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 شكر كت ػػػػػػػد ر
 

يدنا محمػػػد بميػػػو الحمػػػد  رب العػػػالميفال كاللػػػالة كالسػػػالـ بمػػػو لػػػاتـ األنبيػػػا  كالمرسػػػميفال سػػػ
 أفضؿ اللالة كأتـ التسميـال كبعد:

سَه  َ    نن  ََ ﴿تعػػالو:  امتثػػاالن لقػػكؿ ا يَناَّمَا يَننكَشَكينن َف ال كبمػػالن بحػػديث [44]سػػكرة النمػػؿ:  ﴾ وَمَنن يَشَكينن َف
ـٍ ًلم َّػاسً  أىٍشكىرى إفَّ {رسكلنا الكريـ بميو اللالة كالسػالـ:  ًِ تىعىػالىى أىٍشػكىريهي كابترافػان لػذكم اللضػؿ ال }ال َّاًس ًلمَّػ

؛ الػػذم كمػاؿ أحمػػد غ ػ ـ /ال الػدكتكرإلػػو أسػتاذمبلضػميـال أتقػدـ بػكافر ال،ػػكرال كبميػؽ المحبػة كالتقػدير 
ؿ م،ػػككران باإل،ػػراؼ بمػػو ىػػذه الرسػػالةال كأكالنػػي كقتػػو كاىتمامػػو الكبيػػريفال كأسػػدل لػػي التكجييػػات تلٌضػػ

تػو يػرل ىػذا البحػث النػكرال فػا أسػ ؿ أف النافعة كالنلائح المليدةال كمنحني مػف فػيض بممػو الغزيػر ح
 ينلع بعمموال كيبارؾ في لحتو كبمموال كأف يديمو ذلران لإلسالـ كالمسمميف.

كمػػا أتقػػدـ بال،ػػكر كالتقػػدير ألبضػػا  لجنػػة المناق،ػػة المػػذيف تلٌضػػال بقبػػكؿ مناق،ػػة ىػػذا البحػػثال 
ثرائو بعمميما مف لالؿ تلكيب    كجزاىما بنا لير الجزا .حلظيما ا ما فيو مف ألطا  كتقليرالكا 

بكميػػػة اآلداب فػػي الجامعػػػة  المغػػػة العربيػػةكأتقػػدـ بال،ػػكر كالتقػػػدير إلػػو ىيئػػػة التػػدريس فػػػي قسػػـ 
كني ب سػػس المعرفػػة فػػي ىػػذا العمػػـ الجميػػؿال كال،ػػكر مكلػػكؿ لمعػػامميف فػػي مكتبػػة اإلسػػالميةال الػػذيف أمػػدٌ 
ف المػذي الببد اليادم أبك سػمرة /لدكتكركالضر محجزال  /كما أتقدـ بال،كر لمدكتكرالجامعة اإلسالميةال 

لراجيا إلو النكر.أتاحا لي مكتبتييما طكاؿ فترة الدراسة  ال ككؿ مف سابد في إنجاز ىذه الرسالة كا 
 

 ةالياحث
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 :ةػم دم
ت فػي حيػاة ت بال،عب اللمسطيني بف أحمؾ مرحمػة مػرٌ التي حمٌ  1948باـ  نكبةكارثة أسلرت 

مػػػف  فػػػي ملتمػػؼ البمػػػداف العربيػػػة ىركبػػػان  بػػػف ضػػياع فمسػػػطيف كت،ػػػريد أىميػػػاإذ انك،ػػػؼ األمػػػر  العػػربال
الجتمابيػة كالثقافيػة دفعػت اللمسػطينييف الظػركؼ السياسػية كا حيػث إف الالمػذابح كيػد الػبطش اللػييكنية

 .،ديدة التعقيد لالؿ رحمة ال،تات اللمسطينية المستمرة حاؿإلو لارج الكطف األـ في 
 الكأضػػػرمت أحاسيسػػػيـ كأليبتيػػػا كفمسػػػطينييف بكاطػػػؼ ال،ػػػعرا  بربػػػان  النكبػػػة م سػػػاةرت لقػػػد فٌجػػػ

 .كأمجادىا كبكو ال،عرا  فمسطيف كمقدساتيا الالحزفك  قلائدىـ بالغضب فامتلت
 ركاكقد لاغو ،عرا  بلػره كلػكٌ  الطينيال،عر اللمس محاكر مف أساسيان  إف النزكح يعد محكران 

أبػػكاب المقاكمػػة اللمسػػطينية السػػترجاع  تكالػػؿ ركاال كلػػكٌ مػػف النلػػي كالتيجيػػر كاالغتػػراب طكيمػػةن  فلػػكالن 
 .مسطيفي المطالب بحؽ العكدة إلو فالنبض اللمسطين اراستمر نكا ال كبيٌ الحؽ المسمكب

ال الػذم أرغػـ بميػو اللمسػطيني كالمقلكد بالمنلو في ىذا البحث ىك المنلػو القسػرم اإلجبػارم 
ال كالقسػر ىنػا ال في الػرزؽ أك العمػـ أك حػب االرتحػاؿ رغبةن  ؛الذم يسعو فيو المر  دكف إكراهلتيارم اال

نما يقلد بو النلي القسرم حتو لك كاف بااللتيار ذلؾ النلػي الػذم يحػدث ال يتطمب التيجير المبا،رال كا 
كغيػػرىـال أك  بزمػػي ب،ػػارةمثػػؿ حالػػة محمػػكد دركيػػش ك نتيجػػة اللػػكؼ الكبيػػر مػػف المحاسػػبة كاالضػػطياد 

اللػػكؼ مػػف القػػدرة بمػػو اسػػتكماؿ م،ػػاريع التعمػػيـ أك العمػػؿ فػػي اللػػارج ممػػا يػػ دم إلػػو سػػحب اليكيػػات 
 .كالحرماف مف الجنسية
اليـك ،عر ندرس كلكننا  ب،كؿ باـال عر اللمسطينيال، السابقة األبحاث الكثير مف كلقد تناكلت

ىػا ك المكضػكبات التػي تناكلألػرل مػف اإلسػالمييف لمعرفػة بند مجمكبػة مػف ال،ػعرا  الػكطنييف ك  المنلو
لات لك،ؼ بف مجمكبة مف اللػبمحاكلة اىذه الدراسة  حيث تيتـ الذلؾ التناكؿكاللكر الذم بني بميو 
 .برز معالموو اللمسطيني كالك،ؼ بف مالمحو كأز بيا ،عر المنلكالللائص التي تميٌ 

 بر محمػػػكد دركيػػػشالاتناكلػػػت بالدراسػػػة مجمكبػػػة مػػػف ،ػػػعرا  المنلػػػو الػػػكطنييف أمثػػػاؿ ال،ػػػ كقػػػد
 أحمػد دحبػكرال كال،ػابر كال،ابر ىػاركف ىا،ػـ ر،ػيدال كال،ابر معيف بسيسكال بر مريد البرغكثيالاكال،

كال،ػػابر لمػػيس  الال،ػػابر ببػػد الغنػػي التميمػػيك  ال،ػػابر محمػػكد ملمػػحال اإلسػػالميكمػػف ،ػػعرا  االتجػػاه 
مػف ىػ ال  ال،ػعرا  مػف بػاش النكبػة كأحػداثيا ف .ال،ػابر سػمير بطيػةك  المػريـ العمػكرمكال،ابرة  اللطلي

كمػػف  األىػػؿال تكمػػنيـ مػػف كلػػد فػػي الغربػػة كلػػـ يعػػرؼ الػػكطف إال مػػف لػػالؿ حكايػػا مػػف نػػزكح كىجػػرةال
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 الكمػػنيـ مػػف لػػـ يعػػد أبػػدان الػػذم ال يتحقػػؽال  الحمػػـ والػػكطف لديػػ فكػػاف م،ػػاىدتو لػػو بمػػو ال،ا،ػػة اللػػغيرةال
 .بمو كاقع االحتالؿ كتقسيـ الكطف كمنيـ مف باد ليتكسر حممو

،ػعر فػي دالػؿ الػكطف سػكا  ال ةسػادر فال تدلؿ فييػا  لدينا حدكد الدراسة ل،عر المنلوال بمكرتكت
 ف ال،عرا  قد بادكا إلػو الػكطفكنحدد ىذا التاريخ ألف الكثير م قبؿ النكبة كبعدىا أك بعد اتلاؽ أكسمكال

فالمنلو  تلرج مف الدراسة أ،عارىـ دالؿ الكطف بمو أم حاؿالال لذلؾ كبقكا فيو أكسمكبعد  بكدة نسبية
 دالمي.المنلو الغتراب أك االنو عمبليس ك  اليقلد بو اللركج مف الكطف لدينا منلو لارجيال

كبعض المراجع الدراسة مكضكع را  مراجع منيا دكاكيف ال،عكقد أفادت الدراسة مف جممة مف ال
 جميػػػؿ الحمػػػداكمال :راإلسػػػالمي كللائلػػػو اللنيػػػة لمػػػدكتك  كتػػػاب مميػػػزات ال،ػػػعر :األدبيػػػة كاللنيػػػة منيػػػا

بنالػر اإلبػداع اللنػي ك  ب،رل مكسػو لػالحالكتكرة دلمال،عرية في النقد العربي الحديث  كتاب اللكرةك 
قضػػاياه كظػػكاىره اللنيػػة  :العربػػي المعالػػرككتػػاب ال،ػػعر  كمػػاؿ غنػػيـاللمػػدكتكر  أحمػػد مطػػر فػػي ،ػػعر
أفادت الدراسة مف بعض المراجع كما  كغيرىا مف الكتب القيمةال بز الديف إسمابيؿاللمدكتكر  كالمعنكية

 لكتركنية التي تكممت بف المنلو كالمجالت كالمنتديات.اإل
 لجماليػػػػةكىػػػػي تيػػػػتـ بػػػػربراز المظػػػػاىر االمػػػػنيج الكلػػػػلي التحميمػػػػي بمػػػػو ىػػػػذه الدراسػػػػة كتعتمػػػػد 

تحػدثت فػي الللػؿ األكؿ بػف المنلػو  الكثالثة فلكؿ كلاتمػة بمو مقدمة كتحتكم .لمنلكص ال،عرية
إلػػػو مليػػػكـ لػػػاص بػػػالمنلو  كلػػػكالكأدب المنلػػػو  كأقسػػػاـ المنلػػػوال فػػػي المغػػػة كااللػػػطالحال كمليكمػػػو

 اللمسطيني.
بػف االتجػاه ث كتحػد االتجاىػات اللكريػة ل،ػعر المنلػو كقضػاياهال فأما الللؿ الثػاني فقػد تضػمٌ 

تجػاه البحث فقد دارت حكؿ اال ال،عر في أما المضاميف التي انطكل بمييا الكطني كاالتجاه اإلسالميال
فقػد تناكلػت  أمػا الللػؿ الثالػث كاألليػر .كالكجػداني الكاالتجػاه اإلنسػاني الاالتجاه االجتمػابيك  السياسيال

كلتمػػت الدراسػػة بلاتمػػة  .ة كبنػػا  فنػػي،ػػعر المنلػػو مػػف لغػػة كلػػكرة كتنػػاص كملارقػػلفيػػو الدراسػػة اللنيػػة 
 نت أىـ النتائج التي تكلمت إلييا الدراسة.تضمٌ 
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 :تمه د
داسػتيا  بنػدما بما حممػت مثػؿ أرض فمسػطيفال ثقؿ أرضه كلـ ت الك،عب فمسطيف ،عبه  يقيرلـ 
ت بيػػا ك حػػداثيا الجسػاـ التػػي غٌلػػكمػػا مػػف ،ػاىد بمػػو تطمػػع الغػػزاة لتمػؾ البقعػػة المباركػػة  الأقػداـ الييػػكد

كألػػػػبح  الفػػػػي الػػػػبالد فرقػػػػان  ت ال،ػػػػعبكت،ػػػػتٌ  رضالاألضػػػػابت فقػػػػد  لػػػػلحات التػػػػاريخ العربػػػػي الحػػػػديثال
يػػاح الغربػػة كالت،ػػرد كألػػبحت تتقاذفػػو ر  الع الحسػػرات فػػي لػػدره غللػػان اللمسػػطيني يجتػػر اآلالـ كيتجػػرٌ 

 الافي فػػي الت،ػػكؿ بمػػو إثػػر النكبػػةكألػػبحت تغمػػؽ فػػي كجيػػو المعػػابر كالحػػدكد ثػػـ بػػدأت المنػػ الكالضػػياع
 .فكانت في سكريا كلبناف كاألردف كغيرىا مف المنافي العربية كاألجنبية

 

 :مفهـك الم فى في العري ة
الجحػد  :انيػو التػي كردت فػي المعجػـ العربػيكمػف مع الىػك بػدـ كجػكد ال،ػي  :ال في فػي المغػة

ما ىا مجتو  السحابةكنلت  النليانا بلتحيما أطارتونليا ك  فيقاؿ نلت الريح الترب :اإلثارة كالدفعك  .كالطرد
 .كدفعتو

كيقػػاؿ  الكالتيػػار الجيػد منػو الأم مػا تبقػػو منػو بعػد تنقيتػو الفيقػاؿ ننلايػػا ال،ػي ن : ةالبقيػة كالػرداك 
 .ىك مف نلايات القـك كنلاتيـ أم أرذليـ

ـٍ قىتًػيالن كناًفيػان نىلو الرجؿي بف األىرض كنىلىٍيتيو بنيا طردتو فاٍنتىلو قاؿ القيطامي ف ى ... ٍلبح جػاراكي
ٍنتىًليان كنىلىٍكتو لغة في نىلىٍيتو يقاؿ نىلىٍيت الرجؿى كغيرىه أىٍنًليو نىٍليان ًإذا ٍقرا أىم مي َـّ فزادكا في مىساًمًعو كى طردتو  أىلى

ب قاتمو بدمو كقيؿ قاؿ ا تعالو أىك ييٍنلىٍكا مف األىرض قاؿ بعضيـ معناه مىف قىتىمو فدىميو ىىدىره أىم ال يطالى 
يػكا منيػا ألىنػو كػكفه كقيػؿ نىٍلػيييـ ًإذا لػـ يىٍقتمػكا كلػـ يٍ لػذكا مػاالن أىف  ٍيثيمػا تىكىجَّ أىك ييٍنلىٍكا مف األىرض ييقاتىمكف حى
مَّدكا في السجف ًإال أىف يتكبكا قبؿ أىف ييٍقدىر بمييـ كنىٍليي الزاني الذم لـ ييٍحًلٍف أىف ييٍنلو مف بمده الذم  ييلى

كالنًَّلػي  مػا نىلىتٍػو كفػي الحػديث المدينػة  ...ك بو ًإلو بمػد خلػر سىػنىةن كىػك التغريػب الػذم جػا  فػي الحػديثى
بىثىيػا أىم تلرجػو بنيػا كىػك مػف النٍَّلػي اإًلٍبعػاًد بػف البمػد يقػاؿ نىلىٍيتػو أىٍنًليػو نىٍليػان ًإذا أىلرجتػو  كالًكيًر تىٍنًلي لى

 .(1)ن...مف البمد كطردتو
ابتػػاد بميػػو اإلنسػػاف إلػػو  اقتػػرف مليػػـك المنلػػو بالعقكبػػة كاللػػركج بنػػكة مػػف مكػػاف كفػػي القػػرخف

أك  امػكتَّ ييقى أف  نإنما جزا  الذيف يحاربكف ا كرسػكلو كيسػعكف فػي األرض فسػادان  :قاؿ تعالو الاف خلرمك

ػػيي  الػػدنيا كليػػـ فػػي فػػي  زمه نلػػكا مػػف األرض ذلػػؾ ليػػـ ًلػػلػػالؼ أك يي  يػػـ مػػفمي ييـ كأرجي أيػػدً  عطَّػػقى أك تي  بكامَّ لى
                                                 

 .2443 اللبناف البيركت ال2ط دار الكتب العمميةال باب نليال ابف منظكرال لساف العربال (1)
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 كىػػك الل لػػاحبو الحػػدكد ال،ػػربية كتجاكزىػػافػػالنلي ىنػػا جػػزا  فعػػؿ مقتػػرف تعػػد ال(1)نبظػػيـ اآللػػرة بػػذابه 
نكلػػك أنػػا  :خف بػػيف كممتػػي اللػػركج بنػػكة كالقتػػؿكيسػػاكم القػػر  .عمػػؽ باللسػػاد األلالقػػي كاالجتمػػابيفعػػؿ يت

كفػػي سػػكرة البقػػرة كرد  ال(2) ن قميػػؿ مػػنيـفعمػػكه إال امػػكا أنلسػػكـ أك الرجػػكا مػػف ديػػاركـ مػػكتبنػػا بمػػييـ أف اقت
نكمالنػا أال نقاتػؿ فػي  :إسػرائيؿقاؿ تعػالو بمػو لسػاف بنػي  الالنلي بمعناه كليس بملظو كىك اللركج بنكة

 .(3)ن كقد ألرجنا مف ديارنا كأبنائناسبيؿ ا
يػراد  كك ف الكاقتلادية البمو أغراض سياسية كقكمية كدينية استعممت كممة تيجير لمداللةكقد ن

كاألرمػػف فػػي  فػػي إيػػراف كالعػػراؽال كمػػا حػػدث مػػثال للكػػراد منطقػػة مػػاالل (4)بيػػا تغييػػر الطبيعػػة الديمكغرافيػػة
كمػػا كردت فػػي بعػػض األدبيػػات  ؛كلملمسػػطينييف بعػػد النكبػػة الكلمييػػكد أثنػػا  الحػػرب العالميػػة الثانيػػة التركيػا

 .(5)نحضارما ىا كيكية كككجكد إنساني ك اإلسالمية بمعنو نلي ال،للية أم إلغ
دالمػػػي  فػػػاليجرة تكػػكف بػػدافع كالبػػد لنػػا مػػف لػػػالؿ ذلػػؾ أف نػػدرؾ اللػػػرؽ بػػيف اليجػػرة كالتيجيػػرال

بسػببو اإلنسػاف  أما التيجير فيػك انتػزاع قسػرم كبػدافع لػارجي يضػطر اليلتاره ال،لص ألم سبب كاف
ع فػػػي تػػػكزٌ ك  كىػػػك مػػػا حػػدث ألبنػػػا  ال،ػػػعب اللمسػػػطيني الػػػذم انتػػزع مػػػف أرضػػػو قسػػػران  إلػػو مغػػػادرة كطنػػػوال

 .في بالده ان كمف تبقو دالؿ الكطف فقد بعثركه الجئ المنافي العربية كاألجنبيةال
 

 :الم فى في االصط ح
لقػػد اكتسػػبت كممػػة المنلػػو فػػي األدب الحػػديث دالالت ألػػرل باإلضػػافة إلػػو دالالتيػػا المعجميػػة 

ف دارت جميعيػا حػكؿ محػك  فتعددت تعريلاتيا لتعدد تمؾ الدالالتال األليمةال إذ اتلػؽ األدبػا   ؛ر كاحػدكا 
 ؛بمو أف المنلو يحمػؿ فػي طياتػو مالمػح ال،ػعكر بالغربػة كالحنػيف كاالقػتالع النػاجـ بػف اليجػرة كالنلػي

كال  الك،ػػرقان  ألػػقاع األرض الملتملػة غربػػان انتقػػاؿ قسػرم إلػػو  لو ابتعػػاد كانللػػاؿ بػف الػػكطف األـالفػالمن
ف الؾد إلو كطنػو حتػو لػك رغػب فػي ذلػيستطيع المنلي أف يعك  مػؿ المعاممػة التػي اسػتطاع فرنػو ال يعا كا 

فيجػػد فػػي المنلػػو متنلسػػا كم منػػا لػػو مػػف بطػػش النظػػاـ  الفتحػػبس حريتػػو كتقيػػد حركاتػػو ي مميػػا فػػي كطنػػوال
 .القائـ في بمده

                                                 

 .33المائدةال خية  (1)

 .66ة النسا ال خي (2)

 .246البقرةال خية  (3)

 الديمكغرافيا ىك بمـ السكاف كالبيئة السكانية. (4)

 :ىاتؼ جنابيال مقدمة في المنلو كالميجرال م سسة جذكر الثقافية (5)
 (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=86804.) 
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كبػػػدـ التمتػػػع  الرة بمػػػو التكيػػػؼ مػػػع البيئػػػة الجديػػػدةدكارد سػػػعيد المنلػػػو ب نػػػو بػػػدـ القػػػدإكيلػػػؼ 
نحػػيف ت،ػػعر بعػػدـ قػػدرتؾ بمػػو التمتػػع األكيػػد برفاىيػػة اإلقامػػة  :حميػػة فيقػػكؿة الطكيمػػة كالميجػػة المباإلقامػػ

ض بلػكرة مػا بػف مثػؿ ىػذه األ،ػيا  فػرف تعك  كالميجة المحمية كيككف بميؾ أفالطكيمة كالبيئة المعتادة 
 .(1)نناية بالتلاليؿ بؿ ربما المبالغةما تكتبو سيحمؿ بالضركرة ،حنة مزيدة مف القمؽ كالع

لػػػذا اتلػػػلت كتابتػػػو بيػػػذه  ؛فيػػػك منلػػػي المنلػػػو ككتاباتػػػوال تػػػب بػػػيف بي،ػػػو فػػػيالكاقػػػرف كىنػػػا قػػػد 
ال يضػػع نلسػػو فػػي مكاقػػؼ  لغػػة فالغريػػب بػػف بيتػػو يلكػػر فػػي أدؽ التلالػػيؿ لكػػياالعنايػػة كالمب :اللػػلات

الم،ػحكنة فالكتابة فػي المنلػو سػيككف ليػا طابعيػا اللػاص الملتمػؼ كليػا نكيتيػا المميػزة  التحسب بميو
ف يحققكف ذاتيـ الكثيريلذا نجد  بؿ ربما حاكؿ أف يككف األفضؿ إلثبات الذاتال غربة كالحنيف؛بالقمؽ كال

كلكػػف ليثبػت لنلسػػو قبػؿ اآللػػريف قدرتػػو  لػيس فقػػط ألف ىػذه الػػبالد قػد قػػدمت األفضػػؿ ليػـال فػي المنػػافيال
 الذات. اإلنجاز كتحقيؽبمو 

لص مكػػره بمػػو المغػػادرة أك ن،ػػ أف المنلػػي ىػػك: (بػػكؿ تػػابكرم) يػػرل الباحػػث المجػػرم األلػػؿك 
 السياسػي كالبتقػاد قكميةال دينيةال د ألسباب برقيةالمف االضطيا كلكفان  البقا  لارج بمده األلمي تحسبان 

لكنو غير قادر  العكد إلو مكطنو حينما تسنح الظركؼأف ي م مالن ...كىك ال،لص الذم يعٌد منلاه م قتان 
كىػػػذا التعريػػػؼ ال يلتمػػؼ بػػػف تعريلاتنػػػا  ال(2)نيػػان امػػػت العكامػػػؿ التػػي جعمػػػت منػػػو منلأك غيػػر راغػػػب مػػا د

ك،ػػعرا نا  الالػػديني كالعرقػػي كالقػػكمي كالسياسػػيالسػػابقة بػػف أسػػباب النلػػي كىػػي اللػػكؼ مػػف االضػػطياد 
ضػػػكا ألنػػػكاع مػػػف االضػػػطياد السياسػػػي كالػػػديني ىػػػي السػػػبب فػػػي رحػػػيميـ بػػػف بمػػػدانيـ المنليػػػكف قػػػد تعرٌ 

 .لحرية اللكرية ليجدكا في المنلو مكانا أكسع كأكثر رحابةيا باألماف كاي،عركف فيكلجكئيـ إلو بمداف 
لكػف المنلػي الػذم  الذلؾ ال،لص الذم يلتار العيش في بمد خلػر غيػر بمػده األلػمي المياجرك 

قد يتحكؿ المياجر إلػو منلػي بمجػرد أف  اللو مياجر بند زكاؿ أسباب المغادرةترؾ بمده مرغما يتحكؿ إ
فيػك  الياسي أك سالط بمو النظػاـ االجتمػابي أك السػمطة الدينيػةيرفض العكدة كيتحكؿ إلو معارض س

لكطف األـ كبالنظػاـ السياسػي أف طبيعػة الميػاجر أك المنلػي تتحػكؿ حسػب العالقػة بػان يرل بعبارة ألرل
فيك يتلؽ مع غيره مف األدبا  أك الباحثيف الذيف يركف أف المنلٌي أك الميٌجر ىك ذلؾ اإلنساف  ال(3)نفييا

                                                 

بػػدد لػػاصال  ال64 ال مجمػػة فلػػكؿال العػػددة طباقيػػةكقػػرا ادكارد سػػعيد كالنقػػد الثقػػافي المقػػارف  بػػز الػػديف المنالػػرةال (1)
 .134ص ال2444 ملرال الييئة الملرية العامة لمكتابال القاىرةال

 .ىاتؼ جنابيال مقدمة في المنلو كالميجرال م سسة جذكر الثقافية (2)

 .ىاتؼ جنابيال مقدمة في المنلو كالميجرال م سسة جذكر الثقافية (3)
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لكف المياجر ىك ذلػؾ ال،ػلص الػذم التػار بػدـ العػكدة  الأسباب لارجية إلو مغادرة كطنو الذم دفعتو
 .درة بدكافع نلسية أك رغبة دالميةأك المغا

كػاف بممية انللاؿ مادم قسػرم بػف الم التالع قسرية مدمرة لملرد كلمجمابةإذف المنلو حالة اق
كفقػػػداف االرتكػػػاز إلػػػو ال قمػػػؽ كضػػػياع فيػػػو كمػػػا تحممػػػو ىػػػذه العمميػػػة مػػػف الاألكؿ بكػػػؿ دالالتػػػو كمكركثاتػػػو

كربمػػا مػػع طػػكؿ  المػػدمر ييػػز األبمػػاؽ كيقتمػػع الجػػذكر إنػػو زلػػزاؿ القكط فػػي اللػػراغالمكػػاف بمػػا ي،ػػبو السػػ
لم،ػلص المنلػي  بالكطف األـ ضئيؿ كىام،ػي ربمػا لػيسيجعؿ ارتباطيا  الكقت يمغي ىذه الجذكر تمامان 

ف ىػذا المقػب إلػو لقػب خلػر ربمػا يكػكف لقػب مػكاطف كلكف ألبنائػو كأحلػاده مػف بعػده حيػث سػيلرجكف مػ
 .كلكف سيبقو ينظر إليو كغريب ككافد

و فيػػك حالػػة مػػف القػػدرة بمػػو محمػػكد دركيػػش الػػذم بػػاش تجربػػة النلػػي كالمنلػػ لػػدل أمػػا المنلػػو
ىػذا  الكثقافػة جديػدة الديد كتجربػة جديػدةج بمو كاقع تاحان حيث نراه يجعؿ مف تجربتو المريرة انل الالتكيؼ
كنضػػػجو  احيػػػة التكيػػػؼ فيػػػك يتكيػػػؼ مػػػع معطيػػػات ىػػػذه الحيػػػاة الجديػػػدة كيسػػػتغميا فػػػي إبػػػراز ذاتػػػومػػػف ن

لقمػػؽ كاأللػػـ الػػذم يحػػدثيما إلػػو جانػػب ا الكحضػػاريان  ثقافيػػان  كينلػػتح انلتاحػػان  الاإلنسػػاني كتقبػػؿ اآللػػريف لػػو
كالمنلػو مثقػؼال فػالمنلو معمػـ كميػذب ك  الحياتية بميقة غنية لف يبرأ منيػا نالمنلو تجربة :يقكؿ الالمنلو

كبمػو  الف كاالنلتاح بمو اللضا ات األلرليعمـ التسامح كقبكؿ اآللري ككجكديان  كاسعان  ألبح ملطمحان 
فليػػو  الاالبتػػراؼ بالجميػػؿ لممنلػػوالجػػرأة بمػػو كأنػػا مػػف الػػذيف لػػدييـ  الغنػػا  ىكيػػة الػػذات بيكيػػة إنسػػانيةإ

ىػي سػيرة بالقػات  اإلنسانيةرة التاريخ كفيو اكت،لت أف سي الكاإلبدابي اإلنسانيمف النضج فيو اقتربت 
فكانت المغة ال،عرية ىػي  الاإلنسانيمنلييف كحكار منلييف كس اؿ المنلييف الم،ترؾ بف جكىر كجكدىـ 

سػػ حتلظ بالجكانػػب  كمػػف ىنػػا فػػرنني السػػ اؿ دكف أف يػػدلؿ فػػي ثبػػات اليقػػيفالسػػ اؿ الػػذم يجيػػب بػػف ال
 .(1)نالكريمة لممنلو

حػيف  أرضػوال اللمسطيني الذم باش تجربة المنلو قبؿ أف يغػادركمحمكد دركيش ذلؾ ال،ابر 
كتلػػادر حقكقػػو كمػػكاطف  الي فػػي أرضػػو يعػػاني االغتػػراب الػػذاتيكبقػػي اللمسػػطين الاقتمػػع الييػػكد ألػػحابيا

فمسطيني كاليكية كالمغة كالبيئة المحيطة كالم سسات التعميمية لتلرض بميو اليكيػة الزرقػا  التػي تجعمػو 
ثػػـ  في،ػػعر بػػالنلي قبػػؿ أف ينلػػوال الي كػػؿ مػػا يلػػص كيانػػو اللػػاص كجنسػػيتوفػػ حاربػػان مي  إسػػرائيميان  مكاطنػػان 

 االستسػػػالـفرنػػػو يػػػرفض  الكبػػػالرغـ مػػػف كػػػؿ مػػػا بانػػػاه اللػػػو بكػػػؿ أبعػػػاده الماديػػػة كالحضػػػاريةيعػػػيش المن

                                                 

 بدد اللمسطينيال ال المركز الثقافييال ال،عرا كليس بيف االغتراب كالمنلو الثقافببد الكريـ سمماف أبك ل،افال ابف ب (1)
 .129-128صال 1999 فمسطيفال الا راـ ال4-5
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اإلنسػػاني بػػؿ يظػػؿ لممنلػػو جكانبػػو الكريمػػة التػػي ألرجتػػو مػػف دائػػرة اليمػػـك اللالػػة إلػػو اليػػـ  الكاالنيػػزاـ
و أف المنلػػو لديػػو كنممػػح فػػي طيػػات حديثػػو بػػف المنلػػ الم،ػػترؾ الػػذم يعي،ػػو كػػؿ مغتػػرب كمبعػػدالاـ ك العػػ

نمػػا ىػػك حالػػة قػػد  باللمسػػطينيال لالػػان  كلػػيس ملػػطمحان  الفحسػػب لػػيس مكانػػان  يعي،ػػيا اإلنسػػاف فػػي كػػؿ كا 
كبػػػالرغـ ممػػػا سػػػبؽ  البالدرجػػػة األكلػػػو المنلػػػو اللمسػػػطينيالميػػػـ  فػػػي ىػػػذا البحػػػث  كلكػػػف الزمػػػاف كمكػػػاف

 .بف ىـ كطنو بالدرجة األكلو إال أنو لـ ينسمخ كابتراؼ دركيش بالمنلوال
بؿ ىػك زمػف  فحسب؛ نالمنلو ليس مكانان  :تعريؼ الدكتكر يكسؼ رزقو لممنلو ىذا كمما يكافؽ 

حساس يتغمغػؿ فػي الػركح كالػنلس كمعانػاة تتجػاكز الجسػد إلػو مػا بعػده  كتتجػاكز اللػرد إلػو المجمػكعال الكا 
المنلػػو ي،ػػؼ إلػػو  الائػػب التػػاريلي كالتراثػػي كتتلطػػو الحاضػػر الم،ػػيكد إلػػو المسػػتقبؿكالحاضػػر إلػػو الغ

كقو كحرمانو مف حق الالمادية يعتدم بمو ممتمكات المنلٌ ستيال  المتقدـ بف حالة مف القير كاجانب ما 
 .(1)نفي المكاف كالمكاطنة كالحرية

دة لػػػذات اإلنسػػػاف فيػػػك: أمػػػا نلػػػار إبػػػراىيـ فيػػػك يػػػرل أف المنلػػػو إبػػػادة ت،ػػػكيؿ كلػػػياغة جديػػػ
مما  الكما سيككف بيف ما كاف كما ىك كائفال مكاف كالجمابةالنبممية تلابؿ مركب مف ثالثية الزماف كال

 ال(2)سكسيكلكجيان  اإلطارالمستقبؿ الغامض في  لكاقعالاالقمؽ  :أماـ األسئمة القمقة اإلبدابيةيضع التجربة 
المكػاف  ...حباطات كمقكمػات ال تتكقػؼإلملقكد ببر الجمابة المنلية التي تضطر لمبحث بف التكازف ا

يتجػاكز  أكمحمػو  كبالقػات اجتمابيػة كذاكػرة كبنيػة ليحػؿٌ  ك حػداثكالكطف يبتعد ككاقع كتلاليؿ  اليبتعد
 البزيػػزة الللكلػػية ك كلكيػػةبمػػو البقػػا   لكنػػو يلػػر بمػػو االسػػتمرارال معػػو كاقػػع نا،ػػك مرتبػػؾ كحػػائرال

ضػػمف بمميػػة تكيػػؼ  ا كبنيػػة لػػـ تكػػف ألػػيمة فػػي البدايػػةالذاتيػػ نتػػاجإكلكػػي تبقػػو كتسػػتمر بمييػػا أف تعيػػد 
كالتمزؽ في بداية  الضياعفالمنلي إذف يكاجو حالة مف  ال(3)نلتحمي استمرارىا ككبييا كثقافتيامكضكبية 

الػػة مػػف لػػراع فيػػي ح المػػف جديػػديعيػػد ت،ػػكيؿ ذاتػػو  أف إلػػوثػػـ يبػػدأ بػػالتكيؼ كاسػػتيعاب محنتػػو  التجربتػػو
كنػػرل ىنػػا أف أدبا نػػا ك،ػػعرا نا المنليػػيف قػػد  الف ظػػؿ لػػاحبيا يعػػاني االغتػػرابكا   ذاتالثبػػات الػػا  البقػػا  ك 

ف امتاز كؿ كاحد ببعض ما يميٌ   ز تجربتو بف غيره.اتلقت كجية نظرىـ تجاه المنلو كا 

                                                 

يكسؼ رزقةال المنلو كتجمياتو فػي ال،ػعر اللمسػطينيال كميػة اآلدابال الجامعػة اإلسػالميةال مجمػة الجامعػة اإلسػالميةال  (1)
 .2ال ص2443 د األكؿالالمجمد الحادم ب،رال العد

 .)بمـ االجتماع(بمـ يدرس المجتمعات اإلنسانية كالمجمكبات الب،رية كمظاىرىا االجتمابية (2)

 نلار إبراىيـال مليـك الكطف كالمكافال مكقع اللناف الت،كيمي يكسؼ كتمكال مدكنات مكتكب: (3)
 http://yafanews.net/arabic/pages/section.php?topicID=44. 

http://yafanews.net/arabic/pages/section.php?topicID=44
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ذا كػػاف المنلػػو لػػدل محمػػكد دركيػػش تجربػػة حياتيػػة ال يمكػػف أف  فػػرف خثػػار المنلػػو  يبػػرأ منيػػاكا 
 نلممنلػو ،ػجف دفػيف ال يمكػف :سعيد حيػث يقػكؿ ادكاردزكؿ كال تمحو مف ذاكرة كركاسبو في النلس ال ت

ا  منػو بػيف اقػع األساسػي لممنلػو مػف االنللػاؿ كال،ػرخ الػذم ال بػر ك فيػك ينبػع مػف ال الةالتغمب بميػو البتٌػ
 الكال كاقعيػػان  ال معنكيػػان  الالػػذم ال رجعػػة فيػػو يمكطنيػػا الحقيقػػبػػيف الػػذات ك  ال،ػػلص مػػا كمكانػػو األلػػمي

إلػػو بلقػػداف ،ػػي  مػػا تركػػو ال،ػػلص كرا ه  اإلحسػػاس فيضعضػػعيا دائمػػان  المنلػػونجػػازات إمػػا كانػػت كمي
لػليؽ  اكتػراثلكؿ منلو للكليتو إلو حد يجعؿ كممػة منلػو نلسػيا تبػدك ك نيػا محاطػة بعػدـ  الاألبد

 تائيػػػان  ف كػػػؿ ،ػػػلص منلػػػي ،للػػػان بنػػػدما تكضػػػع بمػػػو رأس قائمػػػة لمظػػػركؼ العديػػػدة التػػػي تجعػػػؿ مػػػ
 .(1)نككحيدان 

التػػي تعػػرض ليػػا المنلػػي حػػيف اقتمػػع مػػف  بػػف حالػػة االنللػػاؿ كالقمػػؽ لديػػوفػػاألثر النلسػػي نػػاجـ 
ميمػا تجاكزىػا المنلػي  المنيػاأ فػي الػنلس ال يمكػف أف تبػر  غػائران  فتبقو حالة االنللاؿ تمؾ جرحػان  الأرضو

كبحػث بػف ،ػي   فػي حالػة قمػؽ حيث يظؿ دائمان  اليجابية التي تلرزىا تجربة المنلوكأحدث التغيرات اإل
و للكليتو حسب طبيعة البمد الػذم تاىػت لكجعؿ لكؿ من الكي مؿ في العثكر بميو كد ضاع منوالملق

 .فيو ،للية المنلي
أك  الكينتيػي بانتيػا  الػدكافع كاألسػباب الكىػك م قػت ال يػدكـ فالمنلو سلر قد يقلػر أك يطػكؿالن

بمػو أمػؿ بػكدة تراىػا  كؿ االنتظػارالاالسػتقرار كالتكيػؼ كطػ بمو األقػؿ يظػؿ المنلػي فػي حالػة مػف بػدـ
نمػا ألنػو مكػاف غريػب كألف  النلسو قريبة كالمنلو مكػاف مػكحش لػيس ألنػو كػذلؾ فػي األلػؿ أك الكاقػع كا 

الكافد الجديد نالمنلين غير قادر بمو التكيؼ معو لالة كأنو يعد إقامتو فيو م قتة كمػا يعػده ألػحاب 
بة لس اؿ ال ألنيـ يسعكف كرا  إجا كأيضان  الىـ في ليرات ىذا البمدإيا م،اركان  البمد النازح إليو زائدا ثقيالن 
فيػػػك  تػػػالي ال مبػػػرر لكجػػػكده أك اسػػػتمرارهلػػػذلؾ يظػػػؿ المنلػػػو غيػػػر مليػػػـك كبال اليكلػػػكف بػػػف السػػػ اؿ بنػػػو

لػػذلؾ فػػرنيـ يمغػػكف كجػػكده مػػف لػػالؿ  الك ضػػد رغبػػاتيـ كفػػكؽ طاقػػة احتمػػاليـكألنػػو مكجػػكد فيػػ المرفػػكض
 .(2)نلكجكدمقاطعتو أك تجاىؿ ىذا ا

كالقمػؽ  الالغربة كالحنػيف لمػكطف األلػمي :ياكي،ترؾ المنلي مع المياجر في للائص بدة منن
كالتلكؼ مػف الكاقػع الجديػد فػي الغربػة كمكاجيػة م،ػاكؿ متماثمػة بمػو لػعيد الغربػة إال أف الميػاجر ال 

                                                 

 الحيلػا ال1 ال مجمكبػة12ال بػدد 6مجمػد  الكسػطمعيػد دراسػات ال،ػرؽ األ الدكارد سعيدال تػ مالت فػي المنلػوال الكرمػؿإ (1)
 .76ص ال1984 فمسطيفال

 .77ص إدكارد سعيدال ت مالت في المنلوال (2)
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يػػػاؿ مػػػف قبػػػؿ كال يتعػػػرض لممالحقػػػة كاالغت الكالػػػؿ مػػػع ذكيػػػو فػػػي مػػػكاطنيـ األلػػػميةيكاجػػػو م،ػػػكمة الت
كال يسػػتطيع المنلػػي أف يبنػػي  الحػػض إرادتػػومأللػػمي حيػػث كانػػت ىجرتػػو بالسػػمطات الحاكمػػة فػػي بمػػده ا

لكػف اليجػرة يجػد لػاحبيا فييػا  الالسػتقرار ميمػا طالػت فتػرة اغترابػوحياة جديدة بمػو أسػاس الديمكمػة كا
 .(1)ننيا المنلويتضمٌ ال بعض المركنة كااللتيار التي 
 مسػػػ لة ميمػػػةكىػػػذه النقطػػػة تقكدنػػػا إلػػػو  الاإلكػػػراهباب ال تتضػػػمف بالضػػػركرة نفػػػاليجرة كرا ىػػػا أسػػػ

 هيالزمػػو ،ػػعكر القيػػر كالتمػػرد بسػػبب ،ػػعكر كيليػػـ مػػف ىػػذا أف المنلػػي  ال(2)نكىػػي حريػػة االلتيػػار اللمغايػػة
بػف  كبيػذا يلتمػؼ اليكػره بميػو مػف بمػؿ ميمػا كػاف بسػيطان مػا  فاإلنسػاف ال يحػب دائمػان  ؛الدائـ باإلجبار

فيحػدث فػي تمػؾ الػنلس  الفيبقو المنلي في حالػة مػف الحمػـ كاالنتظػار كقمػؽ العػكدة البمل إرادتوالمياجر 
أك  اللػػو بػػيف كػػائف ب،ػػرم كمكانػػو األلػػمي نفػػالمنلو ،ػػرخ ال التئػػاـ الائمػػة جػػرح غػػائر ال ييػػدأ كال يمتػػئـالي

 .(3)نبيف الذات كمكطنيا األلمي
مػا  مػف أيػف جئنػاال ؟نمػف نحػف :ذا المنلػيكمف األسئمة الممحة في المنلو التػي تػدكر فػي لمػد ىػ

فالمنلي يدلؿ في دائرة اإلنكػار كالػرفض  ال(4)نؾ األسئمة لعبة المناؿ في المنلوكاإلجابة بمو تم النحف
 بػديالن  كلك أنو لرج بف ىذه الم،ابر كاستسمـ لمنلاه كاتلذ بمػدان  ة الكثيرة التي ال يجد ليا إجابةالكاألسئم

غيػر بمػو أنػو كافػد لعػاش حيػاة مريحػة كلكػف ال يمكػف لإلنسػاف أف يتلمػو بػف كلـ يباؿ لما ينظر إليو ال
فيظؿ المنلػو منلػو حتػو لػك كانػت حسػناتو أكثػر مػف  كأقارب كجيرافال إلكةكلو فيو  البمد كلد فيو أجداده
ة األمؿ إذ يرل الحمـ بكقد يلاب بلي كفي أقرب فرلة تسنح لممنلي فرنو يعكد ميركالن  حسنات الكطفال

 .ؽ الكاقعال يطاب
نبتػت كىػك أيضػا مػف ا البػف بمػده نىك مػف أبعػد قسػران  :ب نو ببد ا إبراىيـ المنلي ؼ أيضان كيعرٌ 

كىػػذه القيمػػة اإلنسػػانية قيمػػة الحنػػيف  الز بػػف االنتمػػا  إلػػو بػػالـ ألػػبح فيػػولػػمتو بعػػالـ تربػػرع فيػػو كبجػػ
المنليػيف ألكطػانيـ التػي  طناعىػي المحلػز كرا  الػ الحارقة كالعجزكالرغبة ال الـ كاال،تياؽلكالعذاب كاأل

الحنيف ىي الظاىرة األقكل بد  ،عرا  المنلوال فالحنيف ىك افتقاد ل،ػي  با،ػو اإلنسػاف فػي .(5)نفارقكىا
                                                 

 .ىاتؼ جنابيال مقدمة في المنلو كالميجر (1)

 .ىاتؼ جنابيال مقدمة في المنلو كالميجر (2)

 .ادكارد سعيدال ت مالت في المنلو (3)

 ادكارد سعيد كالعيش في ىكيتيف فضا  المنلو كملارقة اليكيةال مكقع الدكتكر حاتـ اللكر: حاتـ اللكرال (4)
 http:/www.hatemalsagr.net/index.php?action. 

تماضػػػر إبػػػراىيـال ببػػػد ا إبػػػراىيـ أدب المنلػػػو يكتكبيػػػا ملقػػػكدةال ،ػػػ كف ثقافيػػػةال م سسػػػة الكحػػػدة لملػػػحافة كالطبػػػع  (5)
 .?http://www.thawra.alwehdagoosy/print view.aspكالن،ر: 

http://hatemalsagr.net/index.php?action=showSection&id=2&offset=60
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يػػكـو مػػاال ككػػاف الػػكطف أكبػػر ممػػا يحتمػػؿ فقدانػػوال كمػػا كػػاف الحػػديث بػػف المنلػػو فػػي األلػػؿ إال رغبػػػةن 
 مكبكتة في استدبا  الكطف.

و حيث ألبحت الػذاكرة فيك ال ينتمي إلو مكاف لارج ذاكرت منتميالالالنىك  :كقالكا في المنلي
كيضػلي  الـ المنلػي جماليػات بػالدهكىكػذا يضػلٌ  اللػت محتكيػات الػذاكرة إلػو معبػكداتكٌ كتح الكىكيػة بػالدان 

ىػػػؿ أنػػػا ابػػػف التػػػاريخ أـ  :يػػػث ينظػػػر إلػػػو التػػػاريخ بغضػػػب يتسػػػا ؿكح اللػػػردكس الملقػػػكدبمييػػػا لػػػلات ال
 .(1)نتو فقطضحيٌ 

مبعػػديف  نىػػـ الػػذيف فػػارقكا أكطػػانيـ كمكثػػكا طػػكيالن  :فيعػػرفيـ ببػػد ا إبػػراىيـ بػػ نيـ فك مػػا المنليػػأ
كأللقػػكا فػػي مػػد جػػذكرىـ فػػي األمكنػػة البديمػػة فلػػيـ بمػػييـ الحػػس  البنيػػا فػػاقتمعكا مػػف جػػذكرىـ األلػػمية

ة بارمػة فػػي التراجيػدم لملػائرىـ ال،للػية إذ بطبػت أبمػاقيـ فػدفعيـ الحنػيف إلػو المكػاف األكؿ رغبػ
كالمنلػي ىػك اإلنسػاف المن،ػطر بػيف حػاؿ مػف الحنػيف اليكسػي  البا  الذكريات الممزكجة بػالتليالتاستد

س بال،قا  ال يدركو مما ينتج بنو إحسا البالعكدة إليو إلو المكاف األكؿ كبدـ القدرة بمو اتلاذ القرارات
 .(2)نإال المنليكف

كنالحظ أف تعريلات األدبا  لممنلو  اللعكدة ألنو منلياتلاذ القرار با كبالطبع ال يستطيع المنلي
ز الػبعض بللػائص معينػة نجمػت مػف كتمٌيػ القد دارت في نلس الدائرة كا،تركت في للائص المنلػو

 .،عكره تجاه المنلو كالنلي
يمجػ  كقػد يلػبح دائمػان كأبػديانال نلمص مف ذلؾ الحديث كمو إلو أف المنلػو مكػاف بػديؿ كم قػت 

كيظػؿ ذلػؾ المنلػي فػي حالػة مػف  اللارجػة بػف إرادتػو كرغبتػوقػكة مػف قبػؿ  كمػدفكبان  ران إليو المنلي مضػط
 الالتمػزؽ كالتلتػػت فػػي كيانػػو كذاتػػو إلػػو حػػيف تنتيػػي تمػػؾ الظػػركؼ التػػي دفعتػػو إلػػو تػػرؾ مكطنػػو األلػػمي

 غػائران  ف باد إلو مكطنو فػرف تمػؾ اللتػرة مػف العمػر التػي قضػاىا فػي منلػاه مطػركدا تظػؿ جرحػان مكحتو 
 .كجدانو ال يلت  يتحسسو كيثير خالموفي 

 
 
 
 
 

                                                 

 .كبيا ملقكدةيكتي الأدب المنلو الببد ا إبراىيـتماضر إبراىيـال  (1)
 .يكتيكبيا ملقكدة الببد ا إبراىيـ أدب المنلو تماضر إبراىيـال (2)
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 :أق اـ الم فى أك أ كاعِ
 :يمكف النظر إلو المنلو ببر تلنيلو إلو نكبيف رئيسييف

 ال كما ييمنا ىك المنلو اللارجي.كمنلو لارجيمنلو دالميال 
 

 :الم فى الخارجي
 الأك ،ػبو رسػميةيتـ مػف قبػؿ جيػة رسػمية  الذك طبيعة مبا،رة كىك منلوجبارم اإلمنلو فمنو الن

منلػػػو كمنػػو ال الألسػػباب ملتملػػة البب ن،ػػاطاتو الثقافيػػة أك السياسػػيةبحػػؽ مػػكاطف غيػػر مرغػػكب فيػػو بسػػ
كالمالحقػة  مػف كقػكع مػا ىػك أسػكأال ك ف يقكـ بو مكاطف أك مجمكبػة مػكاطنيف ىربػان  :طكبياللتيارم اال

 .(1)نكاالضطياد
اإلذالؿ كاإلكػػػػراه ال  الال الرحمػػػػةكاالنتقػػػػاـ لي بمػػػػؿ يتضػػػػمف العقكبػػػػة كبمػػػػو ىػػػػذا األسػػػػاس فػػػػالن

التقػػػاطع مػػػع المنلػػػو كالتضػػػاد ال التلػػػاىـ كاالنسػػػجاـ كاحتػػػراـ خرا  الغيػػػر ميمػػػا كانػػػت مكاقلػػػو  االحتػػػراـال
 .كطبيعتو

ىػػػك انللػػػاؿ المػػػر  بػػػف فضػػػا  ن :معنكيػػػان  المنلػػػو اللػػػارجيؼ ال،ػػػابر محمػػػكد دركيػػػش يعػػػرٌ ك 
 الالطلكلػة :نػا يحمػؿ المنلػو كػؿ بنالػر تككينػوى ...كؿ كبف جغرافيتو العاطليػةبف مكانو األ المرجعي

كي لػذ التعبيػر  البػف للكلػيتو كىكيتػو دفابػان  مرجعيػات المغػةال الذاكرةال الذكرياتال الكالم،اىد الطبيعية
ىنػػا يطػػكر المنلػػي التالفػػو بػػف اآللػػريف ألنػػو يل،ػػو  الينػػو إلػػو الػػكطف ،ػػكؿ اللػػالة لممقػػدسبػػف حن

كأف  اليػرل أرضػو البعيػدة ىػي اللػمبة الاسػع بػيف ىنػا كىنػاؾكيعيش بمو اليامش الك  االندماج كالنسيافال
 .(2)نأرض اآللريف غريبة كرلكة
كىذاف الطرفاف ليما خثارىمػا الغػائرة  كالثاني لارجوال دالؿ الكطف األلميال :كطرفا المنلو ىما

 الفحػػيف يعػكد المنلػػي إلػو كطنػػو ال يبػرأ حتػػو بػالعكدةال التػي تظػػؿ تحلػر فػػي الػنلس المنليػػة م،ػكمة جرحػػان 
فسنكات العمر قد رحمت كتبعثرت في المنلػوال كالػذات المنليػة تبقػو  تبقو خالـ الغربة في بقمو ككجدانوال

 كىناؾ الكثير مف الذيف قرركا العكدة حينمػا سػنحت ليػـ اللرلػةال في حالة مف بدـ االستقرار كالتكيؼال
رة التػي اسػتقرت فػػي كبنػدما بػادكا لمػكطف ألػابتيـ اللػػدمة فػالكطف غيػر الػكطفال كاللػكرة غيػػر اللػك 

 .فيقرركف الرجعة لممنلو كتتضابؼ لدية حالة النلي نلكسيـال
 .كنلرج مف كؿ ىذا الحديث إلو ما ييمنا منو كىك التعريؼ لمنلانا اللمسطيني اللاص

                                                 

 .ال م سسة جذكر الثقافيةىاتؼ جنابيال مقدمة في المنلو كالميجر (1)
 .www.tunisia-café.com :زيا كافيويمحمكد دركيشال بف المنلوال تكن (2)
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 :الم فى في المفهكـ الفم ط  يف
 اليػػةأبمػػؽ كأ،ػػمؿ مػػف الػػدالالت المعجماكتسػػبت كممػػة المنلػػو فػػي المليػػـك اللمسػػطيني دالالت 

ر كطعػػػـ مػػػ مكجعػػة حيػػث تتسػػػع دالالت الكممػػة كتلػػػبح أكثػػر للكلػػػية فيػػك مليػػػـك ذا نكيػػة لالػػػة
 اليػث تجػاكز زمنػو أكثػر مػف سػتيف بامػان حال فقػد تجػاكز المنلػو اللمسػطيني دائػرة الزمػاف كالمكػاف الالمذاؽ

دائػرة جػاكزت ثػـ ت الجػاكز حػدكد الػكطف العربػيتلت كانيػةكامتػدت دائرتػو الم المف الت،ػرد كالبعثػرة كالضػياع
فػػي أرض غيػػر  منليػػان  حزينػػان  الحيػػاة الب،ػػرية ب كمميػػا فكػػـ مػػف منلػػي مػػات كىػػك يحمػػـ بػػالعكدة كدفػػف غريبػػان 

 ؿلقػد ت،ػكٌ  ككـ مف حالـ في العكدة إلو أرضو قتمت حممو قنابؿ االغتياؿ كالتلػلية فػي منلػاه؟  أرضوال
ة أنو سيظؿ رحؿ بف بمدتو األلمي بندمايظف كلـ يكف اللمسطيني  ال1948 ةالمنلو اللمسطيني إثر نكب
كلكػػف بمػػو إثػػر ىػػذه الحػػرب تػػـ  الكبػػكدة ان ف يظنيػػا غيبػػة لػػف تطػػكؿال حربػػكػػا اليعػػاني مػػف بػػذاب الرحيػػؿ

ثـ تجاكزت الكطف العربي لكؿ  الرحمت إلو أرجا  الكطف العربي الير كالنلي الكامؿ لبمدات بكاممياالتيج
 .ان منلي ثـ ان كم،رد جئان بح اللمسطيني الأرجا  العالـ كأل

جبارم ف إمػا اللمسػطينيك  اكػره بمييػأي  كىك حالة جمابيػة إف المنلو اللمسطيني ىك منلو قسرم كا 
مػػا إنيػػـ ىربػػكا مػػف بالدىػػـ لمقسػػكة التػػي كا   الالعػػكدة منػػذ بدايػػة الحػػرب كالنكبػػة دكا كلػػـ يسػػتطيعكاأنيػػـ ،ػػرٌ 

 .د أرحب فكريان كجدكىا مف المحتؿ كبحثكا بف بال
 

 :أدب الم فى
ب العربػي معػاني المنلػو المتلاكتػة منػذ فجػر التػاريخ األدبػيال مػف ذلػؾ مػا ازدحػـ بػو باش األدي

 .ال،عر الجاىمي مف الكقكؼ بمو األطالؿ في التعبير بف مرارة الغربة كألـ البعاد
أدب المنلػػػػو قػػػػديـ فػػػػي اآلداب اإلنسػػػػانية كيظيػػػػر فػػػػي ملػػػػردات االسػػػػتبعاد كاللػػػػركج كاليجػػػػرة ك 
حيػث تكػكف بالمػة فالػمة  و بيػذا االسػـ منػذ المحظػة التػي يبػدأ فييػا النلػيالكتبدأ تسػمية المنلػ القسريةال

فيبدأ ظيكر ىذه  المنلوالفي بالده كحياتو الجديدة في بالد الغير ما يسمو لدينا باسـ بيف حياتو األكلو 
 الملردات في أدب المنلو كتككف داللة كاضحة بميو.

البحػث مػف  حيػث يلػرج اللو اللارجي فقطحيف تتحدث بف أدب المنلو فرننا نقلد بذلؾ المنك 
سكا  كاف المنلو بسبب نليو مف قبؿ سمطة ظالمة أك بسػبب ممارسػة  الما يكتبو المنلي في دالؿ كطنو

أكسػػع كأرحػػب يتقػػبميـ كيتقبػػؿ   ىػػذه السػػمطة القمػػع ليػػ ال  اللئػػة ممػػا يضػػطرىـ لميػػركب منيػػا إلػػو فضػػا
 كتاباتيـ أك ال يعارضيا بمو األقؿ.
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تػػػاريخ ينلػػػو بػػػف بػػػالده ال ينللػػػؿ بػػػف كطنػػػو األـ أك بػػػف جػػػذكره الغارقػػػة فػػػي  كاألديػػػب حػػػيف
ف كانػت  الكحضارة كمعتقدات ذلؾ البمػد لػو خلػر أيػاـ حياتػو فرنػو ال إفميمػا طالػت غربػة المنلػي حتػو كا 

لػػمي إذ يكػػكف األمػػر أ،ػػبو بنقػػؿ نبتػػة مػػف مكطنيػػا األ ؛بميقػػة لػػو فػػي تمػػؾ الػػبالد يف جػػذكره يسػػتطيع تكػػك 
 إلضػػاعكىػػذا مػػا يحػػدث مػػع منليينػػا حيػػث يحػػاكلكف  المنػػاخ جديػػد تعػػيش فيػػو ىػػذه النبتػػة ؽكمحاكلػػة لمػػ

نكال يعني انللاؿ األديب أك  الكف في لمؽ أدب يتناسب مع نلسياتيـ الغارقة في االغترابأيبدك المكاف 
ديػب فاأل المي أك بػف جػذكره الكاقعػة فػي بػالدهبػف مكطنػو األلػ انللػاالن  كزمانػان  المنلي بف بالده مكانان 

األلػػمية األكلػػو ؿ جػػذكره المنليػػة أك المثقػػؼ ال يػػتمكف مػػف تكػػكيف جػػذكر جديػػدة فػػي تربػػة المنلػػو تماثػػ
أمػا مػف ناحيػة الكجػداف فمػيس ىنػاؾ كبيػر فػرؽ بػيف اغتػراب األديػب كالمثقػؼ دالػؿ  الاللػارؽ ىػك المكػاف

كال يللػؿ ىنػا  .(1)نمكنػةالمتػكفر كأدكات التعبيػر الم بمده أك لارجو إذا قسنا ىذا بمقياس مستكل الحريػة
 .افالكاتب بيف االغتراب المكاني كاالغتراب النلسي فكالىما بنده سيٌ 

فيػػك نتػػاج الغربػػة كالحنػػيف  الو أنػػو أدب معانػػاة بالدرجػػة األكلػػوكيلػػؼ األدبػػا  أدب المنلػػو بمػػ
ـ بمػو لـ مػرغلمكطف كمكقع المنلي بيف بالميف القديـ كىك الكطف كالجديػد كىػك المنلػو كىػك بػالطبع بػا

 .العيش فيو غريب بنو كبف باداتو كلكنو مجبر بمو التكيؼ معو
 ككنػػو نتاجػػان  المػػزيج مػػف االغتػػراب كالنلػػكر المركػػبن :أدب المنلػػو ب نػػو ببػػد ا إبػػراىيـفيلػػؼ 

إلػو أم مػف ذلػؾ بػؿ إنػو أك أكثر ثػـ فػي الكقػت نلسػو بػدـ االنتمػا   الكىـ االنتما  المزدكج إلو ىكيتيفل
تمػؾ فيػك أدب بػابر لمحػدكد كبلػلتو  الة تلريػب اليكيػة الكاحػدة كالمطمقػةالكمية إلو فكػر يستند في ر يتو 

ما يحمؿ فػي  ب نو ين ل بنلسو بف الكراىية كدائمان  كيكلؼ أيضان  (2)..ن.كالتاريلية الكالجغرافية الالثقافية
سػانية ألنػو كيسػبر أغػكار الػنلس اإلنفي،ػرح المنلػو كأكضػابو  الىي الكطف كالمنلو الؼاتو نقطة لالطيٌ 

إنسػػاني يرتػػد فػػي أغػػكار الػػنلس  كالتلكػػر كأدبفػػي األلػػؿ أدب كجػػداني يحمػػؿ فػػي طياتػػو لغػػة التسػػا ؿ 
 التلطػػو المكضػػكبات الجػػاىزة كالنمطيػػةبنلسػػو بػػف الكراىيػػة كالتعلػػب كىػػك ي ينػػ لكىػػك أدب الب،ػػرية ن

 يػػة ذات كفػػي الكقػػت نلسػػو ينػػبض بر  الالتقميديػػةكيعػػرض ،للػػيات منيمكػػة فػػي قطيعػػة مػػع الجمابػػة 
 .(3)ناطؽ مجيكلة دالؿ النلس اإلنسانيةمتكالمة نحك من ارتدادات

                                                 

 أجنبيةال كطنيال مراجعات بمي ببد العاؿ: بمي ببد العاؿال أدب اللارج ثقافة براقية أـ ثقافة (1)
 www.watanee.com/defaul. 

 يكتيكبيا ملقكدة. التماضر إبراىيـال ببد ا إبراىيـ أدب المنلو (2)

 يكتيكبيا ملقكدة. التماضر إبراىيـال ببد ا إبراىيـ أدب المنلو (3)
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لذا ال يمكف الحديث بف المنلو دكف الحديث بف الكطف  الان مغترب ان بيذه الللة يبقو األدب أدب
كلػكال فػالمنلو يػذكر السػتدبا  الػكطفال  كىػك مػف أسػباب كتابتػوال بؿ إف الكطف يكمف في طيات المنلوال

أك ال،ػابر بكجػكد م،ػكمة لمػا تمػت الكتابػةال فالحػديث بػف المنلػو يسػتدبي أف نتحػدث إحساس األديب 
ملػػػردات  القػػػكؿكيظيػػػر فيػػػو كمػػػا سػػػبؽ  بػػػف الػػػكطفال ألف الػػػكطف ىػػػك المطمػػػكب كالمػػػراد كلػػػيس المنلػػػوال

 .االغتراب كالمعاناة كالحنيف كالت،رد
 

 :أدياء الم فى لث ثة أق اــ محمكد درك ش ك   ٌ 
التػػػاركا المنلػػػو لتكػػػكف المسػػػافة بيػػػنيـ كبػػػيف ماضػػػييـ مػػػرخة لر يػػػة أكضػػػح   أدبػػػانىنػػػاؾ  :ا كؿ

 .(1)نكأمكنتيـألنلسيـ 
في تلكيرىـ حيث استغمكا ىذا النلي  كيبدك مف ىذا التعريؼ أف ى ال  أ،بو باللالسلة كالملكريف

كضػػعيا  كبالتػػالي التعامػػؿ مػػع مسػػتقبميـ بمػػو حسػػب ر يػػتيـ ألنلسػػيـ فػػي اللمتلكػػر فػػي أنلسػػيـ كأمكنػػتيـ
 .كمكانيا الجديد

 

بػف حضػكر أكبػر فػي ثقافػات المغػات األكثػر  نكىناؾ أدبا  التاركا المنلو المغػكم بحثػان  :الثا ي
 .(2)نلالنتقاـ مف السيد بمغتو السائدةأك  انت،اران 

مػا يجعػؿ ـ كىػذا مػف لغتػو األ كالمنلو المغكم ىك أف يتلذ األديب لغة المنلو لغػة لكتاباتػو بػدالن 
فعػػػف طريػػؽ المغػػػة األلػػػرل يسػػػتطيع أف  اللػػػميةفػػي العػػػالـ ممػػػا لػػػك كتػػب بمغتػػػو األ أكثػػػر انت،ػػػاران كتاباتػػو 

ما  الالمغات كتتجاكز الثقافات األلرل حيث تتجاكز اليكلؿ قضية بمده إلو مدل بعيد  يككف بالمان  أفكا 
 .نو كك،لوالسمطة التي كانت السبب في ظممو كنليو فيستغؿ ىذه المغة في االنتقاـ مبمغة السيد كىك 

أفضػؿ مػف المنلػو لمػدمج بػيف غػربتيـ الذاتيػة  أدبػا  لػـ يجػدكا مكانػان ن :كال كع الثالث مف ا دياء
أدب المنلو ب ف  كأقنعكنا أيضان  الفالتربكا المنلو لمتعبير بف الضياع الب،رم المعالرال اإلنسافكغربة 

 .(3)نبابر لمحدكد الثقافية

                                                 

 .www.tunisia-café.comا كافيوال يزيمحمكد دركيشال بف المنلوال تكن (1)

 ا كافيو.يز يمحمكد دركيشال بف المنلوال تكن (2)

 ا كافيو.زييمحمكد دركيشال بف المنلوال تكن (3)
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ف أف ننسػػو البػػ س كالكػػكارث التػػي يتعػػرض ليػػا جميػػع فػػال يمكػػ الكلكػػف لػػيس كػػؿ المنليػػيف أدبػػا 
المنليػػػيف كالالجئػػػيف كالميجػػػريف كالم،ػػػرديف كالػػػذيف حرمػػػكا مػػػف حػػػؽ العػػػكدة لػػػبالدىـ كحرمػػػكا مػػػف حػػػؽ 

فيػػـ بمػػو اليػػامش يلػػيليـ المسػػتقبؿ بينمػػا يبتعػػد بػػنيـ الماضػػي فيعي،ػػكف  الالمكاطنػػة فػػي الػػبالد األلػػرل
 .فقط الحاضر بما يقدمو ليـ
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 الفصؿ الثا ي
 االتجاهات الفكر ة لشعر الم فى كقضا اه
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 االتجاهات الفكر ة: :أكالن 
 تعر ؼ الفكر في المغة:

 كال العمػػػـ كال اللكػػػر يجمػػػع كال :سػػػيبكيو قػػػاؿ ؛ال،ػػػي  فػػػي اللػػػاطر إبمػػػاؿ :كاللكػػػر اللكػػػر :فكػػػر
 فيػػو كأفكػػر الال،ػػي  فػػي فكػػر كقػػد كػػاللكر :كاللكػػرة .أفكػػاران  جمعػػو فػػي دريػػد ابػػف حكػػو كقػػد :قػػاؿ الالنظػػر
 .(1)اللكرة اللكر :يقكؿ مف العرب كمف .التلكير اسـ رالتلكٌ  بمعنو ركتلكٌ 

 

 تعر ؼ الفكر في االصط ح:
رادة تلكيػػر مػػف الػػذىني الن،ػػاط نجممػػة  أفعػػاؿ مػػف التلكيػػر بػػو يػػتـ مػػا ،ػػامالن  كباطلػػة ككجػػداف كا 

 .(2)إنسانيةن لالية ابيذ كىكال كالتنسيؽ كالتركيب التحميؿ في لكرىا أسمو تبمغ ذىنية
 

 مفهكـ الفكر ا   مي:
 -كسػمـ بميػو ا لػمو-الرسػكؿ مبعػث منذ المسمميف فكر أنتج ما كؿن :يعني اإلسالمي اللكر

 بػػػف يعبػػػر كالػػػذمال كاإلنسػػػاف كالعػػػالـال كتعػػػالو سػػػبحانو بػػػا المتلػػػمة الككنيػػػة المعػػػارؼ فػػػي اليػػػكـ إلػػػو
 ك،ػػريعة بقيػػدة اإلسػػالمية المبػػاد  إطػػار فػػي العامػػة رؼالمعػػا تمػػؾ لتلسػػير اإلنسػػاني العقػػؿ اجتيػػادات

 .(3)نكسمككان 

 الفكر ال  ارم:
اليسػػػػار اك الجنػػػػاح اليسػػػػارمال كاليمػػػػيف أك الجنػػػػاح اليمينػػػػيال مػػػػف التعػػػػابير االلػػػػطالحية التػػػػي 
ألػػػبحت مرتبطػػػة بػػػنظـ الحكػػػـ كبالمػػػذاىب كاألحػػػزاب السياسػػػية المعالػػػرةال ن،ػػػ  الملػػػظ ألػػػال مػػػع قيػػػاـ 

ال إذ كػاف األ،ػراؼ مػف أبضػائو يجمسػكف فػي مكػاف ال،ػرؼ إلػو (1789)ية اللرنسية في الجمعية الكطن
يميف رئيس المجمسال بينما كػاف ممثمػك ال،ػعب إلػو اليسػارال كألػبح مػف ال،ػائع بعػد ذلػؾ فػي المجػالس 
 النيابية األكركبية أف تتجمع العنالر الراديكالية التقدمية في المقابد اليسرل مف المنلػةال بينمػا يجمػس
المحػػافظكف فػػي المقابػػد اليمنػػوال تكسػػع اسػػتلدـ الملػػطمح بقيػػاـ األحػػزاب السياسػػية ف لػػبح  الم يػػدكف 

 .(4)لمحككمة القائمة يعرفكف باليميفال كالمعارضكف باليسارن

                                                 

 .ابف منظكرال لساف العربال باب فكر (1)
 .87ال ص2449ال القاىرةال ملرال 1دار الر،اد لمن،ر كالتكزيعال طال اإلسالمي المنيج معالـ بمارةال محمد (2)
 .18ال ص1998ال القاىرةال ملرال 1دار اللحكة لمن،رال طال المياإلس اللكر تجديد الحميدال ببد محسف (3)
 .411ال ص7ج .طالببد الكىاب الكياليال مكسكبة السياسةال الم سسة العربية لمدراسات كالن،رال د (4)
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نكمباد   اليسار في نظر م يديو ىي القدرة بمو التعبير بف الرأمال الرلا ال المساكاة؛ الحريةال 
 .(1)ي العممانية مرادفة لميسارية في دكؿ ال،رؽ األكسطنالتقدمية كااللالحال كت ت

كتعتبػػػر جميػػػع التيػػػارات التػػػي تسػػػعو لمتغييػػػر تيػػػارات يسػػػاريةال بينمػػػا التيػػػارات المحافظػػػة تيػػػارات 
يمينيػػػةال كتلتمػػػؼ التسػػػميات تحػػػت ملػػػطمح اليسػػػار فمنيػػػا الميبراليػػػة كال،ػػػيكبية كالماركسػػػية كالعممانيػػػة 

 كغيرىا مف التسميات.
 

 ل  ارم عمى الشعراء:ا ثر ا
لقػػد تػػ ثر بعػػض ال،ػػعرا  بػػاللكر الماركسػػي إذ ابتبػػركه أداة لمتغييػػرال كلمعارضػػة النظػػاـ السػػائدال 
كما   اللكر الماركسي في تمؾ اللترة كاف يعتبر أداة لمتقدـ كاإلبداع؛ كبنلرا مقاكما لملكر االسػتعمارم 

 يؿ:ق نعيف بسيسكمنالتي تبناىا  ةلليديكلكجيكاللكر التقميدمال فلي طرح 
نكػػػػاف معػػػػػيف يريػػػػػد لملكػػػػػر التقػػػػػدمي كاإلبػػػػػداع أف يكػػػػػكف بنلػػػػػرا مقاكمػػػػػا أمػػػػػاـ اللكػػػػػر التقميػػػػػدم 

 .(2)كالمكاجيات اللكريةال التي كاف يقكدىا في ذلؾ الكقت ببر ملاىيـ الماركسية كاليساريةن
 كمحمػكد دركيػػش لػـ يتلمػػؼ بػػف معالػريو مػػف ال،ػػعرا  مػف تبنػػو اللكػػر الماركسػيال فقػػد انضػػـ

االسػرائيمية فػي ذلػؾ  إلو الحزب ال،يكبي االسرائيميال لقد جا  انتما ه لميسار كػرد فعػؿ بمػو المعػامالت
كما أف دراسة التكراة كانت إلزامية لالفػا لدراسػة القػرخفال فقػد كػاف التالميػذ العػرب حقػا اسػتثمار الكقتنال 

تيدؼ ال،ػػباب العربػػي الييػػكدم ممػػنيجال كلػػـ تكػػف اآللػػة اللػػييكنية كاألجيػػزة األيديكلكجيػػة األلػػرلال تسػػ
ي ضػك  ىػذا فػأك بمػو األقػؿ سػعت إلػو سػحؽ ال،ػباف اللمسػطينيال كالظػاىر  كحسب؛ بؿ سحقت أيضػان 

كثػر كاالنلػراط فػي ىػذا الكضػع بػاالقتراب مػف اليسػار أ األفؽال أف العديد مف ال،ػباف العربػي احتمػو مػف
 .(3) ..ن.(1961)ائيمي باـ سر في الحزب ال،يكبي اإل الماركسيةال كىكذا ألبح دركيش بضكان 

                                                 

 .http://ar.wikipedia.orgكيكبيديا المكسكبة الحرةال  (1)
ل كفاتػػػوال بالتعػػػاكف مػػػع مركػػػز فػػػ اد نالػػػرال اتحػػػاد الكتػػػاب كبيػػػت ال،ػػػعر يسػػػتذكراف ال،ػػػابر معػػػيف بسيسػػػك فػػػي ذكػػػر  (2)

www.Alhayat.com. 
 .www.abdallah-saaf.netببد ا سابؼال ال،عر كالسياسة في مسار محمكد دركيشال  (3)
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 ا ثر المارك ي في الشعر:
برز األثر الماركسي بند بعض ال،عرا  بكثرة فمثال معيف بسيسك يتغنو برمكز الماركسية مثػؿ 

 لينيف كماركسال كبك،كيف كمايا ككفكسي.
فلػػػػي قلػػػػيدة أسػػػػماىا ال،ػػػػابر قلػػػػيدة فمسػػػػطينية إلػػػػو لينػػػػيفال يبػػػػدك فييػػػػا انتمػػػػا  ال،ػػػػابر إلػػػػو 

 سية؛ حيت اف لينيف أبرز رمكزىا:المارك
 كاف ل   ف فكاف الحزب

  ا فرس اليحر عمى الصخرة،
 تمد م ئكة الشعب
 (1)مك كك في ال مب

 :كفي قليدة ألرل لم،ابر ي،رب ال،عر أنلاب رمكز ال،يكبية
  خيؾ  ا يكشك ف
  خيؾ  ا     ف

  خيؾ  ا ما ا ككف كي
(2)لترفرؼ في لحمي ال ك ف

 

 

 :في ا دب االتجاه الكط يك  يا   ماالتجاه 
لػػـ تنعػػزؿ الحيػػاة األدبيػػة كال،ػػعرية لم،ػػعب اللمسػػطيني بػػف أحػػداث العلػػر؛ سػػكا  كانػػت ىػػذه 
األحداث سياسية أك اجتمابية أك فكرية أك ثقافية أك اقتلاديةال بؿ لقد رافػؽ ال،ػعرا  ىػذه األحػداث أكال 

مػػف تلػػكير ليػػذه األحػػداثال كزالػػران مػػا كافيػػان بػػ كؿال كرلػػدكىا كحممكىػػاال كالمتتبػػع لػػدكاكيف ال،ػػعرا  يػػرل ك
كػاف ليػـ دكر فعػاؿ فػي الػدبكة إلػو النضػاؿ  ؛ؿبػكما لـ ينعزؿ ال،ػعرا  بػف الحيػاة السياسػية كالنضػالية 

ج نطػاؽ لػار  كالتمرد بمو العدكال ككاف منيـ ال،ػيدا  كاألسػرلال ككانػت الم،ػاركة أيضػا بمػو مسػتكيات
بمعنػو   بيال ف،ارؾ ب،عره في كافة الحركب العربية االسػرائيميةالعداه إلو الكطف العر الكطف فمسطيف ليت

كمػػا كاكػػب ألبػػار اللػػدائييف  الكمتلػػذان مكقلػػو بكػػؿ كبػػي أف ىػػذا ال،ػػعر كػػاف رالػػدا كمسػػجال للحػػداثال
فمػػك رجعنػػا إلػػو دكاكيػػف ال،ػػعر  لػػكر التضػػحية كاللػػدا ال ـاتػػو أبظػػفػػي طيٌ  كالمجاىػػديف كرثػػاىـ مسػػجالن 

                                                 

 .585معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال ص (1)
 .537معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال ص (2)
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كما رلد ال،عر اللمسطيني الحياة االجتمابية  التمك حدث حدثان  قضيتو مسجالن تاريخ  اللمسطيني فسنجد
مػػف الجكانػػب الكجدانيػػة كمػػا سػػنرل فػػي  أيضػػان  لػػؿي يكلػػـ  الالسػػمبية كاإليجابيػػة فػػي حيػػاة ،ػػعبوكالظػػكاىر 

 .الللكؿ التالية
ر مػػػف القضػػػايا ال،ػػػعر اللمسػػػطيني المعالػػػر بلػػػيض غزيػػػ بمػػػو رت القضػػػية اللمسػػػطينيةلقػػػد أثٌػػػن

مػػف دكائػػر  كاسػػعةن  دائػػرةن كبميػػوال فػػرف ديػػكاف ال،ػػعر اللمسػػطيني المعالػػر يمثػػؿ  .لمكضػػكبات الجديػػدةكا
ميا التػاريلي كالزمنػيال الرلد كالمتابعة ألبعاد القضية اللمسطينية كمالبساتيا كأحداثيا كتطكراتيا كتسمسػ

الظػركؼ كالمالبسػات ت أقداـ اإلنجميػز أرض فمسػطيف حتػو اليػكـال كرلػدان متكػامالن لجميػع  منذ أف كط
كألػػكاف المعانػػاة التػػي مػػر بيػػا اإلنسػػاف اللمسػػطيني قبػػؿ النكبػػة كبعػػدىاال دالػػؿ الػػكطف المحتػػؿ كلارجػػوال 

كبحػؽال فقػػد اسػػتطاع ال،ػعر اللمسػػطيني المعالػر أف يكػػكف مػػف  .سياسػيان كاجتمابيػػان كاقتلػاديان كنضػػاليان 
 .(1)ننلسو ملدران أساسيان مف ملادر دراسة القضية اللمسطينية

فال،عر اللمسطيني في المنلو ب،قيو اإلسالمي كالكطني لـ يلتمؼ في قضاياه التي طرحيػا كال 
 لكػف بيف ىذيف الجانبيف المذيف سػارا بمػو طريػؽ كاحػدة فػي رلػد الحػدث كتكثيقػوال ان كبير  ان نجد فييا تباين

 نجد أيضا أف لكؿ جانب منيما للائلو التي يمتاز بيا.
 

 :صائص الشعر ا   ميخ
سػػػالمي ينظػػػر نظػػػػرة دينيػػػة كاقعيػػػة لمحيػػػػاةال يتجػػػرد ال،ػػػابر فيػػػػو مػػػف نكازبػػػو الذاتيػػػػة ل،ػػػعر اإلا

إنسػػانية كانػػت أك اجتمابيػػة؛ محميػػة كبالميػػةال يحػػاكؿ أف  :كال،للػػية ليسػػمك بػػو نحػػك معػػالي األحػػداث
ة ال مػػف ناحيػػكرجػػاالن  ال نسػػا ن ك،ػػيكلان  ان عػػاني منيػػا فئػػات ملتملػػة مػػف النػػاس؛ ،ػػبابلم،ػػاكؿ ي يضػػع حمػػكالن 

 ف.ك التي ييتـ بيا ال،عرا  االسالمي كاإلنسانيةالكثير مف النماذج االجتمابية  البحثف تكقد أكرد .دينية
ر دينػػػي فػػػي نظرتػػػو إلػػػو الكػػػكف كاإلنسػػػاف ينطمػػػؽ ال،ػػػابر فػػػي االتجػػػاه الػػػديني مػػػف تلػػػكٌ نذف: إ

عكاطػػػػؼ القضػػػايا كاألحػػػداثال كاأل،ػػػلاص كالم،ػػػكالتال كفػػػي تعبيػػػره بػػػف ال إلػػػوكالحيػػػاةال كفػػػي نظرتػػػو 
(2)نكالم،ابر

. 

                                                 

 ال المغة العربية لغة القرخف:1967بعد  ال،عر اللمسطينيمسعد زيادال  (1)
 http://www.drmosad.com/index326.htm. 

 محمد بطكاتال االتجاه اإلسالمي في ال،عر اللمسطينيال المكقع العربي العمالؽ باب (2)
 http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=5986. 
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لالتجاه الديني أك لمحات منو في ،عر بعض ال،عرا ال ممف ليسكا مػف ألػحاب  كقد نجد بذكران 
اللكر الدينيال بؿ مف دباة اللكر الكطني أك القكمي أك األمميال كقد تظير ىػذه الممحػات نتيجػة لمثقافػة 

 .ني الكامؿر الديالنظرة ال،اممة المنبثقة مف التلكٌ  نتيجةأك الم،ابرال ال 
ككيػالت فػي  ت ثر ال،عرا  اللمسطينيكف بما ت ثر بو كثير مف مثقلي البمػداف التػي ،ػيدت حركبػان 

العلػػػر الحػػػديثال فيػػػزت القكابػػػد اللكريػػػة ليػػػذا البمػػػد أك ذاؾال كزبزبػػػت بنيانػػػو االجتمػػػابيال كذلػػػؾ منػػػذ 
لممػػػيالد أك قبػػػؿ  االسػػػتعمارية التػػػي ظيػػػرت خثارىػػػا منػػػذ القػػػرف التاسػػػع ب،ػػػر لمحركػػػاتاليجمػػػة ال،رسػػػة 

 .(1) نذلؾ
سالمي ،عر بالمي؛ حيث يتجاكز حدكد م،اكؿ الكطف الػذم يعػيش فيػو إلػو قضػايا ال،عر اإل

العػػػالـ االسػػػالميال فيػػػك ال يعتػػػرؼ بالقكميػػػة كلكنػػػو يعتػػػرؼ بالعػػػالـ االسػػػالمي  العػػػالـ ب سػػػرهال كللكلػػػان 
ال كقػػد نػػاقش ال،ػػعرا  الكثيػػر مػػف كتجذبػػو قضػػاياه كىمكمػػو كيلػػرد ليػػا المسػػاحة الكافيػػة فػػي فكػػره ككجدانػػو

 .القضايا االسالمية كالعالميةال كلـ يقلكا بند قضايا الكطف؛ سكا  كاف الكطف األـ أك الكطف العربي
ف؛ قضػػية الجيػػاد فػػي أفغانسػػتاف فيػػي ك التػػي اىػػتـ بيػػا ال،ػػعرا  االسػػالمي كمػػف القضػػايا العالميػػة

جعػػؿ ع ال،ػػابر بمػػو الجيػػاد كيحيػػث ي،ػػجٌ  ال يتناكليػػا ال،ػػابر مػػف جانػػب دينػػيالبالميػػة إسػػالميةقضػػية 
 :نتيجتو ال،يادة في سبيؿ ا

 

 ؽ طك ػػػػػػؿ كفكػػػػػػؼ دمكعػػػػػػؾ فػػػػػػالطر 
 

 ال يػػػػػػد مػػػػػػف قطػػػػػػؼ الثمػػػػػػار فهػػػػػػذه
 إف كػػػػػاف حمػػػػػر ال اذفػػػػػات  ػػػػػ حهـ

 

 
 

*** 
 درب الشػػػػػػػػػػػػهادة قاتػػػػػػػػػػػػؿ كقت ػػػػػػػػػػػػؿ

 

 شػػػػػػمس الع  ػػػػػػدة، فجرهػػػػػػا مػػػػػػ مكؿ
 (2)ف ػػػػػػػػػ ح ا التكي ػػػػػػػػػر كالتهم ػػػػػػػػػؿ

 

 

 

ةال ،ػػمس العقيػػدةال التيميػػؿ كالتكبيػػرن مػػا يػػدؿ بمػػو اتجػػاه ال،ػػابر فلػػي كممػػات: نالجيػػادال ال،ػػياد
بػػف تلػػكر إسػػالمي بػػالمي بعيػػد بػػف ر ال،ػػعر فػػي ،ػػعره؛ حيػػث لػػد كالتزامػػو باإلسػػالـ منيجػػان الػػديني 
 الكضعيةال فالمرجع في ىذا ال،عر لكتاب ا كسنتو. كاأليديكلكجياتالحزبية 

في أبياتو معاني االست،يادال كما كتتكرر  الان االسالمي ملطمحسالمي يتبنو الجياد ال،ابر اإل
اللػػػالةال األذافال خيػػػات ف ىػػػي: اال الرسػػػكؿال الػػػكحيال ك سػػػالميملػػػردات التػػػي يتػػػداكليا ال،ػػػعرا  اإلف الأ

                                                 

 .طينيال المكقع العربي العمالؽ بابمحمد بطكاتال االتجاه اإلسالمي في ال،عر اللمس (1)
 .144ص ال1991ال المنلكرةال ملرال 1دار الكفا ال ط سالمية بمو الحجر اللمسطينيالإمحمكد ملمحال نقكش  (2)
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يمػػاف كالتػػزاـال كلػػيس كثقافػػة بامػػةال فالقػػار  ليػػذا ال،ػػعر يسػػتطيع أف يمٌيػػ زه القػػرخف كتػػ تي بنػػده كقنابػػة كا 
 ك،عر إسالمي كاضح المعالـ.

حتػػكم األبيػػات بمػػو مػػا بعػػض مػػا سػػبؽ ذكػػره مػػف أللػػاظال مثػػؿ اال األذافال لبيػػؾال ديػػف اال كت
 ككميا أللاظ بمو فكر ال،ابر الذم يتبناه:

 ك لعرؽما تعاقد ا لمكف أ
 أك تآخ  ا عمى خطة ف ؽ

 حي ا في اهلل كاف
 ما ي اه غ ر د ف اهلل ياف
 كتعالى مثؿ ألفاظ ا ذاف

 أخي في كؿ مكاف  ا
 خي"ي ؾ أأ مع "لآف أف 

 (1)آف ا كاف
 

؛ يلػدر بػف ر يػة ،ػاممة كابيػة للحػداث التػي يكاجييػا كممتػـز عر ىػادؼال،عر االسالمي ،ك 
كال يتػ ثر  ف يكجد ،ػابر ال يعػيش قضػايا كطنػو السياسػية كاالجتمابيػةأ المجتمع كيعي،يا ال،ابرال فقؿٌ 

اإلبػداع حيػث ن،ػعر مبػدع؛  كىك أيضان  يا.رفض الجانب السمبي فيك تنقيحيا ك يا أبيا كينبرم لمدفاع بن
اللػػاص بػػوال ممػػا  ياللػػردم اللػػاص فكػػؿ لكحػػة ،ػػعرية يرسػػميا ال،ػػابر إنمػػا ىػػي انعكػػاس لعالمػػو الػػدالم

 ال فكػػػؿ نػػػص فيػػػو لػػػكرةنجػػػد ال،ػػػعرا  ،للػػػيات مكػػػررة يجعػػػؿ لكػػػؿ ،ػػػابر ،للػػػيتو اللالػػػةال فػػػال
 .(2)اتينو حرلا بمو االبداع اللني كالذ،للية تعكس العكالـ الدالمية ل

كلكػػؿ ،ػػابر مػػف ال،ػػعرا  أسػػمكبو الػػذم يمتػػاز بػػو فتبػػدك بػػو لػػلاتو اللالػػةال كمػػا تظيػػر فيػػو 
 نظرتو اللالة لمحدثال مع ظيكر لغتو األدبية اللالة التي تميزه بف غيره مف ال،عرا .

 في اليعد تمكب مع الر ح ذرم  ا  فس تيار حي...
 في دكح ر كؿ اهلل رياه أتكؽ لت ي ح...

