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ملخص البحث:

تطوٍر يطرأ على الواقع ينعكس –بال ٍ
شك -على
كل ُّ
األدب مرآة الواقع حوله على اختالف أجناسه ،و ُّ

األدب ويتجلَّى فيه ،وقد كان الشعراء واألدابء َّأو َل من أتثَّر ابلواقع َّ
فسجلوا ذلك يف أدهبم فظهر شعراً
وألن القضية الفلسطينيَّة َّ
ونثراًَّ ،
شكلت أمهيَّةً مركزيَّةً يف أحداثها على الشَّأن العريب واإلسالمي وخاصة

بعد نكبة عام مثانية وأربعني؛ َّ
اصطُلِ َح على
فإن الدَّور األبرز ظهر جليَّاً عند طبقة املثقَّفني .لقد نشأ ما ْ

ردة ٍ
فعل ونتيجة للنكبة وما تبعها من هتجري اآلالف إىل الشَّتات
(أدب العودة) والذي جاء َّ
تسميته ُ
ٍ
خاصة إبداعيَّة ومضامني ِ
ألقت الضَّوء
واملنفى ،هذا األدب خبصوصيته متيَّز
بسمات َّ
متنو َعةً احتواهاْ ،
أي ٍ
أكدت يف ُُمملها على ِ
على ُُمرايت القضيَّة و َّ
حلول سياسيَّة للتوطني
حق العودة لألرض،
ورفضت َّ
ْ
ونسيان احلقوق .يُسلِط هذا البحث الضَّوء على أبرز املضامني ألدب العودة من أربعة حماور أساسيَّة
حق العودة ،ومالمح وتفاصيل الوطن ،والشَّوق واحلنني للوطن ،والبذل والتَّضحية من املقاومة
هيُّ :
والشَّهادة واالعتقال ،ومركِزاً على اجلانب ِ
الشعري دون النَّثري للشعراء الفلسطينيني بعد النكبة .وقد
َُ
ع احلياة وظروفها امل َش ِكلة لتجربة الشعراء،
تنوع احملاور اليت تناوهلا أدب العودة ُّ
خلص البحث إىل ُّ
تنو َ
ُ
سارت جنباً إىل جنب يف أمهيَّتها مع القضيَّة السياسيَّة واملسلَّحة الثائرة.
فكتبوا حتت عناوين خمتلفة
ْ
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.األدب املقاوم-املنفى واللُّجوء-النَّكبة الفلسطينيَّة-العودة-األدب الفلسطيين
:الكلمات املفتاحيَّة
ُ
Abstract
Literature, regardless of it various genres, is a mirror to the reality it represents. Any
change in reality is reflected without doubt in it. Poets and writers are the first to be
affected by a change in reality and subsequently making its reflection in their works.
As the Palestinian cause has its own central significance on the Islamic and Arabic
situations especially after the 1948 Nakbah, this reflection had stood out the most
among the learned stratum of the society. A term called the literature of return had
sprung up in reaction to he Nakbah that resulted in the migration of thousands to
scattered nations. This type of literature has its own stylistic characteristics and
contents that shed lights on the issue and emphasize on their rights of return which
rejected any proposal to resettlement and the ignoring of rights. The study would shed
light on four major themes: the right to return, the features and characteristic of their
birth place, the longing to their homes, sacrifice, struggle, martyrdom and detention.
The study will focus on the poems of the Palestinian poets in this regard after the
Nakbah. The study concluded that this type of literature consists of various themes
that shape up the different perspectives of the poets. They wrote under various topics
that are hand in hand with the political and revolutionary reality of the issue of
Palestine.
Keywords: Palestinian Literature, Return, Palestinian Nakbah, Asylum and exile, the
literature of resistance.
Abstrak
Sastera, tanpa mengira kepelbagaian genrenya ialah cerminan kepada realiti yang
diwakilinya. Sebarang perubahan dalam realiti akan dapat dilihat padanya. Penyair
dan penulis adalah antara yang pertama yang terkesan oleh perubahan realiti. Mereka
akan seterusnya menyerlahkan perubahan tersebut di dalam karya mereka. Melihatkan
perjuangan Palestin mempunyai kepentingannya yang tersendiri dalam kalangan
masyarakat Islam dan Arab, dan refleksi peristiwa in adalah di antara kandungan
karya yang amat mendapat perhatian dalam kalangan golongan cendiakawan dalam
masyarakat.
Ini adalah terutamanya selepas peristiwa Nakbah 1948 yang
menyebabkan ribuan kehilangan tempat tinggal dan menjadi pelarian di pelbagai
negara asing. Sastera sebegini mempunyai ciri-ciri stail bahasanya yang tersendiri
yang bertujuan memberikan penekanan kepada isu tersebut melalui isu hak
kepulangan yang menolak apa-apa bentuk pentelesaian untuk penempatan semula dan
pelupusan hak-hak mereka. Kajian ini akan memberikan tumpuan kepada empat tema:
hak untuk pulang, ciri-ciri tanah aor mereka, kerinduan kepada tanah air,
pengorbanan, perjuangan, syahid dan penjara. Kajian akan memberi tumpuan kepada
penyair-penyair Palestin selepas peristiwa Nakbah. Rumusan kajian, di antaranya
ialah: jenis sastera sebegini mengandungi beberapa tema yang menghasilkan pelbagai
perspektif yang berbeza dalam kalangan penyair. Mereka menghasilkan karya yang
kandungannya adalah selari dengan realiti politik dan revolusi yang disebabkan oleh
isu Palestin.
Kata kunci: Sastera Palestin, Kepulangan, Nakbah Palestin, suaka dan buangan,
sastera penentangan.
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مقدمة

تعد ُُمثالً للعمق اإلسالمي امل ِ
كانت القضية الفلسطينية وال تزال ُّ
شكل للشخصية اإلسالمية والعربية
ُ
ُ
عموماً وللهوية الفلسطينية على وجه اخلصوص ،وقد استطاع األدب الفلسطيين أ ْن يصور واقع التجربة
الفلسطينية ،فكان أن اختذ "أدب العودة" مكاانً رئيساً يف األدب العريب ابعتباره أحد أبرز الثوابت يف
القضية الفلسطينية؛ حيث فرض نفسه على املشهد الثقايف الفلسطيين منذ حدوث نكبة عام 1948م
واهلجرة القسرية واالضطرارية حتت وطأة الوحشيَّة الصهيونية ،فنشأ مصطلح "أدب العودة" ِ
لكل إبداع

أديب تكون فيه العودة هدفاً لتحقيقه سواء ابحلديث عن النكبة أو املقاومة.
لعل من نتائج النكبة جبراحها تلك املصطلحات املختلفة ك ــ( :الشتات ،الغربة ،النفي ،الالجئني) ،ثَّ
و َّ
كان مصطلح العودة وأتسيس "أدب العودة" نتيجةً حتمية للهزمية اليت جيب جتاوزها.
ٍ
لقد حتولَّت الدَّالالت اخلاصة مبفهوم أدب املنفى إىل ٍ
ودالالت لغوية ال تقتصر على أدب النفي
معان
1

والتشريد فحسب ،بل أصبح جتربة ُمازية تدل على مفهوم احلرية ،مبتعداً عن مفهوم اهلوية املغلقة 2،وهي
ٍ ٍ
املنفي برفض التوطني والتأكيد على َّ
أن
فعل مقاومة وحتد ميارسه ُّ
إىل جانب ارتباطها ابملنفى واملعاانةُ ،
وجود مؤقت 3.هذه التجربة الفلسطينية انعكست على األدب الذي كان مرآة للواقع
وجوده يف الشتات ٌ
كاتب وأديب ِ
أي ٍ
ٍ
ٍ
حوله؛ َّ
منفصل عن السياسة ،وعن واقع القضية هو
بشكل
يتوجه
يفكر يف أ ْن َّ
فإن َّ
كاتب يتنكر لواقعه وملأساة شعبه ،واالنغماس يف تفاصيل احلياة اليومية لذات الفرد وخيانة للشعب
ٌ
4
أبسره.
كما َّ
استحق أن يوصف ابألدب ليس من انحية موضوعية فحسب؛ بل
أن هذا األدب املتشكل
َّ
ابإلبداع يف الشكل الفين أيضاً ،تقول اجليوسي( :قد مييل النقاد مؤرخو األدب إىل أن يتوقعوا الراتبة
والتقليد يف هذا األدب ،ولذا فإنه ملما يبعث الدهشة والسرور أن يكتشف الدارس أن الشعراء من
الفلسطينيني كانوا مبدعني حيث مل يكتفوا ابملشاركة يف التجارب الطليعة ،بل قادوا حنو التجديد) 5،فعلى
الرغم من كوهنم أصحاب قضية عربية وقضية أمة إسالمية كذلك ،إال َّ
أن ذلك مل مينع هؤالء الشعراء من
إعطاء األدب حقَّه من الناحية الفنية ،دون تفضيل للمضمون على الشكل الفين واجلمايل األديب ،ويف
املقابل فإهنم ينسوا قضيتهم على اإلطالق.
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وقد تناول هذا البحث أبرز مضامني أدب العودة يف الشعر الفلسطيين بعد النكبة من حيث التأكيد
على ثالثة مالمح أساسية :حق العودة ،وتفاصيل الوطن وصورته ،والبذل والتضحية بصورها الثالثة من
املقاومة واالعتقال والشهادة.
أولا :تعريف األدب
فن من الفنون اجلمالية يف اشرتاكهم التعبري عن احلاالت النفسية والوجدانية املختلفة؛ لكن أبرز ما
هو ٌّ
7
مييزه هو انفراده منها أبَّن أداة التعبري فيه هي اللغة؛ ما جيعل داللته أعمق من دالالت الفنون األخرى.
ويتطور األدب تبعاً لعوامل تتلخص يف احلركة االجتماعية والعوامل السياسية أبمهيتها املباشرة يف العملية
8
كل جديد يف احلياة يفرض جديداً يف األدب ،وهذا يستلزم أدوات جديدة واستعمال لغة احلياة
الفنية ،و َّ

