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ملخص:
يتناول البحث ق�ضية مهمة تتمحور حول عالقة ال�شاعر
الفل�سطيني بوطنه ،ومدى تالحم م�شاعره و�أحا�سي�سه مع معاناة
وطنه بعد احتالله و�سلب �إرادته ،وي�ستعر�ض مواقف عديدة ل�شعراء
فل�سطينيني ،عا�شوا هموم وطنهم ،وت�أملوا لآهاته و�أوجاعه ،ف�أ�صبح
الوطن لديهم رمزاً للوجود والبقاء وال�صمود �أمام كل التحديات،
و�أ�صبح �شغلهم ال�شاغل ،فغدا ال�شاعر الفل�سطيني يتغ ّنى بهذا الوطن،
ويعزف على �أوتار جروحه .
نتلم�س قوة االرتباط بني
ومن خالل هذا البحث ن�ستطيع �أن ّ
ال�شاعر الفل�سطيني ووطنه ،ون�ستطيع كذلك �أن نر�سم تلك ال�صورة
التي ر�سمها ال�شعراء الفل�سطينيون لوطنهم ،تلك ال�صورة التي تعالج
�آالم و�أوجاع الوطن و�أهله .
و�أخرياً ك�شف البحث عن حمور مف�صلي �أ�سا�سي يو�ضح الوحدة
الع�ضوية بني ال�شاعر ووطنه ،وكيف طغت �أحداث وطنه على عواطفه
املرء م ّنا عن كل ذلك بقوله :هل ا�ستطاع
كلها ،ولذلك يت�ساءل
ُ
ال�شعراء الفل�سطينيون نقل هموم وطنهم ب�صورة الئقة نا�صعة ؟ �أم
�أن الغمو�ض يكتنف ذلك امل�شوار الذي ر�سموه يف حياتهم ؟
الكلمات املفتاحية :املدينة ،ال�شعر الفل�سطيني املعا�رص،
ال�شاعر الفل�سطيني ،الوطن
Image of the town in Contemporary
Palestinian Poetry

Abstract:
This paper deals with an important issue
that revolves around the relationship between the
Palestinian poem and Homeland. It shows how close
the poem in his feelings to his Homeland following the
Israelis occupation. The paper highlights many stands
of Palestinian poems who lived their Homeland’s
suffering and reflected this agony through their poems.
The paper has shown a pivot axis represented in
the integration of the poem with the poet’s Homeland.
The question remains : Have the Palestinian poems
shown clearly their Homeland’s or have their poems
? been obscure
Key words: town, Palestinian Poetry,
contemporary

مقدمة:
ذات �أبعادٍ
تبدو عالقة ال�شاعر الفل�سطيني مبدينته املحتلة َ
�س�س من الو ِّد واملحبة والإخال�ص ،ولي�ست
�إيجابية مبنية على �أُ ٍ
عالقة تناق�ض �أو تنافر ،من هنا نراه ي ّتح ُد مبدينته ،ينطق با�سمها،
ق�ضية م�صريية يف
وينافح عن ق�ضاياها وهمومها ،لأنها ت�شكّل
ّ
نظره ،فهي �أر�ضه وموطنه الذي �ضمه بني جناحيه ،ومع ترابه
77