 لال مب ذك 

                                                 

 .17ببد الغني التميميال ديكاف برا ةال ص (1)
 كللائلو المكضكبية كاللنيةال ندكةجميؿ الحمداكمال مميزات ال،عر اإلسالمي  (2)

 http://www.arabicnadwah.com. 
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 كهكل شكقان 
 (1)كال كر  ش ج تراك حي

ف نت ت،عر كأنت تقرأ ىذه األبيات بغنائية فائقة تتميز بو ىذه ال،ابرة في أبياتياال بمػا ال تجػده 
 مف ال،عرا . بند غيرىا

ال،عر اإلسالمي ،عر منلتح بعيد بف التقكقع كاالنغالؽ كالتسيب كالعبثية: نلـ يكف المسممكف  
بقكليـ كمجتمعاتيـ لتيار الحضارات اإلنسانية ككاجيكىا مكاجيػة كابيػة مػف لػالؿ  منغمقيفال فمقد فتحكا

 .(2)نر ية بقيدية كاضحة حافظت بمو ،لليتيـ كرلانة مكقليـ كتكازف حركتيـ
كلكف أفكاره الكقادة ذات األثػر البػالغ ن؛ سالمي ،عر مقاتؿ؛ فال،ابر ال يحمؿ سالحان ال،عر اإل

 الكممػاتال حيػػث يقاتػؿ جاىميػة بلػره بكػؿ أ،ػػكاؿ م يعبػػر بػو مػف لػالؿبمػو المجتمػع ىػي السػالح الػذ
بالكممػػة الطيبػػة ذات التػػ ثير الطيػػب الػػذم يعػػرؼ حػػدكده كمرمػػاهال البعيػػد بػػف التيػػكر  سػػمبياتو كانحرافاتػػوال

ال،عر المقاتؿ ىي معركة ،عرا   .كيذكذ بف بمده بسالح مف الكممات المقاتمة التي ال تميف الكاللكضكية
 .(3)نا كيؼ ين،ئكف الكممات ككيؼ يضربكف األىداؼ المن،كدةكبار برفك 

إف ال،ػػابر المسػػػمـ يسػػػتقي مػػػف إطػػار مرجعػػػي يجعػػػؿ التلػػػا ؿ نال،ػػعر اإلسػػػالمي ،ػػػعر متلائػػػؿ 
 المدبـ فرلة لمتحدم كاالستعال  بمو جميع لنكؼ األذلال األمر الذم سيجعؿ ىذا ال،ػعر كمػو أمػالن 

بي رغػػـ النكسػػات التػػي يعػػاني منيػػا ال،ػػابر لػػباح مسػػا  كيتمظػػو بالمسػػتقبؿ اإليجػػا كاستب،ػػاران  كتلػػا الن 
تلػػا ؿ حػػذر يتما،ػػو مػػع مػػا يقابمػػو مػػف م سػػي كأكجػػاعال تلػػا ؿ الك  .(4)نب،ػػركرىا فػػي جميػػع منػػاحي حياتػػو

 فكجب أال يككف تلا ال مستسمما بؿ إنو يككف مست،رفا لما قد يككف كما ىك كائف.
اإلسالمي في االلتزاـ بالحقائؽ الربانية كبمباد  ر ال،عر إذف تتمثؿ كظيلة ال،ابر ضمف تلكٌ 

 كىػك الاكلة تغييػره مػف األسػكأ نحػك األفضػؿكمح الككجدانيان  نساف نحك األفضؿ بقميان باإل كالرقي اإلسالـال
كبربػػادة نسػػؽ ىػػذه الللػػائص يمكػػف القػػكؿ إف  .قػػائـ بمػػو التػػكازف بػػيف المػػادة كالػػركح كاللػػرد كالجمابػػة

مسػئكؿ يضػحي ألػحابو بالغػالي كالنلػيس فػي سػبيؿ الكلػكؿ إلػو اليػدؼ  ال،عر اإلسالمي ،عر ممتـز
 المن،كد.

                                                 

 .138ص ال2446ال دم،ؽال سكرياال 1م سسة فمسطيف لمثقافةال ط مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (1)

 .محمد بطكاتال االتجاه اإلسالمي في ال،عر اللمسطينيال المكقع العربي العمالؽ باب (2)

 .كللائلو المكضكبية كاللنيةال ندكةجميؿ الحمداكمال مميزات ال،عر اإلسالمي  (3)

 .كللائلو المكضكبية كاللنيةال ندكةجميؿ الحمداكمال مميزات ال،عر اإلسالمي  (4)
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القلػػيدة ال،ػػعرية اإلسػػالمية ىػػي قلػػيدة تلػػدر بػػف مػػف لػػالؿ مػػا سػػبؽ نسػػتطيع القػػكؿ أف: 
 غير مثاليالتبعد بف الغمكض كالجمكح تلكر إسالمي لمحدثال ممتزمة؛ تتبنو ال،عر المقاتؿال ىادفة؛ 

قليدة مقاتمة تتغنو بالكطف كتضحياتوال كفػي كػؿ األحػكاؿ متلائمػة  كالتسيبالبعيدة بف العبث ك  منلتحة
 م منة بتكليؿ رسالتيا الدينية كالسياسية كاالجتمابية كالكجدانية.

 

 مف  اح ة جمال ة: ا   م ة خصائص ال ص دة
 كسػػػيكلة األللػػػاظال كالبعػػػد بػػػف اإلغػػػراب كالغمػػػكضال كضػػػكح الداللػػػة كالمقلػػػدال كبػػػدـ اإللغػػػازال 

سالميةمد بمو المرجع الديني تعت  الرسالة. كا 
مميئػة بالتنالػات ذات اإليحػا ات المغة معبرة كمكحية بدالالت بدةال تبعد بف الكلر كالمجكفال 

بػ ف ىػذه األكضػاع  كالملارقػات التػي تبػرز ب،ػكؿ كاضػح العميقة التي تلتح لنا مجػاالت كاسػعة لمتحميػؿال
 الملتملة كاف مف ، نيا أف تتلؽ كتتماثؿ.

ثػػػر فييػػػا الرمػػػكز الدينيػػػة كالتاريليػػػةال كتعػػػايش لػػػراع المتضػػػادات مثػػػؿ الليػػػر كال،ػػػرال الكلػػػر تك
األسػػاطير الكثنيػػة مستعيضػػة بنػػو بػػالرمكز اإلسػػالمية ال تبعػػد بػػف الرمػػكز ك كاإليمػػافال الػػذات كالمكضػػكع

 تتجػػاكز مكضػكع الػػذات كىمكمػو إلػػو ىمػػكـ اآللػرال كتتجػػاكز المحمػػي الكالتػراث ال،ػػعبي كالتنػاص الػػديني
كلػػف تلمػػك الدراسػػة  إلػػو العربػػي فاإلسػػالميال ثػػـ تتجػػاكزه إلػػو القضػػايا العالميػػة إلػػو القضػػايا اإلنسػػانية.

 .المكضكبية لمنلكص مف أمثمة كثيرة تتضمف ،كاىد بدة داللة بمو ىذا القكؿ
كتتعػػػدد المكاضػػػيع كالقضػػػايا التػػػي يتناكليػػػا ال،ػػػعر اإلسػػػالمي المعالػػػر فمػػػف القضػػػايا المحميػػػة 

فيتناكؿ ما ىك ذاتي كما ىػك  االجتمابية كالسياسية كالكجدانية كالحضارية كالتاريلية كاللكريةالفالقكمية ك 
ال مكضكبي مف منظكر إسالمي متقد كبقيدة إسالمية ثابتةال فيك  ال تتجاكز العقؿ كال تلرج بف المليـك

 كالعمؿ اللالح. كاإليماف،عر ممتـز باللدؽ كالحقيقة 
 

 الكط ي: االتجاه عرش
فيػػك يمػػتص كػػؿ  ؛متميػػزان بمػػو لريطػػة ال،ػػعر العربػػي ال،ػػعر الػػكطني اللمسػػطيني مكقعػػان  يحتػػؿن

بعده النضالي المقاـك كر يتػو اللنيػةال  إلييانجازاتو اللنيةال كيضيؼ ا  المعالر ك  العربيللائص ال،عر 
ببػد  ال أمثػاؿ:دل كككبة مف ال،ػعرا  اللمسػطينييفدت في بدد مف الركائع ال،عرية المعالرة لالتي تجسٌ 

 الكتكفيػػؽ زيػػاد الكسػػميح القاسػػـ الكمحمػػكد دركيػػش الكرا،ػػد حسػػيف الكببػػد الػػرحيـ محمػػكد الالكػػريـ الكرمػػي
 كأحمد دحبكرال الكبز الديف المنالرة الكفدكل طكقاف الك،كيب جي،اف الكحنا أبك حنا الكبلاـ العباسي
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بػرا الكمحمػد القيسػي الإضػافة إلػو أسػما  ألػرل حمقػت فػي فضػا  األفػػؽ العربػي ككليػد سػيؼ ىيـ نلػػر كا 
(1)نا كسكاىـ

. 
 قاكمػػػػػة اللمسػػػػػطينية كانبعػػػػػاث الثػػػػػكرةكقػػػػػد ازدىػػػػػر ال،ػػػػػعر الػػػػػكطني اللمسػػػػػطيني بعػػػػػد انطػػػػػالؽ الم

 كا فيمػػػا بعػػػد ب،ػػػعرا  المقاكمػػػةالالػػػذيف سػػػمٌ  الال فكتػػػب ،ػػػعرا  فمسػػػطيفناتاللمسػػػطينية فػػػي منتلػػػؼ السػػػتي
أسػكأ ـ انبػركا ب،ػعرىـ فػي غتلبال أم أنيكليـ كأ،عارىـ في كقت كانت فيو الدما  تسيؿ كالبالد تنل

ال فمـ يينكا كلـ يتراجعكا كلـ يركعكاال فػي مرحمػة كػاف اليػكاف الظركؼ كالمجازر التي كانت تعي،يا البالد
ال م كػػػديف بكتابػػػاتيـ أف ال،ػػػعر الػػػكطني الثػػػكرم قػػػادر بمػػػو ر يػػػة ا ي كػػػؿ الكجػػػكه كاأللػػػابع كاألقػػػداـفييػػػ

 .كالنزيؼ كحمكة النلؽ كالدـ كالقيرالمستقبؿ حتو ببر بتمة 
ال،عر اللمسطيني ارتباط الكجداف العربػي اللػردم فػي القلػيدة بالكجػداف الجمػابي  يميزما نإف 

ذا باإلضػافة إلػو بعػده ىػ اللكجػكد اللمسػطيني ت لػيالن تاريليػان كارتباطو بالكجػداف ال،ػعبي بيػدؼ ت لػيؿ ا
ال،عر الكطني اللمسطيني  ؛في اإلجماؿ الطبقي كالتلاقو بحركة اللعؿ النضالي اللمسطيني االجتمابي

ىػػػك ،ػػػعر لػػػادؽال حػػػي اللػػػكرال جميػػػؿ اإليقػػػاعال ينػػػبض بالتجربػػػة كتمػػػكج فيػػػو الحيػػػاة بلػػػيض ألكانيػػػا 
يكالػػؿ الحمػػـال  ال يحمػػؿ لػػميب اللػػمكد كالتحػػدمالبػػدع اللمسػػطيني يلػػكض معركػػة الكممػػةكالم كألحانيػػاال

 الال،ػعب كالكفػا  كال،ػيدا  د أن،ػكدةين،ػ اللزالػرة بحػب ،ػعبو ككطنػو ركح الغضػبيدٌكف بتجربتػو الغنيػة ا
ؽ ال ينسػػج ليػػكط األمػػؿ كيرسػػـ معػػالـ الطريػػلاضػػية كيكتػػب نػػص الحريػػة كاالنعتػػاؽكيلػػكغ القلػػيدة االنت

ال كيست،ػػػرؼ المسػػػتقبؿ المتلائػػػؿ حتػػػو ينتلػػػر الحػػػؽ كيبػػػزغ اللجػػػر اللمسػػػطيني النػػػازؼ بالػػػدـالملضػػػب 
 .(2)نكي،يع اللير كاللرح كجماؿ الحياة

 

 :خصائص الشعر الكط ي
كلكنػو فػي المقابػؿ ال يتناسػو دكره  ؛ر ذك رسالة لالة ييتـ بقضايا الػكطف بالدرجػة األكلػو،ع

قضػايا ،ػعبو السياسػية كيتلػدل ليػا ليكلػميا إلػو أسػماع العػالـ  دكاإلنسانيةال يلنٌ  تجاه القضايا العالمية
يش كتكفيؽ زياد ب جمعوال ككـ مف ال،عرا  الكطنييف كانكا لساف الكطف كلطابو لمعالـ أمثاؿ محمكد درك 

 كغيرىـ؛ سكا  كانكا في الكطف أك المنافي.

                                                 

 :،اكر فريد حسفال كقلة مع ال،عر الكطني اللمسطينيال ككالة أسكار برس (1)
 http://www.aswarpress.com/ar/news.php?maa=View&id=1833. 

 .ر برسسكاأال،عر الكطني اللمسطينيال ككالة  ،اكر فريد حسفال كقلة مع (2)
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كبقيدة كلكف قد تظير فيو ،ذرات مف المنيج  ال يتبنو اللكر اإلسالمي منيجان  الكطنيال،عر  
اإلسالمي نستطيع أف نرجعيا إلو ثقافة ال،ابر اللالةال كال،ابر ليس بمنػ ل بػف الثقافػة اإلسػالميةال 

 في أ،عارىـ. كاأليديكلكجيات التي تظير جميان كلكنو أيضا يتبنو األفكار 
ماركسػػػػيةال  فال،ػػػػابر الماركسػػػػي تظيػػػػر فػػػػي ،ػػػػعره الملػػػػطمحات الماركسػػػػية كمػػػػا يػػػػذكر رمػػػػكزان 

ؿ بنو الم،يد العممانيال كقد تبدك لنا بعض ال،كاىد الدينية في أ،عارىـ كلكنيا ت،كٌ تكال،ابر العمماني ي
 ظاىرة ثقافية كليس ظاىرة فكرية دينية.

لمجيػػػػػادال كيتغنػػػػػو بال،ػػػػػييد  ملػػػػػطمحات الكلػػػػػاح كاللػػػػػدا  مرادفػػػػػان  الػػػػػكطني ال،ػػػػػعرك فػػػػػي تبػػػػػد 
كاالست،ػػيادال كقػػد يمجػػ  ال،ػػابر إلػػو اسػػتلداـ مرادفػػات مػػف الديانػػة الييكديػػة كالمسػػيحيةال كتتكػػرر بنػػدىـ 

ف يتغنػػكف برمػػكز الماركسػػيةال ك ديكلكجيػػة التػػي يتبعيػػاال فالماركسػػييؿ ،ػػابر حسػػب األالرمػػكز الكطنيػػة كػػ
 مف لالؿ دراستي لمدكاكيف. بجماؿ ببد النالرال كقد ظير ذلؾ جميان  فك نالريكال

سػػطيني بعػػد رت حيػػاة اللمة؛ نابضػػة باللػػكر الملتملػػة التػػي لػػكٌ فػػي ال،ػػعر الػػكطني حٌيػػ المغػػةك 
رة بػػف معػػاني االغتػػراب النلسػػي كالت،ػػرد كالضػػياعال كلعػػؿ ىػػذه السػػمة ىػػي أبػػرز النكبػػة فػػي الليػػاـال معٌبػػ

 ركىا ليػر تلػكيرال ككػاف الحػس الكجػداني لػدييـ بػارزان حكليا أ،عار المنلييفال فلكٌ  السمات التي دارت
 ال كقػػػد تعاكنػػػت المغػػػة مػػػع اللػػػكرة ال،ػػػعرية فػػػي تحقيػػػؽ ىػػػذا الجانػػػبال كلػػػـ تلػػػؿ دكاكيػػػنيـ مػػػف اليػػػـٌ جػػػدان 

كاليػػـ السياسػػيال بػػؿ إنيػػـ لػػـ يقلػػركا فػػي ك،ػػؼ مسػػاك  االجتمابيػػة كمسػػاك  الحكػػاـ  االجتمػػابي أيضػػان 
 ير العربي تجاه القضية اللمسطينية.كالتقل

تكثػر الرمػػكز التاريليػػة اليكنانيػػة كاإلغريقيػػة كتكثػػر األسػاطير الكثنيػػة التػػي اسػػتلاد منيػػا ،ػػعرا نا 
لضػابيا لػر يتيـ اللالػة للمػكرال ممػا أضػاؼ جما ال،ػعرية  لػو نلكلػيـليػة إفػي تحػكير الحػدثال كا 

بند ذلؾ بؿ إنيـ تناكلكا الرمكز الدينيػة كالمسػيحية كفتح لممتمقي فضا ات كاسعة مف التحميؿال كلـ يقلكا 
كالييكدية كبعض الرمكز اإلسالميةال مما أثرل نلكليـ ككسع خفاقيػاال كلكننػا نػرل فػي بعػض القلػائد 

 ببارات كلر لريح.
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 مكقؼ الشعراء مف أك مك:
ـ ال،ػػػػعب لعػػػؿ أبػػػػرز التحػػػػديات التػػػػي كاجيػػػػت ال،ػػػػعب اللمسػػػػطيني ىػػػػك اتلػػػػاؽ أكسػػػػمكال فقػػػػد قٌسػػػػ

إلو قسميف: أحدىما يكافؽ بمػو  االلمسطينييف دالؿ البالد كلارجي كاألدبا للمسطيني كبالتالي ال،عرا  ا
بمػػو أرض الكاقػػع ك،ػػارؾ فػػي كتابػػة معاىدتػػو  كمػػنيـ مػػف كافقػػو سياسػػيان ىػػذا االتلػػاؽال كاآللػػر يرفضػػوال 

طبيعػػة الحػػاؿ لػػـ ينػػ  بحػػؽ اللمسػػطينييفال كب مجحلػػان  لقػػد كػػاف اتلػػاؽ أكسػػمك قػػراران  .كلكنػػو رفضػػو فػػي ،ػػعره
 .غتيـ ال،عرية بف مكقليـ منوال،عرا  بدكرىـ بف التعبير بم

أف دكلػة فمسػطيف قػػد قامػتال كمػػا أبمنيػا الػػرئيس لقػد فيػـ اللمسػػطينيكف أنػو بمكجػػب ىػذا االتلػػاؽ 
ياسر برفػات: نقيػاـ دكلػة فمسػطيفنال كألف ىػذه الدكلػة المزبكمػة لػـ تقػـ إال بمػو جػز  يسػير مػف أراضػي 

كفػػػرض  كاجبػػػة التحريػػػرالإال إنكػػػار لبػػػاقي أراضػػػي فمسػػػطيف  كأف إبالنيػػػا بيػػػذا ال،ػػػكؿ مػػػا ىػػػك فمسػػطيفال
لػـ يحتػـر  ظالمػان  لمسالـ كبالتالي إلغا  دكر المقاكمة حتو تحرير كػؿ فمسػطيفال لػذا كػاف ىػذا القػرار قػراران 

ر غاضػػػبة إلرادة جمػػاىي قيػػػران  حقػػكؽ ،ػػعب فػػػي الػػدفاع بػػف بقيػػػة أرضػػو كاسػػتردادىا بػػػالقكةال كػػاف أيضػػان 
 رفضت ىذا االتلاؽ.

كاجو ال،عرا  المنليكف المنلو باألمؿ كالحمـ بالعكدة كالرجكع إلو مكاطف األجداد ككاف ،ػعرىـ ن
تػرفض السػالـ  رأينػا نمػاذج أل،ػعارىـ كقػد البمػو درب المقاكمػة المقاكـ داللة بمو الثبات كالمضي قدمان 

كقتػػػػؿ الحمػػػػـ الػػػػذم با،ػػػػو  المػػػػب األمػػػػؿ ي سػػػػان اؽ أكسػػػػمك المجحػػػػؼ فقثػػػػـ جػػػػا  اتلػػػػ الكالتطبيػػػػع كالمعاي،ػػػػة
ىنالؾ مف ال،عرا  مف رفض أكسمك فال،ابر محمكد دركيػش لمػف مف الزمفال  طكيالن  للمسطينيكف ردحان ا

 ذإ تتبع مكاقؼ ال،ابر لـ يعد ي يد العممية السممية بالكامؿ كلكنػو فػي الكقػت ذاتػو لػـ يرفضػيا بالكامػؿال
إال انػػو قػػرأ نلػػكص أكسػػمك  الليذيػػة لمنظمػػة التحريػػر اللمسػػطينيةكػػاف قػػد اسػػتقاؿ مػػف بضػػكية المجنػػة التن

كبالتػالي لػـ يػرد فييػا  بحد أدنو مف العدالة لملمسطينييف فكجػدىا ال تعػرؼ األرض المحتمػة ب نيػا محتمػةال
أم تعبيػػػػر يضػػػػمف االنسػػػػحاب كالحػػػػديث بػػػػف إبػػػػادة االنت،ػػػػار فػػػػي الضػػػػلة الغربيػػػػة يعنػػػػو أف السػػػػيادة 

ال الاإلسرائيمية تام  .(1)نستلدمكا تعبير االنسحابة كا 
كال،ػعر المقػاـك ؿ بػف ،ػعر السياسػة كدركيش يتحػكٌ  كبيران  لقد جعؿ أكسمك بليبتو المريرة ،ابران 

مثؿ قليدتو لطبػة الينػدم األحمػر أمػاـ الرجػؿ  ر بف ليبتوبعد أكسمك تعبٌ  ف ،عاره الإلو ال،عر الذاتي
 .األبيضال أحد ب،ر كككبا بمو الم،يد األندلسي

                                                 

ال 1998ال 1ال طمطبكبػػػػات كزارة الثقافػػػػة السػػػػطوال أدب المقاكمػػػػة مػػػػف تلػػػػا ؿ البػػػػدايات إلػػػػو ليبػػػػة النيايػػػػاتبػػػػادؿ األ (1)
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اد ال،ػعرا  المنليػػكف إلػو أرض الػػكطفال ليجػدكا أف الػػكطف غيػر الػػكطفال فمػـ يعػػد كمػا ىػػك لقػد بػػ
ف مدنو كقراه إال بالحكاجز كالمتاريسال لـ يعد برمكانيـ التنقؿ بي مان في حكايات األمياتال بؿ ألبح مقسٌ 

ة لـ يحققكا بة الطكيمقد كجدكا أف فمسطيف الحمـ ليست فمسطيف الكاقعال فبعد ىذه الغيبتلاريح لالةال ل
سػادة بالدىػـ  سػيككنكفرت أحالميػـ بمػو كاقػع االحػتالؿال كػاف ظػنيـ أنيػـ ال لقػد تػدمٌ طكيالن  ما حممكا بو

فكجػػدكا أنلسػػيـ تحػػت حكػػـ ال يػػرحـال بعػػد ذلػػؾ مػػنيـ مػػف غػػادر الػػبالد بػػال رجعػػة كمػػنيـ مػػف اسػػتقر فييػػا 
 كتعايش مع كضعيا الراىف.

ال كدركيش يكتب نص ىذه االتلاقية كلكنو يرفضيا فكجدنا مكقد انقسـ ال،عرا  إلو بدة خرا ال ف
فقػػػد اسػػػتقاؿ مػػػف منظمػػػة التحريػػػر اللمسػػػطينية بقػػػب تكقيعيػػػاال أمػػػا ال،ػػػابر مريػػػد البرغػػػكثي فقػػػد انتقػػػدىا 

 .(1)نأف دفنيا ت لر كثيران ك  مك بمو إنيا نجثة في البيتأكس ركرفضيا حتو النيايةال كيلكٌ 
 ال،ػابرأكسػمك مثػؿ  إلػو أرض الػكطف تحػت غطػا كالكثير مف ال،ػعرا  المنليػيف رفػض العػكدة 

ئديف إلو أرض الكطف أحمد بز الديف المنالرةال مريد البرغكثيال كأفناف القاسـ كفاركؽ كادمال كمف العا
كغيػػرىـال كلكػػف ىػػ ال  العائػػديف الػػذيف بقػػكا با،ػػكا حسػػرة البعػػد بػػف بمػػداتيـ األلػػمية التػػي زاركىػػا  دحبػػكر

 زيارة الغربا .
لقػػد كانػػت الحجػػة أف  دبػػا ال كفجعػػكا فػػي ىػػذه العػػكدة المػػرةالعػػكدة ال،ػػعرا  كاألدمت ىػػذه اللقػػد لػػ

ال يميؿ للػالح اللمسػطيني الضػعيؼ لػذا بميػو التنػازؿ بػف بعػض الثكابػتال فمػف كافػؽ بعػد  تكازف القكل
كجػػع الغيػػاب الجديػػد بػػف الػػكطفال  فبػػدت فػػي قلػػائدىـ بعػػد أكسػػمكذلػػؾ فيػػـ فػػي النيايػػة سػػك  العاقبػػةال 

 ال كلكف النياية كانت ليبة م لمة.عكدة كاف جميالن فالتلا ؿ بال
كسمك كانت نياية المنلو اإلجبارم لم،عرا  اللمسطينييفال فمف بقي لارج الكطف بعد االتلاقيػةال أ

 النػػػػازحيف ال،ػػػػعرا  ال إاله مػػػػف االست،ػػػػياد بيػػػػا فػػػػي ىػػػػذا البحػػػػثفقػػػػد التػػػػار المنلػػػػو؛ لػػػػذا لرجػػػػت أ،ػػػػعار 
 .الذيف ال أمؿ ليـ بالعكدةكالممنكبيف 

 

                                                 

 .http://www.aljazeera.net/newslvd مريد البرغكثيال الجزيرة نتال (1)
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 قضا ا شعر الم فى: :ثا  ان 
 :ا   م  ف اء الم فىشعر  ع داالتجاه ال  ا ي  -3
 :ال كية كالهجرة كالتشر د -أ 

كألػػدرت  الو االنتػػداب البريطػػاني بمػػو فمسػػطيفانتيػػ 1948مػػايك  14/15ليمػػة  فػػي منتلػػؼن
بػػالف اسػػتقالليافيػػو بالحلػػاظ بمػػ طالبػػت الحككمػػات العربيػػة بيانػػان  ت فيػػو أف كأكػػد الو بركبػػة فمسػػطيف كا 

الحػؿ الكحيػػد العػادؿ لقضػػية فمسػطيف ىػػك إن،ػا  دكلػػة فمسػطينية مكحػػدة كفػؽ المبػػاد  الديمقراطيػة يتمتػػع 
كتكلػػػػؿ للقميػػػػات فييػػػػا جميػػػػع الضػػػػمانات المقػػػػررة فػػػػي الػػػػبالد  ا بالمسػػػػاكاة التامػػػػة أمػػػػاـ القػػػػانكفالسػػػػكاني

لكػػف ضػػد ىػػذه المبػػاد   الاالمقدسػػة كتكلػػؿ حريػػة الكلػػكؿ إلييػػالديمقراطيػػة الدسػػتكرية كتلػػاف األمػػاكف 
كالكقائع كانت تقؼ قكل بالمية تدبـ الكيػاف اللػييكني بقػكة مسػمحة كبػالظركؼ كاألحػكاؿ التػي ىي تيػا 

ىذه القكل أقامت دكلة إسرائيؿ باللعؿ بمو أراضي دكلػة  ال(1)ا لمييكد قبؿ انسحابيا مف فمسطيفنبريطاني
 .ييـف كلكدرت أراضك سكانيا األلمي ألرل ىيجر أىميا كقتؿ

كبػر بمميػة لمت،ػريد كالتيجيػر ،ػيدىا تػاريخ الب،ػرية الحػديث ألقػد كانػت اليجػرة اللمسػطينية ىػي 
الـ فػي أنحػا  العػ دو كم،ػرٌ  حكلت اللمسػطيني مػف مػكاطف لػو كامػؿ الكرامػة المكفػكرة فػي أرضػو إلػو الجػكو 

ال،ػعب اللمسػطيني بمػو  لقػد كانػت النكبػة اللمسػطينية ىػي أحمػؾ مػا مػرٌ  القاطبة يستجدم الحياة الكريمة
بادة ىك ما حؿٌ  اللالؿ تاريلو ره فػي نلػكس بال،ػعب اللمسػطيني كػؿ ىػذا تػرؾ أثػ فقتؿ كتدمير كتيجير كا 

كلـ يكف ال،عرا  بمعزؿ بف ىذه األحداث فقد بكػو ال،ػعرا  أراضػييـ كديػارىـ  الأبنا  ال،عب اللمسطيني
بكػت الػديار كالبيػارات  الباكيػة ،ػعاران ،ابرىـ بمػو األكراؽ أك،يدا ىـ كقد حممكا كجع الم ساة فلاضت م
 .كال،يدا  كرفضت االحتالؿ كالمجازر كالت،ريد

لقد ،عر اللمسطيني بعمؽ ىذه الضربة التي أفقدتو أىـ مػا يممكػو اإلنسػاف فػي ىػذه الحيػاة كىػك 
 .كرامتو بيف الدكؿ ككرامتو أماـ نلسو

لاليػة مػف السػكاف بسػطكة كيستدبي ال،ابر ذكريػات الطلكلػة إذ اسػتكلو المحتػؿ بمػو األرض 
يكمػػا رىيبػػا فجػػره األسػػكد لػػـ يبػػزغ اسػػتكلو الييػػكد بمػػو فمسػػطيف كقتػػؿ األب  فيلػػؼ الالسػػالح كالمجػػازر

 :كاألخ بيد الغدر يلؼ ال،ابر ىذه األحداث بميجة دامية حزينة

                                                 

 .158ال ص2443ال سسة الدراسات اللمسطينيةال د.طفمسطيف تاريليا كقضيتياال م   (1)
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 ذلؾ ال ـك ره يان  كاف  كمان 
 أم ا ت دب في الم ؿ أيا ا كأخا ا
ذا  حف مع الفجر  تامى  كا 

ذا الجكع قرا ا ،خ الط ر زغيان كفرا  كا 
 كمضى عاـ كأعكاـ كها  حف

 (1)ترا ا مثمما ك ت ترا ا
 

ذالؿ ة كذلٌػػػ كجكبػػػان  األبػػػكاـ التاليػػػة فقػػران كاسػػتمرت  الفيػػذا ىػػػك طبػػع المحتػػػؿ قتػػػؿ كيػػتـ كتجكيػػػع كا 
 كمجازر كال تغيير.

أف لميػاجريف يريػد با كك ف العػالـ كمػو كػاف ينتظػر لحظػة النلػي كالت،ػريد فقػد فػتح ذرابيػو مرحبػان 
بػػال أرض كال  بالتػػالي ألػػبح اللمسػػطيني لػػاحب األرض كاليكيػػة اليتػػيح لممغتلػػب أرضػػا دكنمػػا سػػكاف

كانقسػػـ إلػػو فػػريقيف فريػػؽ الجػػك فػػي أرضػػو ال يممػػؾ أم حػػؽ مػػف حقػػكؽ المكاطنػػة كفريػػؽ خلػػر  الىكيػػة
ال  بػالكطفال ان معمقػ يظػؿ قمبػو الف ذاتػو فػال يجػدىا فػي دكؿ المنػافيم،تت في المنافي بال ىكية يبحث ب

ذلؾ فاقد ذاتػو فػال مكػاف لػو فزمانػو  بمو كطف كال االنسجاـ مع كطف جديد فيكىك بقادر بمو نسياف ال
 :ر لنا ال،ابر ىذه اللكرة لير تلكيركيلكٌ  المتكقؼ بمو لحظة اليجرة كما قبميا

 فتح الم فى ذراع ِ إل  ا كاحتكا ا
 كتشتت ا فر   ف كألغت
 هذه ا رض خطا ا

  ؽ فاقد العزة في كط ِففر 
 (2)كمكا ان  كفر ؽ فاقد الذات زما ان 

 

ال فقػػػد تكزبػػػكا فػػػي الػػػبالد قضػػػية لطيػػػرة بمػػػو المسػػػتكل العػػػالمي كقػػػد ألػػػبحت قضػػػية الالجئػػػيف
 كقػػد انلػػرط اللكػػف رغػػـ ذلػػؾ لػػـ يلػػارقيـ لقػػب الجػػك كألػػبح لكػػؿ مػػنيـ انتمػػا  إلػػو البمػػد التػػي نػػزح إلييػػاال

 :بجنسية الدكلة التي نزح إلييا سالبعض في الحياة الجديدة كتجنٌ 

                                                 

 مسجد األقلوال مكقع طريؽ اإلسالـ:رسالة مف ال قليدة ببد الغني التميميال (1)
 www.islam way.com/?iw_s=poetry&iw_a=view&poem_id=71&target=read. 

 .رسالة مف المسجد األقلو قليدة التميميالببد الغني  (2)
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 ال جئكف
 ، كغدا لهـ ألؼ ا تماءتكزعكا

 كال ازحكف؟
 (1)في ال ماء تيخركا كغدكا  حايان 

 

فػي أبماقػو مػف  غػائران  لقد جرح الت،تت كالضياع اللمسػطيني حتػو غػدت األمػكاج كالسػلف جرحػان 
 .فكثرة التنقؿ مف بمد آللر حتو ألابو اإلبيا  دكف أف يستقر في كط

اؿ المنلػػو كاليػػـ يػػالـز مػػف بمػػر النكبػػة كمػػا ز  لقػػد مضػػت األبػػكاـ حتػػو لػػارت أربعػػيف بامػػان 
 :كيسكؽ ،ابرنا ىذا المعنو الليقبر بو يتمنو المكت في بمده كلكنو ال يجد لو متران  الاللمسطيني

 مػػػػف أ ػػػػف أجتػػػػرح ا مػػػػكاج كال ػػػػف ا
 كػػػؿ الط ػػػكر إلػػػى أعشاشػػػها هرعػػػت
 ا ريعػػػػػػكف مضػػػػػػت كالهػػػػػػـ  ث ي ػػػػػػي

 ا لمحػػػػػػػػت ع  ػػػػػػػػام يارقػػػػػػػػةككممػػػػػػػػ
 

 

 كقػػػد ع  ػػػت فمػػػا أيصػػػرت لػػػي كط ػػػا
 اػػػػػػػػػػا كال كف ػػػػػػػػػػػػإال ط ػػػػػػػػكرم ال عش

 كمػػػػػا رأ ػػػػػت يػػػػػدرب التػػػػػائه ف  ػػػػػ ا
 (2)صػػػرخت إف قطػػػاؼ التػػػائه ف د ػػػا

 

 

 فيك يعيش بمو أمؿ العكدة كيرل بليص أمؿ فيظف العكدة قريبة.
ذا بػػو يجػػد بػػال كطػػف  نلسػػو ضػػائعان  لقػػد كػػاف اللمسػػطيني يعػػيش فػػي أرضػػو حيػػاة كريمػػة مسػػتقرة كا 

مػػ تمرات كثيػرة كقمػـ كميػا لػػـ  مػرت بمػييـ سػةالف مػف كثػػرتيـ كػ نيـ أكراؽ مكدٌ ير كيلػؼ ال،ػابر الميجػ
 :ممات ال،ابر كتعكس حالتو النلسيةإف معاني الضياع كالجكع كالدما  كالقيد تسيطر بمو ك تجد نلعاال

 مضػػػػػػػ عكف فػػػػػػػ  أهػػػػػػػؿ كال كطػػػػػػػف
 مػػػػػرت عمػػػػػى كيػػػػػد  ا ألػػػػػؼ أغ  ػػػػػة

 لمػػػػػػاء ال  ػػػػػػدرم ي كهتػػػػػػِك شػػػػػػرب ا
  جػػػػػكع ك عػػػػػػرل كتػػػػػػدم  ا  ػػػػػػهامهـ
 فكػػػػـ تػػػػر ح فػػػػي ل ػػػػؿ ا  ػػػػى ج ػػػػد
 ككػػػػػػػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػػػػػػػرد آالؼ مؤلفػػػػػػػػػػػػػػة

 

 

 م  ػػػػػػػػدكف فػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؼ كال ع ػػػػػػػػػؽ
 فمػػػػػػػػا تضػػػػػػػػكع ر حػػػػػػػػاف كال حيػػػػػػػػؽ
 كمػػػػػػػػا شػػػػػػػػري اه إال غال ػػػػػػػػا شػػػػػػػػرؽ
 ك متطػػػػػػى الػػػػػػدرب ل فػػػػػػاؽ  يت ػػػػػػـ
 ككػػػػـ تمممػػػػؿ فػػػػي ظممػػػػائهـ غ ػػػػؽ
 (3)كػػػػػػ  هـ كرؽ  ح ػػػػػػك عمػػػػػػى كرؽ
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ال كلكػػف ال،ػػعب اللمسػػطيني ال ينسػػو مػػكطف ات النكبػػة حتػػو تلػػبح لمسػػيف بامػػانك كتتػػكالو سػػ
 اآلبا  كاألجداد فال،عب اللمسػطيني الػذم كاجػو القػكة الغا،ػمة المتلػيينة التػي قسػمتو إلػو الجػك كنػازح

ككرث األبنػػا   اللعكدةه الػػذكريات إلػو المنػػافي رسػخ فػػي قمبػػو اإليمػاف بػػاتتقاذفػو ال،ػػكاطك كالمػكانك تطػػارد
 :ف يـك النكبةالبنتو ب ث ال،ابريكاية مف ذلؾ حدالح

 ك ا  كاجِ ذات  ـك
 قكة متصه  ة

 كت ا مت ا ا رض كالح تاف
 صر ا الجئ ف ك ازح ف

 كطاردت ا الذكر ات إلى الم افي
  ا اي تي

 كت اذفت ا ا مك ة
 في الشتات كشعي ا خم كف عامان 

 (1)مكط ِ لـ   س  كمان 
التمسػػؾ ب مػػؿ العػػكدة رغػػـ بعػػد كبمػػؽ المسػػافة التػػي با،ػػيا كيلػػر اللمسػػطيني بمػػو الت،ػػبت ك 

مػػػو فمسػػػطيف كىػػػاجرت إلييػػػا تحػػػت نيػػػر االحػػػتالؿال فلمسػػػكف بامػػػا مػػػرت منػػػذ سػػػيطرت ىػػػذه الػػػذئاب ب
حتو كلك لـ يبؽ مف اآلماؿ إال ملاتيح البيػكت القديمػة التػي حمميػا األىػالي معيػـ بنػد اليجػرة  كالجرادال

 ف العػكدة سػتطكؿ حتػو تتجػاكز نلػؼ قػرف مػف الزمػاف حتػو لػك لػـ بمو أمػؿ بعػكدة قريبػة كلػـ يػدركا بػ
ال فحػديث الالجػك إال القمكب الم منة كمنو قمب ،ابرتنا التي تلاطب ابنتيا أيضان  يبؽ مف اآلماؿ أيضان 

 :بف بمده ال ينتيي تتكارثو األجياؿ تعمقو في نلكس أبنائيا كي ال تنسو
  ا اي تي خم كف عامان 

 ع الماج ةم ذ ا تياحت ا الضيا
 مذ هيت الر ح الغر ية يالجراد

 كأم ر ح م ت ة
  ا اي تي خم كف عامان 

ف لـ تيؽ مف آمال ا   ي ى كا 
                                                 

 .142ال ص2446ال دم،ؽال سكرياال 1م سسة فمسطيف لمثقافةال ط لميس لطليال كطني معيال (1)
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 إال المفات ح ال د مة
 (1)كال مكب المؤم ة

 

لقيػػػكد كاليمػػػـك كالمجػػػازر كتكبػػػر معيػػػا ا كلمسػػػيف بامػػػان  كاـ حتػػػو ألػػػبحت سػػػبعان كتعاقبػػػت أبػػػ
بالد العربيػة بمػو حاليػا كالليمػة مازالػت فػي ميػب الػريح كالػ الادم مػازاؿ مسػتحكمفالقير الييك  الكالت،ريد

ذلػؾ لػـ تكػؿ األقػالـ  ال كمازاؿ الت،رد مف بمػد إلػو بمػد ىػك ،ػ ف اللمسػطيني كبمػو الػرغـ مػفمف اللمت
اللػػػديد كالمقاكمػػػة مػػػا زالػػػت كقمػػػكب ال،ػػػعرا  بػػػف ال،ػػػكؽ كاأللػػػـ كلػػػـ يتكقػػػؼ النػػػزؼ كالجػػػرح بػػػؿ امػػػتل ب

للمسطيني الرحيؿ بف بػالده فمػنيـ مػف ال يسػتطيع العػكدة إلييػا مطمقػا كمػنيـ ىكذا كتب بمو اال مستمرة
ال فػػالكطف حيػػث األىػػؿ كاأللػػدقا  تػػو ألػػبح م،ػػتتا بػػيف الػػكطف كالمنلػػومػػف يزكرىػػا كزيػػارة الغربػػا  ح

لكػػف الػػكطف ال يغيػػب بػػف  السػػتقرار كالعمػػؿ كالزكجػػة كاألبنػػا كاألحبػػاب كميػػد الطلكلػػة كالمنلػػو حيػػث اال
و فذكراه تستدر الدمع فال يكؿ ال،ابر بف ذكر أمسو كديػاره التػي قػاـ فييػا بػرس بعػد بػرس ذاكرة أبنائ

كأفراح كثيرة تمتيا كؿ ىذه األحزاف كالم تـ كمما يزيػد الكجػع بعػد الػدرب مػا بػيف الػكطف كالمنلػو فػالمنلو 
ذا بػػ لـ ر ال،ػػابر بػف ىػػيعٌبػ .يػػوجػرح غػػائر فػي لػػميـ كبريائػػو كالػكطف درب يػػائس يسػتحيؿ الكلػػكؿ إل

 :كأسو
 صر ع ي ف أحزاف كيؤس تعاكده المآ ي ح ف  م ي
 ك يحر في المدامع كؿ  ـك ك ف ى  كمِ في ذكر أمس
 ك   ؿ عف د ار قاـ ف ها مع ا حياب عر ا يعد عرس
 لكـ زاد المكاجع درب  ام   دلس  رل مف أرض قدس
 (2)فهذا اليعد مكصكؿ يجرح كهذا الدرب مكصكؿ ي  س

 

اللمسػطيني د الػذم با،ػو إف الت،ػرٌ  اللعيفغياب كترحاؿ كذكريات تميػب القمػب فػا ىذا ىك الحاؿ
باكيػػة مػػرة كمنتلضػػة مػػرة ألػػرل  يحييػػو اللمسػػطيني كػػؿ بػػاـ يلػػكغو أ،ػػعاران  الحػػي فػػي الػػذاكرة ال ينسػػو

 .يسيطر بمو كجدانو الحنيف كتكجعو الذكريات

                                                 

 .41ال دم،ؽال سكرياال ص1م سسة فمسطيف لمثقافةال ط العمكرمال إلو غرب القمبال مريـ (1)
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بلقداف األرض أسباب كرامتو كفقد لقد فقد اللمسطيني  إف اإلنساف ال قيمة لو بال كطف كال بمـال
المجػك  كالنػػزكح  حقكقػو كبػات تحػػت رحمػة الغيػر مسػػمكب اإلرادة يمػتمس الحيػاة كلكنػػو ال يجػد سػكل حيػػاة

 كالرجكع إلو حياة العزة كالكرامة.يراكده بالرجكع إلو كطنو  كيبقو األمؿ كالحمـ الكالت،رد كالضياع
 

 المجازر كالجرائـ الصه ك  ة: -ب 
لمسػطيني ائـ اللػييكنية التػي يرتكبيػا االحػتالؿ اللػييكني بحػؽ أبنػا  ال،ػعب اللـ تتكقػؼ الجػر 

ال1948منذ سنة  قتؿ ال،يكخ كاستيداؼ المدنييف كىدـ البيكت بمو ألحابيا كقتػؿ  ؛فالقتؿ ـ حتو اليـك
ناىيػػؾ بػػف المجػػازر كالحرائػػؽ التػػي حػػدثت فػػي المسػػجد  الأمػػاـ مػػرأل كمسػػمع أميػػاتيـ كخبػػائيـاألطلػػاؿ 
نلت جميع ال،رائع السماكية بمو أال تمس ألنيا بيكت ا يعبد فييا  كمساجد المسمميف التياألقلو 

كلػك حاكلنػا أف نحلػي الجػرائـ اللػييكنية فمػف  الكجب أف تككف بيكتا للمف كالسػالـكيذكر فييا اسمو ف
حػػرب حجػػارة ا ن بمجػػازر نسػػتطيع إحلػػا ىا ابتػػدا ن مػػف النكبػػة كديػػر ياسػػيف مػػركرا بلػػبرا ك،ػػاتيال كانتيػػ

 .بمو غزةالسجيؿ األليرة 
لػػـ يقلػػر ال،ػػعرا  فػػي كلػػؼ مػػا يقػػكـ بػػو الغػػدر مػػف مجػػازر كمػػا يرتكبػػو مػػف جػػرائـ بػػؿ سػػجمو 

 .لجرائـ الييكد الالمنتيية بمو بلر الدـ كسجالن  ليككف ،اىدان 
التػػي مػػا زالػػت ماثمػػة فػػي  (1994)المسػػجد األقلػػو مذبحػػةلمجػػازر التػػي ارتكبيػػا الييػػكد كمػػف ا

المػػكاطنيف العػػرب المحت،ػػديف فػػي سػػاحة المسػػجد األقلػػو كتجػػاكزت فػػي فظابتيػػا ككح،ػػيتيا مػػا أذىػػاف 
سبقيا مف مجازر في األراضي المحتمة كنلذت بف سػابؽ قلػد حيػث قػاـ المئػات مػف ،ػرطة االحػتالؿ 

بمػو  كحرس الحدكد برطالؽ النار ب،كؿ ىستيرم بمو الجماىير المحت،دة في الحػـر القدسػي احتجاجػان 
كضػع حجػر األسػاس كالتػي تقػـك ب (كـ بو إحدل الجمابػات الييكديػة المتطرفػة )أمنػا  جبػؿ الييكػؿما تق

يػكحي بالغمظػة كالب،ػابة  كاقعػان  ران مقػرً  ال كيلػؼ لنػا ببػد الغنػي التميمػي تمػؾ المجػزرةلبنا  ىيكؿ ييػكدم
  :بكمماتو كالكح،ية التي يتلؼ بيا ى ال  المجرمكف

 في  احة ا قصى
 تدكر مجزرة

 ع م صكيةمداف
 كجثت م تشرة
   اؤ ا مح رة
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 مآذف ،م اير
 تحت الحراب صايرة
 في  احة ا قصى
 (1)يكؿ مكضع مج زرة

 

ؿ اللػػييكني بجرائمػػو السػػاحة المحيطػػة بالمسػػجد األقلػػو مػػف مكػػاف خمػػف لمعبػػادة إلػػو لقػػد حػػكٌ 
بػػػادة بكػػػؿ ال،ػػػرائع السػػػماكية التػػي تػػػنص بمػػػو احتػػػراـ دكر الع ضػػػربان  سػػاحة حػػػرب بمػػػو ملػػػميف بػػزؿال

كالػػدما  تسػػيؿ  كالجثػػث منت،ػػرة ة كالمػػدافع م،ػػربة فػػي كجػػو الملػػميففػػالمجنزرات تمػػل السػػاح الكحمايتيػػا
 .أما النسا  فتنتابيف الحسرة بمو أبنائيف كأزكاجيف البمو األرض الطاىرة

كالمجػػازر ال تتكقػػؼ أبػػدا ف يػػدم الغػػدر اللػػييكنية األثيمػػة القاتمػػة مػػا زالػػت تعربػػد كتتمػػادل فػػي 
كتبػدك لنػا فػي ملػردات .تحيؿ األلضػر يابسػا بنػار غػدرىا كحقػدىا تغتػاؿ سػالـ النلػكس كأمانيػا الجرائميا

يلاطػب ال،ػابر القلائد التي تتحدث بف المجازر معػاني القتػؿ كالػدمار كالتلريػب كالمػكت كالجريمػة ك 
لسػو قػد تعػب فالقتػؿ بن الرقػة فػي إجراميػا رغػـ تعاقػب السػنيفىذه األيدم ما زالػت غاال ىذه األيدم القاتمة

فيي غارقة حتو الثمالػة فػي القتػؿ  الؽ األطلاؿاره كتجدد اإلرىاب كتمزٌ كلكنيا ما زالت تسف أسنانو كأظل
 متعط،ة لمدما  ال ترتكم كمما ،ربت زاد بط،يا لمدـ أكثر ف كثر يقكؿ ال،ابر: ال ت،بعال

 تعب ال تؿ
 ان كظفر  كما زلت ت   ف الردل  ايان 

 مزقي ا طفاؿ
 (2) كف في ا قداح خمران صيي ح دؾ المج

 

ي فمسػػػطيف يلػػػكؽ كػػػؿ إف الن،ػػاط اإلجرامػػػي الػػػذم قامػػػت كتقػػػكـ بػػػو اللػػػييكنية منػػػذ ت سيسػػػيا فػػػ
فػػالجرائـ الدمكيػػة التػػي نلػػذتيا دكلػػة الكيػػاف اللػػييكني سمسػػمة ال تنتيػػي بػػررت بمػػو  ليػػاؿ؛ تلػػكر ككػػؿ

أليبت قمكب ال،ػعرا  بالغضػب  لتيا (ال2446في لبناف) أنيا أمف إسرائيؿ كمف ىذه المجازر مجزرة قانا
السما  حتػو أف نجكميػا لػـ تعػد تممػع كيلػؼ  بتكاكت التي كاف أكثر ضحاياىا مف األطلاؿال  الكالمرارة

 :د الدمكم كىك يئف مف ىكؿ الم ساةلنا سمير بطية الم،ي
                                                 

 مجزرةال مكقع المكسكبة العممية لم،عر العربي: قليدة ببد الغني التميميال (1)
 www.adab.com/modules.php?name=sh3er&dowhat=shqas&qid=74348)). 

 .83صمحمكد ملمحال نقكش بمو الحجر اللمسطينيال  (2)
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 كرا ة ا طفاؿ في قا ا تيعثرها ال  ايؿ
 كا ـ تيحث في ركاـ الدار عف آثار راحؿ

 ه اليكاء كال ار أحرقت ال  ايؿكالحمـ حاصر 
 (1)ما عادت ال جمات  ممعف كؿ ل ؿ في الجداكؿ

 

ال فػاليكـ كمػا ىػك الحػاؿ بػاألمس ير منتيية مستمرة منذ بمر المحتػؿإذف المجازر اللييكنية غ
كتجريؼ منازؿ  الـاغتياؿ ،باب ك،يكخ ال ذنب لي الازر متتالية كدما  كأ،ال  مبعثرةكما الحاؿ غدا مج

بيػػػارات حتػػػو ال تنمػػػك مػػػرة ألػػػرل كقلػػػؼ مػػػ ذفال فمػػػـ يسػػػمـ مػػػنيـ ال،ػػػجر كال الحجػػػر يكجزىػػػا  كاجتثػػػاث
 ال،ابر في أبياتو:

 كال ـك ت تؿ طفمة
  غتاؿ ش خ م عد

 تمحى قرل
 تجتث مزرعة
 (2)كت صؼ مئذ ة

 

ز مػػػا يقلػػػؼ كأيػػػف يطمػػػؽ نيرانػػػو لقػػػد ألػػػيب اللػػػييكني بيسػػػتيريا القتػػػؿ حتػػػو أنػػػو لػػػـ يعػػػد يمٌيػػػ
 .الغادرة

 لػػاؿ اللمسػػطينيكف ليسػػك بمعػػزؿ بػػف الحيػػاة الم سػػاكية بػػؿ ىػػـ أكثػػر طبقػػات المجتمػػع تػػ ثران كاألط
ـ كتيػػاجميـ فػػرف اللػػكؼ كالربػػب كاللػػزع ينتػػابي الـ كيػػتميـ كفقػػدىـ األلػػكة كالبيػػكتفباإلضػػافة إلػػو قػػتمي

سو أطلػاؿ كتالزميـ في حياتيـ اليكمية فمـ يعد الطلؿ اللمسطيني يمارس ما يمار  ككابيس القتؿ كالدمارال
ف مارسيا فرنيا ستعبر بما يدكر بدالمو كمدل انعكاس  كطلمتنا  ىذه اللكر بميوالالعالـ مف ىكايات كا 

م،ابرىا بمػو الػكرؽ ف،ػكمت انسكبت  الألطيار كاأللعاب كالبحر كالحدائؽمف أف ترسـ لكر ا ىنا بدالن 
 : ال،يدا  في الجناف كرسمت الا  بمكف الدـكلبغت ال،مس كالسم الكالمدافع كالطائرةال الدبابةال

 مرت ير متها إلي كأردفت
 قؿ لي كال تكذب

                                                 

 .47صسمير بطيةال نزيؼ الذكرياتال  (1)

 .121صلميس لطليال كطني معيال  (2)
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 أل ت يماهرة
***** 

 ؟هؿ هذه دياية  ا حمكتي
 :  عـ كه ا ر مت الطائرةقالت

 حمراء
 لك ت ال ماء كتمكـ الشمس اختفت

 خمؼ الغ ـك العايرة
 كر مت عمي

 في ج اف الخمد في كهك حيه 
 (1)تمؾ الح اة اآلخرة

 .ف ال،يدا  أحيا  في الدار اآللرةرغـ المعاناة فيـ يثقكف ب  الؿ فمسطيفىذه ىي ثقافة أطلا
كت فػػي كقػػد لػػكر التميمػػي المػػ الإف المػػكت فػػي فمسػػطيف لػػـ يعػػد يميػػز مػػا بػػيف لػػغير أك كبيػػر

آلبػا  ي،ػربكف ال فمقد كاف اآلبا  يدفنكف ب يدم أبنػا ىـ كلكػف اآلف ألػبح افمسطيف بمو أنو مف األىكاؿ
 :ع القير كبقير كألـ يقكؿ التميميأكبر أنكا كىذا الحسرة أبنا ىـ

 رأ ت ه اؾ أهكاالن 
 رأ ت الدـ ش الن 

 عت لممكت أطفاالن ش ٌ  عجائزى 
 (2)كألكا ان  رأ ت ال هر أشكاالن 

 

 كالقػػدس قبمػػة المسػػمميف األكلػػو كمسػػرل الرسػػكؿ بميػػو السػػالـ تتعػػرض لمقيػػر اللػػييكني مػػراران 
 ـ1969خب  21كقد حرؽ الييكد المسجد األقلو فػي  الابياالحر األبي ال يحتمؿ أكجكتكرارا كال،عب 

المسػػتكطنيف أك كزبمػػكا أف مػػف حرقػػو ،ػػلص ملتػػؿ كعيػػدىـ بنػػد كػػؿ مجػػزرة أك جريمػػة يرتكبيػػا أحػػد 
ال كلكف الحريؽ ،ب في ثالثة مناطؽ في كقت كاحد يسػتحيؿ معيػا أف يكػكف ،ػلص المت،دديف الدينيف

 :(3)كاحد قد حرقو
                                                 

 .121صلميس لطليال كطني معيال  (1)

 متو تغضبال مكقع الحمـ العربي: قليدة ببد الغني التميميال (2)
 (www.arabicdream.com/forums/index.php?showtpic=15705). 

 .167ص ال2443ردفال األ البماف ال1ط كالتكزيعالمحمد حسيف محاسنةال تاريخ مدينة القدسال دار حنيف لمن،ر  (3)

http://www.arabicdream.com/forums/index.php?showtpic=15705
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  ػػػػػػاال ػػػػػػدس مػػػػػػا زالػػػػػػت تػػػػػػؤرؽ ل م
 فػػػػػي  ػػػػػاحاتِ كالمكم ػػػػػات تضػػػػػج  

 هػػػػػـ أحرقػػػػػكه ك حػػػػػف فػػػػػي حا ات ػػػػػا
 

 
 كمػػػػػػؤذف ا قصػػػػػػى ا  ػػػػػػ ر أ ػػػػػػ ر
 لػػػػك كػػػػاف فػػػػي هػػػػذا الغثػػػػاء شػػػػعكر

 (1)كرػػػػػػػػػػػػمتر حػػػػػػػػكف كخمر ػػػػػػػػا مكف
 

 
 

 طػائرات إسػرائيمية مقػر ياسػر برفػات ثمػاف قلػلت 1985مف ت،ػريف األكؿ/أكتػكبر في األكؿ ن
،للا  د سبعة ب،ريانس فدمرتوال كأسلر القلؼ بف است،كقيادة منظمة التحرير في حماـ ال،ط بتك 

لابة نح  :(2)خلريفن ك مائةكا 
 دكػػػػػػكا معاقم ػػػػػػا كالشػػػػػػمس  ػػػػػػاطعة
 ه ػػػػػػا ي  ػػػػػػة طفػػػػػػػؿ تحػػػػػػت دم تػػػػػػػِ
 كأختػػِ تحػػت قصػػؼ العػػار قػػد رقػػدت

 

 
 ك حف  شجب مػف دكػكا كمػف شػجيكا
 ككفػػػػِ فػػػػي له ػػػػب ال ػػػػار تمتػػػػػػػػػػػػػػػهـ
 (3)كلػػػـ  جػػػؼ عمػػػى أهػػػدايها الحمػػػػػػـ

 

 

 الحككمات العري ة كا ت ادها: لكـ -ج 
ذ ،ػعكبيا فحجبػت إف حرب فمسطيف كانت ميزلة حيث لدبت الحككمات العربية القائمة يكمئػن

كأللػت بنيػا كاقػع األمػر كغػررت بػالجيكش فمػـ تمػدىا باألسػمحة الكافيػة كلػـ تقػدر  البنيا حقائؽ الحرب
 (4)نالمعركة التقدير الحربي اللحيح

 الكذلػيالن  كضػعيلان  فػي التلػاذؿ كالتراجػع إذ كػاف مزريػان  عربية تاريليػان لقد كاف مكقؼ الحككمات ال
ىػػذا المكقػػؼ لػػـ يتغيػػر رغػػـ مػػركر ب،ػػرات السػػنكات بمػػو  الآلمػػاؿ ال،ػػعكب كال،ػػعب اللمسػػطيني ان كمليبػػ

كمػة كلجػ كا إلػو اكال مباالة حيث أنيـ ركنكا إلو الراحة كالدبػة كنسػكا الحػرب كالمق النكبة بؿ ازداد بركدان 
 .كؿ السمميةالحم

 المنػددان  لملطػر كرفػع اللػكت باليػان  ولقد كاف ال،عرا  منذ حمكؿ النكبة كحتو اآلف أكؿ مػف تنبػ
كيسػػػػتجيب الحكػػػاـ العػػػرب لنػػػدا اتيا المقيػػػكرة لنلػػػرة ال،ػػػػعب  المػػػف أجػػػؿ أف تسػػػتيقظ ال،ػػػعكب العربيػػػة

                                                 

 .15صال بمو الحجر اللمسطيني محمكد ملمحال نقكش إسالمية (1)

 ياسر برفات حياة ال تنسوال مكقع ممؼ لاص بال،ييد ياسر برفات: (2)
 (http://www.arafat.o2o1.com/index.php?badre=24). 

 .94ص ال المنلكرةال ملرال1دار الكفا ال ط محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (3)
ال القػاىرةال 2ط مطػابع كػؿ العػربال ال1964-1944فمسطيف مف سنة إلو رمال ال،عر العربي في م ساة كامؿ السكافي (4)

 .392ص 1985ملرال 

http://www.arafat.o2o1.com/index.php?badre=24
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كالمـك كاسػتلزاز  الاالستيانةعربية ما بيف السلرية ك قد تراكح نقد ال،عرا  لمزبامات الل ني المحتؿالاللمسطي
 .م،ابرىـ النائمة لتنيض مف سباتيا العميؽ

فال،ابرة مريـ العمكرم التي حممت ىـ الكجع اللمسػطيني المتكالػؿ منػذ زمػف االحػتالؿ تسػلر 
رىـ مػف لػحكة الضػمير العربػي إذا مػا لػحا فػرنيـ مف الزبامات العربية التي قبمت الذؿ كاليػكاف كتحػذٌ 

 :األمكاؿ كالراحةسيلقدكف حيف ذلؾ 
 جئ اكـ

 فا تمتعكا يعر  ا
 كحاذركا مف فكرة الضم ر إف ت ممت في لحظة

 مف  كم ا
   كـ  تخ ركف ح  ها

 ظ لكـ
 هكاءكـ

 ذ ت ط مف كجكهكـإكمطة الشفاه 
 كعار ا
 كصمت ا

 ككصمة الهكاف في جياه ا
 (1)جئ اكـ فحاذركا

 

فمػػا المسػػئكؿ بنػػو ب اإلجابػػة بنػػو يلػػع أمػػا التميمػػي فيطػػرح فػػي قلػػيدتو متػػو تغضػػب سػػ االن 
فمقػػد غمػػب بمػػو ملػػردات ىػػذه القلػػيدة التػػكبيخ  ؛كىػػك لػػرلة ال يجيبيػػا إال لػػداىا البػػ بمـ مػػف السػػائؿ

لعرضػػػػيا  ان كالتبكيػػػػت لممنتسػػػػبيف ليػػػػذه األمػػػػة الػػػػذيف لػػػػـ يغضػػػػبكا ألرضػػػػيا المغلػػػػكبة كلػػػػـ يحركػػػػكا سػػػػاكن
كيجعميػػػا الػػػدافع  السػػػالـ كاأللػػػكة كالػػػديفييـ كحػػػدة اإليحػػػاكؿ لػػػالؿ ىػػػذه اللػػػرلة أف يثيػػػر فػػػ الالمسػػػتباح
كيتسا ؿ كيؼ أف اإلنساف العربي يرضو أف يرل ألاه  الف السبات العميؽ الذم يعي،كف فيولمنيكض م

 :فيك غير قادر بمو الغضب التجاكب مع لرالومغير  كيبقو بعيدان ي لـ 

                                                 

 .45صمريـ العمكرمال إلو غرب القمبال  (1)
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 أخي في اهلل
 أخير ي متى تغضب
 كما زل ا ...أل  ا أخكة في الد ف قد ك ا

 دع ا :أ صرخ  حف مف غضب ك صرخ يعضكـ
 أل  ا  ا ي ي ا   ـ إخكتكـ

 (1)ة التكح د تجمع األ س مظمٌ 
 

يلتػػرؽ بػػو لػػدكر األبػػدا  فػػال يطمػػب مػػنيـ ال  كيطالػػب الزبمػػا  العػػرب بػػ ف يعيػػركه رلالػػان 
ه بػؿ يطالػب برلػاص كسػالح كطريػؽ يمػر إليػو للقلػو الػذم يسػعو الييػكد لتػدمير  ؛المعكنػة كال المػاؿ

 كىـ ينظركف كيرفض بيانات ال،جب كالستنكار:
  خرؽ ا ج اـ أع رك ا رصاصان 

 كال قمحان  ال  حتاج ال رزان 
  مر عم ِ لألقصى أع رك ا كلك شيران 

 أت تظركف أف  محى كجكد الم جد ا قصى
 كأف  محى

 أع رك ا كخمكا الشجب كا تح كا
 (2) ئم ا الشجب كالردحا

 

كىػػؿ ىػػـ مػػازالكا مكجػػكديف كمحسػػكبيف بمػػو لارطػػة العػػالـ  كيتسػػا ؿ سػػمير بطيػػة بػػف العػػرب
ىذا الػكطف  المف بعيد كال يستطيع الكلكؿ إليو كينظر إليو البكي كطنو القائـ ىناؾ لمؼ السدكدبينما ي

 اللابر يبتسـ ابتسامة بذاب كقير ممػا يعػاني كبتػاب كلػكـ فقػد طػاؿ ليػؿ المحتػؿ بميػو كال أثػر للػبحو 
كلكنو ال يجد سكل قلػائد غاضػبة منتلضػة انطمقػت مػف قمػكب  الة تحررهيب كيس ؿ بف غضبة بربيقر 

 :،عرا  حممكا ىـ الكطف كقضيتو
 مف خمؼ هات ؾ ال دكد أراه  ي ـ في عتب

 أما ه اؾ مف عرب :ك  اءؿ الم ؿ الطك ؿ

                                                 

 .متو تغضب قليدة ببد الغني التميميال (1)

 .متو تغضب قليدةببد الغني التميميال  (2)
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 ال مب  كس رأ ِ كالدمع ف ِ قد ا  كب
 (1)لكف تمردت ال كافي أطم ت شهب الغضب

 

لميس السبات العربي الطكيؿ كتناجت فيما بينيا بما حدث ليا مع أمير كا،تكت القلائد لدل 
 :فتقكؿ ىذه القليدة الالنلط

 كأ ا ذهيت إلى ا م ر
 ت كؿ أخرل

 تحرؾ :لِ كي أقكؿ
 أ ف  فطؾ أ ف مالؾ،

 أ ت في  دؾ الكث ر فك ؼ تجمس  ا أم ر
 الحي ف ؾ؟ ،أ ف الضم ر

 ألـ تعد يؾ  خكة،
 مف ح ث جئت ،قاؿ ارجعي

ال تعكدم مرة أخرل ك كال  ا 
  كؼ أجعؿ مف كراءؾ

 جم عهـ ،عيرة ل خر ف
 كضح ة أخرل

 (2)تضاؼ إلى ضحا ام العد دة
 

فالقلػػػيدة تػػػذىب إلػػػو األميػػػر تحثػػػو كتدفعػػػو كتطالبػػػو أف ي،ػػػارؾ بمالػػػو كنلطػػػو كتسػػػتلز رجكلتػػػو 
 .كضميره أف يستيقظ ليقـك بتحرير أرض المسرل كاألنبيا  كلكنو يرجعيا لائبة

ا ينطبػػؽ بمػػو الحػػاؿ العربػػي اليػػـك فػػال نسػػمع سػػكل بيانػػات ،ػػجب كاسػػتنكار كالعديػػد مػػف ىػػذا مػػ
 ر ملمح ىذه القمـ بقمـالقمـ العربية التي بقدت مرة في بغداد كتارة في المغرب كألرل في بماف كيلكٌ 

يملػت طلؿ فمسطيني يرسؿ ليػذه القمػـ برقيػة يسػلر منيػا كمػف مكاقليػا المليبػة كمػف القػائميف بمييػا كال 
 :انتباىو إال لمعاف التيجاف كالنجـك التي تممع بمو ر كسيـ كلدكرىـ

                                                 

 .44صر بطيةال نزيؼ الذكرياتال يسم (1)

 .34صميس لطليال كطني معؾال ل (2)



  43 

 ل د    ت أ تها ال مـ
 ي  كـ طرتـ إلى يغداد قيؿ عاـ

 كقيمها طرتـ إلى الرياط
 كما    ت أ كـ طرتـ إلى عماف

 ككاف  اما كاف
 هافم ف كالك  ر ف كالمعم  ف كالم جٌ كقد رأ ت ع دها المصكٌ 

 (1) شعة التي تر مها ال جـك كالت جافعش ت مف ضراكة ا
 

ف لػـ تكػف جديػدة  ي،تكي األقلػو الكضػع البغػيض البػائس كمػا يقػكـ بػو العػدك مػف انتياكػات كا 
كيتػػػ لـ مػػػف المعانػػػاة كالقيػػػكد البغيضػػػة  الر اللػػػكر قػػػد تكػػػكف حتػػػو مػػػف قبػػػؿ مكسػػػوفيػػػي تعػػػكد إلػػػو غػػػاب

كاقػػؼ المترىمػػة كاالحتجاجػػات اللارغػػة رة بمػػو المكمتحٌسػػ الس بكػػؿ كح،ػػيةالملركضػػة كاالضػػطياد الممػػار 
 .معنو ليا ال مف قريب كال مف بعيدكاأللكات الجكفا  كالليحات كالتنديدات التي ال 

فقضػػية األقلػػو الجػػريح قضػػية لػػعبة يعػػاني منيػػا حيػػث يرسػػؿ بعػػيف دامعػػة كقمػػب حػػزيف إلػػو 
حتػو  الكال أذف تسػمعفػال بػيف تػرل  والىػذه األمػة كلػمم إلسالمية رسالة يتعجػب فييػا مػف بػكراألمة ا

فيؿ ىاف المسجد  الـ كثيرة قادرة بمو الجياد كالبذؿال بينما أمة اإلسالألبح ببيد العجؿ حراس المسجد
 :األقلو فال يث ر لو

 أر ؿ ا قصى كفي ع   ِ دمع
 ما دهى ا مة ال ع ف يها

 ، أك  رهؼ  مع؟ترصد ا حداث
 أعي د العجؿ حرا ي كفي
 أمة ا   ـ لإلقداـ ك ع؟

 ـ ترا ي ه ت في أع  هـأ
 ال دمي  فدل
 (2)؟كال فجعي فجع

 

                                                 

 .115صإنيا اللحكةال  محمكد ملمحال (1)

 .رسالة مف المسجد األقلو قليدة ببد الغني التميميال (2)
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إذ  الالمحػػراب بنػػدما حػػرؽ المسػػجد األقلػػوي ججػػو لييػػب المنبػػر ك  كرسػػالة األقلػػو تػػزداد لييبػػان 
بػي سػكل دال  مػف مػا  تطلػك كلكنو لـ يجػد ردا مػف العػالـ العر  الت لكبة جديدة إلو لكباتو الكثيرةأضيل
 :النيراف

 ب  اركتب ا قصى كفي المحرا
 ك مكؾ الم ير الرمز له ب كا تعار

 هذا كؿ ما في ك عكـ أك
 (1)أدالء تجميكف الماء ف ها كجرار؟

 
 

 فػي ليجػةو لػارمة تمتػزج بالحػدة يتسػا ؿ:ك  الالعرب كيعجػب أكثػر مػف جبػنيـكيتعجب مف كثرة 
غػػـ ىػػذا ر ف لػػبحت كالمػا  ك  ا  المسػػمميف إلػػو ىػذا الحػػدمػكلمػػاذا رللػػت د ؟لمػاذا ىػػـ كػػالعجيف يتقمبػكف

 :ىك ما  خسف بكر ال يلمح لم،رب
 ؟ثـ ماذا كلماذا

 ت عة أصفار تي ى أمة تمهك كتمعب
 ؟ رجاؿ مف عج ف  ت كلبأدمى  حف

 أـ ظهكر كمطا ا كؿ مف  رغب  ركب
  خر التار خ م ا

 دم ا  رخص كالماء كال كالماء  شرب
 إف تكف تعجب مف كثرت ا فالجيف أعجب

 (2)ر ثعمبقد  خ ؼ الذئب مف أ  ايِ مم ا
 

جاىػػػديف كتػػػ تي البػػػرا ة مػػػف الساسػػػة كالقػػػادة الػػػذيف أقػػػامكا برك،ػػػيـ بمػػػو حسػػػاب ال،ػػػيدا  كالم
 :ال كغضكا نظرىـ بما يحدث باألراضي المحتمةكيرفضكف الجياد كالمقاكمة

 يراءة مف كؿ حاكـ
 أك  ائب أك قائد

    ـ صرح مجده عمى

                                                 

 .رسالة مف المسجد األقلو قليدةببد الغني التميميال  (1)

 .قلة القدس قليدة ببد الغني التميميال (2)
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 دـ الشه د أك المجاهد
 ك معف الجهاد ك دعي ي  ِ

 (1)ض الي د لممفا د عرٌ 
 

 :ء مف ال  ـ كالتطي ع مع إ رائ ؿمكقؼ الشعرا -د 
ـ بسػػػػبب اللػػػػراع العربػػػػي فػػػػي العػػػػال تعتبػػػر منطقػػػػة ال،ػػػػرؽ األكسػػػػط مػػػػف أكثػػػػر المنػػػػاطؽ تػػػػكتران ن
إال أف تمػػػؾ  المنػػػذ بدايػػػة اللػػػراع فػػػي محاكلػػػة لحمػػػولػػػذا فقػػػد طرحػػػت م،ػػػاريع سػػػالـ ملتملػػػة  الاإلسػػػرائيمي

حتػو ن ال(2)نأطراؼ اللراع بمو طاكلة الملاكضات ب،ػكؿ مبا،ػر كبمنػيالملاكضات لـ تنجح في جمع 
كقػػد اسػػتجابت لػػو  اللػػراعإلػػو جمػػع أطػػراؼ ال (ـ حيػػث دبػػا جػػكرج بػػكش )الػػرئيس األمريكػػي1991سػػنة 

كيػػػؿ اللػػػراع مػػػف حكقػػػد ىػػػدفت لت البرسػػػبانياك،ػػػاركت فػػػي جمسػػػات مدريػػػد  األطػػػراؼ جميعيػػػا ألكؿ مػػػرة
 لتكػكف مػدلالن  ع إلو القضايا اللربية السيمة الحؿ بيػدؼ اسػتثمارىاالقضايا الجكىرية التي سببت اللرا

كمارسػػػت الكاليػػػات  السػػػالـ بػػػديال لقابػػػدة الحػػػربكالعمػػػؿ بمػػػو ت سػػػيس قابػػػدة ال اللحػػػؿ القضػػػايا الكبػػػرل
ضغكطا بمو العرب بينما مارست أقلو درجات اإلغرا  كاإلحراج مع الجانب اإلسرائيمي كقد نتج بف 

الػذم يػنص بمػو إقامػة حكػـ ذاتػي محػدكد للتػرة انتقاليػة تبمػغ لمػػس ن ال(3)نأكسػمكىػذه الملاكضػات اتلػاؽ 
لراع األبقد كىي كضػع كما اتلؽ بمو ت جيؿ بحث قضايا ال الات في الضلة كالقطاع لملمسطينييفسنك 

ني الػػذم ؿ الكيػػاف اللمسػػطيكالسػػيطرة بمػػو األرض كالمعػػابر كمسػػتقبؿ المسػػتكطنات ك،ػػكٌ  المدينػػة القػػدس
 .(4)نالحكـ الذاتيسي كؿ إليو 

 التجاه السػالـ فمػنيـ مػف رفػض بسػلريةتعبيرىـ بف رأييـ التملت ردكد اللعؿ لدل ال،عرا  في 
نػا مػف لػالؿ النمػاذج التػي كىػذا مػا سػيتبيف ل الكالبعض اآللر انتلض لػارلان  رةالالمرا كمنيـ مف انتابتو

بػؿ يػدبك  الـ كطي للحة القضيةقت دباة التسميفال،ابر التميمي يرفض مبدأ السالـ كيم الترد الحقاس
لو الث ر منتقما  إلو حرب حاسمة كىك في األبيات التالية يستنلر ىمة الجنكدال كيدبكىـ لعدـ التلاذؿ كا 

 :لديف اال كيككف المقا  في األقلو لللؿ اللتاـ

                                                 

 .149صببد الغني التميميال ديكاف برا ةال  (1)

ال 1997 بمػافال األردفال ال1ر جكاد الحمدال المدلؿ إلو القضية اللمسطينيةال مركز دراسػات ال،ػرؽ األكسػطال طتحري (2)
 .467ص

 .486صتحرير جكاد الحمدال المدلؿ إلو القضية اللمسطينيةال  (3)

 .87صتحرير جكاد الحمدال المدلؿ إلو القضية اللمسطينية  (4)
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 متى  ا أ ها الج ػدم  تطمؽ  ارؾ الحمما؟
 متى  ا أ ها الج دم  تركم لمصدكر ظما؟

 (1)في ا قصى لد ف اهلل م ت ما متى  م اؾ
 

لػكرة  الكيعتبر لميس أف السالـ الذم تتحدث بنو أمريكا ليس سػالما بػؿ ىػك ىزيمػة كانكسػار
كتسػػتتب األمػػكر  الكالسػػالـ الػػذم تبػػدؿ مػػف أجمػػو الػػدما  فتسػػترد الحقػػكؽ م،ػػكىة بنػػو كتنػػازؿ بػػف الحػػؽال

 : نو مسؾ اللتاـ يقكؿلتاـ األمر ككترجع األرض المغتلبة ألىميا في تي السالـ في 
 ل ت ال  ـ يمحمِ كيدمِ

 أ ت العظاـ
 أ ت ا ك ار الركح في
 ج د  حس ياال هزاـ

 اذهب    تظر ال  ـ اذهب
 ذاؾ الذم يالدـ تص عِ
  د الشعب الهماـ

 (2)ف جيء يعد التضح ات ك  ِ م ؾ الختاـ
 

كمػػا زالػػت األميػػات  الالػػت منلػػكبةأم سػالـ ىػػذا الػػذم يتحػػدثكف بنػػو بينمػػا ليػػاـ الالجئػيف مػػا ز 
بعػػد أف كانػػت  اللػػـ يبػػؽ ليػػا كألطلاليػػا معيػػؿ غيرىػػاكيرسػػـ ىنػػا ال،ػػابر لػػكرة األـ التػػي  اليػػثكمف أبنػػائيف

 :جع المحراب األسير إال بالمقاكمةأرضيا مثقمة بالسنابؿ كيرل أنو ال ير 
 لك ت  لكف عف ال  ـ تج يكـ تمؾ الخ اـ
   ج يكـ كجع ال  ايؿ تحت أمكاج الركاـ

 ج يكـ آهات أمي كهي تيحث عف طعاـ ت
  تج يكـ أـ ال رل يع ك ها جؼ الغماـ

 (3)ال ت  لك ي كا  لكا المحراب عف كجع الح اـ

                                                 

 .متو تغضب قليدة ببد الغني التميميال (1)

 .84صلميس لطليال كطني معيال  (2)

 .81صسمير بطيةال نزيؼ الذكرياتال  (3)
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كيتعجػػب ملمػػح بػػف  المغتلػػبة كال تعيػػد الطيػػر إلػػو أرض المسػػرل إف السياسػػة ال تحػػرر بػػالدان 
فيقػػػرر  كبيػػػنيـ الجسػػػكر ينيػػػاالقيػػػد فػػػي أبنػػػاؽ أبنائيػػػا كب يحػػػزلػػػذم يػػػدبكف بينمػػػا األمػػػة مقيػػػكرة السػػػالـ ا
 :ال،ابر

 إف ال  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال تحػػػػػػػػػػػػػػػػػرر ذرة
 كا  ػػػػػػػػػا يمك اهػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػري ا  ػػػػػػػػػمها
 أ ػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػ ـ كأمتػػػػػػػػي م هػػػػػػػػكرة
 أ ػػػػػػػف ال ػػػػػػػ ـ ككػػػػػػػؿ  ػػػػػػػـك جثػػػػػػػة

 

 

 فػػػػالترب مػػػػف  ػػػػكب الػػػػدماء طهػػػػكر
 فا ػػػ ؿ تجيػػػؾ عػػػف ال ػػػ ـ ج ػػػكر
 لم  ػػػػػد فػػػػػي ع ػػػػػؽ الكػػػػػر ـ صػػػػػر ر
 (1)تهػػػػػكم ه ػػػػػػاؾ كصػػػػػػرخة كأ ػػػػػػ ر

 

 

دكلػة ال  ال كمعابرىا كقدسػيا كلة مستقمة ليا سيادتيا الكاممة بمو أرضياالفالسالـ ال ي تي إال بد
 إال بالجيػاد كتحريػر األرض مػف المغتلػب بالسػالح ذلؾ كال يت تو ال باألسر كسلؾ الدما  تكتكم يكميان 

أمػا ىػذه  اليا ال،ابر كيعتبر الحؿ في الجيػادكقبكؿ السالـ ظمـ كبار بمو األمة اإلسالمية لذلؾ يرفض
فػػي البمػػداف العربيػػة كيلػػكغ  كؿ فيػػي تلاىػػات تطػػرح فػػي مػػزادات الػػذؿ كاليػػكاف التػػي تقػػاـ كػػؿ يػػكـالحمػػ

 ال،ابر ىذا المعنو بقرؼ كمرارة:
 ارحمك ا مف تفاهات حمكؿ في المزاد
 كدركس في م اؽ الذؿ ت رأ كتعاد

 كالرضي يالعار عار ،ما رض  ا، ف يكؿ الظمـ ظمـ
 ل  د ؿ الجهاد قد  ذر ا دم ا ز تان 

 فكؽ صهكات الج اد حم ا   تي عز زان 
 (2)إلى أرض الم عاد ا كفاف محمكالن  ل س في
 :ي الكتاب كال في السنةكيرفض ال،ابر أم حؿ ال يكجد ف

 ثـ ك َّ  ألؼ ك َّ 
 (3) رضاه ح ن  كؿ حؿ ل س في ال رآف كال  ة ال

                                                 

 .12صال بمو الحجر اللمسطيني محمكد ملمحال نقكش إسالمية (1)

 .قلة القدس قليدة ببد الغني التميميال (2)

 .قلة القدس قليدة ببد الغني التميميال (3)



  48 

 

 :أطفاؿ الحجارة -ق 
ـ بسػػػػبب الضػػػػغكط االقتلػػػػادية 1987تلجػػػػرت االنتلاضػػػػة األكلػػػػو مػػػػف األرض المحتمػػػػة سػػػػنة ن

ىػػا لمسياسػػة اإلسػػرائيمية المتبعػػة كالسياسػػية كاالجتمابيػػة التػػي بػػانو منيػػا السػػكاف اللمسػػطينيكف التػػي مردٌ 
 التلاضػة إلػو جميػع أنحػا  الضػلة كغػزةمف قبؿ الحككمات اإلسرائيمية المتعاقبة اتجاىيـ امتدت ىذه االن

اإلضػػػرابات التجاريػػػة كالمكاجيػػػات ال،ػػػعبية كالزجاجػػػات مػػػف المظػػػاىرات الكبيػػػرة ك  تميػػػزت ب ،ػػػكاؿ بػػػد ان 
 .(1)نالحارقة

أىـ ما تميزت بو ىذه االنتلاضة ب ف السالح الذم استلدـ فييػا ىػك الحجػارة كىػك مػا ا،ػتيرت ن
تعرضػت  اىقيفالف العنلػر المقػاـك األ،ػير كػاف األطلػاؿ كالمػر أك  (بو ىذه االنتلاضة )انتلاضػة الحجػارة

تعػػػرض ليػػػا القضػػػية اللمسػػػطينية كارتاحػػػت ترات العديػػػدة التػػػي لمػػػ امرة مػػػف المػػػ ام االنتلاضػػػة اللمسػػػطينية
 إسػػرائيؿ مػػف لػػكالت أبطػػاؿ الحجػػارة كاسػػتطابت إبػػراـ اتلاقيػػات النسػػحابات جزئيػػة مػػف الضػػلة الغربيػػة

مقابؿ قياـ السمطة اللمسطينية برباية أمف إسرائيؿ كابتقػاؿ أبطػاؿ المقاكمػة كملػادرة  كمف قطاع غزةال 
 .(2)نحيـ كتكميـ أفكاىيـ مما جعؿ بنياميف نتنياىك يب،ر اإلسرائيمييف ألكؿ مرة باألمف كاالستقرارسال

إف مػػا يثيػػر العجػػب فػػي معركػػة الحجػػارة ىػػذه أف الطلػػؿ اللػػغير يقػػؼ بلػػدر بػػار كبػػـز ثػػائر 
 دكف أف يػرمش لػوف بالسػالح ك جيركبػو جنػكد مػدجٌ  لػييكنيان  كىدؼ معيف ىك أف يضػرب دبابػة أك جيبػان 

نابضػػػة لمعػػػالـ  مػػػف لػػكر البطكلػػػةال لقػػد قػػػدـ ىػػػ ال  األطلػػػاؿ لمعػػالـ لػػػكرة لػػػادقة الجلػػف أك ييتػػػز قمبػػػو
 المتياكف حتو ضرب فييـ المثؿ كقيمت فييـ األ،عار.