املرنة ،ولو كانت الفكرة اليت يعرضها الشاعر مطروقة قبله؛ ذلك أنَّه ال يقدم الفكرة ضمن قصائده

فحسب؛ بل يعرض جتارب شعورية بلغة جديدة؛ 9ولذلك كان األدب الذي يواجه والنكبات ُّ
يعد أدابً
إنسانياً يؤكد االنتماء األصيل لألديب ويثبت قيمة اهلوية للشعوب.

10

اثنيا :تعريف النكبة
تطلق النكبة على ِ
كل املآسي والفجائع اليت تصيب مظاهر احلضارة .فهي لغة( :املصيبة من مصائب
الدهر وإحدى نكباته) 11،وهذه املفردة ليست جديدة أو خاصة ابلقضية الفلسطينية ،وإمنا هي ذات
صدى واسع يف الشعر العريب ،فقد استعملت يف الشعر للداللة على
بـُ ْع ٍد قدمي يف التاريخ العريب وهلا
ً
حتل ابألفراد واجلماعات واألقوام واملمالك ،كما تنوعت أشعار النكبات يف معاجلة أسباهبا
املصيبة اليت ُّ
ونتائجها وسبل اخلالص منها 12،وهي يف القاموس الفلسطيين تعين( :استمرار التنكر حلقوق الالجئني
املهجرين الفلسطينيني ،ومنعهم من احلصول على حقهم مبا يضمن حق العودة إىل الداير واستعادة
املمتلكات) 13،وابلتتبع ألهم أسباب بروز هذا األدب بقوة يف اآلونة األخرية َّ
فإن من أمهها املساومة على
احلق الفلسطيين عرب االتفاقيات اليت تتجاهل حق عودة املهجرين ،وتعاظم اخلطر ابلتفريط حبق العودة ما
جعل مصطلح (أدب العودة) يسيطر على أدبيات القضية بروح مبشرة ابلتحرير والعودة ،فضالً عن
سبب آخر وهو طبيعة االحتالل مبا ميارسه من فكرة اإلحالل وطمس الوجود الفلسطيين ،بسرقة هويته
واترخيه ونسبها لنفسه؛ ما دفع ابجتاه املعركة الثقافية للحفاظ على اهلوية ومالمح الثقافة الفلسطينية،
فكان أدب العودة أبرز األسلحة الثقافية.
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اثلثا :حق العودة
شك َّ
أن حق العودة ُّ
يعد من أبرز ما ُكتب يف أدب العودة بتسجيل دقائق مأساة وجرمية اغتصاب
ال َّ
أن العودة أحد الثَّوابت الراسخة يف القضية الفلسطينية ،وقد َّ
الدار والوطن ،ذلك َّ
شكلت حضوراً ابرزاً
عند الشعراء يف قصائدهم الشعرية.
الشاعر حيىي برزق الذي جترع مرارة ال تشريد عن الداير واألحبة منذ شبابه كانت العودة إىل حضن الوطن
اهلاجس الدائم ابلنسبة إليه ،ومل يكن تناوله هلذا املفهوم انبعاً عن مفهوم شخصي فحسب بل إنه قد
تكلم ابسم آالف املهجرين الذين ضاقت هبم خميمات اللجوء ،كما يقول يف قصيدة "العودة" حاملاً
ومتخيالً هذا اليوم الذي حيط فيه رحاله على أرض الوطن:
ِعْندما تَـ ْلهث أَنْـ َفاس ِ
القطَ ْار
ََ َ ُ
ُ
الصافَِرْة!
َوتُ َد ِوى َّ
ِ
العائِ ُدو ْن!!
يح َ
َويَص ُ
ص ْلنَا
قَ ْد َو َ
َه ِذ ِه َغَّزَة تَـْب ُدو لِْلعُيُو ْن
ب اللَّ ْه َفةُ ال ُك ْ َربى
َوتَ ُد ُّ
بَِق ْلِِب ِم ْن َج ِدي ْد!!
فَأ ََان ِم ْن َه ِذهِ األ َْر ِ
ض
َّ
الوُرود
ال ِيت تَـ ْزُهو ُ
ِيف ثـََر َاها!!
ِِ
ض الَِّيت أَنْ َسى
َهذه األ َْر ُ
وم
ِهبَا لَ ْف َح َّ
الس ُم ْ
15
واملن ِايف و ِ
الق َف ْار
َ ََ َ
ويف قصيدة "أمام املوت والغربة" نراه يكتفي بقرب يف حضن الوطن عن العيش بعيداً يف مهاجر التشريد،
عرب عن هذا املعىن كثرياً يف قصائده ليعمق االلتصاق واحملبة واالنتماء لألرض الطاهرة ،مفارقات تربز
وقد َّ
املعىن جبالء وتكسبه مجالية خاصة ،بقوله:
إذا كانت األقدار شاءت منييت
فما أروع األايم تصفو ..بظلها
ديسمرب 2019م
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ويرى الشاعر حممد القيسي يف قصيدته "أغنية الغائب" َّ
أن العودة حق أكيد وينفي عنها الوهم ،وحيمل
التكرار يف املفردات والقافية القصرية بوقعها السريع ذلك الوعد األكيد بتحقق العودة لكل الغائبني ،فهو
أبسلوبه األديب اخلطايب املؤكد جيعل املفهوم حاضراً يف الذهن بقوة ،فيقول:
ال َّ
بد أن يعود
يعود من مضى
من رحلة الغياب
ال بد أن يعود طائر السفر
ويلتقي األحباب
ويرجع الغياب
17
ويقطف الثمر
أما الشاعر عبد الكرمي سلمى يف قصيدته املشهورة "سنعود" فيبين قصيدته على احلوار والتساؤل لينتهي
إبجابة حتمية ال ُمال فيها لليأس َّ
أبن املهجرين كلهم إىل أرضهم ودايرهم عائدون ،وابستخدامه كلمة
"غدا" فهو يبث للقارئ الشعور أبن يوم العودة ابت قريباً جداً بل أقرب ُما يظنون ،فيقول:
وهل من عــودةٍ بعد الغيــاب
ويسـ ـ ــألين الرفاق أال لقاء
أجل  ،سـ ــنقبِل الرتب املندى
غداً ســنعود واألجيال تصــغي
مع الفجر الضحوك على الصحاري

وفوق ش ــفاهنا محر الرغاب
إىل وقع اخلـطى عــند اإلايب
18
نعود مع الصــباح على العباب

وألن الشعور ابلغربة قد سيطر على الالجئنيَّ ،
َّ
وألن العودة كانت املصباح الذي يضيء قلب كل الجئ
واألمل الذي ال يفارقه فقد اشتقت أمساء الدواوين الشعرية من معاين النكبة 19،ومثلت مفاتيح العودة
إشارة للتفاعل بني املاضي واحلاضر وفرضت نفسها على الواقع الثقايف الفلسطيين؛ ألهنا أصبحت رمزاً
وطنياً ومصطلحاً مركزايً يف مكوانت الثقافة الفلسطينية ،فشكلت مصدراً ملهماً ألغلب املبدعني
الفلسطينيني ،ويالحظ بوضوح َّ
أن مفاتيح العودة ال تغيب عن املناسبات الوطنية والفعاليات يف بالد
املنايف والشتات20،كالشاعر عبد الغين التميمي يتحدى احملتل الغاصب مبفتاح البيت ،مؤكداً أنَّه لن
يستطيع القضاء على روح املقاومة وإرادة العودة ،مهما حاول قمع اإلنسان الفلسطيين ،يقول:
ِ
بييت يف يدي
مل يـََزْل م ُ
فتاح َ
أحض ُن ذكرى بلدي
مل َأزْل ُ
اليأس – اي جال ُد – يوماً
ما ُ
عرفت َ
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هذه آالتُك ا ْش َح ْذها...وهذا ِج ْلدي
القاتل يومي بـُ ْؤ بِِه
أيها ُ
21
أنت ال تقوى على ِ
قتل غدي
َ

