ي
.موذج..ا ت..اري..خيًا
ً.
فلس..طني امل..حتلة م..ن خ..الل أق..سى ظ..روف ال..قمع واألس..ر ال..ثقاف..ي ن.
ل..لثقاف..ة امل..قاوم..ة ،ب..كل م..ا ف..يها م..ن وع..ي وص..مود وص..الب..ة ،وأه..م م..ن ذل..ك ،ب..كل م..ا
ف.يها م.ن اس.تمرار وت.صاع.د وع.مق" .ث.م ي.تاب.ع ال.قول" :ول.كن م.ا ي.ميز األدب امل.قاوم
ف .. .ي فلس .. .طني امل .. .حتلة م .. .نذ  1948ح .. .تى  1968ه .. .و ظ .. .روف .. .ه ال .. .قاس .. .ية ال .. .بال .. .غة
الش..راس..ة ال..تي تح..داه..ا وع..اش..ها ،وك..ان األت..ون ال..ذي خ..بز ف..يه إن..تاج..ه ال..فني ي..و ًم..ا
وراء يوم".46
إث ..ر ذل ..ك انتش ..ر امل ..صطلح واش ..تهر ،ل ..كن ه ..ذه الشه ..رة ك ..ان ..ت ت ..ترك ..ز ف ..ي ب ..ضعة
أس.ماء ،ح.تى ول.م ت.كن ك.تاب.تهم ك.لها ذات م.نحى س.ياس.ي ،ول.يس أدل ع.لى ذل.ك م.ن
م..ئات امل..قاالت وعش..رات ال..كتب ال..تي ت..ناول..ت ش..عر مح..مود دروي..ش م..ثالً ف..ي ج..ميع
ج..وان..به ،وك..ان ه..و وس..ميح ال..قاس..م ف..رس..ي ره..ان ف..ي ه..ذه )امل..قاوم..ة( ال..تي واك..بت
م.سيرة ك.ل م.نهما 47،وال ش.ك أن ت.وف.يق زي.اد ف.ي تح.دي.ات.ه ك.ان ل.هما دل.يالً ،وأس.بق

تج ..رب ..ة ،وذل ..ك ب ..حكم ال ..خبرة ال ..سياس ..ية أوالً ،وب ..حكم األس ..بقية ف ..ي ق ..ول ال ..شعر،
وبسبب االنضواء تحت لواء حزب سياسي له فعاليته48 .
إال أن م .. .صطلح "ش .. .عر امل .. .عارض .. .ة" ال .. .ذي دع .. .ا إل .. .يه غ .. .ال .. .ي ش .. .كري-1935)49
 (1998ل.م ي.كن دق.ي ًقا ف.ي ت.قدي.ري ،ف.من ي.عارض ل.يس مه.د ًدا بس.بب م.عارض.ته أن
ي ..قبع ف ..ي ال ..سجن ،ب ..ل يس ..تطيع امل ..واط ..ن ف ..ي إس ..رائ ..يل أن ي ..عارض م ..ا ش ..اء ،وأن
ي..عبر ع..ن م..وق..فه ورأي..ه ،ول..كن ال..رف..ض ه..و م..ا ي..قض م..ضاج..ع امل..سؤول..ني ،ف..ال..رف..ض
ي.تفاوت ف.ي درج.ات.ه ،وغ.ال.بًا م.ا ي.كون ف.يه م.وق.ف ي.تمثل ف.ي ن.شاط م.ا -األم.ر ال.ذي
ي..ؤدي إل..ى م..حاك..مة ال..شخص أو إل..ى م..راق..بته ،ف..في ال..رف..ض ي..مكن أن ت..كون ف..علية
حقيقية ،بينما تحتمل املعارضة احتماالً آخر ال يؤدي إلى الحدة.
ك..ما أن م..صطلح "امل..قاوم..ة" ف..يه م..بال..غة ،وإذا ك..ان ق..د اس .تُخدم ف..ي م..رح..لة أول..ى،
فإن ذلك يعود إلى األسباب التالية:
*اس ..تخدام ال ..شعراء ت ..وف ..يق زي ..اد ومح ..مود دروي ..ش وس ..ميح ال ..قاس ..م له ..ذه ال ..عبارة
)امل..قاوم..ة( ف..ي أش..عاره..م -ك..ما أش..رت أع..اله ،ف..ال..شاع..ر ال..ذي ي..كرر مش..تقات ه..ذه
.شاح ..ة أن
ّ.
ال ..لفظة ي ..لتصق ب ..ه االن ..طباع ال ..عام ل ..لمقاوم ..ة ب ..صورة أو ب ..أخ ..رى ،وال م .
ومبررا في التدليل على فعلية ذلك.
استخدام لفظة بعينها ال يعتبر كافيًا
ً
** امل ..قاوم ..ة ه ..ي ب ..وس ..ائ ..ل م ..ختلفة ،وش ..عراؤن ..ا ل ..م ي ..عبروا ع ..ن أن ..فسهم إال ب ..ال ..كلمة،
وب ..االح ..تجاج وامل ..عارض ..ة وال ..رف ..ض ،وه ..ذه ال ت ..كفي ل ..لتدل ..يل ع ..لى ات ..صاف م ..عنى
املقاومة.
*** ال ..توس ..ع أو ال ..تضييق ف ..ي اس ..تعمال امل ..صطلح م ..ن ج ..هة ،ف ..منذ ال ..بدء ش ..مل
.بيرا م ..ن ال ..شعراء الفلس ..طينيني ف ..ي
غ ..سان ك ..نفان ..ي ال ..ذي أش ..اع امل ..صطلح ع ..د ًدا ك ً .
ال .. .داخ .. .ل ض .. .من ه .. .ذا اإلط .. .ار50،وم .. .ن ج .. .هة أخ .. .رى ق .. .صر امل .. .صطلح ع .. .لى ش .. .عراء
شيوعيني فقط ال إنكار أنهم كانوا في الريادة.
م..ن ه..نا ف..إن م..صطلح "ال..رف..ض" ه..و ال..ذي ي..صلح ف..ي ت..قدي..ري ل..وص..ف ع..دد آخ..ر
م.ن ال.شعراء ،ف.عنده.ا ال ن.تقيد ف.ي ح.دي.ثنا ع.ن ال.شعر امل.ناه.ض ع.لى أس.ماء أرب.عة
ش ..عراء ن ..ردده ..ا ف ..ي ك ..ل س ..ام ..ر ون ..اد -وه ..م ت ..وف ..يق زي ..اد ومح ..مود دروي ..ش وس ..ميح
القاسم وسالم جبران ) 51.(2011 -1941

.يرا ف..إن ال..واق..ع ال..حال..ي ب..ما ف..يه م..ن ح..داث..ة وم..ا ب..عده..ا ،وب..ما ف..يه م..ن ت..حوالت
وأخً .
س.ياس.ية س.واء ل.دى ال.شعراء أن.فسهم أو ل.دى امل.جتمع ال.عرب.ي ي.جعل ه.ذا امل.صطلح
ً
غامضا إلى حد بعيد.
باهتًا أو على األقل

اتجاهات ومميزات:
.حورا أس ..اس. .يًا ف ..ي ع ..رض ال ..شعر املح ..لي ،ف ..إن ..نا
إذا اع ..تمدن ..ا ال ..شعر ال ..وط ..ني م ً .
نس.. .تطيع ال.. .تأك.. .يد ع.. .لى أن.. .ه م.. .ا م.. .ن ح.. .دث أو إج.. .راء س.. .ياس.. .ي غ.. .اص.. .ب إال وع.. .بر
ال ..شعراء ع ..نه ب ..صور م ..ختلفة ،ف ..قد ت ..ناول ..وا م ..وض ..وع ال ..نكبة ،وك ..تبوا ش ..عر ال ..حنني
ل ..أله ..ل ال ..ذي ..ن ت ..قطعت ب ..هم الس ..بل ،وع ..رض ..وا م ..أس ..اة ال ..الج ..ئني ،وق ..اوم ..وا ال ..تهجير،
وم.مارس.ات ال.حكم ال.عسكري ،ث.م وف.ي أع.قاب ح.رب األي.ام الس.تة ك.تبوا ع.ن ال.قدس،
وواص.لوا ال.كتاب.ة ع.ن األرض وم.صادرة األم.الك وع.ن ق.ضية إق.رت وك.فر ب.رع.م ،وع.ن
م ..صادرة األراض ..ي ل ..بناء ك ..رم ..ئيل ،وع ..ن ال ..بناء غ ..ير امل ..رخ ..ص ،وه ..دم ال ..بيوت ،وع ..ن
تح.. .ري.. .م ب.. .يع األرض ل.. .ليهود ،و ت.. .وق.. .فوا ط.. .وي . .الً ف.. .ي ال.. .كتاب.. .ة ع.. .ن ي.. .وم األرض س.. .نة
 ،1977وع ..ن ح ..ب ال ..وط ..ن وال ..صمود ف ..يه ،وع ..ن ال ..هوي ..ة الفلس ..طينية .ك ..ما ع ..ادوا
الس..تذك..ار مج..زرة ك..فر ي..اس..ني ،واح..تفلوا ب..ذك..رى مج..زرة ك..فر ق..اس..م ف..ي ك..ل س..نة،
وف..يها أق..ام..وا مه..رج..انً..ا س..نو ًي..ا ت..أب..ين ًيا ،وق..دم..وا ق..راءات ش..عري..ة ح..ول..ها ،وب..عد ذل..ك
ك.تبوا ع.ن ت.ل ال.زع.تر وص.برا وش.ات.يال ،وامل.ذاب.ح ال.تي ح.دث.ت للفلس.طينيني ف.ي ل.بنان
وف ..ي أم ..اك ..ن أخ ..رى م ..ن ال ..وط ..ن ال ..عرب ..ي ،وع ..رض ..وا خ ..يبة األم ..ل م ..ن ع ..امل ..نا ال ..عرب ..ي
52
.ثيرا ع..ن ي..وم األرض ،وع..ن االن..تفاض..ة وث..ورة ال..حجارة وع..ن
وق..يادات..ه  ،ث..م ك..تبوا كً .
وثيقة كينيغ ودعوات الترحيل )الترانسفير( ،وغيرها كثير.
ويس..تطيع ال..باح..ث أن ي..عرف ت..اري..خ ال..عرب ت..حت ال..حكم الج..دي..د م..ن خ..الل ك..تاب..ات
ش.. .عرائ.. .هم ،ف.. .ما م.. .ن ح.. .دث إال وك.. .ان.. .ت ح.. .ول.. .ه ق.. .صائ.. .د ك.. .ثيرة ت.. .عبر ع.. .ن م.. .شاع.. .ر
الفلسطينيني وصمودهم ،إنه شعر توثيقي وتسجيلي أوالً.
ال ي.بقى إذن إال أن ن.صنف ش.عر ال.شعراء حس.ب امل.وض.وع ،ونتح.دث ع.ن امل.ضام.ني
.فصل ف.ي ك.ل ج.زئ.ية -األم.ر ال.ذي ال ت.عمد إل.يه
ال.تي ت.طرق.وا إل.يها ،وع.ان.وه.ا ،وأن ن ّ
هذه الدراسة.
ه..ذا ال..ترك..يز ع..لى ال..قضاي..ا ال..وط..نية ال ي..حول دون ك..تاب..ة ال..قصائ..د ال..ذات..ية ك..ال..غزل
وامل .. .ناس .. .بات وامل .. .راث .. .ي )ب .. .عضها ي .. .رك .. .ز ع .. .لى وط .. .نية ال .. .فقيد( ووص .. .ف ال .. .طبيعة،
ومطارحات فكرية مختلفة.