الطاهر املق ّد�س ن�ش�أ وترعرع ،ومن خرياته ومائه تغذى ،هذا الوطن
مبدنه وريفه ُي َعدُّ �أُم ًا للفل�سطيني ،وهل من الطاعة �أن يعقَّ الولد �أو
ُ
االبن �أُمَّه ؟ .
� ّإن الواجـب املقـ ّد�س ميلـي علـى االبن �أن يدافـع عن الأُم
(الأر�ض) بكل طاقاته و �إمكاناته ،ل ّأن التفريط بها �أو التقاع�س عن
التمرد على الطاعة الواجبة واحلقوق امل�رشوعة .
ن�رصتها
ٌ
�رضب من ّ
تعر�ضت املدن الفل�سطينية �إىل خمطط �صهيوين ي�سعى
لقد ّ
�إىل تهويدها وطم�س معاملها احل�ضارية الفل�سطينية ،والعربية،
إن�سانية،
إ�سالمية ،وال
وال
وغدت هويتها هدف ًا للت�شويه( ،)1و�إذا وقف
ْ
ّ
ّ
ال�شاعر الفل�سطيني مكتوف الأيدي ف� ّإن م�صريه مهدد باخلطر من
متر�س على القتل والتعذيب ،والغطر�سة بكل �ألوانها ،تراه
عدو ٍ
ٍّ
لئيمّ ،
يفتح فاه كل يوم البتالع املزيد من الأر�ض .
ون�شري هنا �إىل �أن ال�شاعر الفل�سطيني قد �أدرك خطورة
فهب منافح ًا عن مدينته وريفه وباديته بالكلمة امل�ؤثرة
املوقفّ ،
يف نفو�س النا�س ،فيلهب بها قلوب اجلماهري  .وي�ستثري م�شاعرهم
و�أحا�سي�سهم ،ومع ذلك فقد ي�شكّك بع�ض النا�س يف جدوى هذا ال�شعر
امل�ؤثر ،ويقول :ما الأثر الفاعل الذي تركه ال�شعر يف الأر�ض املحتلة
يف التحول والتغيري ؟ وما طبيعة اخلدمة التي يقدمها ال�شعر جلرح
نازف ،وقلوب مكلومة ،ون�ساء ثكاىل بفعل هذا املحتل ؟ بب�ساطة
�شديدة �أقول ّ � :إن ال�شعر ال ميتلك ع�ص ًا �سحرية تقود اجلماهري �إىل
الثورة يف الزمن الذي ُتلقى فيه الق�صيدة ؟ فقد تفعل فعلها يف
متر زمن ًا معيناً ،وتتجاوز ظرف ًا حم ّدداً ال
الزمن املنا�سب ،بعد �أن ّ
ت�صلح معه الثورة �أو املقاومة ،ولكنها مع ذلك الوقت ال متوت ،و� مّإنا
تبقى متور يف الأعماق ،تغلي وت�شتد �إىل �أن تختار الزمن واملكان
الهم ،وقد يتعانق هذا الأثر
املنا�سبني لتفريغ هذا احلما�س وهذا ّ
الناجم عن الكلمة �أو الق�صيدة ال�شعرية مع ت�أثريات �أخرى ،فينفجر
حلظة جميء املخا�ض ويتحقق هذا الأثر على �أر�ض الواقع (. )2
متيزت بها املدينة الفل�سطينية،
ونتيجة لهذه اخل�صو�صية التي ّ
ف�إنها تعك�س �صورة مغايرة متام ًا ل�صورة املدينة العربية خارج
الأر�ض املحتلة يف جتربة ال�شاعر ،ومن هنا ف� ّإن اخلطر الذي يه ّدد
الوطن الفل�سطيني املنتزع من ال�شاعر الفل�سطيني جعله ي�سمو
بعالقته يف املدينة على م�ستوى البعد الرومان�سي واالجتماعي،
بك ِّل ما حتمله الكلمة من مالمح الرف�ض والغربة والنفور ،ليتوحد
هذا ال�شاعر الفل�سطيني مع وطنه ،ريف ًا وبادية ومدينة ،فيدافع عنها
معانق ًا روحه و�أنفا�سه الطاهرة �إىل �أن يتحرر الوطن والإن�سان من
براثن املغت�صبني(.)3
من هنا ال بدَّ �أن نتذكر � ّأن ظروف العرب يف املحتل من
تتعر�ض
�أر�ضهم - ،حيث كانت جميع املدن الفل�سطينية وما تزال ّ
ملحاوالت التهويد وطم�س الهوية العربية ،ومعامل هذا االنتماء -
�أثارت يف نفو�س ال�شعراء روح التحدي واملقاومة  .ونبهتهم �إىل
�رضورة النظر �إىل هذه املدن باعتبارها رمزاً للوجود العربي يف
الأر�ض املحتلة(.)4
ق�ضية االنتماء للأر�ض،
� ّإن احلديث عن املدينة املحتلة يثري
ّ
ف�أعطاها بعداً وطني ًا مل تكت�سبه مدن �أُخرى ،و�أ�صبحت كيان ًا واحداً
من الإن�سان واملكان الذي يرتبط بقيم اجتماعية ح�ضارية و�أبعاد
�
قمة الوعي احل�ضاري والوطني لها(.)5
ّ
إن�سانية ،وي�شكّل هذا الفهم ّ