لػػرج ىػػ ال  األطلػػاؿ مػػف الليػػاـ بعػػد أف ظػػف الييػػكد أف النػػاس قػػد اسػػتكانت فػػي بيكتيػػا الجديػػدة 
بعػػد جيػػؿ سػػتثبت  قضػػية لػػـ تػػدفف كأف األجيػػاؿ المتعاقبػػة جػػيالن لي كػػدكا لمييػػكد كلمعػػالـ أجمػػع بمػػو أف ال

 :بمو الكفا  ليذه األرض كمقدساتيا أنيا قادرة ـ أجمعللمعا
 مػػػػػف الخ ػػػػػاـ خػػػػػرجتـ تعزفػػػػػكف ل ػػػػػا
 ظ ػػػػػػػكا يػػػػػػػ  كـ مػػػػػػػكتى يػػػػػػػ  حفػػػػػػػر
 مةكقػػػػػػػػد رم ػػػػػػػػتـ ي حجػػػػػػػػار م ػػػػػػػػكٌ 

 

 
 المحػػػػف كالػػػػكتر لحػػػػف الكفػػػػاء فجػػػػفٌ 

 كهػػػػػػػػالهـ أ هػػػػػػػػا تػػػػػػػػدعكهـ الحفػػػػػػػػر
 (3)ت يهػػػا  ػػػ رعمػػػى رؤك ػػػهـ أل ػػػ

 

                                                 

 فمسػػػػطيفال ال1ن،ػػػػكرات بيػػػػت المقػػػػدسال طال م1993-1967محمػػػػد ر،ػػػػيد بنػػػػابال االسػػػػتيطاف الييػػػػكدم فػػػػي القػػػػدس  (1)
 .166-165ال ص2441

ال 1999 ال القػػػػاىرةال ملػػػػرال1ال طلػػػػبرم أحمػػػػد اللػػػػبرمال مكاجيػػػػات ال،ػػػػرؽ األكسػػػػطال دار الب،ػػػػير لمثقافػػػػة كالعمػػػػـك (2)
 .149ص
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ف لػػػـ تكػػػف  تغنػػػو ال،ػػػعرا  بيػػػ ال  األبطػػػاؿ كبطػػػكالتيـ التػػػي أثبتػػػت جػػػدارتيا أمػػػاـ العػػػالـ كمػػػو كا 
حيػث كقػؼ  البطػاؿكلكف ىذا ال يقمؿ مف قدر ى ال  األ اللمرجكة فقد تملضت بف اتلاؽ أكسمكنتيجتيا ا

 :يقكؿ ملمح ال،ابر فابتبره معجزة لقد سمب ىذا الطلؿ قمب كبقؿ الحجرىـ مقابؿ الر،اش
 مػػػػػاذا أقػػػػػكؿ كهػػػػػذا الطفػػػػػؿ معجػػػػػزة
 كك ػػػػؼ  ػػػػت ف فػػػػف المػػػػكت م تشػػػػ ان 
 كك ػػػؼ  ػػػركض خمػػػؼ الج ػػػد م طم ػػػان 

 

 
 كأ ػػػػػػػكاران  فك ػػػػػػػؼ    ػػػػػػػؼ أيراجػػػػػػػان 
 كأفكػػػػػػػػاران  ك  ػػػػػػػػرأ المػػػػػػػػكت أ ػػػػػػػػمكيان 

صػػػػػػػراران  ر إ ما ػػػػػػػان كقػػػػػػػد تفٌجػػػػػػػ  (1) كا 
 

 

كتك،ػؼ  الكتعسػلو متػركم لمعػالـ ظمػـ الييػكدب ف دما ه النازفة  كالطلؿ اللمسطيني المقاـك أثبت
كلكػػف يبػػدك أف ىػػذا الحجػػر  البمػػو طلػػؿ لػػغير يحمػػؿ حجػػران  مػػؽ رلالػػان لمعػػالـ ضػػعلو الػػذم يجعمػػو يط

 :يعني المكت في نظره
 لـ  زؿ دمي  ركم ل ـك الركع ع فؾ
 لـ  زؿ دمعي  ركم ل ككف الم ؿ خكفؾ
 حجرم  كشؼ لمعالـ  ا مغركر ضعفؾ

 (2)يدمي أ ك ت رعب المكت جكفؾ
ككػػ ف مالمحػػو قػػد قػػدت مػػف  طلػػؿ اللحجػػارة الػػذم لػػنع التػػاريخ ب ناممػػور بطلػػؿ اكيللػػر ال،ػػاب

لػػرارهاللػػلر مػػف قػػكة بزيمتػػو  لقػػد ألػػبح ليػػذا الحجػػر قيمػػة بنػػدما تػػكلو ،ػػ نو طلػػؿ فمسػػطيف فيػػز  الكا 
 :كتراجع المدفع أمامو بضعؼ كتلاذؿأركاف الكرل 

 مػػػف قػػػاؿ إف ي ػػػاف الطفػػػؿ  ػػػا كط ػػػي
 مػػػػف قػػػػاؿ إف خطػػػػا ا طفػػػػاؿ مرعيػػػػة

 ؿ مػػف الصػػخر قػػد قػػدت م محػػِج ػػ
 ج ػػػػػػػؿ تػػػػػػػ لؽ فػػػػػػػي آفاقػػػػػػػِ حجػػػػػػػر
 فػػػػػ  المػػػػػدافع أجػػػػػدت فػػػػػي قػػػػػذائفها

 

 

  كمػػػػػػا  ػػػػػػتممس تار خػػػػػػا ف  فجػػػػػػر
 كا  ػػػػػػِ مػػػػػػف خطػػػػػػاهـ  يػػػػػػدأ ال ػػػػػػفر
 كمػػػػف رمػػػػاد الشػػػػظا ا أكرؽ الشػػػػجر
 أ ػػػػتغفر اهلل يػػػػؿ هػػػػز الػػػػكرل حجػػػػر
 (3)كال ال ػػػذائؼ قػػػد أ ػػػرل يهػػػا خيػػػر

 

 

                                                 

 .53صال بمو الحجر اللمسطيني محمكد ملمحال نقكش إسالمية (1)

 .رسالة مف المسجد األقلو قليدة ببد الغني التميميال (2)
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لللر في ثباتو كتلميمو كيعجب مف ارتبػاط ىػذا كجعمو كا كتغنو ال،ابر بالطلؿ اللمسطيني
 :الطلؿ بيذا الحجر حتو ك ف الطلؿ قد كلد كفي كلو ىذا الحجر

  ا طفؿ فم ط ف
 ف صخر ش تمكفؾ 

 لـ تعرؼ ما مع ى الم ف
 أكلدت كهذا الحجر الجامد

 (1)في كف ؾ دف ف
 

بػػؿ انتلاضػػة كػػاف فمػػـ يعػػرؼ مػػف ق المػػو بػػرا ة التػػراع الطلػػؿ اللمسػػطينيلقػػد نػػاؿ ىػػذا الحجػػر ب
كأرغميػػا بمػػو  ييكديػػةللقػػد ىػػز ىػػذا الحجػػر كيػػاف الدكلػػة ا الكلكػػف الحاجػػة أـ االلتػػراع ا الحجػػرالسػػالحي

 :االستجابة لمطالبو
 هذا الحجر

 ص اعة ا رض الطهكر إ ِ
 يراءة اختراع طفم ا ا غر
 م  رة مف الصراع كالعير
 هذا الذم أخجؿ كؿ مدفع

 كهز كؿ مؤتمر
 شكاظ  ار حارؽ

 (2)لظاه مف   ر قده
 

 :ال جف في شعر الم فى -ك 
فمنػػذ  السػػيا الييػػكد تجػػاه المػػكاطنيف العػػزؿالسػػجف إحػػدل الممارسػػات القمعيػػة التػػي مارسػػيا كيمار 
حباطوبد  االحتالؿ امتلت سجكف المحتميف ب الؼ األسرل ككسيم ال كلكػف ة لقير النضاؿ اللمسطيني كا 

يمانػػان  بػػف المقاكمػػة بػػؿ ازداد إلػػراران  ال،ػػعب للمسػػطيني المثػػابر لػػـ تثنػػو ىػػذه الممارسػػات بمػػو قضػػيتو  كا 
 .العادلة

                                                 

 .56صببد الغني التميميال ديكاف برا ةال  (1)

 مكقع المكسكبة العممية لم،عر: برا ة التراعال قليدة ببد الغني التميميال (2)
 /www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=74348. 
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لتجربػػة با،ػػكا ا ر يػػتيـ ليػػا فال،ػػعرا  الػػذيف كقضػػية السػػجف ،ػػغمت بػػاؿ ال،ػػعرا  كلكػػف تباينػػت
مػػػف ملػػػردات كتراكيػػػب لالػػػة بالسػػػجف بلػػػلتيا  البلػػػكر ىػػػذه التجربػػػة أ،ػػػعارىـ غنيػػػة جػػػا ت النلسػػػيا

ت تجربػػة فكانػػمػػا ال،ػػعرا  الػػذيف لػػـ يلكضػػكا ىػػذه الكأ اللسػػجفغمسػػة بمػػرارة االبتقػػاؿ كطعػػـ االلالػػة الم
 .فتكممكا ب،كؿ كاقعي بف تجربة السجف بمو ألسنة المساجيف الب،كؿ باـ ر يتيـ ليا

بػػدـ لكضػػيـ ليػػذه التجربػػة القاسػػية فمػػـ  ية ،ػػعر السػػجف بنػػد ىػػ ال  ال،ػػعرا  ىػػأحسػػب أف قمػػ
جينة أك بنػد التعبيػر بػف ممارسػات بؿ جا  بنػد الحػديث بػف ،للػية سػ بنو ب،كؿ ،للي كايتحدث

 .الييكد اإلجرامية كمنو السجف
كلكنػػو رغػػـ ىػػذا السػػجف لػػـ ييتػػز كلػػـ  المػػد ياسػػيف المقعػػد مػػف سػػجف المعتػػديفحألػػـ يلمػػت ال،ػػيخ 

كا قػػد حبسػػكا فػػرف كػػان الليػػـ إلػػو األبػػد ك  ىػػذا ال،ػػيخ سػػجنان ييػػف بػػؿ ازداد لػػرامة كلػػالبة كقػػد كػػاف ىػػد
 بميو ،باب حركتو المجاىدة يستنيركف بيدييا يقكؿ ال،ابر:يسير  الجسد فرف فكره منيجه 

 الش خ في  ك اتِ يحر تهدر يالغضب
 كط كس جيهتِ عكالـ ت ت  ر يها الشهب

 حر أيى لـ تحد ...ف حي كا الج دا  حر ك 
 (1)ا هـ  ا ش خ أ ت ي كر كجهؾ لأليد جٌ 

 

فلػػي ر يتػػو  األرؽالسػػجف خلػػر مػػف القمػػؽ كالربػػب ك  اف فػػيثبػػات ال،ػػيخ فػػي سػػجنو أسػػكف السػػجٌ 
 :الحنظؿ كفي الدجو القيح كاللديد بكفيتجرٌ  لباحان 

  ػػػػػا أ هػػػػػا ال مػػػػػر الػػػػػذم فػػػػػي ل م ػػػػػا
 قػػػػػالكا حػػػػػكاؾ الظمػػػػػـ فػػػػػي قضػػػػػيا ِ
 تػػػػػػاهلل مػػػػػػا ك ػػػػػػت ال ػػػػػػج ف كا  مػػػػػػا
 أرقتػػػػػػػِ فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ  ػػػػػػػيض عشػػػػػػػتِ
 جػػػػػرعتهـ فػػػػػي كػػػػػؿ صػػػػػيح حػػػػػ ظ 

 

 

  ثػػػػر الضػػػػ اء عمػػػػى الػػػػكرل ح ك ػػػػا
 كذرفػػػػػػػػػت حممػػػػػػػػػؾ دمعػػػػػػػػػة كأ   ػػػػػػػػػا

 ثيػػػػػػػات  ػػػػػػػجك اأ ػػػػػػػك تهـ ع ػػػػػػػد ال
 ك ػػػػػػػميتهـ ط ػػػػػػػب ا مػػػػػػػاف قرك ػػػػػػػا
 (2)ك ػػػػػ  تهـ ع ػػػػػد الػػػػػدجى غ ػػػػػم  ا

 

 

                                                 

 .85صمريـ العمكرلال إلو غرب القمبال  (1)
 .84صسمير لطليال نزيؼ الذكرياتال  (2)
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لػػت القضػػباف كالسػػجف يتحػػكؿ مػػف كسػػيمة لمقيػػر كالتعػػذيب إلػػو كسػػائؿ لملػػمكد كالمكاجيػػة فتحكٌ 
 :ف ألبحت محاريب لممساجيف الملميفكالزنازي رماحان 

 دع  ا  خير ا كطاف عف عشؽ المحي  ا
 في أ اد  ا عف ال ضياف قد صارت رماحان 

 محار ب المصم  ا عف الجدراف قد صارت
 فإف عش ا كما ك ا كؤكس العز فا    ا

ف مت ا عمى عهدو   (1)فيا حضاف ضم  ا كا 
 

فقػػد كابػػد األطلػػاؿ اال،ػػتياؽ كالحنػػيف إلػػو األب  الفمسػػطيف نلػػيب مػػف المعانػػاة كاأللػػـكألطلػػاؿ 
الطلػؿ لػكرة  كنػو يلتلػي كيقتػرف بػكبيل،ػكؽ كلة امػف ،ػدٌ  طلػؿلمحتو أف طيؼ األب يترا ل  الاألسير

 :نة بلميط مف الحبر كالدمع كالكجعالسجف كالقضباف فلي كراسة الرسـ ترسـ الطلمة القضباف ممكٌ 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ي كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع ٌ ألك 
 كف هػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػكعتي الكيػػػػػػػػػػػػػػػػرل

 عػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽ ط فػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الحػػػػػػػػػػػػػػػػا يأ
 أقمػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػدل ع  ػػػػػػػػػػػي
 فمػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػادـ  ػػػػػػػػػػػػػػ تي

 

 

 عػػػػػػػػػػػػػػػف ال ضػػػػػػػػػػػػػػػياف كا  ػػػػػػػػػػػػػػػػر
 الحيػػػػػػػػػػػػػػػػرمػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػدمعات ك 

 عػػػػػػػػػػػػػػػػػف اآلهػػػػػػػػػػػػػػػػػات كال هػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  ختفػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كقميػػػػػػػػػػػػػػػػػي  هجػػػػػػػػػػػػػػػػػر ال كمػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 (2) ع ػػػػػػػػػػػػػػد لركحػػػػػػػػػػػػػػي الي ػػػػػػػػػػػػػػمة

 

 

ت،ػػكك إلػػو ألتيػػا العربيػػة مػػا ألػػابيا كألػػاب  الـكىػػذه فمسػػطينية تعػػاني مػػف قيػػر الييػػكد كظمميػػ
ؾ ضػمير ىػ ال  اف دكف أف يتحرٌ زكجيا كابنيا مف ىجمة السجٌ  جفمـ ين الأىميا مف نكبات بسبب المحتؿ

 مة كك ف ما يجرم ال يستحؽ التلكير أك إبادة النظر:القت
 أختػػػػػػػػاه ي تػػػػػػػػي هػػػػػػػػدمكه كطفمتػػػػػػػػي
 زكجػػػػػػي كطفمػػػػػػي ع ػػػػػػكة  ػػػػػػاقكهما
 كمضػػى الج ػػاة كهػػـ كحػػكش جػػردت
 ككػػػػػػػ ف مػػػػػػػا  جػػػػػػػرم ح  ػػػػػػػر تافػػػػػػػِ

 

 

 طع ػػػػػػػكا يراءتهػػػػػػػا يخ جػػػػػػػر غػػػػػػػادر
 لز ػػػػػػػػػػػازف محرك ػػػػػػػػػػػة كع ػػػػػػػػػػػاكر
 مػػػف  ػػػيض إح ػػػاس ككخػػػز ضػػػمائر
 (3)لح ػػػػػػارة المػػػػػػذيكح ع ػػػػػػد الجػػػػػػازر
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يلػػػرؽ ىػػػذه  كلكػػػف السػػػجف الالعيػػػد مكسػػػـ المقػػػا  كاالجتمابػػػات بػػػيف األىػػػالي كاأللػػػحاب كيػػػ تي
الجػػراح كالػػذكريات الحػػارة تضػػعلو األنػػات ك  ىػػزيالن  المقػػا ات كال يكػػاد يحػػس المسػػاجيف بالعيػػد فيػػ تي باىتػػان 

 :كاللراؽ
 اه مر الع د في الز زاف  م ى مف تم ٌ 
 ف يهتِ ظ ـ ال جف كالج د كاآله

 (1)ف كهاه ي ج د ا يي لظىن كجرح هاج ف
 

فيلػرج المسػجكف ثابػت الجنػاف كاثػؽ اللطػو فػرغـ  الالسجف ال يقضػي بمػو الػنلس األبيػة كلكف
ف مثؿ لكمعة يعبد ا فييا كميما طػاؿ السػجف فػرف لػو يلقد كانت الزناز  الالتعذيب ال يزداد إال لمكدان 

 :نياية
 عاد الذم في ظ ـ ال جف ما ارتعدت

 ؿ  جا ِ ارتعداي م ِ الفرائص،
 عاد الذم ذاؽ ألكاف العذاب فمـ

 تزده إال صمكدان 
 كؿ الز از ف كا ت مثؿ صكمعة
 لِ،كف ها لغ ر اهلل ما  جدا
 عاد ا   ر كآالؼ  تتيعِ

 ك حف في ا  ر
 (2)ال    ى ل ا أحدان 

                                                 

 .33صمريـ العمكرمال إلو غرب القمبال  (1)

 .34صلميس لطليال كطني معيال  (2)



  54 

 

 :ال خر ةك  مة  -ز 
فال،ػابر  ؛القائمػة السلرية مف األغػراض التػي طرحيػا ال،ػعرا  لمسػلرية مػف األكضػاع المزريػة

فقد الحظ حسػب  اليسقط بمييا رأيو في اللكر العربيىنا يسلر مف العقكؿ العربية فيستدبي الجمجمة ل
فال بقؿ كال ذكا   لمجريات األمكر أنيا ال تتككف إال مف طيف كما  ال ي بو برأييا أحد استجابتيا البميدة
 يقكؿ ال،ابر:

 م ك  ة جمجمتي
 ال   يِ المكتى يها

 ا ح اءكال 
 لك أ ها كا ت كتكرمكف

 مرة حذاء
 مف جمد أمر كا

 كمف يعض جمكد الف راء
 ما ي ف قك  ف )جمكد الكيراء(

 لياس ط  ها الح  ر
 الزعماء

 كلك ها قد خا ها الذكاء
 كم حة قم مة مف ا ياء

 ف د قضت ح اة ترقد في ارتخاء
 (1)مف فكؽ جثة ع صرها ط ف كماء

 

فيتمبسػػكف فػػي ثػػكب حربػػا   اللحػػاؿ أك االضػػطرارلػػة بنػػدىـ بضػػيؽ ار العمػػال  أسػػباب العمايبػػرٌ 
فلػػي قلػػيدة أبػػك رغػػاؿ يسػػتدبي ال،ػػابر ىػػذه ال،للػػية المنبػػكذة فػػي  تتمػػكف حتػػو تلػػؿ إلػػو غرضػػياال

كأبػػك رغػػاؿ رمػػز  الكيمبسػػيـ لبػػاس أبػػك رغػػاؿ يػػا كػػؿ خرا ه تجػػاه اللكنػػة كالعمػػال تػػاريخ العػػرب ليسػػقط بمي
 فظػؿٌ ىدمياال حيث قاـ بمسابدة أبرىة في الكلكؿ إلو الكعبة مف أجؿ  ؛لالزدرا  كالسلرية بند العرب

 ال يقرر ال،ابر:لمليانة تاريليان  رمزان 
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 لج ش االحت ؿ قد عاش جا ك ان 
 كمذ أتى إلى الح اة  ح ف الم اؿ
 في جمد حرياء كفي ع  ي غزاؿ

 هذا الذم  هتؼ لمدجاؿ
 مذ كاف خائ ان 
   كد لم تاؿ

 ؿكاختمفت في ش  ِ ا قكا
 كاختمفت في ش  ِ ا  ذاؿ
 ف ائؿ   كؿ في  ماجة

 هذا ح ؿ
 كقائؿ   كؿ مضطر

 (1)ل طعـ الع اؿ
 

تػ تي ف الالمريرة فعف طريؽ الملارقػة مػا بػيف حيػاة الالجػك المنكػكب كالحػاكـ العربػي أما السلرية
ة التي يعي،ػيا يسرد الحياة المر  بينما التي تسلر مف الحاكـ العربي الذم يعيش حياة مرفية نلكنقليدة 
 :لتبيف اللارؽ بيف الحياتيف الالجك

 لك كاف   دم   اـ مثمما   اـ
 لك كاف   كؿ ال د د مثم ا
 ك شرب الصد د مثم ا

 ك  زؼ اآلالـ
  طارد الم مة مف ه ا كمف ه اؾ

 لك مرة   اـ فكؽ هذه الحش ة ا شكاؾ
  درؾ الفارؽ ي ف ل مت ف
 (2)كأدرؾ الهالؾ ي ف زفت ف
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مػػف السػػلرية الجارحػػة الالئمػػة التػػي تػػدكر حػػكؿ قضػػية القػػدس كالتلػػريط فػػي المسػػجد  كنػػكع خلػػر
كيجمػػػؿ ال،ػػػابر فػػػي ىػػػذا  الية أك التلػػػاذ القػػػرارات الجػػػادةلممسػػػئكل فالحكػػػاـ العػػػرب ليسػػػكا أىػػػال األقلػػػوال

بػػؿ  النيايػة األمػر إلػػو ال ،ػي كيسػػلر مػف قػػراراتيـ التػي تػ دم فػػي  اللبػر اللتػاكل اللػػادرة مػف الحكػاـ
 :التنازؿ كالضياعإلو 

 فتكل مف اجتهاد خ رة اليشر
  صكصها كما  مي:

 خ ا ة ال دس قضاء كقدر 3
 مف أ كر ا  ماف يال ضا كفر 3
  عاقب الم كر يالعمى أك العكر 1

 تطكل قض ة الجهاد كمها 4
 ك م ع التم  ز ف ها كال ظر

  عاقب ال ا كف كؿ  اشر 5
 كتحرؽ الج كد ما  شر

 ل ا ِ مف  ذكر ال دس عمى 6
 فركحِ كمالِ هدر

 ال دس لألد اف كمها 7
 كتع د ا د اف ف ها مؤتمر

 ك حـر الجهاد يال  ح كمِ 8
 (1)يالحجر يالصارخ، ال تؿ يالتفج ر،
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 :كرمز لمم اكمة حماس -ح 
مػف )حركػة المقاكمػة اإلسػالمية( أبمنػت  ألذت اسميا التلػاران  الكىي حركة جيادية فمسطينية 

 .كاجتمابي ثقافيال دينيال بن،اط جيادمالكتقـك  ال1987بف نلسيا 
 :نجازاتياره الحركة المجاىدة كفلركا بيا كبف فكر ىذك تبنو ال،عرا  اإلسالمي

 ت هػػي حمػػاس يثػػكب عػػزؾ كاشػػمخي
 دكمػػػػػا عمػػػػػى عهػػػػػد الكفػػػػػاء تحػػػػػيكـ
 إ ػػػػا   شػػػػ ا فػػػػي الصػػػػدكر حما ػػػػ ا
 ت هػػػػي حمػػػػػاس ف  ػػػػػت غػػػػػرة فجر ػػػػػا

 

 

 كحمػػػػػػػت يالشػػػػػػػ خ الجم ػػػػػػػؿ ع ك ػػػػػػػان 
  ػػػػػػػاء ره  ػػػػػػػان كال مػػػػػػػب أضػػػػػػػحى يالم

 ل كػػػػػكف فػػػػػي صػػػػػدر العػػػػػدا  ػػػػػك  ان 
 (1)كخ ػػػػػػػكؿ  صػػػػػػػرؾ لمفػػػػػػػدا ت ت  ػػػػػػػا

 

 

 ال،بابيا بمػو المضػي فػي درب الجيػاد كيقترف اسـ حماس باسـ ،يليا الجميؿ الياسيف فيبايعو
ىذا ال،يخ الجميؿ المقعد الذم قير المحتؿ كىك ال يستطيع النيكض بمو رجميوال فكاف معجزة تلملػكا 

ـ يثنيػػا بطػػش ىػػـ يسػػتمدكف الكفػػا  مػػف تعاليميػػا التػػي لػػفتتػػو إلػػو أ،ػػال  مبعثػػرةال ك  منيػػا بقلػػلو بلػػاركخ
 لمعز كالللار: فكانت كتائبه  الالعدك أك ظمـ القريب

 شػػػ خ الجهػػػاد عمػػػػى خطػػػاؾ  جاهػػػػد
 أيػػػػدا حمػػػػاس عمػػػػى الكفػػػػاء م  مػػػػة
 لػػػػػػـ  ث هػػػػػػا يطػػػػػػش العػػػػػػدك كيغ ػػػػػػِ
 لػػػػػـ  ث هػػػػػا ظمػػػػػـ ال ر ػػػػػب كضػػػػػعفِ
 تمػػػػؾ الكتائػػػػب فػػػػي صػػػػفكؼ  ظمػػػػت

 

 

  عػػػػػة كعمػػػػػى المضػػػػػي  عاهػػػػػدلػػػػػؾ ي
 لػػػػػػـ تحػػػػػػف ف هػػػػػػا را ػػػػػػة أك  ػػػػػػاعد
 أك خػػػػػػػػػػائؼ متخػػػػػػػػػػاذؿ أك قاعػػػػػػػػػػد
 أك مرجػػػػػػػػػؼ لممجػػػػػػػػػرم ف م ػػػػػػػػػا د
 (2)كعمػػػػى الم ػػػػكف صػػػػفكفها تتكافػػػػد

 

 

 

 و أرض فمسػػػطيف فيػػػػي فجػػػر اللػػػالص سػػػػبيميايسػػػتنلر ال،ػػػابر حمػػػاس الحركػػػػة المقاكمػػػة بمػػػ
يف بػػػػف القضػػػػية الغػػػػارقيف فػػػػي أمػػػػكرىـ كأال تبػػػػالي بالمتنػػػػازل الكيطالبيػػػػا باالسػػػػتمرار بالمقاكمػػػػةدال الجيػػػػا

 كيرل أف النلر ال يت تو إال بالمزيد مف ال،يدا : الاللالة
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 شػػػدم حمػػػاس ف  ػػػت فجػػػر خ صػػػ ا
 شػػػػػػدم كال تصػػػػػػغي إلػػػػػػى أكهام ػػػػػػا
 ال صػػػػر فػػػػي ثغػػػػر الشػػػػه د قصػػػػ دة

 

 
 أ ػػػػػت الميػػػػػاب كمػػػػػا عػػػػػداؾ قشػػػػػكر
 كدعػػػػػػي كػػػػػػؤكس المتػػػػػػرف ف تػػػػػػدكر
 (1)فػػػػػي لح هػػػػػا قػػػػػد أكرؽ التحر ػػػػػر

 

 

 :صى ع د شعراء الم فىال دس كا ق -ط 
لـ تحظى مدينة مػف المػدف فػي التػاريخ العربػي بمػا حظيػت بػو مدينػة القػدس مػف اىتمػاـ سياسػي ن

يتكجو إلييػا أكثػر - اللعيد الديني كذلؾ نظران لمكانة المدينة المقدسة بمو .كاستراتيجي كتاريلي كأدبي
 .(2)نكالحضارم كالثقافي كالتاريلي -مف ثمث سكاف المعمكرة

لمػا تعانيػو مػف  في القليدة الحديثػة يتػردد بمػو ألسػنة ال،ػعرا  نظػران  لبحت القدس مكضكبان أن
يسػتميـ األمػاكف  الكتاريليػان  دينيػان  فمسػطينيان  كرمػزان  ،ػعريان  لقد ألبحت مكضػكبان  أغالؿ كقيكد ترسؼ بياال

 .(3)نة اللمسطيني في مدينتو كمقدساتياالمقدسة التاريلية لي كد بمو أحقي
و ليػػاال كمػػنيـ مػػف مػػنيـ مػػف اقتلػػر بمػػو تلػػكير حٌبػػف عرا  إلػػو القػػدسكتػػت نظػػرة ال،ػػلقػػد تلا 

ألىػػػؿ ىػػػذه المدينػػػة  كاللػػػمكد الػػػكطنيال فيمػػػا لػػػكر بعػػػض ال،ػػػعرا  النضػػػاؿ رلػػػد محػػػاكالت تيكيػػػدىا
مػنيـ مػف ك كالبعض تحدث بف المجازر كاليدـ الذم يقكـ بو اللػياينة بمػو أرضػيا المقدسػةال ال الباسمة
 .ؿ ي سان أك تلا الن بف المستقبتحدث 

ال كي،ػيد بػ ف أىميػا قػد فػدكىا يتغنػو سػمير بطيػة بالقػدس فيللػر بيػا كبلػمكدىا أمػاـ الحلػار
 :ب ركاحيـال كبيذه األركاح الغالية التي تقدـ تبقو كتدـك بمو مر السنيف
 لم دس تشتعؿ ال صائد يالفدا مجدا ك ار

 كال تف ى يآالـ الحصار ،ال الجرح  تعيها
 اـ  ا كجِ المكاـر كالفخار ا غضية ال  

 ذا صه ؿ كتائب ا مجاد   رم في الد اره
 (4)أم ى  غ ي لألحية عف تياش ر ال هار
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كقػػاؿ التميمػػي فػػي القػػدس ،ػػعرا غاضػػبا كأكػػد بمػػو أحقيػػة المسػػمميف فييػػا مػػف لػػالؿ اسػػتدبا  
يػذا بمػر الػذم فتحيػا ف الفي تاريخ ىذه المدينة المقدسػة التاريخ ب،للياتو اإلسالمية التي أحدثت فارقان 

كلػالح الػديف األيػكبي الػذم حررىػا مػف رز  االحػتالؿ اللػميبي كىػي حتػو اآلف  كأدلؿ إلييا اإلسالـال
 :لامدة مرابطة

 هذه ال دسي مز جه مف صمكد كمرارة

 لي ع أك إعارةٍ  لـ تكف  كمان 
 )هي لألمة )م زاف الحرارةٍ 

  اطؽ التار خ في أح ائها  طمب ثارهٍ 
 ها ف ِ لمتممكد غارةكؿ شير مف ثرا

 هذه ال دس    ج مف   اء كطهارةٍ 
 ها هك الفاركؽ في أف ائها  رفك إزاره

 (1)كص ح الد ف  محك أثر الكفر الصم ييِّ كعارهٍ 
 

ىػي مسػرل  المقدسػان  بػؿ مكانػان  بربيػان  عاران كي كد ال،ابر بمػو قدسػية ىػذه المدينػة فيػي ليسػت ،ػ
كال معكنػة بػؿ تحتػاج لمقاكمػة كجيػاد يػرد  ي ال تحتػاج ال لبػزان فيػ الال كالمعراج الملضي إلو السػما النبي

 :ليا كرامتيا الملقكدة
 قصة ال دس التي تيركل حز  ة
 قصة ال دس دماء كجراح

 ككرامات طع  ة
 كي  خك ِ عري ان  ل  ت ال دس شعاران 
 كمعك ة ، كطح  ان ال كال ال دس  تامى

 (2)إ ها ال دس كح يي أ ها أخت المد  ةٍ 
 

                                                 

 .قلة القدس قليدة ببد الغني التميميال (1)

 .قلة القدس قليدة ببد الغني التميميال (2)
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فمػػا يجػػرم فػػي القػػدس ك نػػو يجػػرم  أبػػديان  رباطػػان  العتيػػؽ رخف قػػد ربػػط بػػيف األقلػػو كالبيػػتإف القػػ
 :مف بند ا مف لانو فقد كلر فيذا الرباط مقدس كىك لمة كثيقة البمو البيت

 ريطى ال رآفي ي فى الي ًت كا قصى ًرياطان أيىًد ان 
 لـ  كيٍف ذاؾ ًخ اران 
 أٍك قراران عريٌ ا

 ان لـ  كيٍف ذاؾ ًشعار 
 مي تعاران أج يٌ ان 

 كؿ  مىٍف فىٌرؽى ي ف الي ًت كا قصى فى ىدٍ 
 (1)كىٌذبى ال رآفى أك خافى ال يٌ ا

 

ال كتعبر مريـ العمكرم بف حبيا لمقدس ك،كقيا إلييػا كحنينيػا لر ياىػا ب للػاظ تػذكب رقػو كحنػيف
 قي منيمرة: فيي قدسيا كسبب ثكرتياال يعتمؿ الحنيف في قمبيا ،كقا إلييا فتنزؿ دمكع الم 

 ح ا  ؾ  ا قدس  ا ثكرتي
 كحيي كركحي كر حا تي

   ـ عم ؾ ألحف ال كاقي
 ت اجي المآقي فتهفك إل ؾ

 (2)  ـ عم ؾ    ـ   ـ
 

   :ع د شعراء الم فى كفالشهداء كاال تشهاد  -م 
رككا تػراب فمسػطيف بػدمائيـ الزكيػة لػـ يتكانػكا  البدمائيـ الذكية أركع لػكر اللػدا ال،يدا  سطر 

دمػو فلػي رثػا  ال،ػيخ الياسػيف ي كػد ال،ػابر بمػو بػدـ ضػياع حػؽ  الـ في سبيمياف التضحية ب ركاحيب
سػػار بميػػو ال،ػػباب  فكػػران ك  ؾ أمػػة ككضػػع منيجػػان فيػػك رغػػـ بجػػزه قػػد حػػرٌ  الالميػػدكر بػػؿ أنػػو ديػػف باألبنػػاؽ

 :بينما يبكو أمثالو في المرض أنلسيـ كي،لقكف بمييا الكالمجاىديف

                                                 

 .رسالة مف المسجد األقلو قليدة ببد الغني التميميال (1)

 .65صمريـ العمكرمال إلو غرب القمبال  (2)
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 دمػػػػػػػػػػؾ المزكػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػف  ضػػػػػػػػػػػ ع
 د ػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػى الهػػػػػػػػػػـر الم ػػػػػػػػػػف
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػػػػػػػػتطع   ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ِ
 لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجز ف عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؤهـ

 

 

 د ػػػػػػػػػػػػػػػػف ي ع ػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ الجم ػػػػػػػػػػػػػػػػع
 كمػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى الطفػػػػػػػػػػؿ الرضػػػػػػػػػػ ع
 فج كد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتط ع
 (1)كلمثمػػػػػػػػػػػػؾ الشػػػػػػػػػػػػرؼ الرف ػػػػػػػػػػػػع

 

 

كي كػػد ال،ػػابر بمػػو أف مػػكت ىػػذا ال،ػػيخ الػػذم لػػـ تيػػـز ىمتػػو كبزمػػو كثػػرة األمػػراض لػػـ يًمػػت 
ف كػاف بالنسػبة ألبنائػو سػيمان  الالجيػاد ب يػدرس فػي ىػذا تقر فػي قمػكبيـ بػؿ بقػي لطابػو أقػكل لطػااسػ كا 

 :الكقت يقكؿ ال،ابر
  ا ػػػػػ ف  ػػػػػا شػػػػػ خ الجهػػػػػاد كرمػػػػػزه
 مػػػػا كػػػػاف ف ػػػػدؾ ف ػػػػد شػػػػ خ م عػػػػد
 عشػػػػػػػركف داء أك تز ػػػػػػػػد جمعتهػػػػػػػػا
 كركيػػػػػػػػػػت داءؾ لمعمػػػػػػػػػػى متجػػػػػػػػػػردان 

 فػػػػي ال طػػػػاع مهايػػػػة قػػػػد ك ػػػػت ل ثػػػػان 
 

 

 تي ػػػػػػػػى م ػػػػػػػػايرؾ ا عػػػػػػػػز خطايػػػػػػػػا
 فػػي الصػػم ـ أصػػايا يػػؿ كػػاف  ػػهمان 

 كثايػػػػػػػا تػػػػػػػثف ف ػػػػػػػؾ مجاهػػػػػػػدان لػػػػػػػـ 
 مػػػػػا أعظػػػػػـ الػػػػػداء العضػػػػػاؿ ركايػػػػػا
 (2)فػػػػػي كػػػػػؿ أرجػػػػػاء الػػػػػي د مهايػػػػػا

 

 

بمو الػدا  حتػو كلػؿ  بؿ أنو تعالو الجياديةفرغـ مرضو لـ تثنو ىذه األمراض بف مسيرتو ال
كلو قيػادة الحركػة تػك  ي أحد أبضا  حركػة حمػاس المجاىػديفالكالدكتكر ببد العزيز الرنتيس الإلو العميا 

كفي رثا  عبوال فقد اغتالتو كىك في ريعاف بطائو لكطنو ك، الياسيف كلكف يد الغدر لـ تميمو طكيالن  بعد
 :الدكتكر ببد العزيز الرنتيسي يقكؿ ال،ابر

 عظـ الي ء أيا محمد
 كال ـك غادرت الع اء
 إلى  ع ـ يعد فضؿ اهلل

 ياؽ ل س   فذ
  ـ كالعركس م عمان 

 كعمى ثرل أرض الرياط
  دا تك د

                                                 

 .33صببد الغني التميميال ديكاف برا ةال  (1)

 .36ص ببد الغني التميميال ديكاف برا ةال (2)
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  فا عمى الممؾ الكر ـض
 (1)كض فِ  رقى ك  عد

 

مكا أنلسػيـ  تعػالو كابتكػركا لػكرة مػف كيسػتمـ الرايػة ،ػباب قػدٌ  الكيتكالؿ الجياد في فمسطيف
مبا،رة ف كقعكا  فجركا أنلسيـ في العدك فبرزت بندنا ظاىرة االست،يادييف الذيف الأركع اللكر الجيادية

كيللػر  اللػكر ململػيف كرا ىػـ قتمػو كجرحػو مػف العػدك اللػييكنيكاست،ػيدكا بمػو ال الفيو لسائر فادحة
 :ال،ابر بيـ كبتضحيتيـ فيقكؿ

 هػػػػػػؿ جػػػػػػاءكـ  يػػػػػػ  الػػػػػػذ ف تز ػػػػػػركا
 ر ػػػمكا عمػػػى أشػػػكاؽ جرحػػػي ي ػػػمة
 فهػػػػػػـ الهػػػػػػكاء إذا تػػػػػػ فس مػػػػػػكط ي
 أقمػػػػػػػػػػػاره ر ػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػع د خالػػػػػػػػػػػد
  ػػػكيكا الح ػػػ ف عمػػػى مكاك ػػػؿ الػػػردل

 

 

 لهػػػػػب الفػػػػػدا كمضػػػػػكا إلػػػػػى عم ائػػػػػِ
 يفضػػػػػػػػائِكلهػػػػػػػػـ تهمػػػػػػػػؿ قد ػػػػػػػػ ا 

 كهػػػػػـ الري ػػػػػع عمػػػػػى ح ػػػػػكؿ ردائػػػػػِ
 كالفػػػػػػػػػذ إيػػػػػػػػػراه ـ مػػػػػػػػػف أ ػػػػػػػػػمائِ
 (2)فػػػػػػػ تى الفخػػػػػػػار مطػػػػػػػرزا يمكائػػػػػػػِ

 

 

كبينمػػػا أبمػػػف الجميػػػع  ألػػػرل مػػػف لػػػكر الجيػػػاداللػػػكرة  الكالربػػػاط بمػػػو ىػػػذه األرض المقدسػػػة
مػػـ ف البمػػو درب الجيػػاد كاالست،ػػياد ملػػران ك  بمػػو الثغػػكر االستسػػالـ لػػـ يستسػػمـ المػػرابط بػػؿ بقػػي مرابطػػان 

 :كاإلرىابييفال المقكه بميو مف أسما  كاالنتحارييف بو بما أطي
 رفع الجم ع الرا ة الي ضاء مف زمف

 كأ ت ي كة
 ما زلت ترفع إصيع ؾ كمدفعؾ

 ذهب الجم ع إلى مخادعهـ ك امكا ي  ما
 لـ تغؼ أ ت لمحظة

 كي  ت تهجر في الم الي مخدعؾ
 عزفكا م اطعهـ عف ا رهاب

 ثـ اال تحار  ف لكف
 ترثت كرحت تعزؼما اك

                                                 

 .45صببد الغني التميميال ديكاف برا ةال  (1)

 .72صسمير بطيةال نزيؼ الذكرياتال  (2)
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 لمشهادة كالخمكد م اطعؾ
  ت اءلكف لـ ا تحرت

 كأ ت ت خر مف ت اؤلهـ
 كقدرتهـ عمى ا ت عاب شرحؾ

 إف شرحت دكافعؾ
 هؿ  فهـ ال فهاء ما

 مع ى الشهادة في  ي ؿ اهلل
 أك لـ   مها

 (1)أضحى م اؾ كمطمعؾ
 

اسػمة التػي سػتنقمو مػف ىػذه المحظػة الح التلؼ مريـ العمكرم سػابة تلجيػر أحػد االست،ػيادييف
إنػو لليػػار  الإلػو حػيف مكبػػد المقػا  األزلػي حيػث اللػػراؽ األبػدم األىػؿ كاألحبػاب إلػػو حيػاة اآللػرةال حيػاة

كلكػف حػب الجيػاد كالجنػة تغمػب بميػو ف لػبح جسػده ،ػظايا  اللعب أف تلارؽ األـ كاألىؿ كاأللػحاب
لقػد  المبو بػا كمػف تعمػؽ قمبػو ب،ػيكاتوبيف مف تعمؽ ق لقد أحدث ى ال  ال،باب فارقان  المف نيراف كغسميف

بػ ف يزبزبػو بػف  ر أمػو كألكاتػو ككػاف ىػذا كلػيالن ترقرقت الدمكع في بيني ىػذا االست،ػيادم بنػدما تػذكٌ 
 :قراره كلكف قكة اإليماف غمبت كؿ ىذه األفكار

 كلما آف مكعده
 ترقرؽ في  كاظره
 أخ ات حي يات

 كأـ مذ حكاه الشكؽ لـ  رها كلـ تره
 ف تم فِكصكرة م

 أخ كاراه في جرح ي  كفف ككاعده
 كذا الذكرل مع ا ذكار تمهيِ
 أرضا كذا خطكاتِ صارت لصكالت ا يا

 كلما احتد خاف ِ

                                                 

 .99صلميس لطليال كطنو معيال  (1)
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 تممس  كرة ا  راء ثـ الشكؽ فجره
 يراك  ا

 (1)شظا ا جرعت مف كاف   را ا كغ م  ا
 

لقػػػد أذاؽ ىػػػذا  الفك المجاىػػػد فيػػػو ال،ػػػيدا  كبػػػز فيػػػو ال،ػػػييد بمػػػاد بقػػػؿ فػػػي كقػػػت بػػػزاست،ػػػيد 
 :ال،ييد الييكد بعممياتو الجيادية األمريف إلو أف استطابكا الطياد ىذا األسد اليلكر

 لحظػػػػػػػػػػػػػػػات رغػػػػػػػػػػػػػػػـ ق ػػػػػػػػػػػػػػػاكتها
 ال كمضػػػػػػػػػػػػػػى كالم ػػػػػػػػػػػػػػث  كيػػػػػػػػػػػػػػر

 فرمػػػػػػػػػػػػػػػػػكه يكػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػرتهـ
  جمتػػػػػػػػػػػػػػػِ أ ػػػػػػػػػػػػػػػمـ  عمػػػػػػػػػػػػػػػ ؽه 
   ػػػػػػػػػػػػػػػػ ي ز تك ت ػػػػػػػػػػػػػػػػا كغػػػػػػػػػػػػػػػػدان 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػركح محم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 تحفظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ ا رض يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاكرة

 

 

 راحػػػػػػػػػت تعمػػػػػػػػػك د  ػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػخب
 الج ش المضػػػػػػػػػػػػطرب عيػػػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػػػ 

 كارتػػػػػػػػػػدكا مػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػكؿ الرعػػػػػػػػػػب
 كهفػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػالكرد عمػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػرب
 ي ػػػػػػػػػػخاء مػػػػػػػػػػف دمػػػػػػػػػػِ ال ػػػػػػػػػػرب
 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػعكر أ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
 (2)ال تكف هػػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػؿ الكتػػػػػػػػػػػػػػػب

 
 

 

كقد برز دكر المرأة الجيادم في ىذه المرحمة مف مراحؿ الجيادال فمـ يعد ىنالؾ لطكط فالمة 
للمسػػطيني بجميػػع أقطابػػو رجػػاؿ كنسػػا  بػػيف الرجػػؿ كالمػػرأة بمػػو السػػاحة الجياديػػةال فقػػد ألػػبح ال،ػػعب ا

ك،ػػيكخ كأطلػػاؿ يػػدا ضػػاربة فػػي مكاجيػػة االحػػتالؿال لقػػد تحػػٌدت نسػػا  فمسػػطيف االحػػتالؿ بجميػػع كسػػائمو 
است،ػػيادية فجػػرت بنػػات جيميػػاال فيػػي  ال،ػػييدة زينػػب أبػػك سػػالـ كتمثػػؿ  اإلرىابيػػة مػػف حػػكاجز كأسػػكارال

ر كمػف ملارقػات القػدر أف رأس ىػذه المجاىػدة قػد فقتمػت مػنيـ كألػابت الكثيػ النلسيا في دكرية إسرائيمية
مػػف  ككرامػػة اليال بمػػو التػػزاـ المجاىػػدات بػػدينيفانللػػؿ بػػف جسػػدىا كلكنػػو لػػـ يلقػػد حجابػػو بػػؿ بقػػي دلػػ

اللتػػاة تثيػػر فػػي الػػنلس أحاسػػيس غريبػػة بنػػدما يػػرل رأسػػيا فػػي ناحيػػة  إف لػػكرة ىػػذه كرامػػات ال،ػػيدا ال
 كجسدىا في ناحية:

 أم  جـ أم كككب
 كر المحجبذلؾ ال 

 أم كجِ لم ؾ

                                                 

 .49صلو غرب القمبال إمريـ العمكرمال  (1)
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 م ِ لإل  اف أقرب
 أم إح اس غر ب
 م ِ ال  كجد أغرب
  عترم الم مـ م ا
 إف رأل صكرة ز  ب
 هؿ ترل  فرح أـ  يكي
 مف ال هر ك غضب

 هؿ   ي ى ف ِ لب كهي يا لياب تذهب؟
 (1)صكرة شرؽ ف ها ج مها كالرأس غرب

 

 :ا   م  فالم فى  اءشعر  ع داالجتماعي االتجاه  -3
ال،عر االجتمابي ىك الذم يتناكؿ قضايا المجتمع ب،ػي  مػف التللػيؿ فيبػرز الػدا  كيلػؼ ن 

يضػػػلـ الػػػدا  حتػػػو تحػػػس بػػػو األمػػػة فتست لػػػميا كمػػػا يست لػػػؿ المػػػرض اللبيػػػث مػػػف الجسػػػـ  ال الػػػدكا 
 .(2)نالعميؿ

جػاد كمحاكلػة إي ال،عر بسبب كثرة الم،اكؿ كتنكبياالكقد اتجو ال،عرا  إلو كتابة ىذا النكع مف 
بم ثراتيػػا  الجتمػػابي لػػكر الحيػػاة اليكميػػة لمنػػاسكيتنػػاكؿ ال،ػػعر اال الأك محاكلػػة التكبيػػة ليػػا حمػػكؿ ليػػاال
 .كم،اكميا
أف نتقلو ىذه الظاىرة بند ،عرا  المنلو فرننا سػنجد أنيػا سػتلتمؼ بمػا تعكدنػا بميػو  بندماك 

دارت القلػائد فػي فمكيػا تػرد  في أنيا لـ تتلمو بف القالب السياسيال فمعظـ الم،اكؿ االجتمابية التػي
 البقيػػة االجتمابيػػة كاللقػػرإلػو منبػػع سياسػػي فمػػف المكاضػػيع التػػي تحػدثكا بنيػػا انتقػػاد ذكم السػػمطات كالط

سػي كىػذا مػا سػيتبيف الضك  حكؿ بعػض الم،ػاكؿ االجتمابيػة المجػردة مػف اليػـ السياكقد ألقو ال،عرا  
كذلػػؾ ضػػكبات االجتمابيػػة لػدييـ رغػػـ ذلػػؾ المك فػػي  أف ىنػػاؾ فقػران  جػػدكي  كلكػف أيضػػان  المػف لػػالؿ البحػػث

 .لغمبة اليـ السياسي الذم ،غميـ بف اآلفات االجتمابية التي تكجد في ىذا العلر
 

                                                 

 .14ص أييا المالؾال لميس لطليال بد غدان  (1)

 مكتكب: ال،عر االجتمابي كللائلوال مكقع مدكنات تطكربائ،ة قميعةال  (2)
 http://goleaaicha.maktoobblog.com. 
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 :الع د في الم فى -أ 
فبينمػا فػي الػكطف لػو طعػـ  اليلتمؼ بف طعمو في الػكطف المسػتقؿ لمعيد طعـ خلر في المنافي

كمػف المعػركؼ أف مػا  نلو لو طعػـ الت،ػرد كالنلػي كالحنػيفالالبيجة كاللرح كاالستعداد لقدكمو فرف في الم
كىي المعاني التي يدكر حكليا العيد  الكملاتنو كزكاره كىداياه كبيديتويملت االنتباه في العيد ىك مباىجو 

 كىػػك لػػيس مكضػػكع-كا  فػػي المنلػػو أك الػػدالؿ المحتػػؿ لػػرج العيػػد اللمسػػطيني سػػ فػي العػػادة كلكػػٌف اليػػكـ
لقػد  الو معػاف ألػرل طغػت بمػو ىػذه المعػانيإل -ىي الظركؼ كاليـ كاحد ؼ أيضان لظرك كلكف االبجث 

ف لػػػبح العيػػػد ال يػػػذكر إال بجػػػراح الػػػكطف  الكىمكمػػػو بمػػػو معنػػػاه الجميػػػؿ المػػػبيج طغػػػت أكجػػػاع الػػػكطف
يسػقط  نضػاليان  بؿ إف العيد كما ،ػيدناه ألػبح يكمػان  الالغياب كالت،رد المستمرالحنيف ك كأكجابو كمعاني 

 .المعزيف تستقبؿ  المينئيف بالعيد ا  كتنتزع فيو األركاح كبدؿ أف تستقبؿ النسافيو ال،يد
فال تبدك البيجة كال السركر لمجيئو فالعيد ال يككف إال فػي  اليستقبؿ ال،عرا  العيد بحزف كك بةك 

 كيعاني ال،ابر مف غربة المنافي كالنزكح كالبعد بف اللك كاف ىذا الكطف يغرؽ في الجراحالكطف حتو 
الػذم تحػرر فيػرفض ال،ػابر اسػتقباؿ العيػد إال فػي كطنػو  الاأللحاب الذيف يزينػكف معنػو العيػداألىؿ ك 

 :كامال مف نير االحتالؿ
 ؟ كلـ  زؿ في لجكءم ع دأ

 ؟كغرية، كاغتراب ،ك زكح
 ؟ يدكف أهمي كأصحاييأم ع د

 ؟كجيالي كأيحرم كهضايي
 كا  حاب المحتؿ مف كؿ أرضي

 ؟!بيدكف ا  حا ،أم ع د هذا
 كعد لي ،أ ها الع د كف  ع دان 

 (1)!ألت  ؾ يالترحاب ح  ها،
 

كتبػػدك م،ػػابر القيػػر فػػي  اليلػػرج العيػػد بػػف معنػػو اللرحػػة كالبيجػػة إلػػو معنػػو الحسػػرة كالتكجػػع 
إثػػر كتػػد  كممػػات ال،ػػابر الػػذم يبكػػي حػػاؿ أبنػػا  كطنػػو فػػي ال،ػػتات يكابػػدكف األلػػـ كال،ػػقا  يلمعػػكف كتػػدان 

بينمػػا األلػػكة العػػرب كيػػدبكىـ  البسػػو أف يجػػدكا مسػػتقران  المنلػػو إثػػر منلػػوكليمػػة إثػػر ليمػػة كيجربػػكف 
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ـ الحيػاة كلػـ يعػانكا مػف كلـ يكابدكا ظم الا  يعي،كف العيد ب جكائو الجميمةباألقارب يرفمكف في النعيـ كالثر 
كم كتقػ التزيد مف األلػـ كتبعػث بمػو الحسػرة ىذه الملارقة بيف حاؿ الم،رد كحاؿ المقيـ في بمده الم سييا

 :مف ،دة اإلحساس بضركرة العكدة
 هاأ ػػػػت جئػػػػت كلػػػػـ  عػػػػرؼ ل ػػػػا يمػػػػد
 كال تػػػػػػ رجح ل مػػػػػػكف عمػػػػػػى شػػػػػػفتي
 هػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػت كفػػػػػػػػي أكياد ػػػػػػػػا ألػػػػػػػػػػـ
 مشػػػػػػػػػػػػػػػتتكف كأرض اهلل كا ػػػػػػػػػػػػػػػعة
 كا قريػػػػػكف ر ػػػػػاش تحػػػػػت أرجمهػػػػػػـ
 مػػػا م ػػػت ال ػػػار مػػػف أكيػػػادهـ كيػػػد

 

 

 كال ت قػػػػػػػى يكجػػػػػػػػِ الكالػػػػػػػد الكلػػػػػػػػد
 كال أطمػػػػػػت عمػػػػػػى عشػػػػػػاقها صػػػػػػفد

 مهػػػػػا الكيػػػػػدفك ػػػػػؼ تهػػػػػرب مػػػػػف آال
 ال   ػػػػػػت ر ل ػػػػػػا فػػػػػػي رممهػػػػػػا كتػػػػػػد
 مرفهػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػـ كال  كػػػػػػػػػػد
 (1)كال تهػػػػاكل لهػػػػـ  ػػػػ ؼ كال عمػػػػد

 

 
 

القمكب المجركحػػة كيمػػر العيػػد كلكنػػو ال يقػػيـ فػػي ديػػار أبنا ىػػا مػػف ال،ػػيدا  كاألميػػات الثكمػػو فػػ
العيػد يػذكر أىػالي إف  الزاؿ مسػتمرا كأ،ػال  القتمػو مبعثػرةاللرح بػو بينمػا نزيػؼ الػدـ مػا ترفض استقبالو ك 

كيػػذكر أىػػالي األسػػرل ببعػػد  الال ت،ػػلو كال تنػػدمؿ ة كيلػػتح جركحػػان ال،ػػيدا  بمكبػػة اللػػراؽ كبظػػـ الملػػيب
بػػنيـ جػػدراف كأسػػكار مكيربػػة تللػػميـ  الـ بمػػو ر يػػتيـ كىػػـ بمػػو قيػػد الحيػػاةيـ بػػنيـ كبػػدـ قػػدرتيئأبنػػا

  :فالعيد ال يككف إال لمنلكس المطمئنة كالمستقرة الك،ائكة
 ع د في قميي كجرح ال مب غ اه مر ال

  مر الع د في كط ي عمى أش ء قت ه
 عمى طفؿ  ركم الزهر  غرؽ في عطا اه
 عمى ش خ  كارم الدمع عمف جاء   عاه
 جثا رعشا  مممـ ما تي ى مف ي ا اه
 (2)فهذا آخر الع  كد ع د أخ ِ كاراه

 

يػػـ السياسػػي بمػػو الجانػػب لػػذا نجػػد غمبػػة ال الكمتكػػررة يعي،ػػيا ال،ػػعب اللمسػػطيني لػػكر م لمػػة
 :العيد يت ثر بيذه اللكر كيبكي الجراح كاألكجاع المعاي،ة في العيد كىا ىك االجتمابي لمعيدال
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 ككفكؼ دمعِ الع د كيعض الدمع أشجاه
 أ يكي الع د في الع د كياليشرل عهد اه

 (1)؟فما لمع د محزكف كأم ا مر أيكاه
 

ال يكلي فال،ابر ىنػا يتسػا ؿ بػف لقػا ه بمدائنػو كمتػو كحتو لقا  األحبة في المنلو يـك العيد 
 فمتػو يركيػو لػييؿ م ذنػوال فيكال يركيو سػكل أنػيف قلػائده يتمتميػا بينػو كبػيف نلسػو الأكانويحيف كقتو ك 

يسػتدبي ال،ػػابر أبطػاؿ حطػػيف كيعتبػػر أف  الكم ىػػذا ال،ػكؽ المػػ لـيػراكده حنػػيف يػ رؽ العػػيف فمتػو يرتػػك 
كيضػػعيـ فػػي مكانػػة  ال  األبطػػاؿ كيسػػتدبي ال،ػػابر رمػػكز المقاكمػػة أيضػػان العيػػد ال يقػػـك إال ب مجػػاد ىػػ  

 ب بطاؿ مثؿ يحيو بياش كبز الديف: لالح الديف كأمثالو كيقرر أف العيد ال ي،رؽ العيد إال
 فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ ع ػػػػػػػد ألت ػػػػػػػي يػػػػػػػ حيتي
 فػػػػػي كػػػػػؿ ع ػػػػػد أرتػػػػػكم ي صػػػػػائدم

 ح مػػػػػدامعي فػػػػػي كػػػػػؿ ع ػػػػػد أ ػػػػػتي
  حػػػػػف الػػػػػذ ف   ػػػػػ ـ فػػػػػي أكجػػػػػاعهـ

 شػػػػرا  ف الحمػػػػى ع ػػػػد   ػػػػاءؿ فػػػػي
 قكلػػػػػكا يػػػػػ ف الع ػػػػػد  شػػػػػرؽ ع ػػػػػدما

 

 

 فمتػػػػػػى ع ػػػػػػاؽ مػػػػػػدائ ي  ػػػػػػ ت  ي؟!
 فمتػػػػػى صػػػػػه ؿ مػػػػػآذ ي  رك  ػػػػػي؟!
 فمتى   شػرب مػف كػؤكس ح   ػي؟!
 ع ػػػػػد  فػػػػػتش عػػػػػف صػػػػػ ح الػػػػػد ف
 عمػػػػػػف  تػػػػػػكؽ إلػػػػػػى ل ػػػػػػا حطػػػػػػ ف
 (2) مضػػػػي كمػػػػا  ح ػػػػى كعػػػػز الػػػػد ف

 

 

نيػا الحزينػة القاتمػة كطغػت ىكذا نرل أف اللبغة السياسية قد لبغت العيد كلكنت معانيػو ب لكا
فنزبػػت  الاألحػػداث الجسػػيمة الم لمػػة بميػػو كانعكسػػت ر يػػة ال،ػػعرا  المتلقػػة للحػػداث بمػػو ىػػذه األ،ػػعار

 .بف العيد ثكب البيجة كاللرح كأضلت بميو لباس الحزف كاأللـ كالحنيف
 

   :الطي  ة كا ت اد أصحاب ال مطة -ب 
 س األمػػكاؿ فػػي يػػد فئػػة معينػػة مػػفكتكػػدٌ  بانػػت ال،ػػعكب العربيػػة كمػػا زالػػت تعػػاني مػػف الطبقيػػة

ال كيحػػاكؿ كع مػػف النقػػد مػػع بػػركز ىػػذه الظػػاىرةكقػػد بػػرز ىػػذا النػػ الالنػاس مػػف الحكػػاـ كألػػحاب المنالػػب
ف اتلذت منحو سياسي أيضان ال،عرا  أف يسمطكا الضك  بمو ىذه ال فػي  لتكدس ىذه األمكاؿ القضايا كا 

سمطات فػي أمػكرىـ اللالػة كغلمػتيـ بػف أمػكر كان،غاؿ ألحاب ال الأيدم ألحاب السمطات السياسية
 .ال،عب
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فمػػف لػػكر الطبقيػػة القلػػكر مػػا يملىػػا مػػف الريػػاش كاألرائػػؾ اللػػالرة يجمسػػكف مػػرفييف بمييػػا 
لقت القمػكب حتػو ظنػت أنيػا لػف كقد ت  الحتو تكاد تنطؽ مف ،دة الجماؿ كركالمرايا التي رلعت القل

 الحساب كاآللرة:فقد أنستيا كثرة األمكاؿ كراحة الباؿ  التمكت
 جم ػػػػػػػػػػػػػتـ كا رائػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػاخرات
 كرصػػػػػػػػػػػػػعتـ قصػػػػػػػػػػػػػكركـ مرا ػػػػػػػػػػػػػا
 كمػػػػػػػػاج العطػػػػػػػػر كائتم ػػػػػػػػت ج ػػػػػػػػاف

ف صػػػػحك ا الرياااا    ػػػػاـ عمػػػػى   كا 
 

 

 كأكجفػػػػػػتـ عمػػػػػػى الفػػػػػػرش الغػػػػػػكالي
 لت طػػػػػػػػػػػػؽ ياليهػػػػػػػػػػػػاء كيالجمػػػػػػػػػػػػاؿ
 كػػػػػػػ ف العمػػػػػػػر لػػػػػػػ س إلػػػػػػػى زكاؿ!!

 (1)الريااااااااا  فػػػػػػػػػإف الفجػػػػػػػػػر فاتحػػػػػػػػػة 
 

 

 

 يحسكف برحساس ،عكبيـ التي ت كؿ القديد كيعيش الحكاـ حياتيـ بمعزؿ بف ىمـك ال،عب فال
كبػػ داة ال،ػػرط لػػك التػػي تليػػد امتنػػاع  الميػػا كػػؿ يػػـك فػػي مطػػاردة لقمػػة العػػيشكتنػػزؼ خال الكت،ػػرب اللػػديد

الجػػػكاب المتنػػػاع ال،ػػػرط يقػػػرر ال،ػػػابر أف ىػػػ ال  الحكػػػاـ لػػػف يسػػػتطيعكا أف يحسػػػكا برحسػػػاس ال،ػػػعكب 
 :عاناة إال مف يعي،يا معاي،ة يكميةالمنككبة مف بمو كراسييـ كبرك،يـ فال يحس بالم

 لك كاف   دم   اـ مثمما   اـ
 لك كاف   كؿ ال د د مثم ا
 ك شرب الصد د مثم ا

 ك  زؼ اآلالـ
  طارد الم مة مف ه ا كمف ه اؾ

 لك مرة   اـ فكؽ هذه الحش ة ا شكاؾ
  درؾ الفارؽ ي ف ل مت ف
 (2)!!كأدرؾ الهالؾ ي ف زفت ف

 

يار اللارؽ ما بيف حياة القلػكر كحيػاة اللػيـ كالحػر كالبػرد مػابيف النػـك كيركز ال،عرا  بمو إظ
فػي محاكلػة لت كيػد ىػذه المعنػي الميمػة فػي  الكاألرؽ كالسػير الػذم يعي،ػو ىػ ال  المذيذ الذم ينامو أكلئػؾ

  :اة ال،عكب التي تعاني مف الطبقيةحي

                                                 

 .53ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (1)
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 كلي أ ا خ ـ ،لهـ ال صكر
 كق اكة اليرد ،كالحر لي

 كأ ا ،عا هـكلهـ لذ ذ  
 (1)كلي  هدم ، هر الم الي

 

لػػـ يرحمػػكا ال،ػػعب مػػف ج،ػػعيـ ألػػحاب الػػديف مػػف الرىبػػاف كاألحبػػار الػػذيف  اسػػتدبو ال،ػػابر
بػؿ كا أك يكمكا مف نيب أمػكاؿ النػاس كلـ يمم الفسيطركا بمو ملادر قكتو كملكا بيا بطكنيـ الكطمعيـ

ف أنػػو يتحػػدل ىػػ ال  األحبػػار كالرىبػػاف كيعمػػ كلكػػف ال،ػػابر التسػػتركا تحػػت سػػتار الػػديف ليحققػػكا مطػػامعيـ
 :سيتحداىـ كما الجبؿ ال،امخ

 عمػػػػػػػػرم كأعرفػػػػػػػػِ كأعػػػػػػػػرؼ أ ػػػػػػػػِ
  هشػػكا لحػػـك الخمػػؽ ممػػىء يطػػك هـ
 لك  ػػػػػػػػي كػػػػػػػػػالطكد دكف جمػػػػػػػػػكعهـ

 

 
 فػػػػػػػي قيضػػػػػػػة ا حيػػػػػػػار كالرهيػػػػػػػاف

 دمػػػػػػافمػػػػػػا م ػػػػػػهـ تعػػػػػػب مػػػػػػف ا 
 (2)كل ػػػػكؼ  غمػػػػر زحفهػػػػـ أكطػػػػا ي

 

 

كأف ينتيػكا  اليطالب بمرارة ب ف يلبح العرب سادة المكقػؼكينتقد ال،ابر سمبية الحكاـ العرب ك 
حػك األبػدا  كلػيس كيطالػب بػ ف تكجػو سػياميـ كلييػبيـ ن العبيد الذم استسممكا لو كاستساغكهبف دكر ال

 :نحك بعضيـ البعض
 أقكؿ في مرارة ا   اف

 متى  ص ر  ادة
 كت تهي مكاقؼ العي د

 متى  صكب ال هاـ  حكهـ ال  حك ا
 (3) ب في خ امهـ كل س في خ ام اك ضرب المه

 

التػي تبػدك مػف تنػافر اآلرا  -كيتسا ؿ ال،ابر ىؿ العػداكة التػي تبػدك بمػو ،ا،ػات اللضػائيات 
كبدـ االتلاؽ بمو ليغة محددة في إلدار القرارات بؿ كفض ىذه المجالس دكف التكلؿ إلو قػرارات 

ىػػي مثػػؿ العػػداكة التػػي فػػي  -يػػة العالقػػةية تلػػدـ القضػػايا العربجػػادة مػػف ،ػػ نيا أف تحػػدد قػػرارات ملػػير 
 بف ال،ا،ات: أبماؽ السرائر كالنلكس أك العداكة التي تدكر في الللا  بعيدان 

                                                 

 .39ص لميس لطليال كطني معيال (1)

 .56ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (2)
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 يؿ أ تها ال ادة ال ادة،    ها
 يؿ أ تها ال مـ

 ل د  مع ا أ كـ تجاهركف يالعداء
 لكؿ مف د س أرض ا ككؿ مف شتت شمم ا

 ككؿ مف أذاق ا الي ء
  شكركـ  شكركـ

  ر أف  طكؼ يا  ماءمف غ
 كلك  ي  اشدتكـ يكؿ ما ح  تمكه مف مجد

 هؿ العداكة التي تضج في ال اعات
 (1)!؟كالعداكة التي تدب في الخفاء

 

 :رػػػالف  -ج 
فقد كانػت  البؿ إف بالدىـ كانت تليض بالليرات؛ سطينيكف قبؿ النكبة يعرفكف اللقرلـ يكف اللم

لقػد بػرؼ اللمسػطيني اللقػر  اللػو طمػع المحتػؿ فييػا كفػي ليراتيػاإىذا ما أدل  الكلبنان  تليض بسالن  بالدان 
 اليسػتجدم العػالـ قكتػو كقػكت أكالده ب ب،ع لكره منذ المحظة التي ،رد فييا اللمسطيني مف بمده كألػبح

ليسػػػكف الليػػػاـ الضػػػيقة كالمليمػػػات  يػػػا كتتسػػػع أمامػػػو مئػػػات مػػػف الػػػدكنماتالرحػػػؿ مػػػف أرضػػػو التػػػي يممك
لقػد مػارس اللمسػطيني أرذؿ الكظػائؼ ليػ مف ألكالده مػا يسػد  البعػد يػكـ يكمػان  مان التي تزداد ازدحاالمكتظة 

لقػد  الت كالمكا،ي التي تكليو طػكاؿ بامػوالرمؽ بعد أف كاف بيتو يمتل بالليرات كحقمو تمتل بالمزركبا
 .رمقو مف اللبز كاف طعامو الزيت كالعسؿ كالمبف ف لبح ال يجد إال ما يسد  

لػػذ كلكػػف ىػػذا الحػػديث ات الف اللقػػر فػػي حيػػاة اللمسػػطيني التػػي يعػػاني منيػػالقػػد تحػػدث ال،ػػعرا  بػػ
فمقػػػد الـ ال،ػػعرا  الحكػػػاـ العػػرب الػػػذيف اتلمػػت بطػػػكنيـ ف لػػابتيـ بػػػالبالدة حتػػو نسػػػكا  الاسياسػػي ومنحػػ

اللقػػرا  مػػف أبنػػا  ال،ػػعب الػػذيف يكػػدحكف طػػكاؿ اليػػـك مػػف أجػػؿ أف يحػػافظكا بمػػو ابتسػػامة أطلػػاليـ بمػػو 
كمػػػف أجػػؿ أف يلللػػػكا مػػف معانػػػاتيـ فيلضػػعكا الػػػدينار ليػػػـ  العارىـ بالحرمػػػاف كالجػػكعيـ كبػػػدـ إ،ػػكجػػكى

 :اع قبؿ أف ينامكا بجكبيـ كدمكبيـلي،تركا بو لبزا ألطلاليـ الجي

                                                 

 .115صمحمكد ملمحال إنيا اللحكةال  (1)
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 لك كاف   دم  مكب مثمما  مكب في ال هار
 لمجراح لمغيار ،مف الصياح لمم اء

 مف أجؿ أف  حصف ايت امة تضكرت
 عمى الشفاه
 د  ارأك  ركض ال

 مف أجؿ أف  عكد لألككاخ م رع ف
 (1)قيؿ اف ت اـ دكف خيزها ا طفاؿ

 

كيتضح لنا ىذا المعنو في الملارقة ما بيف الحياة التي يحياىا اللمسػطيني مػف الجػكع كالحرمػاف 
بينما يعي،كف ىـ بمو المظبي كالمندم كىي مف األكالت اللميجية الللمة التي تتكػكف  الكما يقيـ األكد

التػػي تكػػاد  الطػػركف بالطيػػب مػػف بلػػكر السػػند كالينػػدكيتع الكالمحػػكـ التػػي تػػتلـ القمػػب كالمعػػدةجاج مػػف الػػد
بينمػػا اللمسػػطيني المقػػاكـ ال يعػػرؼ سػػكل دلػػاف الحػػرب كركائػػح القنابػػؿ كالغػػاز  التعلػػؼ بػػؾ إف ،ػػممتيا

 :بالطائرات كالتي تكاد تقتمؾ لنقان كغبار القلؼ 
 الجكع لي ك كاد   تم ي

 كالم دمكلهـ هـ المظيي 
 كر ح ق يمة كلي الدخاف،

 (2)كلهـ يخكر اله د كال  د
 

ال كبنػدما  في لحظة اليجرة لـ يكف المياجر اللمسطيني يعتقد أف ىجرتو ستطكؿ حتو ىػذا اليػـك
ىاجر رحؿ مف بمده مسربا لكفا مف المجازر اإلسرائيمية كلـ يسػتطع أف يحمػؿ معػو مػف بمػده مػا يكلػي 

سػبؿ لقد أفقده المحتؿ كرامتو حيف جعمو يتكسػؿ ال اليمد يده إلو اآللريف و مما جعموحاجتو كحاجة بيال
كا ؽ الجكع ب نيابو الكبار كاللغار فقد تضػكركا مػف ،ػدة الجػكع حتػو ،ػدٌ لقد مزٌ ال الرليلة ليطعـ بيالو

ال سػكنكا فػي ليػاـ لػـ ز لػدييـ حممػا بعيػد المنػاؿبمو بطكنيـ كي ال ي،عركا بالجكع كألبحت كسرة اللب
الليؼ  كال حرٌ  ره الجارفةمف برد ال،تا  كرياحو العنيلة التي تكاد تقتمع ىذه اللياـ كال مف أمطاتحميـ 
 :ـ األمـ المتحدة باللياـ كالطعاـطكيمة بال غطا  حتو منت بميي نامكا في العرا  لياؿو  ال لقدالقاسي

                                                 

 .27ص البمو الحجر اللمسطيني محمكد ملمحال نقكش إسالمية (1)
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 تمػػػػػػػػػزقهـ   ػػػػػػػػػكب الجػػػػػػػػػكع حتػػػػػػػػػى
  شػػػػػػػدكف اليطػػػػػػػكف عمػػػػػػػى خػػػػػػػػكاء
 كتضػػػػػػريهـ ر ػػػػػػاح المػػػػػػكت هكجػػػػػػا

 امكا فػػػػػػي العػػػػػػراء يػػػػػػ  غطػػػػػػاءك ػػػػػػ
 

 

  كػػػػػػػػػاد الشػػػػػػػػػ خ  عثػػػػػػػػػر يالع ػػػػػػػػػاؿ
 ك  ت ػػػػػػػػػػػػمكف أرغفػػػػػػػػػػػػة الخ ػػػػػػػػػػػػاؿ
 كفػػػػػػػػي أحػػػػػػػػداقهـ  ػػػػػػػػزؼ الم ػػػػػػػػالي

 (1)عػػػػػراء يػػػػػ   عػػػػػاؿالك ػػػػػاركا فػػػػػي 
 

 

لكا حتػػو النػػاس تبػػدٌ  اللقػػد ،ػػيد ال،ػػابر ىػػذه األيػػاـ ت األيػػاـ مػػف أيػػاـ بػػز إلػػو أيػػاـ ذؿاللقػػد تبػػدل
ال ىبكلػػار معبػػكدىـ المػػاؿ كالػػذ المحبػػة تسػػكد بيػػنيـلػػـ تعػػد ال الػػبعضالكألػػبحكا يػػ كمكف لحػػـك بعضػػيـ 

 :لو في كؿ كقت األبح الجكع مالزمال ك لـ تعد مكجكدةك ز بيا اإلنساف القنابة التي تميٌ كذىبت 
  عػػػػػػػـ تيػػػػػػػدلت ا  ػػػػػػػاـ  ػػػػػػػا كط ػػػػػػػي
 كصػػػار يعػػػض طعػػػاـ ال ػػػاس لحمهػػػـ
 كأصػػػيح الجػػػكع مثػػػؿ الظػػػؿ  تػػػػيعهـ

 

 
 كقػػد يصػػرت يهػػا زحفػػا عمػػى الركػػػب

 الػػػػػذهبكصػػػػػار يهػػػػػـ عجػػػػػ  مػػػػػف 
 (2)كدكلػػة الجػػكع فػػي عػػز كفػػي غمػػب

 

 

كمػػا زاؿ يسػػكف الكػػكخ  الاسػػو البػػالي فيػػك مػػا زاؿ نظيػػؼ اليػػدكلب الكيللػػر ال،ػػابر ب نػػو رغػػـ فقػػره
كرغػـ  كطعامػو الزيػت كاللبػز كاللػؿ كلكنػو يمػده باللػحة كالقػكةال اللذم قاكـ األبالير كما زاؿ ،ػاملان ا

بمػػو لقمػػة العػػيش فرنػػو مػػا زاؿ يعػػيش كالنسػػر  الكػػدح طػػكؿ النيػػار كتحػػدم اللػػعاب مػػف أجػػؿ الحلػػكؿ
 :يسيطر بميو أحد كال يتنازؿ ألحد ال أبيان  حران 

 

 كأدركػػػػػػػػت أ ػػػػػػػػي  ظ ػػػػػػػػؼ ال ػػػػػػػػد ف
 كمػػػػػا زلػػػػػت أ ػػػػػكف كػػػػػكخي العت ػػػػػد
 كأطعػػػػػػػػػػـ خيػػػػػػػػػػزا كز تػػػػػػػػػػا كخػػػػػػػػػػ 
 كمػػػػػػا زلػػػػػػت أكػػػػػػدح طػػػػػػكؿ ال هػػػػػػار
 أخػػػكض فػػػي الشػػػكؾ خمػػػؼ الرغ ػػػؼ

 

 

 كمػػػػػػػػا زلػػػػػػػػت ألػػػػػػػػيس ثكيػػػػػػػػا يم ػػػػػػػػا
 كمػػػػػػػا زاؿ رغػػػػػػػـ ا عاصػػػػػػػ ر ح ػػػػػػػا
 كأصػػػػػػيح مػػػػػػف فضػػػػػػؿ ريػػػػػػي قك ػػػػػػا
 كألػػػػػػػػػػػػكم ذراع ا عاصػػػػػػػػػػػػ ر ل ػػػػػػػػػػػػا
 (3)كأرجػػػػػػػػػع كال  ػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػرا أي ػػػػػػػػػا

 

 

                                                 

 .51ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (1)
 .81ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (2)

 .69ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (3)
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 :المرا  ت االجتماع ةك  مة  -د 
مف كلػؼو كفلػرال كمػديح كىجػا ال ظؿ ال،عر العربي قركنان طكيمةن محتلظان ب غراضو التقميدية ن

غيػػر أف ال عنػػو كالعمػػكد كالقافيػػةكرثػػا ال كيمتػػـز التزامػػان لػػارمان بالقكالػػب التقميديػػة فػػي األسػػمكب كالم كغػػزؿ
فمػع انييػار الكحػدة السياسػية ال رياح التغيير التي تيب بيف الحيف كالحيفال لـ تترؾ ال،ػعر بمػو تقميديتػو

ال بػػيف كػػاف ىنػػاؾ قػػدر مػػف االنسػػياؽ بػػيف السياسػػة كال،ػػعر. لـ اإلسػػالمي انيػػارت كحػػدة القلػػيدةفػػي العػػا
عبي يعاني مع سمسمة مف اإلحباطات التي قػاده إلييػا ككاف الكجداف ال،ال بطش الحكـ كمكسيقو األللاظ
كقػد بػرزت الرسػائؿ االجتمابيػة كيقلػد بالترسػؿ ال،ػعرمال القلػائد  ال(1)ؾناللكر السياسي المتلػاذؿ خنػذا

ال كاأللػػدقا  التػي يرسػػميا ال،ػػعرا  إلػػو اآللػػريفال كىػػـ كيثرالالسػػجنا ال كالقػػادةال كالرمػػكز الكطنيػػة المعركفػػة
لػػػػو نلسػػػػو أحيانػػػػانال كلكػػػػؿ نػػػػكع مػػػػف ىػػػػذه الرسػػػػائؿال لغتيػػػػا اللالػػػػةال كأسػػػػمكبياال كبنيتيػػػػاال  كاللػػػػديقاتال كا 

كلكػػػػػػف ىػػػػػػذا المػػػػػػكف مػػػػػػف ال،ػػػػػػعر لػػػػػػيس جديػػػػػػدان فػػػػػػي أدبنػػػػػػا العربػػػػػػيال فقػػػػػػد تناكلػػػػػػو ،ػػػػػػعرا   كمكضػػػػػػكبياال
فػػي ال،ػػعر  اليجػػا  كالرثػػا  كالمػػدحال كلكنػػو ألػػذ منحػػو جديػػدان  السػػابقةال كبػػرز جميػػان فػػي أغػػراض العلػػكر

 .اسب مع طبيعة المرحمةالعربي المعالرال يتن
لالػػةال  كمػػف طبيعػػة الرسػػالةال أف تسػػتدبي قارئػػان يعرفػػو المرسػػؿ معرفػػة جيػػدةال كيتسػػـ بلػػلاتن

ة مػػػف ،للػػػية مسػػػتمدٌ  كمػػػف لػػػالؿ ىػػػذه العالقػػػةال يػػػتـ ،ػػػحف الرسػػػالة برمكانيػػػات فكريػػػة كفنيػػػة كجماليػػػةال
الرسػائؿ ال،ػعرية فػي دكاكيػػف  مكضػكبات المرسػؿ إليػوال فتكتسػب القلػيدة بيعػدان لغكيػان كفنيػانال كقػد تنٌكبػت

 .(2)نال،عرا  اللمسطينييف المعالريف
 الف الجامعػػة كحلػػكلو بمػػو ،ػػيادة الطػػبيبعػػث ال،ػػابر رسػػالة البػػف أليػػو بمناسػػبة تلرجػػو مػػ

كالنسػر  يراقب النجػكـ كيعػيش األحػالـ ككػاف مقػدامان  الكاف ما زاؿ يافعا فييا ذكر أيامان كيتمنو أف يراه كي
حياة كريمة رفيعة المستكل ككاف يرل بالمػات الػذكا  كاإلقػداـ تبػدك بميػو التػي ال يرضو أف يعيش إال 

 :لذ مكانتو العالية في ىذا الزمافبمغ بيا مبالغ الرجاؿ حتو حقؽ ما كاف يتمناه كأ

                                                 

 تال مكقع ،بكة السابة الثقافية:سمسمة حمقا ،عر اإللكانياتال (1)
 (http://www.alsa3a.net/vb/showthread.php?t=30239. 

 :النلمة ال مكقعزكريا يحيو األغاال البنا  اللني لظاىرة الترٌسؿ مف لالؿ ال،عر اللمسطيني المعالر (2)
 )http:/www.elagha.net/info/cv/pic/yehia/dr-yehya-poem-palestine-tawtaa.htm). 

http://www.alsa3a.net/vb/showthread.php?t=30239
http://elagha.net/info/cv/pic/yehia/dr-yehya-poem-palestine-tawtaa.htm
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 كػػػػػػـ ك ػػػػػػت أرجػػػػػػك أف أراؾ ح ػػػػػػامان 
 ل ػػػػػػػد تركتػػػػػػػؾ قيػػػػػػػؿ عشػػػػػػػر  افعػػػػػػػان 
 كال  ػػػػػر تػػػػػػدعكه ال ػػػػػفكح ف  ث ػػػػػػي
 حتػػػػى يمغػػػػت مػػػػف الرجكلػػػػة أكجهػػػػا

 

 

 كأرل ال جايػػػػػػػػػػة ف ػػػػػػػػػػؾ كا قػػػػػػػػػػداما
 تهػػػػػكل ال جػػػػػػـك كت  ػػػػػج ا ح مػػػػػػا
 كال  ػػػػر ال  رضػػػػى ال ػػػػفكح م امػػػػا
 (1)كأخػػػذت مػػػػف كػػػػؼ الزمػػػػاف زمامػػػػا

 

 

ر يطيٌػ قيدة كجيػادان بؿ إف الحياة ب كأحالمان  كيكجو لو النلائح كيكليو ب ف الحياة ليست منامان 
 :الذنكب كاآلثاـ

 كلػػػػػػػدم أت ػػػػػػػمع ي كف ػػػػػػػؾ  جايػػػػػػػة
 كال أقػػػػػػػػػػػكؿ مكػػػػػػػػػػػايران إٌف الح ػػػػػػػػػػػاة 

 إٌف الح ػػػػػػػػػػاة ع  ػػػػػػػػػػدة كرصاصػػػػػػػػػػة
 

 
 فم ػػػػد  ػػػػئمت مػػػػع ال ػػػػ  ف صػػػػ اما
 ل  ػػػػػػت كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ ال  ػػػػػػاـ م امػػػػػػا

 (2)ذا  طهػػػػػػػػر كجههػػػػػػػػا اآلثامػػػػػػػػاكػػػػػػػ
 

 

يسػػتلدـ ال،ػػابر تقانػػة القنػػاع حيػػث يقػػـك مقػػاـ األـ فػػي تكجيػػو رسػػالة إلػػو ال،ػػابر حيػػث تعاتبػػو 
ال كتتسا ؿ لـ ىك مازاؿ فػي نجػراف محة لمينا ،ة لعبة لـ يبؽ فييا لكتبمغو أنيا تعيش في ضنؾ كمعي

ه البكػر فػي ديػاره التػي ىػاجر ألـ يرؽ قمبو ألمو كأىمو كىـ ما زالكا يحنكف إليو حتو أنيػـ يحلػكف لطػا
ف القمكب لائلة كم،تاقة لو كطكاؿ الميؿ يسيركف لتالكة سكر  المنيا  :ة اللتح بٌؿ ا يرجعو بالسالمةكا 

 محمػػػػػػػػػػػػػػػكد إف ح ات ػػػػػػػػػػػػػػػا  كػػػػػػػػػػػػػػػد
 فػػػػػػي  جػػػػػػراف عك ػػػػػػجة هػػػػػػؿ أ ػػػػػػت

 مػػػػػػػػا يػػػػػػػػاؿ قميػػػػػػػػؾ ال  ػػػػػػػػرؽ ل ػػػػػػػػا
 إف ال مػػػػػػػػػػػػػكب عم ػػػػػػػػػػػػػؾ كاجفػػػػػػػػػػػػػة

 

 

 جػػػػػؼ الهكل..جػػػػػػؼ الهػػػػػػكل ف هػػػػػػا
 كالشػػػػػػمس يعػػػػػػد الشػػػػػػمس تكك هػػػػػػا
 كه ػػػػػػػػا خطػػػػػػػػاؾ اليكػػػػػػػػر  حصػػػػػػػػ ها
 (3)كالفػػػػػػػتح طػػػػػػػػكؿ الم ػػػػػػػػؿ  تمكهػػػػػػػػا

 

 

ده كالظمػ  يرىقػو كالبػد أف كيرد ال،ابر بمو أمػو الم،ػتاقة كيقػكؿ أنػو بطػش لر يتيػا كر يػة بػال
الحمػـ مئذنػة يلتػدييا ال،ػباب  كما دمت أرل التتميف اآليات التي أفتدييا بعمرمما دمت تسيريف ك  اليركيو

كالبد أنني س لقي بلا الترحاؿ في بيتي  الأف اإلياب كالرجكع كاقع ذات يكـ البد العا،قيف ليا ب ركاحيـ
 :كفي بمدم ليحدث نعيـ اإلقامة كاالستقرار

                                                 

 .149صال بمو الحجر اللمسطيني محمكد ملمحال نقكش إسالمية (1)

 .149صال بمو الحجر اللمسطيني محمكد ملمحال نقكش إسالمية (2)

 .64ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (3)
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 أمػػػػػػػػػػػاه كلك ػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػى ظمػػػػػػػػػػػ 
 تغمر ػػػػػػػػػػيمػػػػػػػػػا دامػػػػػػػػػػت اآل ػػػػػػػػػات 

 كأرل ه ػػػػػػػػػػػػػاؾ الحمػػػػػػػػػػػػػـ مئذ ػػػػػػػػػػػػػة
 ال يػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػـك أؤكب يػػػػػػػػػػِ

 

 

 كجػػػػػػػػػػػػػػػكا حي اليػػػػػػػػػػػػػػػد أرك هػػػػػػػػػػػػػػػا
 كأ ػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػؿ العمػػػػػػػػػػػر أشػػػػػػػػػػػر ها
 كأرل ط ػػػػػػػػػػػكر العشػػػػػػػػػػػؽ تفػػػػػػػػػػػد ها
 (1)كعصػػػػػػام فػػػػػػي ي تػػػػػػي  ػػػػػػ ل  ها

 

 

تك،ػػؼ لنػػا كاقعػػا يبػػرزه ال،ػػابر بمػػو ىيئػػة رسػػالة  الكىػػذه الرسػػالة يغمػػب بمييػػا الطػػابع السياسػػي
الحياة التي يعي،ػيا ال،ػعب اللمسػطيني دالػؿ األسػكار التػي أقاميػا الييػكد ت تيو مف ابنة أليو تلكر لنا 

فتراسػمو مكضػحة األكضػاع  الدكيالت دالػؿ الدكلػة الكاحػدة إلوبيف مدف فمسطيف الملتملة حتو قسمتيا 
لك كنت يكما في جنكب البالد كا،تقت ألىمؾ في ،ماليا كقررت لادؽ العـز  :المزرية في رسالة قائمة

أك ،ػبو  إلييـ ككنت تظف ذلؾ سيؿ المناؿ فجػ ة فرنػؾ ستكت،ػؼ بػاف ذلػؾ ألػبح مسػتحيالن  انؾ سترجع
بسػػبب الحػػكاجز التػػي أقاميػػا المحتػػؿ فلػػرؽ بيػػا ،ػػماؿ الػػبالد بػػف جنكبيػػا ف لػػبحت دكيػػالت  المسػػتحيؿ

منللمة تماـ االنللاؿ بف بعضيا البعض ال يمكف الكلكؿ ليا إال بلعكبة ك نؾ تعػيش فػي بلػر 
 البالرة:كاب ليس في بلر الطائرة ك الجماؿ كالد

 في كؿ أ يكع
 كعادتها الجم مة م ذ أعكاـ

 دالؿ ترا م ي
 كصمت ر التها ا خ رة م ذ أ اـ

 كف ها ما  مي
 عمي جماؿ:

 إف ك ت  كما في الج كب كفج ة
 اشتد شكقؾ لألحية في الشماؿ

*** 
 كحزمت أمرؾ أف  ت فؿ راجعان 

 مهما  كف
 كتشد لألهؿ الرحاؿ

 شفت ي ف ماخمتِثـ اكت
                                                 

 .66ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (1)
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  ه ن 
 صعب الم اؿ ،غدا متعذران 

 هؿ  ح ا يعصر  ايؽ؟ كصرخت:
 ح ث الدكاب غدت

 (1)؟ك  مة ا ت اؿ
 

مػػػف بالرجػػػا  كالم،ػػػابر كييػػدييا منػػػو ك  كيبعػػث ال،ػػػابر ىنػػا رسػػػالة إلػػػو األلػػت العربيػػػة ملعمػػة
 بالد تكغؿ فػي الجػراح كافكيعمميا ب ف ىذه ال الة مف أبماؽ قمبو الملعـ بالمرارةاألقلو تحية حارة نابع

ف نسائمو تب،ر بقدكمو كلكنو يحتاج  الاللبر ملركض بمييـ ممتمسيف أجره كلكف اللجر خت برذف ا كا 
 اللػكاتـ لػدبـ مسػيرة الجيػاد اللالػدةإلو كقلة ،جابة منيا تجعميا تتلمو بما تحب كتممػؾ مػف أسػاكر ك 

 طريػؽ التلمػي بػف الثمػيف فػي سػبيؿ ا كىػذهإنيا دبػكة تػرؾ زينػة الحيػاة كمحاكلػة الغتنػاـ األجػر بػف 
 :األ،يا  ليست برليلة بمو المرأة

 أختػػػػػاه فػػػػػي ا  ػػػػػ ـ ألػػػػػؼ تح ػػػػػة
 أهػػػػػدم مػػػػػف ا قصػػػػػى إل ػػػػػؾ تح ػػػػػة

 

 
 مػػػف عمػػػؽ قميػػػي كاشػػػت اؽ خػػػكاطرم
 ممزكجػػػػػػػػة يمػػػػػػػػدامعي كمشػػػػػػػػاعرم

 

 ***  

 أ ػػػػا فػػػػي جراحػػػػي  ػػػػا أخ ػػػػة صػػػػاير
 الفجػػػػػػػػػػر آت  ػػػػػػػػػػا أخ ػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػذه
 قػػػػػػػػكلي  يطػػػػػػػػاؿ الجهػػػػػػػػاد يجػػػػػػػػرأة
 زمػػػف ا  ػػػاكر كالخػػػكاتـ قػػػد مضػػػى

 

 

 فػػػػػػي اهلل ممػػػػػػتمس ثػػػػػػكاب الصػػػػػػاير
 أ  ػػػػػػػامِ تغشػػػػػػػى الػػػػػػػد ا ييشػػػػػػػائر
 حم ػػػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػػػذكا كأ ػػػػػػػػػػػػػػػػاكرم
 (2)فتز  ػػػػػػي يػػػػػػدـ الجهػػػػػػاد العػػػػػػاطر

 

 
 

 :ت ي ِ الغافم ف -ق 
ب،ابر المرأة كدبػا إلػو مػا سػماه تحريػر المػرأة كىػك دبػكة جريئػة إلػو  ال،ابر نزار قبانيمي سي 
كال يتعػػدل ،ػػعره  الكأسػػاكر لػػبح كػػاللنثو يمػػبس أقراطػػان جػػرد مػػف المػػرك ة ف فجػػرد مػػف الغيػػرة ك  السػػلكرال
فػػي ىػػذا  ككمماتػػو سػػلرت فػػي أمػػكر سػػليلة ال تنلػػع ،ػػيئان  الالـ المػػرأة ككػػ ف الكػػكف كقػػؼ بنػػدىاحػػدكد بػػ
 :لذم يحتاج لمكممة الجادة اليادفةالزمف ا

                                                 

 .97-96ص لميس لطليال كطني معيال (1)

 .48-47ص ببد الغني التميميال ديكاف برا ةال (2)
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 رأ تػػػػػػػػػػػػػػؾ ال تغ ػػػػػػػػػػػػػػػر كال تغػػػػػػػػػػػػػػػار
 تمػػػػػػ س كػػػػػػ ف فػػػػػػي أذ  ػػػػػػؾ قرطػػػػػػان 

 رغػػػػػاؿ كتضػػػػػرب فػػػػػي ح ػػػػػاـ أيػػػػػي
 تػػػػػػػػػػػػدافع عػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػدكد إلػػػػػػػػػػػػزا
 كخ مػػػػػؾ فػػػػػي دركب العهػػػػػر تجػػػػػرم

 

 

 فػػػػػػػػ م الخ ػػػػػػػػؿ تركػػػػػػػػب  ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػزار
 كحػػػػػػكؿ صػػػػػػ  ؿ معصػػػػػػمؾ ال ػػػػػػكار
 ك ضػػػػػػػحؾ مػػػػػػػف حماقتػػػػػػػؾ الجػػػػػػػدار
 كحػػػػػكؿ الخصػػػػػػر  يتػػػػػدئ الحصػػػػػػار
 (1)ك جػػػػػػرم خمفهػػػػػػا الػػػػػػزمف الغيػػػػػػار

 

جييف يمتل ك  الىذه رسالة ال،ابر إلو الممثالت المكاتي يضعف أبمارىف كرا  كاميرات التملازك 
فيػػػك  فمػػػك ضػػػاع ىػػػذا الجمػػػاؿ النتيػػػو ىػػػذا العمػػػؿ البالمسػػػاحيؽ يعتمػػػدف بمػػػو جمػػػاليف فػػػي أدا  بمميػػػف

يسػػتدبي الممثمػػة ليكجػػو إلييػػا نلػػائحو فيلبرىػػا بػػ ف الجمػػاؿ التػػي تعتمػػديف بميػػو سػػكؼ يػػذكم كيلػػبح 
 :ككؿ أبمالؾ ىذه التي تعتزيف بيا ال رليد ليا ميما كثرت كنالت الجكائز الخثاران 

 لجمػػػػػػػاؿ فػػػػػػػ   ظػػػػػػػؿ يػػػػػػػِ ػػػػػػػذكم ا
  ػػػػػػػ جؼ عشػػػػػػػب ال هػػػػػػػر  ػػػػػػػ دتي
 هػػػػػػػػذا الػػػػػػػػذم تتشػػػػػػػػيث ف يػػػػػػػػػِ كاه

 

 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػد كال ج ػػػػػػػػػػػػػػػػد كال خصػػػػػػػػػػػػػػػػر
 ك جػػػػػػػػػؼ ع ػػػػػػػػػد طر  ػػػػػػػػػِ ال هػػػػػػػػػر
 (2)ككػػػػػػػػػػػػؿ رصػػػػػػػػػػػػ ده صػػػػػػػػػػػػفر!!..