إذا ت..صفحنا مج..موع..ات ال..شعراء ال..يساري..ني )وخ..اص..ة ال..شيوع..يني( ف..إن..نا نج..د أن
م.عظمهم ق.د ذك.روا أح.داثً.ا ع.امل.ية وع.رب.ية ل.ها ع.الق.ة ب.امل.وق.ف ال.سوف.ييتي ،فه.ذا ي.كتب
ع.ن ك.وب.ا وذل.ك ع.ن ج.يفارا ،ه.ذا يه.دي ق.صيدت.ه إل.ى ن.اظ.م ح.كمت أو ب.اب.لو ن.يرودا،
أو ب..ري..خت....ف..ال..صحف ال..شيوع..ية ف..ي ال..عال..م تنش..ر وت..ترج..م ل..شعراء ش..يوع..يني م..ن
ج.ميع ال.شعوب -األم.ر ال.ذي س.اه.م ف.ي ان.تشار ش.عر ش.عرائ.نا ال.شيوع.يني ،ف.دع.وا
إل ..ى امله ..رج ..ان ..ات ال ..عامل ..ية ،ف ..ترج ..مت أش ..عاره ..م إل ..ى ع ..دد م ..ن ال ..لغات ،وك ..تبت ع ..نهم
الدراسات املختلفة ،ونالوا الجوائز العاملية.
مما برز في هذا الشعر اليساري أنه:
*كان واقعيًا اشتراكيًا بمـعنى أنه كان يرى النور من نهاية النفق املظلم.53
نصيرا لحركات التحرر والثورات في العالم.54
** أنه كان
ً
*** امل.. .زج ب.. .ني ال.. .حبيبة واألرض ،وق.. .د ب.. .دأ ب.. .ذل.. .ك ق.. .بالً أب.. .و س.. .لمى ،واش.. .تهر ف.. .يه
محمود درويش ،وندر من الشعراء املحليني املعروفني من لم يكتب بهذه الروح.
**** أن.ه أك.ثر م.ن ذك.ر امل.كان ،ف.اع.تُمدت املح.لية ،فه.ذه ق.صيدة ع.ن ي.اف.ا ،وت.لك ع.ن
صفد ،هذه عن حيفا وأخرى عن مرج ابن عامر....إلخ
*

*

*

ك.ان ال.شعر الفلس.طيني ف.ي ال.داخ.ل ب.معظمه خ.طاب.يًا م.نبريً.ا ،ك.تب ب.أن.ماط ش.عري.ة
م .. .ختلفة :ال .. .قدي .. .م ) ال .. .عمودي= ال .. .كالس .. .ي( ،وب .. .رز ف .. .ي ذل .. .ك مح .. .مود ال .. .دس .. .وق .. .ي
( ،وراش.د حس.ني ،ج.مال ق.عوار وج.ورج ن.جيب خ.ليل وح.نا إب.راه.يم
)-1934
ومح ..مد نج ..م ال ..ناش ..ف )  ،(1992 -1936وم ..نيب م ..خول )(2002 -1930
( وغيرهم.
وسلمان دغش )-1930
وك ..تب آخ ..رون ش ..عر ال ..تفعيلة )م ..ا ع ..رف ب ..ال ..شعر الح ..ر( ،وم ..نهم مح ..مود دروي ..ش،
وم..عظم ق..صائ..د س..ميح ال..قاس..م )ل..ه ك..ذل..ك ع..دد ك..بير م..ن ق..صائ..د ال..شعر ال..عمودي(،
وراش.د حس.ني -ف.ي ق.صائ.د ع.دي.دة ،وش.كيب ج.هشان ) ، (2003 -1936وح.نا
أبو حنا ،وسالم جبران وتوفيق زياد.
ث ..م إن فه ..د أب ..و خ ..ضرة ) ( -1939وف ..اروق م ..واس ..ي ) ( -1941وأح ..مد
( ون .. . . . .زي .. . . . .ه خ .. . . . .ير ) (2008 -1946وحس .. . . . .ني م .. . . . .هنا
حس .. . . . .ني ) -1939
( وح .. . . . .بيب ش .. . . . .وي .. . . . .ري ) (1976 -1937وس .. . . . .ليمان دغ .. . . . .ش
) -1945
( وإدم.ون ش.حادة ) -1933
( وس.عود األس.دي-1938 )55
)-1952

( وس ..ليم م ..خول ..ي )  (2011 -1938وت ..رك ..ي ع ..ام ..ر )  ( -1954وش ..فيق
( ك..تبوا ف..ي ال..نمطني امل..ذك..وري..ن ،وط..رح..وا ال..قضاي..ا ال..وط..نية
ح..بيب )-1941
كل بأسلوبه.
أم ..ا ال ..شعر الخ ..طاب ..ي امل ..باش ..ر ال ..ذي ن ..هجه ال ..كثير م ..ن ش ..عرائ ..نا بس ..بب امل ..نبري ..ة
وال .. .وع .. .ظية ،ف .. .هو –ع .. .ادة -يس .. .تلزم ال .. .تكرار ،وامل .. .حسنات ال .. .لفظية ،واألس .. .ال .. .يب
اإلن..شائ..ية م..ن ن..داء واس..تفهام ودع..اء وت..من ،ف..في ال..نص ال..واح..د تج..د ه..ذا ال..تطعيم
ف ..ي األس ..ال ..يب اإلن ..شائ ..ية ،وذل ..ك الس ..تثارة ال ..عاط ..فة ،ول ..لمشارك ..ة ال ..وج ..دان ..ية ،وت ..مثل
الواقع.
ث ..م إن ب ..عض ش ..عرائ ..نا -نه ..لوا م ..ن ش ..عر الح ..داث ..ة ف ..ي ال ..عال ..م ال ..عرب ..ي ،ف ..حاول
ب..عضهم أن ي..جاري..ه ،وأن يس..تخدم ت..قنيات ورم..وزًا وأس..اط..ير ج..دي..دة ع..لى ال..شعر
الفلس ..طيني ،ب ..ل ث ..مة اب ..تكارات ف ..ي ال ..شكل كس ..رب ..يات س ..ميح ال ..قاس ..م وك ..والج ..ات ..ه
ومس ..رح ..يات ..ه ال ..شعري ..ة ،وم ..حاوالت ت ..فصيح ال ..قصائ ..د ال ..عام ..ية ال ..تي ق ..ام ب ..ها ت ..وف ..يق
زي..اد ،وال..دع..وة إل..ى ال..كنعان..ية م..ن ق..بل أح..مد حس..ني ،واس..تخدام..ه ال..رم..وز ال..كنعان..ية
ف.ي ش.عره ،واس.تلهام ال.تاري.خ ال.عرب.ي ك.ما الح.ظنا ل.دى س.ميح ال.قاس.م ون.زي.ه خ.ير
وف.اروق م.واس.ي وفه.د أب.و خ.ضرة وح.نا أب.و ح.نا وج.مال ق.عوار ،وغ.يره.م .ك.ما أن.هم
أف..ادوا م..ن ال..توراة واإلن..جيل وال..قرآن ،س..واء ف..ي ال..شكل أو امل..ضمون ،ن..حو مح..مود
درويش وسميح القاسم وفهد أبو خضرة 56وفاروق مواسي وغيرهم.
.ثيرا م ..ن ال ..شعراء اس ..تخدم ..وا األل ..فاظ السه ..لة امليس ..رة ،وال ..تراث ال ..شعبي،
ث ..م إن ك ً .
ب.ما ف.يه م.ن أم.ثال ،وغ.ناء 57،وك.تبوا ع.ن ب.لدات.هم وم.واق.عهم ب.نوع م.ن ال.عشق ،وب.ذل.ك
ع ..ززوا م ..ن املح ..لية واالن ..تماء ك ..سعود األس ..دي وس ..ال ..م ج ..بران وت ..وف ..يق زي ..اد وش ..كيب
( وشفيق حبيب ،وغيرهم.
جهشان وحنا إبراهيم ونايف سليم )-1935
ل..قد ظه..رت ف..ي الس..بعينيات وال..ثمان..ينيات وال..تسعينيات م..ن ال..قرن امل..اض..ي م..جالت
وص ..حف ك ..ثيرة نش ..رت ال ..قصائ ..د ل ..هؤالء ال ..شعراء ،أذك ..ر م ..نها :ص ..حيفة األنCCباء
)  ،(1985 -1968مج .. . .لة الش CC Cرق )  ،( -1970ل CC Cقاء -وه .. . .ي مج .. . .لة
( ،م CC Cشاوي CC Cر
ع .. . .بري .. . .ة ع .. . .رب .. . .ية ) ،(1988 -1964األس CC Cوار )-1988
) ،(1980 -1978املCC C CواكCC C Cب ) ،( 2003 -1983ومCC C CواقCC C Cف ) -1993
( و مCشارف ) ،(1997 -1995ب..اإلض..اف..ة إل..ى املج..لة األك..ادي..مية ال..تي ت..صدر
عن جامعة حيفا -الكرمل )-1980
( ،ب.. .اإلض.. .اف.. .ة إل.. .ى م.. .جالت ص.. .درت ب.. .أع.. .داد ق.. .ليلة ن.. .حو إض CCاءات ،48 ،
الCCثقافCCة ،الCCفكر الجCCديCCد ،الCCكاتCCب ،الCCصحوة وغ ..يره ..ا .وال أغ ..فل ع ..ن ال ..برام ..ج

األدب.ية ف.ي دار اإلذاع.ة اإلس.رائ.يلية ،وف.ي ال.تلفزي.ون اإلس.رائ.يلي ،ف.ما م.ن أدي.ب إال
وشارك فيهما ،وحاور حول الشعر واألدب.
ل..قد ك..ان..ت ه..ناك ح..رك..ة ش..عري..ة نش..طة ،ون..دوات ث..قاف..ية أق..ام..ها ات..حاد ال..كتاب ال..عرب
من جهة واتحاد الكتاب الفلسطينيني في إسرائيل من جهة أخرى58.
*

*

*

ال ت.عمد ه.ذه ال.دراس.ة إل.ى ال.وق.وف ع.لى ك.ل م.حور وم.حور م.ما ذك.رت أع.اله ،م.ع أن
ه ..ذه ال ..وق ..فات ض ..رورة م ..لحة ف ..ي دراس ..ة ه ..ذا ال ..شعر 59،ب ..ل ك ..ان م ..ن وك ..ده ..ا أن
ت.عرض ت.طور ال.شعر خ.الل س.تة ع.قود م.رت ،ل.ذا ف.ال م.ندوح.ة م.ن التح.دث ه.نا أي ً
.ضا
عن أصوات أخرى في هذا الشعر.

أصوات أخرى:
ك ..ان م ..يشيل ح ..داد ) (1999 -1919م ..ن ال ..دع ..اة األوائ ..ل ف ..ي ال ..بالد ل ..قصيدة
ال..نثر ،إذ أص..در مج..لة امل..جتمع س..نة  ،1954واس..تقطب واس..تكتب ش..عراء آخ..ري..ن
ل..م ي..كن ال..هم ال..وط..ني ش..غلهم األدب..ي ال..شاغ..ل ،ب..ل ك..ان..ت الح..داث..ة وم..ا إل..يها م..دار
.عرا ع..موديً..ا وم..ن ق..صائ..د ال..تفعيلة ،أم..ا
اه..تمام..ات..هم ،وق..د نش..ر ف..ي مج..لته ل..سواه شً .
ه..و ف..قد ك..ان ص..وتً..ا م..ختلفًا ف..ي ال..صياغ..ة ،ي..كتب ق..صيدة ال..نثر ،وي..قتبس م..واد ع..ن
مجلة شعر اللبنانية لينشرها في مجلته.
وف .. .ي ق .. .صيدة ال .. .نثر ك .. .تب ط .. .ه مح .. .مد ع .. .لي )  ،(2011 -1931ل .. .كن ط .. .ه ب .. .رز
بسخريته ،وبعمق محليته الفلسطينية ،وبتناوله الذكي لجزئيات الحياة اليومية60.
( دي .. .وان .. .ها هCC Cكذا أغCC Cني ،61وق .. .د ت .. .رج .. .م
ثُ .. .م نش .. .رت س .. .هام داود ) -1952
( كتابها للعبرية62.
ساسون سوميخ ) -1933
( ع ..د ًدا م ..ن املج ..موع ..ات ب ..ال ..لغتني ال ..عرب ..ية
ك ..ما نش ..ر ن ..عيم ع ..راي ..دي ) -1958
والعبرية ،وفي شعره نظرات فكرية ووجودية.
(،
وم ..ن ال ..شعراء ال ..ذي ..ن ك ..تبوا ب ..ال ..عبري ..ة وال ..عرب ..ية أن ..طون ش ..ماس ) -1950
ح ..يث أص ..در ب ..ال ..عرب ..ية دي ..وان أسCCير يCCقظتي ونCCومCCي ،وه ..ي مج ..موع ..ة ق ..صائ ..د
ن..ثري..ة ،اب..تدع ف..يها أس..ال..يب وت..قنيات ج..دي..دة وغ..ير م..أل..وف..ة ف..ي ش..عرن..ا ال..عرب..ي ،ب..ل
تأثر فيها بالشعر العبري كما بينت ذلك في دراسة لي حول مجموعته63.
‑