صورة املدينة في الشعر الفلسطيني املعاصر

♦ ♦املدينة يف �شعر را�شد ح�سني:
يف هذا البحث �سنلتقي مع نخبة من �شعراء الأر�ض املحتلة
ممن برزت �صورة املدينة يف �أ�شعارهم ،ال�ستجالء مواقفهم وك�شف
ّ
�أبعاد املدينة لديهم ،ومن ه�ؤالء ال�شعراء را�شد ح�سني( )6الذي �أحبَّ
وطنه وع�شق ترابه ،فحبُّه لقريته (م�صم�ص) مل مينعه من حب
املدن الفل�سطينية الأُخرى ،ولذا كان را�شد ح�سني يحمل يف نف�سه
�إخال�ص ًا �شديداً لوطنه اجلميل حقاً ،وتعلّق ًا حميم ًا بعنا�رص هذا
الوطن ومظاهره – النا�س ،والقرية ،واملدينة ،والأر�ض – وبخا�صة
حبه لـ
يتعر�ض للت�شويه والتهويد ،ولذلك مل يكن ّ
وهو يلم�س �أ ّنه ّ
(م�صم�ص) �أ ّنها م�سقط ر�أ�سه وح�سب ،و� مّإنا يحبها لأ ّنها مت ّثل رمزاً
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للقرية يف الوطن الذي �أحبه ،كما يحب حيفا ،ويافا ،وعكا(.)7
توحد ال�شاعر بالوطن من خالل املحاورة التي يعقدها
ويظهر ّ
ُ
حبه للأر�ض على كل حب للأنثى ،ف�إذا
مع حمبوبته ،وفيها ي�سمو ّ
()8
حبه للفتاة ذا درب واحد فقط ،ف�إن للوطن يف قلبه مئة مدخل .
كان ّ
حب الوطن فغدا ي�رسي يف عروقه كال ّدم
لقد مت ّثل را�شد ح�سني ّ
املن�ساب يف �رشايينه ،فحب الوطن عنده مق ّد�س ال يقبل امل�ساومة
فهو ع�صب احلياة وعمادها .
حبه ملحبوبته يف
يقول را�شد ح�سني ّ
حبه للوطن على ّ
مف�ض ًال ّ
ق�صيدته (هي وبالدي))9( :

قال���ت �س�ألت���ك بالغ���رام الأ ّول
ف�أَ َج ْبتُه���ا خط����أً ظَ َننْ���ت ،فموطن���ي

ه���و م���ن ف����ؤادي يف امل���كان الأ ّول

قال���ت � :أتق�س���و ،هك���ذا ي���ا �شاعري ؟

رحمت ل���و مل ت�س�أيل
فقل���ت :
ارح��� ْم،
ُ
ُ

درب واح��� ٌد
للح���ب نح���و
ِ
ِّ
القل���ب ُ

وملوطن���ي يف القل���ب مائ���ة مدخ��� ِل

ويعمق را�شد ح�سني ارتباطه بالوطن من خالل تعلّقه بطفولته
ّ
املحببة يف مدينة (حيفا) ،وي�صور م�شاعر �أهله على �أ ّنها حالة
ّ
وحميمية
�صدق
يف
الطفويل
إح�سا�س
ل
ا
دفء
خالل
من
ة،
إن�ساني
�
ّ
ّ
وعفوية ،ومن هنا ف�إ ّنه مي ّثل الريادة يف الك�شف عن مثل هذه
ّ
ل
ا
واملحاوالت
املواقف
إن�سانية يف حياة النكبة (.)10
ّ
فها هو �شاعرنا را�شد يخاطب (حيفا) ويثمن عودة احلياة
العربية �إليها من خالل عودة طفولته فيها ،فيقول يف ق�صيدته
(ق�صيدة �إىل حيفا) (: )11

يف َ�ص��� ْد ِركِ الداف���ئ طفولت���ي الق�ص�ي�رة �أ ْز َه��� َر ْت

���رت
وكم���ا يتبخ���رّ م���ا ُء بح���رك يف اله���واءّ ،
تبخ ْ
لك��� ْن تع���و ُد مي���ا ُه بح��� ِركِ � ْإن �سم���ا�ؤكِ �أَ ْمطَ��� َر ْت
و�أن���ا مل���اذا ال تع���و ُد م���ع ال�شت���ا ِء طفولت���ي
وحينما ح�صل را�شد ح�سني على ت�رصيح لزيارة مدينة
نوع �آخر يتعلّق بها تعلّق الطفل ب�أُمه،
(القد�س)�َ ،صوَّرها حمبوب ًة من ٍ
وينتهي مفعول ت�رصيح ال�سَّفر لي�ضطر �إىل مغادرتها ،فال يرتوي من
حبها وال ي�شبع )12( ،ويزدا ُد �شوق ًا �إليها ،فيبثها حبه قائ ًال :
ّ