 

 

ال فػال يبقػو كيسدؿ الستار بمييا ي ست فؿ يكمان كيكالؿ ال،ابر لطابو ليا كيدبكىا بالنجمة الت
 :الندـ كلكف ال جدكل مف ىذا الندـ معجب بؿ كميـ سيرحمكف كال يبقو لؾ غير زفرات

  ػػػػػػا  جمػػػػػػة ا ضػػػػػػكاء إف غػػػػػػدا آتو 
 كالمعجيػػػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػػػ رحمكف غػػػػػػػػػػػدان 
 ك ػػػػػػػػػتزفر ف العمػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػدـ

 

 
 ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ يعػػػػػػػػػػػػػػػػدها ال ػػػػػػػػػػػػػػػػتر
 ك ػػػػػػػػػػػػػ رحؿ التطي ػػػػػػػػػػػػػؿ كالزمػػػػػػػػػػػػػر
 (3)لػػػػك كػػػػاف   فػػػػع ع ػػػػدها الزفػػػػر!!

 

 

 الا يػػع مػػا بمػػو األرض بائػػدكف إلػػوكفػػي النيايػػة يطالبيػػا بالتكبػػة فػػرف ال،ػػمس كاألفػػالؾ كجم
ف إلػو اليػدل يكدة كالتكبة إلو ا فرف العائدسع مف الكقت لمعككؿ مف بمييا فاف كلكف مازاؿ أمامؾ متٌ 

ف ا لػـ يغمػؽ بابػو دكنيػـ البميؾ كحػدؾكالديف كثر فمـ يتكقؼ األمر  بػؿ بػف مغلرتػو كاسػعة كسػعت  كا 
 :كؿ ،ي 

                                                 

 .117صال بمو الحجر اللمسطيني ملمحال نقكش إسالمية محمكد (1)

 .24ص البمو الحجر اللمسطيني محمكد ملمحال نقكش إسالمية (2)

 .21ص البمو الحجر اللمسطيني ملمحال نقكش إسالمية محمكد (3)
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 عػػػػػػػػكدم فػػػػػػػػإف الشػػػػػػػػمس عائػػػػػػػػدة
  ػػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػػا زاؿ فػػػػػػػػػػي ا  ػػػػػػػػػػاـ متٌ 

 حمف دك هػػػػػػػػػػـلػػػػػػػػػػـ  غمػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػر 
 

 
 كا رض ا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾ كاليحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
 كالراجعػػػػػػػػكف إلػػػػػػػػى الهػػػػػػػػدل كثػػػػػػػػر

 (1)كجػػػػػػػػػػكد إله ػػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػػر ،يايػػػػػػػػػػان 
 

 

أك يكػكف نجػـ أحػد  الالػذم يحمػـ بػاف يكػكف الػدكف جػكافكي،لؽ ال،ػابر لمػيس بمػو ىػذا العبػد 
 أك أف يلػػكز النتيػػو خمالػػو يقػػؼ بنػػد ىػػذه األمنيػػاتاألفػػالـ أك يكػػكف أحػػد أبطػػاؿ األفػػالـ الغراميػػة كػػ ف م

بجائزة الرجؿ األنيؽ كك نما تجرد مف رجكلتو ف لػبح كالنسػا  يبحػث فػي بػالـ المكضػة كاألزيػا  فيمػبس 
 :التي ال تناسب الرجكلة كال ال،رعالمكضات 

 أ ها العيد الرق ؽ
 ما زلت تحمـ

 أف تككف الدك جكفا ي في زما ؾ
 أف تمثؿ دكر  جـ الف مـ أك
 شخص ة اليطؿ العش ؽ
 ز اءما زلت تهكل عالـ ا  

 تميس آخر المكضات في الد  ا
 (2)ك  ؾ في م اي ة  فكز يك  ها الرجؿ ا   ؽ

 

 :ا   م  ف اء الم فىشعر  ع دالتجاه الكجدا ي ا -1
 ئي تعبيػػر مبا،ػػر بػػف م،ػػابر اإلنسػػافال مػػف حػػٌب ككػػره كحنػػيف كبػػذابال،ػػعر الكجػػداني الغنػػا

 مكضكبو دالميػان ال كقد يككف مع الحدث اتالذ باالنلعاؿ العاطليال كتلابؿال كيمتاز كفرح كسعادة الكخالـ
م،يد ما مف الم،اىد الطبيعيػة  فتلكير الير أٌف ال،ابر يعٌبر بنو مف لالؿ إحساسو بوغال أك لارجيان 

ال بػػؿ ر جكانبػػو الماديػػة التلػػكير الػػذم يحمػػك لػػوبػػف انلعالػػو الػػدالمي بػػوال كيلػػكٌ  يرسػػمو ال،ػػابر معبػػران 
ال كمػػا يتلابػػؿ مػػع المكاضػػيع تبػػٌدل لػػو أكثػػر إثػػارة ألحاسيسػػوال كمػػف األفػػؽ الػػذم ييرسػػمو بعػػد انلعالػػو بػػو

االنسانية كالعالمية كالمكاضيع الذاتية اللالة بو مف منظكر كجداني كباطليال تطغو بميو األحاسيس 
 .كالم،ابر

                                                 

 .22ص البمو الحجر اللمسطيني محمكد ملمحال نقكش إسالمية (1)

 .135صلميس لطليال كطني معيال  (2)
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ال كبف العكاطؼ كاالنلعاالت تعبير لادؽ لاؼو بف لمجات النلس كال،عر الكجداني الغنائين
 .(1)نالذاتية اللاٌلة

فلاضػت م،ػػابرىـ  الكاألبنػا  كالػػكطفا  فيمػػا يتعمػؽ بحػب ا سػيطر الكجػداف بمػػو ألسػنة ال،ػعر 
دفاقػػة فػػي أ،ػػعارىـ كقػػد كػػاف مػػف أكثػػر المحػػاكر التػػي تناكليػػا ال،ػػعرا  ىػػي الحنػػيف لمػػكطف كىػػذا ،ػػي  

مػػػف المضػػػاميف التػػػي تناكليػػػا  أيضػػػان  الالمنلػػػو بعيػػػد بػػػف بمػػػده يكابػػػد ال،ػػػكؽطبيعػػػي بالنسػػػبة لمػػػف يعػػػيش 
كتك،ػػؼ لنػػا ىػػذه النمػػاذج بػػف نلسػػيات ىػػ ال   الرسػػكؿ كحػػب األبنػػا  كالحنػػيف للىػػؿال،ػػعرا  حػػب ا كال

 .فيما يتعمؽ بميكليـ حكؿ القضايا المطركحة ال،عرا 
 

 :كحب الر كؿ الم اجاة -أ 
 .ع المتبتؿحب ا كملاطبتو كالتبتؿ كالتضرع إليو كاللضكع كالتكجو إليو بال،عر المتضرٌ 

أسطره تنير األمػؿ فػي دربيػا تقبمػو فػي كلػو  ة مكالىا في ليؿ ىاد  تحمؿ ملحلان تناجي ال،ابر 
 الىػك بالجيػا كرضػكانو غايػة مػا تبتغػيكغاية أمميا رضكاف ا بمييا تناجيو كتبتيؿ إليو تعمف أف حبو 

 :ركو في حبيا بذؿ كال ،ريؾ سبحانوانو تعالو ما ،ا
 فػػػػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػػػدأة ل ػػػػػػػػػػػػػؿ  كتمػػػػػػػػػػػػػؿ
 ألثمػػػػػػػػػػػػػِ فػػػػػػػػػػػػػي أمػػػػػػػػػػػػػؿ لكػػػػػػػػػػػػػف

 ادؾ تر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالم كد
 مػػػػػػػػػػػكالم مػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػؤادم

 

 

 يكتػػػػػػػػػػػػػػػػػاب أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػطره ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 مػػػػػػػػػػػا كا ػػػػػػػػػػػت تجز ػػػػػػػػػػػِ ال يػػػػػػػػػػػػؿ
 كح ا ػػػػػػػػػػػؾ غا ػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػا أ ػػػػػػػػػػػؿ

 (2)عػػػػػذؿ عػػػػػف كصػػػػػمؾ فػػػػػي شػػػػػغؼو 
 

 
 

لمػػد كنعيميػػا الػػدائـ الػػذم ال إف أقلػػو مػػا يتمنػػاه المسػػمـ فػػي ىػػذه الحيػػاة أف يحظػػو بجنػػات ال
كاالبتػراؼ بالػذنب أف الحيػاة ال تػ تي ت كػدىا الػدمكع كالػدبكات  اللكحن كيدبك ال،ابر إلو تكبةو  اليزكؿ

 :قكـ بو المسمـ ابتغا  مرضات ابالتمني بؿ بالعمؿ الجاد الم مف الذم ي
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 ج

 إف ك ػػػػػػػت ت ػػػػػػػعى لمخمػػػػػػػكد يج ػػػػػػػة
  ػػػػػجؿ يػػػػػدمع التػػػػػػكب إ ػػػػػي عائػػػػػػد
 كأشػػػػػح يكجهػػػػػؾ لألحيػػػػػة قػػػػػؿ لهػػػػػـ
 إف قػػػػػد رك ػػػػػتـ فػػػػػي الح ػػػػػاة لط ػػػػػب

 

 

 ف هػػػػػػػػا  عػػػػػػػػ ـ لمػػػػػػػػكرل ال   ضػػػػػػػػب
 لػػػػػػؾ  ػػػػػػا إلهػػػػػػي ثػػػػػػـ إ ػػػػػػي مػػػػػػذ ب
 شػػػمس الح ػػػاة مػػػع ا مػػػا ي تغػػػػرب
 (1)فم ػػػػػػػػاؤكـ رب الخ ئػػػػػػػػؽ أط ػػػػػػػػب

 

 

تبػػكح إليػػو  ذ حيػػث اتجيػػتفػػال يكجػػد سػػكاه مػػال كرجػػا ن  كتائبػػة تعػػكد إلػػو ا كقمبيػػا يللػػؽ كجػػالن 
 المؿيي  القرب كالعسؿ اللافي الذم الفيذا  الكترجك أف يزيدىا اكتعمف أف قربو ىك غاية مرادى الب ،كاقيا
فػػػال جػػػدكل مػػػف الػػػدنيا بػػػدكف ىػػػذا الرضػػػا فممػػػو ممػػػؾ  الرضػػػكاف ا فيػػػك سػػػحت سػػػب دنيػػػكم دكفككػػػؿ مك

 :رضالسمكات كاأل
 لؾ يا شكاؽ يحت ،عدت كالخفؽ رجاء
 إف هذا الشهد يحت ،لذةه قريؾ، زد ي

 مف غ رؾ لكذم كم ذم ح ث رحت ،عدت
 كؿ ك ب  ا الهي دكف رضكا ؾ  حت

 (2)لؾ ما فكؽ كتحت ،ل س تجدم لمعيد د  ا
كسػػػار المسػػػممكف بمػػػو ىديػػػو كنيجػػػو  ال فػػػيمف خمػػػف بػػػو كاسػػػتقر فػػػي قمػػػكبيـرسػػػكؿ اكقػػػر حػػػب 

كليجت ألسنتيـ باللالة كالتسميـ بميو لكف ال،ػعرا  بمػا حبػاىـ ا مػف ممكػة ال،ػعر لػاغكا ،ػكقيـ لػو 
 فا،ػػتاقكا لر يتػػو كزيػػاه مكػػة كالمدينػػة ليتقربػػكا مػػف األمػػاكف التػػي با،ػػيا كىػػذه مػػريـ ،ػػعرا مػػبجال لمكانتػػوال

الم،تاؽ فالقمب قد ذكل مف كثرة ال،كؽ كالحب لرسكؿ الب،رية كقد ،عت م،ابرىا بنكر  ه ب سمكبتن،د
 محبتو:

  ا أحمى مف ع ؿ الكرد
  ا ر ح الكعية  ا شهدم

 أت  مِ رغـ اليعد
 ال مب ذكل

 كهكل شكقان 
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 لر كؿ اهلل تكقان 
 (1)كجدم ىكال كر  م س عم

 حب ا ي اء: -ب 
كال،ػػابر ىنػػا يمػػرض  الفيػػ لمكف أللميػػـ كيلرحػكف للػػرحيـ القمػكب أىػػالييـاألبنػػا  فػػي  ع حػػبرٌبػيت

مجػػػرد المػػػرض فيػػػذكب قمبػػػو لمرضػػػو إف ىػػػذه العاطلػػػة ىػػػي أسػػػمو العكاطػػػؼ فػػػي قمػػػكب الب،ػػػر ال  ابنػػػو
نيػػػراف األلػػػـ فػػػي  األب كت،ػػػب  فللػػػـ االبػػػف يػػػذكب قمػػػب  اللػػػرلتضػػػاىييا باطلػػػة كال تنافسػػػيا م،ػػػابر أ

 الذىكؿ فػػػال يجيػػػب الطبيػػػب بمػػػو أسػػػئمتوزمػػػة لكػػػؼ أبيػػػو كيلػػػاب بالػػػسػػػلكنة يػػػده مال كتبقػػػو الجكارحػػػو
كانظػر إليػؾ لمسػة فػ راؾ  و كلػو فػي كػؿ جارحػة مػف جكارحػو حلػةاللو أنو جػز ا منػ كيلاطب ابنو قائالن 

 :غير ما بيدتو فيؾ فيؾ حاؿ بجيبان  كأرل الرل الغياب ينسكب مف بينيؾكأ متعباال
 مرضػػػػػػت فػػػػػػذاب قميػػػػػػي  ػػػػػػا حي ػػػػػػب

 كفػػػػػػي أ ػػػػػػ ر كجمػػػػػػر كفػػػػػػؾ مػػػػػػؿء
 أل ػػػػػػت ي ػػػػػػي يعضػػػػػػا مػػػػػػف ك ػػػػػػا ي
 كأ ظػػػػػػػػػر خم ػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ راؾ  ضػػػػػػػػػكان 
 كأيصػػػػػػر ف ػػػػػػؾ حػػػػػػاال غ ػػػػػػر حػػػػػػاؿ

 

 

 كشػػػػػػػػػػب يكػػػػػػػػػػؿ جارحػػػػػػػػػػة له ػػػػػػػػػػب
 ك  ػػػػػػػ ل ي الطي ػػػػػػػب فػػػػػػػ  أج  ػػػػػػػب

  صػػػػػػ ب كلػػػػػػي فػػػػػػي كػػػػػػؿ جارحػػػػػػةو 
 كفػػػػػػػي ع   ػػػػػػػؾ    ػػػػػػػكب الغػػػػػػػركب
 (2)عج ػػػػػػػب مػػػػػػػا أشػػػػػػػاهده عج ػػػػػػػب

 

 

بة فتحب فييا طلكلة ك كتدابب ال،ابرة طلمتيا اللغيرة كتالببيا بكممات رقيقة تليض رقة كبذ
يالمػػس كجػػدانيا  كال،ػػكؽ كالحنػػيف إلػػو األـ الػػذم الكجييػػا الػػذم يلػػيض بالسػػالـ كاليػػدك ك  البريئػػة كادبػػة
 :ةن كرقٌ  فيليض حنانان 

 ضحكت ي لكاف الدعة ...أحييت ف ؾ طفكلة
 أحييت كجهؾ لؼ كك ي في  ػػػ ـ أك دعة

 في صدرم فعا ؽ أضمعِ أحييت شكقؾ رؼٌ 
 (3)!فطكعِ ل  يضي المحاؿ،أأ ممت الهك  قميي،
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كفرحػػو ال،ػػابر ىنػػا بطلمتػػو كبيػػرة فيػػك يلػػرح ألف ا قػػد أمػػد بمػػره فػػرأل أطلالػػو يحتمػػكف سػػاحة 
كيمػػدحيا  التػػو يجػػرم كرا ىػػا يػػداببيا كيالببيػػاالػػدار كيػػرل طلمتػػو المحبكبػػة تعػػدك كيلػػغر فػػي العمػػر ح

 :جمؿ األللاظ كيدبيا تقكؿ ما تريدب 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػيقػػػػػػػػػػػدر اهلل أف  مػػػػػػػػػػػد ح اتػػػ

 كأرل طفمتػػػػػػػػػػػػي ا ث ػػػػػػػػػػػػرة تعػػػػػػػػػػػػدك
  ػػا هػػد ؿ الحمػػاـ فػػي ركضػػة العمػػر

 دم عمػػػى غصػػػف أ ػػػاميدم غػػػرٌ غػػػرٌ 
 

 

 كػػػػػػػي أرل فػػػػػػػي  خ مػػػػػػػي ا غػػػػػػػداقا
 كأ ػػػػػػػػػػػػا خمفهػػػػػػػػػػػػا أط ػػػػػػػػػػػػر يراقػػػػػػػػػػػػا
 ك ػػػػػػػػػػػػا كككيػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػد الركاقػػػػػػػػػػػػا
 (1)كقػػػػػػكلي  ػػػػػػا حمػػػػػػػكتي مػػػػػػا راقػػػػػػػا

 

 

 :ح  ف لألهؿ -ج 
بعػػػد أقسػػو الم،ػػػابر التػػػي فػػػالحنيف الػػػذم يكلػػده اللػػػراؽ كال كىػػي مػػػف أىػػـ سػػػمات ،ػػػعر المنلػػوال

باناىا المنليكفال كىي الللة الغالبة بمو ال،عر سكا  بند الحديث بف الكطف أك األىؿ أك األلدقا  
 أك ال،جر مف لالؿ برض لكر النكبة يبدك لنا حنينان مكجعان في القمب لمكطف كاألىؿ كاأللدقا .

أف  و نكػػاد نجػػد فػػي األسػػرة الكاحػػدةحتػػ البنػػا  كأىػػالييـ فت،ػػتتكا فػػي الػػبالدقػػت اليجػػرة بػػيف األفرٌ 
ىا فػي بمػد ألػرل باإلضػافة إلػو بعػد ىػذيف   او في بمد خلر كالزكجة كأبنئالزكج يككف في بمد كبعض أبنا

د لدينا ظاىرة ال،كؽ كالحنيف للىؿ كىي ظاىرة فطرية غريزية ي،ػتاؽ فييػا الزكجيف بف أىالييـ مما كلٌ 
ىػػذا  كال ي،ػػكك غيػػر ا يلتقػػد ال،ػػابر أليػػو كيػػدبك بالسػػقيا لػػذكراهاألىػػالي ألبنػػائيـ كاألبنػػا  ألىػػالييـ فينػػ

ت،ارؾ معو أيػاـ اللػبا فيػـك تلالػما كيػـك  الفقد كاف لو ،قيؽ لديؽ ال،كؽ فلي رحيمو الركح ظم لال
 :لمقا  الذم يعيد األحاديث بينيماتلالحا كاتلقا كعيد األلكة كيتمنو ا

 أخػػػػػػي طػػػػػػاؿ يعػػػػػػدؾ أ ػػػػػػف الت قػػػػػػي
  لرحمػػػػػػػت فخمفػػػػػػػت ركحػػػػػػػي ظمػػػػػػػ

 أتػػػػػػذكر عهػػػػػػد الصػػػػػػيا ك ػػػػػػؼ ك ػػػػػػا
 أتػػػػػػػػػػػذكر مجم ػػػػػػػػػػػ ا  ػػػػػػػػػػػـك ك ػػػػػػػػػػػا
 ف حتػػػػػػػػد ح  ػػػػػػػػػا اذا مػػػػػػػػػا اختمف ػػػػػػػػػا
  ػػػػػػػػ ى اهلل ذكػػػػػػػػراؾ كػػػػػػػػـ ذا أحػػػػػػػػف

 

 

 كل ػػػػػػػػت يشػػػػػػػػاؾ غ ػػػػػػػػر اشػػػػػػػػت اقي
 كقػػػػػػد ك ػػػػػػت ف هػػػػػػا لذ ػػػػػػذ اغتيػػػػػػاؽ
  حػػػػػػػػاكي جمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػد ا يػػػػػػػػائت ؽ
   ػػػػػػػػػػكؽ أكار ال ضػػػػػػػػػػا ا الػػػػػػػػػػدقاؽ
 ك ػػػػػػػػكم  يػػػػػػػػالرأس ع ػػػػػػػػد اتفػػػػػػػػاؽ

 (2) ع ػػػػػػػد حػػػػػػػد ث ال ػػػػػػػكاقي ل ػػػػػػػكـو 
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بػف أىمػو كيػرد قػكؿ مػف يقػكؿ  بعيػدان سبع سنيف مف بمر الغربػة التػي قضػاىا ال،ػابر  كتمضو
ف يكػكف المػاؿ ىػك مػف أبعػده بػنيـ كيػرفض أ البمػو قمبػو ان سمسػ كة ككاف ىجػرىـ سػيالن نو ىجر أىمو جلأ
 نػو تعػرؼ مػا يػدك بدالمػو ب كيست،ػيد بزكجتػو التػي البػف أىمػو لطكاتو بعيدان  لدنيا ىك مف قادف متاع اكأ
 :ؼ كرا ه الحياة الجميمةد لمٌ ق

 تػػػػػذكر ي يا هػػػػػؿ مػػػػػف يعػػػػػد غريػػػػػة
 كمػػػػػػف قػػػػػػاؿ إ ػػػػػػي تغريػػػػػػت جفػػػػػػكة
 كمػػف قػػاؿ إف المػػاؿ قػػد قػػاد خطػػكتي
 كتعرف ػػػػػػػػػػػػي أـ الي ػػػػػػػػػػػػ ف يػػػػػػػػػػػػ   ي

 

 

 قضػػػػ ت يهػػػػا  ػػػػيعا عجافػػػػا دكاه ػػػػا
 كأ م ػػػػػت لمهجػػػػػراف عػػػػػ كـ ق اد ػػػػػا
 أف متػػػػػػػػاع ا رض أغػػػػػػػػرل ركاي ػػػػػػػػا
 (1)كح ػػػػػؾ قػػػػػد خمفػػػػػت د  ػػػػػا كرائ ػػػػػا

 

 

 :فالح  ف لمكط -د 
كلقػػد  جباليػػا كنسػػيميا كليالييػػااىػػا ك إلػػو األرض مػػدنيا كقر  اتجػػو الحنػػيف فػػي ال،ػػعر اللمسػػطينين

ال كقد ألبح الكطف حبيػب كترابػو اإلبداعت ثر كالت ثير كالسمك ك استطاع أف يلؿ إلي درجة بالية مف ال
ليبقػػو فػػي  كنسػػيمان  كزىػػران  اتلػػؽ ال،ػػعرا  بمػػو ذلػػؾ كامتزجػػكا بػػالكطف ف لػػبحكا ترابػػان حبيػػب كمدنػػو حبيبػػة ك 

بالغربػة فػي ال،ػعر اللمسػطينيال  كثيقػان  يرتبط الحنػيف ارتباطػان  .الكطف لكرة جميمة لمت،بث بيا ب م ،كؿ
كىػػذا مػػا حلػػؿ مػػع  …فعنػػدما يبتعػػد اإلنسػػاف بػػف مكػػاف مػػاال ي،ػػعر بحنػػيف إليػػوال كي،ػػتاؽ لكػػؿ مػػا فيػػو

 .(2)نالحنيفال،ابر اللمسطيني الذم فجر سنيف غربتو ب ،عار ينضح فييا الحب ك 
كتحػف ال،ػػابرة إلػو ليػػاؿ قضػػتيا فػي كػػرـك المػكز حيػػث الجمػػاؿ السػاحر الػػذم مػازاؿ مثػػؿ الحمػػـ 

إنػو حمػػـ العػػكدة  قمبيػػاالالػذم مػػازاؿ يراكدىػا كيغػػزك أحالميػػا فتتػذكره كػػؿ لػػباح أمنيػة غاليػػة بزيػزة بمػػو 
كدة لػذم باىدتػو بمػو العػي تي التسا ؿ الملعـ باألمؿ ىؿ ستعكد يكما لربػكع ىػذا الػكطف اك  الإلو الكطف

 :فال يقلييا كيبعدىا بنو كداع
 كـ قض  ا مف ل ال  ا الم ح

 في كرـك المكز كال حر المياح
 لـ  زؿ  خفؽ في جكؼ ا ما ي

 حمـ تشدكه أ  اـ الصياح
                                                 

 .44-43ص إنيا اللحكةال محمكد ملمحال (1)

 :مكقع ديكاف العرب الغربة كالحنيف في ال،عر اللمسطيني ميسكف ملطلوال (2)
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article14657. 
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 هؿ ترا ا   عكد
 لريكع كعهكد

 ل س   ص  ا عف الم  ا كداع
 (1)  ثر ا شكاؽ في أحمى اجتماع

 

فالميػػب قػد أليػػب حنجرتػو ف لػػابيا الجلػاؼ الػػذم  المػػف األبمػاؽ ممتيبػان  لان يلػرخ ال،ػابر لػػرا
حتػػو أنػػو سػػمع لػػييؿ  لقػػد طػػاؿ ال،ػػكؽ حتػػو غػػدا لػػو أجنحػػة تريػػد الطيػػراف إلػػو الػػكطف ي،ػػتاؽ لممطػػرال

 :د أف تسترجع الكطف الذم تحف إليوالجياد فكؽ األسكار تري
  ػػػػا دار،  ػػػػا دار فػػػػي أعماق ػػػػا لهػػػػب
 د اأمػػػػػػا عممػػػػػػت يػػػػػػ ف ال ػػػػػػكر رمػػػػػػ

 كأ ػػػػػػػػػِ  يتػػػػػػػػػت لمشػػػػػػػػػكؽ أج حػػػػػػػػػة
 إذا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر اهلل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أف أراؾ
 كأغمػػػػػػػػر كجهػػػػػػػػي يمػػػػػػػػاء الغػػػػػػػػد ر
 كأرشػػػػػػػؽ يالمػػػػػػػاء كجػػػػػػػِ الحي ػػػػػػػب
 كأل ػػػػػػػػي دجاجػػػػػػػػات أمػػػػػػػػي ه ػػػػػػػػاؾ

 

 

 كفػػػػػػػي ح اجر ػػػػػػػا شػػػػػػػكؽ  مطػػػػػػػار
 كأ  ػػػػا لػػػػـ  ػػػػزؿ  مشػػػػي عمػػػػى ال ػػػػار
 (2)كلمج ػػػػػػاد صػػػػػػه ؿ فػػػػػػكؽ أ ػػػػػػكار

 كأل ػػػػػػي الصػػػػػػياح كأل ػػػػػػى الم ػػػػػػاء
 كأيصػػػػػػػر ف ػػػػػػػِ ارتعػػػػػػػاش الضػػػػػػػ اء

  ػػػػػػػػا لػػػػػػػػدؿ الظيػػػػػػػػاء ..ك رشػػػػػػػػ  ي.
(3)تضػػػػػػػػج يػػػػػػػػِ الكير ػػػػػػػػاء كد كػػػػػػػػان 

 

 

 

 الاسػػيا تكػػاد ال ت،ػػعرىا بكجكدىػػا حيػػةكالغربػػة التػػي لػػـ تكػػف مػػف التيػػار ،ػػابرتنا تطبػػؽ بمػػو أنل
فتلكنيػا دمكبيػا منسػكبة  الزيارتيا لمكطف ىػذه المػرة الكحيػدةفيي ساىمة ذاىمة لامتة تعاكدىا ذكريات 

 حديث األ،جار بف الكطف اليعاكدىا حديث السكاقي كال،كؽال كلكليا في ىي دمكع الغربةبمو لدييا ت
 تطبػػؽ بميػػو ب جلانيػػاال مػػ لـو  كيتحػػكؿ الكجػػد كالحػػب بنػػد ىػػذا الحػػد مػػف الػػذكريات إلػػو مػػرضو  الكسػػحره

 :لتحتلظ بزماف الحب في بتاب كألـ
 في المدل ليثت طك  ن 

 تماكج صمت كحدتها
 تكفكؼ دمع غريتها

 كما فتئت
                                                 

 .151ص مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (1)

 .144صمحمكد ملمحال إنيا اللحكةال  (2)

 .47ص البمو الحجر اللمسطيني ملمحال نقكش إسالميةمحمكد  (3)
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  عاكدها
 ذبي ع  احره  ثه حد 

 ـ كذاكرة تح ؿ الكجد يال  
 فتحفظِ يجفف  اهد هـر

 (1)لتغمض ما تي ى مف زماف الحب في عتب
 

ربػكع الػكطف  سعادة الػذكريات الجميمػة التػي با،ػيا ال،ػابر فػي الكفي ذكر األكطاف سعادة كألـ
 لسػػكاىا فالع،ػػؽ لػػـ يكػػف اللػػكطف الحبيػػب كاالنتػػزاع مػػف أحضػػانوال كألػػـ للقػػداف ىػػذا ايػػاـ اللػػبا كال،ػػبابأك 

كيتمنو ،ابرنا أف ىذه البالد العزيػزة مثممػا أنجبتػو ككانػت ميػد كالدتػو  الكالكجداف لـ يمتيب ،كقا إال ليا
 أف تككف لحده حيف مماتو فال يدفف في بالد غيرىا:

 اذكر ا كطاف  ا  عد
 ففي ذكرؾ  عدم
 أ ا لـ أعشؽ  كاها
 أك  هز الغ ر كجدم
 حيها  مهب قميي
 مهدمل تها ح ث كا ت هي 
 (2)أف تككف ال ـك لحدم

 

كتتػػرا ل ليػػا  فتيػػيـ رئتاىػػا فػػي ىػػكل ىػػذه الػػبالدال كفػػي زيػػارة ال،ػػابرة لبالدىػػا يتكلػػد الع،ػػؽ ليػػا
كتتسػػا ؿ ىػػؿ سػػيتحقؽ ىػػذا  الا كبػػيف ىػػذه الػػبالد بػػ ف تعػػكد يكمػػان كتتػػرؾ بيػػدا بينيػػ اللػػكر الكجػػد باسػػمة

جميمػػػة التػػػي تحػػػتلظ بيػػػا ذاكرتيػػػا أـ أنيػػػا كىػػػؿ سػػػتبقو الػػػذكريات ال الالكبػػػد أـ أنػػػو سػػػيذىب أدراج الريػػػاح
 : يا فال يبقو كطف كال تبقو ذكرياتستضع في لضـ الحياة المعا،ة كتضيع في زحام

 هؿ ترل  ـك تكدع ا عمى عهد أعكد؟
 أك لعمي لف أراها

 يعد أف هامت رئاتي في هكاها

                                                 

 .122ص مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (1)

 .21ص برا ةالديكاف ببد الغني التميميال  (2)
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 صكر لمكجد تترم في خ الي يا مة
 هؿ تض ع ال ـك في هذا الزحاـ المر

 (1)؟الر اح الهائمة تذركها
كلكف سعاد ىنا ىي الكطف كيبدك أنيا لػـ  الابر قليدة كعب بف زىير بانت سعادل،اكيعارض 

فػرغـ غيػاب  المػادم معػو كػ ف قمبػو قػد التلػو معيػاتبف مف ،ػدة ال،ػكؽ فيػك يحػس بكجكدىػا الحسػي كال
بيا كىدير مكجيا ب ذنو رامعالميا كأرضيا بف بينيو فال تبلرانيا فيك يراىا بعيف القمب كيسمع ىمس ت

ة فػي البػر فمػـ تلمػد ىػذه الراحمػ الىػي راحمػة ال،ػكؽ كالحػب لقد كانت راحمتو مف بدف إلو يافػا الالعا،قة
 :التي يعي،يا ال،ابر مف ،دة ال،كؽكما أطل  البحر حرارة السقـ  النيراف قمبو كلـ تبردىا

 يا ػػػػػت  ػػػػػعاد كقميػػػػػي يػػػػػائف معهػػػػػا
 لػػػػػئف تغ ػػػػػب عػػػػػف ع  ػػػػػي طالعهػػػػػا

 فػػػػػي اآلفػػػػػاؽ راحمػػػػػة ركيػػػػػت لمحػػػػػب
 مػػػػػػا أخمػػػػػػد اليػػػػػػر   را ػػػػػػي كأيردهػػػػػػا

 

 

 ك  هػػػا مػػػف شػػػد د الشػػػكؽ لػػػـ تػػػيف
 ف ػػػػػػػد أراهػػػػػػػا يعػػػػػػػ ف ال مػػػػػػػب كا ذف
 في رحمة الشػكؽ مػف  افػا إلػى عػدف
 (2)كهائج اليحر ما أطف  لظػى  ػ مي

 

 

لكف رغـ كؿ مػا يقاسػيو  الؿدكد التحمٌ ر كحد ىذا الكطف بالجراح كبالضحايا حتو فاؽ التلكٌ تلرٌ 
فػػالحنيف لممػػ ذف كلػػكت المػػ ذف كجمػػكع  ال ه ال يكلػػكف بػػف محبتػػو كالحنػػيف لػػوالػػكطف إال أف أبنػػا ىػػذا

حتػو  الكنييا كالػركاح كالغػدك فػي ركابييػاكالحنػيف إلػو الربػكع كسػا الملميف كاآليات تتمو كاللػمكات تقػاـ
 :تكاد الركح تسافر إلييا

 أحػػػػػػػف إل ػػػػػػػؾ  ػػػػػػػا يمػػػػػػػد الضػػػػػػػحا ا
 أحػػػػػػػػف إلػػػػػػػػى الريػػػػػػػػكع ك ػػػػػػػػاك  ها

 ى المػػػػػػػػآذف مشػػػػػػػػرعاتأحػػػػػػػػف إلػػػػػػػػ
 كتتمػػػػػػػػػػػك اآلم إثػػػػػػػػػػػر اآلم حتػػػػػػػػػػػى

 

 

 ك ػػػػػػػا جرحػػػػػػػا تفػػػػػػػرد فػػػػػػػي الجػػػػػػػراح
 أحػػػػػػف إلػػػػػػى الغػػػػػػدك إلػػػػػػى الػػػػػػركاح
 تشػػػػػع ال ػػػػػحر فػػػػػي تمػػػػػؾ اليطػػػػػاح
 (3) شػػػػؼ الػػػػركح عػػػػف ألػػػػؽ ضػػػػراح

 

 

لر كىؿ سيب الالدار التي ي،تاؽ إلييا يترا ل كجو األـ لم،ابر فيس لو ىؿ مف بكدة قريبة إلو
ىػؿ سػ لقو أحبتػي بمػو أرض  الكيسػمع لػكت المػ ذف بالػذكر كاآلذاف الفجر بمد الحبيب بازغا بالضػيا 

 اليػػػا فػػػرف طيػػػكر األرض قػػػد ضػػػمت فراليػػػاال،ػػػاـ كأرمػػػي أحمػػػالي بمػػػو أرضػػػو كأفػػػرد جنػػػاحي فػػػي أرجائ
                                                 

 .157ص مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (1)

 .66ص التميميال ديكاف برا ةال ببد الغني (2)

 .41ص ملمحال إنيا اللحكةالمحمكد  (3)
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ه ىػػذ الكجرحػػي مػػا زاؿ كاكيػػان  زاؿ بعيػػدان كلكػػف ب،ػػي ككطنػػي مػػا  العػػت إلييػػا بعػػد رحمػػة السػػلر الطكيمػػةكرج
الػزمف  إالبميػو  ىػذا السػ اؿ ال يػرد   الفالمجيب ليس ب بمـ مف السػائؿ ـالالتسا الت ىؿ ستجيب بمييا األ

 :كالجياد
 ف ػػا كجػػِ أمػػي هػػؿ إلػػى الػػدار عػػكدة
 كهػػؿ أيصػػر الفجػػر الحي ػػب مشعشػػعان 
 كأل ػػػػػي عمػػػػػى أرض الشػػػػػآـ أحيتػػػػػي
 ككػػػؿ ط ػػػػكر ا رض ضػػػػمت فراخهػػػػا
 كعشػػػػػػي  ػػػػػػا أمػػػػػػاه مػػػػػػا زاؿ  ائ ػػػػػػا

 

 

 كفػػػي ال مػػػب إعصػػػار  هػػػز الركا ػػػ ا
 لفجػػػر الحي ػػػب المثا  ػػػاكأ ػػمع فػػػي ا

 كا شػػػػػر يعػػػػػد الطػػػػػي ف هػػػػػا شػػػػػراع ا
 كآلػػػػػػت إل هػػػػػػا يعػػػػػػد هجػػػػػػر حكا  ػػػػػػا
 (1)كجرحػػػػي  ػػػػا أمػػػػاه مػػػػا زاؿ كاك ػػػػا

 

 

مػاني كحمػـ العػكدة ىؿ كانت السنيف الطكيمة التي با،ػتيا ال،ػابرة فػي الغربػة التػي تتنازبيػا األ
لكطف الجميؿ لتناغي جمالػو كتعػيش كتتنازع ال،ابرة م،ابر ال،كؽ كالحنيف إلو ربكع ا السرابا أـ لياال

 بيف فلكلو المتنكبة حتو يالمس كجدانيا كي،لي قمبيا المريض بمرض البعد:
 طك ػػػػػػػت  ػػػػػػػ   ي م ػػػػػػػى كاغترايػػػػػػػان 
 م ػػػػػػػػى خمتهػػػػػػػػا ال تظػػػػػػػػارم شػػػػػػػػتاء
 لكػػػػػػـ أشػػػػػػتهي لم ػػػػػػة مػػػػػػف زمػػػػػػاف
 ل فتػػػػػػػػػػر أ ػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف ال ا ػػػػػػػػػػم ف

 

 

 أكا ػػػػػػػت م ػػػػػػػى؟ أـ  ػػػػػػػرايا مط ػػػػػػػؿ
 كذا المحػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػ ف ل ا ػػػػػػػػا  حػػػػػػػػكؿ

 ؿ كتشػػػػػفي الفصػػػػػكؿت ػػػػػاغي الجمػػػػػا
 (2) عػػػػػػا ؽ رعػػػػػػػش فػػػػػػػؤادم العم ػػػػػػػؿ

 
 

ف باش زمنػان  ه ريػاح ظػؿ ت،ػدٌ فرنػو ال ينسػو بمػده كت فػي الغربػة كتػ لؼ معيػاال طػكيالن  كاإلنساف كا 
 كال،ابر ىنا يعبر بف ىمو كحزنو لكجكد المكانع التي تمنعو مف زيارة بمدهال محدكدالالحنيف كال،كؽ الال

 :سعيدان  ماضيان  كبيدان  جميالن  فيرنك إلو بمد كاف لو بو زمنان  تكددهاللكنو حزنو يزيد مف لكبتو ك،كقو ك 
 كأ ا ه ا في غريتي أهفك إلى كطف الجدكد

 حدكد ل س لِ  ر جتاح ي شكؽ كي
 ك مف ي هـ كحزف ع دما ألفي ال دكد
 لكف قميي رغـ ذاؾ  ظؿ ممتاعا كدكد

 (3) ر ك إلى زمف مضى يالحب كالعهد ال ع د
                                                 

 .45ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (1)

 .147ص مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (2)
 .26ص سمير بطيةال نزيؼ الذكرياتال (3)
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 :رثاء كجدا ي -ق 
رثػػػػا  األىػػػػؿ كاألبنػػػا  كاأللػػػػحاب كىػػػػك رثػػػا  يجتػػػػاح الم،ػػػػابر كيييجيػػػا كيػػػػدمي القمػػػػكب كىػػػك 

 يدرم ما يقكؿ فالكممػات تعجػز بػف التعبيػر كالمغػة ال تسػعلو بكمماتيػا الكال،ابر ىنا يرثي كلده أمامو ف
ب ا  حػػزيف لػو أنيػاب ىػي أنيػػالقػد فقػد ال،ػػابر ابنػو فػي مسػ اليحتممػو العقػػؿ كالقمػب أف حزف أكبػر مػففػال

ؿ لػكت ىػذا الطلػؿ يمػل اكمػا ز  الظر أف ي كمو كحميبو مػا زاؿ سػالنان ينت فطعامو ال يزاؿ سالنان  الالمكت
 :في لزانتو جديد ينتظر أف يمبس امقسمع كالده كما زاؿ ثكبو مع

 كأ ػػػػػػػت أدرل أمامػػػػػػػة مػػػػػػػا أقػػػػػػػكؿ؟
 طعامػػػػػػػؾ مػػػػػػػا  ػػػػػػػزاؿ ه ػػػػػػػا شػػػػػػػه ان 
 فصػػػػػكتؾ  ػػػػػا أمامػػػػػة مػػػػػؿء  ػػػػػمعي

 

 
 ف ػػػػػػػػػدتؾ كالم ػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػِ   ػػػػػػػػػكب

 مػػػػػػػا  ػػػػػػزاؿ يػػػػػػػِ الحم ػػػػػػػب كك  ػػػػػػؾ
 (1)كثكيػػػػػػػؾ فػػػػػػػي خزا ت ػػػػػػػا قشػػػػػػػ ب

 

 

لقػػد فطػػر قمبػػو  بعيػػد بنيػػا كيحػػس بيمينيػػا بمػػو كبػػدهالكأكبػػر حسػػرات ال،ػػابر مػػكت أمػػو كىػػك 
 التغطيػو فػالريح تػزأر لػارج الغرفػة أف كيرفض مكتيا كيطالبيا ب ف تيز سريره ك نو لـ يزؿ طلالن  اللمكتيا

كتمحقػو دبكاتيػا بػ ف يػرد ا ابنيػا الحبيػب  الكد ليػا معتػذران مو كىي تعاتبو كيعػأكيسترجع ال،ابر لكت 
كيرجػػع ال،ػػابر لمكاقػػع األلػػيـ بعػػد أف تتركػػو الػػذكرل كىػػك مػػكت أمػػو  الدمػػف السػػلر حتػػو أنسػػاه أمػػوالػػذم أ

فتبقػو أكثػػر حسػػرات كىػك بعيػػد بنيػػا فػي أرض ألػػرل فػػال يراىػا كال يقػػرأ اللاتحػػة بمػو جثمانيػػا المسػػجو 
 لـ يحمؿ جثمانيا كلـ يمش في جنازتيا بؿ باش ألـ فقدىا مرة ألرل كنيائيػة كحيػدان أنو  الالقمب كالذاكرة

 :غريبان 
 أمػػػػي تمػػػػكت ك يم اهػػػػا عمػػػػى كيػػػػدم
 هػػػػػٌزم  ػػػػػر رم إ ػػػػػي لػػػػػـ أزٍؿ كلػػػػػدان 
 مػػػػػا زاؿ صػػػػػكتؾ  ػػػػػا أمػػػػػاه  جمػػػػػدي ي
 مػػػػػا زاؿ صػػػػػكتؾ  ػػػػػا أمػػػػػاه  تيع ػػػػػي
 أمػػػػػي تمػػػػػكت كلػػػػػـ أفػػػػػزع لرؤ تهػػػػػا
 كال حممػػػػػػتي عمػػػػػػى ًكٍتفػػػػػػي ًج ازتهػػػػػػا

 

 

ـ  ريحمػػػػاؾ إفَّ ال مػػػػبى قػػػػد فيًطػػػػرا ػػػػا   أ
 كٌدثر  ػػػػػػػػػػيى إف الػػػػػػػػػػر حى قػػػػػػػػػػد زأرا..
 إ ػػػػي أ ػػػػ تي كجئػػػػػتي ال ػػػػـك معتػػػػػذرا
  ػػػػػػػا رب  ريدَّ حي يػػػػػػػان أدمػػػػػػػفى ال ػػػػػػػفرا
 كال قػػػػػػػرأتي عمػػػػػػػى جثما هػػػػػػػا  يػػػػػػػكرا
 (2)كال مشػػػػ تي مػػػػع الماشػػػػ ف معتيػػػػرا

 

 

                                                 

 .34صال بمو الحجر اللمسطيني ملمحال نقكش إسالميةمحمكد  (1)
 .http://www.adab.com محمكد ملمحال قليدة أميال مكقع المكسكبة العممية لم،عر: (2)
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 :الكط   ف شعراء الم فى جاه ال  ا ي ع داالت -4
 :ال في كالتشر د -أ 

بمػػو المنػػاخ اللمسػػطيني منػػذ سػػنكات  م،ػػيد االحػػتالؿ كالقيػػر كالت،ػػريد كاإلبػػادة مسػػيطران مػػا زاؿ 
بمػو اليجػرة كالنلػي  ف بامػان يبر الذم ،يد النكبة ي تي بعد ب،ػر ل،اااالحتالؿ األكلو حتو ىذه األياـ ف

سػية ؿ حتػو أنػو يسػيطر بمػو نلكالت،ريد يقرر أف ال،عب اللمسطيني مازاؿ يعيش في ظالـ لمقػو المحتػ
كمو ظالـ في ظالـ ال يبػدك فيػو بارقػة أمػؿ  الة الكيكؼ إلو سكاد اللياـ المعتـفالتنقؿ مف ظمم الال،ابر

 المنلػػي سػػكل العػػرم كالجػػكع كالمػػرض كاألذل كبػػرد ال،ػػتا  كحػػرٌ   إطاللػػة فػػرح لػػـ يعػػرؼ فيػػو الالجػػككال
 : يؿ كبيتو كمستقرةيستعيد ب،و الجمكرغبة في االنتقاـ ل الليؼ في اللياـ مما مل نلسو حقدان 

 ...عشركف عامان 
 ، ا أج ة الظ ـ
 ،عشركف عامان 

 مف الكهكؼ لمخ اـ...
 لمظ ـ ..مف الظ ـ.

 ال ايت اـ ...ال حب
 ال فرحة تضيء دريي الحز ف

 ال   ـ
 عرفت كؿ شيء

 العرم
 كالشتاء
 كال  اـ
 الجكع
 كا ذل
 (1)كاال ت اـ

 

                                                 

 .464ص ر،يدال ديكاف ىاركف ىا،ـ ر،يدالىاركف ىا،ـ  (1)
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الرايػات كاألبػالـ ترتلػع فػكؽ مبانييػا بالمػة بمػو و ىنا ال،ابر بمو بالده كيرل أف كؿ كيت سٌ 
اسػتقالليا كتحررىػػا إال رايػة بػػالده مػػا زالػت منليػػة ترتحػػؿ مػف منلػػو إلػو خلػػر بينمػػا تقػاـ القمػػـ كالمقػػا ات 

 :ا مف بابكا الكطف كلانكه بال ثمفالتي يقيمي
 كؿ الرا ات الم ف ة قد عادت،

  ا كط ي
 إال را تؾ الم ف ة في أفؽ

 فؽترتحؿ إلى أ
 في  كؽ لصكص الرا ات

 (1)تياع ي  ثمف
كيلؼ ال،ابر المييٌجر سابة اليجرةال كقد غ،تو الكركب كاألحػزاف كارتعػش فػ اده كجسػموال ال 
 يدرم إلو أيف يذىب قد ابتاله ال،حكب كاالجيادال قد حمؿ أحماؿ الت،ريد بمو كاىمو المرىؽ ال يػدرم

 :ليـ مكافال كلـ يتبؽ لو ال قريب كال حبيبفال يعرؼ  اربوإلو أيف يذىبال قد ت،تت أىمو كأق
 أ ف  مضي راعش ال اؽ تكاله الكركب
لى أ ف؟ كفي جيهتِ الح الشحكب  كا 
 عرؽ االجهاد كا رهاؽ  زاؼ  ص ب
 كعمى كاهمِ... أ  اض أ اـ تغ ب

 حائر  ضرب في ال فر كفي الت ِ  جكب
 كلكا كما ظمت لِ إال الذ كبأهمِ 

 (2) يع دذهيكا كاح رتاه ال قر ب كال
 

لقػد  ليرىػا كال ،ػرىاالفمػـ يعػد يلػمو مػف  ر ال،ابر بمو بالده البعيػدة التػي لػـ يعػد يراىػااليتحسٌ 
د كميا بالده كلكف للسؼ حكـ بميو أال يلػمو منيػا سػكا  كيلر بمو أف البال انللمت بالقتو ببمدهال

فيمػػا بعػػد انقطعػػت حتػػو رسػػائؿ بريديػػة فقػػدت قػػكة كمماتيػػا مػػع مػػركر الزمػػاف كفتػػرت حػػرارة بكاطليػػا ثػػـ 
 لحديد المتككف في لناديؽ البريد:ضابت ىذه الرسائؿ فمـ يعد يلمو منيا حتو لدأ ا

                                                 

 .163ال ص1987ال بيركتال لبنافال 3دار العكدةال ط الكاممةال ال،عرية معيف بسيسكال األبماؿ (1)

 .54ال بيركتال لبنافال ص 1ىاركف ىا،ـ ر،يدال ديكاف ىاركف ىا،ـ ر،يدال دار العكدة لمن،ر كالتكزيعال ط (2)
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    ها اليمد اليع د
 هؿ ضاع حيي في الير د؟
 ال قيمة المطاط ت ت  ا
 كال صدأ الحد د
 كؿ الي د ي د ا
 (1)ك ص ي ا م ها ير د!

 

ينتيػي  الاألكجػاع كاللػراؽ كاأللػـ كالبكػا  حػديث بػففالتكالػؿ كال ر ال،ابر لقا  المنليػيفالكيلكٌ 
 ف الكداع كبناكيف أماكف إقامتيـ البعيدة:اف يتبادؿ اللديق ب

 حك  ا تكاجع ا، تكاصم ا،
  اأكلك ا هد يكت، يك ت،

 كفي شغؼ
 ت م  ا ك  يمت ف
 في ح ؿ يع د
 كفي صمت

 تيادل ا الع اك ف اليع دة
 (2)كافترق ا

 

فالقيػػد أدمػػو قدميػػو  الغربػػة بكػػؿ معػػاني األلػػـ بػػاش ال،ػػابرمعػػاني ال فػػي رحمػػة حيػػاة مميئػػة بكػػؿ
حتػػو يقتػػؿ ىػػذا  المػػرارات الحيػػاة مػػف سػػجف كجػػكع كبطػػش لقػػد جػػرب كػػؿ الكاآلالـ أسػػقمتو كىػػدت أيامػػو

 :يقؼ فيو كيغرس فيو خالمو ثابتان  ان حتو ينازع الريح ليجد لو مكان الالجكع إليامو كلكتو
 داميحتى ممت ا غ ؿ أق ،عشت غر يان 

 حتى هدت اآلالـ أ امي ،غر يا  رت
 ظامي في ز از ف ا ذل متضكران  غر يان 

   كؿ  يض إلهاميك  ، جكع الجكع في صدرم

                                                 

 .419صال 1989ال بيركتال لبنافال 13الجز  األكؿال دار العكدةال طال اف محمكد دركيشديك محمكد دركيشال  (1)

 .39صال 1996 فمسطيفال ملتارةال كزارة الثقافة اللمسطينيةالمريد البرغكثيال قلائد  (2)
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 ،  خ ؽ صكتي الداميكهدرؽ كجهي المشغك ي 
 فاحفر في مهب الر ح أحفر كقع أقدامي
 (1)كأ يت في م ار الشمس أ يت جرحي الدامي

 

فالترحاؿ ىػك  المكاف الحقيبة كحقائب الغجر ال يستقر ليا ر ال،ابر الكطف كالحقيبة كىذهيلكٌ 
بينمػػا يجػػكؿ الغجػػرم  الفلػػار ال،ػػابر الػػذم طػػرد مػػف مكطنػػو كػػالغجرم الػػذم ال كطػػف لػػو طبػػع الغجػػرال

فيػك  العالـ بعربتو يغني ليكسب رزقو فرف المنلي ألبح يستعيد كطنو في أغانيو التي لـ يبػؽ لػو سػكاىا
 :ألحداث كدمرتو الحركب كال،ظاياا ك،عبو يلت،كف بف كطف قسمتو

 كط ي ح  ية
 كح  يتي كطف الغجر

 ـ في ا غا ي كالدخافشعب  خ ٌ 
 شعب  فتش عف مكاف
 (2)ي ف الشظا ا كالمطر

 

 متنػاىي مػف النػاسالبمو الح،ػد الال يتسا ؿ ال،ابر بف الح،د المسافر بينما ظالـ الميؿ يحؿ
و كال يبػدك فيػو أثػر لمنسػيـ بػؿ يملػ المػذىكؿ لػامت كقد تجمعكا فػي معسػكر يسيطر بمييـ الحزف ال،ديد

 كما تمتيـ النار الي،يـ: الالسكاد بجناحيو
 ك زحؼ الم ؿ اليه ـ ...م افركف ،أم افركف

 ك مؼ يالحمؾ الره ب
 مع كر الحزف الكم ـ
 ك خ ـ الصمت الع  د

 كال    ـ ...ف  حف ؼ
 كترؼ أج حة ال كاد
 كتحتكم اليمد العظ ـ

                                                 

 .742ص ر،يدال الديكافالىاركف ىا،ـ  (1)

 .58ال ص1994ال دار العكدةال بيركتال لبنافال 2ج الديكاف محمكد دركيشمحمكد دركيشال  (2)
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  ِكالحزف في شر ا
 كال ار تمتهـ الهش ـ
 مزؽ تطا ر هذه

 اآلماؿ ضائعة ته ـ
 لـ ذا؟
 كترعد

 (1)صخرة ثكمى مف الشعب الكر ـ
 

 بػدـ االسػتقرارالفال،قا  كالبػ س ك  فيك يعيش التيو بكؿ معانيوال ر ال،ابر لكرة لممنليالكيلكٌ 
ذكريات مميئػػة بلػػكر لكػػف ىػػذه الػػ ف بػػدما  مػػف قتمػػكا مػػف أىمػػو كأقاربػػوالف مسػػو ممػػكٌ  ؛كالػػذكريات األليمػػة

كلكػػػف تسػػػكد الػػػدنيا فػػػي بينػػػو كيلػػػيبو اإلرىػػػاؽ  بنػػػوال فمػػػـ يلػػػرج إال رغمػػػان  الكلػػػاح كالتحػػػدم كاللػػػمكدال
 ،رد كتيو:تفال أمؿ بالعكدة كال كطف يحتضنو بؿ نلي ك  كالتعبال

 ع  اه تيحثاف في الفضاء
 في الت ِ في مجاهؿ الش اء
 عف أم ِ الغارؽ في الدماء

 ءعف ذكر ات كمضها إيا
 كهك  دب يادم الع اء
 (2) خطك كما في دريِ ض اء

ال،ػعرا  بعمػؽ اللادحػة  نتيجة ليذا االحتالؿ كالت،ريد فقػد المػكاطف اللمسػطيني ىكيتػو كقػد أحػٌس 
 نو قد فقد ىكيتو في بالد المنافياليعمف أالتي ألابتيـ كببركا بف ذلؾ في أ،عاره فيذا محمكد دركيش 

كلػـ يبػؽ لػو سػكل الحنػيف إذا  حد يعب  بردىا إليوالأتبارات الدكلية فمـ يعد مف االب محذكفان  ف لبح منسيا  
 يسيطر بمييا:لتدابي كالحضكر حتو ال يستطيع أف فتبدأ ذكرياتو با ما رأل ما يذكره ببالدهال

 أكمما كقفت غ مة عمى حائط
 تطا رت إل ها جيهتي كال افذة المك كرة

                                                 

 .381صىاكف ىا،ـ ر،يدال الديكافال  (1)

 .348ص ىاركف ىا،ـ ر،يدال الديكافال (2)
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 ك   ت أ ي مرصكد يال   اف
 (1)كف دت هك تي؟

 

حيػث ال قريػب يللػؼ بنػؾ ألػـ اللػراؽ كبػدـ كداع  يزداد إحساس ال،ابر بػالمنلو بنػد المػكتال
و لػػيحات فال،ػػابر ىنػػا ي،ػػبٌ  فػػالمكت فػػي بػػالد غريبػػة يجعمػػؾ دائػػـ اإلحسػػاس باللقػػدال ال،ػػلص الميػػتال

القبػػر ف ىػػذه اللػػرلات ال تالمػػس إال ،ػػاىدة ا تتػػيقف بػػ مكػػف تنتابيػػا البػػركدة بنػػدالغربػػة ك نيػػا الجمػػر كل
 فتستمؼ منيا بركدتيا الميتة لتكقع بيا بمو قمب المجركح: الرلامية التي جلت مع األياـال

 تكزع جمرها غريت اص حات 
 كتعكد أيرد مف ص  ع الم ؿ
 (2)ح ف  شؼ شاهدة الرخاـ

 :صكر ال كية -ب 
 ال يللو بمو أحد ما باناه ال،عب اللمسػطيني إثػر التيجيػر كالنكبػة كقػد كلػؼ ال،ػعرا  الػذيف

ىاركف  كىنا ،ابر العكدة البا،كا أحداث ما رأكه مف م،اىد دامية كم،اىد م لمة مف م تـ إباف الحرب
التػي با،ػيا ال،ػعب  األكقػاتبمو زمػف مػف ألػعب  ىا،ـ ر،يد يلؼ ما يجرم في غزة ليككف ،اىدان 

الثكػؿ  كيعاني ال،عب مف لػكر العػذاب الملتملػة مػا بػيفال اللمسطيني حيث تدكر في غزة م تـ جمابية
 :اللكؼ لكر متعددة مف لكر اإلذالؿكالجكع كالعطش ك 

 هذم هي الح  اء غزة في مآتمها تدكر
 ي ف جكعى في الخ اـ كي ف عطشى في ال يكر ما

 ب   تات مف دمِ ك عتصر الجذكركمعذٌ 
 صكر مف ا ذالؿ فاغضب أ ها الشعب ا   ر

 (3)ف  اطهـ كتيت مصائر ا عمى تمؾ الظهكر
 

ر لنػػػا ال،ػػػابر لػػػكر قػػػد رخىػػػا فقػػػد كػػػاف ليػػػا دكر خلػػػر فػػػي زيػػػادة المعانػػػاة فيلػػػكٌ كأمػػػا السػػػيكؿ 
جرفت معيا  افتيا المياه حتو أنيكباي،يا فجا ت لادقة تنطؽ بالكاقع فقد لمعت لياـ المياجريف كجرٌ 

 كلػػـ يعػػرؼ بػػدد الجثػػث التػػي كانػػت تسػػحبيا الميػػاه منلكلػػػةال اللػػاؿ الػػذيف غرقػػكا كمػػاتكا جػػرا  ذلػػؾاألط
                                                 

 .381صال 1محمكد دركيشال الديكافال ج (1)

 .44ال ص1994القاىرةال ملرال  البرغكثيال القلائد الملتارةال الييئة الملرية العامة لمكتابال مريد (2)

 .54صالكاممةال  ال،عرية األبماؿ معيف بسيسكال (3)
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فػي يػده كسػرة مػف رغيػؼ لػـ يػتـ ا ال،عر لكرة ب،عة لممكت فيذا طلػؿ لػغير غريػؽ ميػت ك كيلكر لن
 :أكمو

 لػػـ  تػػرؾ ال ػػ ؿ غ ػػر الحيػػؿ كالكتػػد
 كغ ػػر يعػػض العرا ػػا ال ػػاحي ف عمػػى
 كغ ػػر مػػا شػػاهدت ع  ػػاؾ مػػف جثػػت
 ه ػػػػا حطػػػػاـ ه ػػػػا مػػػػكت ه ػػػػا غػػػػرؽ
 ه ػػػػا الع ػػػػػكف التػػػػػي تصػػػػػطؾ م تػػػػػة

 

 

 مػػف ذلػػؾ الشػػعب أك مػػف ذلػػؾ الكلػػد
 لكحػػػػػكؿ ي ا ػػػػػاهـ مػػػػػف الكلػػػػػدتمػػػػػؾ ا

 م فكخػػػػة لػػػػـ تػػػػزؿ مجهكلػػػػة العػػػػدد
 ه ػػػػػػػا ي ا ػػػػػػػا رغ ػػػػػػػؼ عػػػػػػػالؽ ي ػػػػػػػد
 (1)ه ػػا الشػػفاه التػػي تػػدعك لثػػ ر غػػد

 

 

الليػػػاـ  كفسػػػاكن اللػػػؼ الظػػػالـ كاللقػػػر كالجػػػكع كالك بػػػةر ال،ػػػابر لػػػكر النكبػػػة الكئيبػػػة فييلػػػكٌ 
كف لقمة لمعيش كيسػتتركف دكال يج ال يدركف مف أيف سينبعثتعمقت أبينيـ في سقكؼ اللياـ في أمؿ ال

 :لكر كئيبة ال تطاؽ البالظالـ
 حطاـالدجى كال فجكات أخي مف خ ؿ الجدار الكئ ب كمف

 تطمع إلى ا ع ف الغائرات كقد عم ت ي  كؼ الخ اـ
 ه ا  مضغ الجائعكف التراب ه ا  عصر الظامئكف الحجر

 (2)الشرر ظ ـ العراة أخي مف ه ا  كؼ  مشيه ا تكت ي يال
 

 تػػػيالت،ػػػرد الفيلػػػؼ حالػػػة البػػػ س ك  ـ ال،ػػػابر مريػػػد البرغػػػكثي بقممػػػو لػػػكرة لمميػػػاجريفالكيرسػػػ
 هقديمػة حتػو جعمػك ؼ األطلػاؿ فػي بطػاطيف كيلؼ لكرة الرحيؿ الم لـ حيث ليػ الالزمت اليجرة كالنلي

كقػػد  كقػػد غػػادركا كطػػنيـ ليتكزبػػكا بمػػو أكطػػاف بػػدة لػػـ تلػػبح كطػػنيـ أبػػداال كلػػرة المالبػػس المحزكمػػةال
كغبػار الطريػؽ لكنػا داكنػا فػي المالبػس فبػدكا  تيـ قبيحة فقد رسػـ الحػزف سػكادا فػي الكجػكهاللارت لكر 

 كيمقي الالئمة بمو الرحيؿ كالنلي: لكف ال،ابر ينلي ىنا ىذه الللة بنيـال لمناظر قبيحيفال
 لـ  يصركا ا كالد مصركر ف
 في صكؼ اليطاط ف ال د مة

 كاليغاؿ تكاد تدمع كهي تحممهـ كراء ال هر
 كا قفاص ت خذهـ يع دا فكؽ مكج اليحر

                                                 

 .56صالكاممةال ال،عرية األبماؿ معيف بسيسكال  (1)

 .64ص األبماؿ الكاممةالمعيف بسيسكال  (2)
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 ماكف فج ةكا فرط المكاف عمى ا 
 لتض ع ز  ت ا عمى الطرقات

 في الخ اـ حتى ظ  ا الرائي قياحان 
 كلـ  كف،
 (1)كالرح ؿ يؿ إ ِ الم فى قي ح،

 :الصمكد كالتحدم -ج 
آلالؼ رسـ ال،عب اللمسطيني أجمؿ لكر التحدم كأركبيا منذ االحتالؿ كحتو المحظة فقػدـ ا

مف ال،ػيدا  كلكنػو بقػي لػامدا مرابطػا كقػدـ اآلالؼ مػف األسػرل كالجرحػو كلػـ يتحػكؿ بػف قضػيتو بػؿ 
ككقػػػػؼ ال،ػػػػعرا  مػػػػف القضػػػػية مكقػػػػؼ  الازداد لطابػػػػو ال،ػػػػعرم حماسػػػػة كلػػػػالبةازداد لػػػػمكدا كتحػػػػديا ك 
ندما نقرأ كلـ يتراجعكا كرسمكا لنا الكثير مف لكر اللمكد التي نجدىا ب المحتؿالمتحدم في كجو ىذا 

قلائده فال،ابر ىنا يلؼ لنا حاؿ المسجكف الذم لـ تلرسو األسكار بؿ أنػو ييتػؼ فػي كجػو جالديػو 
 :كسجانيو انو ال حياة في ىذا العالـ إف لـ تكف فمسطيف بمو لارطتو بؿ ىك للر بال قيمة

 أصكات الم جك  ف،
 ،كراء ا  كار
 ،كراء ال ضياف

 افكفي كجِ ال ج تهتؼ في كجِ الج د،
 ،ال كاف العالـ

 مف غ ر فم ط ف
 (2)صفر العالـ

 

فيطالبيػػا  لم،ػرؼ كالللػار لتػي يحػيط القيػد بمعلػميا فيػك يعتبػره سػكاران نة اكيكجػو لطابػو لمسػجي
قػػد تػػكج جبينيػػا كتنػػازؿ باالبتسػػاـ بينمػػا ي،ػػتد الظمػػـ بمييػػا كتػػدمي بارضػػييا ضػػربات الجػػالد فيػػك المجػػد 

 :بند قدمييا
 معصم ؾكال  د  دمي  ...اي مي

 إ ِ أحمى  كار في  د ؾ
                                                 

 .148ص مريد البرغكثيال قلائد ملتارةال من،كرات كزارة الثقافة اللمسطينيةال (1)

 .693صىاركف ىا،ـ ر،يدال الديكافال  (2)
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 اي مي كالظمـ  شتد عم ؾ
 تدمي عارض ؾ ...ك د الج د

 إ ِ المجد الذم  ار إل ؾ
 قدم ؾ ؿ شكقان كالذم قيٌ 

 (1)فا معي إكياره في أذ  ؾ
 

لمقتمػػو  ر كال ي،ػػلي غميمػػو إال االنتقػػاـغيػػر ليػػار المقاكمػػة كالتحريػػ كيػػرفض ال،ػػابر ىنػػا ليػػاران 
 :كالجرحو كالمسجكنيف

 فدائي..فدائي.
 كأق ـ  كؼ أ ت ـ

 لمف أ ركا..لمف ذيحكا.

كمكا..لمف جرحكا.  لمف حي
 كؿ ا رض.لكؿ الشعب..

 خطكم زاحؼ عـر
 أ ا يالث ر اضطـر
 أ ا يالح د أحتدـ
 أ ا ل ت لغ ر الث ر

 (2)كالتحر ر أحتكـ
 

التحػػدم  تبػػدك فػػي األبيػػات التاليػػة بالمػػات اللػػمكد كالتحػػدم فال،ػػابر يكػػؼ بػػف إبػػراز أللػػاظ
ثػػـ تكبمػػو بالقاتػػو ببمػػده كىػػك ينلػػو  فيػػك يقػػتحـ األسػػكار كالحلػػكف كيػػرجـ بالنػػار كال يستسػػمـال كالمقاكمػػةال

 مػا داـ بمػو قيػد الحيػاةال ببمد إلو بمد فيذا الحب كالكال  يمثؿ قيدا يكبؿ ال،ػابر فػال يسػتطيع منػو فكاكػان 
 يرسمو أ،عار في كتابو:ككجو بالده ال يلارقو ف كقد التمطت بنده لقمة العيش بالدـال

 ارممف أجمؾ أقحـ أ ك 
 مف أجمؾ أرجـ يال ار
 مف أجمؾ أحمؿ أغ لي

                                                 

 .351ص ىاركف ىا،ـ ر،يدال الديكافال (1)

 .428ص ىاركف ىا،ـ ر،يدال الديكافال (2)
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 رض كجكاؿمف م فى ا  
 مف أجمؾ خيزم يدمائي

 خيزم يدمائي معجكف،
 كالكجِ المشحكذ كتاب
 (1)في ظمي غرز كأشعار

نية فػيعمف كتبدك بالمات العػزة كالللػر فػي كممػات ال،ػابر الػذم يعتػز بعركبتػو كىكيتػو اللمسػطي
ف يعتػػدم أحػػد بمػػو بػػالده ألنػػو سػػيجد مػػف أىميػػا الػػرد الحاسػػـ أبعػػد اآلف  يػػرفضبلػػكت كػػالربكد أنػػو 

كيقػرر ال،ػابر  ال،ديد كالمحـ المر الذم ال يستساغفمقد امتلت اللحرا  بالرجاؿ ذكم الب س ال القكمكال
ا  كبمو تحقيؽ النلر يقر لحـ طرم لف يقدركا بمو األنك  الب التي تظف أف ى ال  ال،باب ذككأف الثع

 :لرز كلف تعجزمكأف الكؼ ستقابؿ ال لكجو ان ب نيـ سيحققكنو ألف تحقيقو سيككف كجي
 أ ا العريي الفم ط  ي

 :ل ا ي العارم يمحـ الرعدأقكؿ كقد يدلت 
 أال ال  جهمف أحد عم  ا يعد

 حرق ا م ذ هؿ الضكء ثكب المهد
 كأل م ا كحكش الغاب مما ت يت الصحراء

 كرم  عاصؼ ا  كاء ـ مر،هلحم رجاالن 
ما ل مة ج ت  أضاء الكجد ...كا 

 :كم الثعالب كهي تدهف  مها يالشهدكقد تع
 ..!.يدكف ك اء ...عظمهـ هش ...صغار
 هؿ  صر يهـ  حرز ؟تممكف يرد الم ؿأ ح

 أجؿ ك ضيء هذا ال صر في الطرقات كا ح اء
  ف الكؼ  كؼ ت طـ المخرز كلف تعجز

 (2)، إف الكؼ لف تعجزيعد ،أحد عم  ا ال  جهمف أال
 

                                                 

 .174صمعيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال  (1)

 .242-241صال ال بيركتال لبناف1ديكاف أحمد دحبكرال دار العكدةال طحمد دحبكرال أ (2)
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درل يدبك ال،ابر األميات إلو اللبر كالثبات إف لػـ يعػد أبنػا ىف مػف سػاحات المكاجيػة كال ييػ
 ثةالبنيا كباب ةأىـ ملتطلكف كميتكف أك ملقكدكف فال تجزبف فرف األـ لـ تحبؿ كلـ تمد إف لـ تكف دافع

 :إياه لمجياد
 مػػػػىأمػػػػاه إف عػػػػاد أيطػػػػاؿ الكفػػػػاح ع

 ك  ػػ ؿ الشػػارع الكلهػػاف أ ػػف مضػػكا
 أمػػػػاه مهمػػػػا احتػػػػكا ي ال  ػػػػد م فػػػػردان 
 مػػػػف لػػػػـ تػػػػكدع ي  هػػػػا يايت ػػػػػامتها

 

 

 مػػػكج الكفػػػاح الػػػذم  عمػػػك كلػػػـ  عػػػد
 كمفت ػػػػػد مػػػػػا يػػػػػ ف مختطػػػػػؼ لػػػػػ  ن 

 فػػػػػػػػإ  ي ي ضػػػػػػػػالي غ ػػػػػػػػر م فػػػػػػػػرد
(1)إلػػػى الز ػػػاز ف لػػػـ تحيػػػؿ كلػػػـ تمػػػد

 

 

 

كتتكغػؿ فػي بركقػو لتحمػؿ نبضػا  ا الطكيمػة سػكد النار في بركؽ ال،ػابر لتمسػح سػنيفن تت جج 
مػػف  ىػػذا النػػبض ينبعػػث مػػف دمػػو يمتػػد لمبحػػرال يمحػػي مػػف دالميػػا كػػؿ أنلػػاس التلػػاذؿ كاالنيػػزاـال جسػػكران 

 تحمؿ الجسارة كالتحدم كاإلقداـ: رماؿ الكطف العريؽال
 تكغؿ في الصخكر فمتم ح ال ار ال   ف ال كد،

 كلتحمؿ ال يض الج كر
 لميحر..

 (2)لتحمؿ ال يض الج كر العر ؽ، مف الرمؿ مف دم ا،
 

 :ال جف -د 
السجكف اإلسرائيمية منت،رة ممتمئة بالمسجكنيف المناضميف مف أبنا  البالد الململيف المدافعيف 

 أ،ػػعارنػػرل قمػػة فػػي  كلكػػف البػػف القضػػية كقػػد تمثػػؿ فييػػا كػػؿ سػػبؿ المعانػػاة كالحرمػػاف ككبػػت الحريػػات
 نػػػا ،ػػػعران جف ال يػػكرده فػػػي ،ػػعره كلػػػك أننػػا قرأب السػػػإذ أف ال،ػػػابر الػػذم لػػػـ يجػػر   السػػجكف لػػػدل ال،ػػعرا

سنجده يتكمـ بف السجف كلؼ معاناتو  فرننا الىك دالؿ بالده قبؿ مغادرتو إياىاك  مثالن  دركيش لمحمكد
ال يمكننا أف نكرد نماذج منيا  في البالد ال يدلؿ ضمف بحثنا لذا ألنو جربو كلكف ،عره في فترة كجكده

ف كثرت في ،عره  .كا 
كيلػػؼ  الالتػػي يسػػتمدىا مػػف التػػراث األندلسػػير لنػػا ال،ػػابر قلػػة سػػجف ابػػف زيػػدكف يستحضػػ

المعانػػػاة التػػػي باناىػػػا فػػػي السػػػجف كىػػػك مظمػػػـك كىػػػي اللػػػمة التػػػي يربطيػػػا ال،ػػػابر بينػػػو كبػػػيف السػػػجيف 

                                                 

 .226ص بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةالمعيف  (1)

 .85صال ديكاف أحمد دحبكرأحمد دحبكرال  (2)



  141 

كفييا دبػكة جػادة لمسػجنا   السجيف اللمسطيني في سجكف االحتالؿللمسطيني فتقع نلس المعاناة بمو الا
 :(1)ا كانت قكة الظركؼ التي يعي،كنياسالـ كالضعؼ ميمبعدـ االست

 يدأت ل متؾ ا كلى مع الم ؿ
 فهؿ أعددت أح مؾ؟
 هؿ عددت آالمؾ؟

 أـ أطي ت ع   ؾ عمى كقع ال ككف؟
 ،كحدؾ اآلف

 ف ؿ ما شئت، كاكتـ ما تشاء
 لف ت اض ؾ ه ا الظممة،

 كالز زا ة الخر اء لف تشمت،
 فاشرح لب أ رارؾ،

 فارؾ،كافتح كؿ أ 
 لكف ال تيع قرطية الثكرة يالدمعة

 ال تشؾ
 (2)حاذر أف تهكف

 

 الىذا السػجف ترسػانة مميئػة باألسػمحةكال،ابر يتحدل سجانو فحتو لك أغمؽ الزنزانة كجعؿ مف 
 الفقد تحػدل كلػو قضػباف السػجكف الهفيذه السياط تمكت تحت لبره كجمد كجعؿ سياطو ت كؿ مف جسده

 :ير اللمكد كاإليماف مف قمب ال،ابركلكف لـ يتغ سجفالىترأ القيد مع طكؿ فترة الكا
 أحكػػػػػػػػػػػػػػػػـ إغػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ الز زا ػػػػػػػػػػػػػػػػة
 جمػػػػػػػػػػػػػػػدم ل ػػػػػػػػػػػػػػػػ اطؾ م يػػػػػػػػػػػػػػػػرة

 اهتػػػػػػػػػػرأ عمػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػدميفال  ػػػػػػػػػػد 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ كات قا ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة هػػػػػػػػػػػػػػػػػكج

 

 

 كاجعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػج ي تر ػػػػػػػػا ة
 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةكلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ذ كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ جيٌ 

 كتحػػػػػػػػػػػػػػػدل كفػػػػػػػػػػػػػػػػي قضػػػػػػػػػػػػػػػػيا ِ
 (3)مػػػػػػػػػػػا غ ػػػػػػػػػػػر قميػػػػػػػػػػػي إ ما ػػػػػػػػػػػِ

 

 

                                                 

 الالدكحػة ال1997ال 1ال ج1ط دار الثقافػة لمن،ػر كالتكزيػعال الالمعالػر ا ات في ال،عر العربييحيو زكريا األغاال إض (1)
 ال دار الحكمة لمن،ر كالتكزيع كالترجمةال لانيكنسال فمسطيف.171-174ص قطرال

 .415صال ديكاف أحمد دحبكرحمد دحبكرال أ (2)

 .449ص ىاركف ىا،ـ ر،يدال الديكافال (3)
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كيلػؼ سػابة  الكممػة بعيػد زيػادة فػي البعػدـ اليستلدـ ال،ابر أسمكب اإل،ػارة لمبعيػد ثػـ يسػتلد
حػػػػزف األب كلػػػػراخ األلػػػػكة سػػػػجنو بنػػػػدما سػػػػحبو الجنػػػػكد لممعتقػػػػؿ مػػػػف كسػػػػط بائمتػػػػو بػػػػيف أنػػػػيف األـ ك 

ف ابنػو فعػاش لحظػة الحػزف ابػف فػي السػجف ذكرتػو ىػذه الحادثػة بسػج كخالـ الجيػراف كمػف لػو الالمربكبيف
 :مرة ألرل

 ...يع د يع دان  .ه اؾ.. .ه اؾ..
 الج كد... ... ا رف  ي حمم ي  

   م كف يي في الظ ـ الره ب
   م كف يي في جح ـ ال  كد

*** 
 أ ا اآلف ي ف ج كد الطغاة
 أ ا اآلف أ حب لممعت ؿ
 كما زاؿ كجِ أيي ماث ن 

 أ  ف طك ؿ ...كأمي ...كأمي
 كمف حكلها إخكتي  صرخكف

 يعض ج را  ا...كمف حكلهـ
 (1)كلد في ال جكف .ككؿ لِ..

 

ألػػدقا ه فػػي السػػجفال فباإلضػػافة إلػػو السػػجائر التػػي ي،ػػتركنيا مػػف السػػجانيفال  ابريلػػؼ ال،ػػ
حتو الضك  في السجف يباع كي،ػترلال كفػي المقابػؿ كػانكا يبيعػكف ي،تركف اآلماؿ الميربة مف ال،عرا ال 

 العذاب لكؿ بللكر يمر مف سمائيـال يبثكنو لكابج القمب كاأل،كاؽ كاليمـك المثقمة:
 ككاف ا صدقاء

 ال جففي 
 كا كا  شتركف الضكء

 كا مؿ المهرب
 كال جائر

                                                 

 .6-3ص معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال (1)
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 مف كؿ  جاف كشاعر
 (1)ركا كا  ي عكف العذاب  م عصفكر مهاج

 

كيمزج ال،ابر ما بيف التحدم كاللمكد ككقكع المقاـك في األسرال فالسجف ال يقمؿ مف بزيمة 
لتحرير أرضو بعد  ادمكفي كؿ لطكة لو في السجف إلرار بمو المضي ق الالمقاكـ بؿ يزيده إلراران 

 لركجو مف السجفال فعتمة السجف ال تمنع مف ر ية الغد الم،رؽ:
 ل د خطفتِ في الم ؿ ي ادقهـ مف الخ دؽ

 كفي ل ؿ الز از ف رمكه را ة تخفؽ
 عمى ا غ ؿ  كقدها مشاعؿ في الدجى تحرؽ
 كفكؽ مرادها  صغي إلى الم ت يؿ المشرؽ

 (2)ؽمتصر خطاه كالمفتاح في  جف الدـ المغ
 

 :الصه ك  ة الجرائـالمجازر ك  -ق 
كيمقػػي  الميػػا كىػػي غافمػػة ال تػػدرم بمػػا يجػػرميسػػيطر الظػػالـ بمػػو لػػبرا المغػػدكرة فيرلػػد أحال

إزا  مػػػا حػػػدث فييػػػا كمػػػف  ال،ػػػابر تبعيػػػة ىػػػذه المجػػػزرة بمػػػو العػػػرب الػػػذيف لػػػذلكىا كلػػػـ يحركػػػكا سػػػاكنان 
ال لالجئيف في لبناف في سبتمبر بػاـ جريمة لبرا ك،اتيال نلذت في مليمي لبرا ك،اتينالمعركؼ أف 

بمو يد الممي،يا الماركنية التابعة لحزب الكتائب المبنانية زمف االحتالؿ اإلسرائيمي كيتراكح بدد  1982
 ان قتيػؿ مػف الرجػػاؿ كالنسػا  كال،ػيكخ كاألطلػػاؿ ككػاف الملػيـ مطكقػػ 3544إلػو حػػكالي  3444القتمػو مػف 

 :(3)نبالكامؿ مف الجيش اإلسرائيمي
 ؿ طك ؿل 

  رصد ا ح ـ في صيرا
 كصيرا  ائمة

 صيرا ي ا ا الكؼ في ج ـ قت ؿ
 كدعت فر ا ها كزما ها

                                                 

 .429ال ص1حمكد دركيشال الديكافال جم (1)

 .222معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال  (2)

 .www.wikipedia.org. مكسكبة الحرةال الككيبيديا (3)
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 كمف عرب رمكها خمفهـ ،كا ت ممت لم ـك مف تعب
 صيرا كما    ى الج كد الراحمكف مف الجم ؿ

 ال تشترم كتي ع إال صمتها
 مف أجؿ كرد لمضف رة

 ب ا خ رةصيرا تغ ي  صفها المف كد ي ف اليحر كالحر 
 (1)لـ ترحمف

 

 بحػؽ جػيش االحػتالؿ اإلسػرائيمي ذىاىػي مذبحػة نلٌػ 1956نكفمبر  12مذبحة لاف يكنس في ن

 .فمسػطينيان  254راح ضػحيتيا أكثػر مػف  قطػاع غػزة جنػكبي ملػيـ لػاف يػكنس فػي الالجئيف اللمسطينييف
اإلسػػػرائيمي مجػػػزرة ذت كحػػػدة مػػػف الجػػػيش نلٌػػػ 1956نػػػكفمبر  12 كبعػػػد تسػػػعة أيػػػاـ مػػػف المجػػػزرة األكلػػػو

ال كمػػا قتػػؿ أكثػػر مػػف مائػػة مػػف المػػدنييف فػػي نلػػس الملػػيـ ،ػػييدان  275كح،ػية ألػػرل راح ضػػحيتيا نحػػك 
كقد خلمت ال،ػعرا  ىػذه المجػزرة الداميػة  ال(2)نلالجئيف في نلس اليكـ مليـ رفح فمسطيني خلر مف سكاف
البيف بالثػ ر مػف ىػذا المحتػؿ كلاغو ال،ابر في كمماتو التي تمتل أسو مطػ كتممكيـ الغضب العنيؼال

 :يا كنسائيابؿ قتؿ أطلاليا ك،بابيا ك،يكل الغا،ـ الذم لـ يرع ليا حرمة
  ػػػػػػػػػدفع ا فػػػػػػػػػي دما ػػػػػػػػػا ح ػػػػػػػػػد ا...

 لػػػػػػػػػػػكاء قػػػػػػػػػػػائـ ث ر ػػػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػػػؾ...
 قهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك س إذ مزٌ كلخ

 هػػػػػػػػك لػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػرع لهػػػػػػػػا حرمتهػػػػػػػػا
 عممتػػػػػػػػػػِ مػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػكل تممػػػػػػػػػػكده

 فػػػػي شػػػػرعِ لػػػػ س  رعػػػػى حرمػػػػة...
 

 

 رغػػػػـ أط ػػػػاؼ ا  ػػػػى رغػػػػـ المػػػػآتـ
 الضػػػػػػػراغـ  شػػػػػػػياؿ.. لضػػػػػػػحا اؾ..

 مخمػػػػػػػب محت ػػػػػػػر اآلمػػػػػػػاؿ غاشػػػػػػػـ
 ...ك ػػؼ  رعاهػػا خ ػػ س ا صػػؿ آثػػـ

 مػػػػػف تعػػػػػال ـ لػػػػػِ فػػػػػي كفػػػػػر قا ػػػػػـ
 (3)كػػػػػؿ هػػػػػذا الكػػػػػكف ح ػػػػػد كمػػػػػػآثـ

 

 

 

كقتؿ  ال1947لقرية التي حدثت في التاسع مف نيساف باـ ة ار لمجز كيرسـ ال،ابر لكرة دامية 
كيرثػي  نسػا  كاألطلػاؿ كال،ػيكخ كقػد ألقػكا بيػـ فػي بئػر القريػةفييا المستعمر حكالي ثالثمائػة ،ػييد مػف ال

كبنػدما حػدثت المجػزرة كضػعت  الحياة البالبسة كىي مػف القػدس كانػت تعمػـ فػي مدرسػة القريػةنالمعممة 

                                                 

 .52صال 2محمكد دركيشال الديكافال ج (1)

 .www.wikipedia.org. مكسكبة الحرةال الككيبيديا (2)

 .284ص ىاركف ىا،ـ ر،يدال الديكافال (3)
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،ارة اليالؿ األحمر كلارت تسعؼ الجرحو كلكػف الييػكد لػـ يحترمػكا ىػذه ال،ػارة فقتمكىػا مػع مػف قتمػكا 
 :(1)نفي المدرسة

 ر  ا ػػػػػػػػػػػ ف الغر  ػػػػػػػػػػػة ػػػػػػػػػػػا د ػػػػػػػػػػػ
 أ ػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي ع ػػػػػػػػػك ي لػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػزؿ
 كح ػػػػػػػػػػػػػاة مػػػػػػػػػػػػػف  افػػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػػؾ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 هػػػػػػػػػػػػػػذم فم ػػػػػػػػػػػػػػط ف الحي يػػػػػػػػػػػػػػة

 

 

 فػػػػػػػػػػػػي الف ػػػػػػػػػػػػاء كفػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػدار
 رؤ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ دام ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االزار
 تجػػػػػػػػػػػػػػػػيء، ت يػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يال هػػػػػػػػػػػػػػػػار
 صػػػػػػػكت ح ػػػػػػػاة  هتػػػػػػػؼ يالصػػػػػػػغار
 (2)داركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ، هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم، كدارم

 

 

لتي ذاقت مرارة الحرب في ا ىذه الطلمة نليننجرادنطلمة مف مدينة  نتانيانبر قلة ايستدبي ال،
ت فيػػو كانػػت تسػػجؿ فػػي مػػذكراتيا كقػػائع الحػػرب منػػذ اليػػـك األكؿ حتػػو اليػػكـ العا،ػػر الػػذم قتمػػ المػػدينتيا

لػػـ  اللمسػػطينيةكلكػػف تانيػػا  ايػػنتاكيسػػقط بمػػو الطلمػػة اللمسػػطينية لػػكرة  الىػػا بمػػو مػػذكراتيا  كسػػالت دما
ا بؿ ماتت في اليـك الثاني لذا نجػد ال،ػابر يلػرخ يميميا العدك اللييكني المدة الكافية لتكتب مذكراتي

 :ثالثان  يرل ىذه الطلمة تعيش يكمان  كي
 ما زالت  ا تا  ا ال  يمة هي التفاحة

 ما زاؿ ه الؾ مدف في العالـ
 دمها فكؽ كجكه الج د ف
 ما زاؿ ه اؾ تا  ا أخرل

 ،العالـفي إحدل مدف 
 ال تمةت تظر 

 ما زاؿ ه الؾ تا  ا أخرل
 كرا تها تكتب في

 ..."في ال ـك ا كؿ
 ."في ال ـك الثا ي..