‑

وال.كتاب.ة ب.ال.عبري.ة ل.دى ن.عيم ع.راي.دي وأن.طون ش.ماس -أي ال.توج.ه ل.لقارئ ال.عبري-
بح.. .د ذات.. .ها م.. .ثار ن.. .قاش ،وق.. .د ت.. .عيدن.. .ا إل.. .ى ح.. .ال.. .ة م.. .شاب.. .هة ت.. .مثلت ف.. .ي ال.. .كتاب.. .ة
الفرنكفونية بصورة أو أخرى.
( وري..تا
( وم..نى ظ..اه..ر )-1975
.يرا ف..إن ن..داء خ..وري-1959) 64
وأخً .
( ورش .. . . .دي امل .. . . .اض .. . . .ي
( وآم .. . . .ال رض .. . . .وان )66؟-
ع .. . . .ودة-1960 )65
( ب ..رزوا ف ..ي ك ..تاب ..ات ح ..داث ..ية م ..ختلفة امل ..رام ..ي ،ت ..لتقي ك ..لها ب ..أب ..عاد
)-1944
إنسانية ،وهموم وطنية إيحا ًء ورمزًا.
ي..ضاف إل..ى ذل..ك ظ..هور امل..واق..ع وش..بكة ال..تواص..ل االج..تماع..ي وال..كتب األل..كترون..ية،
فه..ذه ج..مي ًعا س..اع..دت ف..ي النش..ر ،وع.َ .رف..ت الج..مهور ال..واس..ع ب..نا وب..أدب..نا ،ه..ذا م..ن
ج.هة ،ول.كنها م.ن ج.هة أخ.رى أدخ.لت ل.نا ض.يوفً.ا "ن.كرات" ال ح.ول ل.هم وال ط.ول ف.ي
األدب عامة ،والشعر خاصة.
م ..ن ه ..نا أص ..ل إل ..ى ح ..ال ..ة "ال ..تراج ..ع األدب ..ي" -ال ..تي ج ..علت أدب ..نا بس ..ببها ل ..يس
مركزيًا إن لم أقل أصبح "هامشيًا" في نظر العالم العربي.

انحسار وضمور:
ي ..الح ..ظ ال ..باح ..ث ف ..ي م ..سيرة ال ..شعر الفلس ..طيني ف ..ي ال ..داخ ..ل أن ه ..ناك ف ..ي اآلون ..ة
.حسارا ف..ي امل..د ال..وط..ني ،وف..ي ال..داف..عية ل..لنضال م..ن أج..ل ت..حقيق ال..دول..ة
األخ..يرة ان.
ً
الفلس.طينية ،وك.ذل.ك ف.ي االش.تراك ف.ي امل.ناس.بات ال.وط.نية ال.تي ك.ان م.عظم ال.شعراء
يح ..رص ..ون ع ..لى ح ..ضوره ..ا ،ب ..ل إن ال ..قصائ ..د امل ..نبري ..ة ،وال ..قصائ ..د ال ..تي ت ..نبض أمل ً..ا
وت ..شع أم. .الً أخ ..ذت ت ..قل ف ..ي ك ..تاب ..ات ال ..شعراء ،ح ..تى إذا وص ..ف ش ..اع ..ر م ..ا ب ..أن ..ه
"شاعر مقاومة" فإن األمر يبدو – إلى حد بعيد -غريبًا مستهجنًا.
فماذا حدث إذن؟
ي .. .بدو أن ات .. .فاق .. .ية أوس .. .لو وال .. .عودة الج .. .زئ .. .ية للفلس .. .طينيني ،وامل .. .فاوض .. .ات ال .. .عبثية،
وان.شغال ال.ناس ف.ي ال.داخ.ل ب.ال.ذود ع.ن ق.ضاي.اه.م امل.لحة – ك.ل ه.ذه وغ.يره.ا ق.لصت
ه ..ذا امل ..د ال ..وط ..ني ال ..ذي أش ..رت إل ..يه ،ف ..كأن ش ..اع ..رن ..ا ن ..فض ع ..ن ك ..اه ..له امل ..سؤول ..ية
األول ..ى ال ..تي ح .ّ .مل ن ..فسه إي ..اه ..ا ،ب ..ل إن زخ ..م ال ..تواص ..ل ب ..ني األدب ..اء ف ..ي م ..واق ..عهم
امل ..ختلفة أص ..بح ق ..ليالً ،وق ..لما تج ..د النش ..ر امل ..تبادل ب ..ني األدب ..اء الفلس ..طينني ك ..ما
كان.
ي ..ضاف إل ..ى ذل ..ك ال ..حصار ال ..كلي امل ..فروض ع ..لى ق ..طاع غ ..زة ،وال ..حصار الج ..زئ ..ي
ع.. . .لى ال.. . .ضفة ال.. . .غرب.. . .ية ،ف.. . .من ف.. . .ي ال.. . .ضفة ف.. . .هو ال ي.. . .تاب.. . .ع ال.. . .صحف وامل.. . .جالت

واإلص ..دارات ال ..تي ت ..صدر ف ..ي ال ..داخ ..ل ،أو ع ..لى األص ..ح ال ي ..حصل ع ..ليها ،وه ..ذه
ال ..حال ت ..نطبق ب ..امل ..قاب ..ل ع ..لى ع ..رب ال ..داخ ..ل ال ..ذي ..ن ي ..ندر أن ي ..حصلوا ع ..لى ص ..حف
الضفة ومنشوراتها ،بل َه قطاع غزة الذي حوصر وحوصرت ثقافته معه.
إن ال ..شعر أخ ..ذ ينحس ..ر ف ..ي ت ..قدي ..ري بس ..بب ع ..دم "ش ..رائ ..ه" ب ..ني الج ..مهور -ه ..ذا
الجمهور الذي انشغل في السباق املادي في سبيل تحصيل رفاهية اقتصادية.
وع..ليه ف..قد ظ..ل ال..قليل م..ن ال..رع..يل األول ي..واص..ل م..سيرت..ه ال..شعري..ة ب..مضام..ني أق..ل
ثورية ،وبأصوات حداثية متباينة.
وه..ذا ال ي..حول دون إغ..راق ال..صحف وامل..واق..ع ودور النش..ر ب..مواد م..تباي..نة املس..توى،
( م.ثالً ال
م.نها م.ا نج.ده م.ؤه.الً إلك.مال امل.سيرة ،م.ثل م.روان م.خول )-1979
.صرا ،ف ..قصيدت ..ه ال ..نثري ..ة "ف ..ي م ..طار ب ..ن غ ..وري ..ون" -م ..ثالً ف ..يها م ..ن السخ ..ري ..ة
حً .
والتكثيف واملوقف ما يشفع لها أن تلقى على املنابر ،وتحافظ على الفنية معا67.
ً
م ..ن ج ..هة أخ ..رى ف ..إن ..نا ال ن ..غفل ع ..ن ال ..ضعف وال ..قصور ف ..ي "ال ..شعر" ،وال أرى أن
.صرا ع..لى ال..شعر ال..عرب..ي ف..ي ال..داخ..ل ،فه..ذه اآلف..ة نج..ده..ا – ك..ما ال
ذل..ك ي..كون قً .
يخفى -في كل قطر عربي وموقع.
م.ن ال.ضعف ال.ذي أش.ير إل.يه ه.و م.ا نج.د ل.دى ال.كثيري.ن م.ن اإلب.هام ال.ذي ال ي.فرز
أي م ..عنى ،وال ..لغة ال ..تي ال ت ..نطبق ع ..ليها ال ..قواع ..د ال ..نحوي ..ة وال ..صرف ..ية ،وال ..رك ..اك ..ة
والنثرية والخوائية ،فال فكرة وال عبرة ،وال معنى وال مبنى في هذا النص أو ذاك.
ث.م أوالً وق.بالً ف.معظمهم إن ل.م ي.كون.وا ك.لهم ل.جأوا إل.ى ق.صيدة ال.نثر ،ل.عدم م.عرف.تهم
عروض الشعر68.
وق ..د ش ..اع ..ت ف ..ي امل ..واق ..ع ظ ..اه ..رة الس ..رق ..ات -األم ..ر ال ..ذي ي ..جعلنا ف ..ي ح ..يرة ،وال
نستطيع لها قبوال.
*

*

*

م.. .ن ن.. .اف.. .لة ال.. .قول إن ه.. .ذا ال.. .وص.. .ف أو االن.. .حسار ال.. .ذي أش.. .رت إل.. .يه أع.. .اله ل.. .يس
.قصورا ع.لى ال.شعر ف.ي الج.ليل وامل.ثلث وم.ا إل.يهما ،ف.األم.ر ل.يس ب.بعيد ع.ن وص.ف
م
ً
ال..شعر ف..ي ال..عال..م ال..عرب..ي وف..ي م..واط..ن م..ختلفة ،ذل..ك ألن ال..رع..يل األول م..ن ش..عراء
الح ..داث ..ة ف ..ي الس ..تينيات والس ..بعينيات م ..ن ال ..قرن امل ..اض ..ي -ع ..لى وج ..ه ال ..خصوص
ه ..م ال ..ذي ..ن اس ..تأث ..روا ب ..اه ..تمام ال ..نقاد ،ب ..ل ب ..حث ع ..نهم ق ..راء ال ..شعر ح ..يثما ك ..ان ..وا،
ف..كأن ت..لك األس..ماء ال..تي أض..اءت دروب ال..شعر ف..ي م..رح..لة م..عينة ح..جبت ،أو ع..لى

األقل ،ظللت على قامات شعرية هنا وهناك.
ث ..م إن الح ..داث ..ة وم ..ا ب ..عده ..ا اس ..تلزم ..ا ن ..ظرة أخ ..رى ف ..ي ت ..قييم ال ..شعر وال ..شعراء،
ول..كنهما م..ع ذل..ك ل..م ي..تمكنا ف..ي ت..قدي..ري م..ن ال..وص..ول إل..ى خ..طاب الج..مهور ،ول..يس
ث.. .مة ت.. .جنٍّ ،إذ أل.. .فينا ب.. .عض ه.. .ؤالء ال.. .شعراء إن ل.. .م ي.. .كون.. .وا ب.. .أغ.. .لبيتهم ال.. .ساح.. .قة
يتعمدون أن تكون قصائدهم ملتلقني محدودين ،وللقراءة دون املنبرية.
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اﻵداب )ﺑﯾروت( ﻋدد آذار  ،1966اﻟﻌدد اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر  ،1974اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث .1969
اﻷﯾﺎم – )رام ﷲ( اﻟﻌدد .5/6/1997

اﻟﺟدﯾد )ﺣﯾﻔﺎ( ،ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ،1954 -ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ،1957 ،اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ –  ،1960ﻧﯾﺳﺎن ،1961ﻋدد ﺣزﯾران .1969
اﻟﺷرق – )ﺷﻔﺎ ﻋﻣرو( -اﻟﻌدد اﻷول ،ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ .1999
ﻣﺟﻠﺔ اﻟطرﯾق) ،ﺑﯾروت( -ﻋدد ﺗﺷرﯾن اﻷول -ﻛﺎﻧون اﻷول ،1968 -ﻋدد ﻧوﻓﻣﺑر ودﯾﺳﻣﺑر .1968

ﻣﺟﻠﺔ ﻣواﻗف )اﻟﻧﺎﺻرة( .1996 -

:ﻣواﻗﻊ
:ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺷﺎﻛر ﻓرﯾد ﺣﺳن ﻋن اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻷدﺑﯾﺔ
http://www.almawked.com/?page=details&newsID=2096&cat=1

:أﺳﻣﺎء ﺷﻌراء ﻣن اﻟﻣﺛﻠث ذﻛروا ﻓﻲ ﻣﻌﺟم اﻟﺑﺎﺑطﯾن

http://www.almoajam.org/general_index.php?display=nat&nat_id=019

:ﺷﮭﺎدة ﺣﻧﺎ أﺑو ﺣﻧﺎ ﻋن أدﺑﮫ
http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=499

:ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺟﺑران ﻋن اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ
http://almawked.com/?page=details&newsID=3771