أن موضوع العودة الذي ارتبط بكل تفاصيل الثقافة الفلسطينية ِ
شك فيه َّ
مشكالً عنواانً رئيساً يف
وُمَّا ال َّ
وحد أطياف الشعب على اختالفهم؛ لذلك جند حضوراً واضحاً للمرأة إىل جانب الرجل يف
القضية قد َّ
التأكيد على مفهوم العودة احلتمية وبث احلماسة يف النفوس ،بعد أن كادت أن تذوب يف بكائيات
وأيس التهجري ،منهم الشاعرة فدوى طوقان اليت تقول يف قصيدهتا "نداء األرض":

أتغصب أرضي؟
أيسلب حقي وأبقى أان حليف التشرد أصبحت ذلة عاري هنا
أأبقى هنا ألموت غربياً أبرض غريبة
أأبقى؟ ومن قاهلا؟ سأعود ألرضي احلبيبة
سأهني بنفسي هذه الرواية
22
فال َّ
بد ،ال بد من عوديت

لعل الشاعرة مرمي العموري قد صاغت يف شعرها أسلوابً جديداً ملفهوم العودة مليئاً ابلصور ومشحوانً
و َّ
بطاقتها اإلبداعية املفعمة ابحلنني ،ففي قصيدهتا تعيش تفاصيل الذكرايت املؤملة ،تقول فيها:
ستون عاماً اي بين والدار أطالل هناك بال أنيس
غري ولولة الرايح
من بعد أن رحلت طيوف املبعدين بال رواح
ال مههمات أيب وال تسبيحة عند الصباح
ال كحل أمي،
ال صبااي جيتمعن على الغدير
أرض تتوق ملنجل األحباب يف يوم احلصاد
وال حصاد سوى اجلراح

23

ال ترتك الشاعرة النهاية حمملة ابحلزن والوجع وال جتعل لالستالم طريقاً؛ ألهنا تدرك دورها يف تعبئة الوعي
للقضية ،لذلك فهي تنهي قصيدهتا بقوة الواثق ابلرجوع للدار فتقول:
ستون عاماً اي ابنيت..
نبقى

ديسمرب 2019م

169

ُملة الدراسات اللغوية واألدبية

وإن مل تبق من آمالنا
إال املفاتيح القدمية
والقلوب املؤمنة
َّ
إن أدب العودة ميثل حالة من الدفاع عن اهلوية؛ لذلك فقد وعى املهجرون أَّن هذه القضية حلم تتوارثه
24

األجيال جيالً بعد آخر ،و َّ
أن عليهم غرس هذا احللم يف نفوس األجيال القادمة لتواصل الطريق وحتقق
العودة املرتقبة ،نلمح هذه املعاين عند الشاعر هبائي شراب بقوله:
وأطفالنا مازالوا ينظرون إىل األفق
يسألون سؤالنا
مىت ندير املفتاح يف قفل داران
وأطفالنا يرون جداركم
لعبة هلم
ويضحكون من غبائكم
فظلهم يتمدد
25
وال ظل لكم
َّأما الشاعر عبد اخلالق العف أيضاً فيذكر بوصية األجداد لألبناء واألحفاد ،فهي أمثن الوصااي والدرب
الذي رمسه األجداد ملن بعدهم ،وبه حيفظون احلقوق من الضياعَّ ،
إن وصية األجداد هي البوصلة ملن أراد
سبيالً واضحاً ،وقد وعى اجليل هذه القضية فاحتفظ ابلوصية وأورثها جيالً بعد جيل ،يقول الشاعر:
ستون عاماً واملفاتيح العتيقة

فوق صدر العاشقني قالدة قدسية
أتىب الفناء
واجلد يرفع كفه متضرعاً حنو السماء
ايرب حنت للرجوع أضالعي
والروح اتقت للقاء
هذي وصية جدان
سنعود اي ولدي ألرض األنبياء
وذا وعد السماء
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رابع ا :مالمح الوطن وتفاصيله

إن الوطن هو الصورة األمسى ِ
َّ
لكل شاع ٍر عاش تفاصيل حمنة وطنه وفجع به ،فغدا عليه أن ينقل صورته
العالقة يف الذهن ِ
بكل تفاصيلها؛ حيث تبدو صورة الوطن يف القصيد متنوعة حتمل يف طياهتا الكثري من
احلب واألمل والشوق والغضب والصمود ،مشاعر متنوعة ُّ
تدل على معىن واحد أنَّه ال شيء مياثل الوطن،
عربوا عن أحداث عاشوها واقعاً ال حلماً بلغة شفافة واضحة.
وهي صورة منتزعة من واقع التجربة؛ فقد َّ

ويف داللة صورة الوطن احلاضرة يف القصائد يقول مسري عطية( :جاءت مفردة الوطن لتكون حاضرة يف

العناوين أيضاً على الرغم من مرارة االنكسار يف كثري من احملطات اليت ذاقها الفلسطيين إال أن ذلك مل

مينعه من التمسك ابألمل واإلصرار على التحدي وهذا ما نراه يف كثري من العناوين األدبية اليت جاء

الوطن ليأخذ مكانه بينها)27،ويغدو الوطن ُمزوجاً بكل تلك اآلالم واآلمال اليت جتيش يف نفس الشعراء،

فهو حيمل صورة تلك املأساة اليت فُجع هبا الشعب الفلسطيين ،وهو كذلك ميتلئ ابحلب والعشق هلذه
عرب الشاعر معني بسيسو يف قصيدته
األرض والتمسك هبا على الرغم من التهجري واإلبعاد ،كما َّ
"القصيدة"؛ إذ يقول:
اآلن نعرف َّ
أن شباكاً صغرياً
من تراب األرض
مفتوحاً لوجهك وحده

ستطل منه على الوطن
ُّ
اآلن تعرف َّ
أن منشوراً
حبجم الكف
مكتوابً برمش العني يف انبلس
مطرزة
أبقى من جرائدهم َّ
28
أبسالك الذهب

ويتشابه وقع الكلمات مع قصيدة "ميعادان جبل املكرب يف غد" للشاعر حيىي برزق حتمل يف طيَّاهتا
وأتجج العاطفة بني
الشوق للوطن الذي ال يغيب أبداً عن انظري الشاعر ونشعر معها بصدق الكلمات ُّ
ثنااي النص ،يقول فيها:

وطـ ـ ـ ــين وأنـ ـ ـ ــت إذا كتبـ ـ ـ ــت قصـ ـ ـ ــيديت
قص ـ ـ ـ ـ ـ ــة احل ـ ـ ـ ـ ـ ــب الكب ـ ـ ـ ـ ـ ــري وهلف ـ ـ ـ ـ ـ ــة
اي َّ
أىن ارحتل ـ ـ ـ ــت تظ ـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ــرب ج ـ ـ ـ ـ ـواحني
وطـ ــن اجلمـ ــال وفيـ ــك شـ ــدو طف ـ ـوليت
ديسمرب 2019م

وإذا رن ـ ــوت فأن ـ ــت فج ـ ــري الض ـ ــاحي
األمـ ـ ـ ـ ــل املثـ ـ ـ ـ ــري وبسـ ـ ـ ـ ــميت وجراحـ ـ ـ ـ ــي
بس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوحك الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماء ..واألدواح
وه ـ ـ ــوى ص ـ ـ ــباي وذك ـ ـ ـرايت كف ـ ـ ــاحي
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وطــن اخللــود وأنــت يف ُحلَـك الـ ُّـدجى

أان من ـ ــك ف ـ ــر أس ـ ـ ًـى وف ـ ــر نـ ـ ـواح

29

العالقة بني األديب ووطنه هي عالقة متينة؛ حيث َّ
إن األدب هو املشاعر الفياضة املتأججة حبب الوطن
واألمة املغروس يف التكوين الوجداين املستمد من تواصل العطاء النبيل بني األديب واألرض .ويف هذا
االجتاه استشعران موقف األدابء ودورهم املميز يف احلديث عن أرض الشتات وحياة اللجوء بكل مرارهتا
30
لعل تلك املظاهر الوجدانية
وقسوهتا؛ ما جعلهم يضعون العودة إىل وطنهم فلسطني نصب أعينهم ،و َّ

حب الوطن تظهر يف قصيدة أخرى للشاعر برزق بعنوان "دماء امليالد" اليت تفيض بذلك
اليت جتلى فيها ُّ

ِ
احلب والعشق لألرض املباركة ،يقول فيها:

فلس ـ ـ ـ ـ ـ ــطني اي قبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقني

ويف العشق يعذب معىن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـردى

أحبُّ ـ ـ ـ ـ ـك ال أنث ـ ـ ـ ـ ــين ع ـ ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـواك
وإين تبتلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىت حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبت
ف ـ ـ ـ ــإ ْن كممـ ـ ـ ـ ــوك ..وإن أسـ ـ ـ ـ ــلموك

وأمسـ ـ ـ ـ ــي يعـ ـ ـ ـ ــانق فيـ ـ ـ ـ ــك الغـ ـ ـ ـ ــدا!
رابك ..فت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيت تفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
وتلُّـ ـ ـ ـ ـوا اجلب ـ ـ ـ ــني لنص ـ ـ ـ ــل الع ـ ـ ـ ــدى!

فم ـ ـ ـ ـ ــا أس ـ ـ ـ ـ ــلموا قل ـ ـ ـ ـ ــِب املس ـ ـ ـ ـ ــتهام

ومـ ـ ــا أرغم ـ ـ ـوا الثـ ـ ــأر أن خيمـ ـ ــدا!