 ...تا  ان 

                                                 

 .www.wikipedia.org المكسكبة الحرةال  اككبيدي (1)

 .711صىاركف ىا،ـ ر،يدال الديكافال  (2)
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 ..؟.ف  عطي تمؾ الطفمة  كما ثالثم
 (1)..؟.مف  عط ها  كما ثالث

 

 الميمي،ػيات المبنانيػة اليمينيػة بحػؽ الالجئػيف اللمسػطينييف فػي التي قامت بيػا مجزرة تؿ الزبتر

 الفمسػطيني (3444)إلػو  (2444) ػيقػدر بػ ،ػرؽ بيػركت كراح ضػحيتيا مػا لبنػاف فػي ملػيـ تػؿ الزبتػر
لعػدة أيػاـ بػف الملػيـ  كالطعػاـ كالكيربػا  المػا  حيث تىمَّػت إبػادة جمابيػة لسػكاف الملػيـ بعػد أف تػـ قطػع

الممي،ػيات اليمينيػة المبنانيػة المتعاكنػة معيػـ  ؿ األمػر بمػو الجػيش السػكرم كبعػضقبؿ المذبحة مما سيٌ 
تميف المتحلػػنيف بػػالمليـ كأىػػالييـ بالكامػػؿ حيػػث قػػاـ األىػػالي المقػػا مػػف تحقيػػؽ ىػػدفيا كالقضػػا  بمػػو

 ال(2)المكت جكبا المذبحة ب كؿ لحكـ األمكات مف المقاتميف كلحكـ الكالب كالقطط لكفان مف الناجكف مف
حتػو  تميا جريدة تن،ر فييا ألبارىػا كلػكر ،ػيدائياال ألبحكقد رثو ال،عرا  ،يدا  ىذه المجزرة التي 

 :منيف أف يجعمف ضلائرىف بمما لياأف نسا  األرض ت
 تؿ الزعتر

 صار جدارؾ لمشعراء جر دة
 كال  يمة يكفؾ ت فجر صد  ة
 كضفائر كؿ   اء ا رض

 تصيح عمما لؾ أفتتم ى 
 (3)تؿ الزعتر

 

 :الحكاجز كال  كد -ك 
بػالده إلػو منػاطؽ بػدة  متبميو قيكد قاسية لػارمة كقٌسػ كفرضت الحكلر ال،عب اللمسطيني

لػػو مدينػػة إال بكاسػػطة تلػػاريح لالػػةال كلػػـ يعػػد يسػػمح لػػو التنقػػؿ مػػف مدينػػة إ الكأسػػكاربكاسػػطة حػػكاجز 
ككػػ ف ال،ػػعب اللمسػػطيني قػػد كضػػع فػػي  الكيلػػكر لنػػا ال،ػػابر ىػػذا الحلػػار كيحلػػره فػػي نطػػاؽ بربػػة

 بربة في أحد ال،كارع تنتظر الضك  األلضر حتو يسمح ليا بالمركر كلكنيا تظؿ كاقلة فػي مكانيػا ال
يتػػػزكج كينجػػػب كيتجنػػػد  طلػػػالن  السػػػيدات فػػػي العربػػػةتنجػػػب فييػػػا إحػػػدل ع السػػػنكات حتػػػو ال كتتػػػابتتحػػػرؾ

                                                 

 .379-378ص معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال (1)

 .www.wikipedia.org. مكسكبة الحرةال الككيبيديا (2)

 .617ص الاألبماؿ ال،عرية الكاممة معيف بسيسكال (3)
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كيست،ػيد ثػـ يػدفف تحػت دكاليػب العربػػة كالعربػة مػا زالػت محميػا تنتظػػر النػكر األلضػر كلػك أنيػا تحػػدت 
 :ب،رات األبكاـ كببرت إلو مبتغاىاالضك  ربما التلرت 

 ال كر ا حمر
 قؼ

 ال كر ا خضر
  ر

 ال كر ا خضر
 قؼ

 أ ف هك ال كر ا خضر...؟
 امرأة حيمى في عرية
 كلدت في العرية

 تزكج في العرية ،أحب كير الطفؿ،
 قرأ مج ت كصحؼ العالـ ،أ جب أطفاال

 في العرية
  ج كه في ص دكؽ العرية اعت مكه...

 ج د كا تشهد خمؼ شياي ؾ العرية
 دف كه تحت دكال ب العرية
 كالعرية ما زالت في الشارع

 ال كر ا خضر ت تظر
 (1)ت تظر ال كر ا خضر

 

 مػػػا بػػػانو منػػػوو سػػػسػػػتعمر بػػػيف اللمسػػػطيني كأرضػػػو مػػػف أقلقػػػد كانػػػت الحػػػدكد التػػػي كضػػػعيا الم
تػػرب كتقتػػرب حتػػو تكػػاد ىػػذه الحػػدكد تق اليراىػػا كك نيػػا كػػابكس يالحػػؽ أحالمػػوفال،ػػابر ىنػػا  الاللمسػػطيني

ألف الحػدكد فػػي كػؿ مكػاف كفػػي كػؿ كقػػت كىػك ال يعػػرؼ متػو تنتيػي ىػػذه المعانػاة التػػي يعي،ػيا  التلنقػو
 :سوز معنكية تلنقو كتضيؽ بميو تنلٌ تحكلت مف حدكد مادية إلو حكاج

                                                 

 .322ص الاممةاألبماؿ ال،عرية الكبسيسكال معيف  (1)
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 هارب مف الحدكد التي افتر ت أصدقائي
 كالحدكد التي تعدك كرائي
 كالحدكد التي ت ترب كت ترب

 كت مس حم ي
 مف الصعب أف تعرفكا
 أ ف ت تهي ا  طكرة
 كأ ف  يدأ كجهي

 (1)قر ية ف الحدكد 
 

كقػػد جعػػؿ تلػػرؽ ال،ػػمؿ اللػػرح ال  كحتػػو الميجػػاتال رت الحػػدكد مػػ لكؼ العػػادات كالتقاليػػداللقػػد غٌيػػ
كألػػػبح اللمسػػػطيني يعػػػيش كأبنػػػا ه فػػػي أكثػػػر مػػػف دكلػػػة تلػػػرقيـ الحػػػدكد كالممالػػػؾ  يكتمػػػؿ كالحػػػزف كػػػذلؾال

 يقكؿ ال،ابر: كجكازات السلرال
 تعددت المهالؾ كالممالؾ كالحدكد

 ـتعذر الحزف العظ 
 تعذر الفرح العظ ـ

 (2)كمات مع مف مات م لكؼ الك ـ
 

 :شهداء كالفدائ كف ع د شعراء الم فى الكط   فال -ز 
بنيػا بالدىػا التػي فػاألـ ىنػا لػكرت ال الأف حديث الالجك بف بػالده ال ينتيػي القكؿككما سبؽ 

لػلد  إلػوعػؿ بػاد بػكاد كبالل الأراد ىػذا اللتػو تحقيقػو جمػيالن  ممان لقد جعمت ىذا البمد ح الرحمت منيا جنة
لقػػد است،ػػيد فػػي لػػلدال فلػػعد منيػػا إلػػو الجنػػةال فمػػـ يلػػب بنػػدىا أف لػػلد إنمػػا ىػػي  الكلكنػػو لػػـ يرجػػع
 :البكابة إلو الجنة

  حمـ يالمكعد كاف اي ها مكعدان 
 لمفتى جعمت مف صفد،

 ج ة مممك ة يال د

                                                 

 .394صال 1ج الديكافال محمكد دركيشال (1)

 .164ص مريد البرغكثيال القلائد الملتارةال الييئة الملرية العامة لمكتابال (2)
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 في ل مة كضحى ...هكذا
 ثـ لـ  عد ...ييات  صغ

 لـ  كذب خيران 
 إ ما

 (1)كاد إلى صفدعاد ع
 

ت دراسػػتيا فػػي مػػدارس تمقٌػػ فػػي ملػػيـ لػػبراال 1958ندالؿ المغربػػي فتػػاة فمسػػطينية كلػػدت بػػاـ 
،ػاركت بعمميػة بسػػكرية مػع مجمكبػة ديػػر ياسػيف كقامػت بالتطػػاؼ بػاص كػػاف  ككالػة الغػكث ببيػػركتال

اللتػػػاة  ر لنػػػا ال،ػػػابر لػػػكرة ىػػػذهال كيلػػػكٌ (2)متكجيػػػا مػػػف حيلػػػا إلػػػو تػػػؿ أبيػػػب كقتمػػػت فػػػي تمػػػؾ العمميػػػةن
لتحقؽ حمميا اللاص كىك ر ية كطنيا الحبيب كمالمسة المجاىدة التي ضحت ب،بابيا كأحالـ اللتيات 

 :س فدائيا إلو دار البقا  كاللمكدترابو الغاليال لتزفيا الطيكر كالزىكر كاأل،جار في حلؿ بييج في بر 
 فػػػػػػػػي الشػػػػػػػػمس، تحػػػػػػػػت الضػػػػػػػػكء
 غػػػػػػػػػػػرزت  ػػػػػػػػػػػد ها فػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػراب
 كعمػػػػػػػػػػػى رؤل الػػػػػػػػػػػكطف الحي ػػػػػػػػػػػب

 أطي ػػػػػػػػػػػػػتك ي الحي ػػػػػػػػػػػػػب "كط ػػػػػػػػػػػػػ
 كتحم ػػػػػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػػػػػتى الط ػػػػػػػػػػػػػػػكر
 كفػػػػػػػػػػػػػػػػدت يػػػػػػػػػػػػػػػػآالؼ الزهػػػػػػػػػػػػػػػػكر
 لمفػػػػػػػػػػرح فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػرس الفػػػػػػػػػػداء

 

 

 مم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة "دالؿ المغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي"
 ي دهػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػدامي الزكػػػػػػػػػػػػػػػػي
 غفػػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػػع ال ػػػػػػػػػػػـك اله ػػػػػػػػػػػي

 كػػػػػػػػػػػػػػػالفجر ال ػػػػػػػػػػػػػػػدم "شػػػػػػػػػػػػػػػفتاف
 تمػػػػػػػػػػػػػػكج، يالشػػػػػػػػػػػػػػدك الشػػػػػػػػػػػػػػجي
 إلػػػػػػػػػػى  ػػػػػػػػػػ ا الكجػػػػػػػػػػِ الكضػػػػػػػػػػي
 (3)لطمعػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػعب ا يػػػػػػػػػػػػػػي

 

 

ا حيػث يتحػرر مػف حيػاة المجػك  البغيضػة كالليػاـ ل،ابر رحيؿ ال،ػييد بػف الحيػاة الػدنيايلؼ 
بػػؿ  ئػػان بنيػػا فمػػـ يعػػد الجرحػػؿ ا ال،ػػييد بػػاد إلػػو األرض التػػي ىػػذ الد كالنلػػيكالمػػكانك ككػػؿ رمػػكز الت،ػػرٌ 

 :ألبحت ىي الالجئة في جراحو
 هك اآلف  مضي شه دان 

 ك ترك ا الجئ ف
 ك اـ

                                                 

 .21صال 1992ال دم،ؽال سكرياال 1ال األىالي لمطبابة كالن،ر كالتكزيعال طأحمد دحبكرال كسكر ب،رية (1)

 .www.wikipedia.org. مكسكبة الحرةال الككيبيديا (2)

 .715ص ىاركف ىا،ـ ر،يدال الديكافال (3)
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 كلـ  متج  لمخ اـ
 كلـ  متج  لممكا  

 كلـ  تكمـ
 كلـ  تعمـ

 زماف كاف الج 
 هي ا رض الجئة في جراحِ

 (1)كعاد يها
كحمؿ نذر النضاؿ  الذم حمؿ أكجابيا كىمكمياال تحكي القليدة حكاية اللتو البعيد بف بمدهال

بؿ فتنتو بساتينيا اللضرا  الذم تبدك  فمـ يمتلت لمباىج الدنيا كزينتيا كغيره مف ال،بابال كالدفاع بنياال
 ىػذا اللتػو اللػدائي تتغمػب بمػو ىػذا السػياجال إرادةم ال يميؿ كال يميف كلكف مف كرا  السياج العلي الذ

فقػػد غػػادر غرفتػػو الدافئػػػة  فيلػػكر لػػكرة ألػػرل مػػف لػػكر البطكلػػة حيػػث يقيػػػر السػػياج كمػػف كضػػعوال
 :كللو بالعلي كقد تغمب بميو فماؿ ك،ارؾ في النضاؿ حتو است،يد بمو ىذا السياج الذم

 راكتمتد حكؿ ع ك ي الي ات ف خض
 ك متؼ حكؿ  دم ال  اج
 العصي الذم ال  م ؿ

 أ ا الكا ر الم تفز الذم  رهيكف،
*** 

 يع دا عف الغرفة الدافئة
 قر يا مف اال فجار الكش ؾ
 كفي داخؿ المحظة المفزعة

 فتى
 يالرصاص مخترقان  ماؿ لألرض،

 (2)كماؿ ال  اج معِ

                                                 

 443صال 1ج الديكافال دركيشالمحمكد  (1)

 .29ص مريد البرغكثيال قلائد ملتارةال من،كرات كزارة الثقافة اللمسطينيةال (2)
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كجػػػاؿ بػػػو فػػػي ،ػػػكارع  كيلػػػؼ ال،ػػػابر البرغػػػكثي لػػػكرة ألػػػرل لم،ػػػييد الػػػطحبو مػػػف القبػػػرال
المدينػػةال كيبقػػي بميػػو دمػػو ،ػػاىدا بميػػوال ملػػاحبا أكجابػػو كذكريػػات االجتيػػاح كلػػكت الرلػػاص الػػذم 

 قتمو كأبعده بف أىمو:
   كقظ هذا الم اء شه دا مف ال ير

 في شكارع هي المد  ة، أصحيِ
   ي ي عم ِ الدـ المتخثر كالكجع الم تد ـ

 كذكرل اجت اح، كذكرل التخمي
  ذ  ِ صكت الرصاص الذمكأي ي ي

 رجِ رجِ رجِ
 (1)ثـ أرداه ف  ا كأقصاه ع ا

كيلكر ال،ابر لحظة سقكط ال،ييدال فلي مطاردة كاف يطير فييا كانػو الػريحال لػـ تنقػذه سػربة 
جريانػػو مػػف رلػػاص المطػػارد الػػذم كػػاف ي،ػػـ رائحػػة دمػػو ك نػػو الػػكحش الملتػػرسال فقػػد جعػػؿ الرلػػاص 

د يعػػانؽ أمػػو األرض كيمتػػزج دمػػو بترابيػػاال بينمػػا يبتعػػد مطػػارده كرا  نيايػػة ليػػذه المطػػاردةال فسػػقط ال،ػػيي
 الحدكد:

 هك في الظ ـ ج اح ر ح
 كدـ  فكح

... 
 كدكل الرصاص 

 كهك  عا ؽ ا رض الحيمى
 (2)كخطى مطارده تكار ها الحدكد

 

                                                 

 .37ارة الثقافة اللمسطينيةال صمريد البرغكثيال قلائد ملتارةال من،كرات كز  (1)

 .139صةال عيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممم (2)
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 :كحمـ العكدة ال اقصرفض ال  ـ  -ح 
ارتبط في ىذا الحمـ  الجميالن  بالد حممان كانت العكدة بالنسبة لملمسطيني في المنافي كفي دالؿ ال

حػػتالؿ فارغػػة مػػف المسػػتعمر العػػكدة بالنلػػر كطػػرد العػػدك كرجػػكع المنليػػيف إلػػو بالدىػػـ لاللػػة مػػف اال
مػف  كلكػف ىػذا الحمػـ لػـ يتحقػؽ إذ كانػت العػكدة بػف طريػؽ اتلػاؽ أكسػمك الػذم لػـ يحقػؽ ،ػيئان  الالييكدم

يني إلػو كبندما رجع المنلي اللمسػط الرض فمسطيفأبمو  ـ دكلة مف الكالـخماؿ ال،عب اللمسطيني كأقا
كاألـ لػـ تكػف  المنتييػة بػف الػكطفي حكاياتيػا الاللػو أمػو فػ اأك كمػا لػكرتي البالده لـ يجػدىا كمػا تركيػا

 فيي با،ت فمسطيف الحرة اليادئة با،ػت فػي قراىػا كفػي حقكليػا ال يضػايقيا ،ػي ال الكاذبة فيما حكت
كلػلتو األـ بػؿ كجػد بػالده تعػج بالمسػتعمرات كلػـ يجػد داره التػي كلػلتيا  كلكف االبف العائد لـ يجد ما

ـ ىػػذا الحمػػـ بمػػو لػػلرة تحطٌػػ جمػػيالن  لقػػد كانػػت فمسػػطيف حممػػان  الت تحػػتلظ بملتاحيػػالػػو األـ كىػػي مػػا زالػػ
ر ال،ػػابر ىنػػا حالػػة المعانػػاة كالليبػػة التػػي كيلػػكٌ  الكاقػػع القاسػػية فلمسػػطيف الحمػػـ ليسػػت فمسػػطيف الكاقػػعال

 :ة الناس كلكف العكدة إلو ال مكافمنياال فالسلر سلر كبقييعاني 
 ك ف ال فر ...كلك  ا ال  عكد إلى شيء ،  افر كال اس

 دف ا أحيت ا في ظ ـ الغ ـك كي ف جذكع الشجر.طر ؽ الغ ـك
 لدف م ا مئات ال   ف ل كمؿ هذا الرح ؿ :كقم ا لزكجات ا

 إلى  اعة مف ي د كمتر مف الم تح ؿ
 ك خرج مف كممات الغجر    س ،رقد في خ مة ا  ي اء  ريات المزام ر،  افر في ع

 يم  ار هدهدة أك  غ ي ل مهي الم افة ع ا ك غ ؿ ضكء ال مر طك ؿ طر  ؾ ،الفضاء
 فاحمـ ي يع   اء لتحمؿ هذا الطر ؽ الطك ؿ

 كهز لهف ال خ ؿ لتعرؼ أ ماءهف كمف أم أـ   كلد طفؿ الجم ؿ ،عمى كتف ؾ
 تكمـ ا  كد دريي عمى حجر مف حجر ،ك ـل ا يمد مف 

 (1)لهذا ال فر ل ا يمد مف ك ـ تكمـ تكمـ ل عمـ حدان 
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 ر كحػػرب تػػرد لقػػد رفػػض ال،ػػعرا  السػػالـ كرفضػػكا ،ػػعار غلػػف الزيتػػكف كالحمػػاـ كطػػالبكا بثػػك 
يريػد لػراحة أنػو ال  ؿليػا بكػفيػذا ىػاركف ىا،ػـ ر،ػيد يقك  اللقد رفضػكا المعاىػدات الالبالد كتطرد المحتؿ

يعيش فيو اللمسطيني دكف بػالد كيتسػا ؿ  بينما التيو كالضياع الكيطالب باالنتقاـ كيكلر بالسالـ الالسالـ
 :أف اإلنساف دكف بالده ماذا يككف ال،ابر

 أقكلها
 ال   ـ :أقكؿ

 أقكلها
 أقكلها كل  شر الظ ـ

 كلت تِ
 حكا ة الز تكف كالحماـ.

 لت تِ
 !خرافة المتاجر ف يالك ـ :لت تِ

 لت تِ
 كل  شر ال تاـ لت تِ،

 !كلترتفع را ات اال ت اـ
 ع  دة

 كل  شر الظ ـ! ،ع  فة
 !ال   ـ

 ف حف يال  ـ كافركف
    ا مض عكف تائهكف
 مف  حف دك ما ي د ا؟
 (1)مف  حف مف  ككف!
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يلػكر لنػا لػكرة كيرفض ال،ػابر اتلػاؽ أكسػمك كىنػاؾ مػف منلػاه يعمػف بػف رفضػو كاحتجاجػو ف
 :ا االتلاؽب،عة ليذ

 صخب كمك   ى كحفؿ راقص
 في م يرة

 مكت كقه هة ه ا
 صمت كرا ات مزكقة ه اؾ

*** 
 زغركدة ترتج في كادم اله ؾ

 !ما أجمؿ التا جك ه ا
 ي ف الشكاهد كا همة كال ككف

 ـ رقصكا عمى أش ئِ؟هأ مكت مف تحت التراب   
 المشهد العيثي طاؿ ي ا كطاؿ

 هي ل مة مج ك ة
 (1)كحفؿ راقص في م يرة صخب كمك   ى

 

فبيذا االتلػاؽ الممػـز ببيػع معظػـ  فحلمة تكقيع االتلاؽ إنما ىي حلؿ تكقيع بمو جثت الضحاياال
لذا كلػؼ ال،ػابر ىػذا الحلػؿ ب نػو حلػؿ  كتضيع أركاح ال،يدا  ىبا ال القضيةال ييتأراضي فمسطيف تن

لممكتو أال تحتـر لمتيـ كنػكميـ  ىانةاإلكقمة  فلييا كؿ معاني المكت كاالستسالـ كالتسميـال في مقبرةال
ىذه االتلاقيػة بػيف  ال،ابر لتكقيعتلكير  إف الغنا  كالتلليؽ كالرقص بمو قبكرىـبؿ ت تي لتزبجيـ بال

قبكر الضحايا إنا تمثؿ بمؽ الميزلة كب،ابة الملطط الذم قاـ بمو نكػراف تضػحياتيـ فمػـ يقػدـ ىػ ال  
 .ليست مبتكرة األطراؼ ميانة جع بالدىـ كاممة بزيزةالال،يدا  دميـ كيضحكا ب ركاحيـ إال لتر 
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 الكط   ف: شعراء الم فى التجاه االجتماعي ع دا -5
 :الف ر -أ 

كقػد  المف العذاب كالمعانػاة كػالجكع كاللقػر كالحرمػاف كالبطالػة لقد باش ال،عب اللمسطيني ألكانان 
 .مياؿ ىذه الظكاىر كسجٌ ثمل ال،عر لتلدٌ 

فينػػا يلػػؼ  الاللمسػػطيني فػػي ،ػػقا  اآلبػػا  كاألبنػػا  كضػػياع الػػديار ؿ معانػػاة اللقػػر لم،ػػعبتتمثٌػػ
نػػو لػػـ ال كيبػػدك أال،ػػابر حالػػة ،ػػاب أرغمػػو كالػػده لقمػػة النقػػكد أف ي،ػػتغؿ كيعػػكد بػػالنقكد فػػي إجػػازة اللػػيؼ

ض جسػػده ال،ػػاب لغبػػار الحديػػد كحػػرارة فتعػػرٌ  الإال فػػي كر،ػػة حديػػد فػػي بػػز اللػػيؼ الالىػػب يجػػد بمػػالن 
 ممارسػػة اليكايػػات كانػػت ،ػػقا ن أف تكػػكف إجػػازة لمعػػب ك  ؿ المسػػئكلية بػػاكرا فبػػدالن لقػػد حمػػؿ األطلػػا الالنػػار
 :كبمالن 

 ، جرؼ الص ؼ قم صي
 ، جرم عرقي في حجرة ال ار

 ظهرم ل ثار المعدف الهش مصفاة
 كصدرم م خؿ لمغيار

 إ ِ الص ؼ
   كؿ أيي

 (1)فايحث عف الشغؿ كعد يالمصارم
سانوال فيتسا ؿ إلو أيف يمضي كقد طرد مف أرضو كيرتدم ال،ابر قناع المياجر كيتحدث بم

كبيتوال فال يجد لو مكطناال كقد بانو ىذا المياجر مف الجكع كاللقرال حتو أنو ألبح ينتظر المحسنيف 
 ليجد لقمة العيش:

 .مهػػػػ ض الج ػػػػاح.إلػػػػى أف أمضػػػػي
 فػػػػػػػػػي لهفػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػائع ف تمفػػػػػػػػػتي 

 

 
 أفػػػػتش فػػػػي الكػػػػكف عػػػػف مػػػػكط ي؟
 (2)إلػػى ل مػػة العػػ ش مػػف  ػػد مح ػػف
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 :حالة المخ مات -ب 
كبػػدؿ ىػػذه  الألػػبح بػػيف اللمسػػطيني كأرضػػو أسػػالؾ ،ػػائكة تللػػمو بنيػػا لػػنعت ب يػػدم المحتػػؿ

األرض أقيمت ليـ مدف كاسعة مف لياـ مترالة كمتاللقة يسكنيا أناس أرىقيـ الحػزف كحمػو ال،ػكؽ 
يـ السػػابقة كال لقػػد ألػػبح النػػاس يعي،ػػكف حيػػاة ال ت،ػػبو حيػػات الكألػـ الػػذكرل الػػذم يسػػمب األبػػداف لػػحتيا

 ت،بو الحياة رغـ أنيـ لـ يسيئكا ألحد.
بػؿ كػاف مػف الممكػف أف  ةىذه األككاخ لـ تكػف قكيػ الاللياـ إلو أككاخ مف لليح قرميد رتتطكٌ 
ال تحمػييـ مػف البػرد كالربػكد المطػر ك  فيػي ال تمنػع سػاكنييا اليكؿ كما جرفت مػف قبػؿ الليػاـتجرفيا الس

 :قضا  اس ك الطقفيي معرضو لما يلنعو فييا 
 ف  زكؿأكككخكـ  كشؾ ك 

 فريما تجرفِ ال  كؿ
 أككاخ ا ال تم ع المطر

 خطرالال تم ع الرعكد ك 
 أككاخ ا في الر ح ت تظر
 (1)ما  ص ع ال ضاء كال در

 

فميػػا ركايتيػػا اللالػػة بنػػد ال،ػػابر احمػػد  أمػػا بػػف حالػػة المليمػػات بعػػد اف اسػػتقر العػػيش فييػػا
 الليبػة ال إنيػاالبيكت كاإل،ػابات كاللػدل اللػاكم لكػؿ مػا يتمنػاه اإلنسػاففلييا اللرائب كأ،باه  الدحبكر
مػف ذلػؾ كبػر ال،ػابر لكػف بػالرغـ  الالتػي ألػبحت البػديؿ المزيػؼ لمػكطف التي بقيت بعػد اليجػرة المريرة

 :فييا كبو كبرت
  ة المخ ـك ار  ، مع أي ت المعفا

 .كافهـ ،افتح لِ ع   ؾ
 كالخفكت كالمجاعة، هذم الخرائب،

 كأشياح الي كت ،كالصدل الخاكم ،م ا شاعةهذ
 (2)يها كيرت ،تف ها كير 

                                                 

 .394-393ص يدال الديكافالىاركف ىا،ـ ر، (1)

 .213ص الديكاف أحمد دحبكرأحمد دحبكرال  (2)



  117 

 تتسػػرب منػػو ال،ػػمس كالريػػاح المغبػػرة حتػػو قنػػديؿ الكػػاز زجاجتػػو بيػػت فمػػو بػػاب مػػف تكتيػػا أمػػا ال
فػػي كال يعػػرؼ ىػػ ال  األطلػػاؿ فرحػػة بالعيػػد كيحػػاكؿ ىػػذا الطلػػؿ أف يػػبيج نلسػػو فيرسػػـ لنلسػػو  المكسػػكرة

 :ع أف ي،ترم بياـ يستطمليمتو نقكدا حتو كلك ل
 ياي ا التكت اء المجعد

 مف ث كيِ ت  رب الشمس
 الر اح مف غيار ممفع يال كر
 كزجاجة ال  د ؿ مك كرة

 كح ف رف الع د
 يإصيعي ر مت عمى الهكاء
 (1)  كدا غ ر صالحة لمشراء

مػرأة كلكػف ا الحتو في المناسبات السعيدة كالعرس لـ يجد ال،ابر كألكتو ما يرتديو فػي العػرس
كف بلباغة المالبس كتغيير لكنيا نيا ىبة يقكمأمميئة بالثياب كلكي ال يعرؼ أحد اللكرم تتبرع ببقجة 

 :ال كالطبغت كجكىيـ ىـ بالمكف األحمرأف المليـ كمو قد الطبغ بالمكف األزرؽ ليجدكا
 عرس المخ ـ هذا فائؽ اليهجة
 تض ئِ امرأة الخكرم يالي جة

 م تيشر كؿ ي ت،
 ،هذم اليمكزة لي :أخت ا رقصت

 ،ق( الي ي)كأخك ا شد معطؼ 
 ،أمي تدار  ا

 كتشفؽ اف  رل أ اها الذم صارتِ ع  اها
 قالت: تفضح ا هذم الث اب غدا،

 (2)ك عرؼ الخمؽ أ ا قد شحذ اها
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كأقلو درجات اللقر ىي أف يضطر اإلنساف أف يقبؿ مف الغير طعاما أك مالبس أك نقكدال 
لمقار  أقلو درجات اليكاف كاإلذالؿ الذم يعاناه اللمسطيني بعد بزه في فلي كممة ن،حذناىان يتمثؿ 

 أرضو كبمدهال ليلبح بالة بمو اآللريف في مدنيـ كحياتيـ.
 

 :ف اد الحكاـ -ج 
حتػو  الليػـ اتلػذكا البػذخ كالتلػاذؿ منيجػان ال يللو بمػو أحػد مػدل فسػاد الحكػاـ العػرب منػذ أف 

فبلػلتيـ لسػػاف  ؛عرا  مػف مقػص الرقيػػب بػؿ إنيػػـ بػانكا منػػوإنيػـ منعػكا الكممػػة المعارضػة كلػػـ يسػمـ ال،ػػ
 :ا بنيا كلكف قطع لساف مف تجرأ أف يتكمـمة كاف مف الكاجب بمييـ أف يتكممك األ

 غرس الشاعر ر شتِ في محيرة ال مطاف
 الر شة قد ذيمت
 كالشاعر قد مات

 تحت ك ادتِ ،د  ار  حاس
 (1)ككتاب

كلكنػو يمقػو جػزا ه  كاللجػكر كالسػكر كالعربػدةاللتلػاذؿ ر بسيسك حاؿ الحػاكـ العربػي مػف اكيلكٌ 
 :مغني الممؾ األبكر فما بمو لك طالو ىك قممو ؾ ب ف يقتمع الحاكـ بينيو ل،كو ب ف ال،ابر قد طاؿكذل

 ما قمت ي  ؾ في مجمس أ  ؾ
 ترقص عر اف

 تم ي التاج عمى رأس مهرجؾ ال كراف
 ت  ط في مخ ة جكادؾ ع  ام

 إف ك ت هجكت
 (2)ا عكر مكالممغ  ؾ 

 

مػػف بط،ػػػو  كيطػػرح ال،ػػابر ب سػػػمكب قللػػي سػػػالر مػػف الحكػػػاـ كالحا،ػػية التػػػي ترائيػػو لكفػػػان 
حػػدكد ا  فػػي حػػد مػػف -أممعنػػو فيػػك ي يػػد دكف ر  كلالسػػـ أيضػػان -فقػػد أفتػػو كأكا   الطمعػػا فػػي أمكالػػوك 
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الغلراف ألف  كا  يعطيو لؾأكك  المبارؾفالسمطاف ىنا يرتكب فاح،ة مع أحد الغمماف في ،ير رمضاف 
 :ال كىذا دأب بمما  الممكؾ الذيف يدرسكف الديف للدمة مكالييـاألبماؿ بالنيات

 ك ا في مجمس مكالم
*** 

 في شمس الرايع مف رمضاف
 مكال ا ا ط ِ اهلل فصاح

 مف   عي خمؼ ا يكاب مف الف هاء مف الشراح
 كاء ال طاحمكال ا في يايؾ كأ

 ضمت قدمي كاختمطت في ع  ي ا يكاب
 فإذا يي ،كصحكت مع الد ؾ

 أتمدد في ذ يي
 في حجرة أحد الغمماف

 حكقؿ ،ي مؿ ،كت ح ح
 كصاح كأكاء ال طاح،

 ل س عمى مكال ا ال مطاف ج اح
 فال  مة غميت كالعيرة في ال  ة

 ت  ر ال دماف أ فال ك 
 كاهلل تعالى اعمـ كال مطاف

 (1)كخازف ي ت الماؿ
كبػػدأت مرحمػػة جديػػدة فػػي حياتػػو ىػػي ال لػػة كنظاميػػاال يعػػارض الدك كقػػد حكلػػر ال،ػػابر كأمػػر بػػ 

كلكنػو رغػـ قطػع يػده كلسػانو لػـ يسػتطع أف يمنػع  لتعػذيبال فلػكدر قممػو كلسػانو كيػدهالمرحمة الترىيب كا
ت بػارزة بػالمكف األسػػكد تػدؿ بمػػو دت كظمٌػػكممػة ال تمػرٌ ف بميػػوال كبقػػي ،ػعره ،ػاىدان  الابتراضػو كاحتجاجػو

 فكره كرأيو:
 ت قص دتِ ي د ِكمضى الشاعر  م ح أي ا

 كغيار ا حرؼ  ت اقط
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 كا حرؼ تت اقط مف ع   ِ
 ع د الي ت الخامس ذايت  ده ال م ى
 ع د الي ت العاشر ذايت  ده ال  رل

 ي ي ل اف الشاعر
 ي ي مف الشاعر كجِ
 ي ي مف الشاعر ع  اف

*** 
 ككمركحة راح الكجِ  دكر

 راح الكجِ  ذكب
   ط الشاعر

 مفركشة  ط كي  ت فكؽ الجدراف ال
 (1)كال طع ا  كد كممة ال

 

 :يلؼ لنا حاؿ أحد الحكاـ الذم يللو باللنـ الرلاميلبرغكثي كال،ابر مريد ا
 ص ـ رخامي أص ب يح رة مف أمره  كمان 

 فامتثم ا تحت شرفتِ الرخاـ دعا ا،
 راعش الكف ف كيدا حز  ان 

 مذ قالت لِ عرافة عجم ة
  تمكت إف لـ ت تشر أحدان 

 ت ح ح
*** 

 ا ي  د ا الص ـفإذ
 ك  ظر ك رفعها،   تؿ مرآة،

 ثـ    لها
 ثـ  شكرها طؽ يالمشكرة، فت
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 ك ك رها،
 (1)مخافة أف  عكدها عمى حؽ الك ـ

 

 يسػػػتعيف بعرافػػػة لتػػػرل حظػػػوال مػػػف حا،ػػػيتوال فالحػػػاكـ المتلػػػمب ب رائػػػو الػػػذم ال يست،ػػػير أحػػػدان 
ده بو كتكٌحػػبػػد الػدىر إف بقػػي بمػػو تلػػمٌ كك نػػو سػػيلمد أ الفيلػدؽ قكليػػا ب نػػو سػػيمكت إذا لػػـ يست،ػر أحػػدان 

يست،ػػيرىـ فػػي أمػػر مػػا كيتكقػػع القػػار  أف يتنػػازؿ ف كيجمػػع مست،ػػاريو ليلبػػرىـ بػػاألمر الطػػار ال بػػالرأمال
 جػػرأ أك تتعػػكد بمػػو اإلدال  بػػالرأمالتثػػـ يكسػػرىا لػػئال ت كلكػػنيـ يلػػاجئكف برلراجػػو مػػرخة تنطػػؽ بالم،ػػكرةال

ككانت لػكرتو المنعكسػة  ،للوالتي كسرىا كافقت بمو  للكرة أف المرخةكالمضحؾ المبكي في ىذه ا
كلربمػا كػاف األفضػؿ أنػو است،ػار المػرخة  الأف يست،ير حتػو لػكرتو بػالمرخة رغـ ذلؾ لـ يطؽ الفي المرخة

 ف يست،ير حا،يتو ثـ يقتميا.أ ككسرىا بدالن 
 ل ػػػػػت شػػػػػعرم أ ػػػػػف الػػػػػذ ف رمػػػػػكهـ
 أ ػػػف مػػػف  ػػػكركا ي كتػػػا مػػػف الطػػػي
ل هػػػػـ م  مػػػػكف فػػػػي الػػػػد ار  شػػػػاك 

 كمئػػػػػػػات مػػػػػػػف الج  هػػػػػػػات قػػػػػػػالكا:
 كهػػػػـ المجرمػػػػكف قػػػػد جميػػػػكا الشػػػػر

 

 

 كفػػػػركا؟! فػػػػي جحػػػػ ـ مػػػػف العػػػػذاب،
ف كقػػػػػػالكا: ه ػػػػػػا  ط ػػػػػػب الم ػػػػػػر؟! 

 ح ػػػػػػػػػػػػػاف كخمػػػػػػػػػػػػػر :ك ػػػػػػػػػػػػػداماهـ
 هػػػػػػػػي أجػػػػػػػػر لمػػػػػػػػا أتػػػػػػػػكه كشػػػػػػػػكر
 (2)كقػػػػػػػػػػالكا: يػػػػػػػػػػ ف ذلػػػػػػػػػػؾ خ ػػػػػػػػػػر

 
 

 

 :الع د في الم فى -د 
حتػو فػي ألحػداث كاليمػكـال لػذاكرة المحت،ػدة باد ذكرل أك طيؼ فػي زاكيػة مػف زكايػا االعيد مجرٌ 

فيلػػؼ  المػػف ،ػػرا  مالبػػس جديػػدة لمعيػػد العيػػد لػػـ يجػػد أطلػػاؿ اليجػػرة مػػا يمبسػػكنو فقمػػة النقػػكد حػػرمتيـ
ك نػػو لػػكت  اغريبػػ ايو ال،ػػابر ت،ػػبييكي،ػػبٌ  االىتػػرا ال،ػػابر ثػػكب العيػػد كانػػو ،ػػكاؿ مقمػػـ يػػئف مػػف كثػػره 

فيػك ي،ػبو ،ػعر  مػـ يكػف أقػؿ منػو ب سػان لتػو فأأمػا ثػكب  الجارتو التي كانت تمكت داللة بمػو ،ػدة قدمػو
 :ىذه الجارة المتساقط

 مف الصعب أك   تح ؿ
 أف أحدد فص مة ثكب ع دم

 مان م مٌ  كاف ش ئان 
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 مث ن  شكاالن 
 أشيِ يصكت جارت ا أـ فا ز

 التي تحتضر كالتي
 لف تمكت قيؿ أف أشيِ ثكب ي ختي

 (1)يشعرها المت اقط
 

كبمناسبة بيد اللطر يكٌجػو ال،ػابر ىػاركف ىا،ػـ ر،ػيدال إلػو إلكانػو الالجئػيفال الػذيف يطػالعكف 
 :محركـمييـ فقد جا  العيد كىـ بيف الجك ك العيد بحسرة كلكبةال أناتو كحسراتو ب

 أ ت ال تدرم؟ أع د الفطر هؿ تدرم؟ تيرل أـ
 أتدرم أف خ ر ال اس قد ضمكا عمى ال فر؟

 قطر إلى قطر ، مفكهاـ ا خكة ا حرار
 (2)كل س لهـ  كل الت   ب كالت ر ع كالزجر

 

كيعاتب ال،ابر العيد الذم يعكد لمبالد كال يغير مف أحكاليا ،يئاال فالب س كالنكد بدؿ مف أفراح 
العيدال كقد تاه أحرار البالد كغمبتيـ نكائب الدىرال كقد تاىكا فال كطف كال كيػؼ يػ كييـال كال يجػدكف ليػـ 

الكف أم مف حقكقيـ المسمكبةال كيعاتب ال،ابر العيد كيتعجب كيؼ يجر  العيد بمو العكدة حقاال كال ين
 بينما اللياـ منلكبةال قد حكت أناس قد ىدىـ الت،ريد:

 كاليؤس مؿء  د ؾ كالت ك د الد ار تعكد عمى  ا ع د ك ؼ
 ال ائيات  جكد في أتعكد كا حرار أي اء الحمى ضمت يهـ

 كال أخدكد حتى كال كهؼه تهـ   كطف  مـ شتاتاهكا ف
 الريكع معاقؿ الحؽ في ج ياتها مف كد  تمهفكف كفي

 (3)التشر د  ت كعمى الخ اـ كئ ية تطكم  فك ا هدهاكتعكد أ
 

                                                 

 .14ص أحمد دحبكرال كسكر ب،ريةال (1)

 .31ص الالديكاف ىاركف ىا،ـ ر،يدال (2)

 .29ىاركف ىا،ـ ر،يدال الديكافال ص (3)
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 :الكط   فشعراء الم فى  االتجاه الكجدا ي ع د -6

إف ال،عر الكجداني تعبير حي بف م،ابر اإلنساف مف حب ككره كذكر ك،ػكؽ كليلػة كحنػيف ن
بجػاب كازدرا  كيػ س كأمػؿ ك كسػل كتػػكىج  القػكاـ ذلػؾ كمػو ىػك االنلعػاؿ العػاطليط كرضػا كحقػد كأسػو كا 

 كمػا قػد يكػكف لارجيػان  المػف دالػؿ اإلنسػاف نابعػان  كقػد يكػكف مكضػكع ال،ػعر دالميػان  الذات كتكتر الػنلسال
عػػاؿ مػػف غمػػار الحيػػاة أك المجتمػػع أك الطبيعػػة كىػػز فػػي كػػؿ حػػاؿ ينبغػػي أف يعبػػر بػػو مػػف لػػالؿ االنل

 .(1)نوبالمكضكع كالتلابؿ مع
 

 

 :ح  ف لمكطف -أ 
فال،ػعرا  الػذم أضػناىـ  المف الجكانب الكجدانية كاإلنسػانيةتلكؽ ،عر الحنيف لمكطف بما بداه 

المنلو كاالغتراب الطكيؿ انجرفكا بم،ابرىـ كافة إليو كفكػاف لػو نلػيب األسػد فػي  كبذبيـحب الكطف 
ىػػذه االتجػػاه اتجاىػػات ألػػرل مثػػؿ ،ػػعر الحنػػيف إلػػو األىػػؿ أ،ػػعارىـ الكجدانيػػة كقػػد بػػرزت إلػػي جانػػب 

نسانية ألرل سنللميا تبابان  ةبيكبالذات إلو األـ ك،عر الرثا  الكجداني كقضايا بر   :كا 
 أكمما ذيمت خي زة
 يكى ط ر عمى ف ف
 أصاي ي مرض

 أك صحت  ا كط ي
 أكمما  كر المكز اشتعمت يِ

 ككمما احترقا
 ك ت الدخاف كم د  ن 

 تمزق ي
 (2)؟طرر ح الشماؿ ك محك كجهي الم

 

 -فػي األنػدلس التي كانت خلر معاقػؿ المسػمميف -قرطبة ىي المعادؿ للمسطيف فسقكط قرطبة 
كسقكط فمسطيف ضياع لمعركبة كالديف في بالد أراد الييكد  قي األندلسال لملالفة اإلسالمية كاف سقكطان 

                                                 

ال 1996 بيػػركتال لبنػػافال ال1ط مػػراد مبػػركؾال تطػػكر ال،ػػعر الحػػديثال دار األكزابػػيالبمػػر الػػدقاؽال محمػػد الػػتالكلال  (1)
 .159ص

 .137ال ص2ج محمكد دركيشال الديكافال (2)
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ة كقرطبػ ف تنلػير كطمػس لميكيػة اإلسػالميةالكما لار في قرطبة م الطمس معالميا العربية اإلسالمية
كؿ الػذم ىػاجر منػو فيػك ال ؿ بمػده الثػاني بػف الطريػؽ إلػو بمػده األكىا ىك يسػ  ىي بمد ركحي لدركيش

لقػد تعبػت الػركح  الفرف كاف كالبػد فػرف الرحيػؿ سػيككف لمعػكدة كلػيس ليجػرة ألػرل الف يياجر مرتيفأيريد 
 :في كطنيا األلمي راتجد ليا مستق فد كالضياع كتريد أاللمسطينية مف الت،رٌ 

 ي ركت مف أ ف الطر ؽ إلى  كافذ قرطية
 أ ا ال أهاجر مرت ف
 كال أحيؾ مرت ف

 كال أرل في اليحر غ ر اليحر
 لك ى أحـك حكؿ أح مي

 كأدعك ا رض جمجمة لركحي المتعية
 كأر د أف امشي

  مشي
 ثـ أ  ط في الطر ؽ

 (1)إلى  كافذ قرطية
 

رض الػكطف  فػ الف ال،ػقا  يػزداد كممػا ازداد البعػدف ال يلػؼ بمػركر األيػاـ بػؿ أالحنيف إلو الكط
 :السما  ال يستطاع الكلكؿ إليو فينائية ك نيا نجـ 

 كما زاؿ ألؼ شتاء قد مرٌ 
 مصمكيؾ  ا كط ي  حمـ

 لك تممس قدماه،
 ا رض ال ائ ة ك جـ

 ،لك  مشي
 (2)لك   مع كقع قفاه

 

                                                 

 .244ال ص2ج محمكد دركيشال الديكافال (1)
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فيلػليا بكػؿ اللػلات الجميمػة  داره فػي حػارة الزيتػكف بغػزةال ديىػاركف ىا،ػـ ر،ػ كيبكي ال،ابر
ليامػوكىي ميػبط كحيػو  الطيكر الممكنة الجميمة كىي بالد المكز كالميمكفال بالدفيي  التي تلتنو فيياال  الكا 

 الميلػػة كالحنػػيفال كت لػػذه بعػػد سػػقكط فمسػػطيف فػػي أيػػدم المحتػػؿال لػػبالدبمػػا ألػػاب ا رال،ػػاب ؿا سػػتكي
 ينادييا بيما:ف

 ار ا في حارة الز تكف ا د
  ا دار ا  ا يهجة الع كف
  ا ممت ى الك ار يالح كف

 فكؽ غصكف المكز كالم مكف
 كالف كف ا لهاـ ا مهيط 
 ك ؼ خير ي ...ك ؼ تراؾ؟
  فياليمد الم ...يعد   كط

 (1)كاح   ي ...كالهفي إل ؾ
 

الحػزفال كيجعػؿ الػكطف كال ينلؾ ال،ابر يبكي كطنو كيحف إليوال فيلاطبو بكػالت تثيػر المكبػة ك 
 ىك الكحي الذم يميمو ال،عرال فكؿ القلائد فيو تقاؿ ككؿ اللدا  لمكطف:

  ا ي دم لؾ شجك ي كأ   ي كيكائي
 لؾ ما أخمؽ عف مف تغذل يدمائي

 (2)أ تمهـ كمف ظمؾ كحي الشعراءك ت 

 الح  ف إلى ا هؿ: -ب 
مػػف  مطػػرزان  ألمػػو األميػػة لطابػػايرسػػؿ  ف،ػػابرنا  الالـلمكػػف االبػػف كاألـ ال تحتػػاج لعالقػػة بػػيإف ا

  :مف غير كالـ كسترد بميو بلطاب أيضان  الكالـ كأمو تليـ فحكل ىذا المكتكبغير 
 مف غ ر ك ـ طرزت  مي مكتكيان 

 حممت إل ها ألفى حمؿ   ـ
 أكأ ا أمي ال ت ر 
 ك تفهم ي

                                                 

 .261ص الالديكافىاركف ىا،ـ ر،يدال  (1)
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 كتكاتي ي
 (1)مف  ر ؿ م كـ مكتكيا مف غ ر ك ـ

 

ي ألت ال،ابر تتلؿ بو بعد طكؿ غياب تس ؿ بميلػة إف كػاف حنيف األخ ألليو فيا ى كأيضان 
كتتػدابو  اليكمػان  ليػرل ىػؿ ىػك األخ الػذم برفتػو فينظػر فػي المػرخة الالذم يكمميا بمو الياتؼ ىك ألكىا

كربمػا ىػذا  كبعػد ذلػؾ فػرؽ الػزمف بينيمػا كلػـ تبػؽ سػكل الػذكرياتال التػي با،ػاىاال القديمػةلديو الذكريات 
قضية معتقدات اجتمابية دينية فاأللت بسرا  ت كؿ بال،ماؿ كىػك يمنعيػا ألف النمكذج ال،عرم يعكس 

لمعجػػػكز قنابػػػة ال تتغيػػػر كال جدتػػػو العجػػػكز ال تحػػػب مػػػف ي كػػػؿ بال،ػػػماؿ ألف ال،ػػػيطاف ي كػػػؿ بال،ػػػماؿ ك 
 :تقاكـ

 دمكعها تدلؼ مف  ماعة الهاتؼ
 ؟أأ ت أ ت :قؿ لي  ا أخي

 ما أج ب؟
 ،أ تش ر صكرة قد مة كأم ؾ المرآة

 كـ دكرة شمس
 كـ شتاء غاب ف  ا
 كـ عز ز مات

 :هؿ أ  ظها صكت عمى شجار ا الحمك
 ؟ماؿلماذا ت كم ف يالش

 (2)تي تحارب الش طاف كالش طاف مف أهؿ الشماؿجدٌ 
كاباال فتنتاب كيس ؿ ال،ابر بف أمو التي ذىبت كلـ تعدال كالمسئكؿ يتظاىر بعدـ السمع كال يحير ج

مف ىذا  اأف ال،ابر لـ يتكقع لير  دةال كيبدكمؽ بمو ملير أمو الملقك مو القالسائؿ اليكاجسال كي ك
 السككت لذا دمعت بيناه كأكجعو قمبو:

   لتؾ
 أمس عف أمي 

 التي ذهيت كلـ ترجع
                                                 

 .279ص الديكاف أحمد دحبكرأحمد دحبكرال  (1)
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   لت كخاف ي  شكك
   لت كم متي تدمع

 كأ ت مغمغؿ في الصمت
 (1)ال تحكي، كال ت مع

 

 :رثاء كجدا ي -ج 
ف المػػكت حػػؽ أرغػػـ  ك نػػو لػػـ يتكقػػع يكمػػا أف يمػػكتال اللػػدـ ال،ػػابر مػػكت أبيػػو لػػدمة ،ػػديدةيي 

حيث ال ابف يغسمو كال ابف ي،يعو  كالده الميت في المنلو كسيدفف في المنلوال يرثيفيك  بمو اإلنسافال
إف ىػذه الغربػة المعنكيػة كالماديػة إنمػا تكمػف فػي قمػب ال،ػابر  كسيدفف في قبر غريب بػف قبػكر الػبالدال

تكزبت بيكت العػزا  بػيف الػدكؿ فمػـ ما ي لـ ال،ابر أكثر أف ك  الؼ األمريحس بالتالحيث إف كالده لف 
 بينيـ: رسائؿ كالبرقيات ىي كسيمة التعازممعا أك مع أميـ بؿ كانت ال أكالده ،مؿيمتـ 

 فاذهب كح دا  ا أيي
 م فاؾ مف م فاؾ إلىاذهب 

 قير غر ب عف قيكر ي د ا إلىاذهب 
 كاصعد م دمة الج ازة مفردان 

 تعازم االيف كالغرياء أمي كلت تظر
 (2)مع  اعي الير د

سػي كلػـ يػع جمػاؿ فػي حياتػو سػكل الحػركب كالم  لػـ يػرى ر ال،ابر في مكت لػديقو كىػك يتحسٌ 
فػي  ىػك لػـ يػرى  الال كىك لائؼ مف المػكت كالػدـفيك ال يستطيع أف يرتاح إ الالدنيا كىك يحمؿ ىـ الكطف

 :ـ العكدةكمات معو حم السميبالدنيا سكل الحركب كالكطف 
  ا حي يي ا خ را ،أخي صد  ي،

 أما كاف مف ح  ا أف  داعب قطة
 أما كاف مف ح  ا أف  رل كردة

 دكف أف  تكجس ف ها دما قادما مف مكاف قر ب؟
 أما كاف مف ح  ا أف  صدؽ أف لركما قمر

                                                 

 .126ىاركف ىا،ـ ر،يدال الديكافال ص  (1)
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 ف لركما شجرأك 
 أما كاف مف ح  ا أف   افر داخؿ هذا ال فر

 أما كاف مف ح  ا  ا حي يي
    د التعب الحمك فكؽ حجر أف

 (1)أما كاف مف ح  ا أف    را
 

منػػو رثػػا  دركيػػش لػػو  حػػاران  رثػػا ن  جمػػاؿ ببػػد النالػػر الػػرئيس الراحػػؿ فك ياللمسػػطينرثػػو ال،ػػعرا  
و الليػر العػاـ لضػر فقػد تػرؾ ظمٌػألقػد كػاف بيػده  اللطابو ىدار كالزكبعػةفيك لاحب اليمة كالعزيمة ف

 :إحساس اللير كاليمف كالبركة لنلسافي  بمو الناس فالمكف األلضر يترؾ
  رل صكتؾ اآلف مؿء الح اجر

 زكايع
 تمك
 زكايع

  رل صدرؾ اآلف متراس ثائر
 كالفتة لمشكارع
  راؾ  راؾ  راؾ

 طك  ن 
 ك  يمة في الصع د

 جم  ن 
 كمص ع صهر الحد د

 كحران 
 ي قطار يع دفك افذة 

 ،كل ت  ي ان 
 (2)كلكف ظمؾ أخضر

 

                                                 

 .137صال 2محمكد دركيشال الديكافال ج  (1)

 .363صال 1ج محمكد دركيشال الديكافال (2)
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ابر بز الديف قمؽال يلؼ ال،ابر اللديؽ ب ف كاف يطير حكؿ حتلو كفي رثا  لديؽ ال،
كيراه ال،ابر يجمس في نع،و لي كد لو بما كاف مت كدا منو الم كدال كاللرا،ة التي تطير حكؿ الميبال 

 كىك أف أبدا ه يقتمكف بال سبب لمقتؿال فيـ حتو يقتمكف الحمـ بقتؿ لاحبو لئال يتحقؽ:
 ككاف صد  ي  ط ر 

 الفراشة حكؿ دـ ك معب مثؿ
 ظ ِ زهرة

 كاف م ت مما
 لمع كف التي حفظت ظمِ

... 
 كاف  كدع ي كمما جاء ي ضاحكا

 ك را ي كراء ج ازتِ
 ف طؿ مف ال عش

 هؿ تؤمف اآلف أ هـ   تمكف ي   يب
 قمت: مف هـ؟

 قاؿ: الذ ف إذا شاهدكا حمما
 (1)أعدكا لِ ال ير كالزهر كالشاهدة

مع كماؿ يد القتؿ اللييكنية الذم اغتالتو  ال،ابر كماؿ نالر يرثي ال،ابر معيف بسيسك لديؽ
لقد طرزكا نالر كيكسؼ النجارال لقد قتؿ ال،ابر الذم كانت كمماتو قذائؼ مف نار تحرؽ المحتؿال 

جسمو برلاص ال،رؼ كاللمكدال كيتحسر ال،ابر بمو ال،ابر الذم مات كمات معو ،عرهال حتو اف 
 عر كليس القلائد الكاممة:ال،ابر يتحسر بمو ما ي،طب مف ،
 فمِ يرعـ  ار

 أطم كا عشر رصاصات عم ِ
 كالفـ يرعـ فتح 

 ح  ما جاءكا إل ِ كاف  كتب
 ثـ  شطب 

                                                 

 .24صال 2ج محمكد دركيشال الديكافال (1)
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 مف ترل اآلف   كتب 
 (1)ثـ  شطب...؟

 

 :قضا ا إ  ا  ة -7
القضايا اإلنسانية حيث أنيـ لػـ يعي،ػكا بمعػزؿ بػف العػالـ كقضػاياه كم،ػاكمو بػؿ  ال،عرا تناكؿ 

ةال ال لقد باش ال،ابر اللمسطيني قضايا كطنو العربي كالقضايا اإلنسانية العالميف ىذه القضاياتكممكا ب
يػػا العظيمػػة كيللػػػر بالقنػػاة كباأليػػدم العاممػػػة بمػػو حراسػػتياال كبمػػػو فال،ػػابر ىنػػا يللػػر بملػػػر كقاىرت

 :تنميتياال فقد قامت ىذه الحرية كاالستقالؿ بمو دما  أبنا  ملر مف ال،يدا 
 ي دركب ال اهرةأ ا أمشي ف

 تحت أقكاس ري ع الكير اء
 ي ف أغراس الدماء

 ا  دم التي تي ي الض اء أحضف 
 أحضف ا  دم التي تحرس أمكاه ال  اة

 (2)مكاه ال  اةإ  ي أم  ع  ي ي 
 

ال،ػػػابر يقػػػؼ بجانػػػب المقاكمػػػة كيػػػرل أف ك ال قضػػػية العػػػراؽ ال،ػػػقيؽ بػػػاؿ ال،ػػػعرا  ،ػػػغمت كأيضػػػان 
فالعراؽ يحػرس أبنػا ه مػف المقػاكميفال كمػا يحرسػكنوال  فالعالقػة بػيف الػكطف ال يككف بمو يدييا اللالص

 :كاجب كمسئكلية الكالمكاطنيف كالعالقة بيف األـ كأبنائياال بالقة بناية كتراحـ
  حر ِ العراؽ   ظؿ  
  خفؽ في العراؽ   ظؿ  

 أقكاس المشا ؽ كالرصاص في ظؿٌ 
 كالخ ص قمب الم اكمة الع  دة،

  دؽ مع ال مكبعمى ج ب  ج يان 
 في جيهة ال مـ العر ضة كالشعكب

                                                 

 .614عيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال صم (1)

 .89ص معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال (2)
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 أترل إلى شعب العراؽ
 (1)؟ عدك ي ش ء الكثاؽ

 

ال،جابةال فكؿ ال،عكب قػد تظػافرت معيػا كرفعػت بنادقيػا لنلػرتياال  كيغني ال،ابر لبكر سعيد
مػت طالمػا رفعػت فيػو البنػادؽ كبظفيي لـ تعد كحيدة قد أك،ؾ فجر النلر أف يبزغال فيذا اللجػر الػذم 

 فيو التضحيات خف  لو اف يلبح فجر النلر:
  ا يكر  ع د الفجر طالع،

 هذا ص اح الد ؾ  كقظ الرصاص في الي ادؽ
 كالر اح في الحرائؽ

 كأكشؾ الصياح أف  مس را ة المحارب
  ا يكر  ع د ل س   ؼ ركحؾ الكهاج،

 كحده   اتؿ
 كال مد  تي كح دة ت اتؿ
 (2)لؾ الشعكب رفرفت ي ادؽ

أف ال،عرا  اللمسػطينييف لػـ يبتعػدكا بػف ىمػـك أمػتيـ العربيػةال رغػـ كجػكد اليػـ الكبيػر  ىكذا نجد
الػػذم يعي،ػػكنو فػػي كطػػنيـ األـ كلكػػنيـ أثبتػػكا انيػػـ أيضػػا أبنػػا  ىػػذا الػػكطف األكبػػرال حيػػث يمتقػػي كجػػداف 
 ال،ػػعرا  حػػكؿ ىمػػكـ بالدىػػـ العربيػػة كال يتلمػػكف بػػف إحساسػػيـ بعػػركبتيـ بػػام حػػاؿ مػػف األحػػكاؿال كحػػؽ

مسئكلكف بنػو بمو ال،عرا  ذلؾ فيـ في األلؿ لساف حاؿ األمةال كىـ نبضيا المسمكعال فيذا كاجبيـ ال
 أماـ ،عكبيـ العربيةال فيكذا أثبت ال،عرا  اللمسطينيكف أنيـ جز  ال يتجزأ مف األمة العربية.

                                                 

 .91صمعيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال  (1)

 .114صمعيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال  (2)
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 الفصؿ الثالث
 الدرا ة الف  ة لشعر الم فى
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 المغة كا  مكب:
ال :مع ى المغة د ىا المٍِّسفي  أىنيا أىلكات ييعبِّر بيا كؿ قكـ بف أىغراًضيـال كىي فيٍعمةه مف لىغىٍكت كحى

ال كقيؿ: أىلميا أىم تكمَّمتال بيرة كبيرنلال كفي المحكـ: الجمػع  مثؿ كجمعيا ليغنو كاليا  بكضال ليغىيه أىك ليغىكه
(1)ليغات كليغكفى 

. 
 

 :مفهكـ المغة في ا دب
كىػػي  متعبيػػر بػػف التجربػػة الذاتيػػة كبػػف المكقػػؼ االنلعػػالي بلػػكرة فنيػػةالال،ػػابر ل كسػػيمةالمغػػة 

كتجاربػػو الذاتيػػة كتجػػارب أمتػػو  كتبػػرز مػػا يعتمػػؿ دالمػػوال تعكػػس ر يػػة ال،ػػابر كنظرتػػو لمكػػكف كالحيػػاةال
 .أللاظو مف أللاظ تمؾ التجربة لتلرج لنا في إطار نص ،عرمال ككطنوال

قاه كألكانػػو كفكػػره كمادتػػو التػػي سػػكل منيػػا كائنػػا ذا مكسػػي نالمغػػة ال،ػػعرية كسػػيمة لمتعبيػػر كاللمػػؽال
لغة ال،عر إذف اإلطػار العػاـ ال،ػعرم لمقلػيدة مػف حيػث  كائنا ذا نبض كحركة كحياةال مالمح كسماتال

كتجربتػػػو الب،ػػػرية كىػػػك مػػػا ت ديػػػو المغػػػة ال،ػػػعرية مػػػف لػػػالؿ اللػػػكر  بنائػػػوال كطريقػػػةلػػػكر ىػػػذا اإلطػػػار 
نكىػػػي لغػػػة االنلعػػػاؿ  ال(2)للػػػاص بال،ػػػابر فػػػي تجربتػػػو الب،ػػػريةنال،ػػػعرية كاللػػػكر المكسػػػيقية كالمكقػػػؼ ا

ألنيػػا  جماليػػة؛ إيحائيػػة ألنيػػا تثيػػر فينػػا اإلحسػػاس باللػػكرال لػػذلؾ ىػػي لغػػة إيحائيػػة جماليػػةال كالكجػػدافال
ال (3)تلػػبح فيػػو الكممػػة مغػػايرة لمعناىػػا المعجمػػين تسػػتلدـ األللػػاظ اسػػتلداما مجازيػػا فػػي نسػػؽ لػػاصال

كىػو نتػاج مراحػؿ مػف االكتنػاز للللػاظ دالػؿ الػنلس  يا جػكىر الػنص ال،ػعرمالنكيمكف ابتبار المغة ب ن
كمف ثـ يقـك ال،ابر بعرضيا مف لالؿ النص ال،عرم فتتكلد األللػاظ مػف لػالؿ األفكػار كالمعػاني مػف 
لػالؿ المضػػمكف كالكتابػػة بعػػد ذلػػؾ ىػي حلػػيمة تمػػؾ المعػػاني فتبػػرز لغػة حيػػة نابضػػة كال يعنػػو ىػػذا أف 

أك متساكية في القيمة المعنكيػة كلكػف فػي حلػيمة لمعطيػات  بمو مضاميف مت،ابيةال ئمةقاتككف المغة 
،ي  بقدر ما ىي غاية فػي  المغة في ال،عر بمو كجو اليقيف ليست كسيمة ألدا  إذف (4)لالة كبامةن

كفػػي أثنػػا   مػػف لػػالؿ المغػػةال ،ػػعريان  كيبنيػػو بنػػا ن  كال،ػػابر يبحػػث بػػف المعنػػو كيعثػػر بميػػوال حػػد ذاتيػػاال
ة معنػػو نػػو لػػيس ثٌمػػكمػػا أ اللػػارج التركيػػب المغػػكم لم،ػػعر ،ػػعرية كائنػػة رابو معيػػا كلػػيس ثمػػة معػػافو لػػ

                                                 

 .مادة لغك لساف العربال (1)

لبنػافال  بيػركتالال 3ال طا اإلبدابيػةال دار النيضػة العربيػةالسعيد الكرقيال لغة ال،عر الحػديث مقكماتيػا اللنيػة كطاقاتيػ (2)
 .65ص ال1984

 .34ال ص2443ال القاىرةال 1ط بمو التطيميال مكتبة اآلدابالاللكرة ال،عرية بند األ غريب محمد ،ناكمالبمي ال (3)

دار الثقافػة لمطبابػػة كالن،ػػر  ال1996ال 1يحيػو زكريػػا األغػاال جماليػػات القلػيدة فػػي ال،ػػعر اللمسػطيني المعالػػرال ط (4)
 .286ص كنسال فمسطيفاللاني دار الحكمة لمن،ر كالتكزيع كالترجمةال قطرال الالدكحة كالتكزيعال
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ال (1) يتكامؿ دكف بحث بالمغة كدكف إبادة ت،كيؿ العالقات المغكية المكجكدة كالمبتدبة في نسؽ لاصن
نكظيػػػػػرت مالمػػػػػح التطػػػػػكر كالمعالػػػػػرة مػػػػػف لػػػػػالؿ تلابػػػػػؿ لغػػػػػة ال،ػػػػػعر المعالػػػػػر مػػػػػع ركح المجتمػػػػػع 

 حيػػػث احتػػػكت بمػػػو الكثيػػػر مػػػف مضػػػاميف التػػػراث ال،ػػػعبي كالعػػػادات كالتقاليػػػد االجتمابيػػػةال للمسػػػطينيالا
 كاألمثاؿ كالحكايات ال،عبيةال كاألللاظ ال،عبية كاألغاني كالمكاكيؿ ال،عبيةال كنلسية اإلنساف اللمسطينيال

قرل كالمدف اللمسػطينية كاحتكا  لغة ال،عر اللمسطيني بمو كثير مف المضاميف الجغرافية كاألراضي كال
كاحتكائيػػا بمػػو فػػيض ىائػػؿ مػػف ملػػطمحات الم سػػاة كأللاظيػػا كرمكزىػػا كاىتماميػػا بالعديػػد مػػف األسػػما  

 .(2)التي تحمؿ اليكية اللمسطينيةن
بعد ذلؾ االستعراض إف المغة ال،ػعرية تلػرج مػف ككنيػا لغػة كظيليػة تحمػؿ المعنػو  مف الم كد

ثر مف معنو كمعنو في ميرجاف جمػالي يتمػاىو مػع طبيعػة العاطلػة المبا،ر إلو لغة إيحائية تحمؿ أك
 المتلاكتة كالمعاني المترامية.

 

 المعجـ الشعرم:
لػػيس المعجػػـ ال،ػػعرم مجػػرد كممػػات تتػػردد فػػي دكاكيػػف ال،ػػعرا  لمتعبيػػر بػػف إحساسػػو ال،ػػعرم 

لػذا نػرل ملػردات  ال بؿ ىي انسػجاـ تجربتػو ال،ػعرية مػع الحيػاة اليكميػة المعا،ػةاللمحدثكر يتو اللالة 
 ىذا بمو ابتبار أف ال،عر تلكير لمحياة االجتمابية. الكاقع كالبيئة تبرز ب،كؿ كبير في ال،عرال

 كقد تككف المعجـ ال،عرم مف حقكؿ داللية متعددة أىميا:
 

 المغة الدارجة:  -3
كقػػػد يتلمميػػػا فػػػي  إف المغػػػة التػػػي يسػػػتلدمو ،ػػػعرا نا اللمسػػػطينيكف ىػػػي المغػػػة العربيػػػة الللػػػحوال

ف ذلػؾ بابتقػادم إ الثاؿ مف المكركث ال،عبي اللمسػطينيأك أم مف الحياة العامةال كمماتبعض األحياف 
ال يعيب المغة ال،عرية في ىػذه الحالػة بػؿ إنػو يزينيػا فػذكر كممػات مػف الحيػاة اللمسػطينية يجعمنػا نحػس 

 ر لغة ال،ابر فيو كمدل انتمائو إلو مكركثو ال،عبي كتعمقو بو.بمدل تجذٌ 

                                                 

ال 14ال ـ 4بػػدد  الييئػػة الملػػرية لمكتػػابال مجمػػة فلػػكؿال نمػػكذج تطبيقػػيال لغػػة ال،ػػعر المعالػػرال محمػػكد الربيعػػيال (1)
 .61ص ال1981 القاىرةال ملرال

 كتػػػب جكجػػػؿال ال432-431ص سػػػعدم أبػػػك ،ػػػاكرال تطػػػكر االتجػػػاه الػػػكطني فػػػي ال،ػػػعر اللمسػػػطيني المعالػػػرال (2)

http://books.google.com. 
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 با،ت بعيدة بف كطنيا تسمع حكايا الكطف مف فـ األىؿ تقكؿ: التيابرة كال،
 تيحث ع ِ
 في الحاككرة

 في خيز الطايكف الزاكي
 (1)في دال ة لـ تتذكؽ أحمى مف ضحكتِ العذية

 

فالحاككرة ملطمح يسػتلدـ فػي فمسػطيف لمداللػة  للمسطينيةالااألبيات لكرة لمحياة  ىذهنجد في 
كك نمػا  كالداليػة تػزيف بيػكتيـال كلبػز الطػابكف لبػز ي،ػتير بػو اللمسػطينيكفال رةالبمو حديقة البيػت المسػك 

فزانتيا ال،ابرة باستلداميا كممات تػدؿ بمػو الحيػاة  ان فمسطيني ان األبيات تنقمنا إلو لكرة كللت فييا بيت
 اللمسطينية.

 استلداـ كممات مف بمؽ الحياة اللمسطينية: كفي النمكذج التالي نجد أيضان 
 لمخ ـ هذا فائؽ اليهجةعرس ا

 (2)تض ئِ امرأة الخكرم يالي جة
ـ فتستلدـ جداتنا كممة البقجة كىي ببارة بف قطعة كبيػرة مػف القمػاش تكضػع فييػا مالبسػيف ثػ

التػي كػانكا يلرحػكف  ف زكجة اللكرم قد كانت تتبرع ألكالد الملػيـ ببقجػة المالبػسالأ ىناكاللكرة  التربط
 بيا ل،دة فقرىـ.

 تمر بمينا أيضا في ديكاف مريد البرغكثي:ككممات ألرل 
 الفتى ا زعر ا كذياف
 الذم غمب المدر ة

 كالذم قاؿ ع ِ المدرس لمكالد ف
 اي كـ "ي ف ي ف"

 داخت ا رض مف صكتِ
 رض مف مكتِداخت ا  

 فكؽ حد الرص ؼ ذ هكل  ازفان إ

                                                 

 .21ص إلو غرب القمبال مريـ العمكرمال (1)

 .32ص كسكر ب،ريةال أحمد دحبكرال (2)
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 كأغفى ي  ضجة ككفى، فكفى،
 (1)كا تصر!

كميػػا كممػػات دارجػػة فػػي  والو ككلٌػػكفٌػػ دالػػتال النبػػيف بػػيفن كػػذبافالاأل األزبػػرال فالكممػػات التاليػػة:
مػػف زكجػػة  كممػػة امػػرأة بػػدالن  كيسػػتلدـ ال،ػػابر أيضػػان  الالمعا،ػػة فػػي البيػػكت كالحػػارات اللمسػػطينيةالميجػػة 

 كالحياة اللمسطينية ب،كؿ باـ. كممة مف ركح المليماتال كىي أيضان 
 ،غمة كال بممةن: مسطيني نالداكليا أبنا  ال،عب اللتمف الكممات التي ي أيضان 

 جت لممرة الرايعةتحكي ل ا الخ  ف اء التي تزكٌ 
 أكلهـ دب يخ ؿ،

 كثا  هـ غراب م تر ب صف ؽ
 ال شغمة أك عممة، الضفدع، كالثالث،

 (2)فم س إال ال   ؽ
 

كىذه العبارة متداكلة بيت أبنا  ال،عب لمداللة بمو اإلنسػاف اللا،ػؿ الػذم ال يسػتطيع أف ييعتمػد 
كالجدة إذ تحكػي لم،ػابر ىػذه القلػة لحليػدىا الطلػؿ تسػتلدـ  بيتو مف ملركؼال بكاجبميو كال يقكـ ب

ككمػػا سػػبؽ القػػكؿ فػػرف البيئػػة بملرداتيػػا قػػد ألقػػت ببلػػمتيا  فييػػا كممػػات بيئتػػو التػػي تربػػو بمييػػا كفيميػػاال
 الكاسعة بمو لغة ال،عر كغيرىا مف النماذج الكثير.

بػف الػكطف ممػف كلػدكا فيػو كبا،ػكا بعػض  ا  الذيف با،كا بعيػدان ما يملت النظر أف ى ال  ال،عر 
 كا ذلػؾالكأحٌبػ بػؿ اسػتلدمكىا فػي ،ػعرىـال قد كرثكا كمماتو كملطمحاتوال البمرىـ فيو كمف لـ يركه ألالن 

 كيـ ب كطانيـ كليجاتيـ.كىذا داللة بمو تمسٌ 
ر كقػد تطػكٌ  بمػدهالال،ػعر اللمسػطيني ملرداتػو مػف ركح بلػره كتطػكرات األحػداث فػي  كقد استمدٌ 

زت المغػػة ال،ػػعرية فتمٌيػػ الر الحيػػاة كلضػػع بالتػػالي ألحػػداثيا كظركفيػػا كحركبيػػاال،ػػعر اللمسػػطيني بتطػػكٌ 
رة بػف الكاقػع المعػاش مػف أسػر لقػد كانػت دالالت األللػاظ معٌبػ لدييـ بػالحس الثػكرم كالنػبض الحماسػيال

مكضػكباتيـ ال،ػعرية فػي  حػتالؿ جػؿَّ لقد حلر اال أللاظ طافحة بالمرارة كالقيرال كت،ريد كقتؿ كتيجيرال
ل،ػكاىد التػي است،ػيدنا بيػا ر بف ىذا الجانب كما رأينا في معظػـ ااالتجاه السياسي فكانت الكممات تعبٌ 

مع ظيكر بعض النماذج االجتمابية كالعاطليةال كمػا حلمػت دكاكيػنيـ ب للػاظ المقاكمػة كالمػكت  المف قبؿ
                                                 

 .8-7ص مريد البرغكثيال قلائد ملتارةال الييئة الملرية العامة لمكتبال (1)

 .16ص أحمد دحبكرال كسكر ب،ريةال (2)
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القيػػػػػكد ك كالرلػػػػػاص  يؼ كالبنػػػػػادؽ كال،ػػػػػييد المقاكمػػػػػةكال،ػػػػػعب كالػػػػػكطف كالسػػػػػ كاألرض كأسػػػػػما  المػػػػػدف
 الرفاؽ كالثكرة كالمتاريس.ك لنضاؿ كالسالسؿ كالسالح كالكلاح كالعدك كا

 

 ا ثر ا   مي: -3
؛ بند ،عرا  المنلو اإلسالمييف أكثر مما ظير لػدل الػكطنييف لقد برز األثر اإلسالمي كاضحان 

 ية تػرتبط لػدييـ قضػية فمسػطيف أكال،ػعرا  الػدبكة اإلسػالم ف ارتباط اإلسالمييف بالديف أكثػر فيػـربما أل
فدفابيـ بف المقدسات مف أبرز ما يككف فػي ،ػعرىـ كمػا سػبؽ أف رأينػا بمػو بكػس  كباكأبدا بالديف 

االتجاه اآللر الذيف يرتبطكف باألرض كالبيت أكثر كقد كظؼ ى ال  ال،عرا  الرمكز الدينية بما يتناسب 
 ائد ا الرسػؿ الكػراـاللػبيػة كالسياسػية كالنلسػية كمػف األللػاظ التػي دارت حكليػا القمع المكاقػؼ االجتما

 محمػػػدال جبرائيػػػؿال األنلػػػارال مئذنػػػةال بػػػالؿال سػػػبحانوال الجيػػػادال االست،ػػػيادال اال باسػػػـ اليسػػػجد اللػػػالةال
 .معراج التنزيؿال المالئكةال

مػػز لملػػالة كالتجمػػع كيبػػرز األثػػر اإلسػػالمي فػػي اسػػتلداـ ال،ػػابر لملػػردات األذاف الػػذم ىػػك ر 
 كاالنتظاـ لدل المسمميف:

 كأقكؿ حي عمى الف ح
 (1)كأقكؿ حي عمى ال  ح

 

بيػا  فػرف ال،ػابر قػد ذكػر السػالح مقترنػان  كقػد أفمػح مػف أداىػاال كألف اللالة فرض بمو المسػمـال
 د أيضػػان فػػرف الجيػػا كفيػػو دبػػكة لمجيػػاد فكمػػا اللػػالة فريضػػة بيػػا اللػػالح كالنجػػاةال اللػػالحال ألنػػو ىػػك أيضػػان 

 فريضة بيا التحرر كاالستقالؿ.
 كيلاطب ال،ابر المجاىد بقكلو:

 أ ت الذم   تات جمر المرحمة
 ها إ هـ حشدكا ل ا ...أحيار ال هكد تجمعكاها إف 

 (2)فاقرأ عمى تمؾ الرؤكس )الزلزلة(

                                                 

 .38ص إنيا اللحكةال محمكد ملمحال (1)

 .38ص إنيا اللحكةال محمكد ملمحال (2)
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ة لمػا كقػد اسػتدبو ال،ػابر سػكرة الزلزلػ الجاىد الذم في يػده الجيػاد كالتحريػرفيلبره ب نو ىك الم
كتقػػـك قيػػامتيـ  الفيػػك بػػذا يريػػد أف يقضػػي بمػػييـ تمامػػان  تػػكحي بانتيػػا  الحيػػاةال بظيمػػةفييػػا مػػف أحػػداث 

بيػػد الرسػػكؿ ليقتػػدكا فػػي لمجيػػاد  اإلسػػالمي مػػف يلػػاطبيـ مػػف المجاىػػديف رمػػكزان  ال،ػػابركيػػذكر  .تمامػػان 
 بيـ:

 مدك إلػى الشػمس مػف أج ػادكـ أل ػا
 كذكرك ػػػػػػػػػػا ي  ػػػػػػػػػػاـ ل ػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػمفت

 

 
 جفػػػاؼ ا رض أ هػػػارا ك ػػػافركا فػػػي

 (1)ف ػػػػػػد   ػػػػػػ  ا شػػػػػػرحي   كعمػػػػػػارا
 
 

 

ف،رحبيؿ بف حسنة كبمار بف ياسر مف اللحابة األكائؿ الػذيف بالػركا النبػي كجاىػدكا ككػاف 
أما ،رحبيؿ فقد جاىػد فػي سػبيؿ ا كرافػؽ  خمف بو كلـ يلتف بنوال اإلسالـال ،يدا بمار بف ياسر أكؿ 

 الرسكؿ في غزكاتو كقد فتح األردف.
 األثر اإلسالمي في ىذا النمكذج: كيظير لنا أيضان 

 ال ع د كال فصح
 كجهي أماـ ال ير
 مهما  ثرت الزرع
 فالم ت ال  صحك

 (2)لت ما هك أد ى يما هك خ ركيدٌ 
ليكلػمنا  (3)نقاؿ أتسػتبدلكف الػذم ىػك أدنػو بالػذم ىػك ليػرن مع اآلية القرخنيةال ال،ابرفيتناص 

 .ياد ىك اللير أما الحياة الدنيا فيي األدنوإلو مليـك أف ما نالو مف است،
 بيا ذات مسا :كيرثي ،ابرنا أحالمو التي كدٌ 

 أح مي ركيت أمس قطار الم ؿ
 كلـ أعرؼ ك ؼ أكدعها

 كأتت ي أ ياء تدهكرها في كاد
 (4)ل س يذم زرع

                                                 

 .54ص البمو الحجر اللمسطيني قكش إسالميةن محمكد ملمحال (1)

 .74ال بيركتال لبنافال ص1دار اآلدابال ط ديكاف ىكذاال أحمد دحبكرال (2)

 .61خية  البقرةالسكرة  (3)

 .125ص مريد البرغكثيال قلائد ملتارةال كزارة الثقافة اللمسطينيةال (4)
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بَّنىا ًإنِّي أىٍسكىنتي ﴿ :اآلية القرخنية يستدبيكىك  يًَّتي ًبكىادو  ًمف رى يٍ  ذيرِّ ٍرعو  رً غى كلكف الملارقة ال (1)﴾ًذم زى
كلكػػف أحػػالـ  اللليػػة ىنػػا أف ا قػػد ربػػو ىػػاجر كابنيػػا إسػػمابيؿ بنػػدما تركيمػػا إبػػراىيـ بمييمػػا السػػالـال

 ال،ابر ماتت كتدىكرت كىك لـ يكدبيا.
 

 :ا ثر الم  حي -1
ب بػركز األثػر المسػيحي ب،ػكؿ كاضػح فػي دكاكيػػف ال،ػعرا  الػكطنييف أكثػر ممػا بػرز لػدل الجانػػ

اللػػػمب كاللػػػميب فقػػػد تػػػـ التركيػػػز بميػػػو ككركده ب،ػػػكؿ كبيػػػر فػػػي  المسػػػيحيةاإلسػػػالمي كمػػػف األللػػػاظ 
كا مػف قلػة لػمب المسػيح الت،ػابو المعنػكم بػيف حػاؿ فقػد اسػتمدٌ  الأ،عارىـ لداللتو بمو ال،قا  كالعذاب

كالمنلػو  كبذاب الحػرب -سب الركاية المسيحية ليذه القلةح-ذاب الذم كقع فيو مف جرا  اللمب الع
 يسػكعال المسػاميرال إكميػؿ ال،ػكؾال لميبال لمبال :كاليجرة كمف األللاظ التي ،ابت في دكاكينيـ أللاظ

 التراتيػػػػؿال األرثكذكسػػػػيال ييػػػػكذاال الزيػػػػت المقػػػػدسال االبتػػػػراؼال القػػػػديسال أبانػػػػاال اللبػػػػز كاللمػػػػرال القيامػػػػةال
 .الجمجمة ىممكياال األجراسال

تكضػػع فػػي  تكانػػ ببػػارة لمتسػػبيح كالحمػػد لمػػربال كىػػي حكا ييػػكهالنىممكيػػا كممػػة ببريػػة بمعنػػو سػػبٌ 
 :(2)مطمع المزامير أك األغانين

 أيحرت كؿ المراكب
 هريت كؿ الثعالب

  ا غراب الجكع ال ت عؽ عم  ا
 أصيح المغمكب غالب

 (3)هممك ا
كيبػػػالغ فلػػػي إثبػػػات ذلػػػؾ فػػػي أف كػػػؿ المراكػػػب قػػػد رحمػػػت  البنيايػػػة االحػػػتالؿ يجػػػـزال،ػػػابر ىنػػػا 
كقػػد بػػالغ ال،ػػابر فػػي بكػػس اللػػكرة غيػػر المتحققػػة  كقػػد تحػػكؿ المغمػػكب غالػػبال الكأبيػػرت كػػؿ الثعالػػب

 .حتو انو ييمؿ في نيايتيا بتيميمة أطلاؿ المحتؿ لمتماىي في اقتباس دكرىـ كلكرتيـ

                                                 

 .(37سكرة إبراىيـال خية ) (1)

 .www.wikipedia.org. مكسكبة الحرةال الككيبيديا (2)

 .144ص ال الييئة الملرية العامة لمكتابالالقلائد الملتارةمريد البرغكثيال  (3)
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نالجمجػػػة أك الجمجثػػػة ىػػػي مكػػػاف اللػػػلرة التػػػي يعتقػػػد أف  اسػػػتلدـ ال،ػػػابر ملػػػطمح الجمجمػػػة:
 في األبيات التالية: (1)يا كنيسة القيامةنالمسيح قد لمب بمييا كقد بنيت بمي

 كمممكة  حاكؿ  ا أيي ممكان  عيثان 
 ر لمجمجمة ف

 كاصعد معي
 (2)ل ع د لمركح المشرد أكلِ

 

كداللة ىذه الكممة ىػي أف اللمسػطيني يسػير بمػو درب األلػـ كال،ػقا  الػذم بػاش بميػو المسػيح 
أف يعػػػكد إلػػػو درب الكلػػػاح كالعمػػػؿ  دا  يجػػػد بيػػػفمػػػـ  األمػػػؿ فػػػي اسػػػترداد ممكػػػوال ال،ػػػابر فقػػػد بميػػػو السػػػالـال

 ليحاكلكا أف يستعيدكا ممكيـ الضائع.
يستحضػػػر ال،ػػػابر بعػػػض الملػػػردات  الػػػذم مػػػات فػػػي بمػػػد غريبػػػةال للػػػديقوال ال،ػػػابرفػػػي رثػػػا  

 القرباف: مثؿ لبز المسيحال المسيحيةال
لحػػـ   ػػا  ػػا لحمػػا  غطػػى الكاجهػػات ك ػػادة الكممػػات،  ػػا غر ػػب الػػدار، كػػؿ أرض اهلل ركمػػا،

 .(3) ا قرياف حكض ا ي ض المتك ط ،الصمب ا خيز الم  ح  الفم ط  ي،
كأف لحػػـ اللمسػػطيني  تتمثػػؿ لديػػو أف كػػؿ أرض ا ألػػبحت كركمػػا المحركقػػةال ال،ػػابركمػػا أف 

 كألبح اللمسطيني ىك القرباف كاللدا . كيسيطر بمو كاجية األحداثال ألبح يغطي الساحاتال
لػػداللتيا بمػػو  إلػػو الملػػردات المسػػيحية يكظلكنيػػا فػػي دكاكيػػنيـال كاقػػد لجػػ  الػػكطنييفإف ال،ػػعرا  

بينما ،عرا نا اإلسالميكف لـ يتناكلكىا في قلائدىـ بؿ أنيػـ اكتلػكا  ال،قا  كاآلالـ التي مر بيا المسيحال
 بالملردات ذات الداللة اإلسالمية استغنا  منيـ بدينيـ بف كؿ ديف كثقافة ألرل.

ف دؿ بمػػو  الت دكاكينػػو بملظػػة الملػػيـ كاللقػػر كالمعانػػاة كالكلػػدأمػػا أحمػػد دحبػػكر فقػػد حلمػػ كىػػذا كا 
ملػطمح اللقػر  كربمػا دؿٌ  التمؾ اللترة في حياة ال،ابر بندما كػاف لػغيران  لعكبة،ي  فرنما يدؿ بمو 

ح أف كلكنػو أرٌجػ الككػاف اللقػر مػف أكؿ أكلكيػات ىػذا الحػزب فقػد كػاف ماركسػيان  الإلػو أيديكلكجيػة ال،ػابر
ىذه األللاظ تظير في قلائده باإلضافة إلو أللاظ ألرل مثؿ األـ  جعالىما المذاف  اتو طلالن فقره كمعان

بقػػػكة فػػػي قلػػػائده كأسػػػما  المػػػدف كلالػػػة حيلػػػا بمػػػد  أبػػػك ال،ػػػابر كػػػاف حاضػػػران  كالبيػػػت كالحجػػػارة أيضػػػان 

                                                 

 .www.wikipedia.org. مكسكبة الحرةال الككيبيديا (1)

 .77صال 2ج الديكافال محمكد دركيشال (2)

 .142صال 2ج الديكافال محمكد دركيشال (3)
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ادة فػػال دابػػي إلبػػ كقػػد ذكػػرت نمػػاذج ملتملػػة سػػابقة فػػي الجانػػب االجتمػػابي كاللقػػرال الال،ػػابر األلػػمي
 ذكرىا ىنا مرة ألرل.

