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الغرباء« منوذجاً  »مع  د. جنية فايز احلمودديوان 

ملخص: 
ر�صد  الذي  الفل�صطيني،  ال�صعر  حماور  من  اأ�صا�صيًا  حموراً  الفل�صطينية  الق�صية  �صّكلت 
ومعاناة  اأحداثها  و�صجل  وخارجه،  الوطن  داخل  التاريخ،  عرب  واأحداثها  الق�صية  اأبعاد 
�صعبها، وت�صتتهم يف املخيمات والكهوف، وقد كرث ال�صعراء الذين حتدثوا عن ق�صية الالجئني 
الفل�صطينيني ومعاناتهم، ويتمحور مو�صوع هذه الدرا�صة حول )�صورة الالجئ الفل�صطيني 
يف �صعر هارون ها�صم ر�صيد- ديوانه »مع الغرباء« منوذجًا( ، قدمت فيه ملحة موجزة عن 
م�صرية حياة هذا ال�صاعر، الذي عا�رص اأحداث النكبة، وعاي�ص الالجئني وظروفهم القا�صية، 
اأملًا وحزنًا على فل�صطني و�صعبها، ثم حتدثت عن احلالة االجتماعية  فكان �صعره يعت�رص 
اإىل  الدائم  ال�صاعر  وبّينت حنني  العودة واملقاومة،  اإ�رصاره على  �صعره، وعن  لالجئني يف 

وطنه. 
درا�صة  على  يعتمد  الذي  االأدبي،  التحليلي  املنهج  هذه  درا�صتي  يف  بعت  اتَّ وقد 
ومعاناتهم  الالجئني  يف  الالجئ-  ال�صاعر-  نظمها  التي  االأ�صعار  خالل  من  الظاهرة 

غربتهم.  يف 
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Abstract: 
The Palestinian issue formed a major part in the Palestinians poetry 

topics which talk about the dimensions of the Palestinian issue and its 
events during the history inside the country and outside it. It also records 
its events, its peoples’ suffering, their Diasporas in the camps and caves. 
There were many poets who talked about the Palestinian refugees’ issue and 
their suffering. This study focuses on the (Image of the Palestinian refugee in 
Haroon Hashem Rasheed’s Poetry) in his collection of poems “Al- Ghoraba” 
as an example. 

The study gives a brief hint about the poet’s life who was a contemporary 
of Al Nakba events and he lived through its difficult situation. It was full of 
sadness on Palestine and its people. Then, it talks about the refugee’s social 
situation in Rashid’s poetry and his assertion to return and struggle. Then, it 
talks about the poet’s longing for his homeland. 

In this study, I followed the literary analytic approach which depends on 
studying the phenomenon through the poetry written by the poet which talks 
about the refugees and their suffering in their exile. 
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حملة موجزة عن مسرية حياة الشاعر هارون هاشم رشيد:
�صاعر فل�صطيني من مواليد مدينة غزة عام 1927، اأنهى املرحلة االبتدائية والثانوية 
فيها عام 1947م، »وبعد ح�صوله على الدبلوم العايل لتدريب املعلمني من كلية غزة، عمل 
يف �صلك التعليم حتى عام 1954« )1( ، ثم عمل مديراً ملكتب »اإذاعة �صوت العرب بغزة �صنة 

1954م«، ثم مندوبًا ملنظمة التحرير الفل�صطينية يف قطاع غزة �صنة 1967م )2( . 
رحل ال�صاعر عن غزة ق�رصاً بعد حرب 1967م، حني اأجربته ال�صلطات االإ�رصائيلية على 
اخلروج منها، متجهًا اإىل القاهرة؛ ليعمل ممثاًل لفل�صطني يف جامعة الدول العربية )3( ، ثم 
حترير  يف  �صارك  العربية،  اجلامعة  ت�صدرها  التي  عربية  �صوؤون  جملة  حترير  مدير  »�صغل 
والوطن  والرقيب،  واللواء،  غزة،  مثل  النكبة،  بعد  غزة  يف  �صدرت  التي  العربية،  ال�صحف 

العربي« )4( . 
ن�صاأ ال�صاعر يف اأ�رصة حمبة لالأدب واملطالعة، وعملت على ت�صجيع اأبنائها وتن�صئتهم 
تن�صئة علمية، فاأخوه االأكرب علي كان �صاعراً، وله العديد من االأعمال ال�صعرية واملجموعات 

الق�ص�صية، وكذلك اأخوه اأكرم، واأخواته �صهام واالأخت الكربى )5( . 
عا�ص ال�صاعر ماأ�صاة الالجئني الفل�صطينيني، فقد عمل مدر�صًا »يف خميمات الالجئني: 

الربيج، واملغازي، والرمال«، وعاي�ص �صحاياها على الطبيعة )1947- 1954م(« )6( . 
وهو يرى اأن حياته ون�صاأته ال تختلف عن حياة اأي �صخ�ص من الفل�صطينيني، الذين 
االأمن واال�صتقرار يف  اأحالمهم، وفقدوا  عا�صوا املاأ�صاة وعا�رصوها منذ بدايتها، وانتزعت 

وطنهم، وحرموا من هناء العي�ص، كما يعي�ص االآخرون يف اأوطانهم )7( . 
عام  يف  اأنه  املقام  هذا  يف  له  يذكر  ومما  الطفولة،  منذ  االأحداث  �صاعرنا  عا�ص  لقد 
1936م، حني كان يلعب يف �صاحة )باب الدارون( يف حارة الزيتونة بغزة، يف اأيام رم�صان، 
واإذا بدورية بريطانية متر من ذلك املكان، ويتعر�ص لها خم�صة �صبان ليطلقوا النار عليها، 
اآخرين،  وجرح  الثوار،  من  �صابني  »ا�صت�صهاد  عن  اأ�صفر  الطرفني،  بني  ح�صل  ا�صتباك  وبعد 
فيما متكن اخلام�ص من الفرار«، وقد امتالأت ال�صاحة بامل�صفحات واملجنزرات الربيطانية، 
وق�صى ال�صاعر ليلته تلك مع اأمه وبقية اإخوته؛ الأن والده واأخاه االأكرب كانا خارج البيت. 
»اجلنود  قوله:  بذلك يف  ، وقد �رصح   )8( ال�صاعر  اأثر كبري يف حياة  لذلك احلادث  وقد كان 
االإجنليز وثوار حي الزيتون نقطة حتول يف حياتي«، ومنذ تلك الليلة اأح�ص ال�صاعر بااللتزام 
وخروجه احلقيقي من دائرة الطفولة )9( . وقد اأُطلق على ال�صاعر م�صميات عدة، واأما عن �صبب 
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الر�صيد( ؛ حلبه له،  اإىل اخلليفة العبا�صي )هارون  ت�صميته بهارون ها�صم ر�صيد، فهو ن�صبة 
وتفاوؤله به، وق�صائده التي �صورت حياة الالجئني بكل ما فيها، »ثم مبداأ العودة مع املد 
القومي والوحدة«، واأطلق عليه ال�صاعر عز الدين املنا�رصة )�صاعر القرار( - 194- ملا امتاز 
به �صعره من »روح التمرد والثورة، ويعد من اأكرث ال�صعراء الفل�صطينيني ا�صتعمااًل ملفردات 

العودة« )10( . 
وهو اأحد ال�صعراء الذين اأطلق عليهم »�صعراء النكبة« اأو »�صعراء املخيم« )11( ، كما �صماه 
العديد من النقاد �صاعر »الثورة والالجئني، و�صاعر الغرباء... عا�ص اأمل امل�رصدين، وذاق مرارة 
االغرتاب ووح�صته، و�صكنته هموم وطنه« )12( . وعندما �ُصئل ال�صاعر عن كرثة حديثه يف �صعره 
عن الالجئني وماأ�صاتهم اأجاب: »ال اأ�صتطيع اأن اأن�صى تلك اللحظات ال�صعبة واملاأ�صاوية التي 
ر فيها �صعب باأكمله من دياره اإىل ال�صتات، لقد ع�صت ماأ�صاة الالجئني... مل ال.. الالجئون  ُيهجَّ
ي�صلون يف مراكب ت�صمى اجلرو، واذكر كيف اأن هذه املراكب مل تكن ت�صتطيع الو�صول اإىل 
ال�صاطئ، وكان ال�صيادون يذهبون اإىل هذه املراكب يف زوارقهم، ويح�رصون االأ�رص املهجرة 
ال�صائعة اإىل ال�صاطئ الذي يفتقر اإىل امليناء، ن�صاء واأطفال وعجزة و�صباب وفتيات م�صهد 
جحيمي... كنت اأ�صعر كم نحن وحيدون«، وي�صيف قائاًل: »اأنه كان ي�صارك يف حمل الالجئني 
على االأكتاف لينقلوهم اإىل ال�صاطئ، ومن ثم اإىل املدار�ص واجلوامع الإيجاد ماأوى لهم، اإىل 
اأن عمل ال�صاعر يف جلنة ترعى �صوؤون الالجئني، االأمر الذي جعله يعاي�ص معاناتهم حلظة 
بلحظة، وعلى اأر�ص الواقع منذ حلظة خروجهم من اأوطانهم اإىل اأن نقلتهم وكالة الغوث اإىل 
مع�صكرات الن�صريات والربيج واملغازي التي ال ت�صلح لل�صكن االآدمي )13( . وي�صبه ال�صاعر ما 
حدث بال�صكينة التي تطعن يف اأعماق ال�صدر والقلب، وقد »تهاوت االآمال الكبار، وتطايرت 
االأحالم العظام يوم حملت الريح الغريبة ال�صعب لتلقي به يف دروب الت�رصيد والغربة حتت 
واله�صاب  ال�صهول،  و�صط  وزحفت  املطرودة،  االأفواج  فتحركت  احلرارة،  الالفحة  ال�صم�ص 
واالأودية، ال�صيوخ الطاعنون يف ال�صن، واالأمهات الر�صع... « )14( . وقد كان لهذه املاأ�صاة- 
ماأ�صاة اللجوء- اأثر كبري على ال�صاعر، بحيث مل ي�صتطع الزمن اأن ميحو من ذاكرته اأحداثها 
وم�صاهدها، وقد راأى املراكب تنقلهم عرب ال�صاطئ، مغادرين ديارهم ق�رصاً، وقد �صارك يف 

»دّق اأول خيمة لالجئني يف اجلميزات« )15( . 
عنه،  والبعد  الوطن  فقدان  لتجربة  انعكا�صًا  ر�صيد  ها�صم  هارون  �صعر  جاء  هنا  ومن 
حتى ظن بع�ص من كتبوا عنه اأنه من مدينة يافا، اأو من بئر ال�صبع، اللتني »مت احتاللهما 
اللجوء  اأمل  تر�صد  واإن�صانية،  نف�صية  وثيقة  تبدو  فق�صائده  1948م،  عام  اأهلهما  وت�رصيد 
الفل�صطينية، فقد  األوان احلياة  اليوم ما زال ي�صتلهم ق�صائده من  وحياة امل�رّصدين، وحتى 

اأ�صبع دواوينه االأوىل مبو�صوع الالجئني والنكبة« )16( . 
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فال�صاعر لديه قدرة على فهم احلياة من كل جوانبها اأكرث من غريه، »وهو اأكرث �صعوراً 
من غريه بلذة االإعراب عن النف�ص وم�صاعرها املكبوتة، وعواطفها املدفونة، وقوة �صعورها 
املتدفق، وما يف طواياها من لوعة وحزن قد يكون اأعمق من اأن تفي�ص الأجله الدموع، ومن 
ن�صوة فرح قد يكون اأعظم من اأن يعرّب عنه باللغة« )17( . ويجد هارون ها�صم ر�صيد يف ال�صعر 
خري و�صيلة للتعبري عن اأحا�صي�صه وهمومه، وهموم �صعبه واأمته، فهو يقول: »ال�صيا�صي هو 
�صانع التاريخ، وال�صاعر هو موؤرخه، لذلك ميكن اأن يكون �صانع ال�صيء هو موؤرخه« )18( ، ويف 
تاأريخ ال�صعر للن�صال، وم�صرية التحرر الوطني يقول: »اأّرخت تاريخ ق�صيتي، فذهبت بقلمي 
اإىل )اأر�ص الثورات( ، وكانت ملحمة �صعرية، تخلد ن�صال ال�صعب الفل�صطيني �صد االحتالل 
الربيطاين، ال�صيما ثورتي الق�صام و 1936م، واإ�رصابها الكبري« )19( . ولل�صاعر ق�صيدة جاءت 
بعنوان )ق�صة( يروي فيها ما �صاهده هو واأفراد اأ�رصته- اأمه واإخوته ال�صغار- من ن�صف 
وتدمري، يلحظ فيها مدى تاأثري تلك االأحداث عليه، فرغم مرور ع�رصين عامًا عليها، اإال اأنه 
يح�ص وكاأنها حدثت باالأم�ص القريب، تاأكيداً على اأن الزمن مل ي�صتطع اأن ميحو من ذاكرته 