�أجمي���ع قلب���ك يل ،وكل ه���واك يل ؟

تخ�ضع لالحتالل والبعيدة عن الأ�سرْ ِ والهوان ،فاملدينة املحتلة هي
الوطن ،فالإن�سان بال وطن ال ي�شعر بدورة الزمن ،وال ب�سعادة الوجود
ودفء احلياة ،لذلك فقد زرع الإن�سان الفل�سطيني وطنه يف نف�سه،
وغ ّذاه بكل قطرة عزيزة من دمه ،وحمله يف قلبه حيث �أقام وحيث
رحل (. )14
�صور را�شد ح�سني عدداً من املدن الفل�سطينية تبعث على
لقد ّ
احلزن والي�أ�س والقنوط ،وتدلّل على ما �أ�صابها من وهن وعذاب،
و�صور كذلك كيف حلق بهذه املدن ذبول احلياة ،وكيف ج ّفت
وليدب يف القلب حزناً،
أ�سى ومرار ًة،
ّ
�أغ�صانها ،ليبعث يف النف�س � ً
ويف النف�س مرارة وعذاباً ،فمدينة يافا تتحول من عرو�س البحر
املتو�سط ،وثغره البا�سم �إىل مدينة خاملة مهملة ،ين�سج العنكبوت
عليها بيته ،ويتج ّذر فيها احلذر والك�سل ،ومع كل هذا ف�إن احلزن
ال ي�صلُ �إىل درجة االنهزام والقنوط ،فهذا الأمل واحلزن يحمل يف
�أعماقه ال�شعور بامل�س�ؤولية ب�رضورة تغيري الواقع اجلديد البائ�س،
الطبيعية �إىل املدينة املظلومة ،فال�شاعر يجعل نقمته
ور ّد احلياة
ّ
واع وفاعل ،فت�ستنبت غرا�س
متور يف �أعماقه
فتحول حزنه �إىل حزن ٍ
ِّ
ُ
()15
الغ�ضب يف حقول النف�س  ،يقول ال�شاعر را�شد ح�سني :

ياف���ا

ياف���ا

الزيت���ون زيت���ون اله���وى �أثم��� ْر
�أمدين���ة
ِ
أخ��ض�ر
ملّ���ا ب�سط���تِ عل���ى ف����ؤادي زن���دكِ ال
ْ

ذن
�إِ ْ

.....

ب�ل�ا

د ُم

عل���ى

قم��� ْر
حج��� ْر

حلي���ب الربتقال
ر�ضعت م���ن �أثدائه���ا
ياف���ا الت���ي
ُ
َ
َ���ت �أمواجه���ا املط��� ْر
تعط����ش  .....وه���ي َم��� ْن َ�سق ْ
ياف���ا الت���ي ك�� رّّس�رت الأي���ام ف���وق ه���ذه الرم���ال

فار����س �أ�سم��� ْر
وع�صبت���ه بلظ���ى حم ّب��� ِة
ٍ
يف قلب���ي عين�ي�ن للح���ب()13
وزرع���تِ
ّ

انك��س�ر
ْ

ذراعه���ا �شُ لّ���ت  .....وطهرُه���ا
ياف���ا الت���ي كان���ت حديق���ة �أ�شجاره���ا ال ِّرح���ال

� ّإن �صورة املدينة الفل�سطينية يف ذهن ال�شاعر الفل�سطيني
احلرة التي ال
ُ
تكت�سب ُبعداً �أ�شمل و�إطاراً � ّ
أعم من �صورة املدينة ّ

ق���د م�سخ���ت حم�ش�ش���ة ت���وزع
78

احل���ذر()16

ْ
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♦ ♦غزة وبيت املقد�س يف �شعر هارون ها�شم ر�شيد
� ّأما ال�شاعر هارون ها�شم ر�شيد( )17فهو من ال�شعراء الذين
حبه ملدينة غ ّزة ها�شم ،فيغ ّني لها �أ�سمى
ت�شبثوا بوطنهم من خالل ّ
ّ