:رأي ﺑﻠﻧد اﻟﺣﯾدري ﻓﻲ ﺷﻌر ﻣﺣﻣود دروﯾش
http://www.yasaree.net/forums/lofiversion/index.php?t6717.htm

:(ﻗﺻﯾدة ﻣروان ﻣﺧول )ﻓﻲ ﻣطﺎر ﺑن ﻏورﯾون
h t t p : / / a r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84#.D9.82.D8.B5.D9.8A.D8.A
F.D8.A9_.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A_.D9.81.D9.8A_.D9.85.D8.B7.D8.A7.D8.B1_.D8.A8.D9.86_.D8
.BA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D9.88.D9.86

 - 1ھذه اﻟدراﺳﺔ ھﻲ ﻗراءة ﺑﺎﺣﺛﺔ أﻗدﻣﮭﺎ وﻗد ﻋﺎﯾﺷت اﻟﻣرﺣﻠﺔ ،وﻛﺗﺑت ﺷﻌرًا ﻓﯾﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻛﺗﺑت ﻧﻘدًا ﻋن ﻣﻌظم ﺷﻌراﺋﮭﺎ ،ﻓﻠﻌل ذﻟك ﯾﻛون
ﺷﻔﯾﻌًﺎ وﺷﺎھدًا وﺷﮭﺎدة ﻓﯾﮭﺎ .ﻣن ھﻧﺎ ﺳﯾﺟد اﻟﻘﺎرئ أﻧﻧﻲ اﺳﺗﺷﮭدت ﺑﻣواد ﻗدﻣﺗﮭﺎ ،أو أﺣداث ﻋﺎﯾﻧﺗﮭﺎ .وﺑذﻟك ﺗﺧﺗﻠف ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺗﺑﮫ
اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻋن اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل ،ﻷن ھذا اﻟدراﺳﺔ ﻋن ﺷﻌر )اﻟداﺧل( ﻣﻧطﻠﻘﺔ ﻣن اﻟداﺧل ،وﺗﺣﺎول أن ﺗﻠﺗزم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﺎ وﺳﻌﺗﮭﺎ
اﻟﺣﯾﻠﺔ.
 - 2اﻧظر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷﮭﺎ اﻟﺷﻌر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب :ﯾﺎﻏﻲ .ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن .ﺣﯾﺎة اﻷدب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ﺣﺗﻰ اﻟﻧﻛﺑﺔ .ﺑﯾروت:
اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ .د.ت ،ص .491-435
 - 3ﻣن أﻗوال ﻣﺣﻣود دروﯾش ﻷﺑﻲ ﺳﻠﻣﻲ" :أﻧت اﻟﺷﺟرة اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓروﻋﻧﺎ ...ﻟﻘد ﻛﻧتَ ﺷﺎﻋر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻗﺑل اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻧﻘﺎد ﻟﮭذا
اﻟﺗﻌﺑﯾر ،وﻗﺑل ﺗﺣوّ ﻟﮫ إﻟﻰ ﺗﻌﺑﯾر ﺷﺎﺋﻊ .ﯾﺣدﺛﻧﺎ آﺑﺎؤﻧﺎ ﻋن ﺛوّ ار ﻓﻠﺳطﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺣﻣﻠون ﺳﻼﺣﯾن :اﻟﺑﻧدﻗﯾﺔ واﻟﻘﺻﯾدة .وﻛﺎﻧت اﻟﻘﺻﯾدة ﻟك.
ﻣن ﯾﻧﺳﻰ ﻏﺎرﺗك اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋروش اﻟﻣﻠوك ،ﯾوم ﻛﺎن اﻟﺷﻌر ﻧدﯾﻣًﺎ ﻟﻠﻣﻠوك؟ وﻣن ﯾﻧﺳﻰ أﻏﺎﻧﯾك ووﻗﻔﺎﺗك اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﯾﺳﺎرﯾﺔ
ﻣﻐﺎﻣرة ﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﻧق ،وﺗﺣرم اﻟﻧﺎس ﻣن رﺣﻣﺔ ﷲ؟" )أﺑو ﺳﻠﻣﻰ".ﻣن ﻓﻠﺳطﯾن رﯾﺷﺗﻲ" ،ﺑﯾروت ،1971ص  ،(9وﻛذﻟك ﻓﺈن ﺗوﻓﯾق
زﯾﺎد أﺷﺎر ﻓﻲ أواﺋل اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت إﻟﻰ "أﻧﻧﺎ اﺳﺗﻣرار ﻷﺑﻲ ﺳﻠﻣﻰ وإﺑراھﯾم طوﻗﺎن وﻣطﻠق ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق  "....اﻧظر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌدد  37ﺳﻧﺔ
 ،1997واﻧظر ﻛذﻟك اﻟﻣﻼﺣظﺔ .37
 - 4أذﻛر أن واﻟدي ﻣﺛﻼً ﻛﺎن ﯾردد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻣﻌﻲ أﺷﻌﺎرً ا ﻟﻌﻧﺗرة واﻟﺷﺎﻓﻌﻲ واﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ،وﻛﺎن ﯾﻘﺗﺑس أﺑﯾﺎ ًﺗﺎ ﺷﻌرﯾﺔ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺣدﯾﺛﮫ.
 - 5ﻋرﻓت ﻓﻲ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﯾوﺳف ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻌدان ) ،(1989 -1911وﻓﻲ طوﻟﻛرم ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ  ،(1989 -1907وﻓﻲ ﺟت ﺣﺳﻧﻲ
ﻧﺟﯾب ﻏرة ) ،(1980 -1915وھﻧﺎك ﻏﯾرھم ﻛﺛﯾرون ،وﻗد أدﺧﻠت ﻣواد ﻟﺑﻌض ھؤﻻء اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ ﻣوﺳوﻋﺔ "ﻣﻌﺟم اﻟﺑﺎﺑطﯾن ﻟﺷﻌراء
اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻌﺷرﯾن":
http://www.almoajam.org/general_index.php?display=nat&nat_id=019
 - 6اﺳﺗﻌﻧت ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻧوات ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻼت ﺑﻛﺗﺎب ش .ﻣورﯾﮫ .ﻓﮭرس اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل .(1972 -1948) .اﻟﻘدس:
ﻣرﻛز ﺟﺑل ﺳﻛوﺑس –  ،1974ص .110 -91
 - 7ﺻدرت اﻷرض ﺗﺣت أﺳﻣﺎء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺗﺣﺎﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون ،إذ ﻟم ﺗﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﺧﺻﺔ ﻟﮭﺎ ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻧون ﯾﺑﯾﺢ اﻟﻧﺷر ﻟﻣرة واﺣدة دون
ﺗرﺧﯾص .ﺻدرت اﻷرض ﻓﻲ ﻋﻛﺎ  -ﺳﻧﺔ  ،1959واﺳﺗﻣرت ﺗﺻدر ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر أﺳﺑوﻋًﺎ ،وﻣن أﺳﻣﺎﺋﮭﺎ :ﺷذا اﻷرض ،ﺻرﺧﺔ اﻷرض،
دم اﻷرض ،ﻧداء اﻷرض.....وﻗد ﻋﺎﯾش اﻟﺑﺎﺣث ھذه اﻟﻔﺗرة ،وﻟﻣﺎ أن ﻋﻘد ﻣﮭرﺟﺎن ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ أراد أن ﯾﺷﺎرك وﯾﻠﻘﻲ ﻗﺻﯾدة،
إﻻ أن أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت -ﻣن أﻗرﺑﺎﺋﮫ ﺣذره ﺑوﺿوح :ﻏ ًدا ﺳﺗﻔﺻل ﻣن ﺳﻠك اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺳﺗﻌﺗﻘل إذا أﻟﻘﯾت ﻛﻠﻣﺔ ،ﻓﺎﺳﺗﺟﺎب ﻟﮫ ﺑﺳﺑب
اﻟﺿﻐوط اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ،وﻓﻌﻼً ﻓﻘد ﺗم اﻋﺗﻘﺎل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺧطﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ،وﻓﺻل اﻟﻣﻌﻠم اﻟذي ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣﮭرﺟﺎن.
 - 8ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1949ﻣﺎ زﻟت أذﻛر أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻟﯾﺣﻠوا ﻣﺣل اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﻧﺎﺑﻠس وطوﻟﻛرم ،ﻓﻌﯾﻧت ﻛل
ﻣن أﻧﮭﻰ اﻟدراﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﯾﻛون ﻣﻌﻠﻣًﺎ أو ﻣدﯾرً ا ﻓﻲ اﻟﻣدارس .ﺑل إﻧﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1955ﻋﻧدﻣﺎ دﺧﻠت اﻟﺻف اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟم أﺟد إﻻ ﻣﻌﻠﻣًﺎ ﻋرﺑﯾًﺎ
واﺣ ًدا ،إذ ﻛﺎن اﻟﻣﻌﻠﻣون ﻣن اﻟﻌراﻗﯾﯾن اﻟﯾﮭود اﻟذﯾن ﻗدﻣوا إﻟﻰ اﻟﺑﻼد .وھذا ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻣدارس اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ.
وﻟﯾﻌذرﻧﻲ اﻟﻘﺎرئ إذا اﺳﺗﺷﮭدت ﺑﺷﻌري ﻟوﺻف واﻗﻊ اﻟﺣﺎل:
نصـها *** خنقوا الحقوق وصادرونا في الدم
خلقوا القوانني التي في ّ
في قتل نفس الحر ،في إيذائه *** في الكيــد والتنكــــــيل من متـغـشم
ﯾﺎ وطﻧـﻲ! .ﻧﺎﺑﻠس :ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋﻣﺎل اﻟﻣطﺎﺑﻊ ،1977 -ص .4
 - 9اﺳﺗﻣرت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷورات ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ .1971

 - 10ﻣن أﺑرز اﻷﺣزاب اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﺎن اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ،وھو ﺣزب ﯾﮭودي ﻋرﺑﻲ ،وﺑﺳﺑب ﻋﻼﻗﺗﮫ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻊ
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ ،ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ھﻧﺎك ﻓﺳﺣﺔ ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر )اﻟﻣرا َﻗـ َﺑﺔ( ،وھذا اﻟﺣزب ھو اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺻدر اﻻﺗﺣﺎد و اﻟﺟدﯾد واﻟﻐد ،وﻗد ﻛﺎن
ﺻوت اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن ﻣؤﺛرً ا ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠطﺎت .ﯾﻘول ﻣﺣﻣود دروﯾش ﻓﻲ اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن دﯾواﻧﮫ أوراق
اﻟزﯾﺗون .ﺣﯾﻔﺎ :ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﺗﺣﺎد ،1964 -ص :9
وعنواني /أنا من قرية عزالء منسيه /شوارعها بال أسماء /وكل رجالها في الحقل واملحجر /يحبون الشيوعيه!
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﻋﺎﻧوا ھم أﯾﺿًﺎ ﻣن اﻻﺿطﮭﺎد ،واﻟﺗﻧﻛﯾل ،واﻟﻧﻔﻲ ،واﻟﻔﺻل....رﻏم أﻧﮭم دﻋوا إﻟﻰ اﻷﺧوة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﯾﮭودﯾﺔ ،واﻟﻧﺿﺎل اﻟﻣﺷﺗرك
ﻣن أﺟل ﺣﻘوق اﻟﻛﺎدﺣﯾن .اﻧظر :اﻟﺟدﯾد ،ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ،1954 -ص .42

- 11
ظل ﺗﻌرﯾف )ﻋرب إﺳراﺋﯾل( ﻗﺎﺋﻣًﺎ إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  1969إﻟﻰ أن أﻋﻠﻠﻧت ﺣرﻛﺔ )ﻓﺗﺢ( ﻋن اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘرار اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ،ﻋﻧدھﺎ أﺧذﻧﺎ ﻣﻧذ ذﻟك
اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺳﻣﻊ ﺗردﯾد ﻟﻔظﺔ )ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ( ﺑﻛﺛرة وﺑﺻورة ﺑﺎرزة ﻟﻠﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﺑﻘﻲ ﻓﻲ وطﻧﮫ.
ﺛم ﺗردد اﻟﻣﺻطﻠﺢ" :ﻋرب ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾون ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل" ،وﻛذﻟك "اﻟﻌرب ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل" ﻛﻣﺎ ﺷﺎع ﻓﻲ ﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ.
ﻛﺎن ﺗوﺻﯾﻔﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻷھل ﻓﻲ اﻟﺿﻔﺔ واﻟﻘطﺎع أﻧﻧﺎ ﻋرب "اﻟﺧط اﻷﺧﺿر"" ،ﻋرب اﻟداﺧل"" ،داﺧل اﻟﺧط اﻷﺧﺿر" ،وﺻوﻻً إﻟﻰ
"ﻋرب  "48أو "ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾو " ،"48ﻣﻧﺎطق ) -"48ھذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ أﺧذ ﯾﺑرز ﺑﻌد ظﮭور اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﻓﻲ أواﺋل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت(.
أﻣﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗردد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺎرج ﻓﻠﺳطﯾن ﻓﮭو "ﻋرب اﻷرض اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ" ،ﻓﻠﻣﺎ اﺣ ُﺗـﻠت اﻟﺿﻔﺔ واﻟﻘطﺎع ﺷﻣل اﻟﻣﺻطﻠﺢ
اﻻﺣﺗﻼﻟﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن ،إﻟﻰ أن ظﮭرت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ،ﻓﺷﺎع ﻣﺻطﻠﺢ )ﻋرب  (48أو "ﻣﻧﺎطق  "48و "اﻟﺧط
اﻷﺧﺿر" ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣواﻗﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن.