�صيئًا منها، حيث يقول ال�صاعر: 
ق�������ص���ة ح�����دث�����ت.. ب����االأم���������س م����ن ع�������رضي���ن ع����اْم
ال���ظ���اْم ع���ه���د  يف  اال����ص���ت���ع���م���ار،  ع���ه���د  يف  ح���دث���ت 
ال�����ص��ام اأر�������س  اخل���������رضاء يف  ق��ري��ت��ي  ح���دث���ت يف 

ك��ل��م��ا اذرّك���رت���ه���ا... اه���ت���زَّت م���ن ال���رُّع���ب ال��ع��ظ��ام )20( 
ومل يزل �صدى �صوت اأمه يرتدد يف م�صمع الدنيا، و�صوت نداء اأبيه يف �صمعه وروحه، 

حيث يقول ال�صاعر: 
���ص��داه ال���دن���ي���ا  م�����ص��م��ع  ي����زل يف  اأم�����ي مل  ����ص���وت 

 .  )21( ن������داه  روح������ي  ويف  ���ص��م��ع��ي  يف  زال  م����ا 
االآن، هذا  اأ�صدر هارون ها�صم ر�صيد ع�رصين ديوانًا �صعريًا، منذ عام 1954م، حتى 
ف�صاًل عن امل�رصحيات ال�صعرية والروايات التي تدور يف جمملها حول الق�صية الفل�صطينية، 
لل�صاعر  �صدر  ديوان  واأول  �صعبها.  اإىل  فل�صطني  وعودة  اأوطانهم،  اإىل  الفل�صطينيني  وعودة 
هو ديوان )مع الغرباء( ، وقد اأُ�صدر عن طريق رابطة االأدب احلديث عام 1954م، وقد لقي 
الديوان �صدى كبرياً وانت�صاراً وا�صعًا، وكان املحور االأ�صا�صي لهذا الديوان هو »ماأ�صاة النكبة 
واإىل  ال�صتات،  واإىل جتمع  اجلراح،  النهو�ص فوق  اإىل  »الدعوة  و   .  )22( الالجئني«  وعذابات 
العمل الع�صكري، وكانت الب�صارات االأوىل والدعوات االأوىل لل�صعر الفل�صطيني اإىل جمع ال�صتات 
واال�صتعداد للثورة« )23( ، وحتدي اللجوء، وممار�صة الكفاح امل�صلح واالإميان بالعودة، حيث 
�صمل عدداً من اأنا�صيد العودة، اأبرزها »ن�صيد عائدون« )24( حاول ال�صاعر اأن ميحو ظالم الليل 
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احلالك؛ لي�صيء النور من جديد حني مرت �صنتان وقد فقد االأمل يف الرجوع، ون�صط �صيا�صيًا 
مع اأمني �رص الالجئني عبد الرحمن اأبو �صتة، عندها اأخرج ديوانه )عودة الغرباء( ، ولعل يف 

ا�صمه اإ�رصاراً وحتديًا وتاأكيداً على العودة )25( . 
الالجئني  ماأ�صاة  فيه  �صور  الذي   ، الغرباء(  )مع  ديوانه  على  الدرا�صة  هذه  وتقت�رص 
يف املخيمات، وهو يقول فيه: »... ومنت وريقاته من جرح النكبة واللجوء، فروى املاأ�صاة 
الفل�صطينية، من اأولها م�صتطرداً ما يجب اأن ياأتي بعد ذلك، وكان هذا اأّول واأهم �صيء كتبته، 

كما كان اأّول �صيء ن�رص يف جملة ذات وزن يف �صفحتني«، على حد قول ال�صاعر )26( . 
فكان »حدثًا ملفتًا يف تاريخ ال�صعر الفل�صطيني، اإذ اأنه يكون اأول �صاعر يكر�ص �صعره 
وثيقة  هيئة  »يف  ق�صائده  وجاءت   .  )27( والروحي«  اجل�صدي  الفل�صطينيني  اغرتاب  لو�صف 
نف�صية واإن�صانية تر�صد اأمل اللجوء وحياة امل�رصدين الذين وجوا اأنف�صهم بال وطن، اأو بيت، 
العامل  اأنظار  اأمام  العذاب نتيجة جرمية مركبة، مور�صت  اأمناطًا مرة من  اأو ماأوى، فعانوا 

اأجمع« )28( . 
اأمام  النكبة( يف ر�صده الأحداثها، وهو مو�صوع جديد مّثل حتديًا  وقد اعترب )ديوان 
التجربة نف�صها، وكان قدر هارون ها�صم  ال�صعر، وكان ال بد من موهبة خارجة من رحم 
�صور  ور�صد  والعذاب،  املعاناة  مع  املبكر  �صبابه  ويبتدئ  العبء،  بهذا  ينه�ص  اأن  ر�صيد 

امل�رصدين والالجئني )29( . 
وعن  ال�صاعر وجتربته،  معاناة  عن  تعبرياً  لالجئني،  الديوان  بداية  االإهداء يف  وجاء 
طبيعة م�صمونه الذي يحمل همهم )30( ، و�رصح فيه اأن نظمه و�صعره يحمل همهم، والنار 
�صكنوا  واإن  حتى  اال�صت�صالم،  وعدم  والثاأر،  القتال  اإىل  هممهم  لي�صتثري  دمه،  يف  م�صتعلة 
الكهوف، وامتالأت حياتهم حزنًا واأ�صى التي �صبهها ال�صاعر بالتالل املرتفعة لكرثتها، وقد 

ن�صب الالجئون اخليام فوقها، فهم امللهمون له على ال�صدو والن�صيد، فهو يقول: 
اأْنِظ���ُم وم���ا  ق�ص���يدي  اإليه���م 

 

الاجئ���ن اإخوت���ي  اإىل   اإليه���م 
الكه���وف يف  �ص���كنوا  واإن   اإليه���م 
احلي���اة ب�ص���عر  �صاأ�ص���دوا  اإليه���م 

ُي�رْضُم و�ِص���ْعري وم���ا يف دم���ي 

 

ال���دَّم ي���وم يدع���و  اإخوت���ي  اإىل 

 

م���وا االأ�ص���ى خيَّ رواب���ي  وف���وق 

 

ومنه���م بروح���ي �َصاأ�ْص���َتلهُم )31( 
فاإن  عليهم،  الزمان  وجور  بهم،  اأحلت  التي  املوؤملة  امل�صائب  هول  من  الرغم  وعلى 
ال�صاعر ُي�رص على الغناء اإليهم، م�صبهًا �صعره بالطري الذي ي�صدو باأحلانه العذبة؛ ليكون لهذه 
اآذان االآخرين، م�صتلهمًا اأحلانه من عظم احلادثة، يت�صح ذلك من تكراره  االأحلان وقع يف 
اإىل قلبه، حتى ي�صمعه الغافلون  الياأ�ص  لعبارة �صاأ�صدو، �صاأ�صدو... فهو لن يكّل، ولن يدخل 
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النائمون موجهًا خطابه  اآرائهم ومواقفهم، واملهادنون الأعدائهم، وي�صتيقظ  املتقلبون يف 
للعرب املتخاذلني عن ن�رصة الق�صية الفل�صطينية، وهم يروا باأّم اأعينهم ما يجري حولهم، 
�صهلة،  لغة  يف  ال�صاعر  يقدمه  ذلك  كل  يح�صل،  مبا  اآبهني  غري  عميق،  �صبات  يف  ويرقدون 

وتعابري وا�صحة موؤثرة، ليكون لها وقعها يف النفو�ص، يقول ال�صاعر: 
اخلط���وب متن���ا  حطَّ واإن  اإليه���م 

 

العت���يرّ الزم���ان  عل���يَّ  وج���ار 

 

احلي���اة ب�ص���عر  �صاأ�ص���دو   اإليه���م 
 في�ص���حوا عل���ى �ص���عري ال�ص���ادرون

امل���وؤمُل احل���ادث  واأْرَهَقن���ا 

 

وامِلي�َص���ُم ���اب  النَّ واأْنَهكن���ا 

 

واأ�ص���تلهُم واأ�ص���دو  �صاأ�ص���دو 

 

 )32( ُم  الن���وَّ النرّف���رُ  وي�ص���تيقظ 

 

ويكرر ال�صاعر لومه الأولئك املتخاذلني الذين اأ�صهموا يف معاناة هوؤالء الب�رص، م�صبهَا 
م�صاكنهم باجلحيم الذي ال يحتمل لق�صاوة العي�ص فيها، فاأ�صكنوهم يف بيوت من الطني، وهم 
يعتربونه ِنْعم املقر لهم؛ لينعموا من بعدهم برغد العي�ص، مقيمني يف ديارهم مع ندمائهم، 
يق�صون اأوقاتهم مع احل�صان و�رصب اخلمر، وقد ملئت جيوبهم من االأموال التي تقا�صوها 
ال�رّص  الذين يجلبون  القتلة،  ارتكبوه، فهم املجرمون  على ما  و�صكراً  اأجراً  الدنيئة،  لفعلتهم 

لغريهم، وهم يعتربونه خرياً لهم، يقول ال�صاعر: 
 لي���ت �ص���عري اأي���ن الذي���ن رموه���م
اأي���ن م���ن �ص���ورّروا بيوت���اً م���ن الطي�

 

ن�ص���اوى الدي���ار  يف  مقيم���ون   ه���م 
قال���وا اجلنيه���ات  م���ن   ومئ���ات 
ال�رضَّ ق���د جلب���وا  وه���م املجرم���ون 

 

العذاب، وف���ررّوا؟!  يف جحيم م���ن 

 

����ن وقال���وا: هن���ا يطي���ب املقررّ؟! 

 

وَخْم���رُ ح�ص���اٌن  ونداماُه���م: 

 

و�ص���كرُ اأت���وه  مل���ا  اأج���ر  ه���ي 

 

 )33( خ���ُر  ذل���ك  ب���اأن  وقال���وا: 

 

ويجعل ال�صاعر من �صعره و�صيلة الإثارة النخوة وهز امل�صاعر، لتمتلئ اأحا�صي�ص الالجئني 
حقداً وكراهية الأعدائهم، ولينتف�صوا م�صتنكرين جرائم الغدر، ويالقي االأعداء م�صريهم، يقول 

ال�صاعر: 
ي�صر �صعري  ���رضت  اأينما  اأخ��ي 
وال�صعور اإح�����ص��ا���ص��ه  وي��دف��ق 
النفر ن��دع��و  ي���وم  غ���داً  ل��ق��ان��ا 

 .  )34( امل�صر  هناك  وهناك،  اأخ��ي: 
فنه  لها  مقدمًا  والبكاء،  واحلنني  االأ�صى  ملوؤها  لبالده  نداء  �رصخة  ال�صاعر  ويوجه 

ونظمه الذي تغذى بدمائه، م�صتلهمَا وحيه من اأحداثها الدامية، يقول ال�صاعر: 
يا بادي لك �صجوين واأنيني وبكائي
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لك ما اأخلق من فنٍّ َتَغذرّى بدمائي
كنت اأ�صتلهُم من ظلِّك وحي ال�صعراء )35( . 