مدينتُن���ا غ���زّة ال�صام���دة
مدينتن���ا ق ّم���ة ا ُلأمني���ات

الأغاين باعتبارها رمزاً للإخال�ص وال�صمود يف وجه الأعداء ،هي
أبية ،وهي رمز للتفا�ؤل مب�ستقبل واعد ،وهي �أُنثى
ق�صة كفاح لأنها � ّ
()18
ال�صامدة)
:
عذراء طاهرة ّ
نقية ،يقول هارون يف ق�صيدته (غ ّزة ّ

مدينتُن���ا احلّ���رة اخلال���دة
ال�صاع���دة
ومنب���ت �آمالن���ا
ُ
ّ
أنف����س املاج���دة
و�أُن�ش���ودة ال ِ

مدينتن���ا ُحلُ��� ُم اخلالدي���ن
مدينتُن���ا ق�ص��� ُة للكف���اح

و�أغ���رود ٌة عذب��� ًة واع���دة

مدينتّن���ا غ���زّة البا�سل���ة

مت���وج ب�آماله���ا الفا�ضل���ة
ُ

مت�سك ال�شاعر مبدينته غ ّزة من خالل رف�ضه لل ّذل واال�ست�سالم والتفريط بها ،لأ ّنها ج ّنة اهلل يف الأر�ض ،حيث يفتديها باملهج
ويظهر ّ
()19
والأرواح ،يقول ر�شيد يف ق�صيدته (غ ّزة ها�شم) :

ق���د تعلّمن���ا ب�أن���ا ل���ن ن َُ�سالمِ ْ
ماج ْم
نحن من حولك ح�ص ُن من َج ِ

�إيه يا غ���زة  .....يا غزّة ها�شم

�إيه ي���ا غ���زّة  .....ي���ا جنّتنا
ويف ق�صيدته (يا غ ّزة)( )20ينعى ال�شاعر �أ�ؤلئك الذين يحاولون
ن�سيان هذه املدينة� ،أو يتقاع�سون عن ن�رصتها ،فمن ي�سعى �إىل
طي �صفحتها فهو جمحف بحقها ،يدعو عليه ال�شاعر ب�أن
ن�سيانها �أو ّ
ا�سم وم�ضمون يتن ّف�س
ُي�صاب بالعمىَ ،و َب رْت كفيه وقدميه ،لأن غ ّزة ُ
الإن�سان من خالله ،فهو يف الأكباد حممول ،ويف الأفواه ملت�صق،
جزء ال يتج ّز�أ منه ،ال ي�ستطيع
يتوحد بوطنه غ ّزة ،ويجعله ً
فال�شاعر ّ
الفكاك منه :

يا غزّة ف ِقئ َْت عيناه
ّعت كفاه
و ُقط ْ
و�شُ ل َّْت قدماه
من حاول يوماً �أن يجرح ا�سمك
�أو ين�ساه
ا�سمك حممو ُل يف الأكباد
ويف الأنفا�س
ويف الأفواه

على جمراتها � .....سرِ ْ ُت
مت و�ضح ّي ُت
وق ّد ُ
قلت
�أنا ما ُ
رب البيت يحميه َو َ�سلَّ ْم ُت
ُّ
ولكنني ت ََ�سمَّ ْر ُت
هنــا
مهما يكن �أمري
املوت
ومهما َي ْع ِ�صفُ
ُ
ويقول ر�شيد كذلك (: )22

ويتوجه ال�شاعر بعد ذلك �إىل مدينة القد�س اخلالدة ليعزف لها
ّ
مدوية ب�أنه لن يرتك مدينة
�أجمل الأحلان والأنا�شيد ،معلن ًا �رصخة
ّ
ليحررها من �أيدي
القد�س تنا�ضل وحيدة ،فها هو ي�سري �صوبها
ّ
الغا�صبني ،وال ي�سري �إ ّال ومعه ال�سالح و خماطراً بنف�سه يف مهاوي
و�ضحى ومل يكن يوم ًا متخاذ ًال عن
الردى من �أجلها ،فقد ثار وق ّدم
ّ
ّ
ن�رصتها ،ويقول كما يقول بع�ضهم  :للبيت ربُّ يحميه ،فلي�س هذا
ت�سمر قريب ًا من القد�س ،رمزاً للثبات وال�صمود،
النهج �سبيله ،فقد ّ
و�أعلن �أ ّنه �سينا�ضل من �أجل مدينته وميوت �شهيداً من �أجل عيونها،
يقــول ر�شيــد فـي ق�صيدتــه (للقـد�س) (:)21