 - 12ﻓﻲ ﺗﻘدﯾري أﻧﻧﻲ أول ﻣن اﺳﺗﺧدم ﻟﻔظﺔ )اﻟﻣﺣﻠﻲ( ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﯾف اﻷدﺑﻲ ،وذﻟك ﻟﺗﺣﺎﺷﻲ ﻟﻔظﺔ )ﻓﻠﺳطﯾﻧﻲ( اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘض ﻣﺿﺎﺟﻊ
اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﯾن ،وﻛذﻟك ﻟﻌدم رﻏﺑﺗﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻟﻔظﺔ )إﺳراﺋﯾل( ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺷﻌر وطﻧﻲ ﻣﻠﺗزم ،وذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻲ ﻋرض وﻧﻘد ﻓﻲ
اﻟﺷﻌر اﻟﻣﺣﻠﻲ ،اﻟﻘدس –  .1976وھذا اﻟﻛﺗﺎب ھو أول ﻛﺗﺎب ﻓﻲ اﻟﻧﻘد ﯾﺻدر ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺑﻌد ﺳﻧﺔ .1948
 - 13ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻣﺛﻼً وﺟدﻧﺎ ﻧﺻوﺻًﺎ ﺷﻌرﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻣوﻗف اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﯾﺗﻲ آﻧذاك ،ﻓﺣﻧﺎ إﺑراھﯾم ﯾﻧﺷر ﻗﺻﯾدﺗﮫ "ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن
ﻟﻠﺳﻌﺎدة ﻻ ﻟﻠﺣرب" )اﻟﻌدد  27ﺳﻧﺔ  ،(1949وﺗوﻓﯾق زﯾﺎد ﯾﻧﺷر ﻗﺻﯾدﺗﮫ "ﯾﺎ رﺑﯾب اﻟظﻼم ﻋﻔﻧﺎ اﻟظﻼﻣﺎ" )اﻟﻌدد  42ﺳﻧﺔ  (1950وﺣﻧﺎ أﺑو
ﺣﻧﺎ ﯾﻧﺷر "ﻟﻧﺳﻠك ﺳﺑﯾل ﺗﺂﺧﻲ اﻟﺷﻌوب" )اﻟﻌدد اﻷول ،(1950-وﻋﺻﺎم اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ "ﻗرﯾﺗﻲ ﻋن ﺣﻣﺎھﺎ إﻧﻧﺎ ﻻ ﻧرﺣل" )اﻟﻌدد  26ﺳﻧﺔ .(1953
 - 14ﺧﻠﯾل ،ﺟورج .ورد وﻗﺗﺎد ،اﻟﻧﺎﺻرة :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﻛﯾم ،1953 -ص 47
 - 15ن.م ص .54
 - 16ﻋرف ﻋن اﻟﺷﺎﻋر أﻧﮫ ﻟم ﯾﻘف ﻣوﻗ ًﻔﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾًﺎ ﺣزﺑﯾًﺎ واﺿﺣً ﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺎﺗﮫ ،وﻣن إﺻداراﺗﮫ "اﻟﺷﻌر ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺳﻼم" اﻟﺻﺎدر ﻋن دار
اﻟﻧﺷر اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺗل أﺑﯾب ﺳﻧﺔ  .1967وإﻧﺻﺎ ًﻓﺎ ﻟﻠﺷﺎﻋر أذﻛر أﻧﮫ اﻧﺿوى ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﯾﺎر اﻟوطﻧﻲ وﻛﺗﺎﺑﺎﺗﮫ ،ﻓﺄﺻدر ﻛﺗﺎب
ﺑﻼدي ﺳﻧﺔ  1966ﯾدﻋو ﻓﯾﮭﺎ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوطن وﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟدﻋوات اﻟﺗرﺣﯾل إﻟﻰ ﻛﻧدا ،ﻛﻣﺎ أﺻدر دﯾوان راﺳﺧون ﺳﻧﺔ .1983

 - 17ﻋرف ﻋن اﻟﻛﺎﺗب /اﻟﺷﺎﻋر أﻧﮫ اﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ،وﻗد ﻓﺻل ﻋن ﻋﻣﻠﮫ ﻣﻌﻠﻣًﺎ ﺳﻧﺔ  ،1958وﻟم أﺟد ﻟﮫ ﻓﻲ ﺻﺣف
اﻟﺣزب ﻗﺑل ﻣﺎدﺗﮫ "ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔود" .اﻟﺟدﯾد .اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ –  ،1960إﻻ إذا ﻛﺎن ﯾﻧﺷر ﻗﺑل ذﻟك ﺑﺎﺳم ﻣﺳﺗﻌﺎر.
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 -ﺗﻌﺗﻣد ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺣول اﻟﺷﻌر اﻟذي ﺗﻧﺎول ﻣﺟزرة ﻛﻔر ﻗﺎﺳم ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻟﻲ ﻧﺷرت ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻲ " :ﺷﺎھد ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺎد اﻟﺟﻣﺎﺟم" .ﻧﺑض

اﻟﻣﺣﺎر ط .2اﻟﻘﺎھرة :ﻣرﻛز ﻧﮭر اﻟﻧﯾل ﻟﻠﻧﺷر ،2008 -ص .32 -7

 - 19اﻻﺗﺣﺎد،28/12/1956 ،ص.2
 - 20اﻟﺟدﯾد ،ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ،1957 ،ص .18-16واﻟﻘﺻﯾدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ص  ، 30 -25وھذه اﻟﻘﺻﯾدة أﻋﯾد ﻧﺷرھﺎ ﻓﻲ دﯾوان ﺗوﻓﯾق زﯾﺎد
ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ط .2ﻋﻛﺎ :ﻣطﺑﻌﺔ أﺑو رﺣﻣون ،1994 -ص  .62وﻛﺎﻧت ﻧﺷرت ﻓﻲ دﯾوان ﺗوﻓﯾق ز ّﯾﺎد ،ﺑﯾروت :دار اﻟﻌودة ،د.ت،.
ص.306
 - 21ظل اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت وﺣﺗﻰ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﯾﻛﺗﺑون ﻋن اﻟﻣﺟزرة ،ﻓﻣﺎ ﻣن ﺷﺎﻋر إﻻ وﻋﺑر ﻋن ھذه اﻟﻣﺄﺳﺎة  ،ﻓﮭذا ﺳﺎﻟم ﺟﺑران ظل
واﻋﯾًﺎ ﻟﻌﻣق ﻣﺎ ﺳﺎل ﻣن دﻣﺎء:
يا أ ّمة تنّبهي
فال تزال الحيّة الرقطاء
ﻋطﺷﻰ إﻟﻰ اﻟدﻣﺎء )ﺳﺎﻟم ﺟﺑران ،ﻛﻠﻣﺎت ﻣن اﻟﻘﻠب ،ﻋﻛﺎ :ﻣطﺑﻌﺔ دار اﻟﻘﺑس اﻟﻌرﺑﻲ ،د.ت  -ص(.16

 - 22ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻧظر دﯾوان اﻟﺷﮭﯾد :أﺷﻌﺎر ﻋن ﻣﺟزرة ﻛﻔر ﻗﺎﺳم ،إﺻدار ﻣﺟﻠس ﻛﻔر ﻗﺎﺳم اﻟﻣﺣﻠﻲ ،1999 ،وﻗد ﺿم ﺑﯾن د ّﻓﺗﯾﮫ أﻛﺛر ﻣن
أرﺑﻌﯾن ﻗﺻﯾدة ،ھﻲ ﻣﻌظم اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑت ﻋن اﻟﻣوﺿوع ،ﺳواء ﻣﻣﺎ ﻧﺷرت ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ ،أو ﻣﻣﺎ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ "ﻗﺻﯾدة اﻟﺷﮭﯾد" اﻟﺗﻲ
أﻋﻠن ﻋﻧﮭﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻔر ﻗﺎﺳم ﻗﺑل ﺑﺿﻌﺔ أﺷﮭر ﻣن ﻧﺷر اﻟﻛﺗﺎب وﺗوزﯾﻊ اﻟﺟواﺋز.
ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟﺟﺎﺋزة ﺷﺟﻊ ﻛﺛﯾرً ا ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺟدﯾد ،ﻓﻘد ﺗﻘدم ﻟﻠﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳﺗﺔ وﺳﺑﻌون ﺷﺎﻋرً ا ﺑﻣﺎﺋﺔ ﻗﺻﯾدة.

 - 23ﻣﻊ ذﻟك ھﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﻗﺻور اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﺣو ﻣن ﺑﻘﻲ ﻓﻲ أرﺿﮫ" -ﻓﺎﻷﻗﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻣﺣﺗلّ ،ﻓﻲ وﻗت ﺗﻘﺎوم ﻓﯾﮫ اﺟﺗﺛﺎث
أﺻوﻟﮭﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾّﺔ ،وﺟدت ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻣﺧوّ ﻧﺔ ،ﺑﺄﻓﺟﻊ ﺻورة ،ﻣن ﻗﻠﻌﺔ اﻧﺗﻣﺎﺋﮭﺎ اﻟﻘوﻣﻲ ﺑﺎﻟذات ] [...ﻟﻘد وﺟدت ھذه اﻷﻗﻠﯾّﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣﺧذوﻟﺔ ﻣن ﻣﺋﺔ
ﻣﻠﯾون ﻋرﺑﻲ ﻣﺷﻐوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ ﺻﺣﺎﻓﺔ وإذاﻋﺔ) ".ﯾوﺳف اﻟﺧطﯾﺑب :دﯾوان اﻟوطن اﻟﻣﺣﺗل ،دﻣﺷق،1968 ،ص.15-14.
 - 24اﻟﺟدﯾد ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ ،1957 ،ص  .17وﻣن اﻟﺟدﯾر أن أذﻛر ھﻧﺎ أن ﺳﻣﯾﺢ اﻟﻘﺎﺳم ﻗد رﺑط ﻛذﻟك ﻣﺛل ھذا اﻟرﺑط ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﮫ "ﻟﯾد
ظﻠت ﺗﻘﺎوم":
ومن املذياع أنباء عن العام الجديد
مصر بركان ّ
وكل الشعب يحمي بور سعيد
أنا ال أنشد للموت
ولكن ليد ظ ّلت تقاوم
ﻓﺳﻣﯾﺢ ﯾﻧﺗظر اﻟﺧﻼص واﻟﺗﺣرّ ر اﻟذي ّ
ﯾﺗﻣﺛل ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾ ّﺔ وﺑﻠﻐﺔ اﻟﺷﻌر ﻓﻲ " ﺑﻌث اﻟﻧﮭر " وﻓﻲ "ﺷدو اﻟﺣﻣﺎﺋم":
وإلى أن يبعث النهر
وتشدو في أغانيَّ الحمائم
أوقظ الدنيا هتافًا ال يساوم
كفر قاسم !
ّ
ﻧﺷرت اﻟﻘﺻﯾدة ﻓﻲ دﯾوان دﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﻲ ،اﻟﻧﺎﺻرة :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﻛﯾم ،1967 -ﺛم أﻋﯾد ﻧﺷرھﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ "اﻟﻘﺻﺎﺋد" ،ج ،1ﻛﻔر ﻗرع:
دار اﻟﮭدى ،1991 -ص .48وﻧﺷرت ﻓﻲ دﯾوان اﻟﺷﮭﯾد ،ص .23وﯾذﻛر أن اﻟﻘﺎﺳم ﻟﮫ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣس ﻗﺻﺎﺋد ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع ،وذﻟك
ﺑﺳﺑب اﺷﺗراﻛﮫ وﻧﺷﺎطﮫ ﻓﻲ ﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت :إﺣﯾﺎء ذﻛرى اﻟﻣﺟزرة" .وﺑﻌض ھذه اﻟﻘﺻﺎﺋد ﻧﺷر ﻓﻲ دﯾوان اﻟﺣﻣﺎﺳﺔ ،ج ،3دار اﻷﺳوار ،ﻋﻛﺎ،
 ،1981ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﺷر اﻟﺷﺎﻋر ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻗﺻﯾدﺗﯾﮫ " ﻛﻔر ﻗﺎﺳم" و " دم اﻟﺷﮭﯾد :رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺑوﯾﺔ" ،ص .70-59