»وتفكري الالجئني بالعودة قد رافقهم منذ خروجهم، وبع�صهم ظنَّ اأن جلوءه �صيكون 
ب�صعة اأيام حتى تتمكن القوات العربية من دحر العدو ال�صهيوين، ولكن فرتة اللجوء طالت، 
اآالم الالجئني ومعاناتهم يف املنايف« )36( . لقد طال الزمان على حياتهم، ومرت  وكرثت 
االأيام دون بادرة ت�صعر باالأمل، ف�صاق ال�صاعر ذرعًا لطول االنتظار، ونظم ال�صعر، يرك�ص 

وراء م�صتحيل، وجمهول مظلم، ال يعرف م�صرياً وال قراراً، فهو يقول: 
و���ص��ع��ري ق���ي���ث���اري  وم��ل��ل��ت  ُع����ْم����ري  َم���َل���ْل���ُت  اإينرّ 
ُم��ر جم����ه����ول...  وراء  امل�����ص��ت��ح��ي��ل  وراء  مت�����ص��ي 
 )37( ق��ط��ر  الأي  امل�����ص��ر  اأي����ن  ت�����ص��اوؤيل:  َم���َل���ْل���ُت..  اإين 

ت�صوير احلالة االجتماعية لاجئن:  ♦ 

لقد اأكرث ال�صعراء من احلديث عن النكبة يف اأ�صعارهم، فتحدثوا عن الالجئني واأو�صاعهم، 
وماأ�صاة معي�صتهم يف املخيمات وال�صتات، متحدثني عن اآالم الغربة، والعذاب النف�صي لهوؤالء 
ومعني  البحريي،  وح�صن  اخلطيب،  ويو�صف  ر�صيد،  ها�صم  )هارون  هوؤالء:  ومن  الالجئني، 

ب�صي�صو، وتوفيق ال�صايغ، وجربا اإبراهيم جربا..( )38( . 
فل�صطني وت�رصيد  اأن نكبة  به وباأهله، كما  الوطن، وما حل  ال�صعراء جراح  وقد �صور 
اأهلها يف خميمات الذل والعار والفقر واملر�ص جرح للكرامة العربية واملجد العربي الذي 
ال يقبل الذل، وال يبيت على ظلم، وال ير�صى العربي ذلك حتى من اأخيه، فكيف به ياأتي من 
�رصاذم قتلة قد ا�صتقووا بالدول اال�صتعمارية الظاملة، وبالقوة الغا�صمة، كما وجدوا قوتهم 
يف فرتة كان فيها العرب م�صتتني �صعفاء احتلت القوى الغربية معظم اأر�صهم، ولي�صت جراح 
اأي  اأو  اإن�صاين، واأية �رصعية دولية،  اأي �صمري  اإن  اإذ  االإن�صان بعيدة عن هذه املعاين كذلك، 

قانون عاملي ال ير�صى باحتالل اأجنبي الأر�ص �صعب اآخر، وت�رصيده و�صلب حقوقه )39( . 
وي�صور ال�صاعر هارون ها�صم ر�صيد ماأ�صاة الالجئني وت�رصدهم و�صياعهم من خالل 
احلوار الذي اأجراه بني الفتاة الالجئة )ليلى( وبني والدها ال�صيخ الهرم يف مع�صكر الربيج 
اأح�صائهم  يف  ت�صطرم  فالنار   ،  )40( غزة«  قطاع  يف  لالجئني  مع�صكر  اأكرب  »وهو  غزة،  يف 
�صوقًا الأوطانهم، وهم يقبعون يف املخيمات، حيث البوؤ�ص واملر�ص وال�صقاء واالأحزان، يقول 

ال�صاعر: 
اأتت ليلى لوالدها
ويف اأحداقها اأمل
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ويف اأح�صائها ناٌر
من االأ�صواق ت�صِطرم
وقد غاَمْت بعينيها

قُم )41(  طيوٌف هزرّها ال�صَّ
وتلح ليلى بال�صوؤال عن �صبب هذه الغربة، و�صبب البعد عن الوطن، مت�صائلة: اأال يوجد 

لهم اأحباب وال اأ�صحاب وال اأخالء، فهو يقول: 
ملاذا..؟ 

نحن يا اأَبتي...؟ 
ملاذا، نحن اأغراب! ؟ 
األي�س لنا، بهذا الكون

اأ�صحاٌب واأحباُب
األي�س لنا اأحباء

ملاذا..؟! 
نحن يا اأبتي...؟ 

ملاذا نحن اأغراب؟! )42( 
لقد طال الزمن على غربتهم وبعدهم، وتتواىل ال�صنون دون جدوى، ولي�ص يف حياتهم 
حيث  الوطن،  هذا  با�صم  تنادي  التي  والهتافات  ال�صعارات  و�صوى  واملحن،  االآالم  �صوى 

يقول: 
ميرُّ العام اإثر العام
يا اأبتي...، با جدوى
فا اأمٌل، وال ب�رضى

وال جنوى، وال �صلوى
�صوى االآالم وال�صجن
�صوى االأحزان واملحن
�صوى �صوت من االأقدار

يهتف دائماً.... وطني )43( . 
اال�صتقرار،  وعدم  والرتحال،  احلل  يف  اأوقاتهم  يق�صون  حال،  على  ي�صتقرون  ال  وهم 

جوابني من قطر اإىل قطر، يقول ال�صاعر: 
نظل نتيه جوابن من قطر اإىل قطر )44( . 
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�صوى  ي�صمعون  ال  قطر،  اإىل  قطر  من  جوابني  وجوههم،  على  االأحرار  هوؤالء  هام  لقد 
التاأنيب والتقريع والزجر، يقول ال�صاعر: 

وهام االأخوة االأحرار من قطر اإىل قطر
ولي�س لهم �صوى التاأنيب والتقريع والزَّجر )45( . 

به...  »يقولون: نحن غرباء، غرباء يف كل قطر نحل  ال�صاعر  اإىل  الالجئون  وقد كتب 
اأينما  اإليهم ق�صيدة بعنوان )غرباء( ، �صور فيها الالجئني اأنهم غرباء يف الكون،  «، فنظم 
اجتهوا، وقد �صاقت بهم االأر�ص، و�صاحت �صيحة �صديدة، و�صار النا�ص ي�صتثقلون وجودهم، 

يعي�صون تائهني يف البالد، ووطنهم ينادي اأين �صعبي، يقول ال�صاعر: 
م�ص���ينا اأن���ى  الك���ون  يف  غرب���اء، 
االأر����س ِتن���ا  بهمَّ �ص���اَقْت  غرب���اء، 
احل���ررّ الوط���ن  وخلفن���ا  غرب���اء، 

اأتين���ا الب���اد  م���ن  والأي 
ت، وا�ص���تثقل النا����س منا ���جَّ و�صَ

ين���ادي.. اأيان �ص���عبي اأين���ا؟ )46( 
لقد ذاقوا مرارة العي�ص يف غربتهم، وعا�صوا اأذالء، وي�صهد التاريخ وت�صهد فل�صطني على 
اأنهم كانوا �صناديد اأبطااًل يف وطنهم، وقد جاوؤوا من االأر�ص املقد�صة الطاهرة املباركة، 

وتلك حقيقة ظاهرة كظهور ال�صم�ص للمالأ اأجمعني، يقول ال�صاعر: 
عن���ا فل�ص���طن  �ص���لوا  غرب���اء، 
غرب���اء، ونح���ن م���ن منب���ت القد�س
غرب���اء، وال�ص���م�س تعرف م���ن نحن

���ا ُكنَّ كي���ف  ث���ورة،  كل  و�ص���لُوا 
جْئن���ا ���ر  املطهَّ بيته���ا  م���ن 

وت���دري م���ن اأي اأفٍق طلعن���ا )47( . 
ويعي�ص الالجئ يف حرية من اأمره، حيث امللل واالأرق الدائم، والتفكري مبجهول ال تعرف 
له نهاية، وال يعرف له م�صتقر، وقد ا�صتحالت احلياة الكرمية لديهم، فهم جياع يعي�صون يف 

وحدة وفقر وبوؤ�ص، يقول ال�صاعر: 
مَت���رُّ �ص���اعاتي  َوَمَلْل���ُت 
اأََظ���لُّ اآف���اق  َوالأيِّ 

وزف���ر اأرق  يف  وت�ص���يع 
 .  )48( لَقْف���ر  َقْف���ٍر  م���ن  اأجو����س 

ومي�صي الالجئ يف حريته، كالطائر احلزين، مك�صور اجلناح، وقد اأُبعد عن وكره، باحثًا 
يف الكون عن موطنه، هائمًا يف ذل وفقر، متلفتًا تلفت اجلائع امل�صكني اإىل لقمة العي�ص يف 

يد املح�صنني، يقول ال�صاعر: 
اإىل اأي���ن اأم�ص���ي.. مهي����س اجلن���اح
اجلائع���ن لهف���ة  يف  َتَلف���تُّ 

اأَُفتِّ����س يف الك���ون ع���ن موطني؟ 
�ِصن )49(  اإىل »لقمة« العي�س يف يد ُمْ

لقد �صار الالجئ الفل�صطيني حائراً تائها بني الدروب، اأثقلته الهموم وامل�صائب، وبدت 
على وجهه مالمح ال�صحوب، واأجهده ال�صري، وهدَّه االإرهاق والتعب، ي�صري وهو ينزف عرقًا 
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يحمل على كاهله ذكريات اأيام م�صت، ال يعرف اأين �صتلقي به الدروب، يعي�ص همومه وحيداً 
بعد اأن وىلَّ عنه االأ�صحاب واالأحباب، يقول ال�صاعر: 

اأين مي�صي..؟ راِع�س ال�صاق.. توالرّه الكروب؟ 
واإىل اأين..؟ ويف جبهته.. الَح ال�صحوب
عرق االإجهاد.. واالإرهاق نزرّاف �صبيب

وعلى كاهله.. اأنقا�س اأيام تغيُب
حائرٌ ي�رضٌب يف القفر، ويف التيِه يجوب

اأهله ولرّوا، وما ظلرّت له اإال الندوب
ذهبوا.. واح�رضتاه.. ال قريٌب اأو حبيب )50( . 

وي�صتنكر ال�صاعر اقامة الالجئني يف اخليام، بعد اأن كانوا يهنوؤون بلذة العي�ص م�صتقرين 
يف بيوتهم وحقولهم، معززين مكرَّمني، ليقبعوا يف تلك اخليام التي ال تقيهم حّر ال�صيف، 

وال برد ال�صتاء، يقول ال�صاعر: 
ملاذا نحن يف اخليمة
يف احلر ويف الربد؟ 

اأال نرجع للبيت
وللحقل وللمجد؟ 

ملاذا نحن يف االأمل؟ )51( . 
الذاكرة  تالفيف  يف  »املخيم«  اإىل  باالإ�صافة  »املنفى«،  و  »اخليمة«  دخلت  لقد 
يف  الفل�صطيني  ال�صعب  عا�صها  التي  املحارق  اأعظم  من  »حمرقة«،  باعتبارها  الفل�صطينية، 
تاريخه احلديث، حيث اكتوى بنارها، ومزَّقت اأو�صاله االأ�رصية واالجتماعية واملكانية، بعد 
هجرته ق�رصاً من فل�صطني اأثناء »النكبة« �صنة 1948م. لكن الروح الفل�صطينية، رغم هجرة 
اجل�صد ونفيه، بقيت غيمة �صابحة ال تربح حدود الوطن من البحر اإىل البحر، وحتلم بالعودة، 
وتعمل من اأجل حتقيق هذا احللم، واإن مل يقدر لها حتى االآن اأن ت�صل اإىل مبتغاها. اإن اخليمة 
واملنفى بدالالتهما الرمزية على النكبة الفل�صطينية، حتتويان على اأبعاد ماأ�صاوية، وعذاب 
مقيم، يعي�ص يف ثناياهما، وميار�ص –العذاب- حياته ووجوده جنبًا اإىل جنب مع �صاكن 

اخليمة اأو املنفى)52( . 
وقد اكتظت اخليام ب�صاكنيها، و�صاقت بهم، ويف ذلك اإ�صارة اإىل ترّدي اأحوالهم، و�صوء 

معي�صتهم، يقول ال�صاعر: 
ت���رى؟!!  اأال  اخلي���ام..  �ص���اقت مبن فيه���ا اخلي���اُم )53( . ه���ذي 
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اأن ينعم  جئ املحروم  ويطالع الالجئون عيدهم بح�رصة ولوعة )54( ، فكيف ميكن لالَّ
االأ�صقام  ليعي�ص يف  املتخاذلون؛  القرب، وقد خذله  �صوداء مظلمة، كظلمة  بالعيد يف خيمة 

والفقر، يقول ال�صاعر: 
اأعيد الفطر، ها لاجئ املحروم من ِفْطٍر؟ 
وقد اأ�ْصَلمُه العاتون.. لاأ�صقام والفقر... 