31

الصورة الوجدانية للوطن تبدو مثقلة ابحلب واالستقرار واهلدوء النفسي يف جنباته ،وقد المست الشاعرة
مرمي العموري القلب أببياهتا اليت التزمت فيها شعر التفعيلة احلديث وبقصر الشطر الشعري مع كثافة
املعىن وامتالئه ابلعاطفة لتوصل رسالتها إىل شواطئ الوطن ،وعمدت يف إيصال بوحها الرقيق لوطنها
بتكرار املقاطع القصرية ابلنص ،ما يضفي مجاالً ووقعاً خاصاً ،تقول:

حنانيك،
قد أنكرتين اجلواري
وما عاد يل يف املرايف ُمر
ولكن
إذا طوحتين العواصف
أملح رمسك وسط اخلطر
يهدهد روحي
فينزاح غيمي
وينقذين جبميل السور
فتاهلل
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أسل،
مل ُ
واسأل حمارك
ت قبيل السفر
ماذا َسَرْر ُ

32

وقد ظهرت صورة الوطن يف أحيان أخرى مليئة حبسرة الفراق والغربة والذكرايت؛ ألهنا حتمل أمجل

اللحظات ،فالذكرايت هي كل ما تبقى للمهجرين وما علق بذاكرهتم من صور فكانت دائمة احلضور يف
قصائدهم ،ما نلمحه جلياً عند الشاعر حممود الغرابوي:
بني كفيك وشقشقة الصغار

اترك تعِب على كانون انر
آه ،ما أحالك يف قمر املصاطب
بني قهوتك وأحداق الكواكب
اترك ثويب
وأوجاع النهار
هاك تذكاراً ومهراً
33
هاك سيفي

اإلحلاح على استحضار الذكرايت يف ِ
كل وقت وحني يولِد يف النفس االنتظار ليوم العودة فقد أصبحت
صورة الوطن ماثلة أمام العني لدرجة أصبح من الصعب فيها العيش يف املنفى والقبول بوطن بديل ،يقول
الشاعر إايد حياتلة يف مقطوعة له ضمن قصيدة "طيف املخيم" يصف ما آل إليه حاله يف املنفى ويرقب
الوطن من بعيد بكل شوق وانتظار:

وأان بعي ٌد
ِ
مبعثر
بشوارِع املنفى الغريب ُ

غفويت
لكنين يف َ
ِ
زهر
ُحلُمي هنال َ
ك يُ ُ
ويُثريُ يف َجسدي احليا َة
فأسأل
ُ

الغياب عن الداي ِر
طال
َ
ُ

نعود !!
مىت ْ
ِخب ِ
صيب تُربَتِها مىت
ديسمرب 2019م
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حتظى العيو ُن بنظرةٍ َوتُ َك َح ُّل!!؟

34

متاماً كما صور الشاعر فتحي القاسم ارتبا الالجئ الفلسطيين ابألرض وذكر اسم مدينته اليت يشقيه
بعده عنها لقد أبدع يف وصف الوطن ماثالً يف خميلته أىن ذهب وارحتل ،يقول يف مدينته ايفا:

إيه حيفا ما أالقي

غربة تسحق روحي وظالالً ال تغيب
أينما سرت احتواين وجهك الفرد
احلبيب
وجه مينائك يبقى كالثراي يف املغيب
صخرة "اخلضر" تداوي كل موجوع
كئيب

35

مسة االنتظار والوقوف خلف احلدود املغلقة ظهرت واضحة يف قصائد الشعراء كالشاعر سامل جربان الذي
صور انتظاره على احلدود وهلفته ليوم طال انتظاره؛ إذ يقول:
الجئ
تعرب الشمس احلدود
دون أن يطلق يف جبهتها النار واجلنود
ويغين بلبل الروح ضحى يف طولكرم
دون أن يطلق يف جبهته النار اجلنود
وأان إنسانك الالجئ اي أرضي
بني عيين وآفاقك أسوار احلدود

36

لكن الكلمات تفيض
وينظر الشاعر عبد القادر يوسف من خلف احلدود نظرة انتظار حتمل احلب؛ َّ
ابحلزن بل البكاء متسائالً بينه وبني نفسه هل من املمكن أن حيظى بيوم عودة للوطن؟!
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وقفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت وراء احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود

أش ـ ـ ــيع أحالم ـ ـ ــي الباكي ـ ـ ــة

وأن ـ ـ ـ ـ ــدب رب ـ ـ ـ ـ ــع اجل ـ ـ ـ ـ ــدود
وقف ـ ـ ـ ـ ــت وحي ـ ـ ـ ـ ــداً هن ـ ـ ـ ـ ــاك
في ـ ـ ـ ـ ـ ــا وط ـ ـ ـ ـ ـ ــين ه ـ ـ ـ ـ ـ ــل أراك

أس ـ ــائل ع ـ ــن ع ـ ــودة ني ـ ــة
وبي ــين وب ــني دايري خط ــى
37
حتــرر مــن واغــل قــد بغــى
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َّ
إن الوقوف واالنتظار وراء احلدود يولد تشابه الشعور ابألسر والقضبان فالوطن مسجون ،وكل من يف
املنفى يتمىن أن لو يشاركوا أهل الوطن صمودهم وثباهتم فيتنهدون حبسرة ولوعة ويستشعرون املشاركة
الوجدانية هلم ،كما يف قصيدة "لن أبكي" لفدوى طوقان تقول فيها:
أحبائي
مسحت عن اجلفون ضبابة الدمع الرمادية
عيين نور احلب واإلميان
أللقاكم ويف َّ
بكم ابألرض ابإلنسان
فواخجلي لو أين جئت ألقاكم
وجفين راعش خمذول
وها أان اي أحبائي هنا معكم
ألقبس منكم مجرة
آلخذ اي مصابيح الدجى
من زيتكم قطرة
38
ملصباحي
(فالوطن ليس كلمة تالك يف األفواه وإمنا هو شعور ابالنتماء إىل أرض وثقافة ولغة وعادات يرتقي ليصبح
معادالً موضوعياً للذات والوجود ما جيعله يغدو على اللسان قصيدة مرهفة) 39،فاحلديث عن الوطن
شك أبن صورته بنزفه وضياعه
يتجلى يف العبارات املتدفقة؛ ما جتعله يتوهج بروح املقاومني الثائرين ،وال َّ
هي األقسى ملهجر ابت يقتات على الذكرايت و ِ
ميين نفسه بيوم العودة دومنا لقاء ،الشاعر حميي الدين
الصفدي يف قصيدته "النكبة الكربى" يصف الوطن املمزق ويصف معه حال قلبه وهو يراه هبذه احلال:
وط ـ ٌـن يض ــيع في ــا قل ــوب تفط ــري
وط ـ ـ ـ ـ ٌـن مت ـ ـ ـ ــزق ق ـ ـ ـ ــاطنوه وش ـ ـ ـ ــردوا

وجت ـ ـ ـ ـ ــردي لل ـ ـ ـ ـ ــرزء فه ـ ـ ـ ـ ــو عتي ـ ـ ـ ـ ــد
فبك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل أرض انزح وطري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

أي ــدي البغ ــاة فع ــاث في ــه الس ــيد
وط ـ ـ ٌـن يض ـ ــيع وأم ـ ــة عبث ـ ــت هب ـ ــا
ومج ـ ـ ـ ــوعهم إث ـ ـ ـ ــر اجلم ـ ـ ـ ــوع متي ـ ـ ـ ــد
ايمن شهدت رحيلهم يـوم النـوى
40
وهلـ ـ ــم هنالـ ـ ــك مطـ ـ ــرف وتليـ ـ ــد
نزحـ ـ ـوا وخل ـ ـ ـوا ج ـ ــازعني دايره ـ ــم
َّأما الشاعر األفغاين فينظر إىل الوطن من زاوية جديدة؛ إذ ينظر إىل اخلائنني واملفرطني ابألرض الذين
ابعوا الوطن دومنا حق ،فيوجه اخلطاب بسخط شديد حيث األلفاظ املستخدمة يف القصيدة ِ
حتمل الوزر
على من كان سبباً يف ضياع الوطن وبقاء آالف املهجرين يعيشون حسرهتم ،قائالً:
نقمة هللا ،علـى مـن ضـيعك
م ــوطين ،اي جن ــة ال ــدنيا ،أال
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وط ــين ،لق ــد عص ــفت رايح
وط ــين ،لق ــد خ ــان الزمـ ــان،

الغ ـ ـ ـ ــدر فاص ـ ـ ـ ــمد ايوط ـ ـ ـ ــن
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أذانب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزمن

وطـ ــين ،ف ـ ـؤادي ،قـ ــد بكـ ــى

َُّم ـ ـ ـ ـ ـا تن ـ ـ ـ ـ ـ َّـزى م ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ـ ـراح

لك ـ ـ ـ ــن لغ ـ ـ ـ ــريك م ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ــكا