 :الحذؼ كا ضمار
 التطمػب مػف ال،ػابر أال يلػرح بكػؿ ،ػي نإف اإليحا  الذم ييدؼ إليػو بنػا  القلػيدة العربيػة ي

بؿ انو يمج  أحيانا إلو إسقاط بعض بنالر البنا  المغكم مما يثرم اإليحػا  كيقكيػو مػف ناحيػة كين،ػط 
حػػػذؼ كاإلضػػػمار ىػػػذا اليػػػدؼ كبيػػػذا يحقػػػؽ ال المرةليػػػاؿ المتمقػػػي مػػػف ناحيػػػة ألػػػرل لت كيػػػؿ ىػػػذه المضػػػ

كجمػػاؿ أسػػمكب الحػػذؼ كاإلضػػمار يتمثػػؿ فػػي ت،ػػغيؿ ذىػػف القػػار  فػػي محاكلػػة منػػو لت كيػػؿ  .(1)المػػزدكجن
ثرا  اإليحا  كتقكيتو.  المحذكؼ كا 

بػػيف أدكات اإليحػػا  ال،ػػعرية كمنػػو  بػػارزه  الحػػذؼ كاإلضػػمار ألػػبح لػػو دكره  أسػػمكبلػػذا نػػرل أف 
 ىذه األمثمة:

 ل كـإ
 إلى كؿ قمب ت دل يماء ال دا ة

 إلى كؿ  جـ ه الؾ  غزؿ أع اد ا الم يمة
 إلى كؿ   طِ حير

 تجادؿ عف  ف ها قيؿ فكات ا كاف
 ر خ مف كاقع ال  يمة...ت

 إلى رقصة الز زفكف الذم ال  مارم يكجده
 كهك  ؤذف لمفجر

 (2)مف ال كر المث مة ثـ  رتؿ ش ئان 
 

حتػػو جػػا  المسػػتعمر  ابرة قلػػة ثػػالث كردات يع،ػػف فػػي أمػػافالتناكلػػت ال،ػػ القلػػيدةفػػي ىػػذه 
تالفيػػا كلكػػف رغػػـ ذلػػؾ لػػـ تليػػـ ىػػذه الػػكردات مػػراد ىػػذا المحتػػؿ الػػذم رمػػز لػػو  الغا،ػػـ فبػػدا فػػي تعػػذيبيا كا 

ف يليميػػا ىػػذا الغا،ػػـ ت بمػػو أمػػؿ بػػ ال،ػػابر بػػالريح التػػي ىػػي رمػػز العػػذاب كالػػكردات رمػػز البػػرا ة ظمٌػػ
لكردة بعدما لـ يتبقو سكل رمقات ىؿ ستليميا الريح كتحذؼ ىذا الس اؿ ألنو ؿ ال،ابرة ا كيرحميا كتس

 :ف الريح سكؼ تتليميا يـك بالنسبة لمكردة التي أجابت بمل
                                                 

 .55ص ال القاىرةال ملرال2ال طمكتبة ابف سينا لمن،ر كالتكزيع بف بنا  القليدة العربية الحديثةال بمي ب،رم زايدال (1)

 .71ص البمو الحجر اللمسطيني نقكش إسالمية محمكد ملمحال (2)
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 الكردة ال زالت تذيؿ
 كالجرح ت اطر مف حب غذتِ يصدؽ مف دمها

  تفهم ي الر ح اليدٌ 
 اآلف كلما تي ى م ؾ  كل رم ات

  ا حمراء
 ...فهؿ
 (1)م ي الر حاليد  تفه

 

حيػػث ي،ػػتد ىػػذا اليػػاجس كقػػت  الكاليػػكاجس ال تتػػرؾ ال،ػػابرة التػػي خلميػػا الكجػػد كال،ػػكؽ لبمػػدىا
غػػركب ال،ػػمس لتتليػػؿ نلسػػيا بػػيف ،ػػقائؽ النعمػػاف كلكػػف ال،ػػابرة ال تسترسػػؿ فػػي ىػػذه الم،ػػابر فيػػي 

ىػػك سػػ لنا مػػا كلػػك  تلػمت ثػػـ تتػػرؾ لمقػػار  أف يتليػػؿ مػػا تلكػػر بػػو ثػػـ تمضػػو فػػي متابعػػة أياميػػا برتابػػةال
ف أمكػف أك إربمػا فكػرت بػالعكدة لزيػارة الػكطف الذم سرحت بو ال،ابرة لما كجػدنا إجابػة م كػدة ف ال،ي 

 :راضات التي تترؾ لمقار  كي حمميابحرب تحرير الكطف أك الخ مف االفت
 هاجس

  شتد في إلحاحِ كقت الغركب الم طف  ي ف الدقائؽ
   زكم يي

 ضف الش ائؽفي شفاؼ ا م  ات الي ض في ح
 تحتكل ركعي كهى

 تم ح الدؼء عمى رعش الغراـ ا رجكا ي
 ثـ في صمت إلى المجهكؿ

 أر ك
 أ دؿ الذكرل عمى قميي

*** 
 (2)كأمضي

 

                                                 

 .146ص إلو غرب القمبال مريـ العمكرمال (1)

 .157ص إلو غرب القمبال مريـ العمكرمال (2)
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يػكحي لنػا بجممػة مػف األحػداث  في األبيات التاليػة الػذم بمػد إليػو ال،ػابرال كاإلضماركالحذؼ 
 التي حدثت ما بيف األبيات األكلو:

 فاج ت ا الطائرات
 اقتريت

 كمضت ميتعدة
*** 

 أـ جثة ميتردة؟ قر ة؟
 (1)أـ جمرة مت دة؟ جثة؟

 

 

كمػػابيف األبيػػات األليػػرة فقػػد أكحػػو لنػػا الحػػذؼ بجممػػة مػػف أفعػػاؿ التػػدمير كالقلػػؼ كالقتػػؿ التػػي 
ثػـ ىػذه الجثػة اللاقػدة لمحيػػاة  ة بمػا لمجثػة مػف معػػاني المػكت كفقػداف الحيػاةالحكلػت قريػة ب كمميػا إلػو جثٌػ

 ال أك بلعؿ الغضب الذم ابترل أبنا ىا نتيجة لمقلؼ كالتدمير.لو جمرة بلعؿ الحرائؽ كالدمارؿ إتتحك 
 

ضمار ما يعتمؿ في نلس ال،ابر:  كنمكذج خلر لمحذؼ كا 
 جم عها تصؿ
 ال هر كال طار

 الصكت كال ف  ة
 الضكء كالر ائؿ
 يرق ة العزاء
 ح  ية ال فارة
 مركية الفضاء

 (2)م دلكف خطكتي إلى يجم عها تصؿ، 
 

حيػث أف ال،ػابر يعػاني مػف حرمانػو مػف  يترؾ ال،ابر ىػذا اللػراغ لمقػار  المتمقػي ليػذا الػنصال
ف لػػػعب األ،ػػػيا  مثػػػؿ القطػػػارات كالرسػػػائؿ كالبرقيػػػات كحقيبػػػة السػػػلارة ذات األبعػػػاد  الرجػػػكع إلػػػو بػػػالدهال
بينمػا ىػك الػذم  البرحتػو مركبػة اللضػا  التػي ال تلػؿ إال اللضػا  تػزكر بمػد ال،ػا الدبمكماسية المعقدةال

                                                 

 .66ص مريد البرغكثيال القلائد الملتارةال الييئة الملرية العامة لمكتابال (1)

 .73ص مريد البرغكثيال القلائد الملتارةال الييئة الملرية العامة لمكتابال (2)
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كلكنػػو رغػػـ ذلػػؾ ال  يعتبػػر أف أبسػػط حقكقػػو ىػػك العػػكدة إلػػو بمػػده كىػػك أبسػػط مػػف كػػؿ التعقيػػدات السػػابقةال
 يعكد إلو بالده.

 

 :التكرار
ؿ التكػػرار ظػػاىرة جماليػػة فريػػدةال كىػػي ظػػاىرة قديمػػة الجػػذكر كرثناىػػا مػػف العلػػر الجػػاىمي ني،ػػكٌ 

كقػد تػ تي لرفػع الرتابػة كالممػؿ كلمنػع الكػالـ مػف أف يضػيع  الت تي لمتحريض أك التككيػد أك لك،ػؼ المػبس
اف إمػػا رفػػع القػػيـ كلػػو حػػدٌ  كيظيػػر التكػػرار فػػي ال،ػػعر المعالػػرال ال(1)فػػي طيػػات مػػا سػػبقو مػػف تللػػيؿن

مػػا الحػػط مػػف ،ػػ نو إذا جػػا  فػػي غيػػر مكضػػعو كألػػبح مجػػرد  الجماليػػة لمعمػػؿ اإلبػػدابي كرفػػع قيمتػػوال كا 
 .بب  زائد بمو بنية النص ال،عرم

إنو فػي ال،ػعر مثمػو فػي  كؿَّ ما يتضمنو أم  أسمكب ألر مف إمكانات تعبيريةال يحتكمنفالتكرار 
ذلػؾ إف اسػتطاع ال،ػابر أف يسػيطر  اليرفعػو إلػو مرتبػة األلػالةكالـ يسػتطيع أف ييغنًػيى المعنػو ك لغة ال

ال فمػػيس أيسػػر مػف أف يتحػػكٌ  يػة المبتذلػػة التػػي ؿ ىػذا التكػػرار نلسػػو بال،ػعر إلػػو الملظبميػو سػػيطرة تامػة كا 
 .(2)عرا  الذيف ينقليـ الحس المغكم كاأللالةنيمكف أف يقع فييا أكلئؾ ال،

 كفػػػي ىػػػذه األبيػػػات لمحمػػػكد دركيػػػش نػػػرل أف التكػػػرار لػػػـ يلػػػرج بػػػف داللػػػة التحػػػدم كاللػػػمكدال
ل بجسػػده كػػؿ أنػػكاع فال،ػػابر ي كػػد بمػػو حقيقػػة ىامػػة كىػػي أف ال،ػػعب اللمسػػطيني ،ػػعب مقػػاكـ يتحػػدٌ 

 حيث تنقمب األدكار فيلبح اللمسطيني ىك المحالر كالمحالر: اللظمـالحلار كا
 فم  ت الحصار ...أ ا أحمد العريي

 فم  ت الحصار ...ج دم هك ا  كار
 فم  ت الحصار ج دم هك ا  كار

 كأ ا حدكد ال ار فم  ت الحصار
 كأ ا أحاصركـ

                                                 

 :أدبا  ال،اـ رابطة ال،يخ بسكر ظاىرة التكرار في ،عر الدكتكر لداـ فيد األسدمال يقل (1)
 http://www.odabasham.net/show.php?sid=24821. 

كميػة اآلداب  قسـ األدب العربيال ن لمحمكد دركيشالن فكِّر بغيرؾالكرار الميلىاًرؽ في قليدةدى،ة التٌ  بف لالح نكاؿال (2)
 -جامعػػػة محمػػػد ليضػػػرال http://www.adablabo.net/ben%20now.htmكالعمػػػـك اإلنسػػػانية كاالجتمابيػػػةال 

 .ةبسكر 

http://www.adablabo.net/fahrass.htm
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 أحاصركـ
 (1)فم  ت الحصار ...كصدرم ياب كؿ ال اس

سػػده تػػكحي بمػػدل التضػػحيات التػػي يقػػدميا ىػػذا ال،ػػعب إذ أف أحمػػد ىػػك معػػادؿ فتكػػرار كممػػة ج
ػػ الالمقػػاكـمكضػػكبي لم،ػػباب  ف  اليلػػبح المحاًلػػر رالػػذم يتحػػدل األسػػكار كبػػدؿ أف يلػػبح المحالى كا 

 .تكرار كممة حلار تكحي بكبر التحديات التي يقابميا ىذا العربي
فال،ػػابر  اليػػرة يراىػػا ال،ػػابر كيعػػانو منيػػامر  فػػي األبيػػات التاليػػة لي كػػد بمػػو ر يػػة التكػػرارجػػا  

 فقد رأل ىذا ال،ابر ما قد ال يراه اآللريف: الي كد بمو حقائؽ المكت كاليجرة كالظمـ كالظالـ
 أ ا مف رأل

 أ ا مف رأل  ـك التتار عمى الخ كؿ الراكضة
 فاقترب...ا مف رأل أمعاءه فكؽ الدكاليأ 

 فاقتربأ ا مف رأل خم  ف عصرا جاثما فكؽ الدق  ة 
 أ ا مف رأل ت ع ف كالدة لي ت كاحدة

 أ ا مف رأل  ريا مف الحشرات  صطاد ال مر
 أ ا مف رأل في جرحِ تار خ هجرات الشعكب مف الكهكؼ إلى الم اح

 أ ا مف رأل ما ال  رل
 (2)مف قصة المكت الذم ال مكت ف ِ

 

لتكػػرار المكزبػػة بمػػو كملػػردات ا كالر يػػة المكػػررة ىنػػا ترسػػخ حجػػـ اإلحسػػاس بكاقػػع متػػ ـز ب،ػػعال
كاليجػرات الب،ػرية المكجعػة بمػو مػر  التتار كاألمعا  المتدلية كسربة تعاقب األزمنة كالح،رات اللػائدة

تمؾ الملردات بمو الرغـ مف ارتباطيػا بلعػؿ الر يػة المتكػرر إال إنيػا تػدفع بػالمتمقي إلػو م،ػيد  التاريخال
ر حجػػـ األلػػـ كالمعانػػاة كالجريمػػة التػػي يعانييػػا لػػكٌ سػػينمائي لػػالب مػػف الػػدـ كاأللػػـ كالمعانػػاة كبالكػػاد ي

لذلؾ أدل تكرار فعؿ الر ية دكره كلـ يكف مف السيؿ بمو ال،ابر المػركر العػابر بمػو  ال،ابر كقكموال
 .كخالمان  تمتد بمو مدار العمر مكاجعان  مكجعةر ية 

                                                 

 .614ال ص1الديكافال ج محمكد دركيشال (1)

 .318ال ص2الديكافال ج محمكد دركيشال (2)
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تحػاـ للسػكار لػرجـ جؿ الػكطف مػف اقأف مىنا لمداللة بمو ت كيد اللدا  كالتضحية  التكراري تي 
 :تو اقترنت لقمة العيش بنده بالدـح النلي في أرجا  األرض ليككف كالجكاؿالنار كتحمؿ األغالؿ ثـ ال

  ا كط ي
 مف أجمؾ أقحـ أ رارم
 مف أجمؾ ارجـ يال ار
 مف أجمؾ احمؿ أغ لي
 مف م فى ا رض كجكاؿ
 مف أجمؾ خيزم يدمائي

 (1)خيزم يدمائي ،معجكف
 

ركح  تقػكم كتعػزز أجمػؾ بمػا تحممػو ىػذه الكممػة مػف دالالت التضػحية كاللػدا ال مففتكرار كممة 
فمػػػػف أجػػػػؿ الػػػػكطف يقػػػػتحـ األسػػػػكار كمػػػػف أجمػػػػو يتحمػػػػؿ  التضػػػػحية التػػػػي تنطػػػػؽ بيػػػػا األبيػػػػات السػػػػابقةال
إف التكػػرار ىنػػا أفػػاد حقيقػػة معينػػة ىػػي التمػػاىي فػػي حػػب  سػػجنوالكمف أجمػػو يتحمػػؿ مػػرارة البعػػد كالنلػػيال

 إلو درجة تنسو معيا ذاتؾ.الكطف كاالندماج 
في قمب ال،ابرة إال الجراح ىذا ما ت كده مف لالؿ تكرارىا لمعاني األلـ كالػدما   العيدلـ يترؾ 

 التي ساقتيا في قليدتيا مف جراح في القمب كأ،ال  لمقتمو كسجنا  في الزنازيف:
  مر الع د في قميي كجرح ال مب غ اه
  مر الع د في كط ي عمى أش ء قت ه
 عمى طفؿ  ركم الزهر  غدؽ في عطا اه

 (2) مر الع د في الز زاف  م ي مف تم اه
 

إف تكػػرار كممػػة المػػركر إنمػػا تػػدؿ بمػػو ذىػػاب العيػػد دكف أف تحػػس بػػو ال،ػػابرة إذ انػػو يمػػر مػػر 
كتكرارىػا  إف التيػار ال،ػابرة لكممػة نيمػرن فمركره مػركر الكػراـ الػذيف ال يحػس اإلنسػاف بقػدكميـال الكراـال
ا ال،ػابر أكبػر مػف أف ينتبػو لة الالمباالة كبدـ االىتماـ بالعيد فاألحداث الجسػاـ التػي يعػاني منيػلو دال
ال كمػػا أف ال،ػػابرة تكػػرر الحػػكادث التػػي جػػا ت مػػع العيػػد ف برزتيػػا ككضػػحت طغيانيػػا بمػػو مبػػاىج لمعيػػد

 العيد كفرحتو.
                                                 

 .174ص معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال (1)

 .33صمريـ العمكرلال إلو غرب القمبال  (2)
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مؿ الملحؼ فػي يػد يكجو ال،ابر ندا ه لمجيؿ الجديد الجيؿ الم مف جيؿ الملاحؼ الذم يح
كيكرر ال،ابر ندا ه ليذا الجيؿ لي كد بمو حقيقة أف النلر ال يتـ إال بمو  الاأللرلكالبندقية في اليد 
 :امر قمبو باإليماف كحقيقة الجياديد ىذا الجيؿ الع

 كأقكؿ لمج ؿ الجد د
 كأقكؿ لمج ؿ المحصف يالع  دة كالمتكج يالصياح

 كأقكؿ  ا ج ؿ الكفاح
 المصاحؼ كأقكؿ  ا ج ؿ

 ها أ ت كال  يكع تدفؽ في صحار  ا
... 

 كأقكؿ حي عمى الف ح
 (1)كأقكؿ حي عمى ال  ح

 

إف تكرار نالجيؿن يكحي بلرحة بارمة تكتنؼ ال،ابر ذلؾ أف ىذا الجيؿ ينبثػؽ فػي كاقػع بربػي 
سػالمي مريػرال تغيير فػػال االنبثػاؽ يػػ تي كفػؽ الكلػلة السػحرية لملػالص مػػف ذلػؾ الكاقػع المريػرال كذلػؾ كا 

يػػػ تي مػػػف لػػػالؿ االلتػػػزاـ بػػػالقيـ اإلسػػػالمية المبنيػػػة بمػػػو اإليمػػػاف كالسػػػعي دكف فكػػػاؾ بػػػيف طرفػػػي ىػػػذه 
المعادلػػة فاإليمػػاف كحػػده ال يحقػػؽ النلػػر كالسػػعي كحػػده ال يحقػػؽ النلػػر كالجيػػؿ الجديػػد يليػػـ المعادلػػة 

 )الكلاح كالملاحؼ(. جيدا ألنو جيؿ يجمع بيف طرفييا
 ياة كتسمسميا بمو األرض يريد إيلالنا إلو حقيقة كاقعة:التكرار ىنا لدكرية الح

 في الككف ككاكب
 في الككاكب ا رض
 في ا رض قارات،
 في ال ارات آ  ا،
 في آ  ا ي د،

 في الي د فم ط ف،
 في فم ط ف مدف،

                                                 

 .37ص ملمحال إنيا اللحكةالمحمكد  (1)
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 في المدف شكارع،
 في الشكارع مظاهرة،
 في المظاهرة شاب،
 في صدره قمب،
 (1)في قميِ رصاصة

 

فػالككف فيػو الككاكػب فػاألرض فالقػارات ثػـ  ال،ابر الحكاية بالتدريج الككني لمملمكقاتالفقد بدأ 
محكر ألحداث لغيرة ال تكاد ترل بمو لارطة الدكؿ كلكف ىذه البمد ىي  ثـ يلتار ال،ابر بمدان  خسياال

مػف  يلتػار لنػا ال،ػابر فلي مدنيا تكتظ ،كاربيا بالمتظاىريف مف ال،بابال الجساـ رغـ لغر مساحتيا
بػؿ تلاجئنػا اللػكرة  كلكػف االحػتالؿ لػـ يػدع قمبػو بليػرال ىذه ال،كارع كالمظاىرات لكرة ل،اب لو قمػبال

كمػػف بػػيف الػػدكؿ  مػػف بػػيف جميػػع الملمكقػػات فػػي ىػػذا الكػػكفال األليػػرة بػػ ف القمػػب تسػػتقر بػػو رلالػػةال
إف تكػػرار  دهالكالعكالػػـ ال يػػرل ال،ػػابر إال لػػكرة ىػػذا ال،ػػاب كال تسػػتقر فػػي كجدانػػو إال قضػػية است،ػػيا

 الت ثر في قمب ال،ابر ليذا الحدث.ما يدلؿ بمو بمؽ الت ثير ك إن نفين ىذا الحرؼ
 

 :اال تفهاـ
االسػػػػتلياـ  أدكات االسػػػػتلياـ ال تتكقػػػػؼ بنػػػػد المعػػػػاني األلػػػػمية التػػػػي ينتيػػػػي إلييػػػػا أسػػػػمكب نإف

نمػا يبحػث بػف إجابػة محػددة؛  كلكػف االسػتلياـ قػد ال يبحػث بػف .محػددةالحقيقي الػذم يتطمػب إجابػة  كا 
يلػػرج أسػػمكب االسػػتلياـ إلػػو أسػػمكب مجػػازم ال  تلػػكر مػػا لممػػتكمـ دكف أف يستلسػػر بػػف ،ػػي ؛ كبيػػذا

 .(2)الحقيقية فيلبح بمعنو اللبرن يطابؽ في داللتو المجازية الداللة
فػػي  يلػػرج االسػػتلياـ إلػػو أسػػمكب مجػػازم إٌنمػا يػػ دم ظػػاىرة جماليػػة كبالغيػػة ال تعػػرؼ نكحػيف
يليػـ مػف السػياؽ؛  قي الذم يس ؿ بو المتكمـ بػف ،ػي  معػركؼ كم،ػيكرال أك بػف معنػواألسمكب الحقي

 .كيتكجو فيو المتكمـ إلو نلسو قبؿ أف يتكجو بو إلو اآللريف
ذا كاف البالغيكف قد  التملكا في بدد المعاني التي لرج إلييا أسمكب االستلياـ فرف األسمكب كا 

 .(3)الكالـن ؽ كالقرائف التي يدكر حكلياكالذكؽ كالسيا السالئؽالمجازم يعتمد بمو 

                                                 

 .99ص تابالملتارةال الييئة الملرية العامة لمكالقلائد المريد البرغكثيال  (1)

 :ال ،بكة ضلاؼ لعمـك المغة العربيةحسيف جمعةال اللبر كاإلن،ا ال أسمكب االستلياـ دراسة بالغية (2)
 http://www.dhifaaf.com. 

 .حسيف جمعةال اللبر كاإلن،ا ال أسمكب االستلياـ دراسة بالغية (3)
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كتتعػدد حسػب الػػدالئؿ  الال ينحلػر إذا أسػمكب االسػتلياـ فػي معػاف محػددة بػؿ تلتمػؼ المعػاني
 .التي ت،ير إلييا األللاظ لي دم لنا معنو جمالي يلرج بو المتمقي مف لالؿ النص

 المقدسػان  د أف كاف مكانػان س اال للمة العربية بكيؼ يكضح فيو حالتو فبع المسجد األقلويكجو 
منػو تػـ اإلسػرا   الطبػاؽ ثـ يعكد كيذكرىـ ب نو ىك بكابػة السػبع كاللجكرال اللسؽألبح مكانا يعج ب نكاع 

 كؿ ىذه التسا الت:مف كالمعراج أم أف مف كاجب العرب بميو ب ف يدافعكا بنو كيحرركه 
ها  كا  ًؿ ا ٌمةى أٍك  ىٍؿ يعضى

مًر أي ا  ٍؽ؟ك ؼ لممكًت عمى الجى

 ك ؼ أصيحتي مكا ان أثرٌ ان 

 يصي كًؼ الًف ًؽ ضاؽ؟

 ك ؼ قد ييدِّؿى طيهرمٍ 

 م رحان لمعيرًم  يغرمٍ 

ّـٍ كاعًت اًؽ كالتصاٍؽ؟  !ي ف ضى

ـ  إلى الحمراًء مف أ دليسو   كدتي أىٍ ضى

 في  ىعىا ا العصًر، في ذاؾ الٌ طاؽٍ 

؟ ـٍ  ! ا ي ي ا   ـ، ما حؿَّ يك

 الٌ ٍيًع الٌطياٍؽ؟هؿ    تيـٍ أٌ  ي يٌكايةي 
ؿى الرحمةى في الككًف الييراؽٍ   (1)مف ه ا قد كاصى

 

ليلػرج إلػو معنػو  كلكنو يلرج بف المعنو االبتيادم بالس اؿ بف الحػاؿال بكيؼكالتسا ؿ جا  
كتعػددت أدكات  ألف المكاف المقدس مف الم لكؼ كالمقػرر أف يطيػر مػف كػؿ رجػزال الذىكؿ كاالستنكارال

 بيػػات فقػػد انتقػػؿ ال،ػػابر إلػػو أداة ألػػرل كىػػي ىػػؿ التػػي تتطمػػب إجابػػة إيجابيػػةالاالسػػتلياـ فػػي ىػػذه األ
بيػػػؿ لعػػػؿ السػػػامع كالقػػػار  يتكلػػػد لػػػدييـ ردكد إيجابيػػػة كتحركػػػات باجمػػػة إلنقػػػاذ المسػػػجد  يسػػػ ؿفال،ػػػابر 

 األقلو مما لار لو.

                                                 

 .رسالة مف المسجد األقلو قليدة ببد الغني التميميال (1)
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سػتنياض إنيػا دبػكة ال الالقكؿ بف ىكية القائؿ بؿ جا  ىذا الس اؿ إلنكار ىذا ليسالس اؿ ىنا 
 : د ذلؾ قكؿ ال،ابر في خلر األبياتاليمـ كدفع اللمكؿ كالتبعية كي ك

 مػػػػػػػػة  ػػػػػػػػ طتأمػػػػػػػػف قػػػػػػػػاؿ إ ػػػػػػػػا 
 مػػػػػػػػف قػػػػػػػػاؿ إ ػػػػػػػػا ضػػػػػػػػائعكف فػػػػػػػػ 
 مػػػػػػف قػػػػػػاؿ إف اليحػػػػػػر قػػػػػػد يػػػػػػرزت
 مػػػػػػػػف قػػػػػػػػاؿ إ ػػػػػػػػا تػػػػػػػػايعكف لهػػػػػػػػـ
 الشػػػػػمس فػػػػػكؽ رؤك ػػػػػ ا  ػػػػػطعت

 

 

 تمهػػػػػػػػػػػػػك يفضػػػػػػػػػػػػػمتها الغػػػػػػػػػػػػػراي ف؟
  ػػػػػػػػػػػػػػ ؼ  كحػػػػػػػػػػػػػػد ا كال د ػػػػػػػػػػػػػػف؟
 ح تا ػػػػػػػػػػػػػِ كاليحػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػ مكف؟

 افم ػػػػػػػػػػػػػػا الرهػػػػػػػػػػػػػػاي ف؟تحػػػػػػػػػػػػػػذك قك 
 (1)كت ل ػػػػػػػػػػػػػػت ف  ػػػػػػػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػراه ف

 

 

رغػـ أنيػػا تسػتلدـ لمعاقػؿ جػا ت ىنػػا لتعطينػا أكبػر درجػات اإلنكػػار كاالزدرا   إف اسػتلداـ نمػفن
ىذا ال،ػلص العاقػؿ ،للػا مجنكنػا يلػب بميػو ال،ػابر م،ػابره كانلعاالتػو  ليلبح لما ذكره ال،ابرال

 الرافضة ليذا القكؿ.
و نػػدا  متسػػائؿ إلػػو الحسػػرة كاأللػػـ تعبػػر بمػػا يػػدكر بدالمػػو فيػػك يكٌجػػ كبياتسػػا الت ال،ػػابر ي،يػػ

طكيػؿ ف الجيػؿ كالتجييػؿ ىػك سػبب ىػذه السػبات ال تبدأ كال،ابر ىنػا يجػـز بػ العربيةالعرب لعؿ اليقظة 
 :كانت كيستلرخ ال،ابر أمجادان 

 يػػػػ م لػػػػكف اخػػػػط الحػػػػرؼ  ػػػػا عػػػػرب
 مػػػػاذا أقػػػػكؿ لمػػػػف قػػػػالكا كمػػػػا فعمػػػػكا

 جػػػػػػة خػػػػػػكض يحػػػػػػر جهػػػػػػاالت مدج
 أ ػػػف الجػػػذكر التػػػي غاصػػػت يتريت ػػػا

 

 

 كهػػػؿ تي ػػػى دـ فػػػي ال مػػػب    ػػػكب؟
 مػػػاذا أقػػػكؿ لمػػػف هيػػػكا كمػػػا كثيػػػكا؟
 ككػػػػػـ  هػػػػػكف عم  ػػػػػا العمػػػػػـ كا دب؟
 (2)كأ ػػػػػف آفاق ػػػػػا كاليػػػػػدر كالشػػػػػجب؟

 

 

رت بنػػو ىػػذه كىػػؿال كمػػاذاال كأيػػف( فػػي جي،ػػاف بػػاطلي بٌبػػ )أمال مػػف لػػالؿ االسػػتلياـكيتكػػرر 
 ىية مع انلعاالت الحيرة كالغضب.األساليب اإلن،ائية المتما

كىػك  يتسا ؿ المذبكح في ىذه القليدة بف ذابحو الذم سكر حتو الثمالػة فػي امتلػاص دمػوال
نػو بمػو أ كلكنػو يعػكد فينلػي ىػذا التسػا ؿ ليلػر مف أرقاـ المذبكحيف العديدةال رقمان  سيلبحيستليـ ىؿ 

نػػػو لبارئيػػا كلكنػػو يلػػرج منيػػا بقنابػػة أحػػو ىػػذه التسػػا الت تػػراكد ال،ػػييد أثنػػا  تسػػميمو رك  ىػػك العمػػالؽال
 ف جيكده برذف ا لف تذىب سدل:كأ بمالؽ المرحمة كأسطكرة الجياد كالمقاكمةال

                                                 

 .19ص إنيا اللحكةال محمكد ملمحال (1)

 .27ص نيا اللحكةالإمحمكد ملمحال  (2)
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 مف ذايحي
 مف ذايحي؟؟

 ؟؟ عب الرعؼ مخمكرا عمى رعفي أ ا
 أأص ر رقما ثـ أذكم في  يات ا رض؟؟

 ال
 أ ا  ا أ ا العم ؽ

 كا ح ـ
 كال حب ال خ ة يال خاء

 كجعي  يأ هز 
 ف  فض في غزؿ ال كر
 (1)؟أأذهب كؿ أش ائي هياء
فػػالكجع الكبيػػر يقابمػػو المسػػاىمة الكبيػػرة فػػي  حيػػث تسػػكف القلػػيدة بػػذلؾ ركح المكػػابرة كال،ػػمكخال

 نلر بظيـ تلغر أمامو التضحيات كيتعاظـ حضكره ببذليا.
 

 ال داء:
كػػاف حػػرؼ النػػدا  أك  ان مملكظػػ إقبػػاؿ الملاطػػب بكاسػػطة أحػػد حػػركؼ النػػدا ال المػػتكمـىػػك طمػػب ن
كقػػد تحػػذؼ أداة النػػدا   الكاليمػػزة ميػػا تسػػتلدـ لمبعيػػدالكقػػد ككٌ  أييػػاال كيػػا أييػػاال كأدكات النػػدا  يػػاال ممحكظػػاال

 .(2)ند النلسي أك القرب النلسيعبيف الب كدالالت الندا  قد تتراكح ما لمقرب المكاني أك العاطليال
 إف اللبح الذم تناديو ال،ابرة ىك اللحكة:

 ها الصيح المطؿ عمى المركج العاش ة ا أ 
  ا عالـ الصمت المذؿ يع فِ كالصاع ة

 خذ ركحهـ في صحكتؾ خذ أم هـ في غفكتؾ،
 إف أكدعكؾ ال جف  ي ى رعيهـ في ي متؾ

  ا  اظـ ال كار مف أ كار هات ؾ ال كر

                                                 

 .18-17ص مريـ العمكرلال إلو غرب القمبال (1)

 .69ال ص1998ال غزةال فمسطيفال 2محمد ،عباف بمكافال نعماف ،عباف بمكافال مف بالغة القرخفال ط (2)
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 مر فالجهاد ل ا الم ار مر   تج ب لؾ ذاؾ ال هار
 (1)ل رارأ ت الذم عممت ا أف الشعكب لها ا

 

كالنػػدا   يجابيػػة التػػي تعتقػػد أنيػػا تسػػتجيب لنػػدائياالال،ػػابرة ىنػػا النػػدا  لمملػػردات اإل حيػػث تكظػػؼ
فاللبح المطؿ بمو المركج العا،قة يلرج مػف بػالـ  الالكجداني ندا  محرؽ ألف الغضب تسكنو حركفو

اسػب مػع الظمػـ النػازؿ راف بف ثػكرة بالػلة تتنكبالـ اللمت يلرج بف اليدك  ليعبٌ  اليادئةالركمانسية 
ألف لػػاحبيا مػػا زاؿ يمتمػػؾ إمكانػػات بمػػو  بمػػو نػػاظـ النػػكر الػػذم تبقػػو بسػػمتو مرببػػة ألبػػدا  اللػػرحال

بؿ إف  فالسجف ال يتناقض مع اإلرادة الحرة كال ييزميا؛ كالتحريض بمو بدـ االستكانةال لنابة الثكرةال
 ف الثائريف.ت ثيرىا يزداد قكة بمو ملردات الكجكد كبمو الجمع الكبير م

أكلئؾ الذيف استسممكا لمكىـ حتو ألاب  الندا  في األبيات التالية مكجو للئة معينة مف الب،رال
فكػػػانكا كػػػالمكتو كىػػػـ أحيػػػا  فال،ػػػابر ىنػػػا يػػػدبكىـ كػػػي ينزبػػػكا ثػػػكب التلػػػاذؿ  القمػػػكبيـاللتػػػكر كالبػػػركد 

ال اللدا :  كالتجاىؿ فاألرض ال تعكد إال بالرلاص كا 
 عمى رماؿ الكهـ  ا أ ها المت اثركف
 ي   ار  ا حطيان 

 ك ا مكتى ي  حفر أف  كا
 كارتفعكا إلى أفؽ المصاحؼ مزقكا ا  ماؿ كا غ ؿ

 إ ها اآل ات مث مة  ط ر يها الدعاة
  ا أ ها اليشر الخراؼ

 لـ تيؽ غ ر رصاصت ف كجثت ف
 (2)كت  ط الخكذ التي لمعت يم ؿ العار

يلػػرض ىػػذا البعػػد اللػػرؽ فػػي ر يػػة األمػػكر  د نلسػػي كبيػرالبينػػو كبػػيف المنػػادل بعػػ فال،ػابر أيضػػان 
دكات النػدا  أكقػد اسػتلدـ  اليففال،ابر الذم يدبك لمكلاح كالث ر يلتمؼ فػي اللكػر كالر يػة مػع المتلػاذل

 كتعززه. البعدكىي ت كد ىذا  أيياال كيا ياال

                                                 

 .86ص مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (1)

 .58صنيا اللحكةال إمحمكد ملمحال  (2)
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ب ال،ػػػػعب النػػػػدا  التػػػػي تحممػػػػو األبيػػػػات التاليػػػػة مثقػػػػؿ باألكجػػػػاع كاليمػػػػـك فال،ػػػػابر ىنػػػػا يلاطػػػػ
مف ىذا اللمسطيني كىك المحـ الػذم رلػص بنػد العػرب كالغػرب بمػو حػد  اللمسطيني كلكنو يلتار جز ان 

 سكا :
حػرؼ الضػاد  يػا حجػر التػكازف كالتضػامف بػيف جالديػؾال كيا لحـ اللمسطيني فكؽ مكائد الحكػاـال

 .بػادالف االسػـ..إذ يتيا ،ربية البكليس كالقديس  فالتلر الطريؽ بميؾ يا لحـ اللمسطينيال ال يحميؾال
يا حقؿ التجػارب  يا لحـ اللمسطيني يا جغرافيا اللكضو كيا تاريخ ىذا ال،رؽ فالتلر الطريؽ بميؾ...

لتي يا مكسكبة الباركد منذ المنجنيؽ إلو اللكاريخ ا أييا المحـ اللمسطينيال لملنابات اللليلة كالثقيمةال
 .لنعت ألجمؾ في بالد الغرب

 فم ط  ي في كاحدع أ ها المحـ التجمٌ 
 ع كاجمع ال اعدتجمٌ 

 (1)لتكتب  كرة العائد
ألػػبح مػػادة لمتػػداكؿ كالحػػكارات غيػػر المجديػػة بمػػو مكائػػد الحكػػاـ فقػػد الكػػكه  اللمسػػطينيفػػالمحـ 

لػذا يسػتلدـ أدكات النػدا   كالمسػافة بعيػدة بػيف ال،ػابر كقكمػوال بمو المضغال ب لسنتيـ حتو لـ يعد قادران 
 نلسي بينو كبينيـ.التي تدؿ بمو البعد ال

 أما النمكذج التالي لمندا  فيك داللة بمو التعجب:
  ا لم ذاجة

 أف  حرا ما ك م طفؿ، هؿ كهمت،
    تث  ؾ مما ل س   تث ى

 (2)كأف الككف مي ي يح ث تككف ف ِ عمى الدكاـ؟
فالنػدا  ىنػا لػرج إلػو  مػكت كالػده كك نػو لػـ يكػف يكمػا سيتلػكر أنػو سػيمكتال يباغتػوفال،ابر  

ف المػرارة الملاجػ ة تمػل ال،ػابر الػذم يعتقػد حيػث أ داللة تعجبية حيث لـ يقلػد ال،ػابر أف ينػادم بػوال
 ف مبني بمو أف أبيو باؽو في حياتو لف يغادرىا.الكك  أف

 

                                                 

 .143صال 2ج الديكافال محمكد دركيشال (1)

 .44ص مريد البرغكثيال القلائد الملتارةال الييئة الملرية العامة لمكتابال (2)
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 :ا مر كال هي
لمحػػث بمػػو القتػػاؿ كالكلػػاح كالتلػػدم كالمقاكمػػة لمعػػدك كأكثػػر األكامػػر كالنػػكاىي بنػػا  جػػا  األمػػر

 :كالدبكة لممقاكمة اليمـاض الستنيجا ت 
 فاحمؿ   حؾ  ا رف  ي كاتجِ  حك ال  اؿ
 كاقرع طيكلؾ   تجب لؾ كؿ شعيؾ لم تاؿ

 يصكتؾ  ا عي د ا رض هيكا لم ضاؿ كأرعد
 (1)إف عهد المكت زاؿ : ا أ ها المكتى أف  كا

ة التػي بمػو الػرغـ مػف اتلػاذه طػابع اللػرامة يحمػؿ فػي ثنايػاه الحػب كيلػيض بالرحمػ رإف األم
 كتدبك إلو الثكرة كالحياة. كالمكاتتنكر اللمت 

 

بغػػرض إلػػراج ال،ػػعكب مػػف حالػػة الحػػزف كاليػػ س التػػي  التاليػػة األبيػػاتيػػ تي فػػي  األمػػرأسػػمكب 
 تعي،يا:

 أ  ظكا حز كـ، أ  ظكه!
 أ  ظكا حز  ا!

 أكقفكه عمى قدم ِ
 ا  دكه كهزكه في ق كة

 أك ح اف
 خذكه إلى الماء مف  كمِ

 كقكلكا لِ
 قكلكا لِ لـ  عد ع د ا ما   دمِ لؾ،

 (2)لـ  عد ع دؾ اآلف شيء ل  خذه
 

إف أسػػمكب األمػػر كالنيػػي فػػي ىػػذه األبيػػات تعكػػس لػػدينا نلسػػية ال،ػػابر الػػذم يػػرفض التلػػاذؿ 
لػذا  اللػيس مجػديان  يه سػمب زف الػذم يغػرؽ بػو أبنػا  ال،ػعب حػزفه ر أف الحػكيلػكٌ  كيدبك إلػو يقظػة ،ػاممةال

                                                 

 .51ص األبماؿ ال،عرية الكاممةال معيف بسيسكال (1)

 .117ص مريد البرغكثيال القلائد الملتارةال الييئة الملرية العامة لمكتابال (2)
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لقػد جػػا  األمػر ىنػا لمثػػكرة  اللقػد سػػيطر بمػييـ حتػو ملىػػـ باإلحبػاط و فقػػد طػاؿالبمػييـ اف يسػتيقظكا منػ
 بمو طكؿ التلاذؿ كالترالي.

 

 الصكرة الشعر ة:
 :الصكرة في المغة

يذكر ابف منظكر في لساف العرب معنو اللكرة فيذكر الملكر: مف أسما  ا الحسنوال كىك 
منيا لكرة لالة كىيئة ملردة يتميز بيا بمو  ف بطو كؿ ،ي  الذم لكر جميع المكجكدات كرتبياال

كتلػػكرت ال،ػػي : تكىمػػت لكرتوالفتلػػكر لػػيال قػػاؿ ابػػف األثيػػر: اللػػكرة تػػرد فػػي  ..ككثرتيػػا التالفيػػاال
 .(1)كبمو معنو للتون كبمو معنو حقيقة ال،ي  كىيئتوال كالـ العرب بمو ظاىرىاال

 

 :الصكرة في ا دب
ت ىػػػذا اللنػػػاف ليرسػػػـ لنػػػا لػػػكرة مكتممػػػة المعػػػاني كاللػػػكرة إحػػػدل أدكا ال،ػػػعر رسػػػـ بالكممػػػاتال

كقػد  الكالم،اىد كبطبيعة الحاؿ ال يسػتغني فييػا ال،ػابر بػف الليػاؿ لتكػكف ىػذه اللػكرة مكتممػة المعػالـ
نتعػػد اللػػكرة ال،ػػعرية ركيػػزة مػػف ركػػائز العمػػؿ  دت ملػػاىيـ األدبػػا  لمليػػـك اللػػكرة فمػػف تعريلاتيػػا:تعػػدٌ 

كاللػػكرة  ىػػـ كسػػائط ال،ػػابر فػػي نقػػؿ تجربتػػو كالتعبيػػر بػػف كاقعػػوالاألدبػػي فيػػي تمثػػؿ جػػكىر ال،ػػعر كأ
تتجػػػػدد طاقاتيػػػػا  ال،ػػػػعرية ىػػػػي الرسػػػػـ بالكممػػػػات التػػػػي تت،ػػػػكؿ فػػػػي إطػػػػار نظػػػػاـ مػػػػف العالقػػػػات المغكيػػػػةال

ر بيا ال،ابر بف المعػاني العميقػة فػي نلسػو كيلمسػؼ بيػا مكقلػو مػف الكاقػع كيلمػؽ بيػا كيعبٌ  اإلبدابيةال
يقابية كيقرب  بالمو الجديد كمف لالؿ تكظيلو لطاقات المغة المجازية كما تحممو مف إمكانات داللية كا 

 ليجمع بيف اللكر كال،عكر في كحدة باطلية فػي لحظػة مػف الػزمفال بيا بيف بنالر األ،يا  المتبابدةال
 .(2)نحر ال،عر كما يحممو مف دى،ة كجدةتتجمو فييا أحالـ ال،ابر كطمكحاتو كتك،ؼ بف س

مف لالؿ األللاظ التػي ينظميػا ال،ػابر تظيػر فييػا مكىبتػو فػي اسػتغالؿ المغػة كتكتمؿ اللكر 
نكاللػكرة ىػي ال،ػكؿ اللنػي التػي تتلػذه األللػاظ كالعبػارات ينظميػا  :لنلؿ لم،ػكؿ اللنػي كامالن  استغالالن 

 ال،ػػابر فػػي سػػياؽ بيػػاني لػػاص ليعبػػر بػػف جانػػب مػػف جكانػػب التجربػػة ال،ػػعرية الكامنػػة فػػي القلػػيدةال
مكاناتيػػا فػػي الداللػػة كالتركيػػب كاإليقػػاع كالحقيقػػة كالمجػػاز كالتػػرادؼ كالتضػػاد مسػػتلدما  طاقػػات المغػػة كا 

كاألللػػاظ كالعبػػارات ىػػي مػػادة ال،ػػابر األكلػػو  ال...ف كسػػائؿ التعبيػػر اللنػػيكالمقابمػػة كالتجػػانس كغيرىػػا مػػ
                                                 

 .رباب لك  ابف منظكرال لساف العربال (1)

 .34ال صند األبمو التطيميبمي الغريب ال،ناكمال اللكرة ال،عرية ب (2)
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ة فػي التلػكير اللنيػنكتكمف البرابػة  ال(1)ناللني أك يرسـ بيا لكره ال،عرية التي يلكغ منيا ذلؾ ال،كؿ
كفػػػي قػػدرتيا بمػػػو اسػػػتنياض لبػػػرات المتمقػػػي  خلػػػر بػػػيف أجزائيػػػاال كالتقػػػاطع حينػػان  الكدقػػة الم،ػػػاكمة حينػػػان 

كما تعكسو مف مكاقؼ حياتية تمػس مػا  الملتزنة كبما تثيره فيو مف استجابات انلعالية كتلابؿ كجدانيال
إذا اللػكرة ىػي  ال(2)ر بمػا يريػده المتمقػينتراكـ لديو مف إدراؾ كك ف ما أبدبو ال،ابر مف تلػاكير تعٌبػ

اظيا ككمماتيػاال كمػا يسػتغمو مػف ما تتيحو المغة بجميع فنكنيا كألل م،يد ،عرم يرسمو ال،ابر مستلدمان 
حات لغكية التي تلرج ىذه األللاظ بف معانييا الجامدة التي كضعت ليا إلو معاف ألرل تتراقص انزيا

ر بػػف مكقلػػو كرأيػػو فػػي مكقػػؼ مػػف المكاقػػؼ سػػكا  كػػاف ىػػذا تعٌبػػ بريحػػا ات جديػػدة مػػف لػػنع ال،ػػابرال
 .ال يلؿ لممتمقي كيحقؽ لو المتعةأك بامان  المكقؼ لالان 

كلملػػكرة ال،ػػعرية أىميتيػػا فػػي إحػػداث المتعػػة لمقػػار  بجانػػب المعنػػو كالتػػ ثير الػػذم تحدثػػو فيػػو 
التػي تلػػرض بيػا بمينػػا جػابر بلػػلكر فػي أىميتيػػا: نكتتمثػؿ أىميػة اللػػكرة اللنيػة فػػي الطريقػة  يقػكؿ د.

 .كفػي الطريقػة التػي تجعمنػا نتلابػؿ مػع ذلػؾ المعنػو كنتػ ثر بػو الا مػف االنتبػاه لممعنػو الػذم تعرضػونكب
كتلج نا بطريقتيا  إنيا ال ت،غؿ االنتباه بذاتيا إال ألنيا تريد أف تملت انتباىنا إلو المعنو الذم تعرضوال

تػدؿ  الـ ت تي اللكرة فتحتػكم ذلػؾ المعنػواللكرة ث اكتمؿ في غيبة مف الىناؾ معنو مجرد في تقديموال
كبمػو  الدر الجيػد المبػذكؿ فػي ىػذه العمميػةكبمػو قػ الالفتػة كللكلػية المتميػزان  فتحػدث فيػو تػ ثيران  البميو
مػػف جيػػد تتحػػدد المتعػػة الذىنيػػة التػػي كتناسػػبو مػػع مػػا بػػذؿ فيػػو  الالمعنػػو الػػذم يتكلػػؿ إليػػو المتمقػػي قػػدر

بمو قدر ما يستطيع ال،ابر إلباس  .(3)ني قيمة اللكرة اللنية كأىميتيالتالكتتحدد با اليست،عرىا المتمقي
فعػػف طريػػؽ المغػػة التػػي ال  أبياتػػو ال،ػػعرية مػػف لػػكر متعػػددة كمتنكبػػة كمػػ ثرة يكػػكف التػػ ثير فػػي القػػار ال

يسػػتطيع أف يلػػؿ بنػػا ال،ػػابر إلػػو أقلػػو درجػػات االنلعػػاؿ كالتػػ ثر  معػػزؿ بنيػػا فػػي تكػػكيف اللػػكرةال
ما فيمنا إننا ال نمتلػت إلػو اللػكرة مجػردة بػؿ إلػو المعنػو التػي يريػد أف يكلػمو لنػا ال،ػابر كالت ثير كك

لذا نجدد أف قرا ة اللكرة تلتمؼ مف ،لص آللر حسب ما مر بو مف لبرات أك أنو قػد يبنػي تحميمػو 
 .ليا بف طريؽ معرفتو ب سبابيا

                                                 

 ال2ط ببػػػد القػػػادر القػػػطال االتجػػػاه الكجػػػداني فػػػي ال،ػػػعر العربػػػي المعالػػػرال دار النيضػػػة العربيػػػة لمطبابػػػة كالن،ػػػرال (1)
 .391ص ال1981ال لبناف بيركتال

 ال1ط ال الم سسػة اللمسػطينية لإلر،ػاد القػكميال2441إلو  1967 لةال السجف في ال،عر اللمسطيني مففايز أبك ،ما (2)
 .361صال 2443ال فمسطيف الراـ ا

ال لبناف بيركتال ال3ط جابر بللكرال اللكرة اللنية في التراث النقدم كالبالغي بند العربال المركز الثقافي العربيال (3)
 .328ص ال1992
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 :أ كاع الصكرة
 الصكرة الجزئ ة: -3

أف تلػػػؿ إلػػػو ال،ػػػكؿ كالمعنػػػو ىػػػذه اللػػػكر ال تسػػػتطيع بملردىػػػا لكػػػف بػػػالملردة ك  تسػػػمو أيضػػػان 
بؿ مف لالؿ تلابميا كاندماجيا مع لكر جزئية ألرل نستطيع أف نلؿ إلو المعنو الذم  الالمطمكبيف

نتعػد اللػكرة  كحدىا أىمية كبرل في القليدة حيث:كلكف ىذا ال يمنع أف يككف ليا  ي ثر بمو القار ال
ـ لنػا مػا نسػميو د يقػدٌ مػف حيػث ا،ػتماليا بمػو تلػكير جزئػي محػدٌ  البيانيػةال الملردة أبسط أنمػاط اللػكر

كتنبػع  الاللكرة البسيطة التي يمكف أف تدلؿ في تكػكيف بنػا  اللػكرة المركبػة كىػي أ،ػمؿ كأكثػر تعقيػدان 
أىميػة دراسػتيا بمػػو نحػك مسػتقؿ مػػف دكرىػا فػي التعبيػػر بػف المعػاني كاألبعػػاد النلسػية لمتجربػة ال،ػػعرية 

بف القليدة كغير منقطعة بف  تامان  كلكنيا ليست منعزلة انعزاالن  الكمعنكيان  تمتع بقيمة مستقمة فنيان فيي ت
نىػػػي  :ا اللػػػكرة الجزئيػػػة بيػػػذا التلػػػكرإذ ال(1)نيػػػي تػػػرتبط بيػػػا ارتبػػػاط الجػػػز  بالكػػػؿغيرىػػا مػػػف اللػػػكر ف

لػػكر جزئيػػة ألػػغر جػػز  تعبيػػرم فػػي كيػػاف القلػػيدة الحػػي كربمػػا انطػػكل البيػػت ال،ػػعرم الكاحػػد بمػػو 
إف أكثػػر مػػف خلػػرة تػػنظـ  إال أف تعػػددىا ال يعنػػي انعزاليػػا كانقطابيػػا بػػف غيرىػػا مػػف اللػػكرال متعػػددةال

فيػي بػذلؾ مػع بمػكـ تركيػب الػنص كأجزائػو التعبيريػة مثػؿ مجمكبػة األلحػاف  مجمكبة اللكر الجزئيػةال
يػر قػدرا غيػر بػادم مػف إال أف اللػكرة الجزئيػة قػد تظ كالنغمات التي ت لؼ أن،كدة أك قطعػة مكسػيقيةال

االكتمػػاؿ اللػػردم كالتحديػػد كقػػدرة تػػدبك بمػػو الدى،ػػة فػػي التيػػار مػػادة منتقػػاة كمحػػددة كيمكػػف أف تظيػػر 
 .(2)بف السياؽ الذم ترد في إطارهن كاضحان  استقالالن 

أم أف ال،ػػػػػابر يبػػػػػدؿ بػػػػػيف لػػػػػلات  الكتبنػػػػػو اللػػػػػكرة بػػػػػف طريػػػػػؽ تبػػػػػادؿ المػػػػػدركات الحسػػػػػية
مػف لػلات الماديػات بمػو المحسكسػات كمػف لػلات المحسكسػات بمػو  المحسكسات كالماديات فيلمع

لمسػمع كيعطػي لمسػمع  ؿ مف كظػائؼ الحػكاس فيعطػي لمبلػر مػاكما يستطيع ال،ابر أف يبدٌ  المادياتال
كذلؾ في محاكلة للمؽ بالـ لاص بال،ابر ينقمنا إليو فنعيش مع ر يتو كأفكاره الجديػدة التػي  ما لم،ـال

 . لكؼ كىذه الجدة تمنحنا الدى،ة كاالنبيار بيذه اللكر المبتكرةتلرجنا بف العادة كالم

                                                 

ال لبنػػػاف بيػػػركتال ال1ط الثقػػػافي العربػػيال ب،ػػرل مكسػػػو لػػالحال اللػػػكرة ال،ػػعرية فػػػي النقػػػد العربػػي الحػػػديثال المركػػز (1)
 .89ال ص1994

ال 1997ال لبنػاف بيػركتال ال1ط دار مكتبة الحياةالإللو لايغال اللكرة البيانية في ،عر بمر أبك ري،ةال اد كجداف بب (2)
 .144-99ص
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نكيػػػتـ بنػػػا  اللػػػكرة الملػػػردة بػػػف طريػػػؽ تبػػػادؿ المػػػدركات أك لػػػلات الماديػػػات لممعنكيػػػات أك 
للات المعنكيات لمماديات بالتجسيد أك الت،ليص أك التجريد كبنا  اللكرة بػف طريػؽ تبػادؿ الحػكاس 

 .(1)نيةمعية كال،مٌ كالسٌ حسكسات البلرية أك تبادؿ الم
ز ىػػذه األسػػاليب كمػػا يمٌيػػ ليػػذه التقانػػات فػػي ال،ػػعر مجػػاؿ دراسػػتناال كنجػػد نمػػاذج كثيػػرة كمتنكبػػة

بؿ إننا نجد أف ال،ابر يستلدـ في النمكذج ال،عرم الكاحد أكثر مف نكع مف ىػذه  أنيا ال ت تي متلردةال
فػال  قلز إلو لالية التجسػيـ فالتكضػيحالاألساليب فقد نجده يستلدـ الت،ليص في جز  مف البيت ثـ ي

كجػػكد  تكجػػد قيػػكد تعػػزؿ بينيػػا كلكننػػا سػػنحاكؿ أف نعطػػي كػػؿ أسػػمكب حقػػو فػػي التحميػػؿ مػػع اإل،ػػارة إلػػو
  تقانات ألرل استعاف بيا ال،ابر في تدبيـ لكرهال نإف بممية الللؿ بيف الت،ليص كالتجسيـ متعذرةال

مػػػا يتجػػػاكراف  كلكنيمػػػا كثيػػػران  الػػػة لمت،ػػػليصالفػػػال يمكػػػف أف نجػػػد قلػػػائد لالػػػة لمتجسػػػيـ كقلػػػائد ل
أمػػا نسػػبة  الفنيػػان  ككسػػيمتيف فنيتػػيف يمجػػ  إلييمػػا ال،ػػعرا  فػػي بنػػا  لػػكرىما االسػػتعارية كت،ػػكيميما ت،ػػكيالن 

 .(2)كجكدىما فرف التجربة ال،عكرية ىي التي تتحكـ فييان
 

 :أ كاع الصكر الجزئ ة
 :التشخ ص -أ 

كسػػػابيا إنسػػػػانية اإلنسػػػاف كأفعالػػػػوامػػػػدة ك نإحيػػػا  المػػػػكاد الحسػػػية الج :الت،ػػػليص ىػػػػك فيػػػػك  ال(3)نا 
يضيؼ إلو الجماد للات اإلنساف مما يمنح النص حياة كحيكية تلرجيػا بػف قالبيػا الجامػد إلػو قالػب 

كيربط ما بيف اللكر األلرل فيجعميا ك نيا لكحة حية متحركة إذف تكمف أىميتو  الحي متلابؿ متحرؾ
ضػلا  لػلات الكػائف الحػػي بمييػا كلالػة اللػلات اإلنسػػانية مػف نلػالؿ بػث الحيػاة فػػي المكجػكدات  كا 

كسػر جمػاؿ الت،ػليص  ال(4)نياة فيجعميا تحس كما يحس اإلنسافيبث الح بمو ظكاىر الكاقع اللارجيال
دة إلو لكرة إف إلراجيا مف لكرتيا المجرٌ  يكمف في إللاؽ ىذه الت،ليلات في فكر ككبي القار ال

نالحيكيػػة فػػي سػػبر أغػػكار األ،ػػيا  ككضػػعيا أمػػاـ بينػػي  ليػػا فػػال ينسػػاىاملعمػػة بالحيػػاة لكليػػؿ بػػ ف ي،ػػده 

                                                 

 . 91ص ب،رل مكسو لالحال اللكرة ال،عرية في النقد العربي الحديثال (1)
ال 1988ال الككيػػػػت ال1ط ،ػػػػعرمال ر يػػػػة نقديػػػػة لبالغتنػػػػا العربيػػػػةال مكتبػػػػة اللػػػػالحالبػػػػدناف حسػػػػيف قاسػػػػـال التلػػػػكير ال (2)

 .153ص

 .125ص ب،رل مكسو لالحال اللكرة ال،عرية في النقد العربي الحديثال (3)

 .148صال دناف حسيف قاسـال التلكير ال،عرمب (4)
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إف الكممات التي تنجح في تلكير حركية األ،يا  كنمائيا الباطني ىػي التػي تضػعيا فػي كبػي  الالقار 
 .(1)القار ن

نحػػاكؿ أف  ال،ػابر ىنػا فػي األبيػات التاليػة يسػتلدـ لالػية جماليػة فػي ال،ػعر ىػي الت،ػليص
 نحمميا:

:أ ا ال  ذم قالت لِ ا شجاري

 "حمٍِّؽ فكق ا".

 كالغصف ماؿ  حكىهي لمَّا رآه كا ح ى.

يت يِ الط كر قالًت:  التصك ر كرحَّ

 "ا كيف ع د ا".

 كفتَّح الكرد لِ،

 خدكدىه كازَّ  ا.

 كقالت ا رض لِ: "دٍ ًدٍف ل ا"

 فد د ا.

 كاليحر جاء مكجِ

 .م ت ًي ن كحاض ان 

 كالكائ ات  ىرَّها
 (2)كائ ان أف ت تض ؼ 

 

لػػػلات إنسػػػانية بمػػػو مككنػػػات الطبيعػػػة مػػػف ،ػػػجر كطيػػػكر ككركد بمػػػا يسػػػمو  ال،ػػػابريضػػػلي 
فيضلي ليا مف للات اإلنساف الكالـ كالحركة كالغنا  كيح،ػدىا فػي مجمكبػة مػف اللػكر  الت،ليصال

فضػائيا  ،ػابرنا فيحمػؽ فػي فاأل،جار تتكمـ كلكنيا ال تعبػر إال بمػا تتمنػاه كىػك أف يػ تي الجزئية المعبرة
كػذلؾ  في تعبير بف سركرىا بكجكده فلي سمابو ل،ػعره متعػة تجعميػا تطالبػو باسػتمرار الغنػا  كالدندنػةال

كترحػب الطيػكر  يميؿ الغلػف كينحنػي كاالنحنػا  يػدؿ بمػو التقػدير كالتػكقير كفػي الميػؿ محبػة كبطػؼال
لبسػػيا ال،ػػابر ثػػكب ككػػؿ لػػكرة مػػف ىػػذه اللػػكر فييػػا ت،ػػليص لمكائنػػات الماديػػة الغيػػر إنسػػانية أ بػػوال

                                                 

 .148صبدناف حسيف قاسـال التلكير ال،عرمال  (1)

 .43ص الكطني معيلميس لطليال  (2)
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كػػؿ ىػػذه اللػػكر الجزئيػػة إنمػػا  فحتػػو البحػػر يػػتكمـ كيطمػػب مػػف ال،ػػابر أف يدنػػدف لػػوال اإلنسػػاف كأفعالػػوال
 تتجمع كتنسجـ فيما فتمنح اللكرة ر ية تمثيمية تنقؿ المتمقي إلو بالـ خلر مف لنع ال،ابر.

قتمػػػكا فػػػي الحػػػـر ر لنػػػا ال،ػػػابرة لرحيػػػؿ األحبػػػة بػػػف الػػػدنيا كىػػػـ الػػػذيف كفػػػي نمػػػكذج خلػػػر تلػػػكٌ 
 اإلبراىيمي:

 هجع ال   ـ عمى  ككف الراحم ف
 لفتِ أ ماؿ ال ك  ة كالخشكع

 كحكتِ ألطاؼ الدمكع
 أك ما درل أف الم ا قد كاف في طكؿ ال جكد

 (1)الضمكع يٌ كالفجر مح 
 

حيث تح،د ال،ابرة مجمكبة مف أ،كاؿ الت،ليص في قلائدىا فػي محاكلػة لبعػث الحيػاة فػي 
حيػث تمػنح ال،ػػابرة النسػيـ لػلة إنسػػانية تتمػاىو مػع الحالػػة  الغريػػب الػذم يحػيط بيػػاال مككنػات الكجػكد

الػذيف تغيػب ألػكاتيـ كتلتلػي  فاليجكع يتناسب مع الرحيؿ المػ لـ للحبػةال النلسية التي يعي،يا النصال
ع نالسػػكينة كالل،ػػك  :كيسػػتعير النسػػيـ مظػػاىر ذلػػؾ اليجػػكع مػػف زمالئػػو المعنػػكييف كالمػػادييف تحركػػاتيـال
فالقمػػػب ملعػػػـ  ألف السػػػكينة منحتػػػو أسػػػمالياال ىػػػدك  قيػػػرال فاليػػػدك  ىنػػػا ىػػػدك  حػػػزف كمعانػػػاةال كالػػػدمكع نال

كالػدمكع تحتكيػو بػيف  يمػنح اليجػكع أسػمالو أيضػاال الل،كع مجبػر بمػو تجػاكز الحػدثال بالحراؾ كاألمؿال
يتحػرؾ فػي إطػار  كيػ تي اللجػر النقػي الملعػـ باللػالة حيػان  ـ الللػياللػذرابييا بمطػؼ يسػتكمؿ لػكرة األ

 في لالة ت دب القمب كتمنحو قدر ما تستطيع التسميـ كاإليماف. اللكرة محنيان 
ي إنيػػا لػػكر جزئيػػة تتػػ لؼ لت،ػػكؿ لكحػػة حيػػة مػػف المككنػػات الغريبػػة التػػي ال كجػػكد ليػػا إال فػػ

مػػػنح المتمقػػػي لػػػكرة حيػػػة تتػػػدفؽ بالحيػػػاة كتزلػػػر تأف  تاسػػػتطاب تػػػيتالفيػػػؼ بقػػػؿ كم،ػػػابر ال،ػػػابرة ال
 .اؾ الياد  غير اللالببالحر 

 :،ابر ليـك العكدة كالمقا  األليرر مدل ،كؽ الكلكر تلكٌ 
 ي رب ال احة الخضراء ع د مكاجد الزعتر

 فكؽ قصائد المرمر ،عمى يكاية الكممات

                                                 

 .27ص مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (1)
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 عمى أشكاق ا  مطر ،   تظر ال دل الفضي
 (1)كقميي  ر ـ الم ظر ه اؾ  ككف مم ا ا،

 

 فيلػػبح لمزبتػػر أحػػزافه  اليػػات فيجعػػؿ ليػػا لػػلات اإلنسػػافحيػػث نػػرل ال،ػػابر ي،ػػلص لنػػا الماد
ليػػد  الحانيػة التػػي تربػاه كتليػػـ قيمتػو كىػػذا الحػزف ينبػػع مػف فقػػد ىػذا الزبتػػر البػرم لميػػد الكػ حزاف اإلنسػاف

كتلػبح الكممػات بكابػة ينتظػر أماميػا ليحقػؽ  اللمسطيني الذم اندمج معو ف لبح يراكده الحنيف لر يتػوال
كي،ػػلص القمػػػب فيلرجػػو مػػف طابعػػػو الحسػػي الجامػػد كيمبسػػػو ثػػكب اإلنسػػػاف  ةالال،ػػابر أممػػو فػػػي العػػكد

ؾ جميػع فيػك الػذم يحػرٌ  كالقمػب فػي األلػؿ مكضػع األ،ػكاؽال لمػكطف البعيػدال يرسـ منظران  الم،تاؽ الذم
حيػػث يجعػػؿ ال،ػػابر األ،ػػكاؽ ،ػػي  مػػادم تنػػزؿ بميػػو األمطػػار  الالم،ػػابرال كتكتمػػؿ اللػػكرة بالتجسػػيـ

 .لنعو لياؿ ال،ابر المميكؼ كىذا العالـ الفتركييا
 

 التج  ـ: -ب 
 مػػػف اللػػػكر الجزئيػػػة التػػػي يسػػتلدميا ال،ػػػابر فػػػي إبػػػراز لػػػكرتو نػػكع أمػػا التجسػػػيـ فيػػػك أيضػػػان 

كغيرىػػا مػػف  الاألمػػف كالسػػالـ الكػػرهال الحػػبال كذلػػؾ بػػف طريػػؽ تجسػػيـ المعنكيػػات مثػػؿ الحنػػيفال الال،ػػعرية
راز المعنػػػكم الػػػذم ال يػػػدرؾ بحاسػػػة مػػػف المعنكيػػػات التػػػي ال تػػػدرؾ بػػػالحكاس فيػػػك نمممػػػح فنػػػي يعنػػػي إبػػػ

كتبػرز أىميتػو فػي إضػلا  الحيكيػة بمػو المعنكيػات كالتلابػؿ فيمػا  ال(2)الحكاس اللمس في لكرة حسيةن
بينيػا لتعطينػػا لػػكر متحركػة نابضػػة بالحيػػاة كاإليحػػا ات بمػو أال تلػػرج بػػف الغػرض التػػي كضػػعت لػػو 

مػف الحيكيػة كالكاقعيػة  بالحكاسال مما يضلي لكنان  نأم أنو منحو جسما يدرؾ ال فائدة منوال فتلبح ح،كان 
ذا لرجػػت اللػػكرة بمػػا  مػػف الحػػراؾ كالتلابػػؿ مػػا بػػيف الػػنص كالمتمقػػيال كيمنحيػػا نكبػػان  بمػػو المعػػانيال كا 

ا بمػػػو الحيكيػػػة كضػػػعت لػػػو أك إذا ح،ػػػد ال،ػػػابر ىػػػذه المػػػدركات لمجػػػرد الح،ػػػد فقػػػدت اللػػػكرة قػػػدرتي
نمػػا ـ لنػػنفيػػي ال تقػػدٌ  ال(3)نكاللابميػػة كالكضػػكح ا اللػػكرة رغبػػة فػػي استحضػػار لػػكرتيا كىيئتيػػا ال،ػػكمية كا 

ردة تلمػؽ تقدميا بعػد أف ارتبطػت بمعنػو نلسػي لػاص يعيػد لمقيػا كت،ػكيميا بمػا يرسػيو مػف بالئػؽ متلػ
 .(4)نكلبرة متميزة فنيان  كبيان 

                                                 

 .79ص سمير بطيةال نزيؼ الذكرياتال (1)

 :لكير البيانيال رابطة أدبا  ال،اـجابر قميحةال الت (2)
 http://www.odabasham.net/show.php?sid=13232. 

 .25ص ال2412ال 4ط يني المعالرال أكاديمية اإلبداعال فمسطيفالكماؿ غنيـال األدب اللمسط (3)

 .87-86ص ب،رل مكسو لالحال اللكرة ال،عرية في النقد الحديثال (4)

http://www.odabasham.net/show.php?sid=13232
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 :ف،يئان  كىنا يلكر لنا ال،ابر بممية السالـ البغيضة التي تلقدنا أجزا  مف الكطف ،يئان 
 رجاؿ اليكرصة ال كداء في  كؽ ال  ـ  ا

 كمما ضاع مف ا كطاف ريع
 ك اـ -م هـ– متطي أكتافكـ 

 لف ،فاكضكا حتى  ش ب الم ؿ
 (1)ا غ ر ثمار المـؤ مف أ دم المئاـتحصدك 

 

ال  ليلػبح تجػارة بغيضػة فػي سػكؽ البكرلػة كالمضػارباتال (السػالـ) بر ىنػا مليػكـايجسـ ال،ػ
كالبضػػابة فبتقػػدير ال،ػػابر كفػػؽ  مػػو المتمقػػي مػػف المعنػػو المبا،ػػر لمسػػالـالقيمػػة إنسػػانية حميمػػة تطػػؿ ب

ال تقانة التجسيـ أيضان   لػيس قادمػان  فالسػالـ ىنػا مزيػؼ غيػر حقيقػيال لاسػرة ألنيػا ال تجنػي إال ثمػار المػـ 
تت لؼ اللكر الجزئية السالـ كالمػـ   المذمكمان  لذلؾ لف يككف حلاده إال أسكدان  مف معادلة تكازف القكلال

 ألف المزركبػػات ال تعطػػي ثمػػران  كالزرابػػة اللا،ػػمةال التجػػارة المقػػامرةال مػػف لػػالؿ مليػػكـ التجػػارة كالزرابػػةال
فاألكسػمة مػا  كقد أسيمت بعض اللكر الجزئية مثؿ الت،ليص في رسػـ المكحػة ب،ػكؿ أجمػؿال اليجابيان إ

 .ظر دكف جدكلنساف ي،يخ كىك ينتركالميؿ يعتريو لطكلو ال،يب ك ىي إال لعنات تمتطي األكتاؼال
 كالقرخف الكريـ زاد الم مف فيتغنو ،ابرنا الم مف ب ياتو:

 مف رح ؽ الذكر ك طكران 
 ف  ت  ظ   ؼ الحؽ ...أتمكها

 ف صحك الشرؽ ...أتمك
 أتمكها فتجرم لم  اي ع ط كرم

 كعمى هدم كتايي
 (2)أزرع ال خمة في ال مب كأ   ها شيايي

 

 زىػػرات يرت،ػػؼ مػػف رحيقيػػا ببيػػر الػػذكر كحالكتػػوال فيجعميػػا ـ ىنػػا ال،ػػابر خيػػات القػػرخفاليجٌسػػ
فتلػػبح اآليػػات جسػػما معطػػرا يتمكىػػا ال،ػػابر فيتػػ ثر بيػػا المػػ مف فتلػػحك األمػػة كتػػرل الحػػؽ فػػي خياتػػو 

فيجعمػو نلمػة باسػقة  ي نياية األمر يجسـ اإليمافثـ يعكد ف فتلحك أمة ال،رؽ بمو أثر تالكتوال يتمكىا

                                                 

 .رسالة مف المسجد األقلو قليدة ببد الغني التميميال (1)

 .6-5ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (2)
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كيدؿ ذلؾ بمو إتبابو المنيج السكم منذ ،ػبابو  يركيو لتمؾ النلمةالـ ،بابو ما  كيجسٌ  متجذرة في قمبوال
كىػػذه قيمػػة كممػػة ،ػػبابي فػػي  فيػػك ،ػػاب تربػػو بمػػو الػػديف مػػف لػػغره لػػـ تميػػو مغريػػات الػػدنيا ك،ػػيكاتياال

كيػػدبـ ال،ػػابر تمػػؾ اللػػكر الجزئيػػة بتقنيػػة ألػػرل ىػػي  األبيػػات كفػػي القمػػب مكضػػع اسػػتقرار األيمػػافال
ىاتػػاف اللػػكرتاف تنسػػجماف مػػع اللػػكر  كيلػػحك ال،ػػرؽال قظ سػػيؼ الحػػؽالالت،ػػليص فػػي قكلػػو: يسػػتي

 السابقة لتككف لنا اللكرة الكمية في لكحة جميمة تبرز لنا دكر القرخف في حياة ال،اب المسمـ.
 :مف ىذه المدركات ألكانان  نرل أيضان كنرل لدل محمكد ملمح 

 حركػػػػػي الجمػػػػػر فػػػػػي رمػػػػػاد ح   ػػػػػي
 كػػػػػػػاف لػػػػػػػي صػػػػػػػكلتي كصػػػػػػػكلجا ي

 أف  مػػػػػػػػػػػػػػد ح ػػػػػػػػػػػػػػاتي قػػػػػػػػػػػػػػدر اهلل
 

 
 كاممئػػػػػػي الكػػػػػػ س يػػػػػػالح  ف دهاقػػػػػػا
 ف ع ػػػػػػػدم تمػػػػػػػؾ الخ ػػػػػػػكؿ العتاقػػػػػػػا
 (1)كػػػػػي أرل فػػػػػي  خ مػػػػػي ا غػػػػػػداقا

 

 

 

ج إذا مػا كلكنػو يتػكىٌ  التحػت رمػاد الحنػيف مػا زاؿ جمرىػا مػدفكنان  ـ ال،ابر الحنيف فجعمو نػاران جسٌ 
متربػػة  كيجعمػػو ك سػػان  ـ ال،ػػابر الحنػػيفكمػػرة ألػػرل يجٌسػػ أثيػػر كحػػرؾ فينبعػػث مػػف جديػػد أقػػكل كأبنػػؼال

نما جعميا كاللمر ألف ،اربيا يدمنيا فال يتكب بنياال باللمر ي،ربياال كػذا الحنػيف مسػتلحؿ فػي قمػب  كا 
 .كأبماؽ ال،ابر ال يكاد يستطيع التلمص منو

 :كننتقؿ إلو لكرة ألرل
 الخكؼ   تؿ غيطة ا طفاؿ في الم ؿ المر ع

 ك ك د الج د المهاجر يال ج ع
 ث اب أي ؾ ت طر يالمص يةهذم  ؟أعرفتها

 كا ت  داه غمامت ف تف ئاف الطمع كالطفؿ الرض ع
 همهمة كر ية كماذا يعد؟ .كا ت..

 (2)ككص ة
 

يتكك ال،ابر في ىذه اللكرة بمو التجسيـ الذم نراه في بػدة لػكر جزئيػة فػي ىػذه األبيػاتال 
 مػنح ىػذا اللػكؼ جسػمان  للطلػاؿ فػي ليػؿ رىيػب مريػعال كفػي فيجسـ ال،ابر اللػكؼ الػذم يلػبح قػاتالن 

بػػرازه إلػػو الكجػػكد برلراجػػو بػػف طابعػػو المعنػػكم لطػػابع مػػادم تيكيػػؿ لمعنػػو اللػػكؼ فػػي قمػػب  كجسػػدان  كا 

                                                 

 .44ص محمكد ملمحال نقكش إسالمية بمو الحجر اللمسطينيال (1)

 .141ص أحمد دحبكرال ديكاف أحمد دحبكرال (2)
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فػػاللكؼ يقتػػؿ ثػػـ  األطلػػاؿال فيلػػبح كال،ػػبح أك الغػػكؿ الػػذم يقتػػؿ فرحػػة ىػػ ال  األطلػػاؿال كغيػػر األطلػػاؿ
 ـ لنا المليبة تقطر مف ثياب أبيو بدالن كينقمنا ال،ابر للكر جزئية ألرل فيجسٌ  التان يكسد ىذا الجسد ميٌ 

مف الدما ال كىذا التجسيـ المربب لممليبة يكحي بعظميا كمدل أثرىا فال أكبر مليبة مف مقتؿ األب 
 .كيتـ األطلاؿ فال يبقو بعد حناف األب كبطائو الكاسع سكل ذكرل ككلية

 

 :التكض ح -ج 
 .ي،تركاف في للاتيما أك يلتملاف بيف ،يئيف حسييف مممكسيف سكا  كانا الت،بيوكيعتمد بمو 

حيث يعتمد  الضمف إطار كاحد كىك اإلطار الحسي نتبادؿ إدراكي :ؼ الدكتكر كماؿ غنيـ التكضيحيعرٌ 
 .(1)نرفيف حسييف متبابديف أك متقاربيفالم،ابية بيف ط

تػػػدؿ بمػػػو  لتكضػػػيحجزئيػػػة ضػػػمف تقانػػػة ا كيتعػػػالو سػػػمير بطيػػػة بمػػػو جراحػػػو فيسػػػتلدـ لػػػكران 
 :اكمتوإلراره كمق

 عمى ق دم زرع ا الفجر  ا أماه   ر  ا
 مف مآق  ا كرك  ا الثرل الظمآف شكقان 

 ترك ا الحزف كا كجاع تخرج مف م اف  ا
  طرزه ي  د  ا   يدؿ ل م ا صيحان 

 (2)ك هدم مف له ب الجرح لألقصى مكاك  ن 
 

طرفػػػاف  اكىمػػػ الميػػػؿ مػػػادم كاللػػػبح مػػػادمفيعتمػػػد ال،ػػػابر فػػػي رسػػػـ لػػػكرتو بمػػػو التكضػػػيح فال
كلكػػف يبػػدك أف الميػؿ قػػد طػػاؿ كاسػػتكلو بمػػو حػػؽ اللػػبح فػػي  الفػػي حػػدكث اآللػػر ماديػاف أحػػدىما سػػببه 

أك ردا  يطػرزه أىػؿ فمسػطيف كمػف المعػركؼ  المجي  ف راد ال،ابر إنيا  ىذا الميػؿ فجعػؿ اللػبح ،ػاالن 
ف الأف التطريز مػف بػادات اللمسػطينييف األلػيمة ج إلػو لػبر كيحتػا فرنػو مرىػؽ جمػيالن  كػاف فنػا   كىػك كا 

ال،ابر لػكرتو الجزئيػة  ديحتاج إلو لبر مضابؼ كيسان كىذا اللبح أيضان  اللتكتمؿ لكرتو النيائية
كالنسػريف نبػت  بمػو قيػدهال حيث يستلدـ ىنا ال،ػابر تقانػة التجسػيـ فيػزرع اللجػر نسػرينان  البلكر ألرل

ت بيػػذا المػػكف إنمػػا يػػدلؿ نبػػافعنػػدما يسػػتلدـ ال،ػػابر ىػػذا ال الألػػيؿ ك لػػالة األرض البػػرم أبػػيض المػػكف
 .اللجر كبياضو كثباتو كرسكلو فيك فجر التحرير كاللبر بمو للا 

                                                 

 .28ص المعالرال اللمسطينياؿ غنيـال األدب كم (1)

 .75ص سمير بطيةال نزيؼ الذكرياتال (2)
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 :ترا ؿ الحكاس -د 
فينلػتح بعضػيا  الاإلدراكيػة لػدل ال،ػعرا  أدكارىػا قد تتبػادؿ الحػكاس مػف ،ػـ كسػمع كلمػس كذكؽ

نأف نلػؼ  كيكتسب منو بعض معطياتػو فػي إطػار مػا يسػمو بتراسػؿ الحػكاس الػذم يعنػي البمو اآللر
ت ألكانػػػا كتلػػػير فتعطػػػي المسػػػمكبا الحػػػكاس بلػػػلات مػػػدركات الحػػػكاس األلػػػرلمػػػدركات حاسػػػة مػػػف ال

 نكبذلؾ فرف التراسؿ يعطي اللرلة في استثارة حاستيف ال(1)اكتلبح المرئيات بطرة الالم،مكمات أنغاما
نقػػػؿ  ضػػػمنان  كمعنػػػو ألنػػػو يعنػػي ممػػػا يثػػػرم المغػػة كينمييػػػا للظػػان  الأك أكثػػر مػػػف لػػالؿ ذكػػػر حاسػػػة كاحػػدة

 .(2)حاسة الكاحدةنكبذلؾ تتنكع أساليب التعبير بف ال الملردات حاسة إلو ألرل
 كنرل تراسؿ لمحكاس في قكؿ ال،ابر:

 كما زالت ع ك ي تشرب الم ؿ المعتؽ يالهكل
 كمازالت تصب كؤك ِ ظم ل

 عمى أعتاب مممكتي
 ؟أحمـ مرة أخرل

 ي  أـ كال عمر كقميي لـ  زؿ طف ن 
 ده كل حب  عاك 

 كحمى في لذ ذ الدؼء تحض ِ
 ها ف ِت اغ ِ تغ ي حرٌ 
 (3)كتهجره

 

بمو العيف للة ىي ليست مف للاتيا في تبادؿ لمحكاس بػيف العػيف كاللػـال  لمعال،ابرة ىنا ت
فال،ػرب ضػد العطػش الػذم  فالعيف ترل كلكنيا ىنا ت،رب الميؿ كربمػا تػكحي الملظػة ىنػا بمػدل ال،ػكؽال

كفػػػي ذكػػػر الميػػػؿ  أتػػػو ال،ػػػابر بملظػػػة ال،ػػػرب ألف فييػػػا االرتػػػكا  كاإلركا ال لػػػذا ال يقػػػدر بميػػػو اإلنسػػػافال
محاكلة اللتراؽ المجيكؿ فليو إبياـ كظالـ أما ذكػره لقرينػة المعتػؽ فيػي داللػة بمػو تجػذر كتعمػؽ ىػذا 

أمػػا العيػػكف فلييػػا لػػلة اإلبلػػار كفييػػا أيضػػا كػػالـ العيػػكف كملػػزف  اليػػكل فػػي بيػػكف كنلػػس ال،ػػابرةال
                                                 

 :ؼ ا العكاضيال ،بكة إب اللضرا أحمد لالح العكاضيال تراسؿ الحكاس في ،عر أحمد ضي (1)
 http://forums.ibb7.com/ibb76213.html. 

 :بف لمدكف لمعمـك كاللمسلة كاألدبأحمد فتحي رمضافال بالغة تراسؿ الحكاس في القرخف الكريـال ممتقو ا (2)
 http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=463. 