يلوُذ بخيمٍة �صوداء، يف اإظامة القرب )55( . 
ويقول اأي�صُا: 

ال�ص����وداء واخليم���ة  )56( اأخ���ي  قب����را  لن�����ا  اأم�ص���ت  ق���د 

وكيف به ي�صتقبل العيد وحياته مليئة بالهموم واالأحزان، ومل يعد عيد فرح و�رصور 
وهناء، واأمل وا�صع يف احلياة، كما عهده من قبل، يقول ال�صاعر: 

 مباذا ت���رى اأ�ص���تقبل العيد ي���ا ربي؟ 
اأرى العي���َد ح���ويل غر ما ق���د عهدته

 

 وليل االأ�صى واحلزن ميعن بالركب
 وغر الذي قد كان من اأمل رحب )57( 

اأن ينعم بالعيد، وقد تاه احليارى يف الطرقات م�رصدين، و�صدورهم متتلئ  كيف به 
كيداً وقهراً، حزنًا على بيوتهم واأوطانهم امل�صلوبة، يقول ال�صاعر: 

بل���دٍة كلرّ  يف  واالأح���راُر  ���ْلب )58( اأاألق���اه  حي���ارى م���ن الت�رضي���د والكي���د وال�صَّ

لقد �صللتهم امل�صائب الكبرية واأ�صحت جزءاً من حياتهم، ت�صري معهم اأينما اجتهوا، فال 
وطن يلم �صملهم، وال كهف ياأويهم، وال حتى اأخدود، م�صتلهمًا يف ذلك املوروث الديني يف 
ت�صمينه لكلمة )اأخدود( ، من قوله تعاىل: )قتل اأ�صحاب االأخدود( )59( ، م�صرياً يف ذلك اإىل 
حياة ال�صقاء التي يحياها هوؤالء املهجّرون، متلهفني للعودة اإىل ديارهم، وقد طم�ص احلق، 
وعال الباطل، وهدهم الت�رصيد، و�َصَكن اخليام، يقول ال�صاعر يف ق�صيدة له بعنوان )العيد يوم 

الثاأر( : 
تع���ود الدي���ار  كي���ف  عي���د..   ي���ا 
احلم���ى اأبن���اء  واالأح���رار   اأتع���ود.. 
�ص���تاتهم يل���مرّ  وط���ن  ف���ا  تاه���وا.. 

 

معاِق���ُل الررّب���وع  ويف  ف���ون  يتلهَّ

 

 وتع���ود اأن���ت عل���ى اخلي���ام كئيب���ة

والتنكي���ُد يدي���ك  م���لء  والبوؤ����سُ 

 

���لَّْت به���م يف النائب���ات جن���وُد �صَ

 

اأخ���دوُد وال  كه���ٌف  وال  حت���ى 

 

مفق���وُد جنباته���ا  يف  احل���قِّ 

 

تط���وي نفو�ص���اً هدها الت�رضي���ُد )60( 

 

فال جاء العيد ان مل يحمل معه الن�رص، وعاد الالجئون اىل ديارهم مبتهجني فرحني، 
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كفرح الطري بالعودة اإىل وكره، يقول ال�صاعر: 
اأعيد الفطر ال جئت، اإذا مل تاأت بالن�رض

اإذا مل تاأت والنزاح قد عادوا اإىل الوكر )61( . 
ويلتفت الالجئ حوله لريى الكهف املخيف �صاخ�صًا يعذبه من غري ذنب، ومن حوله 

�صغار بال اأهل، تهتز القلوب الآالمهم، يقول ال�صاعر: 
�ص���اخ�ٌس امل���رورّع  والكه���ف  تلف���تُّ 

 

���م كلم���ا م�ص���وا وح���ويل �ص���غار ُيتَّ
���اه من غ���ر ما ذنب يعذرّبن���ي ربرّ

 

باأ�ص���ماِلهم هزوا باآالمهم قلبي )62( 
ويوجه ال�صاعر نداءه اإىل اأخيه الالجئ يف الكهوف، حيث البوؤ�ص وال�صقاء والعذاب، اأن 
اأبياته من الرمز، يت�صح ذلك يف ا�صتعماله  اأن حتني العودة، مكرثاً يف  يتحلى بال�صرب اإىل 
لكلمة )ظفر( و )ناب( ، و )الذئاب( ، م�صبهًا االأعداء باحليوانات الوح�صية، تعبرياً عن قمعهم 

ووح�صيتهم، يقول ال�صاعر: 
اأخي اإْن َحَوْتَك كهوُف الَعذاْب

وهزَّ �صغاَرك ُظفرٌ وناْب
ت َحواليك تلك الذئاْب و�صجَّ

ف�صرباً اإىل اأن يحن االإياْب )63( . 
بالثوار  الوطني  العمل  ف�صائل  ترفد  للثورة  معاقل  الالجئني  خميمات  »كانت  لقد 
واملنا�صلني، و�صيظل الالجئ واملخيم على الدوام االأحر�ص على الثورة والق�صية، واالأكرث 
واحلرية  العودة  يف  الفل�صطيني  ال�صعب  اأهداف  حتقيق  حتى  الوطنية،  بالثوابت  مت�صكًا 

واال�صتقالل« )64( . 
وي�صور ال�صاعر ماأ�صاة التالميذ الالجئني، واملعلمة ت�رصي اإليهم مع الفجر يف اخليام، 
تتعذب اأج�صامهم من �صدة الربد، وتقطر اأقدامهم دمًا، اأ�صحوا م�رصدين، �صبوا على الويالت 
وامل�صائب، فهذا قدرهم اأن يعي�صوا يف ذل وقهر، وقد اأرغموا على هجر اأوطانهم م�صتتني؛ 
يقول  اأوطانهم،  اإىل  العودة  وهو  هدفهم،  حتقيق  على  متحدين  ثانية،  اخليام  لتجمعهم 

ال�صاعر: 
تعرب راقبتها  الفجر،  م��ع  ي�صعر،  ال  والفجر  الفجر،  م��ع 
بكروا اأجلها  م��ن  تاميذ،  اخل��ي��ام  �صقوق  يف  لها  فقيل 
تقط��رُ دم  م��ن  واأق��دام��ه��م  اأج�����ص��ام��ه��ْم..  ال���ربد  يف  ت��ع��ذَّب 
اأجربوا اأوطانهم  هجر  على  الكارثات  ع�صفة  يف  تاميذ.. 

 .  )65( االأكرب  الهدف  هم  َي�صمُّ اخليام  يف  هنا..  تاَقوا..  اأن  اإىل 
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و�صباب فل�صطني ذوو الطلعة املباركة، جياٌع يبحثون عن الطعام، م�رّصدين يبحثون 
عن ماأوى، فخيامهم مهلهلة بالية، حزينة، يت�صح فيها ال�صقاء من منظرها الكئيب، يقول 

ال�صاعر: 
ظماء م�����رَضَّدي��ن..  جياُع  فل�صطن..  �صباب  من  وامليامن.. 

 .  )66( ال�صق��اء  فيها  يحز  وقلوب..  ن��واٌح  املهلهات  واخليام 
املتاأهبني  والتحرير،  للنجدة  التواقني  امل�صتتني  ال�صباب  بهوؤالء  اخليام  �صاقت  لقد 
للدفاع عن ق�صيتهم، م�صتجيبني لنداء الت�صحية، واجلهاد، و�صيقتلعون خيامهم من اأوتادها، 

يقول ال�صاعر: 
م���اأى فاخلي���ام   انظ���ري 
من���ا لبي���ك  األ���ف  تدع���ن:  ي���وم 

حوالي���ك �ص���باباً يت���وق لاأجناد

 

�صوف مت�ص���ي اخليام باالأوتاد )67( 
اأو على فرد بعينة، بل عمت �صعبًا  ال�صاعر وحده،  ومل تكن هذه املاآ�صي قا�رصة على 
يف معظمه، لتطرده من م�صتقره اإىل حيث ال يدري، لريقد يف )ليل اخليام( ، مكرثاً ال�صاعر 
من ت�صبيه اخليام بالليل، اإ�صارة اإىل �صدة املعاناة النف�صية واجل�صدية التي يالقيها الالجئ 
الفل�صطيني فيها، وهو �صابر جبار ي�صرب على مرارة العي�ص، مل يذق طعم النوم، مفكراً يف 
م�صريه، متخذاً من ال�صّقاء الذي يو�صع فيه املاء و�صادة له، وقد هد ج�صمه الربد واملر�ص 
وقلة النوم، وهو يف ذلك ينطبق عليه قول احلكماء: »الغربة ذلة، فاإن ردفها علة، واأعقبتها 

قلة، فتلك نف�ص م�صمحلة« )68( ، يقول ال�صاعر
وح���دك اأن���ت  م���ا  �ص���احبي   ي���ا 
اخلي���ام لي���ل  فف���ي   كا 
ي�ص���قى ���ار  اجلبَّ ال�ص���ابر 

 

واأ�ص���� اآالم  ب���ن   اأو 
���وى الطَّ عل���ى  يبي���ت  ولق���د 

َوْح���دي ول�ْص���ُت  الع���ذاب  يف 

 

املج���درّ ���عب  ال�صَّ ���ة  بقيَّ

 

و�ص���هد تعذي���ب   ب���ن 
ووج���د واأح���زان   �ج���ان 
 )69( وَب���رِد  �ُص���ْقٍم  يف  ويبي���ت 

 

ويت�صم �صعر هارون ها�صم ر�صيد »باملبا�رصة واخلطابة يف ت�صويره اأو�صاع الالجئني، 
بحياة  تت�صل  التي  باالألفاظ  زاخر  ال�صعري  وقامو�صه  واآالمهم،  معاناتهم  عن  والتعبري 
الالجئني، ميثل التيار الواقعي يف ال�صعر العربي الفل�صطيني« )70( . ومن املفردات التي يكرث 
ذكرها يف �صعره: النار، الليل، ال�صواد، ال�صقم، االآالم، ال�صجن، االأحزان، املحن، البوؤ�ص، الفقر، 
ال�صاعر يف ديوانه  ... وتتكرر مثل هذه املفردات يف غري ق�صيدة من ق�صائد  ي�صكو، تدمع، 
)مع الغرباء( ، وغريه من دواوينه، مغرّياً ال�صاعر يف �صيغتها من املفرد اإىل اجلمع، حماواًل 
اإىل اخلارج، عله يحدث �صدى  الداخلي  اإح�صا�صه  لينقله من  العامل كله،  اإىل  اإي�صال �صوته 

ويحرك �صاكنًا يف قلوب �صامعيه. 
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ويتحدث ال�صاعر عن االأطفال الفل�صطينيني امل�رصدين يف الطرقات، والذين حرموا من 
ب�صمة الطفولة، كغريهم من اأطفال العامل، يغمرهم احلزن واالأ�صى وال�صقاء واملر�ص، وعيونهم 
تدمع اأملًا على ما اأ�صابهم، وقد تبدلت اأحوالهم، فال تكاد تعرفهم، هذه هي �صورة �صلوى 

الالجئة، �صديقة ليلى التي حتدث عنها ال�صاعر يف ق�صيدته )مع الغرباء( ، يقول ال�صاعر: 
اأتذكر يا اأبي �صلوى
لقد اأب�رضُتها اأم�ِس

ْرِب تلجُّ �رضيدًة يف الدَّ
يف ُحزٍن، ويف ُبوؤ�س

لقد َبدَّلها ال�صقُم
مع االأيام يا اأبتي
فهذه غرها ال �صك
هذه غر �صاحبتي
عيون َفْي�ُصها اأمَلُ

وج�صم كله �صقم )71( . 
ي�صريون معفرين يف الرتاب، هاموا على وجوههم، تائهني، كاأنهم مي�صون على اجلمر 
املغطى بالرماد، ل�صعوبة عي�صهم، وقد فقدت الب�صمة من وجوههم، ال يجدون ما ي�صدون به 

رمقهم من الطعام، يقول ال�صاعر يف ق�صيدته )مهاجرون( : 
رين.. على دروب التيه هاموا مهاجرين.. معفَّ

مي�صون واالأقدار كابية.. فما فيها ابت�صام
اأقواتهم ماذا؟؟ وكيف.. فلي�س عندهم طعام )72( 

الديوان،  ق�صائد  من  ق�صيدة  غري  يف  الالجئة  الفتاة  عن  احلديث  من  ال�صاعر  ويكرث 
العامل  بهذا  ذرعًا  وقد �صاقت  لكرامتها،  وامتهان  ذل  تواجهه من  وما  معاناتها،  لت�صوير 
الننت، وبالنا�ص والفنت، ومن عيون تالحقها اأينما اجتهت، لت�صمعها الهم�ص والتقريع، يقول 

ال�صاعر: 
اه...  ربرّ

ْقُت بعامل.. ننت!  �صِ
بالنا�س، باالآالم بالفنت

بحديثهم عني، وعن وطني
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اأنرّى اجتهُت تظلُّ تتبُعني
تلك العيون تظلُّ ترُمقني

والهم�ُس والتقريع
يف اأذين..! )73( . 