 - 25اﻧظر ﻧﻣﺎذج ﻟﻌدد ﻣن اﻟﺷﻌراء ﻓﻲ دراﺳﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺔ !18
 - 26دﯾوان اﻟﺷﮭﯾد ،ص.62

 - 27اﻧظر ﻣﻘﺎﻟﺗﻲ" -ﺻورة اﻟﯾﮭودي ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل" ،اﻟﺷرق ،اﻟﻌدد اﻷول ،ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ  ،1999ص .91وﻛﺎﻧت ﻗد
ﻧﺷرت ﻓﻲ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻷﯾﺎم  5/6/1997ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾرات طﻔﯾﻔﺔ .وﻻ ﺑد ھﻧﺎ ﻣن ذﻛر ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﯾﮭودﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺿد اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﻠطﯾف دوري
اﻟذي ﻛﺎن أول ﻣن ﻛﺷف اﻟﻣﺟزرة ،وھو اﻟذي ﻋرّ ف ﻋﺿوي اﻟﻛﻧﯾﺳت ﺗوﻓﯾق طوﺑﻲ وﻣﺎﯾر ﻓﻠﻧر ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻣروﻋﺔ ،إذ زار
اﻟﺟرﺣﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻣﻧذ اﻷﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ،وﺟ َﻣﻊ اﻟﺷﮭﺎدات ،وﻧﺷرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﺑرﯾﺔ.

 - 28اﻟﻧﻘﺎش ،رﺟﺎء .ﻣﺣﻣود دروﯾش ﺷﺎﻋر اﻷرض اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ،ط  ،4اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﮭﻼل ،1971 -ص.46

 - 29أﺑو ﺣﻧﺎ ،ﺣﻧﺎ .ﻧداء اﻟﺟراح .ط  ،3ﯾﺎﻓﺔ اﻟﻧﺎﺻرة :ﻣﻧﺷورات اﻟطﻼﺋﻊ ،1999 -ص  .60ﺟدﯾر ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺧﺑر اﻷول ﻓﻲ
اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣول اﻟﻣﺟزرة ﻛﺎن ﻗد ﻧﺷر ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﺗﺣت ﻋﻧوان " ﻛﻠﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎد" .9/11/1956 ،وﯾﻘول اﻟﻛﺎﺗب ﻓﯾﮭﺎ" :ﻟﻘد اﻋﺗرﻓت
اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن ﻋد ًدا ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻗرى اﻟﻣﺛﻠث ﻗد ﺻرﻋوا ﺑرﺻﺎص ﻗوات اﻷﻣن .وأﻟﻔت ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﺣﺎدث".
أﻣﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ،ﻓﻘد أﻟﻔت ﻓﻲ  1/11/1956ﺑﻌد ﯾوﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺟزرة وﻗﺑل إذاﻋﺔ اﻟﺧﺑر .،وﻗد ﺟرت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد "ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ".

 - 30دﯾوان اﻟﺷﮭﯾد ،ص.49
 - 31ن.م ،ص30
 - 32ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻧظر دراﺳﺗﻲ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻼﺣظﺔ ! 18
 - 33اﻟﻘﺎﺳم ،ﺳﻣﯾﺢ .ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻣطﺎع ﺻﻔدي" :ﻛﯾف ﯾﺗﺄﺳس اﻟوﺟدان اﻟﻣﻘﺎوم" ،ﺿﻣن ﻛﺗﺎب اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ،ج7
ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻧﻘد ،ﻛﻔر ﻗرع :دار اﻟﮭدى ،1991 -ص.185 – 184

 - 34اﻧظر ﻛﺗﺎب أﺑو ﺻﺎﻟﺢ ،ﺳﯾف اﻟدﯾن .اﻟﺣرﻛﺔ اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل.(2000 -1948) ....ج .1ﺣﯾﻔﺎ :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ-
 ،2010ص .71

 - 35ﻛﺗب ﺷﺎﻛر ﻓرﯾد ﺣﺳن" :ﻣﮭرﺟﺎن اﻟﺷﻌر ﻓﻲ ﻋﻛﺎ ،ﺑﻠد اﻟﺟزار ،واﻟﺷﮭداء اﻟﺛﻼﺛﺔ  ،اﻟذي اﻗﯾم ﯾوم  1958 /11/7ﻓﻲ ﺳﯾﻧﻣﺎ "اﻟﺑرج"
اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ ،ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻧﺎدي اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﻛﻲ ،وﺗرأس اﻟﻣﮭرﺟﺎن ﻓﻲ ﺣﯾﻧﮫ اﻟﺻﺣﻔﻲ ﻣﺣﻣود اﺑو ﺷﻧب ،وﻛﺎن ﻣﺣﻣود دروﯾش ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻻ
ﯾزال ﻓﺗﻰ ﺻﻐﯾرً ا ،وطﻠب ﻣن اﻟﻌرﯾف اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﻘﺻﯾدة ﻓﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﺎ اراد .وﻗﺎم رﺟﺎل اﻟﺳﻠطﺔ ﯾوﻣﺋذ ﺑﻘطﻊ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ ﻋن اﻟﻣﮭرﺟﺎن
ﺑﮭدف إﻓﺷﺎﻟﮫ وﺗﺧرﯾﺑﮫ ،وﻟﻛن ﻣﺎ ھﻲ اﻻ دﻗﺎﺋق ﻣﻌدودات واذا ﺑﻠوﻛﺳﺎت اﻟﺻﯾﺎدﯾن اﻟﻌﻛﯾﯾن ﺗﺿﻲء اﻟﻣﻛﺎن ﻣن ﺟدﯾد ،وﺗﻠﯾت ﻗﺻﯾدة اﻟﺷﺎﻋر
ﺗوﻓﯾق زﯾﺎد ﻋن "ﺑور ﺳﻌﯾد" اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻌﺗﻘﻼً ﻓﻲ ﺳﺟن طﺑرﯾﺎ ﻋﻠﻰ إﺛر ﻣظﺎھرة أول أﯾﺎر اﻟﺷﮭﯾرة ﻋﺎم .1958.
وﺗواﻟﻰ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻠﺗﻘﻲ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺷﻌراء ﺑﺎﻟﺟﻣﮭور اﻟﻌرﯾض ﻓﻲ اﺟواء ﻣن اﻟﺷﻌر اﻟﻛﻔﺎﺣﻲ اﻟﺣﻣﺎﺳﻲ اﻟﻧﺎري
اﻟﻣﻘﺎوم"http://www.almawked.com/?page=details&newsID=2096&cat=1 .
ﻛذﻟك ﺷﺎرك راﺷد ﺣﺳﯾن ﺳﻧﺔ  1958ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﺗﺣﺎد ﺑﻌد أن اﻋﺗﻘل ﻣﻌظم اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن ﻓﻲ أﻋﻘﺎب أول أﯾﺎر ﺳﻧﺔ  ،1958ﺛم
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺷﺎرك راﺷد ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﮭرﺟﺎن ﺷﻌري ،ﻣن ﺑﯾﻧﮭﺎ ﻣﮭرﺟﺎن ﺷﻌري ﻓﻲ ﻛﻔر ﯾﺎﺳﯾف ﺳﻧﺔ  1960ﺣﯾث ﻗرأ ﻗﺻﯾدﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﻣطﻠﻌﮭﺎ:
اليوم جئت وكلنا سجناء*** فمتى أجيء وكلنا طلقاء
يا كفر ياسيف أردت لقاءنا*** فتوافدت للقائك الشعراء
اﻧظر :راﺷد ﺣﺳﯾن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺷﻌرﯾﺔ .ط .2ﺣﯾﻔﺎ :ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻛل ﺷﻲء ،2004 -ص .377
ﯾرى أﺣﻣد اﻟرﯾﻧﺎوي أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻣﮭرﺟﺎﻧﺎت ،ﻓﯾﻛﺗب" :وھذا اﻷﻣر إن د ّل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ،ﻓﻌﻠﻰ ﻧﺿوج اﻟﺣسّ اﻟﻛﻔﺎﺣﻲ ﻋﻧد ﺷﻌراﺋﻧﺎ وأدﺑﺎﺋﻧﺎ،
وﻧﺿوج ﺷﻌورھم ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ ﺷﻌﺑﻧﺎ وﻣﻌرﻛﺔ ﻛ ّل اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺳﻼم" .اﻟرﯾﻧﺎوي:اﻟﺟدﯾد ،ﻧﯾﺳﺎن،1961
ص .(68-66

 - 36ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن ﺳﺟﻧوا ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ ﺗوﻓﯾق زﯾﺎد وﺣﻧﺎ أﺑو ﺣﻧﺎ .اﻧظر ﺷﮭﺎدة ﺣﻧﺎhttp://palestine.assafir.com/ :
article.asp?aid=499

 - 37اﻧظر :ﻣﺣﻣود دروﯾش" :ﺣﯾﺎﺗﻲ وﻓﺿﯾﺗﻲ وﺷﻌري" ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟطرﯾق ،ﺗﺷرﯾن اﻷول -ﻛﺎﻧون اﻷول  ،1968ص 54؛ ﺳﻣﯾﺢ اﻟﻘﺎﺳم:
اﻟﻌدد ﻧﻔﺳﮫ ص .70
 - 38ﺷﮭد ﻛﺎﺗب ھذه اﻟﺳطور ھذا اﻟﺣراك اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ،ﻓﺄﺻدر ﻣﺟﻣوﻋﺗﮫ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﻘطﺎر ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠس ﺳﻧﺔ  ،1971وأﺻدر ﻛﺗﺑًﺎ
أﺧرى ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠس وطوﻟﻛرم .ﻛﻣﺎ ﻧﺷر ﻛﺛﯾرً ا ﻧﺻوﺻًﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎدر ،ااﻟﻔﺟر ،اﻟﺣﺻﺎد ،اﻟﻛﺎﺗب ،وھﻲ ﻣن اﻟﻣﺟﻼت اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ
اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ أواﺋل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت.
 - 39ھذا اﻟﺗﻘدﯾس وﺟدﻧﺎه ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺷﻌر ﻧزار ﻗﺑﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻗرأ ﻛﯾف ﯾﺧﺎطب ﺷﻌراءﻧﺎ ﺑﻧوع ﻣن اﻟﻣﻐﺎﻻة اﻟﺗﻲ دﻓﻌﮫ إﻟﯾﮭﺎ اﻟظرف اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻟﻣؤﺳﻲ ،وھو اﻟﺑﺎﺣث ﻋن أي ﺧﻼص:
نتعلم منكم/.....كيف يكون الشعر /فلدينا قد مات الشعراء.... /محمود لدرويش سالما /توفيق الزياد سالما ..... /نتعلم منكم  /كيف
نفجر في الكلمات األلغاما..... /لو أن الشعراء لدينا يقفون أمام قصائدكم /لبدوا أقزا ًما أقزاما )ﻗﺑﺎﻧﻲ ،ﻧزار .اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ .اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث ،ط  .5ﺑﯾروت ،1993 -ص .151

 - 40اﻟﺟدﯾد .ﺣزﯾران ) ،1969اﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌدد(.