مــن غــدر أكبــاش النطــاح

41

خامسا :الشوق واحلنني للوطن

كل الشوق واحلنني ،وله هتيم الروح وحتلق فهو يسكننا يف ِ
كل املنايف ،مسكن الروح واجلسد ومنبع
للوطن ُّ
وبتعرفنا على مسافة العشق يف حديث ِ
الشعر الفلسطيين املقاوم
اخلري والعطاء وموطن احلب والعاشقنيُّ ،

ٍ
انبضة من صور ِ
احلب ،ومن الطبيعي أن تكون األرض يف شعر فلسطني املقاوم
فإنَّنا نتعرف على صورة

أكثر من ِ
مرد ذلك َّ
أن تكوين الشخصية الفلسطينية املقاومة ال ميكن أن تبتعد عن
أي موضوع آخرُّ ،
كل ٍ
معىن ومالمح األرض يف ِ
جزء من التكوين اإلنساين؛ فاألرض هي الفلسطيين ،والفلسطيين هو
احلب والعشق والتالحم.
كل ُّ
األرض ،وبينهما ُّ

42

هذا احلنني والشوق يف قصائد النكبة هو حنني خاص حيمل بني ثناايه قضية ورسالة ،وهذا ما أشار إليه

حممد خري موسى يف توضيح الفرق بني أدب العودة وأدب املهجر؛ حيث اشرتاكهما يف الشوق واحلنني؛
لكن احلد الفاصل بينهما يكمن يف االختالف يف مفهوم احلنني عند كل أدب فيقول( :بني أدب املهجر
َّ
وأدب العودة إشكالية املقارنة بني األدبني؛ بيد َّ
أن أدب العودة نتج عن هجرة اضطرارية ،وكان مفعماً
مبشاعر احلنني اإلجيايب وكان أدابً حيمل قضية ورسالة يف حني كان أدب املهجر أدابً مفعماً حبنني ابئس
ال يفكر ابلعودة بل هو حالة إنسانية حبتة ،وكان من املفرتض أن يكون أدب العودة هو العاملي ال أدب
43
املهجر خالفاً للواقع).
الشاعر حيىي برزق متيزت قصائده برهافة ِ
وأتج ِج املشاعر ،وذلك يرجع إىل غربته
احلس وصدق العاطفة ُّ

مدَّة طويلة وموته يف املنفى بعيداً عن تراب الوطن ،وهو واحد من اآلالف الذين عانوا مرارة التشريد
القسري فكانت غربتهم ُمزوجة بصورة الوطن العالقة يف الذاكرة ،كقصيدته "حنني" اليت محلت يف عنواهنا

تصرحياً ابلشوق الدفني لألرض اليت طال انتظارها وتلتحم العاطفة فيها بصور الطبيعة اليت وجد فيها

الشاعر ُمتنفساً ليعرب عما بداخله ،قائالً:
ـب مال ــك يف احل ـ ـوادث كلَّم ــا
اي قل ـ ُ

ـيت ختف ــق يف األض ــالع الهثـ ـاً
فمض ـ َ
ت
ويك ـ ــاد يقتل ـ ــين احلن ـ ــني إذا َشـ ـ ـ َد ْ
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ِ
ت الوجــود جهنَّمــا
ذُكـ َـر احلمــى خلـ َ

للسـ ـ ـما
مته ـ ــدماً تش ـ ــكو مص ـ ــابك َّ
قُ ْم ِريـَّ ـ ـ ـ ـ ـ ـةٌ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــوق الغص ـ ـ ـ ـ ـ ــون أتمل ـ ـ ـ ـ ـ ــا
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وغـ ــدت ألطي ـ ــاف اخلمائ ـ ــل مومس ـ ــا
44
ويف ـ ــاخر الزيت ـ ــون َّ
أن هل ـ ــا انتم ـ ــى

ف ـ ـ ــأان اب ـ ـ ــن أرض ابلربي ـ ـ ــع ت ـ ـ ــدثرت
أرض مي ـ ـ ـ ــيس الت ـ ـ ـ ــني يف أدواحه ـ ـ ـ ــا
ال يفتأ الشاعر يُذكِر حبنينه للوطن وشوقه إليه مقابالً ذلك مع حال الشتات املر ،ويغلف األبيات جو
ث
احلزن واألسى للحال الذي آل إليه الفلسطيين يف مهجره؛ لكنَّه ال يلبث يف هناية القصيدة أن يتشبَّ َ
ابألمل زاده يف الغربة ،فيقول:

قيت بعد فراقه
فس ُ
وحرمتُهُ ُ
واحسريت لألهل َّفرق مشلهم

وحين للوطن املضيَّع كله
ُّ
للراب
ولسوف ترجع اي فؤادي ُّ

كأس الشتات وكان ُمراً علقما
كر اخلطوب وللفجائع أسلما
ُّ
مل يـُْر ِضه وطن اجلدود مقسما
45
يوماً تباركه السماء حمتَّما

هذا احلنني املمزوج ابلتالحم مع الطبيعة نراه عند الشاعر أيوب طه الذي يصور لنا املشاعر العظيمة اليت
حيملها ملدينته ُمبدايً كل شوقه ليوم العودة أبسلوب شعري حر يكتسب مجالية مطلقة:

ما زلت أحن لكرم
التني،
للجلسة يف ظل

الزيتون
ألرى املاضي يلهو يف حضن الربية
فمىت سأعود لكرم التني!؟
من بعد غياب

46

تالحم الشاعر مع الطبيعة من حوله يف بث أشواقه إمنا ليسلي عن نفسه مهوم البعد وشقاء املنفى،
والالجئ الفلسطيين يف حنني دائم لوطنه؛ لذلك جند َّ
أن الطبيعة هي متنفس الشعراء من ويالت شتاهتم
فيبثوهنا شوقهم للوطن ،كما الشاعر عبد هللا رضوان يف قصيدته "حنني":
أحن إليك اي وطين
ُّ
حنني األم البنتها
حنني الطائر املقرور للشمس
أتوق إليك اي وطين
كتوق النورس البحري للفجر
كتوق مسافر الصحراء للبدر
أحن إليك اي وطين
ُّ
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أىن ارحتل،
التوجع برز حاراً عند الشاعر عبد اخلالق العف يف قصيدته "غربة" ،فالدار ماثلة أمام عينيه َّ
وتدلنا األلفاظ على الشوق املضين الذي أملَّ بنفسه حيث استخدم املفردات (الفؤاد ،اهلوى ،عشقت،
شوق )..وليس شيء يروي ظمأه سوى عودته للوطن:

اي دار ج ـ ـ ـ ـ ـ ــادك وابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً م ـ ـ ـ ـ ـ ــوالك

ـت ففـ ـ ــي الف ـ ـ ـؤاد سـ ـ ــناك
َّ
أىن رحلـ ـ ـ ُ

الص ـدى ميحــوه فــيض نــداك
ـرب ت ـ ــذكرت اهل ـ ــوى
ـس َّ
إ ْن َّ
مـ َّ
مس ـ ــين ك ـ ـ ٌ
أس ـ ـ ــلو عل ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ِـر الزم ـ ـ ــان ه ـ ـ ـواك
ـقت االغ ـ ـ ـ ـ ـرتاب لعلَّ ـ ـ ـ ـ ـين
ِإين عشـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوق ويعب ـ ــق يف الوجـ ــود ش ـ ــذاك
ـوت م ــع طي ــف ال ـ ُّـراب ينت ــابين
شـ ـ ٌ
وخل ـ ُ
48
ص ـ ـ ــادي احلن ـ ـ ــني جتن ـ ـ ــه ذكـ ـ ـ ـراك
تكتحل العيون ويـ ـ ـ ـرتـ ـ ـ ـ ـ ـوي
بسناك
ُ
قيمة القصائد تظهر يف بروز هاجس العودة عند الشعراء ورفضهم اإلقامة يف املنفى وحلمهم بيوم عودهتم
إىل الوطن؛ حيث الطمأنينة والعزة والكرامة ،ومنهم الشاعر حممد األبرش الذي صور هذا احلنني وقد
أضفى على الوطن صفات األبوة:
أحن اي أبيت إليك إىل لقائك بعدما طال الفراق
و ُّ

أود لو تدنو إيل لكي ترى اي والدي ما ال يُطاق
و ُّ
ٌّ
موت هنا َّأواه اي أبتاه ما هذا اخلناق
ذل هنا ٌ

أين األماسي احلسان وداران بل أين أندية الرفاق

49

إن احلنني ما زال حياً يف ذاكرة الفلسطينيني خارج وطنهم ،وقد تبني َّ
َّ
أبن املكان هو من يعيش يف
اإلنسان الفلسطيين وليس العكس؛ ففي داخل اإلنسان الفلسطيين تبقى دائماً روح األمكنة شاهقة

بذاكرة من سكنوها 50،كما الشاعر حممود احلوت الذي يبث أشجانه إىل بالده والذكرايت تتجدد يف