ويف ق�صيدة ال�صاعر )زهرة الجئة( ، التي وجهها »اإىل الزهرة املعفرة التي ا�صطرتها 
اأعا�صري اخلريف اأن ترتك الذرى، لتموت بني االأوحال بعيدة عن اجلبل.. « )74( ، يظهر تعاطف 
ال�صاعر معها، وحزنه عليها، حني تبدل فرحها حزنًا، وانقلبت اأغانيها يف يوم عر�صها اإىل 
ماأمت يكرث فيه النوح والندب، وانعدمت االبت�صامة يف ثغر الفتاة الو�صاءة اجلميلة، بعد اأن 
كانت م�رصقة كاإ�رصاقة ال�صم�ص يف ال�صباح الباكر، وقد تبدلت اأحوالها، بعد اأن كانت حرة 
متنعمة يف وطنها، حيث الطبيعة اخل�رصاء اجلميلة، ذات التالل املرتفعة، لت�صطدم بواقع 

جديد مرير، وقد تدن�صت طهارة هذه البالد باأعدائها، يقول ال�صاعر: 
عر�صها؟!  يف  وت��ن��ُدُب  ت��ن��وُح  عمرها،  على  ح��رام��اً  األي�س 
�صمها؟!  ع��ن  وت�صقط  مت��وت  ثغرها،  يف  الفجر  واإ���رضاق��ة 
اأم�صها...!  ُروؤى  عند  هناك  ال���ذرى..  بن  الطبيعة،  َنَْتها 
 .  )75( رج�صها  يف  الطهارُة  تذوب  باحلياة،  طَدمت  ا�صْ ولكنها 

وتبكي الفتيات املجروحات على فقد ِخْدِرهن، حيث الراحة وال�صكينة، وما يحويه هذا 
اخِلْدر، يقول ال�صاعر: 

تبك���ي القل���ب  مكلوم���ة  َفْق���َد ِخدٍر وم���ا حواه اخِل���ْدُر )76( وفت���اٍة 

 

على  ترتامى  كانت  وقد  ال�صغرى،  الأختها  واأحزانها،  اآالمها  الالجئة  الفتاة  وتبث 
الطرقات باحثة عن لقمة العي�ص، حيث يقول ال�صاعر: 

َم���َرْرت َيوم���اً  ف���اإن  اأخت���ي: 

 

ع���ذراَء وك���م  ق���ويل: 
الر�ص���يف ُق���ْرب  م���ن  هن���اك 

 

َمه���ا على ال���دَّْرب الرغيف )77(  َحطَّ

 

الزوجة،  اأو  الزوج  وفقدان  الفل�صطينية،  االأ�رصة  ت�صتت  الالجئني  معاناة  �صور  ومن 
وفقدان االأخ واالأخت؛ ليعي�ص هوؤالء يف ح�رصة دائمة، يذرفون الدموع على فقد اأعزائهم. 

مع  وحيدة  لتعي�ص  واأخاها،  اأمها  فقدت  فل�صطينية  الجئة  حال  عن  يتحدث  فال�صاعر 
اأبيها، وقد حرمت حنان االأم ورعايتها، يعت�رصها االأمل، وتغرق عيناها يف الدموع، وهي 

ت�صاأل اأباها عن اأمها وتبحث عنها دون جدوى، يقول ال�صاعر على ل�صان هذه الفتاة: 
... �صاألتك

اأم�س.. عن اأُمي
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التي ذهبت ومل َترَجْع
�صاألت وخافقي ي�صكو
�صاألت، ومقلتي تدمع

مت واأنت ُمَغْلغٌل يف ال�صَّ
ال حتكي، وال ت�صَمع )78( 

وت�صاأل عن اأخيها الذي غاب عن ناظريها، وتنتظر عودته، ويقال لها اأنه موجود، يقول 
ال�صاعر: 

�صاألتك
منُذ اأياٌم

�صاألتك عن اأخي اأحمد؟ 
وكدَت، تزيُح عن عينيَّ

ذاك اخلاطر االأ�صود )79( . 
لقد �صار الزمان، وطال االنتظار، »واإىل جوار اأحد مع�صكرات الالجئني �صخرة كبرية، 
ت�صمع كل يوم ق�صة هذه التي فقد زوجها يف ميدان ال�رصف« )80( ، لقد ودعته بكل اإخال�ص 
ووفاء وجلد، حني ان�صم اإىل �صفوف املقاتلني االأحرار، م�صحيًا بروحه رخي�صة يف �صبيل 
)�صخرة  ق�صيدته  يف  ال�صاعر  يقول  و�صغاره،  زوجه  فراق  على  واأملًا  حرقة  ينزف  وطنه، 

االنتظار( : 
مل���ا زوج���ي   ودع���ت 
بحن���ان   ودعت���ه 
وفائ���ي �ص���وين   فق���ال: 

االأح���رار م���ع   ����رضى 
وا�ص���طبار وق���وٍة 

 

غ���داً، و�ص���وين �ص���غاري )81( 

 

بالرجوع  ال�صعرية،  ن�صو�صهم  الزمان( يف  )�صرية  الفل�صطينيون  ال�صعراء  »وظف  لقد   
اإىل الزمن التاريخي املرتبط باأحداث فل�صطينية اأو عربية اأو عاملية، ومل يقفوا عند هذا احلد، 
الزمن من منظورات  اإىل  اإىل وثيقة تاريخية، بل جتاوزوا ذلك، ونظروا  واإال حتول �صعرهم 
متعددة، عك�صت كيفية انفعالهم به، وطبيعة هذا االنفعال ودرجته وحدوده... الخ واأ�صقطوا 
عليه دالالت اأعادت �صياغته من جديد، وفق روؤى قومية وطنية، وقومية واإن�صانية �صاملة، 

وبذلك ربطوا ربطًا حمكمًا بني الزمنني التاريخي والنف�صي« )82( . 
ويوظف هارون ها�صم ر�صيد الزمن يف �صعره ليعرب عن عمق ماأ�صاة هذه الزوجة التي 
ال يقر لها حال، وال يهداأ لها بال ت�صعى جاهدة للبحث عن زوجها، يالحقها اأطفال يف كل 
ليلة و�صاعة ونهار، ب�صوت ينتابه احلزن واالأ�صى �صائلني عن اأبيهم، دون اأن جتد االأم جوابًا، 
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وتبقى النار م�صتعلة يف اأح�صائها، يقول ال�صاعر: 
وع���ام ع���ام...  وم���رَّ 
ق�ص���د غ���ر  م���ن  ن�ص���ر 
لي���ل كل  اأطفال���ه 
ب�ص���وٍت ي�ص���ائلون 
قريب���اً اأياأت���ي  باب���ا 
واأبق���ى..  وي�ص���متون 

االأك���دار يف  ونح���ن 
ق���رار لغ���ر  ن�ص���عى 
ونه���ار و�ص���اعة 

االأوت���ار:  ���ع  ُمَقطَّ
االأم�ص���ار؟  جول���ة  م���ن 
 .  )83( اأوار  يف  �ص���متهم  م���ن 

لقد هدمت العوا�صف بيوت الالجئني، ويرمز ال�صاعر بالعوا�صف اإىل االحتالل 
وهمجيته الوح�صية، التي �صبهها بالعوا�صف التي تدمر كل �صيء اأمامها، وما بيوتهم اإال 

جحر للماأوى فقط، وترامى االأطفال على الطرقات م�رصدين، بال اأهل وال ماأوى، يقول 
ال�صاعر: 

ً �ص���هيدا اأب���وه  ق�ص���ى  ويتي���م.. 

 

بيت���اً العوا�ص���ُف  فوق���ه  هدم���ت 

 

اأه���ٍل ب���ا  ُم�رضَّدي���ن  و�ص���غاٍر 

 

فه���و م���ن َبع���ده دم���وٌع وفق���ر! 

 

واق���ع احلقيق���ة جحرُ؟!  ه���و يف 

 

تراموا عل���ى الطريق، َوَم���روا )84( 

 

التجارب  من  مهمًا  جزءاً  وال�صيف(  ال�صتاء،  اخلريف،  )الربيع،  ال�صنة  ف�صول  »تعد 
الن�صو�ص  يف  متعددة  �صوراً  اتخذ  الذي  »الربيع«  راأ�صها  وعلى  املعا�رصة،  الفل�صطينية 
نهو�صه،  ر�صدت  كما  الزمن،  عرب  ومعاناته  الكربى،  حمارقه  تر�صد  الفل�صطينية،  ال�صعرية 
وانبعاثه من رحم املاأ�صاة، فكانت �صوتًا من اأ�صوات احلقيقة التاريخية، بقي ال�صعر حري�صًا 
عليها، باعتبارها و�صيلة من و�صائل الت�صكيل ال�صعري، الذي يوؤطر عنا�رص التجربة ال�صعرية 
ال�صعراء  ا�صتح�رص  اإن�صانية،  اأم  قومية  وطنية  جتربة  اأم  حم�صة  ذاتية  جتربة  اأكانت  �صواء 
اأبعادها بلغة موحية ومكثفة، وموؤثرة يف الكثري الغالب، فكانت انعكا�صًا لنفو�صهم التائقة 

اإىل التواأمني: احلرية وال�صالم« )85( . 
واالأعوام والف�صول تتواىل عند هارون ها�صم ر�صيد، و طال االنتظار، والربوع تتاأمل على 
فراق اأهلها عنها، اأتى الربيع دون راٍع اأو �صياه، ومواطن االأحرار جرداء، واأهلها م�رصدون 

جياع عط�صى يتلهفون اإىل �رصبة ماء، يقول ال�صاعر: 
�صياْه ع����ادت  وال  راٍع...  ي��ع��د  ومل  ال���رَّب���ي���ع،  ع����اَد 
ع�����اَد ال���رَّب���ي���ع، ول��ي��ت��ه م���ا ع�����اد، ي��غ��م��رن��ا اأ����ص���اْه
����اه ع�����اَد ال���رَّب���ي���ع، وم���وط���ن االأح����������رار... ج������رداء ربَّ

 .  )86( ظ��م��اه  ي��ع��ذِّب��ه  ظ����م����اآن..  امل�����ص��ك��ن  وال����ن����ازح 
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ال�صوق واحلنن اإىل ♦ االأوطان: 
»االإح�صا�ص بالزمان واملكان اإح�صا�ص فطري، واأ�صيل يف النف�ص الب�رصية، يعني ت�صبث 
االإن�صان باحلياة �صد املوت، ويزداد االإن�صان اإح�صا�صًا باملكان اإذا حرم منه، فحني ينقطع 
اأم اإجباراً، فاإن الوطن يتمدد يف داخل  االإن�صان عن وطنه ويحرم منه، �صواء اأكان اختياراً 
�صورة  بت�صكيل  لتبداأ  اخلالقة،  املخّيلة  وتن�صيط  واالإبداع،  للحلم  م�صدراً  وي�صبح  االإن�صان، 

خا�صة لهذا املكان املفقود«. )87( . 
وقد خلد الوطن يف ذاكرة هارون ها�صم ر�صيد، يحمله اأينما �صار، متمنيًا لو كان طرياً 
ليحط على ترابه، ويف لقاء لل�صاعر مع جريدة )الراأي( يف عمان، نرى حنني ال�صاعر الدائم 
اإىل وطنه غزة، الذي ي�صكن يف وجدانه وال يفارقه، ويقول: »... فاأمتنى اأن تكون يل اأجنحة 

الآتيها كما الطري اخلاطف، ليحط قلبي على ترابها الطهور« )88( . 
وهو القائل اأي�صًا اأيام كان يف القاهرة: »اأجل�ص متمنيًا اأن اأجيء اإىل غزة الأقبل ترابها 
ذهبًا اإبريزاً، واأدور يف اأنحائها، واآتي قبور االأجداد واالآباء، اأقراأ عندها الفاحتة، واأترحم على 

�صكانها« )89( . 
واإذا كانت بالد ال�صاعر بعيدة عن ناظريه، فاإنها ت�صكن يف قلبه وذاكرته، يتلهف �صوقًا 

لروؤيتها، حتى لتكاد �صدة ال�صوق متزق اأح�صاءه، وهي تناديه باكية حزينة، يقول ال�صاعر: 
نائي���ْه حا����رضة  ب���ادي 

 

ووجداني���ْه ف���وؤادي  وخف���ق 

 

اأجوائي���ْه م���ْلَء  واأ�ْص���َمُعها 

 

اأ�ص���واقيْه َتلَه���ف  اإليه���ا 

 

اأح�ص���ائيْه مي���زِّق  ي���كاُد 

 

 )90( باكي���ْه  مزجم���رًة  تن���ادي 

 

وميالأ ال�صوق وجدان ال�صاعر لروؤية الوطن، والعيد عنده هو يوم التحرير والعودة، عودة 
الوطن والديار اإىل اأ�صحابها، يقول ال�صاعر: 

وطني وعيدي اأن���ت يوم تعوُد )91( وطن���ي.. وب���ي �ص���وق اإلي���ك يه���زُّين
لقد اأباح اهلل –�صبحانه وتعاىل- قتال من يخرج االإن�صان عن وطنه، حيث يقول تعاىل: 
اأُْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا})92( ، ويف ق�صيدة )هناك  ِ َوَقْد  {َوَما َلَنا اأَالَّ ُنَقاِتَل يِف �َصِبيِل اللرّ
بالدي( ، ت�صوير لالأمل الذي يعت�رص يف قلب ال�صاعر، وهو يقف خلف حدود بالده، متح�رصاً ال 
ي�صتطيع الدخول اإليها، م�صتح�رصاً �رصيط ذكرياته، واأيام �صباه، و�صبابه، وقد تركها كارهًا، 