 .114ص مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (3)

http://forums.ibb7.com/ibb76213.html
http://ebn-khaldoun.com/article_details.php?article=463
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تلػبيا بمػو أبتػاب مممكتيػا  ف ىذه العيكف أيضا تلب ك كس اليكل التي لـ ترتػك منيػاالكلك األسرارال
لو جانب تراسؿ الحكاس تدبـ ال،ابرة لكرتيا الكميػة بتقانػات ألػرل فتلمػع  حمميا الذم ت،تاؽ إليوال كا 

كت،ػبو الحػب  ال،ابرة بمو الميؿ للة الم،ركب المعتؽ فتجسمو كلكنو معتؽ باليكل كالك كس ظمػ لال
الحمو التي تحتضف القمب كتبث حرىا فيو ثـ تيجره كلكنيا حمو لذيذة مرغكبة ك ف ال،ابرة تستعذب ك

 .العذاب ىذا النكع مف
 :الحكاس كتراسميا راسؿع ال،ابرة إلو نمكذج خلر مف تكننتقؿ م

 المكج في ع  ي كالزهر اليد ع ما ألذٌ 
 أرشؼ الشمس أضـ الذكر ات

 ار الري علي كؿ أ ر  ...إف لي هذا الفضا
 (1)م ذ أف قمدت ركح الكرد رق ة

مػػػف  ال،ػػػمس ألػػػبحت ت،ػػػرب فػػػي كػػػ كس بػػػدالن ف كتبادليػػػااللػػػكر بديػػػدة مػػػف تراسػػػؿ الحػػػكاس 
مت ال،ػػػابرة لقػػػد جٌسػػػ التضػػػـ لػػػارت كالػػػذكريات الاإلحسػػػاس بػػػدفئيا أك بحرىػػػا أك ر يػػػة أ،ػػػعتيا كنكرىػػػا

بيػا القلػيدة  يحػا ات التػي ت،ػع  الذكريات في لػكرة إنسػاف تضػمو ىػذا التبػادؿ فػي الحػكاس يكلػمنا لإل
 مرحة كفرحة لحظة اإلبداع. ة كركحت،عرؾ بغنائية فائق

 كتلبح لمعيف كظائؼ ألرل غير كظيلتيا الطبيعية كىي النظر:
 أ ػػػػػػػػاخ الغػػػػػػػػركب ظػػػػػػػػ ؿ الرح ػػػػػػػػؿ
 تفػػػػػػػتش عػػػػػػػف جػػػػػػػرة فػػػػػػػي الرمػػػػػػػاؿ
 كت ػػػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػػػافكرة فػػػػػػػػػي الر ػػػػػػػػػاح

 

 
 كع  ػػػػػػػػػي م ػػػػػػػػػافرة فػػػػػػػػػي ا ثػػػػػػػػػر
 كتيحػػػػػث عػػػػػف جمػػػػػرة فػػػػػي الحجػػػػػر

 (2)زرع كالػػػػػػزارع الم تظػػػػػػرعػػػػػػف الػػػػػػ
 

 

فالميلػػة كال،ػػكؽ التػػي تبػػدك مػػف العينػػيف  فتلػػبح كظيلتيػػا الجديػػدة ىػػي السػػلر فػػي أثػػر الغػػائبيفال
ىاتػاف  كمػا ت لػذ الألرجػؿ التػي تبادلػت معيمػا كظيلتػوتجعميما تالحقاف أثر الغائب أسرع مما قد تلعمػو ا

كبػف جمػرة مػا زالػت م،ػتعمة فػي الحجػر  اؿالالعيناف كظيلة اليد في التلتيش بف خثار المحبكب في الرمػ
لتس ؿ النافكرة بػف  في النياية تتبادؿ ىي كحاسة الكالـ المياـ المليا كرا ه تدؿ بمو كجكده القريبقد ل

 .الزرع كزاربو الذم ذىب ىؿ سيعكد لمتابعتو
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 :الصكرة الكم ة -3
نػػا لػػكرة كميػػة مجػػاؿ إبػػداع ال،ػػابر ينتقػػؿ مػػف لػػالؿ تمكنػػو مػػف اللػػكر الجزئيػػة حتػػو يكػػكف ل

نت،ػػكيؿ فنػػي يمتمػػؾ ،ػػحنة جماليػػة كيتضػػمف  القلػػيدة العػػاـ فيػػي تتػػ لؼ مػػف ىػػذه اللػػكر تعكػػس ،ػػعكر
كقد ترقو القليدة بمػو اللػكرة الكميػة حػيف تتجمػع فييػا  ح،دا مف اللكر الجزئية المتكا،جة المت زرةال

مػػف ثػػـ فػػرف التػػرابط كليسػػت اللػػكرة الكميػػة مجػػرد ح،ػػد لملػػكر الجزئيػػة ك  أبػػداد مػػف اللػػكر الجزئيػػةال
اللػكر الجزئيػة أـ لػـ  المعنكم كالنلسي ىك المعيار الػذم يقػرر مػا إذا ائتملػت لػكرة كميػة مػف مجمكبػة

كتنبع أىمية اللكرة الكمية مف لالؿ تالحـ اللكر الجزئية فيما بينيا حتو تككف لنا قليدة  .(1)ت تمؼن
كف مػا ،ػبو البػػاحث نككثيػران  اللمقلػػيدة ذات نسػيج متػرابط مػف حيػث المكضػػكع كمػف حيػث اإلحسػاس العػاـ

فالقلػػيدة  كمػػا اللػػكرة الجزئيػػة إال لاليػػا ىػػذا الكػػائف الحػػي كأبضػػائوال الكالنقػػاد القلػػيدة بالكػػائف الحػػي
إلنتػاج ىػذه اللػكر  بػؿ تتلابػؿ معػان  بيذه النظرة تلبح لكرة كميػة ال تتػراكـ فييػا اللػكر دكف ارتبػاطال

 كىػي تلػب   ة تتبػادؿ فػي تضػابيليا التػ ثير كالتػ ثرالبميقة حٌيػ إذف فاللمة بيف اللكر الجزئية الكميةال
كقػد تتلػؽ اللػكرة الكميػة مػع ملػطمح  في المجرل األساس كىك إبػراز الكيػاف األلػؿ )اللػكرة الكميػة(ال

الكحدة العضكية التي يقلد بيا كحدة المكضكع ككحدة الم،ابر التي يثيرىا المكضكع كمػا يسػتمـز ذلػؾ 
حتو تنتيػي إلػو لاتمػة يسػتمزميا ترتيػب  ف،يئان  بو تتقدـ القليدة ،يئان  فكار ترتيبان مف ترتيب اللكر كاأل

كيػ دم بعضػػيا  األفكػار كاللػػكر بمػو أف تكػػكف أجػزا  القلػػيدة كالبنيػة الحيػػة كلكػؿ جػػز  كظيلتػو فييػػاال
 .(2)إلو بعض بف طريؽ التسمسؿ في التلكير كالم،ابرن
اناة التػي يعي،ػيا ال،ػابر إزا  المكقػؼ الػذم يمػر بػو كترتبط اللكرة بالعاطلة نتيجة لدرجة المع

نارتباط العاطلػة باللػكرة دالػؿ العمػؿ ػفػ بػؿ قػد قلػدىا ال،ػابر حيث ال ت تي اللكرة ابتباطان  ال،ابرال
ت اللػكرة فػي العمػؿ مقلػكدة فميسػ الف معاناة اللناف لمكقؼ نلسي معػيفاللني ىك ارتباط حي نا،ك ب

 .(3)نلجار لالب لميكلالعاطلة مجرد ان كليست اللذاتيا
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ليمػػة اإلسػػرا  كالمعػػراج  تلػػؼ ال،ػػابرة مػػف لػػالؿ لػػكرة كميػػة تتكامػػؿ مػػف لػػالؿ لػػكر جزئيػػةال
 حيث فرحة الكائنات السماكية بالرسكؿ:

 كتعزؼ ال ماء
 صياية الخمكد في عكالـ الف اء
 تحت ي قكارب ا ث ر يعض  كره

  مذف يال جكد ...المشف ات كف مف كرائِ
 كجـك يالحيكركدمعهف يدد ال

 ال كر
 (1)ال كر كاف يغ ة الحضكر

 

فك نيػا تعػرض  تلؼ فييا م،يد اإلسػرا  كالمعػراجال ترسـ لنا ال،ابرة لكرة متليمة في بقمياال
يقػػـك كػػؿ كاحػػد فييػػا  أبطاليػػا السػػما  كالنجػػـك كالككاكػػبال مػػف مسػػرحية تعػػرض بمػػو ال،ا،ػػاتال لنػػا جػػز ان 

فتعػزؼ معزكفػة  حية التػي تقػـك باسػتقباؿ ضػيليا الجميػؿالفالسػما  ىػي بطمػة المسػر  بالدكر الذم يللوال
ىػػػذا العػػػزؼ يعمػػػك فيبػػػدد لػػػمت الكائناتالىػػػذه  لالػػػة ىػػػي معزكفػػػة اللمػػػكد فػػػي بػػػكالـ تنتيػػػي باللنػػػا ال

أمػا النجػكـ فتر،ػؼ بعضػا مػف نػكره ليبػدد ظممتيػا حتػو يسػرم فػي أجسػادىا  المعزكفة التي تلمد مسػراهال
 بػو كدبػا ال بينما يسجدف ترحيبػان  الكحبكران  ذه الكائنات السماكية سركران كيبدد دمع النجكـ كيمل ى الكئيبةال

كػػؿ ىػػذه األفعػػاؿ تضػػلي حيػػاة بمػػو ىػػذه الكائنػػات الجامػػدة مػػف لػػكت لمعػػزؼ كحركػػة النجػػـك كالككاكػػب 
سابدت بمو اكتماؿ ىذا الم،ػيد حتػو تكػاد تحػس أف اللػكرة  باإلضافة إلو النكر الذم مل السمكاتال

 حركة أمامؾ.ىي لكرة ناطقة مت
 : للكرة ألرل كئيبة الم،اىد كالمكفننتقؿ مف ىذه اللكرة الجميمة لمسرل الرسكؿ 

 كحزف دف ف .حطاـ . ش ح
  غمغـ في رعشتي كاضطرايي

 كغايي .كشكقي
 ييعض الح  ف

  ظؿ  ض ؽ .كأفؽ  ض ؽ..
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  ح ؿ صيا ا المركج دمي
 .(1)  فز حتى الج كف .ك  فز

 

يح لحظػػة إلػابتو بقلػػؼ لػاركلي كطمػؽ نػػارمال حيػث تسػػيطر ترسػـ لنػا ال،ػػابرة لػكرة الجػر 
فػػي ىػػذه اللػػكرة المػػ ثرات اللػػكتية فمػػف لػػكت دكم القلػػؼ اللػػاركلي المربػػبال فلػػكت الحطػػاـ 
كاالرتطػػاـ كالتكسػػيرال ثػػـ أنػػيف الجػػريح كغمغمتػػو غيػػر المليكمػػةال كػػؿ ىػػذه األلػػكات تتمػػاىو حتػػو تبػػدك 

المػكف  لذم يعي،و الملػابال كيلػالط اللػكت أيضػان كلكت كاحد مربب كم لـ يكاد يطغو بمو األلـ ا
األحمر الذم يكسك المكاف كىك دـ ال،ييد كتبدك لنا الحركة فػي دـ الجػريح الػذم يترا،ػؽ بقػكة ثػـ يسػيؿ 
بمػػو األرض ثػػـ يضػػيؽ األفػػؽ فػػي حالػػة غيػػاب الملػػاب بػػف الػػكبي يعمػػو السػػكاد كيتػػراقص حتػػو يلقػػد 

فػػػي األفعػػػاؿ يضػػػيؽال يحيػػػؿال يقلػػػزال أمػػػا اللػػػكت فيػػػك فػػػي  م،ػػػاىد تكاممػػػت فييػػػا الحركػػػة الالػػكبي تمامػػػان 
ملػردات الن،ػػيجال كالغمغمػة كاالرتعػػاش كالحطػاـ أمػػا المػػكف فيػك لػػكف الػدما  القػػاتـال باللعػؿ إف لػػكرة ليػػا 

 م،يد الدمار كالمكت ال تكتمؿ إال إذا تكاممت جميع مككنات ىذه اللكرة.
 قلتيا الحزينة:ككما سبؽ أف تكممنا بف القدس فرف ،ابرنا يلكر لنا 

 ال دس قصة حز  ة ت صها ا  اـ
 أ فا ها حماـ   مها مضرج،

 كثكيها مص كعة خ كطِ مف الدماء كالعركؽ كالعظاـ
 (2)دـ ا حمر ال يالحير  ص ع ال  ـفيال

 

لػػكت  أنلػػاسال تقػػصال تتكػاثؼ فػػي ىػػذه اللػكرة مقكمػػات اللػػكرة اللنيػة المتكاممػػة مػػف لػكت:
  كالحركة المترتبة بف التنلسال كلكف الدما  كمزيج أ،ال  اإلنساف المتلتتال ؽالنسيج الدـ كالعظاـ كالعرك 

فتلبرنػػا ىػػػذه اللػػكرة بقلػػػة القػػػدس الحزينػػة التػػػي تحكييػػا لنػػػا األيػػػاـ  بػػف األلػػػـ كبػػف لػػػنابة الحػػػربال
كالسػالـ فييػا مقتػكؿ سػالت دمػا ه فػامتزج لػكف الػدـ بػالمكف األلضػر فلػار لػكرة  بلكت حػزيف متػ لـال

بنػػد ىػػذا الحػػد  لكػػف أنلػػاس ىػػذه المدينػػة ك نلػػاس الحمػػاـ الػػكادعال لعظػػاـ كاأل،ػػال  كالعػػرؽالم،ػػكىة مػػف ا
ر فػي كػؿ ييميما الػدـ الميػدك  يرفض ال،ابر فكرة السالـ الذم يلط في المحافؿ الدكلية كترباه دكؿ ال

الحبػػر ال كيقػػرر أف السػػالـ ال يػػ تي إال بالمقاكمػػة كالتحػػدم كاللػػمكد كال يػػ تي بالمعاىػػدات فمػػكف  الحػػيف
 .يناسب قضية تراؽ كؿ يـك فييا الدما  فالدـ يقابمو الدـ ال الحبر
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 :إلو كلؼ لقريتو الجميمة الحالمة كينتقؿ ال،ابر مف م،يد القدس الدامي
 ه اؾ قر ة تع ش خضرة عمى الت ؿ دائمة

  هارها مطرز يا ضح ات الغائمة
 كل مها مزركش فمك رأ ت أ جمِ

 (1)ط يتمؾ الي كت الحالمات مك 
 

يرسػـ ال،ػػابر لنػا لػػكرة ممكنػة لقريتػػو الكديعػة الحالمػػة التػي تعػػيش لضػرة دائمػػة تػكحي بالنمػػا  
كلكف ىذا المكف األلضر يلالطو لكف خلػر ىػك لػكف دمػا  األضػحيات األحمػر التػي يمتػزج  كاالستقرارال

يػذيف المػكنيف مطػرزة ب فال،ػابر يرسػـ لنػا لكحػة المع لػكف نيارىػا األبػيض فيلػبح مك،ػو بيػذيف المػكنيف
باإلضػػافة إلػػو لػػكف الميػػؿ األسػػكد المػػزركش بنجكمػػو الالمعػػة كلكنػػو ينقمنػػا إلػػو بعػػد نلسػػي خلػػر رغػػـ مػػا 

تعكػر لػلك ىػذا اليػدك  الػذم حػاؿ دكف  تكحي بو القليدة مػف ىػدك  إال أف لػكرة األضػحيات الغائمػة
الجميمػػة إلػو أف يػػزكؿ بنيػػا فال،ػػابر ىنػا يريػػد أف يملػػت النظػر إلػػو أف حاجػػة ىػذه البمػػدة  السػكينة أىميػػا

 .العدك الذم يسمبيا ،بابيا
 ر ال،ابر:كفي كلؼ ليبة ربات اللدكر كاألطلاؿ يلكٌ 

 رأ ت يراءة ا طفاؿ في الشاشات ك ؼ  حفرها الغضب
 (2)كريات الخدكر رأ تها يالدـ تختضب

 

بلعػػؿ فاألطلػػاؿ يتحركػػكف  تنقمنػػا ىػػذه اللػػكرة إلػػو مػػا يجػػرم مػػف أحػػداث تنقػػؿ ببػػر ال،ا،ػػاتال
ات البيػكت المػكاتي لػرجف مػف بيػكتيف تكحي ىذه اللكرة بالحركة العلبية الرافضةال بينمػا رٌبػ الغضبال

كجػػا  بيػػد اسػػترداد  الفقػػد انتيػػو بيػػد الراحػػة مػػف الحنػػا ال لمثػػكرة قػػد تمكنػػت أيػػدييف ككجػػكىيف بالػػدـ بػػدالن 
 .نة مف الغضب كالدـالحقكؽ فرسمت لنا لكرة مككٌ 

حيػػث نجػػد لكػػؿ ،ػػابر  الف فػػي كلػػؼ م،ػػاىد الحػػركب كالػػدمارك كيبػػدك أف ،ػػعرا نا متلللػػ
 في كلؼ القلؼ كالمكت كالدمار: ان لال ان أسمكب

 الصكرةي ا كلى: ال ماءي غدت دخا ان،

 مثمما كا ت قي ؿ ال ش ة ا كلى،

. ـٍ  كهذا العـ  ا

                                                 

 .أقكليا لريحة قليدة التميميالببد الغني  (1)

 .أقكليا لريحة قليدة التميميالببد الغني  (2)
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  يم ي أكامرهي: المىًعي،

.  كاليرؽ،  ا يغدادي، في ك ط الظ ـٍ

 عكدم، ف د أتت ال ها ةي،

 لميدا ًة،

،  كاقرئي ا لكاحى

 (1)كا تظرم غدان  كء الختاـٍ 
 

يجتمع كؿ مف اللكت كالحركة كالمكف لرسـ ىذه اللػكرة لترسػـ أيضػا لنػا م،ػاىد مليلػةال فلػي 
الكمماتال الدلافال يمقيال المعيال البرؽال الظالـال بكدمال اقرئيال انتظرم دالالت بمو غنو ىذه اللكرة 

لمػدمار كالقلػؼ فػي بغػداد  يػا اللػكرة السػابقة فيرسػـ لنػا ال،ػابر م،ػيدان بيذه المقكمات التػي قامػت بمي
فالسما  رمادية المكف مف ،دة الدلاف المتلابدال يمتزج فييا لكف القػذائؼ التػي تممػع كػالبرؽ فػي كسػط 
الظالـ مع أضكا  الطائرات التي تطير في سمائياال أما اللػكت فيسػمع فػي لػكت ىػذه القػذائؼ كأزيػز 

ي تغطي سما ىا كفي لكت مف يمقي أكامػر القلػؼ كالقتػؿال كتكتمػؿ اللػكرة بحركػة ىػذا الطائرات الت
الػػدلاف كالطػػائرات التػػي تتحػػرؾ فػػي سػػمائياال كتراكحيػػا مػػا بػػيف العػػكدة كالػػركاحال ىػػذه اللػػكرة الماثمػػة قػػد 

 ة لبغداد.يرسميا فناف بري،تو كاأللكاف ىنا تعكس نلسية ال،ابر القاتمة الحزينة التي تنظر النياية السيئ
 كننتقؿ لنمكذج خلر:

 تفمؽ في ج اف ال مب دح ك ا ك  ر  ا
 ي يؿ ماكجت  حران  كغ ت في شكارده...

 رق  ا لؼ تشر  ا
 جي ف كات اؽ الصيح  كر اهلل قد ك ما

  ذر  ا
  ح ؿ قفار حاضر ا ي ات  ا

 ه اؾ مف عؿ  ر ك إل  ا مشف ا ح  ا
 كمحزك ا أحا   ا

                                                 

 .متو تغضب قليدة التميميالببد الغني  (1)
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 ي   ا في الد  ا كما ك ا رل  كرا إلى مكاله لك ا 
 (1) ك جتر ا  ى ح  ان   غ ي مجد ماض  ا...

 

في ىذه األبيات تجتمع كؿ مككنات اللكرة الكمية أما الحركػة فال،ػييد ينقسػـ فػي ح،ػايا القمػب 
فيلػػبح نسػػرينا كدحنكنػػاال كىمػػا مػػف النباتػػات البريػػة التػػي كجػػدت فػػي فمسػػطيف منػػذ األبػػد كلػػـ تػػ ت بيمػػا 

للة البقا  كالديمكمةال فال،ػييد ال ينتيػي بمكتػو بػؿ بػاؽ فػي نلػكس  فبؿ ألنيما يحمالال،ابرة ابتباطا 
أبنػػا  ،ػػعبو مػػا بقػػكاال كنػػرل الحركػػة أيضػػا فػػي سػػرياف ىػػذا ال،ػػييد لمػػكالهال أمػػا المػػكف فيظيػػر لنػػا فػػي لػػكف 

ييد النسريف األبيض كالدحنكف األحمر فاألبيض يعطيؾ لكف النقا  كاألحمػر لػكف الػدما ال كفػي لػكف ال،ػ
بمو نكرال كتجعؿ مػف كرامػات ال،ػيدا  أف يحكلػكا  نكر فالنكر ي،ع مف جبينو ثـ يسرل إلو مكاله أيضان 

ؿ إلػو لػكف ألضػر زاىػيال لحرا  القمب الجافة الجردا  إلو لضػرا  فمػكف اللػحرا  البنػي الجػاؼ تحػكٌ 
يبكػكف ماضػييـ كيبدك لنا اللكت فػي غنػا  البالبػؿ بلػكتيا السػاحرال ثػـ فػي غنػا  أىػؿ األرض الػذيف 

 أحيانا كأحيانا ألرل يجتركف األسو كلكت االجترار كريو يتناسب مع الحالة النلسية لمحزانو.
كفػػي كلػػؼ لمعاممػػة المتػػدينيف كالعممػػا  فػػي بمػػػد محتػػؿ يكػػره العمػػـ كيحػػاكؿ القضػػا  بمػػػو أم 

 لحكة دينية قد تقمب األمكر بميو يلؼ ال،ابر:
 ذات  ـك هدمكا جدراف ي تي

 العراء كرمك ي تحت
 تحت  هش اليرد كالظممة في فصؿ الشتاء

 ل س شيء ي ف جمدم كص  ع ا رض أك  دؼ ال ماء
 رجفت أعضاء ج مي كا ت ر المكت في لحمي كعظامي

 فت ادكا الكتشافي
 رصدكا كؿ خفا ا حركاتي ياهتماـ

 فحصكا  يضات قميي كدمائي يا تظاـ
 در ك ي كط  ان 
 در ك ي عري ان 
 در ك ي عالم ان 

                                                 

 .46ص مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (1)
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 اركا آلة الت   ب عف أ رار هميكأد
 ف تي الت ر ر مختكما يتكق عي كختمي:

 هك شخص دمكم حركي
 (1)قميِ  خطر في أعماقِ قمب ال ظاـ

 

فالحركػة تبػدك لنػا فػي فعػؿ اليػدـ  اليرسـ لنا ال،ػابر ىنػا لػكرة حركيػة تتكػكف مػف لػكر جزئيػة
 ثػـ فعػؿ اسػتقرار المػكت فػي جسػمو حجارة البيت ثـ الرمي في العػرا ال فارتجػاؼ أبضػا  الجسػـ فتساقط

دارة خلػػة التنقيػػب  كالتنػػادم الػػذم يػػكحي بالتسػػارع كالتعػػدم كالرلػػد لحركػػات جسػػمو كىػػك يعنػػي المراقبػػة كا 
ـ كالتعػػػذيب كقسػػػكة المحتػػػؿ كىػػػي تعطػػػي دالالت الظمػػػ الكميػػػا أفعػػػاؿ تحمػػػؿ معنػػػو الحركػػػة فػػػي طياتيػػػا

لعػػػدا  لإلسػػػالـ كالمسػػػمميف كاتيػػػاـ العربػػػي إف مػػػا يريػػػده ال،ػػػابر ىنػػػا أف يملػػػت إلػػػو حقيقػػػة ا الكجبركتػػػو
 .باإلرىاب كرغبتو في تغيير الحكـ

 :فلكر الدمار التي تظير في أبياتوأما معيف بسيسك فينقؿ لنا لكرتو الكمية القاتمة 
 فػػػػػػي مكػػػػػػاف   هػػػػػػار ف ػػػػػػِ الج ػػػػػػاح
 ك فػػػػػػػكح ال  ػػػػػػػ اف ألهثػػػػػػػِ المػػػػػػػكت
  خػػػػػػػػاؼ ال ػػػػػػػػككف م ػػػػػػػػِ كطفػػػػػػػػؿ
 كككػػػػػػػػب ترصػػػػػػػػد ال ها ػػػػػػػػة ع  ػػػػػػػػاه

 الح ػػػاة  ػػػكل الم ػػػؿلػػػ س ف ػػػِ مػػػف 
 

 

 كت ػػػػػػػػكؽ الزمػػػػػػػػاف ف ػػػػػػػػِ الر ػػػػػػػػاح
 كػػػػػػػػػ فعى قػػػػػػػػػد ألهثتهػػػػػػػػػا الجػػػػػػػػػراح
 عم ػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي ث ايػػػػػػػػػِ ا شػػػػػػػػػياح
 كال شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط  كال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ح
 (2)ضػػػػػػػػػػػػػر را   ػػػػػػػػػػػػػكده مصػػػػػػػػػػػػػياح

 

 

فاللػػكرة لمكػػاف مػػكحش ميجػػكر منسػػي  يرسػػـ لنػػا ال،ػػابر لػػكرة لكنيػػة قاتمػػة األلػػكاف بكمماتػػوال
ذه اللػكرة مػف كممػات ال،ػابر سػكاد الميػؿ كالكككػب كيبػدك لنػا سػكاد ىػ اليحيطو ظالـ الكح،ة كاالنتظػار

 كتسػػػكؽال فلػػػي كمماتػػػو االنييػػػارال لنػػػا الحركػػػة كاللػػػكت ككمػػػا تبػػػد الػػػذم ال يبػػػدك لمعيػػػاف إال فػػػي الميػػػؿال
في ببػث الريػاح فػي ىػذا  كالسككف كالرلد كميا كممات يبدك فييا لنا معنو الحركة فانييار الجناح سببان 

يلػكح رائحتػو كىػي كرائحػة  ماديػان  كيتلػذ النسػياف ىنػا ،ػكالن  بػيف الركػاـال المكاف حتػو تكػاد تسػمع كلكلتيػا
كاتكػ  ال،ػابر فػي كلػلو لمسػككف بمػو ت،ليلػو  ره ال،ابر كػ فعو تحتضػرالالمكت الكريية التي يلكٌ 

فيػػك طلػػؿ مربػػكب مػػف فكػػرة أف األ،ػػباح قػػد الحقتػػوال ىػػذه اللػػكرة الكميػػة قػػد بػػرزت فييػػا معػػالـ اللػػكرة 

                                                 

 .قلة القدس قليدة ببد الغني التمييميال (1)
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كمػا اتكػػ  فييػا ال،ػابر بمػو المػدركات الحسػػية  الكالحركيػة قػد تلػػنف ال،ػابر فػي دمجيػا السػمعية كالمكنيػة
نظرتو المت،ػائمة لممكقػؼ الػذم كالت،ليص كالتجسيـ لتتجمو لنا في لحظة ال،عكر ىذه أفكار ال،ابر ك 

 يعنيو.
 

 

 :المفارقة
 المفارقة في ا دب:

ط القائـ في التلكير البديع القائـ بمو نبرفت الملارقة في األدب العربي القديـ بمليكميا البسي
أمػػػا  كالمقابمػػػة فػػػي لػػػكرتيا المركبػػػةال فكػػػرة التضػػػادال كقػػػد بػػػكلج تحػػػت اسػػػـ الطبػػػاؽ بلػػػكرتو البسػػػيطةال

سػكا  مػف ناحيػة بنائيػا  الملارقة التلكيرية فيي طريقة األدا  اللني ملتملة تماما بف الطباؽ كالمقابمػةال
كػػاف  لػؾ أف الملارقػة التلػػكيرية قائمػة بمػو التنػػاقض بػيف طػرفيفالذ اللنػي أك ناحيػة الكظيلػة اإليحائيػػةال
كالتنػػاقض فػػي الملارقػػة التلػػكيرية فكػػرة تقػػـك بمػػو اسػػتنكار االلػػتالؼ  مػػف الملتػػرض أف يككنػػا متلقػػيفال

كنلػرج مػف ىػذا التعريػؼ إلػو كجػكد فػرؽ مػا  ال(1)كالتلاكت بيف أكضاع كاف مف ، نيا أف تتلؽ كتتماثؿن
حيث لرج ىذا المليػـك مػف بسػاطتو  الـ البديع كبيف مليكـ الملارقة في النقد الحديثبيف المقابمة في بم

بػؿ إنيػػا تسػػتنكر  الفالملارقػػة ال تػدبك فقػػط إليجػاد أكجػػو االلػػتالؼ بػيف طرفييػػا الإلػو مليػػكـ أكثػر تعقيػػدان 
 .كجكد ىذا االلتالؼ حيث يلترض االتلاؽ بيف ىذيف الكجييف

البالغي الذم يككف فيو المعنو الللي في تضاد حػاد مػع  ني،ير مليكـ الملارقة بمو األسمكب
كك،ػؼ  كت مؿ بميؽ لمكلكؿ إلو التعارضال الملارقة إلو كد ذىفال ما تحتاج ككثيران  المعنو الظاىرمال

 دالالت التعػػارض بػػيف المعنػػو الظػػاىر كالمعنػػو الللػػي الغػػائص فػػي أبمػػاؽ الػػنص كفضػػا اتو البعيػػدةال
فيػػي فػػي ال،ػػعر تتجػػاكز  األدب ب،ػػكؿ بػػاـ كال،ػػعر ب،ػػكؿ لػػاصال كمػػا أف لمملارقػػة كظيلػػة ميمػػة فػػي

الػذم قػد ال يػ تي  إلو لمػؽ التػكتر الػداللي فػي القلػيدة ببػر التضػاد فػي األ،ػيا ال اللطنة ك،د االنتباهال
ر لمػػؽ اإلمكانيػػات الباربػػة فػػي تكظيػػؼ بػػبػػؿ ب فقػػط مػػف لػػالؿ الكممػػات المثيػػرة كالمركبػػة فػػي السػػياؽال

 .(2)اليكمية دالؿ اللطاب ال،عرمنملردات المغة العادية ك 
كالسػػػلرية إحػػػدل مقكمػػػات ىػػػذا العمػػػؿ اإلبػػػدابي حيػػػث تك،ػػػؼ بػػػف الجكانػػػب الم لمػػػة ب سػػػمكب 

 .ككمما زادت حدة اللالؼ بيف طرفييا كمما برزت الملارقة ب،كؿ أكثر كضكحان  سالر كمتيكـال
                                                 

 .67ص بمي ب،رم زايدال بف بنا  القليدة العربيةال (1)

 ال قرا ة بدائية في ديكاف )مجركح قكم(ةأسامة ببد العزيز جاب اال جماليات الملارقة النلي (2)
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article13621. 
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السػلرية فػي ك،ػؼ  بػؿ تمجػ  إلػو نكالملارقة في ال،عر ال تقلر نلسيا بنػد مبػدأ التضػاد فقػطال
ما تمج  الملارقة في بحثيا بف طرفي التعارض  ككثيران  حيث يمتزج األلـ بالتسميةال باطف النص اللمليال
 .(1)الطناع الغلمة أك التظاىر بيان إلو في األ،يا  كاألحداث

 

 :أ كاع المفارقة التصك ر ة
 :مفارقة اال تخفاؼ يالذات -3

ذا أثر ايجابي فػي  يمبس فييا لاحب الملارقة قنابان  ةالنىي طريقة في اتلاذ الملارقة التلكيري
 جػادال سػريع التلػديؽال حيث يحمؿ نلسو إلو المسرح في ،لص امر  جاىؿال ىيئة تقمص ،لليتوال

مػا يعطيػو مػف انطبػاع بػف نلسػو يكػكف  مسػتغالن  يعمػؿ بمػو التقميػؿ مػف قػدر نلسػوال ملرط في الحماسال
 .(2)مف كسيمة الملارقةن ان جز 

 ج التي تتجسد فييا ملارقة االستللاؼ بالذات:كمف النماذ
 "الحي بها الذ ف قاتمكا كحرركا "م جد ا    

  ها.. ا مف أعادكا لمدماء لك 
 (3)كلمح اة ثكيها ال ش ب..

 

حيػػػػث أقػػػػاـ ال،ػػػػابر قلػػػػيدتو بمػػػػو الملارقػػػػة  ال(4)قلػػػػيدة برقيػػػػة متػػػػ لرة مػػػػف الكلػػػػد اللمسػػػػطيني
ة لجمع ،مؿ األمة في مكاجيػة العركبة مف استنكار كدبك  التلكيرية بيف ما يجب أف يككف بميو حكاـ

ىػذا  ب المحتؿ كقد تللو ال،ابر تحت قناع طلؿ لغير بما تحممو الطلكلة مف برا ة كسػذاجةاللالغا
حيػث يبػرز لػاحب الملارقػة بثػكب سػاذج جاىػؿ ببػكاطف األمػكر  الالنكع مػف ملارقػة االسػتللاؼ بالػذات

كىي كذلؾ ملارقة سػلرية حيػث يػذـ فييػا لػاحب الملارقػة  زيلوالليك،ؼ لممتمقي لداع الطرؼ اآللر ك 
 الطرؼ اآللر في ثكب مف المدح.

الملارقػػة فػػي األبيػػات التاليػػة تبػػرز بػػيف طػػرفيف كلػػد لػػغير ذا فكػػر ثاقػػب كنظػػرة مت ممػػة للمػػر 
 تتجاكز كبيو اللغير إلو أمكر تناساىا الرجاؿ كىنا تبرز الملارقة:

                                                 

 .جماليات الملارقة النليةال أسامة ببد العزيز جاب ا (1)

 .241ص ال1998 القاىرةال ملرال ال1ط مكتبة مدبكليال الحمد مطرأاإلبداع اللني بند  كماؿ غنيـال بنالر (2)

 .116ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (3)

 .113ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (4)
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 أ ا الكلد الفم ط  ي
 لكلد المطؿ عمى  هكؿ ال ش كالط فأ ا ا

 كال هد ،كدكارها ،خيرت غيارها
 كفي المرآة أضحك ي خ اؿ رجال ا في المهد
 كأيكا ي الدـ المهدكر في غ ر الم اد ف

 تحارب خ م ا في ال  د
 (1) حكي عف فم ط ف ...ت الشامككق

ث يجعػؿ مػف حيػ ص ال،ابر ،للية الكلد اللمسػطيني فيمػبس قنػاع ىػذه ال،للػيةالحيث يتقمٌ 
 نلسو طلال فمسطينيا يطؿ بمو سيكؿ كجبػاؿ فمسػطيف كيجعػؿ مػف ىػذا الطلػؿ اللػغير داريػا ب لبارىػاال

كيبػرز لنػا  الحتو يلاجئنا بما ليذا الطلؿ مف بليرة ثاقبة تجعمو يرل ما ال يراه رجاؿ نامكا بف حمايتيػا
مػة ليـ بلػمة بينمػا بالدىػـ مكبٌ  ملارقة رىيبة كىي أف رجاؿ فمسطيف مبعكثكف ليحاربكا بف بالد ال تمت
فقػػد ألػػبحت فمسػػطيف ليػػـ مجػػرد  باأللػػلاد كفػػي كقػػت راحػػتيـ بػػف القتػػاؿ يتػػذكركف ىػػذا البمػػد المقيػػكرال

 .ذكرل
 

 :مفارقة الت افر الي  ط -3
لػػػػكرتيف متنػػػافرتيف مػػػػف غيػػػػر أك  نكتعتمػػػد بمػػػػو كجػػػكد تجػػػػاكر ،ػػػديد بػػػػيف قػػػػكليف متناقضػػػيفال

 .(2)تعميؽن
لـ ملارقػػػات متنػػافرة يكردىػػػا ال،ػػابر دكف أف يعمػػػؽ بمييػػا فيػػػك يقػػػر تبػػدك فػػػي ىػػذه األبيػػػات معػػا

باللكر كالملارقات دكف أف يككف لػو أم تػدلؿ ،للػي فػي ىػذه الملارقػات كك نمػا يتػرؾ حكميػا بمػو 
 المتمقي:

 في أكج الرؤ ا
 أفعى تتدلى مف أعمى جدراف ال صر

 في أكج الرؤ ا
 طفؿ  تش ؽ مف عطش

 كحم ب  شخب مؿء الصدر
                                                 

 .198ص حمد دحبكرالأحمد دحبكرال ديكاف أ (1)

 .245صحمد مطرال أاع اللني بند غنيـال بنالر اإلبد كماؿ (2)
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 الرؤ ا في أكج
 (1) يع  تجمع تحت الصخر

 

فمػػف المعتػػاد أف تكػػكف األفعػػو فػػي اللرائػػب كاألكػػكاخ كلكنيػػا ىنػػا تكجػػد فػػي القلػػكر كذلػػؾ مػػف 
أف الدسػائس قػد  أك حتػو ىػذه القلػكر قػد كلػمتيا ريػاح اللػراب كالػدمارال وكداللة ذلؾ أن غير المعتادال

تتنػػاقض مػع الطػػرؼ اآللػر مػػف  لػكرة كمػػا كنػرل ىنػػا اللػػمتيـ لميػالؾك ألمػت ب ىػػؿ ىػذا القلػػر حتػو أ
يكاد يت،قؽ مف العطش كىذا يرجعنػا إلػو مػا ذكرنػاه بػف  فبينما الحميب يمل اللدر نرل طلالن  الملارقة

كاللكرة األليػرة لػذلؾ النبػع الػذم يتجمػع تحػت اللػلكر  كجكد حدة في االلتالؼ بيف طرفي الملارقةال
كػػػؿ ىػػػذه  الف يجػػػرل فػػػي جػػػداكؿ فيحيميػػػا لضػػػرا أ مػػػف فتبقػػػو األرض بط،ػػػو بػػػدالن  فػػػال يسػػػتلاد منػػػوال

 .ملارقات متنافرة كمتجاكرة مف النكع البسيط
  كىذه الملارقة مع بساطتيا فرنيا تبيف لنا حقيقة التلاذؿ كاللمت بند ألحاب القرار:

 إف الحجارة ،تفاجئ ي ا رض
 ت اتؿ كا  ظمة
 (2)ي ادقها ممجمة

 

الػػذم يظيػػر فػػي لػػكرة األرض التػػي قامػػت حجارتيػػا فتظيػػر ىػػذه الملارقػػة فػػي التنػػافر البسػػيط 
اللػػػػدأ  بينمػػػػا بنػػػػادؽ األنظمػػػػة العربيػػػػة ممجمػػػػة ال تسػػػػتلدـ قػػػػد بالىػػػػا تقاتػػػػؿ ب يػػػػدم اللػػػػغار كالكبػػػػارال

 ف ،ديدتا القرب كالتنافر.اكاللكرت
ت بػػيف الحككمػػة كالجيػػات ٌيػػفاالتلػػاؽ مب الكفػػي لػػكرة ألػػرل تظيػػر لنػػا العمالػػة العربيػػة ألمريكػػا

 :المعادية
 :محؽم

 يعد أف دكل الرصاص ا مر كي المكشى يالط ء الهاشمي
 ش ع ا مجاهد ريد،إ، في  حف

 (3)كاف محمكال عمى ا هداب
 

                                                 

 .479صأحمد دحبكرال ديكاف أحمد دحبكرال  (1)

 .665ص معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال (2)

 .243صاحمد دحبكرال ديكاف أحمد دحبكرال  (3)
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ال كنػرل كلكػف ملتػكـ بػاللتـ اليا،ػمي ربد بعماف قد كػاف أمريكيػان إالرلاص الذم قتؿ ىذا المجاىد في ف
لم،ػييد يكػكف فػي نعػشال كلكنػو ىنػا  ملارقة ألرل في البيت كىي نكػاف محمػكال بمػو األىػدابنال فالحمػؿ

 حمؿ بمو األىداب كمما يدؿ بمو بظمة ىذا ال،ييدال فمقابؿ القتؿ كالليانة كاف اللدا  كالكال .
 
 

 :المفارقة الدرام ة -1
كتقكـ بمو جيؿ الضحية بػالمكقؼ الػذم ىػي فيػوال كتبػدك  النكتكثر في ،عر المالحـ كالقلص

كتبمػغ أقلػو جمالياتيػا حػيف يتػرؾ  مـ أك كبػي بجيػؿ الضػحيةالبندما ال يككف المتمقي بمو ب أبمغ أثران 
و أقلػػػو درجػػػات ال كيقػػػـك بك،ػػػلو لممتمقػػػي فػػػي نيايػػػة الػػػنص ليبمػػػغ بػػػمػػػف الحقيقػػػة مجيػػػكالن  ال،ػػػابر جػػػز ان 

 .(1)الدى،ة كاالستغرابن
 اليلػػكت فػػي الليػػاؿ -ليزيمػػةسػػببو ا-فػػي ىػػذه الملارقػػة تتحػػكؿ الػػذكريات العزيػػزة لجػػرح غػػائر 

 :ديمة الحبيبة كسيمة ل،نؽ األطلاؿك جحيث يجدؿ العد
  صكت الخ اؿ

 :في أقي ة الهز مة في الجرح،
 جد مة الحي ية ال د مة

 (2)مش  ة ا طفاؿ
 

فالملارقة ىنا تبدك في ىذيف الطرفيف جديمة الحبيبة كم،نقة األطلػاؿ فلػي الكقػت الػذم يلتػرض 
ذكراىا تلػػبح م،ػػنقة للطلػػاؿ الػػذيف لػػـ فيػػو أف تكػػكف ىػػذه الجديمػػة مػػف الػػذكريات الجميمػػة التػػي يعتػػز بػػ

 .يعاقبكا بو بيذا العقاب القاتؿ يرتكبكا جرمان 
 ،ػػابران  كالملارقػػة فػػي ىػػذه األبيػػات تبػػدك لنػػا فػػي التضػػاد مػػا بػػيف نػػـك الطلػػؿ اللػػغير فػػي سػػريره

 :بالرمؿ أك في المست،لو را  محاطان باألماف كبيف نكمو في الع
  ـ  ا كلدم  ـ

 ك س الرمؿ  ر رؾ
  ـ

 ـ في الم تشفى 

                                                 

 .247ص حمد مطرالأبنالر اإلبداع اللني بند  كماؿ غنيـال (1)

 85الحمد دحبكرال ديكاف أحمد دحبكرأ (2)
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 تحر ؾ الج  ة .في الخ دؽ..
 (1)في الممج   ـ

 

كىػذه الملارقػة الدراميػػة تظيػر حجػـ المعانػػاة فػي ذكرىػا لطرفػػي المقابمػة فػي كػػؿ مقطػع فلػي نػػـك 
بػػرز لنػػا ينكمػػو فػػي المست،ػػلو أك فػػي اللنػػدؽ  كفػػي الطلػػؿ فػػي كػػيس الرمػػؿ بػػدؿ السػػرير معانػػاة كت،ػػردال

مػػف األـ تتضػػابؼ  يلػػؿ لمممجػػ  ال أـ لػػو كفػػي اسػػتدبا  الجنيػػة بػػدالن  كفػػي نيايػػة األمػػر حجػػـ الم سػػاةال
 .بركز الملارقة فاألـ ىي الحارس ألكالدىا بادة

كملارقػػة دراميػػة ألػػرل تػػ تي بمػػو ،ػػكؿ حكاريػػة بػػيف القػػدس أبنائيػػا المػػدافعيف بػػف حماىػػا الػػذيف 
 :حرركىا في األزماف السابقة

 مف الهاتؼ
 ؟مف هذا
   مان 

  ا رحاب ال دس
  حف طهر اؾ، ، مان  

 م ذ ا مس
 م ذ ا مس

  عمـ الركماف ،ك حف
 ،ك ؼ
 ك ؼ قتال ا،

 ك عمـ زحف ا الفرس
 ك عمـ كؿ طاغ ة،

 ك ؼ، ك درم،
 أممي ذلؾ الدرس

 ،ي عتفم ط ف التي 
 ي كؽ

                                                 

 .163ص ال1999ال ملرال القاىرةال 1الدار الملرية المبنانية لمطبابة كالن،رال طبسيسك: قلائد ملتارةال معيف  (1)
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  خا ة
 الدكالر

 هي المكطف الذم هـز
 الصم ي  ف
 كالتتار
*** 

 فم ط ف
 فم ط ف

 ك ا لمعار  ا لمعار
 كال  ؿ  داء هادر

 (1) صفع أكجِ الثكار
 

حيػػػث  الفػػػي ىػػػذه الملارقػػػة التراثيػػػة يظيػػػر ال،ػػػابر لػػػكرتيف للمسػػػطيف فػػػي أكج بلػػػر بطكالتيػػػا
حيػث تلمػو بنيػا أبنػا  جمػدتيا  الىزمت التتار كاللػرس كالركمػاف كلػكرتيا فػي بلػكر التلػاذؿ العربػي

ف ال،ػػابر يلتػػتـ ىػػاتيف كلكػػ الفبعػػد أف كانػػت رمػػز لمبطػػكالت كرمػػز لملتكحػػات ألػػبحت رمػػز لالحػػتالؿ
بمػػػو كػػػؿ ىػػػذا التلػػػاذؿ كيجعميػػػا تلػػػلع الثػػػكار حتػػػو تلػػػرجيـ مػػػف رتابػػػة  اللػػػكرتيف بػػػ ف يجعميػػػا تثػػػكر

 التلاذؿ كاللذالف كت،عرىـ بحجـ اللسارة.
 :لارقة ألرل ذات نياية غير م لكفةم

    ها )المغتشؼ( المعامؿ
 ع دم أ ا أ محة ذات دمار شامؿ

 ففتشا  هرم أك جداكلي
*** 

 (2)أ محتي خز تها في عمؽ يحرم الكامؿ
 

                                                 

 .618-617ص ىاركف ىا،ـ ر،يدال ديكاف ىاركف ىا،ـ ر،يدال (1)

 .53ص برا ةال ديكاف ببد الغني التميميال (2)
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الملارقة التلكيرية ىنا ابتمدت بنلر الملاج ة لممتمقي فم،ركع المكت أسمحة الدمار ال،امؿ 
كمػػف يقػػرأ القلػػيدة يعتقػػد أف ال،ػػابر مػػزكد بػػ نكاع  كمنػػت فػػي قلػػائد ال،ػػابر ككمماتػػو ضػػد األبػػدا ال

 .ياية غير متكقعةملتملة مف األسمحة لكف تكلمنا نياية القليدة إلو ن
 

 :مفارقة الحدث -4
 فػي األحػداث يقمػب اللطػػةال لكػف تطػكران  نتقػـك بمػو تغيػر الضػحية فػي ابتمػاده بمػػو المسػتقبؿال

سيمة التي تكلػمو ىي الك  كتككف الكسيمة التي يجنب بيا ،يئاال كيسير في لطكات تبعد بو بف اليدؼال
 .(1)إلو ذلؾ ال،ي ن

فالمتكقع مف المحنػة كاللػمت  الفي المكقؼ كالحدث ىي ملارقة ال(2)قليدة حيف تزىر الحركؼ
 الضعؼ كاللذالف كلمت القبكر:

 مف مح ة ال يكر خارجان 
 كمف صمت ال يكر

  هشت أظفارهـ كجهي
 كفي ج يي عضات الحص ر

 كالجرح الخط ر ...كا  كاء ...رغـ عصؼ الر ح ...مم كا حف ة قمح
 ك طكرا مف رح ؽ الذكر

 ؽف  ت  ظ   ؼ الح ...أتمكها
 أتمكها ف صحك الشرؽ

 (3)أتمكها فتجرم ل  اي ع ط كرم
 

فػاللركج  الكىػي ملاجئػة لػريحة الغيػر مػا ىػك متكقػعلكف الملارقة ىنا جا ت ليلاجئنا ال،ػابر ب
مػػػف  بػػػدالن  القظ فػػػي نلػػػس ال،ػػػابر القػػػكة كاإللػػػرارمػػػف محنػػػة الميػػػؿ كلػػػمت القبػػػكر كنيػػػش الظػػػافر يػػػك 

 االستسالـ كالضعؼ كاليزاؿ.
مت فقػد قػدٌ  الي قلػيدة المتسػاقطكف ممػا فعمتػو األنظمػة فػي ،ػعكبيا مػف م سػيتسلر ال،ابرة ف

ة لمجػػالد ككجػػو الملارقػػة فػػي ىػػذه القلػػيدة أف ال،ػػابرة ت،ػػعرؾ باالستسػػالـ لكػػؿ مػػا ىػػذه ال،ػػعكب ضػػحيٌ 
                                                 

 .248ص كماؿ غنيـال بنالر اإلبداع اللني بند أحمد مطرال (1)

 .5ص إنيا اللحكةال محمكد ملمحال (2)

 .5ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (3)
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يدكر مف المذابح كالتنازؿ كاالستسالـ حتو إذا ما كلمنا إلو لتاـ القليدة كجدنا أف ال،ابرة تنتقؿ بنا 
كلكػف فػي  كس ما ىك متكقػعال فلػي بدايػة القلػيدة كػاف ال،ػعب ىػك الضػحية كالحػاكـ ىػك الجػالدالإلو ب

 اللتاـ ينقمب األمر ليلبح ال،عب ىك الحاكـ كالجالد كمف األبيات الدالة بمو االستسالـ: 
 جم ع ا  حتفي

 ي خب ذل ا
  ر  ِ عمى تخـك مجدكـ

 (1)فا تمتعكا يعر  ا
 :يالتحذ ر مف   ظة الشعكب العري ةع دما تيدأ  أما ما  شعرؾ يا   ب ا مكر

 كحاذركا مف فكرة الضم ر إف ت ممت في لحظة
 مف  كم ا

   كـ  تخ ركف ح  ها
 ظ لكـ هكاءكـ

 كمطة الشفاه إذ ت ط مف كجكهكـ
*** 

 (2)جئ اكـ فحاذركا
 

مجػػرد  كأف ىػػذه التيديػػدات ىػػي الفرنػػؾ ت،ػػعر فػػي بدايػػة األبيػػات أف ىػػذه اليقظػػة لػػف تحػػدث أبػػدان 
فتتػػػرؾ التلػػػاذؿ  الر الضػػػحية مكقليػػػاكأف ىػػػذا الحػػػدث المتكقػػػع حلػػػكلو لػػػف يػػػ تي أبػػػدا حتػػػو تغٌيػػػ الىػػػرا 

 كتمج  إلو العمؿ كالملاج ة تكمف في قكؿ ال،ابرة جئناكـ فحاذركا. الكالتيديد
 مف أجؿ ف جاف شام،

 كدفتر،
 كطكايع

 (3)كمدافع كع كر، لي مف ق ع، اليدٌ 
 

 

                                                 

 .53ص مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (1)

 .54صمريـ العمكرمال إلو غرب القمبال  (2)

 .56ص أحمد دحبكرال ديكاف ىكذاال (3)
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 :معاصر فالمفارقة ذات الطرف ف ال -5
 :ال كليا طريقتافكفادحان  رفيف كاضحان حيث يبرز فييا التناقض بيف الط

: أف يجعؿ ال،ابر في قليدتو الملارقة بػيف اللػكرتيف أك الطػرفيف فػي مقابػؿ بعضػيما ا كلى
 .كؿ بجميع بنالره

: أف يلتػػت بنالػػر كػػؿ طػػرؼ لتقابػػؿ العنالػػر الجزئيػػة بعضػػيا فتلػػبح مجمكبػػة مػػف الثا  ػػة
 .(1)ئية التي تكتمؿ في ذىف المتمقينالجز  الملارقات

فينالؾ التنافر بيف درب  ملارقة تلكيرية بيف طرفيف معالريف متنافريفال ال(2)في قليدة درباف
لتقػػدـ ال،ػػعكب كحضػػارتيا كبػػيف درب التلػػاذؿ  كيجعمػػو سػػابيان  الالحػػؽ الػػذم يسػػيب فػػي كلػػلو ال،ػػابر

 الملارقة ال،ابر: حيث يبدأ الكاليزيمة الراضي ب نلاؼ الحمكؿ الكىمية
 فدريػػػػػػػػي كدريػػػػػػػػؾ ك ػػػػػػػػؼ  مت  ػػػػػػػػا
 ػأ ػػػػا لمػػػػذرل أمضػػػػي كأ ػػػػت إلػػػػى الثػػػػ

 

 
 مػػػػػػػػا ي   ػػػػػػػػا يحػػػػػػػػر يػػػػػػػػ  شػػػػػػػػطآف
 (3)رل هػػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػػتكم ال هجػػػػػػػػػاف؟

 

 فقد كجب أف يككف الدرباف ممتقياف باللعؿ في الجانب اللكاب. كىذه الملارقة تستدبي للت نظر
كاللػػالح اللمسػػطيني  لـ اآلثػػار الييػػكدمالبػػيف الطػػرفيف المعالػػريف كىمػػا بػػا التاليػػة  الملارقػػةفػػي 

يبػػدك لنػػا لػػكرة بػػالـ اآلثػػار الػػذم يحػػاكؿ كػػؿ جيػػده ليبحػػث بػػف خثػػار ردمتيػػا ريػػاح منػػذ خالؼ السػػنيف 
ليثبت ب حقيتو بمو ىذه األرض كأف اللمسطيني ال بػيف لػو كال أثػر كىػك مسػتمر فػي البحػث بمػو مػدل 

للمسػػطيني فػػي حالػػة مػػف الراحػػة كاالسػػترلا  لمقتيػػا السػػنكات ليثبػػت نظريتػػو كبمػػو النقػػيض نجػػد اللػػالح ا
  :فيك يغرس أ،جاره كيغني بف حبو الالثقة بعدـ جدكل محاكالت ذلؾ العالـ

 عالـ اآلثار مشغكؿ يتحم ؿ الحجارة
  ِ  يحث عف ع   ِ في ردـ ا  اط رإ

 لكي  ثيت أ ي:
 :عاير في الدرب ال ع   ف لي
 !ال حرؼ في  فر الحضارة

                                                 

 .249ص كماؿ غنيـال بنالر اإلبداع اللني بند أحمد مطرال (1)

 .54ص محمكد ملمحال إنيا اللحكةال (2)

 .54ص كد ملمحال إنيا اللحكةالمحم (3)
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 جارم، عمى مهمي،كأ ا ازرع أش
 (1)!كعف حيي أغ ي

كال،ؾ الحالؿ بند بالـ اآلثار المستميت في ف تعكساف ،عكريف ملتمليف التكتر تاف متناقضالكرت
 .كالثقة كاليقيف الراسخ بند اللمسطيني ب حقيتو باألرض كاالرتياحمحاكلة اثبات ما ال يمكف اثباتو 

 

 :المفارقة ذات المعط ات التراث ة -6
 .(2)يقـك بمو إبراز التناقض بيف معطيات التراث كبيف األكضاع المعالرةن نتكنيؾ فني

أم أف الملارقة تقػكـ بػيف طػرفيف أحػدىما معالػر كاآللػر تراثػيال سػكا  كػاف ،للػا أك حادثػة 
أك حقبة تاريليةال كفي حلكؿ ىذه الملارقة إبراز االلتالؼ كالتضاد ما بيف الطرفيف مما يكلؿ لنا ما 

 ىذه الملارقة: يريد ال،ابر مف
حيػث اسػتدبو فييػا ال،ػابر ،ػلص المعتلػـ  الكفي قليدة بقايا مداد ملارقة ذات أبعاد تراثيػة

ليبني لكرتو التلارقية بيف زمف األمجػاد كاالنتلػارات كالنلػكة كىػك الطػرؼ التراثػي كبػيف زمػف اللػذالف 
 كالتلاذؿ كىك الطرؼ المعالر:

    هػػػػػػػػػا الم ػػػػػػػػػؿ المز ػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػالمظى
 

 (3)ـ مػػػػف ا مػػػػكاتهػػػػؿ عػػػػاد معتصػػػػ 
 
 

 

مػػػف ذكػػر لمحػػكادث كالبطػػػكالتال ة حيػػػث لػػـ يسػػتدع بنالػػػر الطػػرؼ التراثػػي كالملارقػػة ىنػػا للٌيػػ
  .لككف المتمقي بمو بمـ بو القائد المنتلرال  المعتلـكاكتلو بذكر 

حيػث  الحيث يرجػع ال،ػابر أبػي ذر إلػو بلػرنا ىػذا الة ىنا كميا ملارقة ذات بعد تراثيالقليد
ال كباسػػتلداـ تقانػػة القنػػاع يتمػػبس اثػػي مقابػػؿ الكاقػػع المعالػػر بكالتػػوبػػو فيػػك العنلػػر التر يػػرل مػػا لػػـ يعج

 :ال،ابر ،للية أبي ذر فيقكؿ بمو لسانو
 لمف ثمار هذه ال  كؼ
 قاتمت في اليحار كال فار

 ك اقت الر اح كالرماح لمخم فة ال ع د
 ألؼ مركب كهكدج مف الذهب

 ؟...كصار لمكالة ألؼ
                                                 

 354ال ص1ج المحمكد دركيشال الديكاف (1)

 .253ص كماؿ غنيـال بنالر اإلبداع في ،عر أحمد مطرال (2)

 .89ص سمير بطيةال نزيؼ الذكرياتال (3)
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 ألؼ قصر
 خمر ألؼ يئر

 (1)كألؼ فـ
فقػػػد كجػػػد أبػػػك ذر أف نتيجػػػة جيػػػاده ككلاحػػػو كانػػػت فقػػػط للػػػالح الػػػكالة فػػػي ىػػػذا العلػػػر ككػػػؿ 

نو قعد بف الجياد كالم،اركة كلكنو في النياية كػاف ىػك المسػتليد أحيث كي،ير لمكالي بالقعيد  الالعلكر
اف مػف الملتػرض أف تسػتليد كالملارقة ىنا أنػو كػ فمو اآلالؼ مف الجكارم كالقلكر كالمدبيف كالمنافقيفال
كلكف ىنا حدث  الكما حدث في حركب اللتكحات الاألمة اإلسالمية مف ىذه الحركب فتكبر كيعمك ، نيا
 العكس فبرزت لدينا لكرة مناقضة لعلر أبي ذر.

 استدبو ،للية الرسكؿ في بنا  ملارقة تراثية ألرل: أيضان 
 ال  د ا م ف

 كاف لِ مغارة كخ ط ع كيكت
 ارد ف خ مة ال ككتفمفت المط

 كاف لِ تم مة الي اء مف حم مة
 كقتِ حمى ال تـ كالتشرد المم كت

..  ح ف ألغ ت حم مة .كال ـك
 كماتت ا  رار في التم مة
 عادكا مف الطراد قائم ف:

 (2)كفي غد  مكت ...ل س لِ مغارة
 

ي كفي ،للػية النبػي كطػرؼ تراثػ الكىنا الملارقة تجسدت في ،لص ال،ابر كطرؼ معالر
أمػػا الطػػرؼ المعالػػر فمػػـ تكػػف لػػو حميمػػة ترقيػػو  إال أف السػػيد األمػػيف كجػػد مػػا يضػػمف لػػو البقػػا ال الدينػػي

 .كليس لو غار يحتمي بو فكاف مليره بال ريب المكت الحقان 

                                                 

 .261ص معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال (1)

 .121ص أحمد دحبكرال ديكاف أحمد دحبكرال (2)



  186 

 مفارقة ال خر ة: -7
 .(1)أك نينئو مقابؿ أذل تسببو لنان ننمط كالمي يككف المذمكـ فيو ممدكحان 

حػػد أف نيػػركف أحػػرؽ ىػػك مػػف أال يللػػو بمػػو فػػ الالمعنػػو الظػػاىرلػػكد غيػػر حيػػث المعنػػو المق
 النلػو ال،ػابر ىػركب الرفػاؽ مػف الحػربك  البر ىنػا جعمػو ىػك الػذم أطلػ  لييبيػاكلكف ال،ػا الأحرؽ ركما

كالسلرية البالغة بندما يجعؿ ال،ابر لكت المغنية فيركز ىك الذم يكقظ العزائـ كيجعؿ الػدما  تغمػي 
 :لمتعب لمجراح كميدئان  يجعمو بمسمان في العركؽ ثـ 

 فمػػػػػف الػػػػػذم أطفػػػػػ  المه ػػػػػب كمػػػػػف
 مػػػػػف قػػػػػاؿ قػػػػػد هػػػػػرب الرفػػػػػاؽ كقػػػػػد
 ف ػػػػػػركز هػػػػػػاتي الصػػػػػػكت إف دمػػػػػػي
 م ػػػػػػػي جي  ػػػػػػػي هدهػػػػػػػدم تعيػػػػػػػػي

 

 

 كا ػػػػػػػػى الجػػػػػػػػرح  ػػػػػػػػكاؾ   ػػػػػػػػركف
 ضػػػػػػػػػػػػػجت يفت تهػػػػػػػػػػػػػا الم ػػػػػػػػػػػػػاد ف
 تغمػػػػػػػػػػػػػػػي يكقدتػػػػػػػػػػػػػػػِ الشػػػػػػػػػػػػػػػرا  ف
 (2)تخضػػػػػػر فػػػػػػي تعيػػػػػػي الر ػػػػػػاح ف

 

 

 

 :المفارقة المفظ ة -8
نالطلػػػؿ  :تنػػػافريف ال بالقػػػة تجمػػػع بينيمػػػا مثػػػؿمػػػع بػػػيف ،ػػػيئيف منلػػػكرة بالغيػػػة تقػػػـك بمػػػو الج

و بنػػد الػػبعض أك مػػزج المتناقضػػات كتسػػم الكتتمثػػؿ فػػي الثنائيػػة المتضػػادة نالالضػػحؾ البػػاكي العجػػكزال
حيػػث تتجػػاكز الداللػػة المعجميػػة لمكممػػة إلػػو حقػػكؿ دالليػػة ألػػرل قػػد تلػػاجك المتمقػػي  الاالسػػتعادة التنافريػػة

 .(3)لي لؼ بيف المعنييف المتناقضيفن المعنو المقلكدالكتثير ليالو لمبحث بف 
فقػد بعػث  الكىنا أيضا نجد الملارقة الملظية التي جا  بيا ال،ابر ليمغػي اللػكارؽ بػيف االبػف أمػو

 : كغير كالـ ال: مكتكبان الملارقة في كممتيف ىمامف غير كالـ كقد فيمتو كتبدك لنا  ليا لطابان 
 طرزت  مي مكتكيا مف غ ر ك ـ

 ؟مف  عرؼ م كـ أمي
 (4)فت ايؽ في خمدم حجؿ كحماـ ضحكت  كمان 

 كمف المعركؼ أف المكتكب ال يلير بغير كالـال كلكف ال،عر أراد دمج نلسيف في نلس كاحدة.

                                                 

 .29األردفال ص ال بمافال1دار ال،ركؽال ط الاألدبك لارقة لالد سميمافال الم (1)

 .18صمحمكد ملمحال إنيا اللحكةال  (2)

 :سرح ال،عرمال جامعة البنات الرياضنكاؿ السكيمـال الملارقة في الم (3)
 http://www.azaheer.org/vb/archive/index.php/t-24442.html. 

 .274ص أحمد دحبكرال ديكاف أحمد دحبكرال (4)
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فلػػي ىػػذه الملارقػػة الملظيػػة يرجػػع ال،ػػابر  الة بػػيف الطلػػؿ كال،ػػيبات ثنائيػػة ضػػديٌ فػػي ىػػذه األبيػػ
كال األطلػػاؿ لذنبػػو فال،ػػيب لػػيس مػػف لػػلات األطلػػاؿ  و بػػذران بعمػػره إلػػو سػػف الطلكلػػة لكػػي يجعػػؿ لنلسػػ

 :ف تغلر ذنكب األطلاؿكلك اليتعاطكف اللمكر
 جرحتؾ فا تفز الجرح في يد ي

 تصد ي الجدراف ،كرحت
 ف  تعتب

 لغمطة طفمؾ ا ش ب
 (1)؟كهؿ عتب عمى  كراف

 الثنيف.فاقتراف الطلكلة بال،يب يككف لنا ملارقة ،ديدة التنافر فال رابط بيف ا
كلػكرة الغػدر التػي تسػيطر  اللملارقة بيف لكرة العدؿ الملقكدةأقاـ ال،ابر بنا  قليدتو بمو ا

يػر كيلػبح الط الكالنلػكة بػاران  الفالغرقػد يلػبح زيتكنػان  الإلػو أضػدادىابمو العلر حتو انقمبت الملاىيـ 
تضػػادة المتنػػاثرة ت المفالقلػػيدة مجمكبػػة مػػف الثنائيػػا كالعمػػـ جيػػؿال الكالجيػػؿ بمػػـ الكالظػػالـ نػػكر الرجسػػان 

 :بمو طكؿ القليدة
 قاؿ لي صد  ي  كما في ا فعاؿ
 قاؿ لي كهك تائِ الفكر ميدد
 هؿ أصاب ال اس م خ
 فطغى اليغي كعريد

*** 
 قمت مه   ا صد  ي
 ح  ما العزة تف د
 تصيح ال خكة عارا

  معف الم تكؿ كال اتؿ  عذر
 ك ككف الطهر رج ان 
 ك ككف الرجس اطهر

*** 

                                                 

 .182ص دحبكرال ديكاف أحمد دحبكرال احمد (1)
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 ليغي عدالن ك ككف ا
 (1)ك كف الذؿ عزا

تلكر مدل الذل  لقد مزج ال،ابر بيف المتناقضات ليلرج بيف المتناقضات ليلرج بنا إلو دالالتال
إنيا ملارقات مممكسة تعكس الكاقع المكجعال الملارقة بيف الذؿ كالعزال  الحالؿ نتيجة التلاذؿ كاليكافال

 كالبغي كالذؿ.كالطير كالرجسال 
 

 الي اء الف ي:
كالبنيػػة بكسػػر  كبنػػاه بنيػػة كبنايػػة كالبنػػا  المبنػػو كالجمػػع أبنيػػةال نقػػيض اليػػدـالبنيػػة لغػػة: البنػػيال ال

 كبنيػػة الكػػالـ: البػػا  كضػػميا مػػا بنيتػػو كىػػك البنػػو بكسػػر البػػا  كضػػميا كالبنيػػة الييئػػة التػػي بنػػي بمييػػاال
 .(2)لياغتو ككضع أللاظو كرلؼ بباراتو

نتضػامف  :كىػك م التػاره ال،ػابر لعػرض مكضػكبوالىػك األسػمكب الػذ فػي األدب: كالبنا  اللنػي
 القلػػيدة تبعػػان  يتنػػكع بنػػا ك  ال(3)جميػػع بنالػػر الػػنص إلقامػػة ت،ػػكيؿ جمػػالي يحمػػؿ ر يػػة جماليػػة معينػػةن

 فمنو البنا  الدرامي كالمكلبي كالتكقيعي كالدائرم. لممكضكع كاللكرةال
 

 أق اـ الي اء الف ي:
 :الي اء الدائرم: أكالن 

دائرم: نابتدا  القليدة بمكقؼ معيف أك لحظة نلسية ثـ العكدة مرة ألػرل إلػو كيقلد بالبنا  ال
ال كيكػػكف ذلػػؾ اللػػتـ إمػػا بػػف تكػػرار األبيػػات التػػي بػػدأ بيػػاال أك مضػػمكف (4)كقػػؼ ليلػػتـ بػػو قلػػيدتونمال

 اللكرة.
كىػػػك بمػػػو ،ػػػكميفال نكيحمػػػؿ ىػػػذاف النكبػػػاف سػػػمة القلػػػيدة الغنائيػػػة القلػػػيرة فػػػي تعبيرىػػػا بػػػف 

بف تلكيرىما لممعمارية الغنائيػة المعالػرة التػي تتحقػؽ فػي  فضالن  اتية كالكجدانية بامةن الللائص الذ

                                                 

 .76ص برا ةالديكاف ببد الغني التميميال  (1)

 .لساف العربال مادة بنو (2)

 :فايز حدادال مليـك النص كالبنا  اللني في الت،كيؿ ال،عرم اإلبدابيال ت،ريف (3)
 onlineالwww.tishreen.news.sy. 

 .164صلحديثال ب،رل مكسو لالحال اللكرة ال،عرية في النقد العربي ا (4)
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تجسيـ مكقؼ باطلي ملرد يتحرؾ أك يتطكر فػي اتجػاه كاحػد م،ػحكف بتػكتر نلسػي بػاؿو يتلػابد نحػك 
 .(1)نف،يئان  الكضكح كالك،ؼ العاطلي ،يئان 

 أ كاع الي اء الدائرم:
 :الي اء الدائرم المغمؽ

يك،ؼ لنا بف بنائيا اللارجي  بنائي محكـ يجعؿ القليدة ك نيا دائرة تنتيي حيث تبدأال نإطاره 
كتكلػػد  ي كػػده تجػػاكب ىػػذه األجػػزا ال الحيػػان  بضػػكيان  كتػػرابط جزئياتيػػا دالػػؿ ىػػذا اإلطػػار ترابطػػان  الممػػتحـال

 .(2)اس بعضيا بمو بعض في ترادؼ كا،ؼنكانعك بعضيا مف بعضال
لمبنا  الدائرم المغمػؽ فال،ػابر يػدكر مػع القلػيدة فػي مقاطعيػا نمكذج  نأقكليا لريحةنقليدة 
بعبػػارة أقكليػػا لػػريحة التػػي تحمػػؿ دالالت الغضػػب النلسػػي فمػػف بدايػػة  كثالثػػيف مقطعػػان  ةالتػػي تبمػػغ سػػت

تعكػػس ىػػذه القلػػيدة التجربػػة ال،ػػعكرية كالػػدالالت النلسػػية  القلػػيدة حتػػو يغمقيػػا ال،ػػابر بيػػذه العبػػارةال
ابر يبدأ بيا ال،ابر قليدتو ثـ يعكد لي كد بمو اللكرة كدالالتيا المكحية كلدؽ التي تمثؿ مكقؼ ال،

 :كر الذم يحسو ال،ابر تجاه المكقؼال،ع
 أقكلها صر حةن ال تعرؼ الحدكٍد كحٌرةن ال ت لؼ ال  كدٍ 

 أقكلها جر ئةن ير ئةى الصدكر كالكركدٍ 

 أقكلها كأ تـ ككؿ أهؿ ا رض كال ما شهكدٍ 

 ممٌرة ا لؼً أقكلها صر حة ل

 إلى متى  ظؿ طعمةن لع دة الخكؼً 

 إلى متى  ظؿ أمة أمٌ ة؟

 أٌم ة الع كؿ ال أمٌ ة الحرؼً 

 أقكلها صر حةن 

 مف هذه الجز رة العز زة الي كد

 مف هذه الجز رة التي أفاؽ في كجكدها الكجكد

 كهذه الجز رة التي تطٌهرت ذرٌاتها مف د س ال هكد

                                                 

 .164صب،رل مكسو لالحال اللكرة ال،عرية في النقد العربي الحديثال  (1)

ال بيػركتال 3المعنكيػةال دار اللكػر العربػيال طبز الديف إسػمابيؿال ال،ػعر العربػي المعالػر قضػاياه كظػكاىره اللنيػة ك  (2)
 .كما بعدىا 252صلبنافال 
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  ؽ  متطي الخ كؿمف هاه ا مف  احة الي ت العت
 (1)كال اهرات الي د

 

في  نكع مف البنا ال أك قد يظؿ ال،ابر مسترسالن كىك نظاـ المقاطع ال،ابر كيمكف أف يستلدـ 
قليدتو إلو أف ينيييػا كمػا بػدأىا بػنلس المكقػؼ ال،ػعكرمال كلكػف ال،ػابر اسػتلدـ نظػاـ المقػاطع حتػو 

ىنػػا لػػيس لتكػػرار للظػػي أك مكسػػيقي؛ بػػؿ ىػػي  كلػػؿ بنػػا فػػي لتػػاـ القلػػيدة إلػػو مػػا ابتػػدأ بػػوال كالعػػكدة
ال لقػػد تكلػػدت المقػػاطع بعضػػيا مػػف بعػػضال كقػػد ك،ػػؼ ترادفيػػا لالنتيػػا  بػػنلس المكقػػؼ ال،ػػعكرم كك،ػػلو

 :الدالالت النلسية الم،تركة بيف جميع مقاطع القليدة
 كمف ه ا أعم ها صر حة

 ف  لدكلة أ  رة المعاير

  ج  ة ا ٍق ـ كالم اير

مائركال لدكلة تيراق  ب ا فكار في الضَّ

 كتيعمف الحرب عمى المشاعر

*** 

 أقكلها صر حة:

 (2)إف لد  ا كثرة مف هذه ال ماذج؟
 

ر فػػي كػػؿ القلػػيدةال تكػػرٌ  كاحػػدان  نلسػػيان  نػػرل أف كػػؿ ىػػذه اللػػكر التقػػت كتلابمػػت كأبطػػت تػػ ثيران 
ائر الحيػةال كيعمػف كىك رفض سياسة تكميـ األفكاه كرفض سياسة إغالؽ المعابر كمحاربة الكممة كالضػم

ـ األفػكاهال كتقتػؿ الحريػات كالكممػة ال،ابر في نياية القليدة أف ىناؾ الكثير مف ىذه النمػاذج التػي تكٌمػ
 الحية اللادقة.
حيػث تنتيػي بنػده التجربػة  الألحمد دحبكر ببارة بف بنا  دائػرم مغمػؽ نأجراس الميالدنقليدة 

ال فيػك مقاتػؿ بف مقاتؿ لو للات يلبرنا بيا ال،ابرال،عكرية كما بدأت ف جراس الميالد تلبر ال،ابر 
كتظيػر فػي معركؼه حتو لملغارال في يديو الحـز كالحسـال تكبر معو اآلفاؽ كتتسػع كتلضػر الحقػكؿال 

 :كجيو دالالت الرضا أك الغضب

                                                 

 .ببد الغني التميميال قليدة أقكليا لريحة (1)

 .الغني التميميال قليدة أقكليا لريحة ببد (2)
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 تخير ي ا جراس هذا الم ؿ،
 عف م اتؿ  عرفِ الصغار،

 في  د ِ م ماراف،
 تكير الح كؿ حكلِ،

 :ككجهِ م ارة
 تضيء مرة،
 (1)ال كمرة ت كؿ:

 

إذف ىػػذا المناضػػؿ ىػػك رمػػز لمنمػػا  كرمػػز لمنػػكر ك نػػو ىػػك مػػف يػػدؽ أجػػراس المػػيالد التػػي تػػكحي 
حاف بكالدة بيد جديدال كتستمر القليدة في الدكراف فتلبرنا األجراس مرة ألرل ب ف حزمة مف الر كس 

 الللات األسطكرية: مقطافيا بمو يد ىذا المناضؿ ذ
  جراس أف حزمة مف الرؤكس أ  عت،تخير ي ا

 كاف قاطفا   تي عمى ه ئة شعب،
 كفي  د ِ غاية مف ا  ادم،

 كلع   ِ ع كف مئة، كفي خطاه كطف،
 كفي غضكف حز ِ كطف، ثـ تخيره ا جراس ي ف  اعتِ قد حا ت

 كاف   دا  غادر الصم ب،
 (2)لمد  ة حتفي ييعثِ الرجاؿ كالطر ؽ، تيكي فرحا مد  ة، كتكت ي يث رها ا

كيغمؽ ال،ابر دائرتو بكضع نياية ليػذه التجربػة فلجػراس تلبػره بػاف ألتػو الحزينػة تكالػؿ حياتيػا بعػد 
 :حياتيا الكريمة الجديدة بدأتتلتح ليا الجسكر المغمؽ كتفيك كاف اللدا  لال بميو الحدادمدة 

 تخير ي ا جراس أف أختي الحز  ة
 اهتخرج مف حدادها كتتيع الشارم عمى الم 

 فتفتح الج كر صدرها لها،
 (3)كتيدأ الح اة

                                                 

 .269ص الديكاف أحمد دحبكرأحمد دحبكرال  (1)

 .269ص الديكاف أحمد دحبكرأحمد دحبكرال  (2)

 .274ص الديكاف أحمد دحبكرأحمد دحبكرال  (3)
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 :الي اء الدائرم المفتكح
و ال،ػػعكرية فال،ػػابر ال يػػتـ دكرتػػ نيتلػػؽ ىػػذا ال،ػػكؿ مػػع سػػابقو كلكنػػو يلتمػػؼ معػػو فػػي النيايػػةال

إنيا نياية ملتكحة كسر جماؿ  الة غير نيائيةيإنما ينتيي في القليدة إلو نيا الحتو يعكد إلو حيث بدأ
فمػػيس فػػي كسػػع اإلنسػػاف أف يقتطػػع مػػف  الإحسػػاس ال،ػػابر بػػال نيائيػػة التجربػػةملتػػكح ىػػك ىػػذا اإلطػػار ال
المجيكؿ يغرم باستك،ػاؼ  كتك،ؼ لو للة التلرد كاالستقالؿ بف بقية أجزا  ىذا الكجكدال كجكده جز ان 

 .(1)كىكذان الما كرا ه
لػي تسػيطر بمػو فتجربػة المجػك  كالن يبدأ ال،ابر قليدتو بتسا ؿ يعكس فيػو تجربتػو ال،ػعكريةال
كمف ىنا نػرل أف القلػيدة تػدكر فػي  أحاسيسو كحمـ الرجكع كالتجكؿ في أرجا  بمده ىك المسيطر بميوال

حيػػػث  الفمػػػؾ ىػػػذه الم،ػػػابر مػػػف بػػػدايتيا إلػػػو نيايتيػػػا كنػػػرل أف الجممػػػة ال،ػػػعرية )التسػػػا ؿ( تتكػػػرر معنػػػا
الكلػػػكؿ إلػػػو الػػػديار يتسػػػا ؿ ال،ػػػابر بػػػف البػػػاب كالػػػدرب الػػػذم يسػػػمكو ال،ػػػابر حتػػػو يحقػػػؽ منػػػاه فػػػي 

كلكػػػف ال،ػػػابر يتػػػرؾ النيايػػػة ملتكحػػػة غيػػػر مغمقػػػة لتعطينػػػا ىػػػذا النمػػػكذج مػػػف البنػػػا  الػػػدائرم  كسػػػاكنيياال
 الملتكح:

 مف أم ياب  كؼ  دخؿ يعد أكجاع الغ اب
 ياب إلى أغمى ا حية ل س  شيِ أم ياب
 (2)تصحك عمى أعتايِ ذكرل  ؤرقها العذاب

 

 :القليدة تعيد نلسيا مرة بعد مرة ة حتو نراىا في كؿكتسيطر بمو ال،ابر فكرة العكد
 مف أم ياب  كؼ  صعد كي تعا   ا طك  ن 

 جم  ن  كي ت ثر ي مات لألحياب إكم  ن 
 (3)كلكي    ؿ حد ثؾ الغالي يصدرم  م ي  ن 

 

                                                 

 .259سمابيؿال ال،عر العربي المعالرال صبز الديف إ (1)

 .59سمير بطيةال نزيؼ الذكرياتال ص (2)

 .59نزيؼ الذكرياتال صسمير بطيةال  (3)
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كالميػؿ مسػيطر بمػو النلػكس حتػو  كلكف العكدة دربيا مغمؽ كالحنيف ال يغادر النلس المت،كقةال
 :كت قد سبؽ الم،تاؽ إلو األحبةكالم أظممت

 في أم درب  مضى كالح  ف ي  د ار
 في أم ل ؿ  كؼ  يحث عف أغار د ال هار
 كالي ف  غتاؿ ا حية أ ف حؿ كأ ف  ار

 لـ  يؽ مف ياب لكصمؾ غ ر أيكاب الج اف
 ف ها رضا المكلى الرح ـ كما يها ز ؼ الهكاف

 (1)ف ها  ع ـ دائـ صحب كزكجات ح اف
 

عة غيػر متناىيػةال امتدت اللكر ال،عرية في ىذا ال،كؿ البنائي كترادفػتال فيػي لػكر مكٌسػ لقد
راده ال فمػػا أكجيػػة ال،ػػعكر النلسػػي لػػدل المتمقػػيما ،ػػعكريةال كببػػرت بػػف ،ػػذرات محػػددة فتحػػت لنػػا خفاقػػ

مػا ال،ابر أف النياية الحتمية كىي المكت قد حلمت لمغائب الذم لـ يعد لمديارال كالبديؿ بػف العػكدة ك
 .يقكؿ ال،ابر ىك الجناف كرضا المكلو

كمػػػف نمػػػاذج البنػػػا  الملتػػػكح قلػػػيدة طكيمػػػة لم،ػػػابر ببػػػد الغنػػػو التميمػػػيال يسػػػ ؿ فييػػػا لػػػديؽ 
كطغو البغي كالظمـ كلـ يعد ىناؾ أحرار يتمػردكف بمػو  ال،ابر بما ألاب الناس ف لبحكا بال كرامة

 :ال ينتيي كتبدأ القليدة كرانان فيرد بميو بقليدة تدكر حكؿ أسباب ىذا السمكؾ د الالظمـ
 -ت هد-قاؿ لي  كما صد  ي في ا فعاؿ ك

 دقاؿ لي كهك حز ف تائِ الفكر ميدٌ 
 هؿ أصاب ال اس م خ
 فطغى اليغي كعريد
 لـ  عد في ال اس حر

 (2)أك عز ز  تمرد
 

                                                 

 .54ص ال نزيؼ الذكرياتالةسمير بطي (1)

 .75ببد الغني التميميال ديكاف برا ةال ص (2)
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كينتقػػػؿ ال،ػػػابر إلػػػو أسػػػباب ىػػػذا اليػػػكاف فػػػالعزة الملقػػػكدة تجعػػػؿ الػػػكطف يسػػػقط فػػػي إطػػػار الػػػذؿ 
ال فيجعؿ فقداف العزة ىػي الػرابط ال،ػعكرم بػيف المقػاطعال لكممة كتنقمب األمكر بمو ألحابيالر اكتحك 

 :كىي أسباب التلاذؿ كاليكافال حيث تدكر ىذه الجممة ال،عكرية في كؿ مقاطع القليدة
  ا صد  ي مه ن  :قمت

 ح  ما العزة تف د
 ت ذؼ ا كطاف في ال جف كتجمد
 (1)كعمى أفكاهها تي ى حصكف كتش د

 

ألف ،ػػعكره يتمركػػز  الكيعػػكد ال،ػػابر مػػرة ألػػرل فيبػػدأ أيضػػا بالجممػػة التػػي اسػػتيؿ فييػػا القلػػيدة
ذا مػػا فػػرط فػػي  حػػكؿ ىػػذا السػػبب كيسػػيطر بمػػو كجدانػػو كتلكيػػره فػػالعزة ىػػي أغمػػو مػػا يمتمكػػو اإلنسػػاف كا 

 بزتو ككرامتو فرط فيما دكنيا:
  ا صد  ي ح  ما العزة تف د

 ت تهكدتصيح ال خكة عارا كال رارا
  ا صد  ي ح ف  غدر

 (2) معف الم تكؿ كال اتؿ  عذر
 

و ال،ػعكرم كلو حسٌ كينتقؿ ،عكر ال،ابر إلو الغدر كسبب خلر مف أسباب اإلذالؿ كيتمركز ح
 :حتو خلر القليدة

  ا صد  ي ح ف  غدر
 ترجع الد  ا ل ا كف ال ي مة

 (3)ككتاب اهلل  هجر
 

ي نياية ملتكحػة ألف أسػباب الػذؿ كاليػكاف لػـ تنتػو كيستمر ال،ابر إلو خلر القليدة حتو ينتي
لقليدةال افي كؿ مقاطع القليدة مكجو إلو اللديؽال كاللكر مكسعة غير متناىية في  كاللطابال بعد

ف كانت اللكر تتغير مف مقطع آللر فرن  .عكر الكاحد في كؿ القليدة،يا لـ تتلؿ بف المتجددة كا 

                                                 

 .75ببد الغني التميميال ديكاف برا ةال ص (1)

 .76ببد الغني التميميال ديكاف برا ةال ص (2)

 .77ص ببد الغني التميميال ديكاف برا ةال (3)
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 :الي اء الحمزك ي: ثا  ان 
أك مجمكبػة مػف الم،ػابر الجزئيػة  دان مكٌحػ كؿ يظػؿ الييكػؿ البنػائي لمقلػيدة ،ػعكران نفي ىذا ال،ػ

كلكػػػف  بعػػػد خلػػػرال إنػػػو يمثػػػؿ كحػػػدة ،ػػػعكرية تتك،ػػػؼ أبعادىػػػا فػػػي القلػػػيدة بعػػػدان  المتجانسػػػة كالمتكاممػػػةال
الطريقػػة التػػي تتك،ػػؼ بيػػا ىػػذه األبعػػاد تلتمػػؼ بػػف تمػػؾ التػػي تتمثػػؿ فػػي ال،ػػكؿ البنػػائي األكؿ الػػدائرم 

ـ بعضػػيا إلػػو يسػػمٌ  فميسػػت ىػػذه األبعػػاد ىنػػا مراحػػؿ تك،ػػؼ ألبعػػاد التجربػػة أك الر يػػة ال،ػػعكريةال مػػؽالالمغ
 .(1)نؽ منيا لو كجيوككؿ أف الؽ ،عكرية ليذه التجربة أك الر يةإنما ىي مجرد خفا بعضال

بمػػو الػػدكاـ لكػػؿ انطالقػػة إلػػو خفػػاؽ ىػػذه  نفػػي ىػػذا ال،ػػكؿ تكػػكف الر يػػة ال،ػػعكرية األكلػػو مركػػزان 
ف دفقػات القلػيدة تبػدأ مػف فكؿ دفقة م كمف ىنا تتحدد الطبيعة الحمزكنية لمعمارية ىذا ال،كؿال  يةالالر 

كيػػدكر ال،ػػابر فييػػا دكرة كاممػػة يسػػتكبب مػػف لالليػػا األفػػؽ ال،ػػعكرم الػػذم  األكلػػوال نطالقػػةاالنقطػػة 
ف لػػنعت دائػػرة ،ػػعكرية كاممػػة فرنيػػا تظػػؿ مػػع ذلػػؾ غيػػر م يتػػرا ل لػػوال غمقػػة بمػػو كلكػػف ىػػذه الػػدكرة كا 

 نقطػة االنطػالؽ األكلػوال إذ ما تكاد دائرة تنتيي حتو يعكد ال،ابر مػرة ألػرل إلػو نقطػة البدايػةال ذاتياال
كبنية القليدة بمو ىذا النحك ت،بو السمؾ الحمزكنػي الػذم  كىكذاال ثـ يعكد فيدكر دكرة ألرل ثـ ألرلال

ربط بينيػا يػ كلكنيا في الحقيقػة مترابطػةال يبدك لنا مف النظرة األفقية إليو مجمكبة مف الحمقات المستقمةال
 .(2)المكقؼ ال،عكرم األكؿن

مجمكبة نالب،ارةن نجد تطبيقا ليذا النكع مف البنا ؛ حيث تتككف القليدة مف فلي قليده ملمح 
نػا بػػف دفقػػة لف تكػكف لنػػا قلػيدة متكاممػػة المعػػالـال بػؿ كػػؿ مقطػع يك،ػػؼ أمػف المقػػاطعال ليسػت ميمتيػػا 

دأ قلػيدتو فال،ػابر يبػ الد فػي كػؿ القلػيدة بكجػكب الكلػاح كالنضػاؿل،ػعكر يتكٌحػف ا،عكرية لالةال لكػ
 :يقكؿ ال كىي نقطة االنطالؽ األكلو لمقليدةالبدبكة إلو الجياد

 لـ  يؽ غ ر رصاصت ف
 كتيزغ الشمس التي رحمت

 كتكتمؿ ال ص دة
 (3)ثـ  شتعؿ الحكار

                                                 

 .264ص معالرالبز الديف إسمابيؿال ال،عر العربي ال (1)

 .261سمابيؿال ال،عر العربي المعالرال صإبز الديف  (2)

 .59محمكد ملمحال إنيا اللحكةال ص (3)
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فينا يبدأ المكـ  النلس الدفقة ال،عكرية األكلوثـ ينتقؿ ال،ابر إلو المقطع الثاني مف القليدة كنجد فيو 
 لمف ارتضكا الذؿ كالعار كالنـك في حيف أنو لـ يبؽ سكل رلالتيف لتسقط اللكذ الالمعة كتعكد

 :مكاكيؿ النلر كينتيي بيد الجلاؼ
    ها المت اثركف عمى رماؿ الكهـ

 ي   ار  ا حطيان 
 ك ا مكتى ي  حفر أف  كا

*** 
 ف كجثت فلـ تيؽ غ ر رصاصت 

 كت  ط الخكذ التي لمعت يم ؿ العار
 ي ع  كـت يثؽ المكاك ؿ التي ا طف ت 
 (1)كترتشفكف شهد ال صر

 

 كيت،ػػبثكفىػػي فئػػة المستضػػعلكف الػػذيف يعػػانكف الجػػكع  اللئػػة ألػػرل مػػف الب،ػػرل كينتقػػؿ اللطػػاب
 :ال ليلبرىـ ب ف زمف القطاؼ قد حافال كأنيـ سيجنكف ثمار لبرىـباللبر

 عفكف   ها الم تض
  ا مف  ؤرقهـ زماف الجكع كا شياه

  فترشكف شكؾ الصير
*** 

 فت هيكا لممك ـ اآلتي
 (2)ف د الح ال طاؼ

 

ف بػػائعي األكطػػافال ىػػذه الطبقػػة مػػف الحكػػاـ كالساسػػة كيكالمتػػ مر ف يكسػػكينتيػػي ال،ػػابر بالمتمر 
ف أك  الغيـ بسػقكط األقنعػةليـ كال قرار فيػبم ةبيـ المحافؿ الدكلية بدكف أم قيمكلناع القرار التي تمتمك 

 القلاص العادؿ ىكجكـ الرلاص كالقليدة المميئة بعبؽ الذكرل كالسيؼ الذم ال يسامح:
    ها المتمرك كف كأ ها كالمت مرككف

 كأ ها الكتؿ الذ ف ي  م مح
                                                 

 .59محمكد ملمحال إنيا اللحكةال ص (1)

 .64محمكد ملمحال إنيا اللحكةال ص (2)
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    ها العرب الفضائح
*** 

 ال تح يكا التار خ مزيمة عم ها ت فشكف الر ش
*** 

   طت جم ع ا ق عة
 ل ال صاصكجر 

 حكـ   طره الرصاص
 (1)ك  ؼ ال   امح ...كقص دة ثممت يها الذكرل

 

د كامؿال غير مغمؽ بمو ذاتوال فالقليدة في كؿ مقاطعياال كانت تتحرؾ في إطار ،عكرم مكحٌ 
 ر في كؿ مقطع مف مقاطع القليدة.بؿ يتكرٌ 

 

 :ي اء التكق عيال: ثالثان 
التكقيعي بلػكرة كاحػدة مركػزة تتميػز بتكثيليػا كتقػديـ  نيتـ بنا  اللكرة الكمية لمقليدة في البنا 

كاسػػتلداـ كممػػة التػػكقيعي ىنػػا ل،ػػبو القلػػيدة نتيجػػة قلػػرىا  الرة أك االنطبػػاع بالتلػػار فنػػي ،ػػديداللكػػ
كاكتنازىا العاطلي كالمعنكم بما برؼ في أدبنا العربي ب دب التكقيعات الذم يتمثؿ فػي لػياغة الحكػاـ 

 .(2)ة ،ديدة االلتلار كمكتنزة المعنو في ذات الكقتنخرا ىـ كتكجيياتيـ في لكر 
كالقلػػيدة التكقيعيػػة التػػي جػػا ت فػػي كقػػت متػػ ـز يعي،ػػو ال،ػػابر البػػد أف تحقػػؽ مػػا جػػا ت مػػف 

تعبير بف معنو نلسي كباطلي يعي،و ال،ػابر  ألنيا ألالن  قلرىا بالمعنو المراد منياال أجمو فال يلؿ
 كيترؾ بلمتو كتكقيعو بميو.

كلكػف ىػذه اللػكرة  اللػـ يسػتمر طػكيالن  ت التالية تلكير لمحظػة لقػا  بعػد طػكؿ فػراؽالفلي األبيا
 :ال لقد ،حنيا ال،ابر في ىذه األبيات القليرة ب،حنة ،عكرية مكثلةامتلت بمعاف كثيرة

 يك  ا تكاجع ا، ،اتكاصم 
 كلك ا هدأ ا يكت، يك ت،

 كفي شغؼ
 ت م  ا ك  يمت ف

                                                 

 .64ص نيا اللحكةالإمحمكد ملمحال  (1)

 .162ال صلعربي الحديثب،رل مكسو لالحال اللكرة ال،عرية في النقد ا (2)
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 في ح ؿ يع د
 كفي صمت

 ع اك ف اليع دةتيادل ا ال
 (1)كافترق ا

 

كلكنيػا  الفمحظات المقا  قليرة كلكنيا تكتنز الكثير في دالمياال فيطرح لنا ال،ابر لكرة كاحدة
فلػػي لحظػػات ليسػػت طكيمػػةال تػػـ التكالػػؿ بعػػد انقطػػاع داـ  امػتلت بكػػؿ العكاطػػؼ التػػي تنتػػاب الم،ػػتاؽال

حػػديث الػنلس مػػف ،ػكؽ كألػػـ كبكػا  ثػػـ  تػػـ بػثطػكيالال كتبػػكدؿ لػالؿ ىػػذه المحظػات األكجػػاع فالبكػا ال ك 
ليكقػع لنػا ال،ػابر فػي نيايػة القلػيدة ببلػمتو  الكلػمت كفػي اللػمت تسػميـ بػاألمر الكاقػع ىدك  نلسي

إذف ال،ػػابر فػػي  الالبعيػدة التػػي لػيس مػػف السػيؿ الكلػػكؿ إلييػا األليػرة كىػػي اللػراؽ بعػػد تبػادؿ العنػػاكيف
 .كالت،رد كاللراؽأف يكجز لنا معنو المنلو  المكتنزة الم،حكنة استطاع ىذه األبيات القميمة

؛ فػػي لػػكرة جميمػػة جػػا  بيػػا كالقلػػيدة التكقيعيػػة التاليػػة تكتنػػز فػػي دالميػػا معػػاف إيحائيػػة كثيػػرة
ال،ابر لتلكير حاؿ سيدتيف مف الملركض أف تتساكيا في الحقكؽ كالكاجباتال في السعادة كالرلػا  أك 

 : كاضح بيف نمط الحياة أكال كنمط اإليماف كالقنابةفي األلـ أيضاال كلكف كاف ىناؾ التبايف ال
   دة تعرؼ كؿ مح ت الفضة في يار س

 كتشكك
   دة تيكي كؿ خم س في خمس م اير

 (2)كتكاير
 

المػػػرأة  كتعتمػػػد بمػػػو أسػػػمكب الملارقػػػة فينالػػػؾ طػػػرفيف: القلػػػيدة تعتمػػػد بمػػػو البنػػػا  التػػػكقيعيال
التػي تتنقػؿ كػؿ لمػيس بػيف المقػابر؛  كالمػرأة اللمسػطينية كالالباريسية الثرية التي تتنقؿ بيف المحاؿ كت،ك

إف اإليحا ات التي ت،ع بيا القليدة تلكر لنػا كػؿ معػاني الكبريػا  كال،ػمكخ لػدل المػرأة  كلكنيا تكابرال
كػػؿ معػػاني الكح،ػػية  كتلػػكر أيضػػان  يػػدفنكف فػػي مقػػابر ملتملػػةال العربيػػة التػػي مػػات ليػػا لمػػس ،ػػيدا ال

اف بػػيف المػػرأتيف كبػػيف ف،ػػتٌ  ارسػػو المحتػػؿ ضػػد اللمسػػطينييف كثكػػؿ األميػػاتالكالعنػػؼ كاإلرىػػاب الػػذم يم
 الحياة في باريس كبيف الحياة في فمسطيف.