حل به وهبا واب ً شكواه وشوقه ،أبسلوب االستفهام واخلطاب:
خميلته فيناجي مدينته ابكياً على ما َّ
مــىت أر ِ
اك؟ وهــل يف العُمــر مــن أمــد؟
ايفا ،لقد َّ
جف دمعي فانتحبـت دمـاً
51
حممولـ ـ ــة يف ط ـ ـ ـوااي الـ ـ ــنفس لألبـ ـ ــد
أمسـ ـ ــي ،وأصـ ـ ــبح والـ ـ ــذكرى ُمـ ـ ـ ِـددة
حتن إىل أهلها بعد أن رحلوا عنها فكان
ومن الشعراء من رسم الشوق بصورة معكوسة حيث الداير ُّ
شعور ِ
احلب متبادالً بني األمكنة وسكاهنا فتتحول اجلمادات إىل كائنات هلا مشاعر وأحاسيس تبكي

أصحاهبا وتنتظرهم بلهفة كما يبكوهنا وينتظرون العودة إليها وهذا يعمق الشوق واحلنني ،ويعطي صورة
أبلغ يف وصف مشاعره ،وذلك ما ختيل الشاعر عالء الغول بوصفه:
هذي مساء بيوتنا منذ الشتاء ومل تزل
كانت تبيت مع األزقة حاهلا كقلوبنا
178
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مرت قدمياً من هنا والغيم أيكل وجهها فتشبثت
هبشاشة الورد املبعثر يف ندى طرقاتنا

أتيت موامسنا فتسأل أين أهلوها وقد
رحلوا إىل أوقاهتم
فتوقفت هبم األماكن عند مقربة بشرق بالدان
كي يكملوا أشواقهم قبل اختفاء التني

52

سادسا :البذل والتضحية

التضحية هي املفهوم العميق والعملي النابع من ِ
اسع ال يقتصر على بذل
حب الوطن ،وهي
ٌ
مفهوم و ٌ
الروح رخيصة بل تتخذ أشكاالً أوسع من ذلك يف مواجهة العقبات ،وقد عُدَّت التضحية يف سبيل نصرة

الوطن من أعلى مراتب التضحية ،فالشعب الفلسطيين عاىن مرارة التهجري ،وكانت التضحية شعاره
األمثل يف سبيل التحرير وحتقيق العودة إىل الوطن ،فربزت التضحية لديهم على ثالثة حماور:

 .1املقاومة
مقاومة الشعب وحماوالت انتزاع حقه بلغة القوة هي أهبى صورة مشرقة سطرها الشعب الفلسطيين ألخذ
حقوقه املشروعة  ،وقد أدرجت الروائية الفلسطينية جهاد الرجِب األدب املقاوم الذي نشأ عن النكبة حتت
إطار أدب العودة ،ورأت أ َّن االنتفاضة واملقاومة هي اليت منحت أدب العودة الروح وبثت فيه الزخم
واحليوية ،كما َّ
أن املقاومة طورت كثرياً من املفاهيم األدبية الفلسطينية ،فتحولت اخليمة واملخيم من مواقع
بؤس إىل مصانع للرجال ،وحتول األدب إىل املطالبة ابلتحرير بدالً من البكاء األطالل.
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وقد بدا نفس املقاومة حاضراً بقوة يف قصائد الشاعر هارون رشيد ،كقصيدته "اخليمة السوداء" يؤكد
فيها أن خيام الالجئني ستغدو عنواانً للعودة والتحرير ،ويشري إىل َّ
أن املقاومة ليست مقاومة فردية
فحسب؛ بل ثورة شعب كما يقول" :يوم الوثبة الكربى" ،وهو بذلك يدلل على قبول خيار املقاومة
لدى كافة الشعب واحنياز كل الشعب الفلسطيين هلا ،يقول:
أخـ ـ ــي مهمـ ـ ــا ادهلـ ـ ـ َّـم الليـ ـ ــل

ومهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّدان الفق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
أخ ـ ـ ـ ــي واخليم ـ ـ ـ ــة الس ـ ـ ـ ــوداء
غـ ـ ــداً يـ ـ ــوم انطـ ـ ــالق الشعـ ـ ـ ـ
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س ـ ـ ـ ـ ــوف نط ـ ـ ـ ـ ــالع الفج ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
غ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً س ـ ـ ـ ـ ـ ــنحطم الفقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا
ق ـ ـ ـ ــد أض ـ ـ ـ ــحت لن ـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ ـ ـربا
ـ ـ ــب ي ـ ـ ــوم الوثب ـ ـ ــة الك ـ ـ ــربى
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س ـ ـ ـ ـ ــرتجع م ـ ـ ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى
ـت
فلس ـ ـ ـ ـ ــطني ال ـ ـ ـ ـ ــيت ذهب ـ ـ ـ ـ ـ ْ
دور يف إذكاء محاسة الشعب على املقاومة والنهوض به ليبقى على ذات
لقد كان للشعر الفلسطيين ٌ
54

القوة من األمل بتحقيق العودة دومنا أيس أو هزمية ،كما الشاعر جهاد درويش الذي يستنكر على

الالجئ عيشه ابلشتات يتذوق أمل الغربة والنفي وحيرضه على املقاومة ،فيقول:
أي وليدي
الجئ أنت ما بني العواصم
كيف ترضى أن تعيش القهر والنفي املداهم
كم ستبقى ..كم ستبقى..
بضعة أنت  ..إن تكن مين
أين بييت واحلمائم
ويل أمك ال..
هل ختون األرض والفعل املقاوم

55

ذات املعىن َّ
أكد عليه الشاعر حسن األمراين يف مقطع من قصيدة "ختتبئ الطيور لكي متوت" ينبه فيها
أبناء هذا اجليل بضرورة التمسك بــ":مفاتيح العودة" تنفيذاً لوصية آابئهم وأجدادهم ،وابملقاومة بكل
صرح ابستخدام القوة والسالح فال بديل غريها حالً للعودة قائالً:
أشكاهلا ليوم العودة ،وجنده َّ
ولكي تعود القدس ترفل يف فساتني الصالة
احفظ وصيتك األثرية
احفظ وصية من رعتك وأرضعتك لباهنا
فهي املسدس والذخرية
ال تسلم املفتاح
واحذر أن متوت على فراشك يف الشتات

56

َّأما الشاعر حيىي برزق ف َّ
أكد يف قصيدته "ثورة اجلرح" على خط اجلهاد واملقاومة أساساً راسخاً و بتاً ال
بديل عنه يف املواجهه  ،وهو يراه أجنع السبل والطرق لطريق العودة بعد الغربة الطويلة ومرارهتا وقساوهتا،
فيقول:
ـاحب الـ َّـدرب مـ َّـل الـ َّـدرب غربتنــا
اي ص َ
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الرش ـ ــاش يف ي ـ ــدان
ف ـ ــال خت ـ ــف خط ـ ــر َّ
ابجل ــرح س ــوف ن ـ ُّ
السـ ـيف منكسـ ـراً
ـرد َّ

ف ـ ـ َّ
ـإن إس ـ ــقاطه يف الس ـ ــاحة اخلط ـ ــر!!
57
فمـ ـ ــا بغـ ـ ــري رهيـ ـ ــف اجلـ ـ ــرح ننتصـ ـ ــر

ويتَّسم األدب املقاوم املبشر ابلعودة بسمات متيزه من غريه من حيث اخلصائص اإلبداعية ونربة التحدي
للمحتل والتمسك ابهلوية الفلسطينية وااللتصاق ابألرض ،واستحضار كل معاين املواجهة والبحث عن
قوة احللم الذي يرتبط ابألرض واهلوية بوصفهما أصل الرؤية املقاومة الستعادة احلقوق 58،كما أنَّه ربط
ربطاً حمكماً بني املسألة االجتماعية والسياسية واعتربمها طرفني البد من تالمحها لتتم مهمة املقاومة على
أمت وجه 59،وهذا يدلل على تطور نظرة الالجئ الفلسطيين لواقعه املعيش كما يقول حسام التميمي:
"الحظنا تطور رؤية الالجئ الفلسطيين لواقعه وواقع ثورته فلم يعد احلزن مسيطراً عليه ومل يبق لآلهات
مكاانً عنده وقد أيقن َّ
أن الثورة سبيله إىل الوطن فالتصق هبا ومتسك برموزها".

60

مقاومة احتالل األرض والقدس مل تقتصر على املقاومة املسلحة فحسب بل يكون كذلك ابلقصيدة
املقاومة الثائرة 61،فهي "منظومة متكاملة من وسائل الدفاع إعداداً واستعداداً وهذا يعين َّ
أن هناك مقاومة
ثقافية وقانونية ،سياسية وأدبية واقتصادية وعسكرية وإعالمية وكل منط من هذه األمنا أيخذ موقعه،
فاملقاومة تعبئ اجملتمع فكرايً ونفسياً وتستدعي تعبئة كل الطاقات الوطنية والقومية".