خملفًا وراءه حقله وما زرعته يداه، يقول ال�صاعر: 
هناك.. هناك.. اأغاين �صباي

وجنوى �صبابي.. وذكرى هواْي
وحقلي.. وما زرعته يداْي )93( 
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يق�صي ال�صاعر وقته يف التفكري وال�صوق واحلنني الذي يحرق قلبه، ال يعرف طعم النوم، 
اأذنان، وي�صمعه، منتظراً منه االإجابة  الزمان، الذي ي�صبهه باإن�صان له  ملقيًا باأ�صئلته على 

دون جدوى، يقول ال�صاعر: 
الظ���ام وه���ذا  واحلن���ن،   اأن���ا 
 مت���ى، ي���ا ت���رى، يرج���ع النازحون؟ 
مت���ى ي���ا زم���ان، اأج���ْب ي���ا زمان؟ 

 

نهج���ع ال  التح���رق،   وه���ذا 
االأرب���ُع؟  ُتْزِه���رُ  به���م  مت���ى 

 

 )94( ت�ص���مع  ال  باأذن���ك  َكاأينرّ 

 

وت�صطرم نار ال�صوق لهبًا يف قلب ال�صاعر، موؤكداً هذا املعنى يف تكراره لكلمة )احلنني( 
، وقد اكتوى بنار البعد عن بالده، يقول ال�صاعر: 

في���ه ُي����رضُم  احلن���ن  رْتُه ن���اُر البع���اد )95( احلن���ن  لهب���اً �َص���عَّ
اله�صاب  مثل:  املواقع،  اأ�صماء  من  كثري  ذكر  اإىل  الفل�صطينية  املقاومة  �صعراء  عمد 
والتالل وال�صفوح واجلبال، داللة على اأن االعتداءات ال�صهيونية �صملت فل�صطني كلها، ومل 

تقت�رص على منطقة دون اأخرى )96( . 
الوا�صع،  الكون  يف  واملنت�رصين  املبعدين  النازحني  اإخوته  اإىل  نداءه  يوجه  فال�صاعر 
لال�صتمرار يف التطلع اإىل اأوطانهم ليبنوا جمدهم، حيث ال�صواحل والتالل وال�صفوح ت�صتنجد 
بهم، وتنوح عليهم، وكل �صرب يف فل�صطني ي�صيح اأين �صعبي؟ اأين اأ�صحاب العزمية القوية، 

والهمة ال�صاخمة؟ فهو يقول: 
يا اأخي النازح والكون كبر وف�صيُح

ال�صطوط اخل�رضاء تدعونا اإليها وتنوح
والذرى تبكي علينا، وتناجينا ال�صفوح
يا اأخي: لي�س �صوى اأر�صك فيها ت�صرتيح

كل �صرٍب يف فل�صطن ينادي وي�صيح
اأين �صعبي، اأين �صعٌب �صادق العزم �رضيح )97( . 

واأين تالل بالده التي كانت مهبطًا الأبطالها ال�صجعان، يقول ال�صاعر: 
. اأي���ن تل���ك ال���ذرى؟ اأم���ا زال فيها  )98( واالآ�ص���اد  للن�ص���ور  مهب���ط 

لتبكي   ،  )99( حزنها  من  يخفف  اأن  ع�صى  اليائ�صة،  احلزينة  النف�ص  ال�صاعر  ويخاطب 
وت�رصخ عاليًا، وتوا�صل االأنني، حتى يعود اأحباوؤها الغائبون اإىل اأوطانهم �رصفاء اأحراراً، 

يقول ال�صاعر: 
نوحي على �صمع احلياة واأر�صلي االأنات ترتى

حتى يعود الغائُب املحبوب لاأوطان حررّا )100( . 
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»اأعاد ال�صعراء الفل�صطينيون �صياغة االأماكن والعامل وفق روؤيا جديدة، اتخذت �صوراً 
اإىل كونها ت�صكياًل  مثالية واإن�صانية، وجتاوزوا بها امل�صاحة اجلغرافية املجردة، لالأماكن 
عرب  وتاريخها  اأحاديثها  ونقلوا  فا�صتنطقوها  واحلياة،  باحلركة  يزخر  ووجدانيًا،  روحيًا 
اأ�صعارهم، فكان ذلك تعوي�صًا نف�صيًا الفتقادهم فل�صطني )النواة( الطبيعية ومدنها وقراها 

و�صوارعها« )101( . 
كان  بها  وقع  وما  االأمل،  �صدة  من  يئن  الذي  العليل  باالإن�صان  )يافا(  ال�صاعر  وي�صبه 
وانتهكت  والتعبري،  النطق  لالأعداء، وعجزت عن  ال�صيوف، وقد �صارت مدا�صًا  اأ�صد من وقع 
احلرمات الدينية للم�صلمني وامل�صيحيني، وال ي�صمع فيها �صوت االأذان وال اأجرا�ص الكنائ�ص، 

يقول ال�صاعر: 
ويافا تئنُّ وت�صكو الهواْن
َوقد اآمَلَتها �ِصهام الزماْن
ومات على �صفتيها االأذاْن

وناقو�صها.. ذاهٌل.. ُم�ْصتهاْن )102( 
يقول  االأعزل،  �صعبها  حال  وترثي  اأ�صابه،  وما  الكرمل  على  حزنًا  تنزف  وحيفا 

ال�صاعر: 
»وحيفا« تنوُح مع الكرمل

وتبكي على �صعبها االأعزل )103( 
مدينة  يافا  وعلى  حزنًا،  عليها  ال�صمت  خيم  وقد  حيفا،  على  ال�صاعر  ح�رصة  وتبدو 
العلم والنور، وعلى عكا مدينة الفخر واملجد، التي �صمدت اأمام الغزاة عرب التاريخ، يقول 

ال�صاعر: 
م ال�ص���مت عليها كيف »حيفا« هل َخيَّ

 

 كي���ف »ياف���ا« مدينة العل���م والنور
 كي���ف »ع���كا« جبهة الفخ���ر واملجد

االأعي���اد؟  لي���ايل   وتنا�ص���ب 
واالإر�ص���اد؟  االآم���اِل  َوَمْه���د 

 

 )104( اال�ص���تبداد؟  حلك���م  ���ْت  لَّ اأذرّ

 

ويف  احلجاز،  ويف  اليمن،  ويف  الكويت،  يف  البالد،  يف  وتفرقوا  الالجئون  ت�صتت  لقد 
معززين، مكرمني،  والدموع،  واالأ�صى،  اجلراح،  رغم  اأوطانهم،  اإىل  العودة  من  بد  فال  عدن، 

يقول ال�صاعر يف ق�صيدته )اإىل النازحني( : 
اأخي يف الكويت، اأخي يف اليمن، اأخي يف احلجاز، اأخي يف عدن
امِلَحْن وليل  ال�صقاء،  وليل  والدموع،  االأ�صى  ليل  رغم  اأخي 
 )105( قويرّ اجلناح، عزيزاً هنا يف رحاب الوطن.  �صاألقاك يوماً 
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ويتح�رص ال�صاعر على الذكريات اجلميلة التي م�صت يف حيفا، مع االأ�صحاب واالأحباب، 
وعهد ال�صباب، متمنيًا عودته يف القريب العاجل، يقول ال�صاعر: 

حيف���ا احلبيب���ة: اأي���ن من���ك اأحب����ٌة
حيف���ا احلبيبة: ه���ل الأم�ص���ك رجعٌة

كان�����وا، واأي���ن تف���رَّق االأحب�اب؟ 
وهل ال�صباب يعود وهو �صباب؟ )106( 

فلت�رصخ حيفا مدينة االأحرار، وتنوح باكية فراق اأهلها واأحبابها، ويبدو ال�صاعر هنا 
يائ�صًا من العودة؛ الأن النوح والندبة ت�صتعمل للبكاء على امليت الذي ذهب ولن يعود، فتالل 
من  مت�صائاًل: هل  وي�صتحلفها  وباأهلها،  بها  متح�رصة ملا حل  تبدو حزينة  وربوعها  حيفا 

عودة ثانية اإليها بعد هذا البعد والفراق، يقول ال�صاعر: 
واندب���ي نوح���ي  االأح���رار:   اأمدين���ة 
حت����رض ذراك  ويف  تت�ص���اءلن 

 

فارقتن���ا وق���د  حيف���ا..  ي���ا   ب���الل 

 فاالأه���ل عنك وع���ن رحابك غابوا
وع���ذاب ���ر  تاأثُّ رباب���ك  وعل���ى 

 

 بالل هل بعد الغي���اب اإياب؟ )107( 
االإ�رضار على العودة واملقاومة:  ♦ 

�صبق-  –كما  النكبة«  »�صاعر  القرار 194  �صاعر  باأنه  ر�صيد  عرف عن هارون ها�صم 
باملقاومة  التم�صك  يعني  العودة،  بحق  والتم�صك  العودة،  بحق  التم�صك  تعني  و«النكبة 
واالنتفا�صة، ورف�ص اال�صت�صالم وم�صاريع الهزائم املعدة من اأعداء االإ�صالم، وتعني اأن هناك 
�صعبًا ما زال ينتظر احلل العادل لق�صيته عرب ال�صالم، اأو عرب كل و�صيلة ممكنة ومتاحة، مبا 

فيها املقاومة« )108( . 
وحق العودة حق �رصعي وتاريخي وقانوين للفل�صطينيني، االأمر الذي دفعهم للتم�صك 
الدويل  القانون  اأعترب حقًا مقد�صًا؛ الأنه »م�صتمد من  به، واعتباره حقًا مقد�صًا لديهم. وقد 
املعرتف به عامليًا، فحق العودة مكفول مبواد امليثاق العاملي حلقوق االإن�صان الذي �صدر 
لكل  االآتي:  املادة 13  الثانية من  الفقرة  تن�ص  اإذ  دي�صمرب 1948م،  اأول/  كانون  يف 10 
فرد حق مغادرة اأي بلد، مبا يف ذلك بلده، ويف العودة اإىل بلده. وقد تكرر هذا يف املواثيق 
االإقليمية حلقوق االإن�صان مثل: االأوروبية واالأمريكية واالأفريقية والعربية. ويف اليوم التايل 
اأول/ دي�صمرب �صدر القرار ال�صهري  ل�صدور امليثاق العاملي حلقوق االإن�صان يف 11 كانون 
رقم 194 من اجلمعية العامة لالأمم املتحدة الذي يق�صى بحق الالجئني الفل�صطينيني يف 

العودة اأو التعوي�ص« )109( . 
اأن �رُصِّد الفل�صطينيون يف عام 1948م، �رّصح وزير اخلارجية االأمريكي: جون  وبعد 
فو�صرت دال�ص، باأن الق�صية الفل�صطينية قد انتهت، حيث قال: »ميوت الكبار، وين�صى ال�صغار، 
والثورة  الكفاح  طريق  وا�صلوا  الكبار  الأن  بالف�صل؛  باءت  ظنونه  اأن  اإال  الق�صية«،  وتنتهي 

لي�صري ال�صغار على دربهم، ويوا�صل االآخرون كفاحهم، وقد تغذوا بنريان الثورة« )110( . 
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الغرباء« منوذجاً  »مع  د. جنية فايز احلمودديوان 

اإن ال�صعور باحلزن على ما اأ�صاب فل�صطني من احتالل وا�صتيطان، واقرتاف اأب�صع اجلرائم 
واملجازر بحق هذا ال�صعب، ولَّد عند ال�صعب ردة فعل طبيعية للوقوف يف وجه اال�صتعمار، 
�صعور النخوة وال�صهامة، والعزة للدفاع عن الوطن وا�صرتداده »وال غرابة- واحلال هذه- اأن 
والغيظ،  واحلقد  واالأمل  احلزن  في�صوروا  املتناق�صني  ال�صعورين  هذين  مع  ال�صعراء  يتفاعل 