 - - 41ﯾﻘول ﺑﻠﻧد اﻟﺣﯾدري":ﻗرأت ﻣﺣﻣود دروﯾش أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾره . . .إن اﻟﻣﻔردة ﻋﻧده ﺣﯾﺎة ﻣﻣﻠوءة ،ﻣﺗﺣرﻛﺔ ﺑﺗﺷﻧﺞ ﻟم آﻟﻔﮫ ﻋﻧد ﻏﯾره
ﻣن أدﺑﺎﺋﻧﺎ ،إﻧﮭﺎ ﻣﻠﺗﺻﻘﺔ ﺑﺈﺷﺎرات ﺣﺗﻰ ﻟﺗﺗﻔﺟر ﺗﺣت ﺿﻐطﮭﺎ ،ﻓﺗﻧﻔﻠت اﻟﺻورة ﻣن ﺣﯾزھﺎ اﻟﻌﯾﻧﻲ و ﺑﺳرﻋﺔ أﺧﺎذة إﻟﻰ ﺣﯾز ﺣﺳﻲ ﻣﺗوﺗر
ﯾﻛﺛف اﻟﺗﺟرﺑﺔ -ظﺎھرة ﯾﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ ،و ﻟﻛن ﯾﺻﻌب أن أﺳﺣﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل أدب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻷﻗوم ﺑﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ ،ﺣﯾث ﯾﺟب أن أﻟﺗزم اﻟدﻗﺔ ،ﻓﺄﺟدھﺎ ﺻﻔﺔ
ﯾﺧﺗص ﺑﮭﺎ دروﯾش ،و ﻟم ﺗﺗﺑﻠور ﺑﻌد ﻛﻘﯾﻣﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ ﻛل أدب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ".
اﻧظر اﻟﻣوﻗﻊ:
http://www.yasaree.net/forums/lofiversion/index.php?t6717.htm

 - - 42اﻧظر ﻧﻣﺎذج ﻣن أدب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻏﺎﻟﻲ ﺷﻛري .أدب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻣﻌﺎرف - 1971،ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﺷﻌﺑﻲ ،وﻓﻲ
اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،وﺷﮭﺎدة اﻟﺷﻌر اﻷﻣرﯾﻛﻲ . . .إﻟﺦ )ص  .( 431 ،83 ،51وﻣن اﻟﻌﺟﯾب أﻧﮫ ﺣﯾن ﺗﻧﺎول اﻷدب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﺗوﻗف ﻋﻠﻰ
ﺷﻌر ﻓدوى طوﻗﺎن وﻣﻌﯾن ﺑﺳﯾﺳو ) ص  (430-391ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻣﺎ ﺷﺎﻋران ﻣن ﺷﻌراء اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ،أﻣﺎ اﻷرض اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ﻓﻔﯾﮭﺎ "ﺷﻌر ﻣﻌﺎرﺿﺔ"
وﺷﻌرھم "ﻻ ﯾﺗﺻل ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ إﻻ ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻣﺟﺎز") .ص .(391

 - 43اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﺣول ﻣﺻطﻠﺢ )اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ( ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻟﻲ ،ھﻲ "ﺳﺟل أﻧﺎ ﻋرﺑﻲ -ﺳﻠطﺔ اﻟﻧص وﺳﻠطﺔ ﻣﺻطﻠﺢ )أدب
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ(" .ﻣﺣﻣود دروﯾش – ﻗراءات ﻓﻲ ﺷﻌره .ﻛﻔر ﻗرع :دار اﻟﮭدى ﻛرﯾم ،2010 -ص .40 -21
 - 44أﺑو ﻧﺎب ،إﺑراھﯾم" .اﻟﺟذوة اﻟﺷﻌرﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻧﻛﺑﺔ" .اﻵداب .ع  ،3آذار  ،1966ص .127

 - 45ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ،ﻏﺳﺎن .أدب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ) (1966 -1948ﺑﯾروت :دار اﻵداب1966 ،؛ اﻷدب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎوم ﺗﺣت
اﻻﺣﺗﻼل ) .(1968-1948ﺑﯾروت :دار اﻵداب.1968 ،

 - - 46ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ ،ﻏﺳﺎن .اﻵﺛﺎر اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ) اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ( .ﺑﯾروت :ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،1998 -ص  ،205-204وﻗد أﺧذ ﻋن
دروﯾش ،ﻣﺣﻣود" .ﻻ ﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﯾث ﺗذھب ﻓﻲ اﻟﻌودة" .اﻵداب .اﻟﻌدد اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر .1974

 - 47ﯾﺳﺗﺧدم دروﯾش اﻟﻔﻌل "أﻗﺎوم" ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﮫ " ﻣﻐﻧﻲ اﻟدم" ،وھﻲ ﺟزء ﻣن "أزھﺎر اﻟدم " اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﮭﺎ ﻋن ﻛﻔر ﻗﺎﺳم ،ﻓﯾﻘول:
إنني مندوب جرح ال يساوم
علمتني ضربة الجالد أن أمشي على جرحي
وأمشي. .
ثم أمشي. .
وأقاوم
)دروﯾش ،ﻣﺣﻣود .دﯾوان ﻣﺣﻣود دروﯾش .ج .1ط  ،12ﺑﯾروت :دار اﻟﻌودة ،1987 -ص  .209واﻟﻧص ﻧﺷر ﻓﻲ دﯾواﻧﮫ آﺧر اﻟﻠﯾل .ﻋﻛﺎ:
دار اﻟﺟﻠﯾل.(1967 ،
وﻛذﻟك ﻓﺈن ﺳﻣﯾﺢ اﻟﻘﺎﺳم اﺳﺗﺧدم ﻟﻔظﺔ "أﻗﺎوم" ﻓﻲ ﻗﺻﯾدﺗﮫ "ﺧطﺎب ﻓﻲ ﺳوق اﻟﺑطﺎﻟﺔ" ،ﻓﯾﻘول:
يا عدو الشمس لكن لن أساوم
وآلخر نبض في عروقي سأقاوم
وﯾﻧﮭﻲ اﻟﻘﺻﯾدة ﺑﺗﻛرار "ﺳﺄﻗﺎوم" ﺛﻼث ﻣرات .اﻟﻘﺎﺳم ،ﺳﻣﯾﺢ .دﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﻲ .اﻟﻧﺎﺻرة :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﻛﯾم.1967-

 - - 48ﺷﻌر زﯾﺎد ﻓﯾﮫ ﻣواﺟﮭﺔ وﻣﺟﺎﺑﮭﺔ ،وإﻟﯾﻛم ﻣن ﻗﺻﯾدﺗﮫ "ھﻧﺎ ﺑﺎﻗون" ﻣﺛﻼً:
كأننا عشرون مستحيل /في اللد والرملة والجليل /هنا على صدوركم باقون كالجدار /وفي حلوقكم كقطعة الزجاج والصبار /وفي
عيونكم  /زوبعة من نار . . . /إنا هنا باقون /فلتشربوا البحرا .. ./إذا عطشنا نعصر الصخرا /ونأكل التراب إن جعنا وال نرحل/
وبالدم الزكي ال نبخل . .ال نبخل . .ال نبخل / . .هنا لنا ماض . .وحاضر . .ومستقبل .اﻧظر -زﯾﺎد ،ﺗوﻓﯾق .دﯾوان ﺗوﻓﯾق زﯾﺎد.
ﺑﯾروت :دار اﻟﻌودة ،د .ت .ص .200-197
ﺑﮭذا اﻟﺳﯾﺎق أﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻋز اﻟدﯾن إﺳﻣﺎﻋﯾل رأى أن ﺗوﻓﯾق زﯾﺎد "أﻧﺿﺞ ﺷﻌراء اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ" .اﻧظر اﻵداب اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث  ،1969ص .18
 - 49ﺷﻛري ،ﻏﺎﻟﻲ .أدب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻣﻌﺎرف ،1971،ص  .391وﻷدوﻧﯾس رأي ﻣﺷﺎﺑﮫ -ﻓﮭو ﻻ ﯾواﻓق ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ
"اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ" -أدوﻧﯾس ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟطرﯾق ،ﻧوﻓﻣﺑر ودﯾﺳﻣﺑر  ،196 8ص .15
 - 50اﻧظر ﻛﺗﺎب ﻛﻧﻔﺎﻧﻲ :أدب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ ) .(1966 -1948ﺑﯾروت :ﻣﻧﺷورات دار اﻵداب ،د.ت  ،ص ،37 -30
ﺑل إن رﺟﺎء اﻟﻧﻘﺎش ﺷرح ﻗول زﯾﺎد أﻋﻼه "كأننا عشرون مستحيل /في اللد والرملة واﻟﺟﻠﯾل ﺑﺄن اﻟﻌﺷرﯾن" -ھم زﻣﻼء ﻣﺣﻣود
دروﯾش......أﻣﺎ أﺳﻣﺎؤھم ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﻣﻌروﻓﺔ ﻟﻧﺎ ،وھم :ﻣﺣﻣود دروﯾش ،ﺳﻣﯾﺢ اﻟﻘﺎﺳم ،ﻧﺎﯾف ﺳﻠﯾم  ،ﺣﻧﺎ أﺑو ﺣﻧﺎ ،ﻣﺣﻣود دﺳوﻗﻲ ،ﺣﺑﯾب
ﻗﮭوﺟﻲ ،ﺗوﻓﯾق ﻓﯾﺎض ،ﻓوزي اﻷﺳﻣر ،ﺳﺎﻟم ﺟﺑران ،ﻓﮭد أﺑو ﺧﺿرة ،أﺣﻣد ﺣﺳﯾن ،راﺷد ﺣﺳﯾن ،ﻋﺻﺎم اﻟﻌﺑﺎﺳﻲ ،ﻋطﺎ ﷲ ﻣﻧﺻور ،إﺑراھﯾم
ﻣؤﯾد )اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣؤﯾد إﺑراھﯾم -ف( ،زﻛﻲ دروﯾش ،ﺟﻣﺎل ﻗﻌوار ،أﺑو إﯾﺎس ،أﺣﻣد ﯾوﻧس ،ﺗوﻓﯾق زﯾﺎد) .اﻟﻧﻘﺎش ،رﺟﺎء .ﻣﺣﻣود دروﯾش-
ﺷﺎﻋر اﻷرض اﻟﻣﺣﺗﻠﺔ .ط .2اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﮭﻼل ،1971 -ص .(294
 - 51ھذه اﻷﺳﻣﺎء اﻷرﺑﻌﺔ ﻋ ّﺗﻣت ﺑﺻورة أو أﺧرى – ﻓﻲ ﻧظر دارﺳﻲ أدب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ -ﻋﻠﻰ ﻛون ﺷﻌر ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻣﻧﺎﺻرة ﻣﺛﻼً -أﻧﮫ ﻣن
ﺷﻌراء اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﻣﻊ راﺷد ﺣﺳﯾن وﻣﺣﻣد اﻷﺳﻌد وﻣرﯾد اﻟﺑرﻏوﺛﻲ وﻣﺣﻣد اﻟﻘﯾﺳﻲ وﺧﺎﻟد أﺑو ﺧﺎﻟد وﯾوﺳف اﻟﺧطﯾب وﻓدوى
طوﻗﺎن وﺣﻧﺎ أﺑو ﺣﻧﺎ وﻏﯾرھم ﻛﺛﯾرون -ﺳواء ﻓﻲ اﻟداﺧل أو ﻓﻲ اﻟﺷﺗﺎت.
 - 52ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى ﻧرى أن ﺳﻣﯾﺢ اﻟﻘﺎﺳم ﯾﺳﺗﺣب وﺻﻔﮫ "ﺷﺎﻋر اﻟﻌروﺑﺔ" ،وﻗد ﻛﺗب ﻋد ًدا ﻣن اﻟﻘﺻﺎﺋد اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾﻊ ﯾﮭﺎ ﻗﺻﺎﺋد ﻣﺧﺻﺻﺔ
ﻟﻣواﻗﻊ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،اﻧظر ﻣﺛﻼً دﯾواﻧﺔ ﺑﻐداد وﻗﺻﺎﺋد أﺧرى .اﻟﻧﺎﺻرة :ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﻛﯾم.2008 -