62

أشارت إىل أمهيَّة مقاومة القلم والقصيد يف القضية ،وهي
تطرقَّت الشاعرة مرمي العموري إىل هذا املعىن و ْ
معركة ثقافية ال تقل عن غريها أمهية ودوراً لتحقيق العودة ،فتقول:

ويهفو الشعر
ميسك من نواصي ليلي املسكون
يف دمعي
ويصرخ يب
أال هِب بسيف احلرف
سلي نربة العز
أاي أخت الرجال الصيد شدي العرق
عرق جدودك األبرار واعتزي
وقويل :بطن هذي األرض ما نضبت
63
وال زالت على الدنيا تفيض أبعظم الكنز
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 .2الشهادة
طريق الشهادة والشهداء هو الطريق األغلى والثمن األكرب فداء لألرض ،فهو بذل الدم والروح ،وهو
أغلى من الروح ،وعبق الشهادة جيلِل األرض املباركة لكثرهتم ،وقد أشاد الشعراء الفلسطينيون ببطوالت
الشهداء الذين َّ
أكدوا ابستشهادهم على وحدة األرض والشعب والتاريخ ،حىت حيقق الشعب عودة
الالجئني للوطن.
َّ
إن املوت ال ميكن أن يكون مواتً سلبياً ما دام يزرع احلركة الدافعة؛ حيث يشكل البداية يف طلوع الفجر،
كما إنَّه يعرب عن قمة اإلميان ابحلياة ومجاهلا ،فاملوت حياة ومع حلظة املوت تكون حلظة امليالد.

64

أراد الشعراء الفلسطينيون أن يعربوا من خالل شعرهم عن أهنم ال يرون يف املوت هناية املطاف ،وأكدوا
عرب عن حتمية العودة إىل فلسطني ،ومل يفقد
على أمهية هذا املعىن ،كما الشاعر حسن البحريي الذي َّ
ذلك اإلميان؛ ألنه سيعود ولو كان عظاماً ابلية ،أو حفنة من تراب؛ إذ يقول:
فال تيأسي من إاييب إليك وإن غيبتين طوااي احلف ْـر
65
فإين ولو حفنة من تر ٍ
اب سأرجع يف قبضات القدر
فاملعىن جاء متوافقاً أيضاً مبا كتبه الشاعر حيىي برزق يف قصيدته "اي قدس" يف التأكيد على العودة
وتوريث هذا املبدأ لألجيال القادمة ،فهو وإن سقط شهيداً فإنَّه سيسلم راية العشق للوطن للجيل القادم
معىن جديداً بعيداً عن رهبة املوت؛ إذ يقول:
من بعده ،فتغدو الشهادة يف سبيل الوطن مفهوماً يكتسي ً
قدس اي من ابمسهـا خفقـت
وأنت اي ُ
يف قي ــد حبِـ ـك أحيـ ــا العم ــر منطلق ـ ـاً

إذا ســقطت سيمضــي عاشــقاً ولــدي
فحكم ــة هللا أن يه ــوي الطُّغ ــاة غ ــداً

م ـ ـ ـ ــين اجلـ ـ ـ ـ ـوارح ال زي ـ ـ ـ ــف وال مل ـ ـ ـ ــق

ـت من ـ ـ ـ ـ ــه وراء الق ـ ـ ـ ـ ــرب أنعت ـ ـ ـ ـ ــق
ولسـ ـ ـ ـ ـ ُ
لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـدار يلثمه ـ ـ ـ ـ ـ ــا وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدار تعتن ـ ـ ـ ـ ـ ــق
66
اللي ـ ـ ــل يلع ـ ـ ــنهم والفج ـ ـ ــر والغس ـ ـ ــق

وليس َّ
أدل على ذلك من قصيدة الشاعر الشهيد عبد الرحيم حممود املشهورة وقد تكلم بصدق عن
الشهادة وأهنا طريق اخلالص الوحيد ،ث كان أن استشهد شاعران يف معركة "الشجرة" فأصبحت روحه
حث على االستعداد لالستشهاد يف سبيل الوطن،
عنواانً خالداً ،فكلماته يف قصيدته "الشهيد" كلها ٌّ
يقول:
س ـ ــأمحل روح ـ ــي عل ـ ــى راح ـ ــيت
فإمـ ـ ـ ـا حي ـ ـ ــاةٌ تس ـ ـ ـ ُّـر الص ـ ـ ــديق
َّ
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وأُلق ــي هب ــا يف مه ــاوي ال ـ َّـردى
67
وإمـ ـ ـ ـا ُم ـ ـ ــات يغ ـ ـ ــيظ الع ـ ـ ــدا
َّ
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ثَّ يسرتسل بوصف الشهيد بصور موحية ويرى َّ
أن هذه التضحية وسام فخا ٍر وُم ٌد لشهداء الوطن ،عمق
صوره ومعناه وزادها أتثرياً ابستخدامه للبحر املتقارب مبا له من إيقاعه السريع ،قائالً:
ونف ـ ـ ــس الشـ ـ ـ ـريف هل ـ ـ ــا غايت ـ ـ ــان
لعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرك إين أرى مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرعي
أرى مقتلــي دون حقــي الســليب
لعمـ ـ ـ ــرك هـ ـ ـ ــذا ُمـ ـ ـ ــات الرجـ ـ ـ ــال

ورود املن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااي وني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىن
ولك ـ ـ ـ ـ ــن أغ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـذ إلي ـ ـ ـ ـ ــه اخلط ـ ـ ـ ـ ــى
ودون بـ ـ ـ ـ ـ ــالدي هـ ـ ـ ـ ـ ــو املبتغـ ـ ـ ـ ـ ــى
68
وم ـ ـ ــن رام م ـ ـ ــوات شـ ـ ـ ـريفا ف ـ ـ ــذا

تغري مفهوم املوت عندهم فأصبح املوت حياة وابلشهادة يقرتب حتقيق النصر والعودة بل وصارت
لقد َّ
مواكب الشهداء هي الوسيلة األمثل إلانرة الطريق أمامهم ،يقول الشاعر حلمي األمسر:
وحني أان أموت أصري قرابانً
وعار القدس ينغسل
يباركين تراب األرض
والزيتون ابألفراح يكتحل
وحني أموت حييا الشعب..
أملح وجهه خيضر...خيضر
ويصدح ابلعتااب عندها الفالح

69

َّ
إن اختاذ الشهادة طريقاً لتحقيق العودة هو أحد اخليارات اليت سعى إليها الفلسطينيون يف مواجهتهم
فـ"كانت البديل من تلك البدائل اليت طرحها الشعر الفلسطيين ضمن موضوعات العودة عن طريق القوة
اليت تعيد الوطن السليب إىل أهله وأصحابه ،فنجد نغمات جديدة أخذت تغزو الشعر الفلسطيين
كالفداء والتضحية والثورة" 70،هذه الطريق املعبدة بدماء الشهداء رأى فيها الشاعر عبد الرمحن الكيايل
طريق العودة وميالد الفجر اجلديد الذي ينتظره املهجرون ،وسيكون اتريخ النصر والعودة هو ميالد
جديد لكل األحرار الذين جادوا مبا ميلكون من أجل يوم نصر موعود؛ إذ يقول:
اي موطين اي منبت األحرار اي مهد اخللود
بدم الفداء سأكتب التاريخ يف يوم غدك السعيد
وأريح عظمي يف ثراك معطراً يف يوم عيد
وأصون عهدك ابملداد احلر من دمي الشهيد
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قولوا ألطفايل وأمي اخلليلة حني أودي
قولوا غداً أين ولدت هلم مع الفجر اجلديد

71

والعودة إىل الوطن ال تتحقق إال ابالخنرا يف صفوف املقاومة ث نيل الشهادة فـ"املوت قدر" كما يعرب
الشاعر حلمي الزوايت" :قدر علينا أن منوت"؛ لذلك فاملوت يف سبيل الوطن هلو أكثره شرفاً وفخراً حىت
تتحقق عودة كل املشردين من املنايف ،يقول:
وغداً سنأيت زاحفني
ُملجلني على احلقود
والفجر أييت زاهياً
والشمس دوماً يف صعود
قدر علينا أن منوت
أعزة بني البنود

72

أما الشاعر كمال غنيم ف لم ينس مفاتيح العودة ،وال مصابيح الطريق اليت أضاءها دم الشهداء فهو يشيد
هبم يف ِ
كل مناسبة ،كقصيدته َّ
"إان نراك" أشاد فيها بطريق الشهادة الذي هو منارة لألجيال القادمة؛
ودعاان القتفاء أثر الشهداء بطريقهم املرسوم ابلدم؛ إذ يقول:
فدم الشهيد منارة اجليل اجلديد
جيل الشهادة أدرك الدرس الذي علمته،
ومضت خطاه على الطريق يلفها
عبق الدماء النازفات هنا...؛ هناك!