فتقطر االأ�صعار �صجنًا ولوعة ودموعًا �صخينة« )111( . 
و�صاهده،  ال�صعب  هذا  ال�صاعر �صمري  يكون  اأن  »فال عجب  ر�صيد:  ها�صم  يقول هارون 
فقد عا�ص �صعراء فل�صطني املاأ�صاة، واكتووا بنارها، وعا�رصوا اأملها، وذاقوا مّرها، فكانوا 
لهم  َخَفت  فما  اال�صتنفار،  اأ�صوات  يطلق  الذي  والنفري  احلنني،  اأحلان  توقع  التي  القيثارة 
الزلزال الذي يهز  اإنهم  �صوت... وال �صكتت لهم كلمة؛ الأنهم نربا�ص االأمل، وم�صكاة احللم... 
واقع الت�رصد املّر، والديناميت الذي يختزن حتت اأوتاد اخليام، ويف اأعماق الكهوف... تلك 
كانت ر�صالتهم، وذلك كان دورهم الذي ا�صطلعوا به، واتخذوه عقيدة يقاتلون حتتها كتيبة 
اأوقدوا م�صاعل  الذين  واحدة، �صعراء فل�صطني حملوا رايتهم، وانطلقوا يقاتلون حتتها، فهم 
النور يف ليل املاأ�صاة، واأطلقوا نيازك االأمل يف ظلمات الياأ�ص، وعبوؤوا النفو�ص بروح العزمية 
والثاأر والت�صحية... اإنهم اأول من ثاروا على االأو�صاع التي �صنعت النكبة، بجراأة وفدائية، 
ال�صعب  ُيخلِّد يف �صميم  اأن  ال�صعر  وا�صتطاع   . الف�صاد« )112(  اجتثاث  واأول من حر�ص على 
ال�صيا�صيون حتقيقه، »ولتكون �صهادات �صدق من نخبة على تاريخ فرط به  ما مل ي�صتطْع 
املفرِّطون، وتاجر به املتاجرون«، وحاول ال�صعراء االلتزام يف اأ�صعارهم »مببداأ احلفاظ على 

احلقوق والثوابت«، غري اآبهني مبا ي�صدر من قرارات واتفاقات )113( . 
وا�صتعمالهم  �صعرهم،  يف  العودة  عن  احلديث  من  الفل�صطينيون  ال�صعراء  اأكرث  وقد 
م�صطلحات العودة، وحني �صئل ال�صاعر يو�صف اخلطيب عن �صبب كتابته كثرياً عنها، اأجاب 
�صعبنا  »الأن  وذلك  اأ�صعارهم؛  يف  امل�صطلح  هذا  ا�صتعملوا  ُكرُث  �صعراء  من  واحداً  كان  باأنه 
الفل�صطيني باأ�رصه هو الذي اعتمد هذا ال�صعار، مبرتبة االإميان املطلق به، منذ حلظات اللجوء 
ال�صنة: »وملاذا حتمل  اأي الجئ فل�صطيني يف تلك  �صاألت  لو  االأوىل يف �صنة 1948م، الأنك 
اأبايل  ول�صت  »الأننا عائدون«.  البداهة:  الفور، ومبنتهى  الأجابك على   » بيتك معك؟  مفتاح 
كثرياً اإن كنت اأنا اأو كان غريي، اأول من �صق �صمت الفجيعة، اإعالميًا وثقافيًا و�صعراً ونرثاً 
ب�رصخة »عائدون« هذه منذ مطلع عقد اخلم�صينات من القرن املا�صي، ولكن ما اأتذكره جيداً 
الزمان، كهارون ها�صم ر�صيد، وخليل زقطان،  اأتراب ذلك  اأكرث من �صاعر واحد من  اأن  هو 

وخالد ن�رصة، قد ارتفعت اأ�صواتهم بهذا ال�صعار الوطني ب�صبه اإجماع عفوي« )114( . 
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اأن  راأيي  العودة، يف  اأبو خالد: »رحيلنا هو حتمًا م�صري باجتاه  ال�صاعر خالد  ويقول 
اأن هذا الرحيل الذي  اإذن م�صاألة مبدئية، ونحن ن�رصُّ على  العودة مرتبطة بالتحرير، فهي 
حدث يف حياة ال�صعب الفل�صطيني هو حتمًا م�صري باجتاه العودة، حتى لو كان يف اآخر العامل 
الفل�صطيني  ال�صعب  اأبناء  خرية  اأن  واأذكر  العامل،  اآخر  يف  فعاًل  االآن  ونحن  لنقاتل،  �صنعود 
ياأتون للم�صاركة، اإذن ق�صية العودة مرتبطة بالتحرير، وعندما يقال حق العودة، يقال ذلك 

خطاأ؛ الأن حق العودة يعني اأن االأمور انحلت وبقي حق العودة« )115( . 
احل�صون  تقتحم  نداء  �رصخة  ويطلق  العودة،  يوؤكد  دروي�ص  حممود  ال�صاعر  وهذا 
والقالع، لريتفع �صوته عاليًا، مناديًا على ال�صخرة التي �صّلى عليها والده، موؤكداً رف�ص 
بيعها بالالآلئ، من خالل تكراره الأداة نفي امل�صتقبل )لن( ، وتاأكيده على العودة يف قوله )اإنا 
لعائدون( ، م�صت�رصفًا امل�صتقبل القريب للتاأكيد على هذا احلق، من خالل نداء اأمه باالنتظار 

اأمام الباب، وي�رص ال�صاعر على ال�صمود والتحدي مهما كلفه الثمن، يقول ال�صاعر: 
اأكواخ اأحبابي على �صدر الرمال

واأنا مع االأمطار �صاهر.. 
يا �صخرة �صلى عليها والدي لت�صون ثائر

اأنا لن اأبيعك بالاآلئ
اأنا لن اأ�صافر
لن اأ�صافر.. 
لن اأ�صافر..! 

اأ�صوات اأحبابي ت�صق الريح، تقتحم احل�صوُن
يا اأمنا انتظري اأمام الباب.. اإنرّا عائدون

ماذا طبخت لنا؟ فاإنا عائدون
اإنا عائدون.. 

�صاأظل فوق ال�صخرة.. حتت ال�صخرة.. �صامد )116( . 
»وي�صتطيع القارئ اأن يلحظ يف �صعر العودة الفل�صطيني، ومن خالل معظم النماذج تكراراً 
ل�صيغ التوكيد املختلفة، كقول كثري منهم: )اإننا عائدون( ، اأو )اإنا عائدون( ، باالإ�صافة اإىل 
ا�صتعمال �صيغ امل�صارع امل�صتقبلي على نطاق وا�صع من مثل: )�صنعود، �صرنجع، �صاأرجع، 
اأن يبحث عن مثل هذه املفردات يف  القارئ  ، وي�صتطيع  �صناأتي(  �صنغري، �صنبني، �صننهي، 
الق�صائد التي تتناول العودة؛ الأن ال�صعراء يقدمون �صيغ لغوية توازي بيئتهم النف�صية التي 

حتت�صد فيها االإميانيات واحلتميات لتقول االأمر نف�صه، باأ�صكال متنوعة« )117( . 
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وقد اأجاد �صاعرنا هارون ها�صم ر�صيد يف التعبري عن ماأ�صاة �صعبه، وقد �رصح ال�صاعر 
بذلك يف قوله: »كتبت يف كل انك�صار اأو انت�صار، ودعوت للكفاح وال�صمود دومًا، ومل اأوؤرخ 
فقط الأحداث ق�صيتي، ولكني تنباأت اأي�صًا، ملا يجب اأن ت�صري عليه م�صرية الن�صال الفل�صطيني، 
التوّحد هو  اأن  الفل�صطيني املقاوم« )118( ، وهو يرى  لل�صعب  امل�صتقبل  فكتبت بذلك تاريخ 
الطريق االأمثل للحفاظ على الق�صية موؤكداً ذلك يف قوله: »اأقولها مبلء فمي، يجب التوّحد، 

التوّحد من اأجل احلفاظ على وحدة ق�صيتنا وعدالتها« )119( . 
ويف ق�صيدة ال�صاعر )مع الغرباء( ي�صيق ال�صاعر ذرعًا باأ�صئلة ابنته )ليلى( ، واإحلاحها 
على  يعي�صونه، في�رصخ يف وجهها موؤكداً  الذي  وال�صياع،  الغربة  �صبب  بال�صوؤال عن  عليه 
الفقر  يزيدهم  ولن  الثمن،  كلف  مهما  عنه  التنازل  يقبلوا  ولن  الوطن،  وا�صتعادة  العودة، 

واجلوع اإال اإ�رصاراً وحتديًا، يقول ال�صاعر: 
في�رضُخ �صوف ُنْرِجَعه
�صرنجع ذلك الوطنا
فلن نر�صى له بدال
ولن نر�صى له ثمنا
ولن يقتلنا جوٌع

ولن يرهقنا فقر )120( . 
وت�رصيده،  ال�صعب  تهجري  يف  �صببًا  كانوا  الذين  من  واالنتقام  بالثاأر  ال�صاعر  ويهدد 
وي�رصح باأعلى �صوته من الكهف واخليمة البالية، م�صتنجداً باأهله واأ�صحابه، �صارخًا من 
اأعماقه اإىل اال�صتمرار يف املقاومة ال�صرتداد االأر�ص املغت�صبة، يقول ال�صاعر يف ق�صيدة له 

بعنوان )�صاأزرع اأحالمية( : 
البالي���ْه واخليم���ة  الكه���ف  م���ن 

 

واأ�ص���حابيْه اأهل���ي  �ص���اأجمع 

 

داوي���ْه �ص���يحًة  واأر�ص���لها 

اأحامي���ْه للث���اأر  �ص���اأجمع 

 

اأعماقي���ْه عم���ق  يف  واأ����رضخ 

 

واأدع���و اإىل اجلولة الثاني���ْه )121( 
الفتاة  ل�صان  على  ال�صاعر  يقول  القريب،  املوعد  يف  بالن�رص  متفائاًل  ال�صاعر  ويبدو 

الالجئة: 
قد كان يل وطني

قد كان يل.. وم�صى مع الزمن
وغداً يعود، ... 

يعوُد.. يل وطني )122( . 
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ن�صت�صلم،  لن  باقون،  العهد  على  فنحن  والفراق،  البعد  ورغم  واالآالم،  اجلراح  ورغم 
ومل يدخل الياأ�ص اإىل قلوبنا، اإىل اأن يبزغ نور الفجر، حاماًل معه لواء الن�رص والعودة اإىل 

االأوطان، يقول ال�صاعر: 
بادي واإن اآمَلَْتنا اجلراْح
واإن َفَرقتنا �ِصياُط الرياْح

َفَنحن على العهد.. عهد الكفاْح
�َصَنْبقى اإىل اأن ُيطل ال�صباْح )123( . 

اأُخرج الفل�صطينيون من وطنهم، وهم يحملون يف �صدورهم اآالمًا وجراحًا تفوق طاقة 
الب�رص، خملفني وراءهم االأر�ص والبيوت والزيتون... الخ، لريقدوا يف الكهوف واملخيمات، 
دون اأن ي�صعف ذلك من عزمية هذا ال�صعب، وقدرته واإ�رصاره على املقاومة، »فقد انطلقت من 
اأعماق ليل الغربة والت�رصيد تلك ال�صيمفونية احلما�صية الرائعة التي �صميت »�صعب فل�صطني«، 

لتظل خالدة يف ذهن بني االإن�صان، مدى التاريخ، وعرب الع�صور« )124( . 
وقد كانت االأحداث التاريخية عاماًل مهّمًا من العوامل التي �صاهمت يف اإثراء جتارب 
ا�صتح�رص  وقد   ،  )125( االإن�صان«  ق�صية  يف  اإيجابية  نظر  وجهة  لهم  جعلت  »حيث  ال�صعراء، 
ال�صاعر هارون ها�صم ر�صيد التاريخ يف �صعره، حني اتخذ من معركة )حطني( التي انت�رص 
فيها �صالح الدين االأيوبي على ال�صليبيني، لتغ�صل عارها منهم بعد قتال م�صتميت، تدفقت 
اأر�ص  دن�صوا  الذين  الغرباء  من  والتهديد  واالنتقام  للتحري�ص  و�صيلة  الغزيرة،  الدماء  فيه 
فل�صطني، ومزقوها، ليعقد العزم واالإرادة على العودة، حاماًل معه راية الن�رص يقول ال�صاعر: 

لن���ا فل�ص���طن  يف  �ص���رٍب  كلُّ 

 

اأكبادن���ا ويف  ناأتي���ه   �ص���وف 
َم�َص���ْت حط���ن  ح���ول  وال�رضاي���ا 

 

امل���دى ط���ال  واإْن  ناأتيه���ا  �ص���وف 

 

�ص���ابرة اأمت���ي  ي���ا   فاعمل���ي 

م�ص���لم �ص���هيد  �ص���وت   حتت���ه 
ق���م بالنَّ م�ص���بوبة  ث���ورة 

 

ال���دم ���اق  ِبَدفرّ الع���ار  تغ�ص���ل 

 