                                                 

 .77ص مريد البرغكثيال القلائد الملتارةال الييئة الملرية العامة لمكتابال (1)

 .28ص مريد البرغكثيال القلائد الملتارةال الييئة الملرية العامة لمكتابال (2)
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 :الي اء ال صصي: رايعان 
يعتبػػػر جديػػػدا بمػػػو األدب بلػػػلة ك أف تكتػػػب القلػػػيدة بمػػػو ،ػػػكؿ قلػػػة ال،ػػػعرية ىػػػي ن القلػػػة      

أ،كاليا كألكانيا أثػر بمػو القلػيدة ال،ػعرية بلػلة بامةال كلكف طبيعة التطكر التي ألابت الحياة بكؿ 
لالػػػة كبمػػػو األدب بلػػػلة بامػػػةال كمػػػف ىنػػػا بػػػدأ ال،ػػػعرا  يػػػدكركف فػػػي فمػػػؾ األدب دكف اللػػػركج بػػػف 
أساسػػيات الػػنص ال،ػػعرمال كمككناتػػوال فكلػػؿ تلكيػػرىـ إلػػو ىػػذا المػػكف مػػف ال،ػػعرال بػػ ف تكتػػب القلػػيدة 

 (1)المساس بالعنالر األساسية لمنص ال،عرمن دكف البمييا في األدببمو ،كؿ الركاية المتعارؼ 
مكاقػؼ كاقعية اسػتكحتيا مػف أحداثه  كىيتنبع مف ذىف ال،ابرةال  الاثان دفالقلة التالية تحكي أح

ككقائع با،تياال تتكفر في ىذه القليدة ال،عرية القللية بنالر القلة مف مكاف كزماف ك،لكصال 
ألػػػيب بطمقػػػات رلػػػاص مميتػػػةال كالػػػزمف غيػػػر  فالمكػػاف ىػػػك مكػػػاف سػػػقكط ال،ػػػييدال فػػػي ال،ػػػارعال حيػػػث

ة في الكحيدكىك ال،للية كاضح المعالـال يمكف أف يككف في أم سابة مف النيارال كال،ييد ىك الراكم 
فال،ابرة ىنػا تػكرد قلػة ال،ػييد بمػو  النالمكنكلكجنقللي يعتمد بمو الحكار الدالمي البنا  القلةال ال

األحاسػػػيس  ع ال،ػػػابرة ىنػػػا فػػػي ك،ػػػؼ ككلػػػؼ ىػػػذهبػػػري لسػػػانو فيلػػػؼ لنػػػا أحاسيسػػػو لحظػػػة اإللػػػابة كت
 :فتلؼ م،ابر األلـ بدقة

 كل د   طت ال ـك كحدم
 عمى الرصاص  شؽ في يط ي جراحا فكؽ جرحي كل د قيضت

  ي صداعأ ؤز في ر  .كأجر ي صكب الجدار
 (2)ألمي عصي الكصؼ   خر في ال خاع

 

ل،ػػييد كجػػكد مػػف يمقنػػو ال،ػػيادة قبػػؿ فيتمنػػو ا كيبػػدأ الملػػاب بػػالنزاع الػػدالمي كيتكالػػؿ الحػػكار
حػػد حكلػػو غيػػر الميػػؿ أال  لمػػف است،ػػيدكا قبمػػو إنػػو يعػػاني مػػف مكتػػو كحيػػدان  المػػكت أك مػػف يحممػػو سػػالمان 

 :يبقو بمو بيد ال،يدا  كالمناضميفالكئيب الذم ال يزبجو ما ألابو كلكنو يرفض البكا  ل
  ا مف  حمم ي   ما لمذ ف مضكا إلى العم اء قيمي

  م   ي الشهادة قيؿ أف ت  ؿ مف ج يي رعشتي الف  رة  ا مف

                                                 

 قرا ة في ال،عر اللمسطيني المعالرال المغة العربية لغة القرخفال مسعد زيادال (1)
 http://www.drmosad.com/index.htm. 

 .17مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال ص (2)
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 أكاااه ما أش اؾ  ا  اعات أ فا ي ا خ رة
 (1)الم ؿ  اج ل س  زعجِ مصايي

 

إف ىػذه لحظػة الحقيقػة تنتيػي كػؿ  الكيبدأ بطمب الرحمة مف ربو ليريحو مػف بػذابات االحتضػار
مػف فػرحو كحػزف ك،ػقا  كسػعادةال كال تبقػو الحقائؽ كاألكاذيبال ككػؿ التناقضػات التػي كجػدت فػي الحيػاةال 

سكل حقيقة ىي لركج الركحال كيرفض ال،ييد الدمكع النازلة الدالػة بمػو حظػة ضػعؼو إنسػانيةال فيطمػب 
 :سربة المكت بدال مف ىذا الضعؼ

 رحمى لد ؾ إلى ضع ؼ عاثر في ياب عطفؾ  ا الهي
 تعتر  ي...تصطؾ في ا حشاء أشرعة الح   ة

 تحتيمالي أرج ا رض مف 
 كفى  ا هذه ا  مي

 أر حي العمر مف صمؼ الثكا ي
 (2)مف حرقة الدمع المحـر حز في كجهي أ اه

 

يلمت قمبو محتضف ف البمو كؿ الجراح كأف يركف إلو يقيفكتنتيي ال،ابرة بو إلو أف يتعالو 
 :القلائد كاللالة

 اهلل ما أح ؾ  ا  اعات أ فا ي ا خ رة
 الجرحما عاد يي جزع الفراؽ كلجمجات 
 أ ى أمكت اآلف ح يي أ  ي

 (3)مف أشكؽ ا ح اء في كك ي  ط ر يي الح  ف إلى    ف
 

 ل،اب فبمكتو يسكت الراكم.اكتنتيي القلة بنياية حياة 
حيػث تػكرد  النسػتليمني الػريح البػدٌ نكمف البنػا  القللػي أيضػا قلػيدة ال،ػابرة مػريـ العمػكرم 

نعمػػت بالراحػػة كالسػػعادة فػػي حياتيػػا ال فالملتملػػة األلػػكا تزلػػر بعرائسػػيا كمػػف الػػكركد ال قلػػة أيكػػة جكريػػة
فػػػي  أكبػػػد حتػػػو جػػػا  يػػػـك مػػػف األيػػػاـ غريػػػب أكلتػػػو الزىػػػرات ثقتيػػػا حتػػػو كسػػػب ثقتيػػػا فػػػي نيايػػػة األمػػػر

                                                 

 .18مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال ص (1)

 .19مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال ص (2)

 .119ص مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال (3)
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حتػػو قتميػػا  كرغػػـ ذلػػؾ فػػاف الػػكركد ظمػػت لػػامدة اإلحسػػاس بػػاف ىػػذا الغريػػب سػػكؼ يليميػػاال التحطيميػػا
دالمػي كديػالكج لػارجي ات العمؿ القللي مػف مكنكلػكج إحساسيا اللاطك ت،تمؿ القليدة بمو مقكم

  :تبدأ القليدة بمساف القاص اللارجي الكلراع كتكتر
 في تمؾ الريكة كا ت تشمخ أ كة كرد جكر ة

 تهدم لمشمس عرائ ها
 كؿ م ها

 زفرت ألكا ا ممك ة
 ثـ  يدأ الحكار أ ا الي ضاء

 أت ت عمى ا تح اء المكف مف ا عماؽ
 (1)آلليء خدر شرق ة

 

ركؼ أف الػريح كمف المعػ الكيبدأ الحكار الدالمي بند قدكـ الغريب الذم ترمز لو ال،ابرة بالريح
 :رمز لم،ر بند العرب

 مف أ ف أتى هذا المجدكؿ يماء الصيح
 كيدر المكج الم تر ؿ كهكل ق ثار

 (2)أ   ـ هذا؟!
الكردات الغافالت بف الحقيقة الذم يكمؿ نياية الحكايةال بنياية  يتناكب الحكار فالدكر اآلف لمقاصك 

 :الكاضحة
 قد كا ت تمؾ  ها تهف
 مذ مزؽ كؿ دفاترهف
 ر ح عصفت يرقائ هف
 كتك ر ف ف الي ضاء

 (3)  طت في حكض الممكات
 

                                                 

 .144مريـ العمكرمال إلو غرب القمبال ص (1)

 .144صمريـ العمكرمال إلو غرب القمبال  (2)

 .145صلو غرب القمبال مريـ العمكرمال إ (3)
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كمػف المليػـك لػدينا  البندما تسقط الممكة تنتيػي المممكػةكالظاىر أف البيضا  ىي ممكة الكركد ك 
كػػتيف ىػف ال،ػعكب العربيػة بينمػا الغريػػب ىػك المحتػؿ الػذم يريػػد فػالكردات كممم الأف القلػيدة ىنػا رمزيػة

 .فجز ان  إلضاع األمة جز ان 
منيػػا قلػػيدة  ؛ككثيػرة ىػػي القلػػائد التػػي ابتمػدت بمػػو البنػػا  القللػػي فػي ال،ػػعر اللمسػػطيني

 فػػاليكـ بػػرس محمػد كفاطمػػة تلػػتمط بػو الزغاريػػد ب لػػكات الطػػائراتال لم،ػػابر محمػػكد دركيػشال نأبػراسن
 .أف يتزكج محمد فاطمة يتزكج الدكالي كالياسميف كالبالدكبدال مف 

كيلؼ لنا ال،ابر العريس  الفالعرس في المنلو البالقليدة ب سمكب قللي ركي تي لنا ال،اب
كينتابػػو الحمػػاس كيمػػد يػػده لمحنػػا  كسػػط  الكىػػك يػػدلؿ العػػرس ببدلتػػو األكلػػو يطػػكؽ لػػدره بقػػد القرنلػػؿ

 :زغاريد النسا 
 ى  ـك الزفاؼعاشؽ   تي مف الحرب إل

  رتدم يدلتِ ا كلى 
 ك دخؿ 

 حمية الرقص حصا ا
 (1)مف حماس كقر فؿ

كفج ة ت تي الطائرات فتلطؼ العا،ؽ مف كسػط الزفػاؼ لتتحػكؿ األغػاني كالزغاريػد إلػو أغػاني 
ال كالملارقة المكجعػة أف ىػذا العػريس كػاف فػي الحػرب كلػـ يمػؽ حتلػو ىنػاؾال بػؿ تبعػو إلػو النكاح كالكداع

 معانا في تعميؽ األلـ في نلس المتمقي:برسوال إ
 كعمى   ؼ الزغار د ت تي الطائرات

 طائرات
 طائرات

 (2)تخطؼ العاشؽ مف حضف الفراشة
 

ىي ببارة بف قلة لمغدر اللييكني  (3)قلةنن كف ىا،ـ ر،يد قليدة بعنكافكما يكرد لنا ىار 
ييػػكد القلػة قلػة لػػبي لػغير يقتػؿ الكيبػدأىا بمغػة الحكايػػة ك  الالػذم يجتػاح قريػػة فينتػزع أمنيػا كأمانيػػا

                                                 

 .583ال ص1محمكد دركيشال الديكافال ج (1)

 .584ال ص1محمكد دركيشال الديكافال ج (2)

 .33ص ىاركف ىا،ـ ر،يدال ديكاف ىاركف ىا،ـ ر،يدال (3)



  243 

تتػػػكالو فػػػي القلػػػيدة بنالػػػر ك  الكيبػػػدأ الحقػػػد كالثػػػ ر يعتمػػػؿ فػػػي قمبػػػو السػػػاتوه ف مػػػو كمػػػف ىنػػػا تبػػػدأ م اأبػػػ
لػرار اللػبي بمػو كيلتػتـ ال،ػابر قلػتو بر الالحكاية مف زماف كمكاف ك،ػلكص كنزبػة الليػر كال،ػر

 .مغتلبي أرضو كقاتمي أبيو كأمومف المقاكمة كالث ر 
 

 :(الي اء الم طعي )المكحات: م ان خا
إلػو  الن نقد يستلدـ ال،ابر المقاطع ب رقاـ مستقمة كبنكانات مستقمة مف دكف أف يعني ىذا انتقػا

 بذاتػػػو مكحيػػػان  ال كقػػػد يبػػػدك كػػػؿ مقطػػػع مػػػف ىػػػذه المقػػػاطع أك الكحػػػدات مسػػػتقالن البنػػػا  الطكيػػػؿ أك الػػػدرامي
أف القرا ة المتكاممة لمقلػيدة بمقاطعيػا الملتملػة تمنحنػا ناه قرا ة جزئية متلمةال غير باكتمالو إذا ما قرأ

سػػػػتكل اإلحسػػػػاس بكحػػػػدة الك،ػػػػيجة ال،ػػػػعكرية الرابطػػػػة بينيػػػػا كتكامػػػػؿ اللػػػػكر الكميػػػػة لمقلػػػػيدة بمػػػػو الم
 .(1)النلسين

فلييػا يػػكرد ال،ػػابر بػػدة لكحػػات  قلػيدة رسػػالة مػػف المسػػجد األقلػو تعػػد مػػف البنػػا  المقطعػػيال
كلكف كميا ت،ترؾ في نلس ال،عكر كالمكحات في  المؼ بف المكحة األلرلكؿ لكحة ببارة بف لكحة تلت

 :منيا يدة كثيرة كلكننا نكرد بعضان القل
فالدـ كالدمع كالحجر يركياف لمعالـ قلة  ه؛لي ىذه المكحة يتحدل ،ابرنا بدكٌ ف :المكحة ا كلى

ال رغػػـ أف ثمػػف ىػػاؿ لطػػكة يلطك الضػػعؼ كالربػػب الػػذيف يعتريػػاف ىػػذا العػػدك حتػػو يلػػاؿ المػػكت فػػي كػػ
 :دـ ىذا المجاىدال كرغـ أف سالحو ىك الحجر الذم أرببولكؼ ىذا المحتؿ ك 

 لـ  زؿ دمي  حكي ل ـك الركع ع فؾ
 لـ  زؿ دمعي  ركم ل ككف الم ؿ خكفؾ
 حجرم  كشؼ لمعالـ  ا مغركر ضعفؾ
 يدمي أ ك ت رعب المكت جكفؾ

 (2)يدمي أك ر  ا جزار   فؾ
 

مة ألغنػػت بمػػا يمييػػا مػػف لكحػػاتال كلكػػف القػػار  لكػػؿ القلػػيدة يػػرل كالمكحػػة ىػػذه لػػك قػػرأت مسػػتق
 ارتباطيا مع غيرىا بك،ائج ،عكرية كاحدة.

                                                 

 .164ص ب،رل مكسو لالحال اللكرة ال،عرية في النقد العربي الحديثال (1)

 .ورسالة مف المسجد األقل قليدة ببد الغني التميميال (2)
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أمػػا ىػػذه المكحػػة فتلػػؼ قدسػػية األقلػػو الػػذم ربػػط القػػراف بينػػو كبػػيف البيػػت  :المكحػػة الثا  ػػة
قلػػو كالبيػػت كيقػػرره ال،ػػرع بػػ ف مػػف فػػرؽ بػػيف األ كلػػـ يكػػف ىػػذا بااللتيػػار بػػؿ ىػػذا منػػزؿ بمينػػاال الحػػراـال

 :الحراـ قد لاف النبي ككذب القرخف
 ريط ال رآف ي ف الي ت كا قصى رياطا أيد ان 

 لـ  كف ذاؾ خ اران 
 أك قرارا عري ان 

 لـ  كف ذاؾ شعاران 
 أج ي ان  م تعاران 

 كؿ مف فرؽ ي ف الي ت كا قصى ف د
 (1)ف أك خاف ال ي اكذب ال رآ

 

لثانية فتكممت بف األقلوال كىك مف كجب المقاكمػة فالمكحة األكلو تكممت بف المقاكمةال أما ا
مف أجمو حتو تحريرهال فنجد بذا أف ىذه المكحة أكممت السابقةال كرغـ ذلؾ ىي أيضا تغنينا بف المقطػع 

 السابؽ.
أما اللكرة التي تكضحيا ىذه المكحة فلي ت،ليص لكرة األقلػو فػي لػكرة  :ثالثةالمكحة ال

: ب ف ،كقو قد طاؿ لسماع كىك يكتب تو جنكد مف جنكد الطاغكتالكقد كقؼ بمو حراس األسير المقيدال
 :لالح الديف كلميلات اللنسا  كىندألكات الحرب كالقتاؿ كلر ية أحلاد 

 كتىبى ا قصى كفي ًرجم ِ ق دي 
 ج د: -مف ي ا ا عيد الطاغكت-ى أيكايِ كعم

 طاؿ شكقي لصم ؿ ال  ؼ  شدك
 كصه ؿ الخ ؿ ك ط ال  ع تعدك

  ف  كما في رجاؿ ال ـك  يدك؟هؿ ص ح الد
 ؟ ت تي في   اء ال ـك خ  اء كه د هؿ

 أـ تراها ع مت أرحامها ال ـك
 ؟!هؿ  كلد  عد

                                                 

 .رسالة مف المسجد األقلو قليدة ببد الغني التميميال (1)
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 ضاعت ا كطاف هدرا
 (1)كاكأعدٌ  :ع دما ضاعت

 

كاللػكرة الكميػة تكاممػػت  إذف كمػا رأينػا إف الػدفؽ ال،ػعكرم كاحػػد فػي كػؿ المقػاطع فػػي القلػيدةال
 ل،عكر.في كؿ القليدة بمو مستكل ا

ىي ببارة بف بدة لكحات تدكر كؿ لكحة بف  (2)كقليدة ال،ابر أحمد دحبكر نقلائد سلريةن
كالقلػيدة كتبػت بمػو  مكضكع لاص بيػا كلكنيػا كميػا تػدكر فػي نلػس التجربػة ال،ػعكرية كىػي المعانػاةال

مػا ذا ربٌ ليػ الكلكػف ال،ػابر جمعيػا فػي قلػيدة كاحػدة المراحؿ زمنية متقاربة كلكػف فػي بػدة بمػداف ملتملػة
 .اىا قلائد سلرية نسبة إلو السلر كقد سمو كؿ لكحة باسـ ملتمؼيككف ال،ابر قد سمٌ 

ر لنػا بيػا لػكرة قاتمػة لمسػجف بنػد طمػكع فنيػة يلػكٌ  يرسـ لنا بػدة لكحػات كمعيف بسيسك أيضان 
كالحػػػس  التعػػػذيب متكالػػػؿ كحممػػػة األسػػػر مسػػػتمرةال،ػػػمس فالزنػػػازيف بػػػامرة كقتػػػؿ السػػػجنا  متكالػػػؿ كال

 :كرم المسيطر ىك حس المقاكمة رغـ كؿ لكر المعاناة كاألسر كالقتؿال،ع
 ع د طمكع الفجر

 ...  قاـك

 ما زاؿى في الجداًر صفحةه ي ضاءٍ 
 ...كلـ تذٍب أصايعي الكف ًف يعدي 

*** 
 ...قد قتمكا  ج فٍ 

 قد فىتىحكا ز زا ةن جد دهٍ 
...قد أحضركا  ج فٍ 

(3) 
 

 لمسجف كاألسر كتلؼ حالة السجف كالمعاممة فيو.كىي لكرة مستقمة بذاتياال ترسـ لكرة 
ف كانػت أيضػان تكالمكحة الثانية ال نيػا تلػؼ أفػي السػجف إال  ي ينقمنا ال،ابر لياال ىػي لػكرة كا 

كلكف كؿ ما أماـ ال،ابر مف أقالـ كملاتيح  الحالة لالبتزاز كالمساكمة كاإلرغاـ بمو التسميـ كاالستسالـ
 د ىك المقاكمة:،عكر مكحٌ  يسيطر بمو اللكرة تقاكـال أيضان 

                                                 

 .رسالة مف المسجد األقلو قليدة ببد الغني التميميال (1)

 .554ص الديكاف أحمد دحبكرحمد دحبكرال أ (2)

 .449معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال ص (3)
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 ع دما   تصؼ ال هار

 قد كضعيكا أمامي الكرٍؽ،

 قد كضعيكا أمامي ال مـٍ 

 الكرؽي الذم أرادكا أف  يمطِّخكهي 

 قاؿ: قاكـٍ ى 

 في ي تؾى الصغ ًر قاكـٍ 

 كالمطري الذم    طي 

 كؿ  قطرةو 

 ...لك كتيتٍ 

: قاكـٍ  (1) ...تص حي
 

 

مػػع اللػػكر األلػػرل بػػنلس الك،ػػيجة  ة تتلػػؽ أيضػػان كبعػػد غػػركب ال،ػػمس يرسػػـ لنػػا لػػكرة جديػػد
كالدفؽ ال،عكرمال فلي كحدتو يلرج مف جراحو كخالمو رجؿ يسابده بمو االحتماؿ كاللػبر كالجمػدال ىػك 

 حسو المقاـك كضميره الذم يرفض االبتراؼ:
 يعد غركب الشمس

 ال أحده معي

 ال أحده   معي صكتى ذلؾ الرجؿٍ 

 ال أحده  راهي 

 ح  ما الجدرافٍ في كؿِّ ل مةو ك 

 ...تيٍغمؽي كا يكابٍ 

  خرجي مف جراحي،  اهمان معذيان حز فٍ 
    ري صامتان كال   كؿٍ 

ِي   كؿٍ   :ش ئان ك  

 (2)لف ترا ي مرةن ثا  ةن لك اعترفتٍ 
 

                                                 

 .414صمعيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال  (1)

 .411صكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال معيف بسيس (2)
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نيػا متكاممػة بػانلراد لػكرىاال كلكػف أىاال متكحدة في ،عكرىاال تػكحي لنػا اللكر مستقمة في أفكار 
 متالحمة حتو تلرج لنا باللكرة ال،عرية الكاممةال ذات ال،عكر الكاحد. ىابقرا ة كؿ القليدة نجد

 

 :الت اص
كىػذا  نالتناص حضكر النلكص الغائبػة التػي تتنػاص مػع الػنص المقػرك ال: الت اص في ا دب

فيذه النلكص تمر بعلكية بذاكرة القار   كقد ال يحدثال أمر يحدث أثنا  القرا ة بتمقائية غير مقلكدةال
دكف قلػػد منػػو الستحضػػارىا بعكػػس تػػدالؿ النلػكص الػػذم يتلػػؼ بالقلػػدية التػػي تمكػػف مػػف العػادم 

 .(1)ممارسة كظيلة نقدية لت كيؿ التناص المكجكد في النصن
نػو مػف لػالؿ أكمػا  كيدلؿ ال،ابر ىذه التنالات لت دية أغراض معينة يريػد إيلػاليا لممتمقػيال

فقػػد يتنػػاص  اللتنالػػات لػػدل ال،ػػعرا  بتعػػدد ر يػػتيـكتتعػػدد ا ىػػذه التنالػػات تتكسػػع الر يػػة لػػدل القػػار ال
فتتغيػػر  الكلكػػف كػػؿ ،ػػابر يتنػػاكؿ زاكيػػة محػػددة مػػف ىػػذا المكقػػؼ البػػدة ،ػػعرا  مػػع مكقػػؼ تػػاريلي معػػيف

 لذلؾ الدالئؿ كالتلسيرات التي يحمميا ىذا النص.
كتتنػػػػػكع أ،ػػػػػكاؿ التنػػػػػاص؛ فقػػػػػد تكػػػػػكف النلػػػػػكص المتدالمػػػػػة دينيػػػػػة أك أسػػػػػطكرية أك تاريليػػػػػةال 

،ارات لتكليؿ رسػائؿ معينػة لممتمقػيال ككظيلتػو ىػي: فػتح الػنص كبالض ركرة يجب أف تعطي دالالت كا 
متنكبػة كر ل ملتملػةال يحمميػا الػنص  ال،عرم بمو الت كيؿال كتكسيع فضا ات النصال فيحمؿ لنا أفكػاران 

 ال،عرم الكاحد.
ركبيػػيف أنلسػػيـ بػػيف النقػػاد األك  كأكثػػر الملػػمحات إ،ػػكالية كالتالفػػان  النكالتنػػاص ملػػطمح حػػداثي

ي غاتيا التػبف مدل م،ركبيتو كمكضػكبيتو مػف بدمػو لكػؿ فئػة مبراتيػا كمسػكٌ  كبيف النقاد العرب أيضان 
كالتناص يدرج بمو األغمب بمو أنو إ،كالية الكتابة بكتابػات ألػرل  التسكقيا في سياؽ البحث كالدراسة
 ىذا ما يذىب إليو رىط مػف النقػاد الةكلكف بقميؿ مف التكسع كاإلضاف أم التعكيؿ بمو غيره في الكتابةال
كػػؿ كاتػػب يتجػػو نحػػك الكتابػػة اإلبدابيػػة بالضػػركرة فػػي سػػياؽ قرا تػػو  الكالبػػاحثيف فػػي مجػػاؿ اللكػػر النقػػدم

مػػف حيػػث  ...ف خفػػاؽ كمنػػاخ جديػػديلػػتح بػػ ككنمػػكذج إبػػدابي  لنلػػكص أدبيػػة ليػػا حضػػكرىا المميػػزال
ت ثر بالنص الجديد ىك حالة طبيعية لما يتركػو ىػذا لر ية كاللكرة كالبنا  كالجمالية المكسيقو أم إف الا

                                                 

د.طال القػػػاىرةال ملػػػرال  ال القػػػاىرة الييئػػة العامػػػة لمكتػػػابالالؿ النلػػكص فػػػي الركايػػػة العربيػػػةحسػػف محمػػػد حمػػػادال تػػػد (1)
 .17ص ال1997
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قرا اتػػو  ـكلكػػف بحكػػ كال مكسػػيقيان  كال قالػػان  فاإلنسػػاف ال يكلػػد ،ػػابران  الالجديػػد مػػف تػػ ثير كقػػكة بمػػو اآللػػر
 .(1)كمطالعتو يزداد ملزكنو الثقافي كمع مركر األياـ تلقؿ مكىبتون

 

   :أ كاع الت اص
 اللكاتب في تنالو مع النلػكص األلػرليقة التي يتبعيا اكثيرة بحسب الطر  إف لمتناص أنكابان 

 :أكدكا بمو نكبيف مف التناص كىما أغمب الباحثيف لكف
كاأللػذ  كيدلؿ تحتػو مػا بػرؼ فػي النقػد القػديـ بالسػرقة كاالقتبػاسال :(ت اص مياشر )ت اص التجمي - أ

كمتلابمة إلو  نلكص متدالمةالفيك بممية كابية تقكـ بامتلاص كتحكيؿ  كاالست،ياد كالتضميفال
 اللتي كردت فيياال كاآليات القرخنيةلو استحضار نلكص بمغتيا اإ كيعمد األديب فيو أحيانان  الالنص

 أك ال،عر كالقلة. الكالحديث النبكم
 كالمجػاز كالرمػزال التحتو التممػيح كالتمػكيح كاإليمػا  : فينضكم(الت اص غ ر المياشر )ت اص الخفاء - ب

معينة يكمك بيا كيرمز إلييا في  مف النص المتدالؿ معو أفكاران كىك بممية ،عكرية يستنتج األديب 
 .(2)نليا الجديد

 

 ك كجد أ كاع أخرل مف الت اص:
 كيتجمػو ذلػؾ ال: بندما تدلؿ نلكص الكاتب الكاحد في تلابؿ مع بعضػياالتفاعؿ ال صي الذاتي .1

 .كنكبيان  كأسمكبيان  لغكيان 
مػع نلػكص كتػاب بلػره سػكا   فػي تلابػؿ حينمػا يػدلؿ نػص الكاتػبن :التفاعػؿ ال صػي الػداخمي .2

(3)نت ىذه النلكص أدبية أك غير أدبيةنكا
. 

حينما يتلابؿ نص الكاتب مع النلكص غيره التي ظيرت في بلػكر ن :الخارجي التفاعؿ ال صي .3
 .(4)نبعيدة

                                                 

،كالية الكتابةال المجمة الثقافية العدد ال محمد طو حسيف (1)  .131-134ال ص2443 الت،ريف األكؿال 64التناص كا 

 .http://www.shahro.com :تناص بيف العرب كالغربال لمحة بف التناصال منتديات ،يرزادنظرية ال (2)

 :”لحيدر حيدر” التعدد المغكم كأثره الجمالي في كليمة ألب،اب البحر  ،بكة سائدال (3)
 http://www.blog.saeeed.com. 

 .”حيدر لحيدر” التعدد المغكم كأثره الجمالي في كليمة ألب،اب البحر ،بكة سائدال  (4)

http://www.blog.saeeed.com/2010/04/%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%af-%d9%84%d8%ba%d9%88%d9%8a-%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d9%84%d8%a3%d8%b9%d8%b4%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1-%d8%a3%d8%ab%d8%b1-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a/
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 ك ت اكؿ ياليحث  كعي الت اص الداخمي كالخارجي:
 الت اص الخارجي: - أ

 نإني أرل ر كسان  :مقكلة الحجاج بف يكسؼ الثقلي ال،ييرة يتناص ال،ابر في ىذه األبيات مع
ني لقاطلياقد أينع  :نت كحاف قطافيا كا 

 ،ا جراس أف حزمة مف الرؤكس أ  عتتخير ي 
 كأف ف  ا قاطفا   تي عمى ه ئة شعب،

 كفي  د ِ غاية مف ا  ادم،
 كلع   ِ ع كف مئة

 ،فكفي خطاه كط
 (1)كفي غضكف حز ِ كطف

 

 بػػارة مػػا أراده ال،ػػابر مػػف الػػنص فال،ػػعكب التػػي أينعػػت ىػػي ال،ػػعب الييػػكدمالكتلػػدـ ىػػذه الع
كالقاطؼ ىك ال،عب المقاكـ اللدائي الذم يللو ب نو قاطلا جا  بمو ىيئة ،عب كلو غابة مف األيادم 
كتت،ػػعب مػػف بينػػي ىػػذا الػػكطف مئػػات العيػػكف كفػػي سػػعيو الحثيػػث غايػػة محػػددة ىػػي تحريػػر الػػكطف مػػف 

 .المحتؿ
فيبػػدأ القلػػيدة بمػػا بػػدأت بػػو اآليػػة  اليستحضػػر ال،ػػابر ركح الػػنص القرخنػػيالتاليػػة ات األبيػػفػػي  

كجانػػػب  الكالتنػػػاص ىنػػػا مػػػف جػػػانبيف الجانػػػب الػػػديني كىػػػك فػػػي استحضػػػار الػػػنص القرخنػػػي الالقرخنيػػػة اقػػػرأ
 تاريلي في استحضار قلة بالؿ بف رباح الحب،ي كتعذيبو تحت ،مس ظييرة مكة ىك كألحابو:

 ر  ا ي ؿؾ ما ت  ٌ ريٌ  اقرأ عم  ا يا ـ
 الشمس في كيد ال ماء
 ك حف في كقد الظه رة
 كـ  تكؽ الى الظ ؿ

 اقرا عم  ا المؤم كف كشد قك ؾ
 (2)إف قك ؾ ال  ط ش يها ال ياؿ

 

                                                 

 .271ص أحمد حبكرال ديكاف أحمد دحبكرال (1)

 .38صمحمكد ملمحال إنيا اللحكةال  (2)
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فاالضػػطياد  ككظيلػػة التنػػاص ىنػػا ربػػط اللػػمة بالمعانػػاة التػػي كػػاف يعانييػػا اللػػحابة األكلػػكفال
بالنلػػػر الػػػذم حققػػػو  ط ال،ػػػابر اللػػػمة بالمعانػػػاة ربطيػػػا أيضػػػان ككمػػػا ربػػػ مسػػػتمر منػػػذ بدايػػػة اإلسػػػالـال

 المسممكف.
سػمابيؿ كالسػعي بػيف  التالي كيتلابؿ نص ال،ابرة مع القلة الدينية التاريليػة قلػة إبػراىيـ كا 

لنسػػػا  فمسػػػطيفال حيػػػث بػػػادت  مكضػػػكبيان  كاألـ ىػػػاجر التػػػي جعمتيػػػا ال،ػػػابرة معػػػادالن  الاللػػػلا كالمػػػركة
فالمسػجد اإلبراىيمػي حػزيف ممػا  الط بميو ال،ػابرة القلػة اللمسػطينيةالبعيد لتسق ال،ابرة إلو ذلؾ الزمف
ة فقػد أجابتػو كلكػف جبػاىيـ لػـ تعػد ب،ػري الكلكف للكة المتعبديف لـ تتركو حزينان  الفعؿ بو المحتؿ الغا،ـ

 :في سما  العالـ ألبحت نكران  بؿ
 كاغركرقت أشكاؽ إيراه ـ  مفحها  مـك الغادر ف

 حز فكالشهر مهمـك 
 ال  ا خم ؿ ككفكؼ الدر الثم ف

  فد ؾ  ا أكاه م ا ألؼ إ ماع ؿ غرا  اجد ف
 ؟أكلـ  جب رؤ اؾ في كهج الطهارة صفكة المتعيد ف
 ؟أك ل س تمؾ جياههـ ت داح  كرا في  ماء العالم ف

 فمتحـز ال مب الكي ر عمى ال مكب
 فاحتضف.فه اؾ هاجر يا تظارؾ

 زمف الع  ـركح التي كلدت لؾ ا حرار في ال
 كه اؾ   عى ظمها ما ي ف أشكاؽ المفازة كالهج ر

 ي ف الصفا كالمركة الشهياء  حتضر الج  ف
 هي ما يكت

 (1)كلك ها أـ كيعض الحزف  ح ره ا   ف
 

جر لػـ تمػت كلػـ يمػت فيػا الالت البقػا  كالترسػخ فػي األرضلقد فتح التناص في ىذه القلػة دال
كما زالػت ركحيػا التػي تػدؿ بمػو البقػا  تسػعو  مف نسميا األحرارال فقد ألبح ا معجزةالبؿ لنع الاكليدى

 بيف الللا كالمركة.

                                                 

 .29-28مكرمال ديكاف إلو غرب القمبال ص مريـ الع (1)
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لساف ح يتناص ال،ابر مع المك،ح األندلسي جادؾ الغيث لمساف الديف بف اللطيبال فلي مك،ٌ 
 :الديف بف اللطيب يقكؿ

 جػػػػػػػادؾ الغ ػػػػػػػث إذا الغ ػػػػػػػث همػػػػػػػى
 لػػػػػػـ  كػػػػػػف كصػػػػػػمؾ إال حممػػػػػػا فػػػػػػي

 

 
  ػػػػػػػػا زمػػػػػػػػاف الكصػػػػػػػػؿ يا  ػػػػػػػػػدلس

 (1)كػػػػػػػػػرل اك خم ػػػػػػػػػة المخػػػػػػػػػتمسال
 

 

 بينما تقكؿ مريـ العمكرم:
 جػػػػػػػادؾ الكجػػػػػػػد أ ػػػػػػػا ط فػػػػػػػا  ػػػػػػػ 
 ضػػػػػػمها شػػػػػػكؽ عػػػػػػز ـ مػػػػػػا قمػػػػػػى

 فضػػػػا  ػػػػا لصػػػػب ضػػػػاؽ مػػػػف يعػػػػد،
 خاشػػػػػػػػع   شػػػػػػػػد ألطػػػػػػػػاؼ ال ضػػػػػػػػا
 ل ػػػػت مػػػػا كػػػػاف حم مػػػػا مػػػػا مضػػػػى

 

 

 مهجػػػػػػػة هامػػػػػػػت يي ػػػػػػػت الم ػػػػػػػدس
 لكػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػ ف شػػػػػػػػػػد د الغمػػػػػػػػػػس
 كذكل فػػػػػػػػػػػػي لكعػػػػػػػػػػػػة المغتػػػػػػػػػػػػرب
 تائػػػػػػػػػِ فػػػػػػػػػي فكػػػػػػػػػره المضػػػػػػػػػطرب

 (2)ضػػػػػػػػػى عهػػػػػػػػػدا يع ػػػػػػػػػد ا ربكا  
 

 

حيػػث ينتقػػؿ المكػػاف مػػف األنػػدلس إلػػو  الاأللػػمي ليتناسػػب مػػع مػػراد ال،ػػابرة فلػػي تحػػكير لمػػنص
 اليا ألػـ ال،ػكؽالقدس كفي ىذا التناص األدبي تبدأ ال،ابرة بالدبا  لميجة م،تاقة لبيت المقدس قد مٌسػ

كمعػركؼ مػا بػيف ال س كال،ػكؽ لمحبيبػةف الكلػؿ باألنػدلح األندلسػي ي،ػتاؽ لزمػابينما ال،ابر في المك،ٌ 
القػػدس كاألنػػدلس مػػف لػػمة مكجعػػة فػػي تاريلييمػػا؛ فػػاالحتالؿ كالنلػػي كالتطييػػر الػػديني كالعرقػػي العامػػؿ 

كبينمػػػا كػػػاف يتكجػػػع ال،ػػػابر األندلسػػػي للػػػراؽ المحبكبػػػةال تتكجػػػع ال،ػػػابرة للػػػراؽ الػػػبالد  الم،ػػػترؾ ينيمػػػاال
 و كأرفع.فينا الغاية أسمالمقدسة بند ا كالمسمميفال 

كيسػتدبي ىنػا قلػة ببػد ا اللػغير ممػؾ غرناطػة التػي ضػيعيا كأسػمـ ملاتيحػو ثػـ بمػو ربػػكة 
تحػافظ  لـ ا  ممكان نابؾ كالنس :كحينيا قالت لو أمو مقكلتيا ال،ييرة المطمة بمييا زفر زفرة الكداع األلير

 :نبميو كالرجاؿ
 مذ قيمت معاهدة الت ِ لـ  يؽ لي حاضر

  ترفع قشتالة . يكي أمر غدا قرب أم
 ا مع خشخشة المفات ح في .تاجها فكؽ مئذ ة اهلل

                                                 

 .http://www.adab.comة لم،عر العربيال مك،ح زماف الكلؿال لساف الديف بف اللطيبال المكسكبة العالمي (1)

 .31صمريـ العمكرمال إلو غرب القمبال  (2)

http://www.adab.com/
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 هؿ أ ا ،لتار خ ا كداعان  ياب تار خ ا الذهيي،
 (1)أ ا زفرة العريي ا خ ر مف   غمؽ ياب ال ماء ا خ ر؟

 

كفائػػدة التنػػػاص ىنػػػا أنػػػو ربػػػط مػػا بػػػيف مػػػاض لممسػػػمميف م،ػػػرؽ لػػتـ لػػػو باللنػػػا  كاإلبػػػادةال كبػػػيف 
حيػث سػتقلؿ لػلحة ىػذا  ؛ي نلػس النيايػةال فل،ل،ػة الملػاتيح تعمػف نيايػة ىػذا التػاريخكحاضر قػد ينتيػ

التػػاريخ الكضػػا ال فيػػؿ تكػػكف ىػػذه النيايػػة بمػػو يػػد ىػػذا اللمسػػطيني الػػذم يعػػيش ىػػذه المرحمػػة؛ يتسػػا ؿ؟ 
 .كيعكد في كد أنو زفرة العربي األلير

يلػػػة ىػػػاركف الر،ػػػيد كىػػػذه الػػػذم يتمثػػػؿ فػػػي إىػػػدا  اللم ؛كيتنػػػاص ال،ػػػابر مػػػع الحػػػدث التػػػاريلي
ىػػاركف الر،ػػيد إلػػو لػػديقو ،ػػارلماف ممػػؾ  فػػي القػػرف التاسػػع المػػيالدم أرسػػؿ اللميلػػة العباسػػي يا:قلػػت

 البارتلػاع حػائط الغرفػة تتحػرؾ بكاسػطة قػكة مائيػة كانػت ببػارة بػف سػابة ضػلمة الاللرنجة ىدية بجيبة
عضيا فػي أثػر بعػض بعػدد السػابات معيف مف الكرات المعدنية ب كبند إتماـ كؿ سابة يسقط منيا بدد

فػو نلػس الكقػت ك  سيقو يسػمع دكيػو فػي أرجػا  القلػرالفيسمع ليا رنيف مك  ؛فكؽ قابدة نحاسية ضلمة
 يلػرج منيػا بػدد مػف اللرسػاف بعػددك  الب،ر الم ديػة إلػو مػدلؿ السػابة االثنياألبكاب  يلتح أبكاب مف

 ايلرج اثن ةجا ت السابة الثانية ب،ر  اإذحتو  ؛السابات يدكركف حكؿ السابة ثـ يعكدكف حيث لرجكا
القلػر أف بػدالؿ  فابتقػد رىبػاف المرة كاحدة يدكركف حكؿ السػابة ثػـ يعػكدكف حيػث لرجػكا ب،ر فارسان 

 :طيمان انيالكا بمو السابة تحك  أحضركا البمطة لمقضا  بميوك  فتربلكا بو ليالن يحركياال السابة ،يطاف 
 كأرل أماـ ال ار مركية المرا ا

 شرارة ،لمكقد الرؤ ا  خؿ ا لِ،تر ـ ال
 عي ا تزغرد  اعة ،في دمي ،كه ا تزغرد

  رخي عمى كؼ الرش د ...خضراء  طكم ر شها
 ؟رياه ك ؼ    تها

 ؟خمفتها لزكايع الصحراء تطمرها
 (2)؟كتعيث يا تدارتها  د المص لشر د
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س ركح امتلػػػاص ىػػػذا الػػػنص كتحكيمػػػو إلػػػو نػػػص جديػػػد يمػػػفالغايػػػة التػػػي أرادىػػػا ال،ػػػابر مػػػف 
العلر الذم يعي،و ال،ابرال في تكضيح كػـ أف الحضػارة اإلسػالمية كانػت بظيمػة كلكنيػا سػممت ىػذه 

 األياـ لمف يعبث فييا مف حكاـ يلافكف بمو كراسييـال أبدا  يطمعكف فييا.
اب،ػركا خؿ ياسػر إف ن -لػمو ا بميػو كسػمـ-ع ىنا ال،ابر النص الديني لحديث الرسػكؿ يطكٌ 

 بسػبب مػا إذ إف خؿ ياسر قد ب،ػرىـ الرسػكؿ بالجنػة اليلدـ ىدفو الذم يريد كىك الب،رللن مكبدكـ الجنة
ر الرسػكؿ خؿ ياسػر بالجنػة يب،ػر ال،ػابر ،ػعبو بػاللتح كي،ػير ال،ػابر إلػو قلػة طيػر ككما بٌ،ػ بانكهال

 كلكنيػا تػ تي مػف مػرج بػف بػامر الاألبابيؿ حيث التاريخ يعيد نلسو كلكف ىذه الطير ال ت تي مف السػما 
 :بزغكا مف جراحاتو ك،جكنو كأحزانوالذيف 

 مرحيا آؿ  ا ر
 ايشركا آؿ  ا ر

 في فكارة ال  ظ  جيء الفاتحكف :قمت
 راهـ  عيركفكأ

 قمت عف ط ر ا ياي ؿ، عف ر ح الم كف
 إ ها ت هض مف مرج ايف عامر
 إ ها تيزغ مف كؿ الشجكف
 إ ها تمتد في كؿ مدار
 (1) تصياه الج اع الط يكف

 

ابر فضػا ات الػنص بمػػو قلػة مػف أركع لػكر اللػػبر كالجيػاد كالمثػابرةال فلػي ىػػذه فلػتح ال،ػ
ليـ كلدينيـ الجديد كحقيـ في  كاإلنكاراللترة كاف المسممكف يذيقكف أقلو درجات االضطياد كالتعذيب 

ضد سكاف ىذه األرض المحتمةال فيذا الت،ابو المعنكم فػي الحػدث كالظمػـ  العبادةال كىك ما يمارس حاليان 
ال كرغػػـ أنيػػـ كػػانكا االضػػطيادسػػتدبو مػػف ال،ػػابر أف يػػذكر خؿ ياسػػر الػػذيف ميػػكرس بحقيػػـ كػػؿ أنػػكاع ا

كبالمقابػػػػؿ فػػػػالمكاطف تجػػػػاه قضػػػػيتيـ العادلػػػػة كديػػػػنيـال  حقػػػػان  إال إنيػػػػـ ثبتػػػػكا ثباتػػػػان  باإلسػػػػالـحػػػػديثي بيػػػػد 
حب كىػػك لػػاحب الحػػؽ المغتلػػب كلػػا كثباتػػان  اللمسػػطيني فػػي مػػرج بػػف بػػامر لػػيس ب قػػؿ مػػنيـ لػػبران 

 .المكاف األلمي المتغمغؿ في ذاتو
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 :ال،ابر بمرك بف كمثكـمع بيت  التالية األبيات كيتناص ال،ابر في
 أال ال  جمهػػػػػػػػػػػػػف أحػػػػػػػػػػػػػد عم  ػػػػػػػػػػػػػا

 

 (1)ف جهػػػػػؿ فػػػػػكؽ جهػػػػػؿ الجاهم  ػػػػػا 
 
 

 

ذلػؾ أف بػدـ قبػكؿ الػذؿ كمناسػبة البيػت كيدؿ ىذا البيت في التراث العربػي بمػو األنلػة كالعػزة ك 
 الممػؾ كأـ ممػؾ فيػي بنػت ممػكؾ الحيػرة كزكجػة البػت يكمػان أنيػا أ،ػرؼ نسػا  العػربأـ بمػرك بػف ىنػد ادٌ 

الميميػػػؿ سػػػادة العػػػرب  فقالػػػت إحػػػدل جميسػػػاتيا: نليمػػػو بنػػػت الميميػػػؿ أ،ػػػرؼ منػػػؾ فعميػػػا كميػػػب كأبكىػػػا
ألجعمنيػا لادمػػةن ف جابتيػا: ن القكمػػون دكزكجيػا كمثػكـ بػػف مالػؾ أفػرس العػػرب ككلػدىا بمػرك بػػف كمثػكـ سػيٌ 

 ."لي
كأثنػا  ال بمػرك بػف كمثػـك كأمػو لزيػارتيـ فكػاف ذلػؾمبػت مػف ابنيػا بمػرك بػف ىنػد أف يػدبك طثـ 

يػا ليمػو نػاكليني تمػؾ ن :ف ،ػارت إلػو جلنػة بمػو الطاكلػة كقالػت الضيافة حاكلػت أـ الممػؾ أف تنلػذ نػذرىا
لػػػذؿ  ت بمييػػػا لػػرلت: نيػػػا كيمػػػي يػػػافممػػػا ألٌحػػػ الننلػػػتقـ لػػػاحبة الحاجػػػة إلػػو حاجتيػػػا: ف جابتيػػػان الجلنػػة

مجػاكرة فقػاـ إلػو سػيؼ  فسمعيا ابنيا بمرك بف كمثكـ ككاف جالسان مع بمػرك بػف ىنػد فػي حجػرة "بتغم
 :معمؽ كقتمو بو ثـ أمر رجالو لارج القلر فقامكا بنيبو

 ي أ ا العريي الفم ط 
 كقد يدلت ل ا ي العارم يمحـ الرعد: ،أقكؿ

 أال ال  جهمف أحد عم  ا
 دحرق ا م ذ هؿ الضكء ثكب المه

 كأل م ا كحكش الغاب مما ت يت الصحراء
 (2)كرم  عاصؼ ا  كاء ؟رجاال لحمهـ مر

 

كال،ابر ىنا يعتز بلمسطينيتو كيست،يد ببيت ال،ابر لمداللة بمػو فكرتػوال كيقػرف ىػذا االبتػزاز 
حيث يجير ال،ابر بابتزازه فيك مف رجاؿ لحميـ مرال ال  البمرادفات قكية مثؿ بدلت لساني بمحـ الربد

 .ابكف اللحرا  ككحك،يا الضارية فقد كاف طعاـ كحك،يا مف أجسادىـ العاريةيي

                                                 

ال بمرك بف  (1) ال المكسكبة العالمية لم،عر العربيال معمقة بمرك بف كمثـك  .http://www.adab.comكمثـك

 .241ص أحمد دحبكرال ديكاف أحمد دحبكرال (2)
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 (1)النص القرخني نإنا لمقناه مف نطلة أم،اج نبتميػو فجعمنػاه سػميعا بلػيرانيطكع ال،ابر  أيضان 
 :ليتناسب مع فكرتو كىك الحرية

 خم  ا مف تراب ا رض
 تحت الشمس أحراران 

 مف ا مشاج كا ص ب
 هاران كا رحاـ أط

 ل ا الحر ة العظمى
 (2)لماذا   يؿ الظمما

 

كالنػاس سكاسػية كميػـ لمقػكا مػف تػراب لػـ يلمػؽ جػنس  فاإلنساف قد لمؽ مف تراب األرض حران  
 .أحراران  لذا كجب أف يككف كميـ المف تراب كخلر مف دىب كغيره مف فضة

طػػائر األسػػطكرم الػػذم كىػػك ال اليطػػكع األسػػاطير الثالثػػة طػػائر الػػرخ ال،ػابر فػػي األبيػػات التاليػػة
لػاتـ سػميماف  ع أيضػان كيطكٌ  الليعيش مرة ألرل ألؼ سنة ؛ثـ يمكت كينيض مف رماده يش أللؼ سنةيع

ككنز المارد الملتبك في السما  كميا طكبيا مف أجؿ حبيبتو كىي بالده ككؿ ىػذه التنالػات إنمػا ىػي 
 : ياتضحية التي يريدىا ال،ابر كيحسٌ داللة بمو قمة اللدا  كال

 عط ؾ طائر الرخ  ا حي يتيأ
 أعط ؾ خاتـ الطمب

 أعط ؾ ك ز المارد المخيكء في ال حب
 ككؿ ما أعطا ي العدك كالصد ؽ

 ككؿ ما جمعتِ مف ي ض هذه الح ات
 (3)في الطر ؽ

 

                                                 

 .2 خية سكرة اإلنسافال (1)

 .49صبرا ةال ديكاف ببد الغني التميميال  (2)
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لقد امتص ال،ابر ىػذه األسػاطير كأبػاد إنتاجيػاال إف ىػذه األسػاطير ثابتػة فػي الػذاكرة الجمعيػة 
بمو بظـ أىمية الميدلال فاليدية الغالية ال تقدـ إال لمغػاليال كالغػالي  ال ليدؿذلمياأراد أف ي لقد لم،عكبال

ىنا تقدـ لػو المعجػزات الغاليػةال فمػا كاجيػو ال،ػابر مػف لػعاب فػي طريقػو لمكلػكؿ فيػك مػف أجػؿ ىػذه 
 الحبيبة.

 الحػكت فيػكنس الػذم لػرج غاضػػبان  الكيتنػاص ال،ػابر ىنػا مػع قلػة سػيدنا يػكنس بنػدما ابتمعػو
ثـ ماج بيا البحر حتو ألقكا ما فييا مػف  المو ألنيـ لـ يستجيبكا لدبكتو كركب سلينة ليبتعد بنيـمف قك 

ظػو إال بنػدما دبػا في البحػر فابتمعػو حػكت كلػـ يمل فرمكه أيضان  الأمتعة ثـ أفراد حتو كقعت القربة بميو
 :و فاستجاب لوربٌ 

  افا ييطف الحكت ما زالت
 . جكب يها اليحار

 الحكت تاه
 ا  دؿ الحكت  ا طفميمف ذ

 (1)؟ك طك ِ الغ اب
 

في،بو ىنا ال،ابر حاؿ يافا بحاؿ يكنس؛ كلكػف يػكنس لػـ يكالػؿ الغيػاب كالتيػو؛ كلكػف يافػا مػا 
زالػػػت فػػػي تيػػػو كغيػػػاب حتػػػو اآلف تنتظػػػر مػػػف ينقػػػذىاال فالتنػػػاص ىنػػػا أبطػػػو داللػػػة بميقػػػة لمعنػػػو التيػػػو 

بليص ضك  كتحتاج إلو دليؿ يقكدىا كلكف مف كاالغتراب فالظممة التي في بطف الحكت ال يكجد ليا 
 ىك الدليؿ.

 
 

 :داخميالت اص ال - ب
 ف تقيػو خيػة الكرسػي مػف يتناص ال،ابر مع التراث ال،عبي اللمسطيني فاألـ ىنا تدبك البنيػا بػ

تحطػو( ) حتو يكاد لكتيا يلػؿ إلػو ابنيػا البعيػد كاسػتلدـ ال،ػابر فػي ىػذا المكقػؼ كممػة ال،ر الغربة
أيضػا لمػا ىػذه اآليػة الكريمػة مػف دالالت قكيػة فػي تراثنػا  ال  في األثػر ال،ػعبيادة النساالتي تستلدمو ب

 :اتنا الدينية العميقة كالمتكارثةمعتقدك 
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 ،كامتط ت اليحر
 شرا   ي قد د ،كجهي معدف هش

 خكؼ العكدة الش ء لمرمؿ ال ع د ،تحتك  ي قه هات المكج
 ؟أراها التحمت يالشط ،صكرة تمزؽ اليعد

 يع د:...صكتها   خؿ في حدسكيي 
 ...حية ع  ي ..."كلدم

 (1)"ك حر ِ الكر ـ ،فمتحطِ آ ة الكر ي
 

ال تتدافع في ،رايينو الدما  التي تقػكده إلػو ملػير فال،اب الذم ىجر بمده؛ ال،اب اليافع اليش
 ف ىذا المجيكؿ.ييكٌ  خلر؛ ملير مجيكؿال كلكف دبا  األـ

فييػػا  مػػف قلػػيدتو التػػي يػػكدع حيػػث تػػكرد بيػػت كػػامالن  اليابتتنػػاص ال،ػػابرة مػػع بػػدر ،ػػاكر الٌسػػ
 :كقد قالت ال،ابرة قليدتيا في ذكرل رحيمو كالبيت ىك الزكجتو ب،ية رحيمو بف بغداد

 :(ل س ت ت هؿ مف ع  ي  ظرة )أكصدم الياب فد  ا ل ت ف ها
 كاف الشراع الرث   صي حممِ يعدا فيعدا

 كجدا ؟جارحا في قميِ الم طكؼ
 :ع المر  يرةح ف غصت يالكدا

 )أكصدم الياب فد  ا ل ت ف ها
 (2)(ل س ت ت هؿ مف ع  ي  ظرة

 

فيػػػذه األغػػػاني قػػػد تربػػػو بمييػػػا  الف األغػػػاني ال،ػػػعبية القديمػػػةمػػػأبياتػػػو التاليػػػة ال،ػػػابر  قيكيسػػػت
 :األطلاؿ فكاف أغنياتو التي يميك بيا

  ا د  ا ز دم ز دم
 فالي ت حد دم

 الط  ا يا مطارغطي 
 (3)  افم حـ الرب فم ط

                                                 

 .55صحمد دحبكرال أأحمد دحبكرال ديكاف  (1)
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كقػػد تنػػاص ال،ػػابر مػػع ىػػذه األغنيػػة التراثيػػةال أغنيػػة األجػػداد ليػػدلؿ بمػػو اف فمسػػطيف تاريليػػة 
كسػػكؼ يحمييػػا اال كداللػػة ىػػذه الحمايػػة ذكػػره لكممػػة حديػػدمال فالحديػػدم دليػػؿ بمػػو اللػػالبة كمقاكمػػة 

 الظركؼ.
 النيػػة ممزكجػػة بالػػدـر ىنػػا ال،ػػابر األغنيػػة التراثيػػة التػػي تغنييػػا األميػػات ألطلػػاليف إلػػو أغيحػػكٌ 
فقػد  الؿ ليؿ الطلؿ اللغير مف ليؿ الراحة كالحنػاف كالسػكينة إلػو ليػؿ اللػكؼ كالحػرب كاأللػـحيث يتحكٌ 

 :رب تناـ كاذبح لؾ جكز الحماـ كانت األميات يغنيف ألكالدىف اللغار يا
  ـ  ا كلدم  ـ

 في حماـ الدـ -م احـ-غرؽ 
 ع  ؾ لف تصيح زرا
 في معطفِ يعد ال ـك

 ا كلدم  ـ تحر ؾ الكات كشا ـ  
  ـ  ا كلدم  ـ
 أغ  ة في الفـ

 كجهؾ مصيكغ يالدـ
  ـ

  ـ  ا كلدم  ـ
 ك س الرمؿ في  ر رؾ

 (1) ـ
 

فالنكـ ىك نكـ غير بادمال ىك مكت؛ فالطلؿ مات كلف يلػبح بعػد اليػكـ ضػحية لمنػاحـ الػذم 
 أحاؿ البالد إلو ،الالت مف دما ال كتلبح أكياس الرمؿ ىي سريره.

                                                 

 .163ص المعيف بسيسك: قلائد ملتارة (1)
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 د ضمف ال،ابر في األبيات التالية أبياتا مف أغنية ،عبية قديمة في قليدتو:كق
 كأغنية مف لدأ مسمار مثمـ:

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحاذ حامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ كردة
 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػحاذ يػػػػػػػػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػػػػػػػػحاذ

 

 
 عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا أف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم
 (1)مػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػدم   جػػػػػػػػػػي ع ػػػػػػػػػػدم

 

 

كلكف ،ػابرنا يحكرىػا إلػو ،ػحاذ  يده كردةنالنزباؿ بر مقتبسة مف مثؿ ،عبي كىذه األغنية ألالن 
فقػػػد بػػػاش أبنػػػا  ىػػػذا ال،ػػػعب فػػػي  لتػػػتال ـ مػػػع الكضػػػع الػػػذم كػػػاف بميػػػو حػػػاؿ اللمسػػػطيني اثػػػر النكبػػػةال

 المليمات بمو المنح كاليبات كاإلبانات الدكلية.
كالتنػػػػاص فػػػػي األبيػػػػات التاليػػػػة يجمػػػػع مػػػػا بػػػػيف تنػػػػاص دينػػػػي كتنػػػػاص مػػػػف المػػػػكركث ال،ػػػػعبي 

 اللمسطيني:
  ا أكالد إيراه ـ:

 ال ماء؟مف م كـ فداه خركؼ معجزة 
 فإ  ي أفدم الخركؼ اآلف،

  ذيح ي أيي،
 كأمي ل س  عجيها فدائي،

 (2)ل  تع د الطائر ا خضر؟ في الرخاـ، مف   جمع لي عظامي،
 

تحكػػػي حكايػػػة زكجػػػة األب التػػػي  كثػػػة الطيػػػر األلضػػػر مػػػف المػػػكركث ال،ػػػعبي اللمسػػػطينيالكحد  
تػدفنيا أمػا األلػت فتجمػع بظامػو ك  الوفيقتمػو األب كت كػؿ الزكجػة مػف لحمػ تطمػب قتػؿ ذبػح ابػف زكجيػاال
كال،ػابر ىنػػا يػدمج مػا بػيف حكايػػة مػف المػكركث ال،ػعبي كقلػػة  لضػرالأ فػي الرلػاـ حتػو تلػػير طيػران 

فيقػكـ بػذبح  يلػدم ابنػو بػوال لركفػان  كلكػف األب ىنػا ال يجػد إبراىيـ بميو السالـ الذم فدل ابنو بلػركؼال
كال،ابر ال ألت لو تجمع بظامػو  ي تذبف ألمر االاالبف كاألـ ال يعجبيا ىذا اللدا  بكس ىاجر الت

 لتستعيد ركحو في جسد الطائر األلضر.
 المؿ إلػػو أذف ابنيػا فيلػػحك مػػف نكمػػوكاألـ اللمسػطينية تبػػدأ يكميػػا مػع الغنػػا  ال،ػػعبي الػذم يتسػػ

كلكف ال،ابر ىنا ي كد أف نكمو مف استلاؽ كليس ىكال كىذا يدؿ بمػو ،ػي  معػيف كىػك اللػحكة التػي 
 :بت ال،ابرألا

                                                 

 .11ص أحمد دحبكرال كسكر ب،ريةال (1)

 .74ص ال كسكر ب،ريةالأحمد دحبكر (2)
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 صكتها  اع إلى  كمي،
 ك كمي   تف ؽ اآلف
 " ا د رتي مالؾ عم  ا لـك

 (1)ال تعتيي لكمؾ عمى مف خاف"
 

كتكاسػي نلسػيا  الي،و ىذه األـ المنليػة لػارج ديرتيػاكاألبيات مف أغنية ،عبية تتناسب مع ما تع
سػػو بػػؿ تػػكرث أبنا ىػػا ىػػذا كاألـ ال تن ب نيػػا لػػـ تلػػف كأف العتػػب ال يقػػع بمييػػا بػػؿ يقػػع بمػػو مػػف لػػافال

فمنذ اللباح المبكر تردد كممات األغنية المكجعة حتو تتمػاىو فػي الغيػاب مػع الػكطف  اإلرث المكجعال
 الغائب البعيد.

                                                 

 .74صأحمد دحبكرال كسكر ب،ريةال  (1)
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تناكلػػت ىػػػذه الدراسػػػة ،ػػػعر المنلػػػو اللمسػػػطيني بػػيف اللكػػػر كاللػػػفال كتناكلػػػت فػػػي الدراسػػػة ،ػػػعرا  
اإلسالمييف كالكطنييفال في محاكلة الكت،اؼ التالفات جكىرية بيف ىذيف الطػرفيف  المنافي اللمسطينية؛

بمعاني الكطنية كاإللالص لمقضية اللمسطينيةال كقد  مميئان  العمالقيف الذيف قدما لم،عر اللمسطيني ديكانان 
يعػد بمقػدكرىـ  حتػو لػـ الرأينا مف لالؿ الدراسة كـ قيد ىذا الكطف أبنا ه ال،عرا  بقيد اإللالص كالػكال 

 اللكاؾ مف قضيتيـ كاالتجاه إلو رغبات النلس كباقي ال،عرا .
-لمف كلد بعد اليجػرة  -فيو القد فرض بمييـ الكضع الم ساكم الذم كضعكا فيو أك الذم كلدك 

 ىذه البالد ،قيقة أك غريبة. كانتلرل غير بالدىـ؛ سكا  أف يجدكا أنلسيـ منلييف في بالد أ
الدكاكيف مف القضايا السياسػية  لدحادكاكينيـ؛ فمـ تلؿ كافة االتجاىات في قد تناكؿ ال،عرا  ل

بمػييـ أف  لقد كاكبكا ،عرا  العلر في كؿ المجاالتال ككػاف حقػان  .كالعالمية نسانيةك االجتمابية أك اإلأ
 كاف لو الغمبة كالسيطرة بمييـ. كاإلنسانيكلكف الحس العربي  الية ،عبيـ ككطنيـضكا بقي،غم

د كالضػياعال باإلضػافة ز بو ،عر المنلو ىك ازدحاـ ىذا ال،ػعر بمعػاني االغتػراب كالت،ػرٌ ما تميٌ 
إلػػو م،ػػابر الحنػػيف التػػي تنطػػؽ بيػػا األ،ػػعارال كتلػػكير ال،ػػعرا  لمػػكطف كمقارنتػػو بػػالمنلوال كضػػيابيـ 

بميػو ؿ المنلػو ىػذا المنلػيال لكػاف اإللػالص لممنلػو مقبػكؿال كحتػو لػك تقٌبػ الك بينيماال فال العكدة ممكنػة 
 في بعض األكقاتال كالعكدة كانت األمؿ كالحمـ. ف يدفع ،ركط ىذا القبكؿال لذا كاف االندماج لعبان أ

 .الذم ييتـ بربراز المظاىر الجمالية لقد ابتمدت الدراسة المنيج الكللي التحميمي
ا  ف الدراسة مف ثالثة فلكؿ كمقدمة؛ تحدثنا فييا بف المنلو كبف حدكد الدراسة كال،ػعر تتككٌ ك 

 نتيا الرسالة.ضمف الدراسةال مع اإل،ارة لبعض المراجع التي تضمٌ 
إلػػو تعريػػؼ لػػاص  أمػػا الللػػؿ األكؿ فقػػد دار حػػكؿ المنلػػو كتعريلػػو فػػي المغػػة كاألدب كلػػكالن 

بنوال كاآللر بالتيارهال كتحػدثنا  بالمنلو اللمسطينيال كتعريؼ المنلٌي كتلريقو بف المياجرال فاألكؿ رغمان 
 دالمي كلارجيال كحددنا حدكد الدراسة دالؿ المنلو اللارجي. بف أقساـ المنلو:

اده إلػو العالميػةال ككػاف بمو أدب المنلو؛ كىك الذم كتػب فػي المنلػو ككلػؿ ىػك كركٌ جت كبرٌ 
 أبرز السبؿ إليلاؿ القضية اللمسطينية إلو أسماع العالـ.

سنا بعػض االلتالفػات أما الللؿ الثاني فيدكر حكؿ االتجاىات اللكرية في ،عر المنلييفال كلم
 اليسيرة بيف كال الطرفيف؛ اإلسالمي كالكطني.

ككػػػاف ىػػػذا االلػػػتالؼ بسػػػبب اللمليػػػة  لػػػدينا الللػػػائص الجماليػػػةال التملػػػتفمػػػف ناحيػػػة جماليػػػة 
 اقتربت المضاميف مف المساكاة بينيما.قد ك  الثقافية لم،عرا ال
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ف كػػاف بعػػض االلػػتالؼ قػػد ظيػػر ال فلػػي قبػػكؿ السػػالـ نػػاه فػػي للػػائص كػػؿ منيمػػافقػػد بيٌ  الكا 
بلعػػػؿ  كتللػػػيالن  جممػػػةن  تلػػػاؽاالكسػػػمك؛ فبينمػػػا رفػػػض اإلسػػػالمييف كرفضػػػوال كفػػػي اللػػػالؼ حػػػكؿ اتلػػػاؽ أ

ذف إمػػف المحتػػؿ الييػػكدم الكػػافرال ىػػي  كػػامالن  كىػػا؛ كىػػي تحريػػر فمسػػطيف تحريػػران األيديكلكجيػػة التػػي تبن  
 لتحرير أرض مسممة مف مغتلب كافر. ابتقاد ديني

ظال كمنيـ مف ؽ ألكسمكال كمنيـ مف تحلٌ انقسمكا إلو بدة فرؽ؛ فمنيـ مف للٌ أنلسيـ الكطنيكف 
 رفض االتلاؽال كلكف في الغالب رفض اللمسطينيكف العممية السممية.

الللػػػؿ لقسػػػميف:  تمكدار الجػػػز  الثػػػاني مػػػف الللػػػؿ الثػػػاني حػػػكؿ قضػػػايا ،ػػػعر المنلػػػوال كقٌسػػػ
فػػػػي نكبيػػػػة  ت،ػػػػابيان  تاه الػػػػكطنيال ككجػػػػدضػػػػاميف لػػػػدل االتجػػػػالمضػػػػاميف لػػػػدل االتجػػػػاه االسػػػػالميال كالم

 المضاميف؛ سكا  كانت اجتمابيةال سياسيةال أك كجدانية.
فيػػو بػػف المغػػة كالمعجػػـ  تراسػػة اللنيػػة ل،ػػعر المنلػػوال كتكممػػأمػػا الللػػؿ الثالػػث فكػػاف بعنػػكاف الد

 ال،عرمال كبعض األساليب كالحذؼ كاإلضمار كالندا  كاالستلياـ كالتكرار كالندا .
ليص كتجسػػيـال تكضػػيح كتراسػػؿ قػػد تضػػمنت اللػػكرة الجزئيػػة؛ مػػف مككناتيػػاال ت،ػػأمػػا اللػػكرة ف

 ال كاللكرة الكمية كمككناتيا مف لكفو كحركةال كلكت.لمحكاس
الحديث بف أقسامو: الدائرم بقسميو؛ الملتكح كالمغمؽال كالبنا  المقطعي  أما البنا  اللني؛ فكاف

 كالحمزكنيال كالقللي كالتكقيعي.
 ارقة كأنكابياال ثـ التناص الدالمي كاللارجي.ثـ الحديث بف المل
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 يحث:ال تائج 
ت بميػو كالضػياعال لػذا بػرز ىػذا الجانػب بقػكة فػي ،ػعرىـ كدلٌػ ،عر المنلو ىك ،عر الحنيف كالغربػة -1

 أللاظيـ.

ىذا المنلو لـ ينتو بػؿ إنػو لػحب المنليػيف  ؛ حيث أفاللمسطيني بف المنافي بامة يلتمؼ المنلو -2
ال اكنيائيػػػ االمنلػػػوال فكػػػاف منلػػػاه أبػػػدي دنيا؛ فػػػالكثير مػػػف ىػػػ ال  المنليػػػيف مػػػات فػػػيلمػػػا كرا  الحيػػػاة الػػػ

 كالمنلو ما زاؿ مستمران.

ف النلي لـ يكف بللة فردية أم لعدة أ،لاص بارضكا النظاـ السائد؛ بػؿ كػاف نليػان برقيػان لجػنس إ -3
لال  ألرضو خلر غير جنس المحتؿال كاف تطييران برقيان   ان لي ال  المنلييف.كانت دينيان كتاريلي كا 

الت،ػرد  كالضػػياع كتلػكير النكبػػة كأبعادىػػا كمػا ترتػػب بمييػػا مػف نلػػي ككانػػت مػف أبػػرز المضػػاميف  -4
أمػا ال،ػعرا  الػذيف كلػدكا فػي  الالتي دارت بمييا أقالـ ال،عرا  المعالريف لمنكبة إضافة إلو الحنيف

 المنافي فقد دارت حكؿ الحنيف لمكطف كأمنيات الرجكع.

مرجعػػػا ب سػػػما  ال،ػػػيدا   كبيػػػرة بنػػػد ال،ػػػعرا  فكانػػػت القلػػػائدف بنايػػػة   كاالست،ػػػياديك لقػػػي ال،ػػػيدا -5
دلاليـ في سجؿ اللمكد.  كذكراىـال حيث لـ يتكاف ال،عرا  بف تمجيدىـ كا 

بنػػدما يػػذكر السػػجفال نػػرل أف ال،ػػعرا  الػػذيف با،ػػكا تجربػػة السػػجف قػػد كلػػلكه ككػػاف ليػػـ حيػػزا فػػي  -6
 .السجفة يف لـ يعي،كا تجربدكاكينيـ بينما نجد قمة في ،عر الذ

كنقد لمحكاـ كسلرية باألكضاع السائدةال  العناية بالنكاحي االجتمابية التي يعي،يا الكطف مف فقرال -7
 ف لذ ال،عر دكره ككظيلة اجتمابية.

ف بطبيعػػة الحػػاؿ فػػي حالػػة حنػػيف دائػػـ لمػػكطف لكجػػداني بمػػو ،ػػعر المنلػػوال فػػالمنليك غمبػػة الجانػػب ا -8
للػػبا كمػػدارج ال،ػػبابال ممػػا ادل لبػػركز ىػػذا الجانػػب اال إلػػو مالبػػب كاألرض كاألىػػؿ كاأللػػحاب

 ب،كؿ كاضح.

ف القضػػية اللمسػػطينية إلػػو العالميػػة مػػف لػػالؿ المنػػافيال فكػػانكا الكاجيػػة لقػػد أكلػػؿ ال،ػػعرا  المنليػػك   -9
 البارزة لمكطف أماـ العالـ. 

مسػػيحية أك  أم مػػ ثراتسػػيطر بمػػو ال،ػػعر اإلسػػالمي األثػػر اإلسػػالمي ب،ػػكؿ بػػارزال كابتعػػد بػػف  -14
بػػاألثر اإلسػػالمي كالسػػيرة الم،ػػرفة لملػػحابة كالقػػادة  بػػف األسػػاطير اليكنانيػػة كاكتلػػو دكثنيػػة كابتعػػ

 ترككا بالمات بارزة في سيرة األمة اإلسالمية.اإلسالمييف العظما  الذيف 
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باإلضػػافة للثػػر الػػديني بمػػو خثػػار الحضػػارات األلػػرل  فقػػد اتكػػ  فػػي تنالػػاتو أمػػا االتجػػاه الػػكطني -11
 مف أساطيرال كاألساطير اليكنانية كت ثركا باألثر المسيحي كالكثني كالييكدم.

يلػػالو لممتمقػػي فػػي لػػكرة جميمػػةال كلغػػة معبػػرة كمكحيػػةال  ال،ػػعرا   اجتيػػدلقػػد  -12 فػػي إبػػداع الػػنصال كا 
كاجتمع لدل الطرفيف القدرة بمو الغكص في النلػكص القديمػة كاللارجيػة كالتنػاص معيػا بمقػدرة 

 .النلكص بمو فضا ات تتسع لدالالت جديدةفائقةال كفتح ىذه 

اسػػتلداـ الملارقػػة كتكنيػػؾ فنػػي الغػػرض منػػو إظيػػار أف ىػػذه األمػػكر الملتملػػة التػػي أبػػرز ال،ػػابر  -13
 .يمرفكض كسمبالتالفيا كاف يجب أف تتلؽ كتتماثؿال في دبكة لمنقد كالسلرية مف كضع 

قة كمتحركةال القلد منيػا إمتػاع المقدرة بمو استلداـ المدركات الحسية كاللركج منيا بلكر ناط -14
 المتمقي كتكليؿ لكرة تمثؿ في الذىف بف طريؽ اللكرة الجزئية كاللكرة الكمية.

مػػف ملػػػردات المغػػة العاميػػػة كاألمثػػاؿ ال،ػػػعبيةال  عرية مكحيػػػة كمعبػػرةال يظيػػػر فييػػا الػػػبعضالمغػػة ،ػػ -15
الطبقػػػات كلػػػيس كبرأيػػػي أف ىػػػذه الملػػػردات تػػػزيف القلػػػائد كال ت،ػػػينيا كتظيػػػر انتمػػػا  ال،ػػػعر لكػػػؿ 

را  بثػراتيـ لمطبقة المثقلة فقطال كما يكحي لنا استلداـ األمثاؿ ال،عبية كالمكاكيؿ بمدل تعمؽ ال،ع
 يـ.كتجذر ىذا التراث في

 كأاجتمػػػابي  كأتجػػػاه سياسػػػي اال سػػػكا  كػػػاففػػػي نػػػكع القضػػػايا التػػػي طرحاىػػػا  -تقريبػػػان –االتلػػػاؽ  -16
 كجداني.

ال بيػػنيـ ان كبيػػر  ان لمػػؽ ىػػكة كبيػػرة بيػػنيـال بػػؿ إف ىنالػػؾ تقاربػػلػػـ يااللػػتالؼ األيػػديكلكجي بػػيف ال،ػػعرا   -17
 كقكم. متماسؾه  النسيج اللمسطيني نسيجه  أف كىذا يدؿ بمو

 لمتقسيـ. ةقبؿ أكسمك رفض ال،عرا  السالـ رفضا تاما كتمسككا باألرض كال غير قابم -18

ال ميػػة السػػمميةالعم ف كمػػا سػػبؽ كقمنػػا بارضػػكاك سػػالميكانػػت نقطػػة لػػالؼ بػػيف ال،ػػعرا ال فاإلأكسػػمك  -19
 كبعض الكطنييف أيدكا العممية.

ليػـ كلحقػكقيـ  بمػو ال،ػعب اللمسػطيني ككانػت ظممػان  ف أكسػمك كانػت كبػاالن  لرج بعػض ال،ػعرا  بػ -24
 التاريلية في فمسطيف التاريلية.

 

 التكص ات:
لراجيـ إلو دائرة الضك .اإل -1  ،ارة إلو ال،عرا  اللمسطينييف المغمكريف لارج الكطفال كا 
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 كالمراجع المصادر
 .ال رآف الكر ـ

 :الكتبأكالن: 
 .2443ال بيركتال لبنافال 2ابف منظكرال لساف العربال دار الكتب العمميةال ط -1
ال 1ب،ػػرل مكسػػػو لػػػالحال اللػػػكرة ال،ػػعرية فػػػي النقػػػد العربػػػي الحػػديثال المركػػػز الثقػػػافي العربػػػيال ط -2

 .1994بيركتال لبنافال 
ال بمػافال 1ركػز دراسػات ال،ػرؽ األكسػطال طتحرير جكاد الحمدال المدلؿ إلػو القضػية اللمسػطينيةال م -3

 .1997األردفال 
جػػابر بلػػلكرال اللػػكرة اللنيػػة فػػي التػػراث النقػػدم كالبالغػػي بنػػد العػػربال المركػػز الثقػػافي العربػػيال  -4

 .1992ال بيركتال لبنافال 3ط
حسػػف محمػػد حمػػادال تػػدالؿ النلػػكص فػػي الركايػػة العربيػػةال الييئػػة الملػػرية العامػػة لمكتػػابال د.طال  -5

 .1997القاىرةال ملرال 
 .1999ال بمافال األردفال 1لالد سميمافال الملارقة كاألدبال دار ال،ركؽال ط -6
ال 3السعيد الكرقيال لغة ال،ػعر الحػديث مقكماتيػا اللنيػة كطاقاتيػا اإلبدابيػةال دار النيضػة العربيػة ط -7

 .1984بيركتال لبنافال 
لقاىرةال ملرال ال ا1لبرم أحمد اللبرمال مكاجيات ال،رؽ األكسطال دار الب،ير لمثقافة كالعمكـال ط -8

1999. 
ال 1بادؿ األسطوال أدب المقاكمة مف تلا ؿ البدايات إلو ليبة النياياتال مطبكبات كزارة الثقافةال ط -9

 .1998فمسطيفال 
ببػػد القػػادر القػػطال االتجػػاه الكجػػداني فػػي ال،ػػعر العربػػي المعالػػرال دار النيضػػة العربيػػة لمطبابػػة  -14

 .1981ال بيركتال لبنافال 2كالن،رال ط
ف أبػػػك ل،ػػػافال ابػػػف بػػػكليس بػػػيف االغتػػػراب كالمنلػػػو الثقػػػافيال ال،ػػػعرا ال المركػػػز ببػػػد الكػػػريـ سػػػمما -11

 .1999ال راـ اال فمسطيفال 5-4الثقافي اللمسطينيال بدد 

 .7لمدراسات كالن،رال دطالال ج الم سسة العربية الببد الكىاب الكياليال مكسكبة السياسة -12
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ال الككيتال 1يةال مكتبة اللالحال طبدناف حسيف قاسـال التلكير ال،عرمال ر ية نقدية لبالغتنا العرب -13
1988. 

بػػػز الػػػديف إسػػػمابيؿال ال،ػػػػعر العربػػػي المعالػػػر قضػػػاياه كظػػػػكاىره اللنيػػػة كالمعنكيػػػةال دار اللكػػػػر  -14
 .1991ال بيركتال لبنافال 3العربيال ط

ال 64بز الديف المنالرةال ادكارد سعيد كالنقد الثقافي المقارف كقػرا ة طباقيػةال مجمػة فلػكؿال العػدد  -15
 .2444الملرية العامة لمكتابال القاىرةال ملرال بدد لاصال الييئة 

الالقػػاىرةال 1بمػي الغريػب محمػػد ،ػناكمال اللػػكرة ال،ػعرية بنػػد األبمػو التطيمػػيال مكتبػة اآلدابال ط -16
 .2443ملرال 

ال 2بمػػػي ب،ػػػرم زايػػػدال بػػػف بنػػػا  القلػػػيدة العربيػػػة الحديثػػػةال مكتبػػػة ابػػػف سػػػينا لمن،ػػػر كالتكزيػػػعال ط -17
 .2442القاىرةال ملرال 

ال بيػػركتال 1د الػػتالكلال مػػراد مبػركؾال تطػػكر ال،ػػعر الحػػديثال دار األكزابػػيال طبمػر الػػدقاؽال محمػػ -18
 .1996لبنافال 

ال الم سسػػػة اللمسػػػطينية 2441إلػػػو  1967فػػػايز أبػػػك ،ػػػمالةال السػػػجف فػػػي ال،ػػػعر اللمسػػػطيني مػػػف  -19
 .2443ال راـ اال فمسطيفال 1لإلر،اد القكميال ط

 .2443ال فمسطيف تاريليا كقضيتياال م سسة الدراسات اللمسطينيةال د.ط -24
ال مطػػابع كػػؿ 1964-1944كامػػؿ السػػكافيرمال ال،ػػعر العربػػي فػػي م سػػاة فمسػػطيف مػػف سػػنة إلػػو  -21

 .1985ال القاىرةال ملرال 2العربال ط
 .2412ال 4كماؿ غنيـال األدب اللمسطيني المعالرال أكاديمية اإلبداعال فمسطيفال ط -22
ةال ملػػػرال ال القػػػاىر 1كمػػػاؿ غنػػػيـال بنالػػػر اإلبػػػداع اللنػػػي بنػػػد أحمػػػد مطػػػرال مكتبػػػة مػػػدبكليال ط -23

1998. 

 .1998ال القاىرةال ملرال 1لمن،رال طمحسف ببد الحميدال تجديد اللكر اإلسالميال دار اللحكة  -24
 .1998ال القاىرةال ملرال 1ن،رال طمحسف ببد الحميدال تجديد اللكر اإلسالميال دار اللحكة لم -25

ال بمػػػافال األردفال 1محمػػػد حسػػػيف محاسػػػنةال تػػػاريخ مدينػػػة القػػػدسال دار حنػػػيف لمن،ػػػر كالتكزيػػػعال ط -26
2443. 

ال 1ال من،كرات بيت المقدسال ط1993-1967محمد ر،يد بنابال االستيطاف الييكدم في القدس  -27
 .2441فمسطيفال 
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ال 1محمػػػد زكػػػي ب،ػػػماكمال قضػػػػايا النقػػػد األدبػػػي بػػػيف القػػػػديـ كالجديػػػدال دار المعرفػػػة الجامعيػػػػةال ط -28
 .1998القاىرةال ملرال 

 .1998ال غزةال فمسطيفال 2قرخفال طمحمد ،عباف بمكافال نعماف ،عباف بمكافال مف بالغة ال -29
،كالية الكتابةال المجمة الثقافيةال العدد  -34  .2443ال ت،ريف األكؿال 64محمد طو حسيفال التناص كا 
ال 1كجػػػداف ببػػػد اإللػػػو لػػػايغال اللػػػكرة البيانيػػػة فػػػي ،ػػػعر بمػػػر أبػػػك ري،ػػػةال دار مكتبػػػة الحيػػػاةال ط -31

 .1997بيركتال لبنافال 
ال 1ال ج1كالتكزيػعال ط دار الثقافة لمن،ػر يحيو زكريا األغاال إضا ات في ال،عر العربي المعالرال -32

 .1997ال ال دار الحكمة لمن،ر كالتكزيع كالترجمةال لانيكنسال فمسطيفالدكحةال قطر
فػػػة لمطبابػػػة يحيػػػو زكريػػػا األغػػػاال جماليػػػات القلػػػيدة فػػػي ال،ػػػعر اللمسػػػطيني المعالػػػرال دار الثقا -33

ال جمػةال لػانيكنسال فمسػطيفتكزيػع كالتر ال الدكحةال قطرال دار الحكمػة لمن،ػر كال1كالن،ر كالتكزيعال ط
1996. 

 

  الدكاك ف:: ا  ان ث
 .1983ال بيركتال لبنافال 1أحمد دحبكرال ديكاف أحمد دحبكرال دار العكدةال ط -34

ال بيػػػركتال لبنػػػافال 1جيػػػؿ الذبيحػػػةال الم سسػػػة العربيػػػة لمدراسػػػات كالن،ػػػرال طديػػػكاف أحمػػػد دحبػػػكرال  -35
1999. 

ال دم،ػػػؽال سػػػكرياال 1التكزيػػػعال طأحمػػػد دحبػػػكرال ديػػػكاف كسػػػكر ب،ػػػريةال األىػػػالي لمطبابػػػة كالن،ػػػر ك  -36
1992 

 .1994ال بيركتال لبنافال 1أحمد دحبكرال ديكاف ىكذاال دار اآلدابال ط -37
 .2446ال دم،ؽال سكرياال 1بد غدان أييا المالؾال م سسة فمسطيف لمثقافةال طديكاف لميس لطليال  -38
 .2446ال دم،ؽال سكرياال 1كطني معيال م سسة فمسطيف لمثقافةال طديكاف لميس لطليال  -39
 .2447ال دم،ؽال سكرياال 1نزيؼ الذكرياتال م سسة فمسطيف لمثقافةال طديكاف  سمير بطيةال -44
 2447ال دم،ؽال سكرياال 1ال دار م سسة فمسطيف لمثقافةال طببد الغني التميميال ديكاف برا ة -41
 .1989ال بيركتال لبنافال 1محمكد دركيشال الديكافال الجز  األكؿال دار العكدةال ط -42
 .1994ال بيركتال لبنافال 1ر العكدةال طمحمكد دركيشال الديكافال الجز  الثانيال دا -43
 .1988ال المنلكرةال ملرال 1إنيا اللحكةال دار الكفا ال طديكاف محمكد ملمحال  -44
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ال المنلكرةال ملػرال 1نقكش إسالمية بمو الحجر اللمسطينيال دار الكفا ال طديكاف محمكد ملمحال  -45
1991. 

 .1994قاىرةال ملرال مريد البرغكثيال القلائد الملتارةال الييئة الملرية العامة لمكتابال ال -46
 .1996مريد البرغكثيال قلائد ملتارةال من،كرات كزارة الثقافة اللمسطينيةال فمسطيفال  -47
 .2446ال دم،ؽال سكرياال 1إلو غرب القمبال م سسة فمسطيف لمثقافةال طديكاف مريـ العمكرمال  -48
ةال ال ملػػرال القػػاىر 1معػػيف بسيسػػك: قلػػائد ملتػػارةال الػػدار الملػػرية المبنانيػػة لمطبابػػة كالن،ػػرال ط -49

1999. 
 .1987ال بيركتال لبنافال 3معيف بسيسكال األبماؿ ال،عرية الكاممةال دار العكدةال ط -54
ال بيػركتال لبنػافال 1ىاركف ىا،ـ ر،يدال ديػكاف ىػاركف ىا،ػـ ر،ػيدال دار العػكدة لمن،ػر كالتكزيػعال ط -51

1981. 
 

 :الدكر اتثالثان: 
ال 12ال بػػدد 6مجمػػد  إدكارد سػػعيدال تػػ مالت فػػي المنلػػوال الكرمػػؿال معيػػد دراسػػات ال،ػػرؽ األكسػػطال -52

 .1984ال حيلاال فمسطيفال 1مجمكبة 
محمػكد الربيعػيال لغػة ال،ػعر المعالػرال نمػكذج تطبيقػيال مجمػة فلػكؿال الييئػة الملػرية لمكتػابال  -53

 .1981ال القاىرةال ملرال 14ال ـ4بدد 
يكسػػؼ رزقػػةال المنلػػو كتجمياتػػو فػػي ال،ػػعر اللمسػػطينيال كميػػة اآلدابال الجامعػػة اإلسػػالميةال مجمػػة  -54

 .2443سالميةال المجمد الحادم ب،رال العدد األكؿال غزةال فمسطيفال الجامعة اإل
 

 :المكاقع االلكترك  ةرايعان: 
أحمد لالح العكاضيال تراسؿ الحكاس في ،عر أحمد ضيؼ ا العكاضيال ،ػبكة إب اللضػرا :  -55

http://www.forums.ibb7.com. 
بالغة تراسؿ الحػكاس فػي القػرخف الكػريـال ممتقػو ابػف لمػدكف لمعمػـك كاللمسػلة أحمد فتحي رمضافال  -56

 .http://www.ebn-khaldoun.com كاألدب:
أسػػامة ببػػد العزيػػز جػػاب اال جماليػػات الملارقػػة النلػػيال قػػرا ة بدائيػػة فػػي ديػػكاف )مجػػركح قػػكم(  -57

http://www.diwanalarab.com. 

http://www.forums.ibb7.com/
http://www.forums.ibb7.com/
http://www.ebn-khaldoun.com/
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تماضػػػر إبػػػراىيـال ببػػػد ا إبػػػراىيـ أدب المنلػػػو يكتكبيػػػا ملقػػػكدةال ،ػػػ كف ثقافيػػػةال م سسػػػة الكحػػػدة  -58
 .http://www.thawra.alwehdagoosyلملحافة كالطبع كالن،ر: 

 .http://www.odabasham.net جابر قميحةال التلكير البيانيال رابطة أدبا  ال،اـ: -59
 جميػػػػػؿ الحمػػػػػداكمال مميػػػػػزات ال،ػػػػػعر اإلسػػػػػالمي كللائلػػػػػو المكضػػػػػكبية كاللنيػػػػػةال نػػػػػدكة:  -64

http://www.arabicnadwah.com. 
حاتـ اللكرال ادكارد سعيد كالعيش في ىكيتيف فضا  المنلو كملارقة اليكيةال مكقػع الػدكتكر حػاتـ  -61

 .http://www.hatemalsagr.net اللكر:
حسػػػيف جمعػػػةال اللبػػػر كاإلن،ػػػا ال أسػػػمكب االسػػػتلياـ دراسػػػة بالغيػػػةال ،ػػػبكة ضػػػلاؼ لعمػػػـك المغػػػة  -62

 .http://www.dhifaaf.comالعربية: 
زكريػػا يحيػػو األغػػاال البنػػا  اللنػػي لظػػاىرة الترٌسػػؿ مػػف لػػالؿ ال،ػػعر اللمسػػطيني المعالػػرال مكقػػع  -63
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