73

وبشكل درامي تؤصل الشاعرة مرمي العموري ملفهوم الشهادة طريقاً ارتضاه الشعب ألخذ حقوقه ،من
برضى اتم مشبوبة بعاطفة األم
(أم الشهيد) اليت تفخر اببنها وتدفعه للشهادة
زاوية جديدة؛ حيث ُّ
ً
وقلبها احملب البنها الشهيد ،مكتوية أبمل الفراق متذرعة ابلصرب ،وهذا حيمل داللة على تكاتف الشعب
بكافة أطيافه وقبوله هبذا الطريق لعودة املهجرين من الشتات ،بقوهلا:
وأبقى ولو جرحتين السنني وفية ذكراك..
أنثر أنسك فوق البالد ..ألملح رمسك بني وجوه الشباب
وضيئاً..حنوانً..تنادي:
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أحبك أمي..فظلي كما أنت..ربة صرب
فريعش بني ضلوعي قلب
يناجي:
حبيِب..ضناي
أمل تر حني ينادون ..أم الشهيد..
هتب
أطري ..أعانق كل القباب اليت ما فتئت إليها ُّ
لك العمر إن ماد طيف اجلمال ..طروابً  ..جليالً

74

 .3العتقال
مفتوح على ِ
َّ
مر الزمن ،واالعتقال أحد العذاابت اليت ذاقها الشعب من أجل حتقيق
إن جرمية النكبة جر ٌح ٌ

عودته ،وقد كتب الشعراء القصائد حول مرارة االعتقال كأحد أنواع التضحية للوطن ،وتنوعت جتارهبم
بني االعتقال ألفراد الشعب ،وبني جتربة االعتقال الشخصي ،ومنهم من جعل مفهوم السجن أوسع من

ذلك ابعتبار املنفى هو سجن كبري ِ
لكل املشردين كما يذكر حسني مجعة" :هلذا كانت جتربة اللجوء
القسري ابهظة الثمن ِ
لكل من اكتوى بلهيبها ما فرض على األديب أن يغين لألرض ألنه جزء منها،
فاملنايف كما السجون غربة يف املكان جتللها احلسرة وميلؤها احلنني إىل األرض واألهل" 75،كالشاعر توفيق
زايد الذي يصرخ من وراء القضبان يف قصيدته "من وراء القضبان" وقد كتبها يف سجن الرملة بنفس
ميتلئ غضبة وإصراراً وعزماً ال ميكن لقبضان السجن أن يضعفه ويوهنه ،قائالً:
إن حيبسوان إهنم لن حيبسوا انر الكفاح
لن حيبسوا عزم الشباب احلر يعصف كالرايح
لن حيبسوا أغنية تعلو على هذي البطاح

76

َّأما الشاعر حممود دسوقي فهو يتكلم بلغة الواثق َّ
أبن كل معاانة السجن ال ميكنها ثنيهم عن الدفاع عن
قضيتهم ،ولتكرار األلفاظ والعبارات ابلغ األثر يف إيصال الرسالة بقوة أكرب ،والشاعر ال يكتفي بذلك
بل يعمد يف النهاية إلشعال روح االنتفاضة داخل النفوس:
ـب الســجن أحـراراً لنــا ســجنوا
لــن يرهـ َ
ـب الس ـ ــجن آس ـ ــاداً مزُم ـ ــرة
ل ـ ــن يره ـ ـ َ
يرهب السجن من أمالكـه سـلبت
لن َ
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أو عـ ـ ــذبوا بن ـ ـ ـواحي األرض واعتقل ـ ـ ـوا
ال تره ــب النف ــي والتع ــذيب م ــا فعلـ ـوا
وبيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه درس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت آ ره "القل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل"
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وال بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت وال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وال عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
أض ـ ـ ــحى يه ـ ـ ــيم ف ـ ـ ــال أرض وال بل ـ ـ ــد
77
إىل م ـ ـ ـ ــىت ش ـ ـ ـ ــعبنا للظل ـ ـ ـ ــم حيتم ـ ـ ـ ــل
ث ــوروا عل ــى الظل ــم والطغي ــان واحت ــدوا
يعد قوة فاعلة يف التحدي ِ
فالشعر الذي هتف به إمنا هو شكل من أشكال األدب املقاوم وهو ُّ
ويعرب
عن اإلرادة يف حتقيق حلم الالجئني يف العودة ،كما يصفه مسيح القاسم يف قصيدته بعنوان" :رسالة من
املعتقل":
أسندت ظهري للجدار
مهدماً ،وغصت يف دوامة بال قرار
أماه! كم حيزنين!
أنَّك ،من أجلي يف ليل العذاب
تبكني يف صمت مىت يعود
إذا أتى يسألكم عين أصدقاء
لكنين ،أومن اي أماه
أومنَّ ،
أن روعة احلياة
تولد يف معتقلي

78

وبصورة خمالفة وبلهجة ملؤها الشعور ابحلزن واألسى َّ
فإن الشاعر جهاد درويش يعرب عن حسرته وأمله
وقد استسلم للواقع األليم مبا أصابه من فجيعة جعلته يشعر ابلعجز واخليبة ،وزاده االعتقال عجزاً وقهراً؛
إذ يقول:

وك ـ ــم مس ـ ــكني يف دني ـ ــاه  ..اي عج ـ ــب
في ـ ـ ــا خلِـ ـ ــي أان املس ـ ـ ــكني ه ـ ـ ــل ت ـ ـ ــدري
أان اإلنس ـ ـ ـ ــان ره ـ ـ ـ ــن العج ـ ـ ـ ــز ألته ـ ـ ـ ــب
إليـ ـ ـ ـ ــك الشـ ـ ـ ـ ــعر أهديـ ـ ـ ـ ــه  ..أتـ ـ ـ ـ ــذكرين
حيــايت الســجن خلــف الــوهم أحتجــب
ـوق بـ ـ ـ ـ ــه األصـ ـ ـ ـ ــفاد تقتلـ ـ ـ ـ ــين
فـ ـ ـ ـ ــِب عـ ـ ـ ـ ـ ٌ
79
فــدمعي الــدم  ..كــم يــدمي بــه القلــب
أان املفج ــوع ه ــل أرقـ ــى ف ــدى عمـ ــري
يبدع الشاعر مخيس لطفي أبسلوب املقابلة بني صوريت السجان والسجني يف وصف الصورة بدقة حماطة

بقوة الكلمات وأتثريها يف النفس؛ حيث َّ
كل اخلوف واهلزمية اليت كان من املمكن أن حتل ابلسجني
إن َّ
انقلبت على السجان وعاد السجني منتصراً ،وهذا اإلميان هو السالح لتحقيق خروجهم من السجن
وعودهتم إىل األرض اليت أبعدوا عنها؛ إذ يقول:
عاد الذي يف ظالم السجن ما ارتعدت
منه الفرائص،
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سجانه ارتعدا
بل َّ
عاد الذي ذاق ألوان العذاب فلم
تزده إال صموداً
عاد من صمدا
كل الزانزين كانت مثل صومعة
ُّ
له ،وفيها لغري هللا ما سجدا

80

َّأما الشاعر عمر خليل يف قصيدته "لن أركع" فيدلنا على َّ
أن األسرى استطاعوا أن ينتصروا على سياسة
القمع اليت ميارسها االحتالل ،فقد عاش الشعراء الفلسطينيون داخل أسرهم ظروفاً قاسية؛ لكنهم
واجهوها ابلقوة والصرب والثبات؛ إذ يقول:
برغم السجن والسجان والقيد
ورغم زانزن التعذيب والتحقيق
والتعليق من قدم ومن زند
ورغم القيء والربد
سيعلو صويت احملبوس
كالرعد
ولن أركع!

81

اخلامتة
نبعت جتربة الشعراء األدبية من الواقع الفلسطيين وتفاصيله وما عايشوه من تفاصيل اللجوء بني أزقة
املخيمات من األمل واألمل معاً؛ ما انعكس على شعرهم الذي المس جرح الوطن وقضية العود فكان
تبني ما أييت:
ميالد (أدب العودة) نتيجة للنكبة الفلسطينية ،وقد َّ

َّ .1
حق مشروع حتدثوا
فحق العودة ٌّ
شكل حق العودة حضوراً واضحاً يف قصائد الشعراء الفلسطينينيُّ ،
بغصتها ومهجيتها يف ِ
كل زاوية من ربوع الوطن؛
عنه طويالً يف قصائدهم ،وهم يستذكرون وقائع النكبة َّ
لكنهم يقابلون الصورة القامتة بصورة حتمل اإلصرار والقوة يف النفوس الثابتة على احلق.
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 .2تبدو صورة الوطن متنوعة يف أدب العودة ،وهي صورة منتزعة من واقع التجربة الشعرية ،وقد تنوعت
بني اآلالم واآلمال ،وتتجلى أوصاف الوطن جليَّة بكل ما حيمله من مالمح اجلمال اخل َّالق واملنظر
البديع ،فهو املكان الذي محَّله الشعراء الشوق واهلوى وبثوه ما يعتمل يف نفوسهم من احملبة.
 .3الشوق واحلنني لألرض والوطن ُّ
يعد أحد أبرز مالمح أدب العودة ،فال ختفى تلك املشاعر اجلياشة
عند الشعراء يف سبيل يوم العودة القريب ،والقصائد يف هذا اجلانب كثرية متنوعة حتكي حكاية ٍ
شعب مل
وم ِر األايم وتتابع األعوام إال حباً وعشقاً ،ومتسكاً مبفتاح الدار وتشبثاً أبرض
يزده نفيه عن األرض َ
الوطن.
َّ .4
إن التضحيات اليت قدمها الشعب الفلسطيين كانت حالً وخياراً لتحقيق العودة املرتقبة ،وقد
انعكست على قصائد الشعراء الفلسطينيني؛ حيث برزت التضحية يف شعرهم على ثالثة حماور أساسية
هي :املقاومة والشهادة واالعتقال.
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