العل���م حت���ت  الن����رض   بجن���ود 
 ولغ���ر ال�ص���يوف ال حتتكمي )126( 

الياأ�ص  يعرف  وال  ميل،  وال  يكل  فال  العودة،  بحتمية  وموقنًا  متفائاًل  ال�صاعر  ويبدو 
طريقًا اإىل قلبه، رغم كل االنك�صارات، وهو القائل: »مل ي�صاورين الياأ�ص قط، يعرفني اجلميع 
باأملي يف التحرير والعودة، والذي لي�ص له حدود، اإن اإمياين بعدالة الق�صية وال�صعب املعطاء 

يدب يفَّ االأمل، اإنه �صعب العمالقة، الذين مل ولن ُيهزموا اأبداً« )127( . 
الفجر،  كاإ�رصاقة  م�رصقني  و�صائني  يظلوا  باأن  تالميذها  الالجئة  املعلمة  وتخاطب 

حتى حتقيق الن�رص، يقول ال�صاعر: 
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اأحباء روحي.. ال تياأ�صوا، ولو �صمل العامل املنكرُ
وكونوا كفجر احلياة الو�صىء.. ُيداعبه االأمُل النرُ

�صغاري: غٌد لكم، فاعملوا على خر اأوطانكم تن�رضوا )128( . 
ا�صتعماله ل�صني اال�صتقبال يف �صعره، وقد يكون �صبب ذلك  ال�صاعر كرثة  ويلحظ على 
الفل�صطينية  الثورة  واأن  يوجد،  احلل مل  واأن  زمن طويل،  وقوعها  على  املاأ�صاة مل مير  »اأن 
املعا�رصة بعد انطالقة فتح يف 1/ 1/ 1965م، مل تكن قد ا�صتعلت بعد، فجاءت االأ�صعار 
مثقلة بهّم املاأ�صاة حينًا، ومفجرة لالآمال حينًا اآخر، مع ا�صتخدام األفاظ: النار، الدم، الثاأر، 

اجلراح، الكفاح، االإع�صار، وغريها« )129( . 
وعلى الرغم من ال�صقاء ورغم اجلوع والت�رصيد واملحن، فاإن ال�صاعر موقن يف العودة، 
وزوال ظالم الليل يف امل�صتقبل القريب، وظهور نور الفجر حاماًل معه لواء الن�رص واحلرية، 

يقول ال�صاعر: 
للوط���ن اأخت���اه  ي���ا   �ص���نعود 
بن���ا العابث���ات  اللي���ايل   رغ���م 
ً غ���دا الظ���ام  اأ�ص���تار  �صن�ص���ق 

 

ق���وًى اجلمي���ل  بالفج���ر  �صن�ص���ر 

 رغ���م ال�ص���قاء.. وق�ص���وة الزم���ن
واملح���ن والت�رضي���د   واجل���وع 
للم���دن ونع���ود   �صن�ص���قها.. 

جبارة تق�ص���ي على الوه���ن )130( 
نكد  على  ت�صرب  باأن   ، )ليلى(  الالجئة  للفتاة  خطابه  يف  العودة  على  ال�صاعر  ويوؤكد 
العي�ص يف اخليام املظلمة، ويف احلفر، اأحياء اأموات، مدفونون يف احلياة، واأن تنتظر حتى 

ينجلي الظالم، وينبثق نور الفجر، ويلوح الن�رص، يقول ال�صاعر: 
فانتظ���ري لي���اي  ي���ا   �ص���نعود 
ُمْنبثق���اً الن����رض  يل���وح  حت���ى 

 يف اخليم���ة ال�ص���وداء... يف احلفر
واأن���ا واأن���ت ن�ص���ر للظف���ر )131( 

�صيعودون اإىل اأوطانهم –باإذن اهلل- ليحيوا راية ن�رص طويت عرب الزمن، ولي�صهد الدهر 
على هذا الن�رص، يقول ال�صاعر: 

طوي���ت راي���ة  نرف���ع   ونعيده���ا تزهو عل���ى الدهر )132(  �ص���نعود 
من  لالنتقام  الالجئني،  بني  واحلما�صة  النخوة  اإثارة  يف  املعنى  هذا  ال�صاعر  ويوؤكد 
بّد(  )ال  لكلمة  تكراره  خالل  من  العودة  على  واإ�رصارهم  غ�صبهم  حدة  من  ليزيد  اأعدائهم، 

وليتحلوا بال�صرب، وليعلوا فوق كل املحن، يقول ال�صاعر: 
و�صرباً فا بد للبائ�صن باأن يثاأروا رغم اأنف الزمن

وال بد اأن يرجع الاجئون، واأن ي�صعدوا فوق هام املحن
وال بد.. ال بد.. من عودة الكرمي اإىل اأر�صه والوطن )133( . 

ونلحظ اأن ظاهرة التكرار ترتدد كثرياً يف �صعر ال�صاعر، والتكرار �رصط من �رصوط حركة 
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االأداء، وهو ميت اإىل النظام ب�صلة وثيقة؛ الأن مبداأ النظام يتوقف على املعاودة والتكرار، 
فال يكون اإال به، واحرتام نظام املثال يف جميع الدورات االإيقاعية معناه معاودة املثال 
وتكراره، وللتكرار دالالت اإيقاعية كثرية منها: التاأكيد على اأهمية اللحظة الواحدة، وت�صظيها 

اإىل اآالف اللحظات، كما يف تكرار بع�ص اللوازم التي يفتتح بها ال�صاعر ق�صيدته)134( . 
وال�صعب الذي ذاق مرارة املعاناة وويالتها، هو وحده القادر على ن�رصة ق�صيته التي 
طال عليها الزمن بني االأخذ والرد، وال يتحقق ذلك اإال باملقاومة العنيفة، والكفاح امل�صلح، 
وعقد العزم على القتال، فال ال�صيا�صة وال جمل�ص االأمن، وال هيئة االأمم التي ال جتتمع اإال على 

االإثم واحلقد ميكن اأن حتقق لهم �صيئًا، يقول ال�صاعر: 
ق�ص���يًة َنح���ن  �ص���نحلُّ 

 

وانطل���ْق ال�صيا�ص���ة  ف���دع 

 

جمل����سٍ خراف���ة  وات���رك 

 

الت���ي االأمم  هيئ���ة   اأو 

وردٍّ اأَْخ���ٍذ  عل���ى  بلي���ت 

 

وا�ص���تعد التجني���د   نح���و 
َوَعْق���د َح���لٍّ  يف  لاأم���ن 

 

اجتمع���ت على اإث���م َوِحْق���د )135( 

 

وليكن هذا �صعارنا دومًا، نردده باأعلى �صوتنا عاليًا، قائلني: »اإمنا الن�رص لنا«، يقول 
ال�صاعر: 

ال�ص���فاه ف���وق  دائم���اً 
�ص���داه الدني���ا  مي���اأ 

الن�ص���يد ه���ذا  دائم���اً 
يعي���ده فين���ا  هاتف���اً 

 .  )136( ل���ن���ا  ال���ن�������رض  اإن������ا 
وباالإرادة القوية والعزمية الثابتة، ميكن اأن حتقق كل اأماين هذا ال�صعب، يقول ال�صاعر: 

فاإن���ه  احلي���اة  ي���رد  اإن  ال بدرّ يبل���غ ما يري���د ويظفر )137(  وال�ص���عب 

 

ويلحظ تاأثر ال�صاعر باأبي القا�صم ال�صابي، ويت�صح ذلك يف ت�صمينه للبيت االأخري لبيت 
اأبي القا�صم ال�صابي امل�صهور: 

احلي���اة اأراد  يوم���اً  ال�ص���عب  اإذا 

 

 ف���ا بد اأن ي�ص���تجيب الق���در )138( 
اإليها مع كل ن�صمة،  فقد ظل �صعراء املهجر دائمي احلنني اإىل اأوطانهم، تهفو قلوبهم 
واأرواحهم معلقة بها، ومل تغب عنهم اأوطانهم حلظة. ومهما ا�صتد �صواد الليل، فال بد من طلوع 
الفجر، فال الفقر وال اخليام ال�صود املظلمة ميكن اأن تنال من قوتهم وعزميتهم واإ�رصارهم، 
فيه  ت�صتبدل  وم�صتقبل م�رصق،  بن�رص جديد،  ليب�رص  ال�صاعر،  قلب  االأمل يف  وت�صتعل جذوة 
بهذه اخليام الريا�ص واجلنان، وفوقها الق�صور اجلميلة، ولعل يف عنوان ق�صيدته )�صنعود 

مرة اأخرى( تاأكيداً على حتمية الرجوع، حيث يقول ال�صاعر: 
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اللرّي���� اأدَلَه���مَّ  مهم���ا  اأخ���ي 

 

الفق���رُ َهدَّن���ا  ومهم���ا 

 

ال�ص����وداُء واخليم���ة  اأخ���ي 

 

رو�ص���اً �ص���نحيلها  غ���داً 

 

الَفْج���را نطال���ع  �ص���وف  ����ُل 

 

الَفْق���را م  �َص���ُنَحطِّ غ���داً 

 

َق���رْبا لن���ا  اأم�ص���ْت  َق���د 

 

 )139( ا  َق����رضْ َفْوقه���ا  َوَنْبن���ي 

 

»وهكذا بداأت فكرة العودة يف ال�صعر الفل�صطيني، حلم ال ينتهي، واإ�رصار ال يحد، وعزم 
ال يلني، لالنطالق الظافر نحو االأر�ص، تلك االأر�ص التي تنتظر اأهلها، مثلما تنتظر احلقول 

القاحلة انهمار املطر« )140( . 
واأخرياً نحن نوافق الكاتب الراحل جميل بركات فيما ذهب اإليه م�صيداً بف�صل هارون 
ها�صم ر�صيد يف قوله: »اأ�صتطيع القول باأن االأ�صتاذ هارون ها�صم ر�صيد، ابن النكبة، هو اأحد 
اأحا�صي�ص قومه  نف�صه ليرتجم  اأوتي من عزم، كّر�ص  الق�صية، بكل ما  املدافعني عن  الرواد 
التهاون  الداين والقا�صي حمذراً من مغبة  باأ�صلوب خا�ص متميز، خاطب من خالله  �صعراً 

واال�صتجداء، وداعيًا اإىل موا�صلة الكفاح حتى الن�رص، وكاأنه يراه قريبًا« )141( . 
اخلامتة: 

�صاعرنا  عن  وعرف  الفل�صطينيني،  ال�صعراء  لدى  كبرياً  حيزاً  الالجئني  ق�صية  احتلت 
هارون ها�صم ر�صيد باأنه �صاعر القرار 194، و�صاعر النكبة التي تعني حق التم�صك بالعودة، 
التم�صك باملقاومة ورف�ص اال�صت�صالم، عا�ص ماأ�صاة الالجئني منذ طفولته، وهو  وبالتايل 
القائل: »اجلنود االإجنليز وثوار حّي الزيتون نقطة حتول يف حياتي«. اأبعد عن وطنه –غزة- 
اعتربت  حتى  الوطن،  فقدان  لتجربة  انعكا�صًا  �صعره  فجاء  ذاكرته،  يف  الوطن  فخلد  ق�رصاً، 

ق�صائده وثيقة نف�صية تر�صد اأمل اللجوء، وت�صطر جراحه عرب الزمن. 
كانت الق�صية الفل�صطينية �صغله ال�صاغل، وديوانه )مع الغرباء( اأول واأهم �صيء كتبه 
على حد قوله، نظمه بعد النكبة مبا�رصة، لذلك اعترب ديوان النكبة يف ر�صده الأحداثها، �صور 
نكون  ال  وقد  وال�صتات.  املخيمات  يف  وماأ�صاتهم  النف�صي،  وعذابهم  الالجئني  معاناة  فيه 
مبالغني اإذا قلنا اأن االأدب الفل�صطيني كله برز كجزء من اأدب اللجوء ولي�ص العك�ص، ات�صح 
اأغنية خرجت  اأو  ال�صتات،  اأديب يف  اأو  اأديب حملي  ذلك يف معظم املوا�صيع املطروقة من 
من خميم اأو مدينة يف فل�صطني، فكلها تدور حول حمور واحد، وهو البقاء وحلم البقاء يف 
فل�صطني، ومبعنى اآخر ال�صمود والعودة. فعلى رواد االأدب الفل�صطيني اأن يقتفوا اأثر كل اأدب 

لل�صتات الفل�صطيني جواراً اأو ما وراء البحار. 
الروايات  عن  ف�صاًل  هذا  �صعريًا،  ديوانًا  ع�رصين  من  اأكرث  ر�صيد  ها�صم  هارون  اأ�صدر 
يحظ  مل  اأنه  اإال  ون�رصتها،  الفل�صطينية  الق�صية  حول  جمملها  يف  تدور  التي  وامل�رصحيات 

بن�صيب وافر من الدرا�صات، رغم كرثة املو�صوعات التي ميكن تناولها يف �صعره. 
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