- 53
ﻓﻲ اﻟﻌدد اﻷوّ ل ﻣن "اﻟﺟدﯾد" ،ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﻠﺣ ًﻘﺎ ﻟـﺻﺣﯾﻔﺔ اﻹﺗﺣﺎد ﻛﺗب ﺟﺑرا ﻧﻘوﻻ ،ﻣﻘﺎﻻً ﺑﻌﻧوان "آراء ﻓﻲ اﻷدب اﻟواﻗﻌﻲ" ﻣؤ ّﻛ ًدا ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ
ﻣواﻗف "اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ" اﻟﻣذﻛورة" :وﻟﻛنّ ھدف اﻷدب ،أو اﻟﻔنّ  ،ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺻوﯾر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺗﮫ ،ﺑل ﯾﺗﻌدّى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل
اﻟواﻗﻊ وﺗﻔﺳﯾره وﺗﺑﯾﺎن ﺣﺳﻧﺎﺗﮫ وﺳﯾﺋﺎﺗﮫ ،ﻣﯾزاﺗﮫ وﻧواﻗﺻﮫ ،واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾره ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ" .ﻧﻘﻼً ﻋن ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻟﺳﻠﯾﻣﺎن
ﺟﺑران "اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة" ﻧﺷرھﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرض ﺣدﯾﺛﮫ ﻋن اﻷدب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟراﺑطhttp://almawked.com/? :
page=details&newsID=3771
 - 54ﻣن اﻟﻘﺻﺎﺋد ﻣﺛﻶ -ﻗﺻﯾدة ﺳﻣﯾﺢ اﻟﻘﺎﺳم "ﻧﺣﺑك ﯾﺎ ﻛوﺑﺎ" اﻻﺗﺣﺎد .اﻟﻌدد  ،1978 -26ﻛذﻟك ﻗﺻﯾدﺗﮫ اﻟﻣﺗﺿﺎﻣﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﯾﯾﺗﻧﺎم -اﻟﻌدد
.1967 /46
 - 55اﺷﺗﮭر ﺳﻌود اﻷﺳدي ﺑﻘﺻﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻠﮭﺟﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟدارﺟﺔ ،وھذا ﻟون ﯾﺟدر أن ﻧﺗﻧﺎوﻟﮫ ﺑدراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻟﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺑن
اﻟﺟﻣﺎھﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ .واﺷﺗﮭر ﺳﻌود ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺎﺗﮫ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻔذة ،وھو ﯾﻛﺗب اﻟﺷﻌر اﻟﻔﺻﯾﺢ ﺑﻛﺛرة ،ﻟﻛﻧﮫ وﺣﺗﻰ
ﻛﺗﺎﺑﺔ ھذه اﻟﺳطور ﻟم ﯾﺻدره ﻓﻲ ﻛﺗﺎب .ﻟﻠﺗوﺳﻊ :اﻧظر دراﺳﺗﻲ" -ﺳﻌود اﻷﺳدي -ﺷﺎﻋر اﻟﻧﺑض اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ" .ﻣوﺳوﻋﺔ أﺑﺣﺎث ودراﺳﺎت ﻓﻲ
اﻷدب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﺣدﯾث) .اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ( .ﺑﺎﻗﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ،2012 -ص .258 -239
 - 56ﺗﺗردد ﻓﻲ ﺷﻌر ﻓﮭد أﺑو ﺧﺿرة ﻧﻐﻣﺔ اﻟﻣﺧﻠّـص واﻟﻣﻧﺗظر ،وﻟﻌﻠﮭﺎ ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻋﻘﯾدﺗﮫ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ،وﺑﺎﻟطﺑﻊ ﻓﮭو ﯾرﻣز إﻟﻰ اﻟﺧﻼص ﻣن اﻟواﻗﻊ
اﻷﻟﯾم ،ﺑداﻓﻊ وطﻧﻲ وإﻧﺳﺎﻧﻲ.
 - 57ﺟدﯾر ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﻛرار و"ﺑﺳﺎطﺔ" اﻟﻛﻠﻣﺎت أدت إﻟﻰ ﺟﻌل ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺻﺎﺋد ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻐﻧﺎء.
 - 58ﺑﻌد ﺗوﻗف اﻻﺗﺣﺎدﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻣذﻛورﯾن اﻷول ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﺳﻣﯾﺢ اﻟﻘﺎﺳم ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﺟﻣﺎل ﻗﻌوار ﺗﺄﺳس ﻓﻲ ﻋﻛﺎ اﺗﺣﺎد ﺟدﯾد ﺿم
اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺷﺑﺎب ھو "اﺗﺣﺎد اﻟﻛ ّﺗﺎب اﻟﻌرب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟداﺧل" ،-وﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر" -اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ) ،"48ﻻﺣظ ﺗﻧوع
( ،وأﯾًﺎ ﻛﺎن ﻓﺛﻣﺔ ﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﺗﺣﺎد وآﺧر ،اﻷﻣر اﻟذي ﻗد ﯾدﻋو إﻟﻰ ﺗﺣﺳن أو ﺗطور ﻓﻲ
اﻻﺳم!( ،وﯾرأﺳﮫ اﻟﺷﺎﻋر ﺳﺎﻣﻲ ﻣﮭﻧﺎ )-1971
اﻟﻣﺿﻣون واﻟﺷﻛل.
ﻣﻣﺎ ﺷﺟﻊ اﻟﺷﻌراء ﻛذﻟك أن وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺧﺻﺻت ﺟواﺋز ﻣﺎﻟﯾﺔ أدﺑﯾﺔ ﺗﻘدﻣﮭﺎ ﻛل ﺳﻧﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻷدﺑﺎء ،وﻗد ﺟرى ذﻟك ﺑدءًا ﻣن ﺳﻧﺔ
 ،1988ﻛﻣﺎ أﻧﮭﺎ أﺻدرت ﻋﺷرات اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺷﻌرﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
 - 59ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق ﻣﺣور "اﻟﻘدس ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ اﻟﺣدﯾث" ،وﻗد ﻧﺷرت اﻟدراﺳﺔ أوﻻً ﻓﻲ ﻛﺗﺎب ﻣواﻗف .اﻟﻧﺎﺻرة،1996 -
ﺛم أﻋدت ﻧﺷرة ﻓﻲ طﺑﻌﺔ ﻣزﯾدة وﻣﻧﻘﺣﺔ ﺿﻣت ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق ﻧﺣو أرﺑﻌﯾن ﻗﺻﯾدة ،وﺻدر ﻋن ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ .2010
 - ‰60اﻧظر دراﺳﺗﻲ" :ﺗﺟﻠﯾﺎت اﻟﺧوف ﻓﻲ ﻧﺻوص طﮫ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ" .ﻧﺑض اﻟﻣﺣﺎر .ﺑﺎﻗﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ :ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ ،2009 -ص -113
.149
وﻓﯾﮫ ﺳرد ﺑذﻛر اﻟﺗرﺟﻣﺎت اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﺣظﻲ ﺑﮭﺎ ﺷﻌره.
 - ‰61اﻟﻘدس :ﻣﻧﺷورات ﺻﻼح اﻟدﯾن ،1979 -وﻗد ﻛﺗﺑت دراﺳﺔ ﻋن اﻟدﯾوان ،وھﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺟ ًدا ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻓﺗﺣدﺛت ﻋن
اﻻﻧﺳﯾﺎﺑﯾﺔ اﻟﻌﻔوﯾﺔ ،وﻋن دﻗﺔ اﻷﻟﻔﺎظ  ،وﺗوزﯾﻊ ﻟﻘطﺎت اﻟﺻور اﻟﻔﻧﯾﺔ .اﻧظر ﻛﺗﺎﺑﻲ :اﻟرؤﯾﺎ واﻹﺷﻌﺎع .اﻟﻘدس ،1984 -ص .52 430

•

 - 62אני אוהבת בדיו לבנה :שירים  /סיהאם דאוד; מערבית  -ששון סומך .תל אביב :ספרית הפועלים,
)תשמ"א .(1981

 - 63أﺳﯾر ﯾﻘظﺗﻲ وﻧوﻣﻲ .إﺻدار ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرق .1974 -وﻗد ﻛﺗﺑت دراﺳﺗﻲ ﺗﺣت ﻋﻧوان "أﻧطون ﺷﻣﺎس ﺑﯾن اﻟوﻋﻲ واﻟﻼوﻋﻲ" .ﻋرض
وﻧﻘد ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﺣﻠﻲ .اﻟﻘدس ،ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺷرق اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ،1976 -ص  .82 -71أﻣﺎ دﯾواﻧﮫ ﺑﺎﻟﻌﺑرﯾﺔ ﻓﮭو כריכה קשה ) ﻏﻼف ﺻﻠب(.
הוצאת ספרית פועלים .1974 ,وﻟﮫ ﻛذﻟك שטח הפקר ) ﻣﻧطﻘﺔ ﺣرام( ,הוצאת הקיבוץ המאוחד.1979 ,

 - 64ﺗرﺟﻣت أﺷﻌﺎر ﻧداء ﺧوري إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻟﻐﺔ ،وﻛﺗﺎﺑﮭﺎ ﻛﺗﺎب اﻟﺧطﺎﯾﺎ ﺻدر ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻌﺑرﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻋن دار House of
 ،Nehsi Publishers- Caribbean- 2011ﻛﻣﺎ أن اﻟﺷﺎﻋرة ﺗﺧرج ﺑﻌض ﻛﺗﺑﮭﺎ ﺑﺻورة ﻓﻧﯾﺔ ﻏرﯾﺑﺔ ﻓﻲ طوﻟﮭﺎ أو ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻐﻠﯾﻔﮭﺎ،
ﻧﺣو ﻛﺗﺎﺑﮭﺎ اﻟﺧﻠل .ﺣﯾﻔﺎ :ﻣطﺑﻌﺔ ﻛل ﺷﻲء.2011 -
 65ﻣﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎﻋرﺗﯾن اﻟﻧﺎﺻرﯾﺗﯾن رﯾﺗﺎ ﻋودة وﻣﻧﻰ اﻟظﺎھر ﺗﻧﺷران ﺑﻌض إﺻداراﺗﮭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾدل ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺑﻠﮭﻣﺎ ﻟدى اﻟﻘﺎرئ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد.
 - 66ﺗﻌﻣد اﻟﺷﺎﻋرة آﻣﺎل رﺿوان إﻟﻰ ﺗوﻟﯾد ﻛﻠﻣﺎت ﺟدﯾدة ،وﺗﻘدﯾم ﺻور ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ ،ﻓﺗﺟد ﻓﻲ ﺷﻌرھﺎ ﺗﺷﺑﯾﮭﺎت وﺗراﻛﯾب ﻣﺳﺗﺟدة،
واﻟﺷﺎﻋرة ﺗﻘﯾم ﻧﺷﺎطﺎت ﻛﺛﯾرة ﻣﻊ ﺷﻌراء اﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ،وﺗﺗواﺻل ﻣﻌﮭم وﻣﻊ اﻟﺷﻌراء اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻷردن.
 - 67ﻟﻘراءة ﻗﺻﯾدة ﻣروان ﻣﺧولhttp://ar.wikipedia.org/wiki/ :
%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84#.D9.82.D8.B5.D9.8A.D8.A
F.D8.A9_.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A_.D9.81.D9.8A_.D9.85.D8.B7.D8.A7.D8.B1_.D8.A8.D9.86_.D8
.BA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D9.88.D9.86
وﻟﻣﺷﺎھدﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﯾوﺗﯾوب:
http://www.youtube.com/watch?v=Y2oC5q35MSs

 - 68ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺷﺎﻋر ﻣﺣﻣود ﻣرﻋﻲ ﯾﻘﯾم دورات ﻟﺗدرﯾس اﻟﻌروض ،ﻓﯾﺷﺎرك ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣرﯾﺻﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أوزان
اﻟﺷﻌر وﻗواﻓﯾﮫ ،وھذه ﺧطوة ﺣﻣﯾدة ،ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄن ﻣرﻋﻲ أﺻدر ﻛﺗﺎﺑًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌروض ھو ﻓرﯾد ﻣن ﻧوﻋﮫ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻣﺎﻧﻣﺎﺋﺔ ﺻﻔﺣﺔ-
اﻟﻌروض اﻟزاﺧر واﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟدواﺋر .اﻟﻧﺎﺻرة.2004 -:

