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(أقتفي خطو ذاكرتي) عودة  د. زاهر محمد اجلوهر حننيالعودة املبتورة موازنة بني ديواني أديب ناصر (زيتي وزيتوني) وهشام 

ملخص:
)زيتي  �أديب نا�رص:  �ل�شاعرين  �لبحث بني ديو�ين  يو�زن هذ� 
)�أقتفي خطو ذ�كرتي(، وقد جاء يف ثالثة  وزيتوين( وه�شام عودة: 
�أق�شام: مقدمة ومتهيد فيه تعريف موجز بال�شاعرين وخامتة؛ تناول 
�لت�شابه  و�أوجه  �لديو�نني،  من  كل  ق�شائد  م�شامني  �لأول  �لق�شم 
لق�شائد  �لفني  �ل�شكل  �لثاين  �لق�شم  وتناول  بينهما،  و�لختالف 
�ملبتورة؛  �لعودة  مالمح  عند  فتوقف  �لثالث  �لق�شم  �أما  �لديو�نني، 
�إذ عا�ش �ل�شاعر�ن �لظروف نف�شها و�أقاما يف �لغربة مبعدين قر�بة 
�أربعة عقود، وعاد� م�شادفة يف �لوقت نف�شه، و�أبعد� جمدد�، و�شدر 
�لباحث ب�رصورة  �أو�شى  �ل�شنة نف�شها. ويف �خلامتة  ديو�ناهما يف 
در��شة �شعر �لعائدين وتتبع �أبعاد �لوطن �لذي عبثت به يد �لحتالل 

فغريت مالحمه، و�أثر ذلك كله يف بناء ق�شيدة �لعودة.
و�لتحليل  �ل�شتق�شاء  على  �ملو�زنة  هذه  �لباحث  �أقام  وقد 
�لت�شابه و�لختالف بينهما،  �أوجه  �ل�شاعرين؛ لر�شد  و�ملقاربة بني 
ملو�ءمته  �لتاريخي،  �ملنهج  من  م�شتفيد�  حديثة،  نقدية  مبنهجية 
للمو�زنة، ومن بع�ش جو�نب �ملنهج �لجتماعي، غري مقيد بجميع 

�أ�ش�ش �ملنهجني.
الكلمات املفتاحية: �لعودة �ملبتورة، مو�زنة بني ديو�ين �أديب 

نا�رص )زيتي وزيتوين( وه�شام عودة )�أقتفي خطو ذ�كرتي(

(Al Awdah Al- Mabtoorah)

The Amputated Return

A comparison Between Adeeb Naser›s Divan (Zaiti 
Wazaitoni)

My Oil and Olives

And Hisham Odeh (Aqtafi Khotwa Thakirati)

I Follow My Memory Steps

Abstract:

This study is a comparison between the two 
poetic divan of Adeeb Naser divan (Zaiti Wazaitoni) 
My Oil and Olives and Hisham Odeh “Aqtafi Khotwa 
Thakirati” I Follow My Memory Steps. The study is 
divided into three parts in addition to an introduction 
and a preface which include a precise definition of the 
two poets and a conclusion.

The first part includes the contents of the poems 
of each divan, similarities and differences. The second 
part deals with the external form side of the poems of 
the two divans; the third part is concerned with the 
form of (The Broken Return). In fact, the two poets 
lived the same conditions in which they lived in exile 
for four decades, their return coincides with each 
other, they were deported once again and both of their 
divans were published in the same year. In conclusion, 

the researcher recommended the importance of making 
researches concerning the poetry of returnee and to 
follow the different aspects of homeland which was 
deteriorated by the occupation which has changed its 
shape the thing which has shaped the poetry of return.

The researcher has based this comparison on 
the investigation analysis and comparison between 
the two poets with the aim to point out the similarities 
and differences between them through a modern 
critical approach in which he got benefited from the 
history of historical approach due to its suitability for 
comparison in addition to certain aspects of social 
approach taking into consideration that the researcher 
didn’t totally apply to all the bases of each approach.

Key words: The Amputated Return, A comparison 
Between Adeeb Naser’s Divan (Zaiti Wazaitoni), My 
Oil and Olives And Hisham Odeh (Aqtafi Khotwa 
Thakirati) I Follow My Memory Steps

مقدمة:
وه�شام  نا�رص  �أديب  �ل�شاعر�ن  عاد  ونيف،  عقود  �أربعة  بعد 
عودة �إىل �أر�ش �لوطن ز�ئرين، مرهقني من �ل�شفر؛ �إذ فّتت �لغربُة يف 
لحت�شان  ذر�عيهما  يفتحان  �ل�شماء،  كربق  متوهجني  َديِهما،  َع�شُ
�لوطن، �لذي غابا عنه ق�رص�، و�أخري� �شمح لهما �لحتالل بالزيارة، 
�لزمُن   َ َغريرَّ هل  �شارت؟  وكيف  �ل�شبا،  وربوُع  �لوطُن  كان  كيف 
قلبيهما  يفتحان  �ل�شاعر�ن  يكد  �حلبيِب؟ومل  �لزمِن  مالمَح  �ملريُب 
حتى �غتالتهما �أو�مر �لحتالل بالعودة من حيث �أتيا. فاأطبق �لهمُّ 
�شعر  بديو�ين  وعاد�  �أخرى،  مرة  كاهليهما  على  زمن  منذ  �لر�ب�ش 

و�نك�شار، وخيبة ما ز�لت تنه�ش حلمهما.
)زيتي  �أديب نا�رص:  �ل�شاعرين  �لبحث بني ديو�ين  يو�زن هذ� 
وزيتوين( وه�شام عودة: )�أقتفي خطو ذ�كرتي(، حماول �لإجابة عن 
�ل�شوؤ�ل: كيف عرب �ل�شاعر�ن عن م�شاعرهما لدى عودتهما �إىل �أر�ش 
�لق�شائد يف  �لت�شابه و�لختالف يف م�شامني  �أوجه  وما   ، �لوطن؟ 

ديو�نيهما ويف �ل�شكل �لفني لدى كل منهما، وما �أثر عودتهما؟
�أق�شام ومقدمة ومتهيد فيه تعريف  �لبحث يف ثالثة  لذ� جاء 
موجز بال�شاعرين وخامتة؛ تناول �لق�شم �لأول م�شامني ق�شائد كل 
�لق�شم  وتناول  بينهما،  و�لختالف  �لت�شابه  و�أوجه  �لديو�نني،  من 
�لثاين �ل�شكل �لفني لق�شائد �لديو�نني، �أما �لق�شم �لثالث فتوقف عند 
�إذ عا�ش �ل�شاعر�ن �لظروف نف�شها، و�أقاما  مالمح �لعودة �ملبتورة؛ 
ونا�شال  �لعر�ق،  يف  عقود،�أقاما  �أربعة  قر�بة  مبعدْين  �لغربة  يف 
�ملعارك  �أم  �إذ�عة  يف  �إعالميني  وعمال  �لعربية،  �لتحرير  جبهة  يف 
و�أبعد� جمدد�، و�شدر  نف�شه،  �لوقت  وعاد� م�شادفة يف  �لعر�ق،  يف 
�لباحث  �أو�شى  �خلامتة  ويف  تقريبا.  نف�شه،  �لوقت  يف  ديو�ناهما 
ب�رصورة در��شة �شعر �لعائدين وتتبع �أبعاد �لوطن �لذي عبثت به يد 
�لحتالل فغريت مالحمه، و�أثر هذ� �لتاريخ يف �شعر�ء فل�شطني �لذين 

�أبعدو� ق�رص� عن �أر�شهم، و�أثر ذلك كله يف بناء ق�شيدة �لعودة.
و�لتحليل  �ل�شتق�شاء  على  �ملو�زنة  هذه  �لباحث  �أقام  وقد 
�لت�شابه و�لختالف بينهما،  �أوجه  �ل�شاعرين؛ لر�شد  و�ملقاربة بني 



201

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (1) - آذار 

�لتاريخي،  �ملنهج  تاريخية  من  م�شتفيد�  حديثة  نقدية  مبنهجية 
ملو�ءمته للمو�زنة، ومن بع�ش جو�نب �ملنهج �لجتماعي، غري مقيد 

بجميع �أ�ش�ش �ملنهجني.
و�أمتنى �أن يكون �لبحث قدم روؤية نقدية فنية تطبيقية لبع�ش 
�لعادلة  �لعودة  تتحقق  �أن  ر�جيا  �ملبتورة،  �لعودة  ق�شيدة  جو�نب 

لأبناء هذ� �ل�شعب �ملبعد عن �أر�شه منذ �شبعة عقود.

متهيد - تعريف بالشاعرين:

- أديب ناصر
ولد �ل�شاعر �لفل�شطيني �أديب �أني�ش نا�رص يف قرية بري زيت)1( 
�ل�شعر�ء  حا�شنة  بكونها  �ملعروفة  1939م،  عام  �هلل،  ر�م  ق�شاء 
�لثانية،  �لعاملية  �حلرب  �أو�ر  فيه  ��شتعلت  �لذي  �لعام  و�ملبدعني، 
�لثانية( �لعاملية  و�حلرب  �أنا  معا،  ولدنا   1939 �لعام  )يف  يقول: 
كل  من  �حلرمان  وكان  �ليتيمة،  �لطفولة  كانت  فل�شطني  ففي   )2(

مظاهر �لفرح، لكن ذلك مل يكن مانعًا من ممار�شة �حلياة �لتي عمل 
نا�رص على تطويعها مبا �كت�شبه من حكايات �لأم عن �لثورة و�لثو�ر 
�لأذنني، حكايا  قبل  �لقلب  �هلل - يف  �لو�لدة - رحمها  )فقد �شبت 
�لثور�ت و�لثو�ر، وعن �أدو�ر لو�لدها و�أهلي و�أبناء قريتي(.)3( �لطفل 
�مل�شتعمر  �جلالد  وطاأة  حتت  يئن  كان  وطن  ربوع  يف  تربى  �لذي 
�ل�شتيطاين  �ل�شتعمار  ��شتبدل  منه،  �لتحرر  من  وبدل  �لربيطاين، 
�ل�شهيوين بالنتد�ب �لربيطاين، له �شكل جديد بل �شكل غري م�شبوق؛ 
بحق  �لعرت�ف  يرف�ش  �حتالل  �حلديث،  �لع�رص  يف  �حتالل  �أطول 
وتر�كمت �شور  �لوجود.  �لأر�ش- يف  �لفل�شطيني -�شاحب  �ل�شعب 
�لظلم لتاأخذ يف نف�ش �ل�شاعر منذ �لطفولة �شكاًل خا�شًا ��شتطاع �أن 
يعرب عنه بعد ذلك يف �جتاهني، �لأول: ممار�شة �لثورة و�لن�شال يف 
مو�جهة �ملحتل، �لذي ��شتوىل على �لأر�ش، وهّجر �أهلها وقتل و�رصد 
و�شجن وجرح، �أما �لجتاه �لثاين فكان بالكلمة �ملقاتلة �شعر�ً ونرث�ً.

�بن  عن  يختلف  هل  �لآخرين؟  عن  نا�رص  �أديب  يختلف  هل 
عمه كمال نا�رص)4(، وعن �ل�شعر�ء �لذين قاتلو� معه وقبله وما ز�لو� 
يثريون �لهمم وي�شتنه�شون �ل�شمائر �لتي يجب �أن تاأخذ دورها يف 
عملية �لتحرير؛ �إذ ل �أحد بعيد عن �لهم، ل �أحد يعفى من �مل�شوؤولية.

مهمة  مكان  كل  يف  و�لثائرين  �لثورة  عنا�رص  بني  �لربط  �إن 
�شعبة، �إل �إذ� ��شتطاع �لثائر �أن يو�شل بينهم جميعا فكر�ً وممار�شًة 
�لن�شال،  يف  و�شارك  �حلياة  )خا�ش  �لفل�شطيني  و�ل�شاعر  و�إبد�عًا، 
وم�شى يقود �حلركة �لوطنية يف وعي و�إدر�ك وو�شوح هدف، و�إذ� 
�حلي  �لت�شوير  دور  �إىل  �لتقريري  �لو�شف  من  �ل�شكل  يف  ينتقل  به 
�لنامي لالأحد�ث �لقائمة. وقد �ت�شع للقر�ع �لفكري ، و�متزج به �حل�ش 
بالفكر �متز�جًا مل تظهر فيه روح �لزدو�جية()5( وبات دور �ملثقف 
قد  �ل�شيا�شي  لأن  د�ئمًا،  �ل�شيا�شي  دور  عن  ويختلف  مهما  عمومًا 
�أن �لأديب و�ل�شاعر مل يكونا كذلك.  �إل  �أو يحاور،  �أو يناور  يفاو�ش 
�ل�شعر�ء �لفل�شطينيون ينوب بع�شهم عن بع�ش يف �لتعبري عن �لفكرة 
�للطيف عقل ينوب عنهم جميعا حني قرر قائال:  �أحيانا، فهذ� عبد 
)�أنا ل�شت فرد�ً يفاو�ش، �أو يتحدث مع �لآخر �لحتاليل. �أنا �أف�شحه 
�أنا �أك�شفه �أنا �أقاومه �أنا �أحر�ش عليه؛ لأنه نقي�ش حريتي ونقي�ش 

�إبد�عي ونقي�ش وجودي(.)6(
�أنهى �ل�شاعر �أديب نا�رص در��شته �لثانوية يف كلية بري زيت، 

�نتماءه  �لدحنون  عبق  من  وت�رّصب  �لوطن،  حب  معينها  من  ونهل 
لالأمة �لتي �آمن بر�شالتها �خلالدة، فمنذ نعومة �أظفاره وعى �ملوؤ�مرة 
و�أطر�فها �مل�شبوهة، حتى وهو يكمل در��شته �جلامعية يف �لقاهرة 
�لأمة  لهذه  �لتي حتاك  �ملاأ�شاة  تفتحت مد�ركه على حجم  وبريوت 
فخرج من بوتقة �لوطنية �ل�شيقة ليعاي�ش �حلالة �لعامة لالأمة �لعربية 
ومعرفة  �لو�قع  فهم  على  �شاعده  ومما  خليجها،  �إىل  حميطها  من 
�أبعاده وتتبع مالمح �آفاقه، تخ�ش�شه يف �لعلوم �ل�شيا�شية، حتى �إذ� 
ما عاد من غربته، ُفتحت �أبو�ب �لكالم لل�شاعر على م�شاريعها يف 
�إذ�عة ر�م �هلل، لينطلق �ل�شوت �لهادر معرب�ً عن �لنتماء و�لأ�شالة، 
عن  �لدفاع  يف  تهاونو�  �لذين  وموؤنبًا  �لقا�شي،  �لقادم  من  وحمذر�ً 
فل�شطني قلب �لأمة �لناب�ش، تلك كانت �ملهمة �ملركزية لل�شاعر يف 

تلك �ملرحلة، وذلك هو دور �ل�شعر يف �ملعركة.)7(
�أُرغم �أديب نا�رص على مغادرة فل�شطني بعدما وقعت جميعها 
�أنفة  عن  �للجوء، معرب�ً  ليعي�ش حياة  �ل�شهيوين،  �ملحتل  قب�شة  يف 
�أبد�. ففي )جدة( حط رحاله ليعمل  �لذي مل يطاأطئ هامته  �لالجئ 
�أثمرن فكر�ً نري�ً وكلمة معربة عن  �شبع �شنو�ت مل يكنرَّ عجافا؛ فقد 
مكان  �إىل  يغادرها  �أن  �ل�شاعر  رف�ش  �لتي  لالأمة  �لنتماء  �شدق 
�آمن باأنه وطن و�حد. ثم عاد بعدها  �لذي  �لكبري  �لعربي  غري وطنه 
�ملحطة  بغد�د،  يف  للعمل  �نتقل  �أن  �إىل  فيها  عمل  �لتي  بريوت  �إىل 
�لأكرث حظا يف بقاء �ل�شاعر وتعبريه عن �نتمائه، فقد �رتبط �ل�شاعر 
فيها باأربعة هم: دجلة و�لفر�ت �للذ�ن �رصب من مياههما، فاأ�شبح 
مرتبطًا بهما �رتباطًا �أزليًا، ثم �لعر�ق �لذي �نتمى �إليه �ل�شاعر عروبيا 
و�ل�شد�قة  �حلب  معه  تبادل  �لذي  ح�شني  �شد�م  �لقائد  ثم  خال�شا، 
و�لرتباط �لفكري و�لآيدولوجي، ثم بيئة �ل�شعر �لتي تتو�لد متز�يدة 
�أكرث من ثالثني  �لذي جعله ميكث فيه  �نقطاع ول عقم. وهذ�  بغري 

عاما.)8(
رئا�شي-  مبر�شوم   - ح�شني  �شد�م  �لر�حل  �لرئي�ش  منحه 
�إذ�عة  �إد�رة  ��شتحقاق  و�شام  وقلده  �خلالدة،  �ملعارك  �أم  �شاعر  لقب 
وممثليها  �لفل�شطينية  �لثورة  باأقطاب  مرتبطا  وظل  �ملعارك.  �أم 
�رتباطه  وبخا�شة  وبغد�د،  و�لقاهرة  وبريوت  وعمان  فل�شطني  يف 
بحزب �لبعث �لعربي �ل�شرت�كي �لذي كان ممثال يف منظمة �لتحرير 

�لفل�شطينية بجبهة �لتحرير �لعربية.
خرج من بغد�د بعد �حتاللها �لعام 2003م، وما ز�ل يعي�ش 
يف �لأردن، بقلب يخفق منتظر� حلظة �لعودة �إىل فل�شطني وفيها بري 
زيت فر��ش هّمه �لأبدي، �إىل �أن �شمح له �لحتالل بزيارة م�شقط ر�أ�شه 
للمرة �لأوىل، بعد �أكرث من �أربعة عقود يف �لعام 2014م. وكان �أن 
�لذي  )زيتي وزيتوين(  �لديو�ن  �لزيارة ق�شائد هذ�  �أبدع خالل هذه 
له  قد �شدرت  2015م، وكانت  د�ر دجلة يف عمان عام  �شدر عن 
– �حلزينة  �لأ�شو�ق  :)*و�حة  هي  �شعرية  دو�وين  ثمانية  هذ�  قبل 

*�لدم  *خطو�ت على طريق �لآلم-عمان1970م.  1965م.  بريوت 
*عدنا  1993م.  بغد�د  �ملتوج-  1987م.*�لدم  بغد�د  �ل�شابع- 
�أيها  *يا  1999م.  بغد�د  �كتملت-  *�لز�نية  1997م.  بغد�د  �إلينا- 

�لآتي- بغد�د 2002م. *�أبحث عني- عمان 2012م( )9(

- هشام عودة
ولد �ل�شاعر �لفل�شطيني �أحمد عبد �حلميد عودة )ه�شام عودة(، 
يف �خلام�ش ع�رص من كانون �لثاين 1956م، يف قرية كفل حار�ش، 
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تعليمه  وتلقى  �شلفيت(  حمافظة  �شمن  �لآن  )وهي  نابل�ش  ق�شاء 
يف  نابل�ش  يف  �لثانوي  تعلميه  �أمت  ثم  مدر�شتها)10(،  يف  �لأ�شا�شي 
مدر�شة �لنجاح �لوطنية عام 1975م، �نتقل بعدها �إىل �لعر�ق حيث 
يف  و�لقت�شاد  �لإد�رة  كلية  من  �لبكالوريو�ش  �شهادة  على  ح�شل 
�جلامعة �مل�شتن�رصية يف بغد�د، وظل يعمل يف بغد�د حتى �نتقل �إىل 

�لعي�ش يف �لأردن، وما ز�ل يقيم فيها.
�أبدع �ل�شاعر ه�شام عودة ق�شائد لها نكهة فل�شطينية خا�شة، 
ويرى �لناقد �لر�شو�ن �أن )ق�شائد ه�شام عودة لها لون �لأر�ش و�شعة 
�حللم وقوة �ل�رصخة و�لإر�دة، وهي تكتب تاريخ �ل�شاعر وحتقق يف 
جدلية �لن�رص يف �ملنايف و�لت�شبث بالرت�ب، لت�شنع ن�شيد �حلجارة، 
�أن ت�شتقبل  �لتي ترف�ش  �لتاأ�شي�ش و�ل�شعب و�لأر�ش  �أ�شطورة  وتعيد 

خطو�ت �لغازين و�ملرتبعني(.)11(
مل ي�شمح له �لحتالل بالعودة �إىل وطنه فل�شطني ب�شبب كتاباته 
�مُلقاِومة لالحتالل، عا�ش ما يقارب ع�رصين عامًا يف �لعر�ق، كما 
عا�ش قر�بة ع�رصين �شنة يف �لأردن وعمل يف �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية 
�لثائر  جملة  يف  ثقافيًا  حمرر�ً  و�لأردنية.  و�لعر�قية  �لفل�شطينية 
�لعربية،  �لتحرير  جبهة  ت�شدرها  كانت  �لفل�شطينية،�لتي  �لعربي 
جناح حزب �لبعث �لعربي �ل�شرت�كي على �ل�شاحة �لفل�شطينية، يف 
من  فل�شطني  �إذ�عة  يف  ومذيعا  وحمرر�   ،)1991  -  1982( بغد�د 
بغد�د )1992 - 1997(، وهو �ملوؤ�ش�ش ورئي�ش ق�شم �ملنوعات يف 
1997(، كما عمل �شكرتري   - 1995( �أم �ملعارك من بغد�د  �إذ�عة 
حترير �أ�شبوعية �لوحدة �لأردنية )2001 - 2003(، وقد كان رئي�ش 
ع�شو  وهو  دور�ت،  لعدة  �لعر�ق  فرع  فل�شطني  لطلبة  �لعام  �لحتاد 
�لحتاد �لعام للكتاب و�ل�شحفيني �لفل�شطينيني و�شارك يف موؤمترين 

عامني لالحتاد يف �شنعاء )1984( ويف �جلز�ئر )1987(.)12(
�لأعمال  من  بالعديد  �لأدب  مكتبة  �ل�شاعر  �أثرى 
�ل�شخ�شيات  �لنرثية:)*مو�شوعة  �أعماله  فمن  �لنرثيةو�ل�شعرية، 
ذ�تية،  �شري  �لر�شا�ش،  )2009(.*بري  �لأول، عمان،  �جلزء  �لأردنية 
�أحمد  *يف �حلو�ر �لثقايف وهج �لأ�شئلة،  )تر�جم(، عمان، )2009(. 
�لفل�شطينية  �ل�شعبية  *�لأمثال   .)2010( يتحدث،عمان،  �ملديني 
قر�ءة معا�رصة، )2011(. *�ل�شمعة و�لدروي�ش، حممد �شعيد يتحدث، 
�لثاين،  �جلزء  �لأردنية  �ل�شخ�شيات  *مو�شوعة   .)2011( عمان، 
 .)2013( �ل�شم�ش(  من  )ن�شيب  حار�ش  *كفل   .)2012( عمان، 
 .)2013( عمان،  يتحدث،  مهدي  �شامي  �نقطاع،  بال  *كتابة 

*�ملو�شيقار روحي �خلما�ش �شرية و�إجناز�ت. *علي �ل�رصطاوي .�شرية 
�شاعر ( �أما �ل�شعرية فهي: )*حو�رية �جلمّيز و�حلجارة. �شعر �لكويت 
)1989م(، *�أمري جمدو، �شعر، بغد�د )1994م(. *دفاعًا عن �للحظة 
باللغتني  وهو  �شهرز�د  تقله  *مامل  )1994م(.  بغد�د  �شعر،  �لر�هنة 
*قب�شة من هو�ء، جمموعة غزلية  )2010م(.  و�لإجنليزية  �لعربية 
�لكالم،  )2014م(.رفيف  عمان،  �لوقت  *�أ�شئلة  )2013م(.  عمان 

ف�شاء�ت، عمان)2015(، �أقتفي خطو ذ�كرتي،عمان )2016()13(
بزيارة  �لحتالل  له  �شمح  �أن  بعد  هذ�  �لأخري  ديو�نه  وكان 

م�شقط ر�أ�شه للمرة �لأوىل بعد قر�بة �أربعة عقود، يف �لعام 2014م.
�ل�شاعرين، ل بد من وقفة ق�شرية  �لبدء باملو�زنة بني  وقبل 
عند مفهوم �ملو�زنة يف �للغة و�ل�شطالح؛ لبيان �لروؤية �حلديثة يف 
�ملو�زنة. فاملو�زنة لغًة من وزن )�لوزُن رمُز �لثَِّقِل و�خلّفِة، و�لوزُن 
)ون�شع  تعاىل:  قال  �لدر�هم()14(  كاأوز�ن  مثله  ب�شيٍء  �شيٍء  َثْقُل 

وو�زنه:  �لعدل،  و�مليز�ن:  �مليز�ن،  ن�شع  �أي  �لق�شط()15(  �ملو�زين 
تتم من خاللها  ��شطالحا: هي در��شة  عادله وقابله)16( و�ملو�زنة 
بق�شد  ورجاله  وع�شوره،  وفنونه،  �لأدب،  عنا�رص  بني  �ملقارنة 
�لعربية  �لنقدية  �لق�شايا  من  و�ملو�زنة  و�لرتجيح)17(  �لإي�شاح 
�لقدمية �لتي نعمل على �إك�شابها ثوبا جديد�، لأن �لقارئ لل�شعر يف 
كل ع�رص يظل ير�جع مفا�شال ومو�زنا يف ذوقه وطبعه بني �ل�شعر 

�لذي يقر�أه ل�شعر�ء بينهم قو��شم م�شرتكة.

أوال- املضامني:

مل يعد �لنظر يف م�شامني �لدو�وين �ل�شعرية خا�شة، و�لأعمال 
�لأدبية عامة، يف �لنقد �حلديث، قا�رص� على �جلو�نب �لتقليدية، بل 
�شار ي�شعى �إىل �خلو�ش يف �أعماق �لن�ش و��شتنطاقه، ملعرفة �أبعاده 
�جلمالية،  �أبعاده  �إىل  للو�شول  و�لفكرية؛  و�لجتماعية  �لنف�شية 

ومعرفة كنهه و�آفاقه �لإبد�عية.
يعر�ش �أديب نا�رص يف هذ� �لديو�ن �لق�شة بكل تفا�شيلها يف 
�لتفا�شيل  بني  �لربط  يجعل  ق�ش�شي  وت�شل�شل  �إبد�عية،  فنية  روؤية 
يبد�أ  �إذ  ق�شري�-؛  �شعريا  ن�شا  وثالثني  و�حد  -يف  �شهلة،  مهمة 
�لديو�ن بق�شيدة )�نتظار( �لتي يعر�ش فيها �آلم �ملنتظر، كي يعود 
�إىل وطنه �لذي �أبعد عنه ق�رص�، منذ �شبعة و�أربعني عامًا، وظل يعي�ش 
للحظة  ولو  بروؤيته  �لنف�ش  وميني  �ل�شنو�ت،  هذه  طو�ل  خياله،  يف 
قبل �ملوت، بل يتمنى �أن يحظى بقرب قرب قرب �أبيه: )ومتى �شاأجّمع 
�أو �أ�شعد درجا  �أوجاعي/ من خم�ش جهات؟ لأفوز بقرب قرب �أبي/ 
من دعو�ت؟()18( ثم يعر�ش �ل�شاعر لتلك �ملو�عيد �لتي ظل ينتظرها 
وحترك فيه �لأمل بالعودة �إىل �لأر�ش �لتي �غت�شبها �ملحتل، وغريرَّ 
بو�بة  هي  �لتي  �ملقد�شة  �لأر�ش  معامل  بتغيري  كلها  �لأمة  حال 
�لأنبياء، حتى ما عادت �لأوقات تعني  �ل�شماء، و�أر�ش  �إىل  �لأر�ش 
وهو  معه،  متحدة  �شتظل  لأنها  موؤجلة،  عودة  هو  و�حد�ً،  �شيئًا  �إل 
و�أنا  وجو�بي/  �شوؤ�يل  �لو�يف/  ظلك  يف  )و�أنا  معها:  متحد�  �شيظل 
�لظفر/  يوم  �إىل  ومو�عيدي  وكتابي/  ورغيفي  و�شيفي/  �شيفي 
كان  كثرية  حمطات  �لطويل  �لوقت  هذ�  خالل  ولل�شاعر  مفر()19(  ل 
�آخرها �لأردن �لذي �أفرد له ن�شا ربط فيه بني �ل�شفتني �ل�شقيقتني، 
وعر�ش تاريخهما �لن�شايل �مل�شرتك، ثم يف ن�ش لحق نر�ه ي�شتهرت 
�مل�شافة  تلك  �أبعدته  فقد  يتجاهلها  ل  لكنه  بينهما،  �لتي  بامل�شافة 
و�شفتان... دمعتان/  وبيني/  )بيني  وقهر�:  �شوقا  و�أربعني  �شبعة 
�جلبل()20(  ر�أ�ش  على  و�حدة  و�حدة معي/ وهناك  لكن  ويد�ن يل/ 
وقف  حتى  �لوطن  �أطر�ف  ي�شت�رصف  �لق�شيدة  هذه  نهاية  منذ  فبد�أ 
ولكن  و�حد  فالطريق  يكن،  مل  �شيئا  وكاأن  �أريحا،  باب  على  �أخري�ً 
�لنف�ش/�لغريق.....َرُحَبْت..  �لقادمني: )ب�شهقة/ ياأتي �ملدى/ وباآخر 
فاإن �شاقت منازلها/ �شتح�شنها �ل�شقوق/ هي حتت �شطح �لبحر/ 
�أر�ش  �إىل  �لعائد  رحلة  تبد�أ  وهكذ�  �ل�رصوق()21(  ومئذنة  وجهتنا/ 
يقول: ها هي  يقول: كانت، وخط  متو�زيني؛ خط  �لوطن يف خطني 
�أريحا �شعود�، يتفقد �لعائد كل حبة رمل، كل حجر، كل  �لآن. فمن 
�شلو�د)22(:  �لغربي  �لأفق  �أن لحت يف  �إىل  �شهل،  و�د، كل جبل، كل 
)و�نفتح �لباب �ملغلق/ منذ �حلزن/ ور�شم �لغيم باأبي�شه وجهني/ 
�أمي/ و�أبي()23( ويتو��شل نا�رص يف ر�شم مالمح عودته، من دخوله 
�إىل بري زيت، و��شتقباله �حلافل باملهاهاة، وتبد�أ عيونه بتفقد �لنا�ش 
و�لأ�شياء، ويبد�أ من تينة زرعها و�لده يف غيبته، مل يكن �شاهد�ً على 
�بنها ووجد  زر�عتها لكنها عرفته، لم�شها وحت�ش�شته، فوجدت فيه 
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فيها و�لده: )ثم قالت: يا بني، ثم مالت/ ب�شذ�ها/ �إنها كف �أبي/ بني 
يدي()24( ثم يتفقد �أ�شياء �أبيه ومنها ع�شاه �لتي حاورها لعله يجد 
فيها ما يو��شيه عن غياب �أبيه، وليخرب و�لده �أنه حقق �أمر�ً حتميًا؛ 
�أر�ش �لوطن. ومي�شي وقت قليل ��شرت�ح فيه ثم خرج  �إىل  فقد عاد 
لريى �لبلد، ولكنه يتح�رص، فتتحقق فيه )�شدمة �لعودة( �إذ مل يعرفه 
�ل�شباب، وما كان بينه وبينهم هو �شوؤ�له لهم: �بن من �أنت؟ وحفيد 
�لعمر كله �خت�رص يف  من؟ فقد عاد كهال، بعدما كان طفال، وكاأن 
�أتيت/ �رصت  �أتيت/ كنت طفال/ بعد �شبعني  كلمتني: )قبل �شبعني 
كهال()25( وتت�شع �لد�ئرة ليخرج �إىل ��شرتجاع ذكرياته مع )�جلار�ت 
�شينيا  وعني  و�جللزون  وجفنا  ويربود  �شلو�د  يف  ويطوف  ُقر�نا( 
وبرهام  �شخيدم  و�أبو  ق�ش  و�أبو  و�رصد�  �شفا  و�أم  وعجول  وعطاره 
وجيبيا وكوبر، وهي جميعها �شور حتفز �لذ�كرة على ��شرتجاع �أدق 
�لعاروري  م�شهور  ومنهم  �ل�شهد�ء  �إىل  و�شول  و�أعظمها،  �لتفا�شيل 
�لذي عاد �إىل قريته عارورة بعد �حتجاز جثمانه ل�شتٍّ وثالثني �شنة 
يف مقابر �لأرقام، حتى �إذ� فرغ من تاأكيد �ل�شهد�ء يف �أر�شهم ذهب 
�إىل �شنجل، ليوؤكد عروبتها: )ل.. ل�شت �أدري ما بها .. وما بي/ �إذ كلما 
�أنا  �شنجل/  �ل�شبي:  مررت يف جو�رها/ ي�شيح هاتفا يف م�شمعي 
عربي()26( وهو تنا�ش مع قول دروي�ش )�شجل �أنا عربي( يف ق�شيدته 
�مل�شهورة �لتي حتمل �لعنو�ن نف�شه. ثم �إىل ترم�شعيا، و�لنبي �شالح، 
�ليومية  �حلياة  تفا�شيل  زمان وبع�ش  �أيام  �إىل  �لذ�كرة  به  وتذهب 
�لتي يفتقدها �ليوم، ولكن تظل يف �لذ�كرة ثو�بت ل يغريها �لزمن، 
�أن  ويبدو  طوفان()27(  من  ينقذ  زيتوين/  من  كغ�شن  )لي�ش  ومنها: 
�ل�شاعر ل يتفقد �لوطن فح�شب و�إمنا يتفقد نف�شه يف تفا�شيل �لوطن؛ 
و�حلطة  �لروز�  وقمباز  و�لدبكة  �لزفة  تفا�شيل  �إىل  يذهب  هو  فها 
و�ل�شوبا�ش، وهي جميعها يف ذ�كرته �أحلى، ثم يعود �إىل بع�ش �أهله 
يف بري زيت، �لذين ربطهم بزيتون فل�شطني �لذي تطاولت عليه �آفات 
�لحتالل  تطاول  �إىل  �إ�شارة  �ل�شارة،  و�لأع�شاب  و�لهو�م  �حل�رص�ت 
على �شجرة �لزيتون، لي�شل �إىل و�شف �شقيقه �لدكتور منري بالهرم 
�لفل�شطيني �لذي يو�زي �شنا�شل فل�شطني �لتي يبلغ طولها �شتة �آلف 
كيلومرت. وكذلك بع�ش مظاهر �جلمال �لتي و�شفها مبزهرية؛ فالورد 
�جلبل.  �شفح  �إىل  ي�شبقنا  حني  �أحلى  وهو  �جلبال  يف  مكان  كل  يف 
وقرى ر�م �هلل مرتبطة بقد�شيتها �لدينية وبقد�شيتها �جلمالية؛ فكثري 
منها يبد�أ بدير، و�أخرى تبد�أ بعني. لعل �أبرز ما يعرفه �أهل بري زيت 
عن �ل�شاعر �أنه كان من �لعر�ق ومن رجال �شد�م ح�شني وهذ� بع�ش 

�أ�شباب �حتفائهم به، �عتز�ز� ب�شد�م ح�شني.
ثابتا،  متاأمال  �حلية  ذ�كرته  م�شيق  عند  �ل�شاعر  يتوقف  مل 
بل ذهب �إىل �أبعد من ذلك؛ فقد ر�ح ي�شتعر�ش بع�ش �شور �لتاريخ 
�جلهادي؛ فهذ� جد �لعائلة نا�رص بن خليل بن نا�رص �لذي ��شتنجد 
من  على حاكم  ثائر�  كان  �لذي  غ�شانه(  دير  – من  رباح  )علي  به 
�لفخرية يف بري  حكام تركيا وُحكم عليه بالإعد�م، وكانت حمطته 
زيت. وعندما �أر�د �خلروج من بري زيت ودعها لعله ل ير�ها ثانية، 
و�ألقى نظرته �لأخرية، وبكى. ولكنه ما ز�ل يرتبط باأمل على �لرغم 
�لتي  �إىل مقد�شاته  �لعمر، ويعود  �ل�شبعني من  �أنه على م�شارف  من 
جبل  عن  فيتحدث  و�لوطنية؛  و�لقومية  �لدينية  بعقيدته  �رتبطت 
لي�شت  �شاَمُه  �أن  ليبلغه  �إىل ق�رص ه�شام  �لتجربة)�لقرنطل(، ويذهب 
باكية  حزينة  بعذوبة  لي�شف  �لطور،  جبل  �إىل  ثم  ير�م،  ما  على 
جمروحة )وردة �ل�شماء( �لقد�ش، وتاريخها �ملقد�ش، في�شف كونها 
�أقرب �لطرق �إىل �ل�شماء، وي�شف مقام )�شتنا مرمي( ويفرد �شفحات 

يعقوب  مار  وكني�شة  �لقيامة  وكني�شة  �لزيت  وخان  �لعمود  لباب 
وم�شجد عمر، و�شول �إىل �أعتاب �مل�شجد �لأق�شى �ملبارك، وي�شتعر�ش 
ثالث حمطات مهمة يف دمه ورئتيه، فاأول زيارة للقد�ش كانت وهو 
�لهو�ء  ذلك  �ملقد�ش، وظل  بهو�ئها  رئتاه  و�متالأت  �لثاين  �ل�شهر  يف 
يتجدد �إىل �أن �أبعد عن فل�شطني، وعندما عاد وهو يف �ل�شبعني: )هبت 
ريح �لقد�ش ند�ء/ بعد ند�ء/ بعد ند�ء/ فانتفخت رئتاه/ و�شاح هو�ء 
�أما  ولد�ه()28(  يا  حت�شن:  و�شاحت  �أماه/  دمه:  يف  �لثاين/  �ل�شهر 
بيت حلم في�شتعر�ش مهد طفولة �ل�شيد �مل�شيح، وكني�شة �ملهد �لتي 
ت�شهد على مذ�بح �لأطفال �لتي تتجدد دوما، ثم رعاة بيت �شاحور 
خليل  �إىل  و�شول  �لعقال(،  )عنقرت  �لتي  جال  بيت  ثم  �ل�شاهدون، 
�لقتلة  �لأنبياء من  �أبو  �ل�شالم-  �إبر�هيم-عليه  �لرحمن، حيث يترب�أ 
�ملحتلني �ملغ�شوب عليهم. �أما يف يافا فالبحر �لقدمي هو هو، ولكن 
�جلديد فيه �لعر�يا على رمل �شاطئه، و�لبحر ينكر وجود �لغرباء. �أما 
قالت  �لتي  وفدوى  قدري  طوقان  �آل  مع  وقفة  فلل�شاعر  نابل�ش  يف 
�لثورية،  ق�شيدتها  فل�شطني  )فقدت  عمه:  �بن  كمال  ��شت�شهاد  يوم 
ق�شيدتها كمال(. ثم يقف وقفة �عتز�ز مبن كان �شببا يف قدومه �إىل 
فل�شطني �ل�شاعر �لفل�شطيني مر�د �ل�شود�ين- �لذي كان رئي�شا لبيت 
�ل�شعر �لفل�شطيني، وهو رئي�ش �حتاد �لأدباء و�لكتاب �لفل�شطينيني-
كما  فل�شطني.  �إىل  �لعر�ق  يف  �ل�شعر  �أ�شو�ق  من  �شوته  نقل  �لذي 
بني  ج�شور�  مد  �لذي  �لرحمن  عبد  �أ�شعد  �لدكتور  عند  وقفة  يقف 
وجود  �إقر�ر  من  مهمة  حمطة  �إىل  لي�شل  و�ل�شتات.  و�ملهجر  �لوطن 
�لفل�شطيني على �أر�شه على �لرغم من �لقتل وما �أريد لهذ� �ل�شعب من 
�ل�شهيد حنا مقبل يف �لبرية  تهجري ق�رصي. ويف حفل تكرمي ذكرى 
�عتز�زه  �لتي �شورت  ..�شاح حنا(  بالدي  )يا  ق�شيدة  �ل�شاعر  �ألقى 
بال�شهد�ء، �لذين يقول ل�شان حالهم يف �لق�شيدة �لتالية ماذ� تبقى؟ 
منها.  �لرحيل  على  ليجربهم  و�شاكنيها  �لأر�ش  يخنق  و�لحتالل 
لكنهم: )فقد خلقنا بوعد �هلل من �أزل/ و�شوف نبقى بوعد �هلل لالأبد(
)29( ويربط �ل�شاعر هذه �لعودة ب�شور من �شور �لن�شال �لفل�شطيني 

�أين؟( )�شوؤ�ل �لوجع(،  �ملتو��شل يف مو�جهة �لحتالل، في�شاأل )�إىل 
�لنبي  �لتي قادها  �لأمة  )بدون قناع(، ملخ�شا يف )خال�شة( حال 
�لدنيا،  �أقا�شي  �إىل  و�شلم-  عليه  �هلل  –�شلى  حممد  �لأمي  �لعربي 
ولكنها بد�أت بالرت�جع عن مدها عندما بد�أت تفقد �ملبادئ �لتي جاء 
بها. وبعد �خلال�شة ل بد من تعزيز فكانت ق�شيدة )�أنا وطني( �لتي 
�أ�شاءت يف ق�شيدة )وم�شات(�لتي كان �آخرها قوله: )�لقرب ل يجرنا 

�إىل عذ�ب/ يريد عندما منوت/ �أن ن�شد من �أزر �لرت�ب()30(.
عنو�ن  فمنذ  �خلا�شة،  بطريقته  �شمائه  يف  عودة  ه�شام  حلق 
�لديو�ن )�أقتفي خطو ذ�كرتي( ياأخذنا �إىل طريق يريد ر�شم مالحمه 
يف �لذ�كرة ومنها، فيهدي �لديو�ن �إىل بلدته )كفل حار�ش( �لتي فيها 
يقتفي خطو ذ�كرته، يف ق�شيدة و�حدة مق�شمة �إىل �شت ع�رصة لوحة 
)�حمد  �ل�رصيح  ��شمه  �لديو�ن  على  ي�شع  �أنه  �لنتباه  ويلفت  فنية، 
ور�ء  �أن  وهي  �حلقيقة،  نعرف  �أن  يريدنا  وكاأنه  عودة(  �حلميد  عبد 
�ل�شم، ول  �لذي تعرفه كفل حار�ش بهذ�  )�أحمد عبد �حلميد(  ه�شام 
يف  وفنية  �أمنية  ل�رصور�ت  ��شتعاره  �لذي  �لثاين  ��شمه  عليه  تنكر 

مرحلة من حياته.
طو�ل  ر�فقه  �لذي  باحلنني  �ل�شاعر  يبد�أ  الأوىل  اللوحة  يف 
�شنو�ت غربته �لق�رصية، فقد كان يدخره ول ي�شيعه، فازد�د حجمه 
حتى �شار يكفي ملليون �شيدة يف �ملنايف، كما �دخر دموعا قادرة 
على غ�شل حزن �ل�شنني �لعجاف، ومل يكن ذلك جمرد حلم، بل كان 
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�نتظار� للحظة لقاء فل�شطني:)�أول �أ�شمائنا/ �آخر �ملعجز�ت()31( ومل 
عن  يعرب  عاما  �أربعني  منذ  �شعره  يف  �ل�شاعر  كان  فقد  �لأمر  يطل 
يف  ويتماهى  �حلنني،  يف  ينغم�ش  ذ�كرته،  خطو  )�ملقتفي  حنينه، 
ذ�كرة لذية تنت�رص للمكان وللزمان ولالإن�شان حني كان �ملرء يغذ 
�خلطى و�ثقا �أنه ينتمي لهوية ل ت�شيخ ول تهرم()32( وهو �لآن يختزل 
�مل�شتقبلني  �أول  كانت  �لتي  �أريحا  �إىل  لي�شل  �لرتكيز،  �شديد  بكالم 
�لناثرين ورود �آذ�ر يف طريق �لعائدين �إىل حلمهم، وهو لي�ش �لعائد 
�أربعني �شنة  �لأول، فهناك عائدون �آخرون، ولكنهم يعودون به �إىل 
لريى  عينيه  ويفتح  معهم،  هناك  كان  حيث  ذ�كرتهم،  يف  م�شت، 
�لوطن، يف �شورته �ملحفورة يف �لذ�كرة، يف �لوجوه �لندية يف فتية 
�لأوف و�مليجنا، ويف  �ل�شبابة، يف  �أحلان  �لعجائز يف  �ملدر�شة يف 
و:)زغرودة  �إليها،  و�شول  �مل�شتهاة،  تفا�شيلها  بكل  �لقرية،  مالمح 
يبد�أ  �لثانية  �للوحة  ويف  �شياعي()33(  من  تن�شلني  �حلزن/  تغ�شل 
فماذ�  �أ�شباب عودته؛  ذ�كرته، وهي  �قتفائه خلطو  �أ�شباب  بتو�شيح 
�لأر�ُش،  �لعتيقُة،  �لبيوُت  �لو�قع؟  �أر�ش  على  ذ�كرته  �شيجُد مما يف 
�لتينُة،  �لقبوُر،  �لريِح،  �لو�قفون على �شفرة �حللم و�لذكريات، طريُق 
زلت  ما  ويقول:  فجاأة  يوقفنا  �شوف  �أنه  �أم  �حلجارُة،...وحتولتها؟ 
طفال؛ لأنه ما ز�ل له ح�شة )من طريق تبادلني �شورة �لأم�ش/ مع 
يبد�أ  ثم  بعيد()34(  م�شاء  يف  �أ�شابعهم/  بني  �لأر�ش  نامت  فتية/ 
�حلفر يف �لذ�كرة �لتي بد�أت ت�شتعيد �أيامه �خلالية، مع طني �لطريق، 
�ل�شاعر  يو��شل  �لثالث  �مل�شهد  يف  و....  �لعا�شقة،  �لليل  وع�شفورة 
�حلفر يف �لذ�كرة كي يرى فتنة �لأر�ش حني تفك جد�ئلها من ور�ء 
�جلد�ر، وبد�أ مبعرفتها جمدد�، على �لرغم من �أنها مل تغب عن ذ�كرته، 
وبد�أت تعرفه �أي�شا، تعرف ما كان يحمله وما كان يخبئه، وما كان 
بالغيم  مبلال  فل�شطينيا  م�شهد�  ير�شم  �لر�بعة  �للوحة  ويف  يكتبه. 
و�ملطر �مل�شتهى، وتالميذ �ملد�ر�ش يف طريقهم �إىل �شفوفهم، وم�شهد 
ل يغيب عن �لذ�كرة، فقد كان �ل�شاعر و�حد�ً منهم ذ�ت يوم، ب�شغبه 
يعود  �خلام�ش  �مل�شهد  ويف  �ملدر�شة.  وجر�ش  ومعلميه،  و�جتهاده 
�ل�شاعر �إىل عالقته �خلا�شة ب�شدرة معمرة يف و�شط �لقرية، و�أحالم 
�ل�شبي عندها، و�أحالم �لن�شاء �للو�تي يفر�شن باحلب �لطريق �ملوؤدي 
�إىل �ل�شدرة �لعا�شقة. �للوحة �ل�شاد�شة لوحة خا�شة جد�؛ ففيها يفت�ش 
من  يتمكن  ومل  غيابه  يف  �ملوت  غيبها  �لتي  �لأم  وجه  عن  �ل�شاعر 
حت�رص  وم�شاهد  �لطفولة،  منذ  عاي�شها  �لتي  �لد�ر  و�رصوة  ود�عها، 
بقوة وم�شاهد تغيب، حتى كان �لحتالل للد�ر ولل�رصوة ولذكرياته 
�ملهدوم  �لبيت  �أخاه )حممود(.  و�عتقل  بيتهم  باملر�شاد حني هدم 
غاب ولكنه ما ز�ل يف �لذ�كرة �شاهد�ً. �للوحة �ل�شابعة يثقل �حلنني 
قلب �ل�شاعر �لذي حمل �أحالم �لطفولة ومل يتمكن من تبني مالحمها، 
بع�ش  �لثامنة  �للوحة  يف  يجد  ومل  بيتها.  �إىل  �ملوؤدي  �لطريق  ول 
�شلفيت،  �إىل  �ملوؤدي  �لقدمي  �لطريق  ومنها  �خلارجية،  �لقرية  معامل 
ثم  تلفظها.  �لأر�ش  �أُقحمت فيه م�شتوطنة قبيحة غريبة ظلت  �لذي 
يذهب يف �مل�شهد �لتا�شع لزيارة قرب و�لدته، طالبا منها �أن تغفر له 
غيابه �لذي مل يكن من �ختياره. فيقول لها: )خذلتك/ لكنني مدرك/ 
بابها/ ويل ح�شتي من حنان عتيق/ ويل  �شتفتح يل  �ل�شماء  باأن 
�لعا�رص يذهب متجوًل يف  �لق�شيدة()35( يف  �مر�أة يف  �أول  يا  �أنت/ 
بع�ش  �إل  يجد  فال  فيها،  وذ�كرته  نف�شه  عن  يفت�ش  �لقرية  جبال 
مالمح �خلر�ب �لذي عاثت به يد �لإف�شاد. ويف �مل�شهد �حلادي ع�رص 
يقرر �لعودة �إىل كتابة ما فاته منذ خم�شني عاما، حني كان �شبيا، 
يبحث عن مالمح حبيبة ما ز�لت مالحمها حمفورة يف �لذ�كرة منذ 

حولها  كان  �شيء  وكل  �ملدر�شة،  �إىل  �لطريق  يف  ينتظرها  كان  �أن 
و�لثالث  ع�رص  �لثاين  �مل�شهدين  ويف  �ملدر�شة.  مريول  حتى  �أخ�رص 
ع�رص يعود �أي�شا �إىل حنني من نوع �آخر فيه �مل�شاء �جلميل و�لبيوت 
�لعتيقة وليايل �ل�شتاء، وفيه وجه و�لد �ل�شاعر �لذي مل يغب حلظة عن 
�شورته �لأزلية وهو: )مينح �لأر�ش �أنفا�شه/ وي�شلي كثري�/ يق�ش 
�إىل  �لالحق  �مل�شهد  يف  يعود  كما   )36( �أجد�ده...(  )خر�ريف(  علينا 
�ملوؤدية  �لطريق  معها حتى مالمح  وغيب  �لزمن  غيبها  �لتي  جدته 
�أخرى من  �ل�شاعر لوحة  �إىل بيتها. يف �مل�شهد �خلام�ش ع�رص ير�شم 
�إىل نابل�ش �لتي تلقى فيها تعليمه �لثانوي يف  ذ�كرته �لتي جاءت 
و�ل�شو�رع  �لأزقة  فيها؛  �شيء  كل  تغري  وقد  طوقان،  قدري  مدر�شة 
�ل�شامري و�لدو�ر: )ر�أيت فيها كل �شيء/  �ليا�شمينة ودكان  وحارة 
�ل�شاعر  يذهب  �لأخري  �مل�شهد  ويف  مدينتي()37(  وجدت  ما  �أين  غري 
يف ربوع �لوطن �ملمتد يف ذ�كرته وي�شل �خلليل ويربط كل مناحي 
�لن�شيان وع�شية على  �لوطن بع�شها ببع�ش، فاإذ� هي ع�شية على 
�لتغيري، بل ما ز�لت �شاهدة على جر�ئم �ملحتل �لذي يحاول �أن يعبث 
�حلقيقة  حلظة  حتني  حتى  حلم  يف  وكاأنه  هكذ�  ويظل  بتاريخها، 
�أخرى، ومع ذلك يظل:)هنا  ويفيق من �حللم ليجد نف�شه مبعد� مرة 
 )38( �لوهم(  �أفيق/ من  �لأر�ش حتى  �إيل/ فتح�شنني  �أعود  وطني/ 
وهكذ� جند �لزمن يف ديو�ن �ل�شاعر قد �نقدح، فغد� ديو�نه م�رصحا 

حر� حلركة �لدو�ل �لزمنية فيه على �أنحاء عدة.)39(
وبعد هذ� �ل�شتعر��ش �لذي كان ل بد منه، نقف وقفة �رصيعة 
من  كل  وقف  ذلك.  غري  كان  وما  �ل�شاعرين،  بني  �مل�شرتك  عند 
�ل�شاعرين عند حلظة مهمة �شبقت �لعودة، وقد كان �لنتظار هاج�شها 
�شاعات  ورمبا  دقائق  �لنتظار  عاين  �إن�شان  وكل  �أمده،  طال  �لذي 
�أربعة عقود، كيف  يعرف كم كان قا�شيًا، فما بال من يظل منتظر� 
تكون حاله! �أديب وه�شام �ختزل ق�شوة �نتظار �ل�شنني �لطويلة كلها 
يف حلظات، فاأعاد� ر�شم ذ�كرة تهيئ لذ�كرة جديدة، بعد �نتظار مدة 
طويلة، طولها دو�وين �شعرية كثرية، �أديب يعرب عن �للحظة بارتياب 
يف قوله:)حتى ياأذن يل بالأهل غريب/ �شوف �أوؤجل �شفري/ �أو �أتخيل 
�شفر�...()40( �أما ه�شام فكاأنه مطمئن �إىل �أن �لعودة باتت قاب قو�شني 
بقجة  جعبتي  ويف  جل�شُت/  ر�شيف  �أربعني  يقول:)على  �أدنى،  �أو 
فارغة/ ومن �أربعني طريق �أتيت/ �إىل وطن/ �شبقتني �إليه �ملر�يا...(
منهما  كل  فوقف  �لوطن،  لقاء  حلظة  �حلقيقة،  حلظة  تاأتي  ثم   ،)41(

�أوًل عند �أريحا مدخل فل�شطني من جهة �لأردن، فخاطبها �أديب:)كاأن 
�شيئا مل يكن / ليقول رب �خللق كن()42( فكان ذلك �أول ما نطق به 
ه�شام  �أما  �لغياب،  من  عاما  و�أربعني  �شبعة  بعد  �لوطن  �أر�ش  على 
فخاطبها بفرح وحبور، وكاأنه مل ي�شدق بعد، هذه �حلقيقة، فقال:)يا 
ثم  �آذ�ر/ يف طرقات �حلنني()43(،  ورد  تي�رص من  ما  �نرثي  �أريحا/ 
�أخذ كل منهما يتحدث عن �لطريق �إىل بلدته، �لتي تعرب عن فل�شطني، 
وجار�تها،  بلدته  عن  ثم  �مل�شتح�رصة،  �حلا�رصة  مالحمها  بكل 
ويقارن بني �شورتها يف �لذ�كرة و�شورتها �لآن، فقال �أديب عندما 
�أمي  وجهني:  باأبي�شه  �لغيم  �شلو�د:)ور�شم  من  زيت  بري  عليه  �أطلت 
و�أبي()44( وه�شام تن�شله من �شياعه زغرودة يف مدخل �لبيت:)ويف 
مدخل �لقلب / �أو مدخل �لبيت/ زغرودة تغ�شل �حلزن/ تن�شلني من 
�أول ما يحث  �شياعي()45( ويقف كل منهما عند تينة يف �لد�ر، يف 
�لذ�كرة وي�شتخرج منها بع�ش ذكريات �ملا�شي، و�إن تكن تينة بيت 
ه�شام قد �قتلعت عندما هدم �لحتالل بيتهم، فاإن تينة بيت نا�رص 
�لتي زرعها و�لده يف غيابهما ز�لت قائمة، ومع ذلك فللتني و�لزيتون 
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رمز  باأر�شه، وهي  �لفل�شطيني  ت�شبث  �إىل  ت�شري  عالية، وهي  رمزية 
�لحتالل  تعمد  من  ن�شاهده  ما  ولعل  �لأر�ش،  هذه  على  وجوده 
دليل  خري  و�إحر�قها،  �لزيتون  �أ�شجار  �قتالع  م�شتوطنيه  وقطعان 
وفل�شطينيتها.  �لأر�ش  لهذه  �لرت�ثية  �لهوية  طم�ش  حماولت  على 
�شيء  �لبلد عن  و�أزقة  �لذ�كرة  �أروقة  بالبحث يف  يبد�أ كل منهما  ثم 
�شائع ما عاد موجود�؛ �أين ذلك �لطريق، و�أين ذلك �لزقاق، و�أين تلك 
�ل�رصوة؟ كل �شيء تغري، �بن من �أنت؟ وحفيد من �أنت؟ كل �لتفا�شيل 
�ل�شغرية تعود �إىل �لذ�كرة تباعا، وكل منهما يعيد ر�شم مالحمها من 
جديد، فيجد و�قعها قد تغري، وهنا حتدث �شدمة �لعودة؛ فاأين �لوطن 
�ملر�شوم يف �لذ�كرة منذ عقود ويحتفظ به �ل�شاعر طو�ل غربته؟ مل 
يعد كذلك! �أديب يقف م�شدوها �أمام هذه �ل�شدمة، فيقول:)عدت كهال 
ر�أيتم  �أم  �جلهل جهال؟//  �لبعد حّمل  هو  �أم  و�شهال(؟/  )�أهال  فاأين 
�أما ده�شة  غريبكم يف نحول/ من نزيف �لظالل قد �شال ظال؟()46( 
ه�شام فعرب عنها بقوله:)كاأن �لع�شافري لي�شت لنا( و)�أقول لأر�شفة 
�أنكرتني()47( و�شوف ن�شتعر�ش مزيد� من �لتفا�شيل عن هذ� �جلانب 
يذهب  ثم  �هلل-.  �شاء  –�إن  �ملك�شورة  بالعودة  �خلا�ش  �جلزء  يف 
يف  �حلق  تفا�شيلها؛  بكل  �لأر�ش  هذه  يف  حقه  لتاأكيد  منهما  كل 
و�لتاريخ  و�ملدن  و�لقرى  و�ل�شهول  و�جلبال  و�ملطر  و�ل�شجر  �لرت�ب 
و�لطيور و�لرت�ث و�لأهل و�ل�شهد�ء، وينفي وجود حقوق للغرباء يف 
يقول  تاريخها،  و�رصقو�  �أهلها  و�رصدو�  �شلبوها  �لتي  �لأر�ش  هذه 
وهم  يا  ونحن  خلودنا/  هنا  عنادنا/  هنا  وجودنا/  �أديب:)هنا 
تعر  مل  �لتي  �لبالد  فيقول:)وتلك  ه�شام  �أما  �مل�شتحيل()48(  �لغز�ة 
للغيوم مناديلها/ تقتفي خطوتي....هنا وطني/ كل ما فيه من فتنة 
وهو  عائد  �أنه  منهما  كل  يوؤكد  �لديو�نني  نهاية  ويف  ح�شتي()49( 
و�أح�شنني  �شاأحلقني  يغربني/  بعٌد  �أديب:)...فاإن  �شنو�ن،  و�لوطن 
�أعود  وطني/  وه�شام:)هنا  وطني()50(   .. �أنا  وطني/  �إىل  و�أرجعني 
�إيّل( )51(. تلك بع�ش مظاهر �لتعبري �ملوؤتلف بني �ل�شاعرين. و�لتي 
�أرى يف جمملها �أنها نوع من �لوقوف على �لأطالل وهي �لتي يقول 
عنها عادل �لأ�شطة يف معر�ش حديثه عن م�شمون ديو�ن دروي�ش) 
ل تعتذر عما فعلت(:)هو مو�شوع قدمي يف �ل�شعر �لعربي، خا�ش فيه 
�ل�شعر�ء �لعرب منذ �لع�رص �جلاهلي، و�شخر منه �شعر�ء عرب �آخرون 

يف ع�شور لحقة، �إنه مو�شوع �لوقوف على �لأطالل()52(.
بينهما فقد متثلت يف كثري من  �لتعبري �ملختلف  �أما مظاهر 
�لتفا�شيل، ويبدو �أن �لتفا�شيل يف �لعادة ينبغي �أن تكون خمتلفة؛ 
لأن لكل �إن�شان حياته �خلا�شة �إىل جانب �لتفا�شيل �لعامة، فاأديب 
قرية  كل  ويذكر  لبلدته،  �ملجاورة  �لقرى  عن  �حلديث  يف  ي�شهب 
با�شمها، فقد ر�أينا كيف حتدث عن �شلو�د ويربود وجفنا وعني �شينيا 
يتطرق  بينما ه�شام مل  ذكريات،  بها من  يرتبط  وما  و...  و�جللزون 
لتلك �لتفا�شيل �إل قليال. ويف �شعر �أديب ت�شيع روح �ل�شخرية �ملرة من 
حني لآخر، كما يف قوله:)�أيها �لديك �لف�شيح/ ل )حتلم�ش(/ و�نطق 
�ل�شم �ل�شحيح()53( وغري ذلك، )54( �أما ه�شام فغابت عن �شعره هذه 
�لروح. وكان �شعر �أديب يف هذ� �لديو�ن �أقرب �إىل �لق�ش�شية من �شعر 

ه�شام.

ثانيا - الشكل الفين:

يتناول �ل�شكل �لفني بناء �لق�شيدة ونوعها ولغتها و�شورها 
�ل�شكل  بني  �لف�شل  نق�شد  ل  هنا  ونحن  ومو�شيقاها،  �لفنية 
و�مل�شمون، و�إمنا لهدف ت�شهيل �لدر��شة نتناول كل جزء وحده، لي�ش 

�إل. ��شتمل ديو�ن �أديب نا�رص على �إحدى وثالثني ق�شيدة، متفاوتة 
يف �لطول، لكنها يف جمملها ق�شرية ن�شبيا، �أما ديو�ن ه�شام عودة 
ففيه ن�ش و�حد مق�شم �إىل �شتة ع�رص مقطعا مرقمة ومتتابعة، وهو 
�أ�شبه بق�شيدة و�حدة، فيها نف�ش ملحمي، لكنها لي�شت ملحمة �شعرية.
�أهميتها �خلا�شة  لها  �لعناوين  �إن  �لقول  �لعناوين: ل بد من 
يف �لدللة على �لق�شائد، وقد بات �هتمام �لنقاد بدللت �لعناوين 
�لعنو�ن غائبة، مر�وغة، ع�شية على  �أهميتها، لأن )دللة  �إىل  ي�شري 
حتديد  �إىل  �لقارئ  يدفع  �لذي  �لأمر  عدة،  تاأويالت  حتتمل  �لقب�ش، 
دللة �لعنو�ن، من خالل �لبحث يف تعالقه مع �لن�ش �لالحق دلليا 
مبعنى  كربى،  توليدية  بنية  ي�شكالن  و�لن�ش  فالعنو�ن  ولغويا، 
ديو�ن  عنو�ن  جاء  �لن�ش()55(.  دللت  معظم  يولد  �لعنو�ن  �أن 
وبالهوية  بالأر�ش  �لتم�شك  دللت  يحمل  وزيتوين(  )زيتي  �أديب 
و�إحالل  و�إلغائها،  تغييبها  على  �ملحتلون  يعمل  �لتي  �لفل�شطينية 
على  �لتام  لال�شتيالء  حماولة  يف  منها،  بدل  طارئ  ز�ئف  تاريخ 
هذه �لأر�ش، و�إثبات مقولة �شهيونية وهمية ز�ئفة مفادها �أن هذه 
�لأر�ش كانت �أر�شا بال �شعب و�ليهود �شعب بال �أر�ش، فيوؤكد �أديب 
من خالل �لعنو�ن �أن هذه �لأر�ش لهذ� �ل�شعب، و�أن �لزيت و�لزيتون 
)وهما رمز لفل�شطني( لهذ� �ل�شعب �أي�شا، فينفي �ملقولة وي�شحدها، 
ي�شتمد  �لفل�شطيني  ولأن  ذلك،  لإثبات  كله  �لديو�ن  يف  ويذهب 
على  ي�رص  �أديب  فاإن  و�لزيتون  �لزيت  �شمود  من  �شموده  ��شتمر�ر 
�أن يظال مد�د ��شتمر�ريته يف غربته، فيقول: )يا غربتي كوين/ زيتي 
وزيتوين( وجاء تاأكيد ذلك عن طريق ياء �ملتكلم �لتي حتمل �ملعنى 
)�لزيت زيتي و�لزيتون زيتوين(. و�ملالحظ �أي�شا �أن عناوين �لق�شائد 
)�أقتفي  �أما عنو�ن ديو�ن ه�شام  �لوطن.  �لديو�ن كلها ت�شب يف  يف 
خطو ذ�كرتي( ففيه تو��شل بني �لذ�كرة و�لو�قع و�حللم، لأن خيوط 
�لربط بينها جميعا ت�شتمد من �لبقاء، وت�شري �رص�حة �إىل �أن �ل�شاعر 
�لفل�شطيني لي�ش منبّتا عن �أر�شه، و�أر�شه هي ذ�كرته �لتي تعي كل 
و�رصوة  و�شف�شافة  وزيتونة  و�شهل  جبل  وكل  رمل  حبة  وكل  �شرب 
وبيت وزقاق وحي وقرية ومدينة، ونفي �لذ�كرة يعني نفي �ملا�شي، 
ومن ل ما�شي له، ل حا�رص له ول م�شتقبل. وهذ� يوؤكد �أن عنو�ين 

�لديو�نني يدور�ن يف ف�شاء و�حد هو �لوطن.
ذ�تها،  بحد  مق�شودة  وغاية  تعبريية  و�شيلة  )�للغة  �للغة: 
�أ�شبح �شاحب قول م�شموع ومر�د،  فمن متكن منها وتفاعل معها 
و�أما من خانته �للغة فهذ� عيب فيه ل يف �للغة وقيمتها �لتعبريية 
و�ملتمثلة يف �لأد�ء()56(. قامت لغة ديو�ن �أديب على �ملر�وحة بني 
ثالثة: �حل�شور و�لغياب و�لتجلي، وعلى �لتماهي بني ثالثة: �لو�قع 
يف  �لفني  �لكائن  يتخلق  و�لتماهي  �ملر�وحة  وبني  و�لأمل،  و�حللم 
و�لتكر�ر  �جلاهزة،  �لقو�لب  عن  بعيدة  مكثفة،  معربة  خمتزلة  لغة 
�ملمجوج، يف كل ق�شيدة كانت هذه �لثالثيات تفر�ش نف�شها وت�شكل 
مر�وغة مق�شودة �أو غري مق�شودة، لكنها معربة عما يعتمل يف نف�ش 
�ل�شاعر، ففي ق�شيدته �لأوىل)57( مثال متثلت �ملر�وحة بني �حل�شور 
و�لتجلي  �شفري(  �أوؤجل  )�شوف  و�لغياب  يتاأجل(  �أن  موتي  )وعلى 
عمر  يا  )كم  �لو�قع  بني  �لتماهي  متثل  كما  �أبي(  قرب  بقرب  )لأفوز 
تبقى؟( و�حللم )ومتى �شاأجمع �أوجاعي/ من خم�ش جهات؟(و�لأمل 
لت�شكلت  معا  خيوطها  ربطنا  ولو  غريب(.  بالأهل  يل  ياأذن  )حتى 
ترنيمة �لعودة للفل�شطيني �حلا�رص �لغائب يف لغة ترف�ش �لنك�شار.

�أما لغة ه�شام فقد قامت على �ل�شطد�م بني �ملنطق و�لعاطفة؛ 
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فاملنطق ي�شعه يف �لو�قع ممهور� بالعقل و�لفكر. عاد، ولكنه مل يعد 
ذ�كرتي  خطو  )�أقتفي  �لذ�كرة  خطو  تقتفي  و�لعاطفة  وطني(  )�أرى 
كي..( وهي مفتاح كل مقطع من مقاطع �لديو�ن. و�أخذ �ل�شرت�شال يف 
تتبع مر�حل �لعقل يقود يف كل مرة �إىل مرحلة من مر�حل �لعاطفة، 
فيتج�شد �ل�شطد�م غري �لعنيف، لأن �ل�شاعر يدرك ما يقول، من هنا 
كان �ل�شرت�شال �رصورة �أدركها �ل�شاعر؛ كي تكون و�شيلته للو�شول 
�إىل غايته �لتي توؤكد �لتعار�ش بني �ملنطق و�لو�قع. و�ل�شاعر يكرر 
روؤية  عن  معربة  �لروؤيا  لتكون  �لديو�ن،  مر�حل  كل  يف  ور�أيت  �أرى 
فنية عاطفية جت�شد ح�شور �لوطن يف عقل �ل�شاعر ونف�شه، لذ� كان 
ل بد منها. ولغته ها هنا معربة عن �شجونه. ويوؤكد �ل�شاعر �لو�قع 
باأفعال �ملا�شي و�مل�شارع ول يتو��شل مع �مل�شتقبل؛ لأنه يعي�ش 
حالة �لتوتر بني ما كان وما هو كائن ومل ي�شل �إىل ما �شوف يكون 
وطني/  ليقول:)هنا  مبتغاه  �إىل  و�شل  حيث  �لديو�ن  نهاية  يف  �إل 
�أعود �إيّل/ فتح�شنني �لأر�ش حتى �أفيق/ من �لوهم/ �أر�شمها فوق 
�لأغنيات( من  �حلقول/  حفظته  ما  بالفحم  و�أكتب  �لر�شيف/  خد 
�لو�شول  بعد  �ل�شتمر�ر  معنى  �لزمانية،  �لظرفية  )حتى(  ففي   )58(

�إىل �لوطن ملا �شوف يكون من �خلروج من �لوهم �إىل تثبيت ما يف 
�لذ�كرة ليكون �أبديا.

و�إذ� كان �لتنوع يف �للغة و�لأ�شاليب ديدن �أديب �لذي تو��شل 
يف ديو�نه �لأخري هذ� مع دو�وينه �ل�شابقة، ليعرب عن مرحلة جديدة 
مكملة ملا قبلها، فاإن هاج�ش �للغة �ملتوحدة مع �مل�شاعر و�ملعربة 
مرحلة  عن  ليعرب  �أمام  �إىل  خطوة  تقدم  �لذي  ه�شام  هم  كان  عنها 
جديدة متطورة، ولكنها تدور يف فلك لغته �ملعهودة، فقد )كتب بلغة 
باملعاين  يو�شح ق�شائده  �إذ  �ل�شعري  بوحه  �لفتنة يف  �أجر��ش  تعلق 
�خلمر، وبالإيقاع �جلمر، وبال�شور �لبكر، وبانزياحات حتر�ش مد�ئن 

�ل�شحر و�لتماعات �لعطر()59(.
�لديو�ن  هذ�  يف  وق�شائده  �أديب  لغة  تنوعت  مثلما  الإيقاع: 
�لق�شائد  معظم  جاءت  فقد  �أي�شا،  متنوعة  جاءت  مو�شيقاه  فاإن 
بحور  على  وبع�شها  �أردن...(،  �ملو�عيد،  )�نتظار،  �لتفعيلة  �شعر  من 
�خلليل �لعامودية )عدت كهال، �أين �ل�شقي؟، ماذ� تبقى،...( كما لون 
يف �لق�شيدة �لو�حدة بني �لتفعيلة و�لعامودي )على باب �أريحا، بيت 
�لذي  �ل�شاعر  قلب  خفقات  مع  �ن�شجاما  كله  ذلك  جاء  وقد  حلم،...( 
م�شاحة  �ل�شاعر  تعطي  �لتفعيلة  وحدة  كانت  و�إذ�  وطنه،  �إىل  يعود 
منها  �حلد  دون  �شاعريته  وتدفق  م�شاعره  عن  �لتعبري  حرية  من 
�لعي�ش يف ظل  �ل�شاعر ف�شحة من  �لعامودية تعطي  فاإن  وتقييدها، 
له  مزج  بينهما،  و�ملزج  و�حلا�رص،  �ملا�شي  بني  �لتز�وج  �أن�شام 
بحرية  عنها  للتعبري  نف�شه  �إىل  �ل�شاعر  حاجة  حيث  من  ي�شوغه  ما 
تفعيلة  على  جاءت  �لتي  مثال  )�ملو�عيد(  ق�شيدته  ففي  قيود.  دون 
�لإيقاعية  �لأن�شاق  مع  �لعاطفي  تدفقها  يف  من�شجمة  )فاعالتن( 
�لزمن لتحقق �ملو�عيد، ويف  �لتاأين يف ح�شاب  لفاعالتن، من حيث 
جاءت  �لتي  �ل�شقي؟(  )�أين  ق�شيدة  �أما  �لتاأين.  لهذ�  ف�شحة  فاعالتن 
على �أن�شاق خملع �لب�شيط فقد ��شتمدت هي �لأخرى �ن�شجام �إيقاعها 
مع �شفات )م�شتفعلن فعلن( لتحقق �إيقاع �لروح حني ترق�ش على 
�إيقاع �ملذبوح عند بركة ما عادت حتمل هموم �أهل �لقرية كما كانت 
حلم(  )بيت  يف  وجدناه  �لنوعني  بني  مازج  وعندما  �ملا�شي.  يف 
ير�وح بني جمزوء �لكامل وتفعيالته لين�شد ن�شيد �لبيت �ملقد�ش ثم 
يوزع تفعيالته كما تتوزع تر�نيم �لطفل �ل�شماوي. ومل يحتكم �أديب 
�إىل �لتقيد بقيود �لقافية �إل حني دعت �ل�رصورة لذلك، �ن�شجاما مع 

�إيقاع عودة �لروح �إىل ح�شنها قبل عودتها �إىل بارئها.
بينما مل يجد ه�شام مندوحة من �لتعبري بن�شق �إيقاعي و�حد 
�شيطرت  �لتي  )فعولن(  فتفعيلة  نهايته،  حتى  �لديو�ن  بد�ية  من 
)�لديو�ن( كله لها ما ي�شوغها من حيث قدرتها على  �لق�شيدة  على 
��شتيعاب هذ� �لنف�ش �ل�شعري �لطويل، فبها ي�شتطيع �ل�شاعر �لتحليق 
جت�شيد  ي�شتطيع  وبها  حدودها،  توقفه  �أن  دون  �لذ�كرة،  عو�مل  يف 
عودته، وتاأكيد هويته، وبها ي�شتطيع �أن يعرب عن �نك�شاره، و�لقافية 
فعندما  �حلر؛  لالإيقاع  مكملة  للوزن  مهما  رديفا  �لديو�ن  كانت يف 
)وحني  لبته:  متقابلة  �أر�دها  وعندما  كذلك،  كانت  حرة  �أر�دها 
وجدت  �ل�شباَب/  وجدت  �أجدين/  مل  لغتي/  �إىل  �لطريق  �فرت�شت 
�لرت�َب/ وجدت �لغياَب/ ولكنني مل �أجدين()60( فالقافية يف �ل�شباب 
و�لرت�ب و�لغياب فيها هول �ملفاجاأة �لتي و�شعت لها قافية )�أجدين( 
حد� ماأ�شاويا متناغما مع وجود كل �شيء قد تغري، ومل �أجد ما �أريد.

ال�صورة الفنية: تظل �ل�شورة يف �ل�شعر هي �لر�شم بالكلمات؛ 
فهي جت�شيد لأحا�شي�ش �ل�شاعر و�أفكاره ب�شكل ح�شي؛ و�خليال عن�رص 
�ملجاز وغريه من مقومات  تعتمد  �إنتاجها، وهي  مهم من عنا�رص 
�إىل  تو�شل  لكي  �حل�شي  �لو�شف  تعتمد  �أن  وميكن  �لعربية،  �لبالغة 
خالل  من  وذلك  لالأ�شياء،  �خلارجية  �حلقيقة  يتجاوز  �شيئا  خيالنا 
�عتمادها على طاقات �للغة و�إ�شعاعاتها �لوجد�نية لتج�شيد عاطفة 

�ل�شاعر وفكرته يف �ألفاظ ذ�ت دللة حقيقية)61(.
على �لرغم من �أن �ل�شورة �لفنية عند �ل�شاعرين �أديب وه�شام 
حتتاج �إىل در��شة مف�شلة ومطولة، فاإن باإمكاننا �أن نتوقف لنعطي 
�أو�شع و�أ�شمل.  �أن يكون فاحتة لدر��شات �أخرى  ملمحًا �رصيعًا ميكن 
�لتقليد و�خللق؛  باأنها تو�زن بني  �أديب  �لفنية عند  �ل�شورة  �متازت 
فنجده يف مو��شع يذهب بالت�شبيه و�ملجاز و�ل�شتعارة كل مذهب، 
فيكون بالغيا على �شنن �لأقدمني مبهارة و�قتد�ر، وجنده يف مو��شع 
�أخرى يخلق �شوره وتعبري�ته، فيكون وفاقا لنظرية �خللق �ل�شعري 
وحتى  وم�شاعره،  قلبه،  دقات  ير�شم  وفنانا  �أي�شا،  بارعا  خالقا 
ما  �أمنوذجا على  يقدم  �ل�شورتني جنده  �نك�شاره. وحني ميزج بني 
ميكن �أن حتمله �لبالغة �لعربية لالإبد�ع �حلديث من تو�فق و�ن�شجام، 
�أرخى  وحني  �شلما/  �ل�شماء/  وردُة  �لأر�ش/  يف  َفَفترَّحْت  يقول:« 
�حلديثة،  �لتاريخية  �لقد�ش  ير�شم  هكذ�  �شدوله...()62(  من  �لليل/ 
�لذي  �ل�شاعر  بري�شة  فنية  �شورة  فيه  لالأر�ش  �ل�شماء  وردة  فتفتُّح 
�أعد لها )�شلما( لتتحقق �خل�شو�شية له يف �خللق، وحني �أرخى �لليل 
�شدوله مل يكن خالقا و�إمنا معرب� عن طريق �لتنا�ش مع قول �مرئ 
باأنو�ع  علي  �شدوله/  �أرخى  �لبحر  كموج  )وليل  معلقته:  �لقي�ش يف 
ي�شرتي( من  �شكري/ �شاح  دمي  قوله:)يف  �أما  ليبتلي()63(  �لهموم 
)64( وهو �ملقطع �لثامن من �لق�شيدة �لأخرية، ففيه من �خللق �لفني 

ما يعجز �لتعبري �لنرثي عن و�شفه؛ فال�شكري مر�ش، كيف ي�شيح؟ 
تعبري  هو  بل  �شيء،  يف  �لعبث  من  لي�ش  وهو  مر�شا؟  ي�شرتي  ومن 
�لديو�ن وملا يجد  �إىل نهاية  �لذي و�شل  �ل�شاعر  �شارخ عن ماأ�شاة 
حال ملاأ�شاته يف حقه يف �لعودة �إىل وطنه. ومالمح �خللق �لفني يف 

�لديو�ن كثرية.
ويف �ملقابل ركز ه�شام يف �شوره �لفنية على �لتعبري، وكاأنه 
�لتعبري  ي�شتطيع  باأنه  �لفنية  قدرته  ويوؤكد  ذ�كرته،  يخترب  �أن  يريد 
عن كل تلك �ملمر�ت �لوعرة �لتي عاي�شها طو�ل �أربعني �شنة، فكيف 
تكون للذ�كرة خطو�ت يقتفيها؟ �إل من خالل هذ� �لكم �ملرت�كم من 
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مع  تتو�ءم  ب�شورة  متثلها  �إعادة  من  بد  ل  �لتي  �لعزيزة  �لذكريات 
عودته �ملك�شورة، وحتقق يف �لوقت ذ�ته حقه يف هويته �لتي يعمل 
�لحتالل على حرمانه منها، فيبد�أ بذكر �دخاره للحنني �لذي يغطي 
�جلبال ويكفي ملليون �شيدة يف �ملنايف، وهو تعبري فني جمع بني 
�ل�شنني  غ�شل حزن  من  قد ميكنه  نحو  على  كائن،  هو  وما  يريد  ما 
كانت  نظريتي  بني  �لتناق�ش  تلغي  بطريقة  يعرب  ثم  �لعجاف، 
يجمع  �ل�شاعر  خيال  هو  فها  و�خللق؛  �لتعبري  يف  وكولوريدج)65( 
يو�زن  جديد  تعبريي  بخلق  ويوؤديها  �ملتفرقة،  �حل�شية  �جلزئيات 
بني �لعقل و�حلو��ش و�لوجد�ن، منذ �أن كان يحث �خلطى كي ير�ها، 
ومرور� ب)كانت ظالل �لطفولة و�قفة )و( ر�أيت �لبالد كما حفظتها 
من  تن�شلني  �حلزن/  تغ�شل  )زغرودة  �إىل  و�شول  �لق�شيدة(  �شطور 
وبكاء  �لرت�ب  دموع  و�شيالن  و�ل�شخور  �لغيوم  نوم  وما  �شياعي(. 
�ل�شجري�ت وتثاوؤب �لظل �لعتيق ونبع تو�شاأ بالدمع)66( وغريها �إل 

تاأكيد على قدرة �ل�شاعر على هذ� �لتوفيق بني �خللق و�لتعبري.

ثالثا: العودة املبتورة:

مالحمها  ت�شكلت  قد  �لذ�كرة  يف  �ملو�شومة  �لعودة  كانت 
بفعل �لعو�مل �ملوؤثرة يف نف�ش �لإن�شان �لفل�شطيني �ملبعد ق�رص� عن 
�لتي عا�شو� فيها، مرور� بالن�شال  �لأماكن  �أر�شه، بدء� من ظروف 
�ملتو��شل بكل �أ�شكاله من �أجل نيل حق �لعودة، و�نتهاء بلهفة �للقاء 
ف�شارت  طويلة  �شنو�ت  عرب  تر�كمت  �لتي  �للهفة  �لوطن،  باأر�ش 
�لفل�شطينيني  لبع�ش  �لعودة  حتققت  وعندما  جد�،  ومركزة  مكثفة 
وجدوه  �لذي  �لوطن  عن  خمتلفا  �لذ�كرة  يف  �ملو�شوم  �لوطن  كان 
يف �لو�قع، فكانت �شدمة �لعودة. وهذه �لتفا�شيل يبدو �أنها قو��شم 
م�شرتكة بني كل �ل�شعر�ء �لفل�شطينيني �لذين عادو� �إىل �أر�ش �لوطن. 
فعلى �لرغم من �أن حممود دروي�ش نفى �شدمته بالعودة)67(، �إل �أن 
�ل�شدمة يف �حلقيقة عنده متثلت يف تعبريه عنها ب�شيغته �خلا�شة، 
�أنف�شهم  ح�رصو�  قد  كانو�  �لذين  هم  وقليلون  لها،  ��شتعد  قد  وكان 
للتفا�شيل و�ل�شدمة. بينما �أحمد دحبور يقول �رص�حة: )بعد �لعودة 
لأي  عودة  )�أية  لأن  ذلك  �للقاء()68(.  �شدمة  ع�شنا  �لوطن  لأر�ش 
�إطار  يف  تتم  ل  لأنها  منقو�شة؛  هي  �لحتالل  حر�ب  حتت  �شخ�ش 
حركة حترر وطني �شاملة جتعل من �لبو�بات �ملوؤقتة �لتي يحر�شها 
�لذين �شمح  �ل�شعر�ء  و�إذ� كان  �لحتالل بو�بات مفتوحة د�ئما()69( 
�شعرو�  غزة،  �أو  �ل�شفة  يف  �لد�ئمة  و�لإقامة  بالعودة  �لحتالل  لهم 
بزيارة  �لحتالل  لهم  �شمح  �لذين  �ل�شعر�ء  فماذ� عن  �ل�شدمة،  بتلك 
�أر�شهم بعد طول غياب، ومل ي�شمح لهم بالإقامة،  �أكرث، ور�أو�  لي�ش 
�أي �أبعدو� عنها جمدد�؟ هذه حال �أديب وه�شام. هل جاءو� ليودعو� 

وطنهم؟
�صعر  املك�صورة يف  العودة  �صدمة  مظاهر  اأبرز  ميكن حتديد 

ال�صاعرين مبا ياأتي:
تغري معامل الوطن من حيث:. 1

الأر�ض: فقد عمل �ل�شهاينة منذ �حتاللهم لالأر�ش �لفل�شطينية 
�أ�شماء  ويغرّيون  �لتاريخ  يزّورون  فطفقو�  مالحمها،  تغيري  على 
حمو�  بعدما  و�ل�شو�رع،  و�لأزقة  و�لأحياء  و�لقرى  �ملدن  �لأماكن؛ 
وم�شتوطنات  قرى  مكانها  و�أقامو�  �لوجود،  من  قرية   )514(
�ل�شفة  يف  مكان  كل  يف  �أخرى  م�شتوطنات  �أقامو�  ثم  �شهيونية، 
مل  لكنه  �لتغيري  هذ�  عن  �شمع  �أر�شه  عن  �أبعد  و�لذي  �لفل�شطينية. 

ي�شاهده باأم عينيه، وعندما عاد �إليها تفاجاأ بالتغيري، و�شو�ء ر�شي 
�لد�ئمة،  بالإقامة  له  ي�شمح  مل  �لحتالل  فاإن  بالو�قع،  ير�ش  مل  �أم 
�أديب عرب عن ذلك يف كثري  �لعودة مبتورة يف كل �شيء.  لذ� كانت 
من �ملو��شع يف ديو�نه؛ فعندما �لتقى يافا ��شتجمع قو�ه وذ�كرته 
وحاول �أن يعي�ش مع بحرها �لفل�شطيني �لذي )تهود رمله بعر�يا( مع 
تنهيدة �لعاجز عن تغيري �لو�قع، لكنه �مل�رص على �أن يافا له: )�أنت يف 
يافاك/ يا عافاك/ فا�شعد/ �أنت يف �للحظة �أوحد()70( ورف�ش تغيري 
�لأ�شماء و�أ�رص �أنها فل�شطينية، فعل ذلك عندما ز�ر �لقد�ش وبيت حلم 
وبيت جال و�أريحا و�خلليل ونابل�ش وغريها، وقال:)هنا وجودنا/ 
�مل�شتحيل()71(.  �لغز�ة/  وهم  يا  ونحن  هنا خلودنا/  عنادنا/  هنا 
�أما ه�شام فاقتفى خطو ذ�كرته ومل يكتف؛ فوقف على مفارق �لطرق 
�لأ�شجار،  �لتفا�شيل،  باأدق  حتتفظ  �لتي  لذ�كرته  �ل�شوؤ�ل  د�ئم  وهو 
�حلجارة، �لهو�ء �لعليل، �لع�شافري، �لغبار، �لقبور، �لكهوف �لعتيقة، 
�ل�شبابة، كل �شيء تغري، ومل يجد ما يريد، ومع ذلك: )كل �شيء لنا/ 
مل �أطق ما �أرى/ �أيها �لقبح يف )�أرئيل( �لغريبة/ لن تكون �لبديل/ 
تظل غريبا/ قبيحا()72(. و�لذ�كرة تقود خطاها �إىل قناعات ر��شخة 
غري قابلة للتغيري، مهما تغريت مالمح �لأر�ش، تظل:)فل�شطني �أول 
�أ�شمائنا/ �آخر �ملعجز�ت()73( بل ومنذ فجر �لديو�ن حتى �أول �لليل 
يظل �ل�شاعر م�رص� على :)هنا وطني/ كل ما فيه من فتنة ح�شتي(

من  �لحتالل  غري  مهما  لنا  �شتبقى  ولكنها  تغريت  فالأر�ش   )74(

مالحمها �جلغر�فية، وهذه �مل�شاألة مما �جتمع عليه �ل�شاعر�ن.
فالإن�شان  حكاية،  وجغر�فيتها  لالأر�ش  كانت  �إذ�  الإن�صان: 
ظل  �إذ  فيها؛  ما  وكل  بالأر�ش  �ملت�شلة  �حلكاية  له  فل�شطني  يف 
�لإن�شان  تفريغ  وعلى  �لأر�ش  جغر�فية  تغيري  على  يعمل  �لحتالل 
فيها  لتاريخه  �نتمائه  من  وتفريغه  لها،  �نتمائه  من  �لفل�شطيني 
�ل�شهاينة  �إما عبد� عامال عند  وعليها، كي ي�شري و�حد� من ثالثة؛ 
ويف م�شتوطناتهم خا�شعا ذليال مهانا، و�إما مغادر� بال رجعة، و�إما 
له خياره  �لغالب كان  لكنه يف  �لتنفيذ(،  �أو مع وقف  ميتا )حقيقة 
�أن يكون  �إل  فاأبى  �آمال �ملحتلني على �شخرة �شموده،  �لذي حطم 
منا�شال من �أجل �حلرية و�ل�شتقالل. فكيف ر�أى �ل�شاعر�ن �لإن�شان 

�لفل�شطيني �ملر�بط على �لأر�ش عند عودتهم؟
�أهله  فتفقد  ومعادنهم،  �لنا�ش  يعاين  بد�أ  عودته  وفور  �أديب 
باإذن من �ملحتل  �أن زيارته كانت  �أقر  �أن  وذويه و�حد� و�حد�، بعد 
�ملتوفني  فبع�ش  ن�شابها؛  يف  �لأمور  و�شع  ترتيب  �أعاد  �لغريب. 
�لذين نحن �متد�د لهم كالأب و�لأم، ثم �لأخوة و�لأخو�ت، ثم �لأنبياء 
م�شهور  كال�شهيد  �لوطن  لهذ�  رموز�  ظلو�  �لذين  و�لأبطال  و�ل�شهد�ء 
بن  نا�رص  �لعائلة  وجد  رباح  وعلي  مقبل،  حنا  و�ل�شهيد  �لعاروري 
خليل بن نا�رص، و�إبر�هيم طوقان وفدوى طوقان وكمال نا�رص، ثم 
بع�ش �لرجال �لرجال �لذين �عتز بهم يف زيارته ملو�قفهم �ملتميزة 
هناك  �ملقابل  ويف  �لرحمن،  عبد  �أ�شعد  و�لدكتور  �ل�شود�ين  كمر�د 
ومل  يعرفوه  مل  لأنهم  عليهم  عتب  من  و�شباياها  �لبلدة  �شباب  من 
ي�شمعو� به ول ب�شعره، �إذ كان ياأمل �أن يجدهم قد عرفو� �شعره، فقال 
�إذ� قلت،  �لذي،  يف عتاب:)كيف باهلل مل يحّدث ل�شان/ عن ق�شيدي 
�أغيثو�/ ل تكونو� وقد تعرثت، ُبخال( يتلى// يا �شبايا ويا �شباب 

.)75(

�أن  �أهمها  لأ�شباب  �أديب،  من  �أكرث  به  �حُتِفَي  فقد  ه�شام  �أما 
�أُعلن عن قدومه عرب و�شائل خمتلفة  زيارته �شبقت زيارة �أديب، ثم 
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�أديب  زيارة  كانت  حني  يف  �لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  منها 
�لعتاب مثال يف  لذ� لن جند هذ�  �إل قلة قليلة،  مفاجاأة مل يعلم بها 
�شعر ه�شام �لذي طوف يف حمافظات �ل�شفة �لفل�شطينية و��شُت�شيَف 
�أبرزها يف جامعة �لنجاح �لوطنية يف  يف ندو�ت و�أم�شيات �شعرية 
�هلل  ور�م  جنني  ويف  قلقيلية  يف  �ملفتوحة  �لقد�ش  وجامعة  نابل�ش 
��شتقبال  يف  �لنا�ش  مع  �خليبة  ببع�ش  �ل�شعور  كان  فاإذ�  وغريها. 
�أديب، فاإن �خليبة يف ديو�ن ه�شام كانت يف غياب من كان يرجو 
بّية عا�شقة ل تبوح باأوجاعها،  لقاءهم؛ فالأبو�ن وفتية �ملد�ر�ش و�شَ
وجار�ت كان يعرفهن، وُرعيان يف �لأودية و�شفوح �جلبال، فلم يجد 
من هوؤلء غري �إخوة )ودمع ثقيل/ وبيت تبعرث يف �لوعي/ و�ختار 

�أن ي�شكن �لذ�كرة()76(.
الهبوط من �صماء الأحالم اإىل اأر�ض الواقع:. 2

مل يكن �لهبوط مروعًا، ومل يكن �شقوطًا، على �لرغم من كونه 
كاملة  عودة  �ملاأمولة  �لعودة  كانت  �لبد�يات  ففي  مبتور�ً؛  جاء 
�لفل�شطينية من نهرها لبحرها، ثم  �إىل كامل �لأر�ش  غري منقو�شة 
�ملحتلة عام  فل�شطني  تبقى من  �إىل عودة ملا  �لتوقعات  �شقف  نزل 
1967م، ثم �أعادت �تفاقيات )�ل�شالم( بع�ش �لفل�شطينيني �إىل جزء 
�ملهجرين  �لفل�شطينيني  جّل  �شار  ثم  م�رصوطة،  عودة  �أر�شهم  من 
ياأملون بالعودة لود�ع �لأر�ش قبل �ملمات. كل ذلك يتم على �أ�شا�ش 
�أن �لظروف �ملو�شوعية تتغري ل�شالح �ملحتلني، وعلى �لفل�شطينيني 
ليعودو�  �ملنا�شبة  �لظروف  تتهياأ  �أن  �إىل  لهم،  يتاح  مبا  يقبلو�  �أن 

جميعا.
�أديب عند هذ� �لأمر يف ق�شيدة بكائية بعنو�ن )ماذ�  يتوقف 
هل  �لإن�شان؟  من  تبقى  )ماذ�  مت�شائال:  فيه  ما  �أعمق  ليهز  تبقى؟( 
من  �لفل�شطيني  ولي�ش  �شهدي؟()77(  حمر�به  يف  ي�شكن  ولي�ش  حلم؟ 
يعي�ش على �أر�شه وميتلكها ويتحكم فيها، ول ميلك �إل �لرجاء ونخوة 
و�أق�شى من �ملا�شي، بل  �أ�شد  باتو� يف و�قع  �لذين  و�لأ�شقاء،  �لأهل 
كان  وقد  نف�شه،  �إنقاذ  نخوة  ميتلك  �أحد  ول  مهدد�،  �جلميع  بات 
يفهموه  مل  �لذي  �لأمر  �أنف�شهم،  لإنقاذ  فل�شطني  �إنقاذ  �لأ�شقاء  على 
ل  وحكومات  فا�شد  بو�قع  مهددين  وباتو�  �لدور،  فو�شلهم  مبكر�، 
و�شعوبها،  مقدر�تها  على  �أجنبية  و�شيطرة  �شيئا،  �أمرها  من  متتلك 
نفذت/  قد  �لفا�ش  �إن  �أق�شم  نا�ش  )يا  �لر��ش(:  يف  �لفا�ش  و)وقعت 
فقد  ه�شام  �أما  �لُوُرِد()78(  �لأكباد.. يف  �ل�شا�ش.. يف  �لر��ش.. يف  يف 
�آثر �لبقاء يف �شومعة �لعا�شق �ملتعبد يف حمر�ب �ل�شعر �ل�شاكن يف 
�لأعماق، مع �لوطن و�لذ�كرة �لتي ل تن�شى، وخطوها �لذي لي�ش له 
�شوى بو�شلة و�حدة، وكلما �قرتب من �لو�قع عاد من حيث �أتى:)�أرى 
خرجت  لغة  �إىل  �ملنايف/  �أربعني  �إىل  �رص�  يعودون  حويل/  �لنا�ش 
من قمي�ش �حلكاية/ �أو يبحثون عن �لأر�ش بني �جلبال()79( وي�رص 
على �أنه يرى �لوطن كما يريد �أن ير�ه ل كما �أر�دو� له �أن ير�ه؛ فما 
ز�ل يرى �لوطن يف: )فتية يذهبون �إىل �ملدر�شة/ �أو عجوز تعود من 
�لأوف و�مليجنا...()80(،  �شبابة يحتفي بالبالد/مع  �حلقل/يف حلن 
مل  يحبها  �لتي  ومدينته  نف�شه  عن  فت�ش  عندما  �أنه  من  �لرغم  على 
يجدها، فقد وجد فيها كل �شيء قد تغري: )يا �هلل/ كم تغريت �ملدينة/ 
�أ�شم/  حجر  من  �ل�شمنت/  من  مالحمها  وغدت  وجهها/  تغري  كم 

ر�أيت فيها كل �شيء/ غري �أين ما وجدت مدينتي()81(
الثوابت:. 3

�لإطالة، فهي  �لتفا�شيل ول  �لثو�بت ل ت�شتدعي �خلو�ش يف 

بالتقادم،  ت�شقط  ل  �لزمن، فهي  عليها  تقادم  تتغري مهما  ل  ثو�بت 
�حللم ت�شاءل وظل �لأمل ثابتا، ل يتغري، هذ� ما �أكده �ل�شاعر�ن: )فقد 
خلقنا بوعد �هلل من �أزٍل/ و�شوف نبقى بوعد �هلل لالأبِد// فاإن يطل 
�شفر تناأى به �شفد/ ل بد مهما ناأت.. ل بد من �شفِد()82( فالثو�بت 
ما ز�لت كما هي مل تتغري على �لرغم من هذ� �لو�قع �لذي ل تبدو فيه 
�أية مالمح لتحقيق تلك �لثو�بت.)هنا وطني/ �أعود �إيّل/ فتح�شنني 
�لأر�ش حتى �أفيق/ من �لوهم...()83( ل تنازل عن �أي حق للفل�شطيني 

يف �أر�شه وتاريخه وتر�ثه، تلك هي �لثو�بت.
�رصاع مع الزمن:. 4

�ل�شبعني،  على  ي�شارف  �أديب  �أحد�،  ينتظر  ول  مي�شي  �لعمر 
ذكرها  حقيقة  يقرر  وكاد  دفنه،  ومكان  موته،  �شعره  يف  ويناق�ش 
دروي�ش يف ق�شيدة )�أبي( حني قال: )و�أبي قال مرة: �لذي ما له وطن 
ما له يف �لرثى �رصيح/ ونهاين عن �ل�شفر()84( فهو يعي�ش �ل�رص�ع 
مع �لزمن، هل يجد مكانا ميوت فيه، بعدما عجز عن �إيجاد مكان يف 
�أنه يف  يقّر  ثم  و�لده، مبحاورة ع�شاه،  فيه؟ ويحاور  يعي�ش  �لوطن 
�أم�شي/  من  �أقرب  �أنا  �ل�شتقر�ر:)ها  من  نوع  �إىل  ويحتاج  �ل�شبعني 
من  �لغياب/ وخذوين  عذ�بي/ يف  من  فخذوين  �لرت�ب/  �إىل ح�شن 
رمادي/ ومن �لقهر/ �إذ� عز �لإياب()85(، ويبقى هو وحده من يقرر 
علّي()86( و�رص�ع  متكئا  و�أذوب  �إيّل/  تعبي  )�شاأجيء من  يريد:  ما 
ه�شام مع �لزمن متثل يف �شيء �آخر، هو �لإ�رص�ر على �لعودة بالزمن 
�إىل ذلك �لوقت �لذي �متلك فيه نف�شه ووطنه وكل حبة رمل فيه، فهو 
�إىل  �لعودة  بل ظل م�رص� على  فيه،  �شيكون  وما  �لغد  �إىل  يتطلع  مل 
�لحتالل  باأن  �مل�شبقة  معرفته  من  بالرغم  وموجود�تها،  �لذ�كرة 
�أن يقال/ وما  �رصق كل �شيء جميل يف وطنه:)هنا قلت ما ينبغي 
�أول �لبيت/ حتى �لنهار �لأخري  �أن تقوم عليه �حلكاية/ من  ينبغي 

�ملعلق/ يف �لذ�كرة()87(
البرت:. 5

كل �شيء قد تغري، مل يعد �لوطن �ملو�شوم يف �لذ�كرة هو نف�شه، 
مل يجد �ل�شاعر�ن وطنهما يف هذ� �لوطن، ثم مل ُي�شمح لهما بالبقاء 
يف  �لنك�شار  مالمح  تلك  �ملنايف،  �إىل  يعودو�  �أن  وعليهما  فيه، 
�لديو�نني:)ل �شيء ههنا/ �أجد�دنا/ �أجيالنا/ �آباوؤنا()88( ويت�شاءل: 
عابر  يكون  من  بال�شوؤ�ل  حق  ل  �نتظار/  جمرد  ديارنا  يف  )�أنحن 
�أنحن يف �نتظار/كي ن�شلم �لديار؟( �ل�شبيل؟ و�لهول يف �ملجهول/ 
يجد  ومل  �لوطن  يف  نف�شه  يجد  مل  حني  �ملوت  يتمنى  يكاد  بل   )89(

وطنه يف وطنه:)ومن �شو�ي؟ �أكاد �لآن �أنطقها/ يا ليت �أمي �لتي يف 
�لقرب مل تلِد()90( و�أين هي فل�شطني، وملتقاها فر�ق:)من �لريموك قم 
من�شي..�إىل �أين؟ �إليها..؟ �أينها.. و�مللتقى بني/ ول ليل يغطينا/ ول 
يدي/  ه�شام:)�أمد  ويقول  علينا(()91(  و�لدنيا  �لعمر..  عني/)ق�شينا 
�لنهار()92(  �نتظار  يف  وعده/  على  يظل  نديا/  زهر�  تالم�ش  كي 
ولي�ش �أبلغ من �لتعبري عن �لنك�شار من قوله:)ر�أيت فيها كل �شيء/ 
و�لتينة  �ل�شنا�شل  تنكره  حني  �أو  مدينتي()93(  وجدت  ما  �أين  غري 
�لعارية:)�أقول... وقد �أنكرتني �ل�شنا�شل/ و�لتينة �لعارية/ هنا كنت 
فانك�رص:  فل�شطني،  �إىل  �لطريق  �ل�شاعر  يجد  ومل   )94() ظلي...  �أفر�ش 
ما  يدي/  خطوط  وجدت  ما  ولكنني  �ل�شماء/  حدود  ر�أيت  )هناك 

وجدت �لطريق...()95(.
يف  �لوطن  �إىل  �ملنقو�شة  بالعودة  �لبرت  مالمح  متثلت  هكذ� 
ديو�ين �ل�شاعرين �لفل�شطينيني �أديب نا�رص وه�شام عودة، وقد كانت 
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�لعودة �ملرجوة �أن:)نعود مع �لعو��شف د�ويات/ مع �لربق �ملقد�ش 
و�ل�شهاب/ مع �لر�يات د�مية �حلو��شي/ على وهج �لأ�شنة و�حلر�ب(

.)96(

خامتة:
��شطفى،  �لذي  نبيه  على  و�ل�شالم  و�ل�شالة  وكفى،  هلل  �حلمد 
كان هذ� �لبحث ي�شعى لتحديد مالمح �لعودة �ملك�شورة يف ديو�نني 
�أبعد� عنه ق�رص�  �أن  �أر�ش �لوطن بعد  �إىل  ل�شاعرين فل�شطينيني عاد� 

لعقود طويلة، ومل ي�شمح لهما �لحتالل بالبقاء فيه.
تناول �لبحث بعد مقدمته متهيد� يعرف تعريفا موجز� )ن�شبيا( 
كل  مل�شامني  عر�ش  ثم  عودة،  وه�شام  نا�رص  �أديب  بال�شاعرين 
يف  فنية  در��شة  ثم  بينهما،  و�لختالف  �لت�شابه  �أوجه  وبني  ديو�ن 
�ل�شكل �لفني للديو�نني من حيث: �لعناوين و�للغة و�لإيقاع و�ل�شورة 
�لفنية، ثم تناول مالمح �لتعبري عن �لعودة �ملبتورة من حيث: تغري 
معامل �لوطن وفيه )�لأر�ش و�لإن�شان( ثم �لهبوط من �شماء �لأحالم 
�إىل �أر�ش �لو�قع، ثم �لثو�بت، ثم �رص�ع مع �لزمن، ثم �لبرت. وكانت 

هذه �خلامتة �لتي تليها قائمة بامل�شادر و�ملر�جع.
كبرية  �لت�شابه  �أوجه  كانت  �أهمها:  بنتائج  �لبحث  خرج  وقد 
من  كثري  يف  مت�شابهة  ظروفا  عا�شا  لأنهما  �ل�شاعرين،  بني  جد� 
�أوجه  وكانت  نف�شها،  �لظروف  يف  جمدد�  �أبعد�  ثم  وعاد�  �ملر�حل، 
�لختالف بينهما تتمثل يف �ل�شكل �لفني غالبا ولي�ش يف �مل�شامني. 
ففي �ل�شكل �لفني حاول كل منهما �لتعبري بطريقته �خلا�شة مبتدعا 
�جلو�نب  يف  وبخا�شة  �لتعبري  طرق  يف  فتفاوتا  وخالقا،  وجمدد� 
كل  فنال  �ملبتورة  �لعودة  �أما  �لفنية.  و�ل�شور  بالإيقاع  �ملتعلقة 

منهما حظه منها وعرب عنها بطريقته �خلا�شة.
�شعر  مالمح  يف  �لدر��شات  من  مبزيد  �لباحث  ويو�شي 
�ل�شعر�ء  قدمه  وما  ينبغي،  كما  يدر�ش  مل  لأنه  �لفل�شطيني؛  �لعودة 
كما  �حلديثة،  �لعربية  �لق�شيدة  بناء  يف  جتديد  من  �لفل�شطينيون 
�أديب نا�رص وه�شام عودة �للذين مل  يو�شي بدر��شة �شعر �ل�شاعرين 
ينال حظهما من �لدر��شة على �لرغم من �أهمية �شعرهما يف �جلانب 
�لفني وغز�رة �إنتاجهما، ويو�شي بدر��شة �شعر �ل�شاعرين و�ملو�زنة 
�لباحث  يو�شي  كذلك  وبعدها.  �ملبتورة  �لعودة  قبل  �شعرهما  بني 
بالإفادة من مناهج �لنقد �لأدبي �حلديث يف �لدر��شات �لفنية لل�شعر 

�لفل�شطيني.
ر�جيا �ملوىل-عز وجل- �أن يكون هذ� �لبحث قدم لفتة متميزة 
مفيدة يف جماله، و�إن �أخطاأت فمن نف�شي، و�إن �أ�شبت فبتوفيق من 

�هلل –تعاىل-.
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ر�م �هلل و�إىل �ل�رصق من بري زيت على �خلط �لو��شل بني نابل�ش و�لقد�ش(. 
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عودة: �ش82.. 36
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ينظر. برقان: مقاوم من �أجل �حلياة، مقالة د. �شهى نعجة، �شابق،�ش211 . 39
وما بعدها.
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نا�رص: �ش25. . 42

عودة: �ش27-28.. 43

نا�رص: �ش27.. 44

عودة: �ش 31.. 45

نا�رص:�ش41.. 46

عودة:�ش30، 34.. 47
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�لأخذ:28 /8 /2016م.
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دحبور. �أحمد: لقاء حو�ر مع �شحيفة �ل�رصق �لأو�شط، ع/8174/2002م . 68
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املصادر واملراجع:
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وموزعون، . 11 نا�رصون  دجلة  د�ر  ذ�كرتي،  خطو  �أقتفي  ه�شام:  عودة. 
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