زلت
�أنا يف القد�س ما ُ
قاتلت
�أنا يف القد�س
ُ
�أنا والنار ت�أكلني
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لعينيهـــــــــا
مدينتي التي ُ�س ِجنْت
مل�سجدهــــــا
لأق�صـــاهـــا
لهــــــــا
للقد�س وهي تئـــن
حتت �سنابك احلقـــد
لهــا  .....للقـــد�س
يف ال ْأ�ســـ ِر املُـــذ ّل
� ّإن احلديث عن املدينة املحتلة مرتبط باحلديث عن مظاهر
مما ي�ؤكد على عدم وجود فجوة بني الريف واملدينة،
الطبيعةّ ،
ق�ضية �أر�ض �أينما كانت،
ها
ن
�
إ
أكرب،
�
هي
بل
كذلك،
لي�ست
فالق�ضية
ّ
ّ
ّ
متيزت بها ر�ؤية �شعراء املقاومة
التي
الق�ضايا
من
الفهم
وهذا
ّ
()23
العربية يف الأر�ض املحتلة للمدينة اجلريحة الأ�سرية .
ّ
♦ ♦حممود دروي�ش والوطن :
()24
نرى التم�سُّك الكبري عند ال�شاعر حممود دروي�ش ب�أر�ض

صورة املدينة في الشعر الفلسطيني املعاصر

وطنه قرية كانت �أم مدينة(:)25

وطني لي�س ُح ْز َم ًة من حكايا
وطني لي�س ق�صة �أو ن�شيدا
هذه الأر�ض جلد عظمي
وقلبـــــي
فوق �أع�شابها يطري كنحل ْة
َع ِّلقوين على جدائل نخل ْة
وا�شنقوين فلن �أخون النَّخل ْة

توحد ال�شاعر الفل�سطيني ب�أر�ضه قرية كانت �أم مدينة،
� ّإن ّ
يربره ،فمن اجلانب
ور�ؤيته امل�شرتكة لأبعاد القرية واملدينة له ما ّ
مما
اجلغرايف ال توجد م�سافات �شا�سعة بني القرية واملدينةّ ،
جعل وجود القوا�سم امل�شرتكة تطغى على التقاطع �أو الفوا�صل
واملفارقات ،فهناك توحُّ ٌد يف الأ�سلوب العمراين ،واالجتماعي،
والعادات ،والتقاليد ،والتق ّدم احل�ضاري مبا جعل الت�شابه والتقارب
توح ُد �أي�ضاً ،فالقرية واملدينة
كبرياًّ � ،أما يف اجلانب امل�صريي فهناك ّ
على َح ّد �سواء تتعر�ضان �إىل خمطط �صهيوين البتالعهما ،لذلك جند
املميزة لأبعاد �صورة الوطن (القرية واملدينة) يف
هذه الر�ؤية
ّ
يتوحد
نفو�س ال�شعراء الفل�سطينيني ،فال�شاعر حممود دروي�ش جنده
ّ
مع وطنه (القرية واملدينة) فهي جلد عظمه ،وما �أجمل هذا الأمر
تعرى العظم و�ساخ
و�أروعه! فاجللد هو الطبقة احلامية للعظام ،ف�إذا ّ
اجللد ترك خطراً عظيم ًا على عظم الإن�سان �إىل درجة املوت ،وللجلد
داللة �أُخرى فهو الن�سيج احلي الذي ترتكز فيه الأع�صاب ،ومن هنا
ندرك قيمة الوطن بالن�سبة ل�شاعرنا دروي�ش ،فها هو ي�صف قلبه
ب�أنه طري من طيور الوطن ينتقل فوق الأع�شاب والأ�شجار اخل�رضاء
ولنتخيل �أن الأع�شاب والأ�شجار
العالية ،وهذا هو املكان املنا�سب له،
ّ
قد �أُزيلت فهل تبقي للطري بيئة منا�سبة ؟ ال ،ل ّأن من م�ستلزمات حياة
هذا الطائر ُع ّ�شه .
من هنا ن ّدرك مت�سك ال�شاعر دروي�ش بوطنه ،فلن يخون هذا
الوطن ،ولو �أ ّدى ذلك �إىل موته ونهايته ،ل ّأن وطنه هو بيئته التي
يت�رشف
يتحرك ويفرح وينعم باحلياة ويف �أح�ضانها
على �أر�ضها
ّ
ّ
باملوت .
يتوحد دروي�ش
ويف ق�صيدته (�رسحان ي�رشب القهوة)
ّ
بالأر�ض حينما يتح ّدث عن القد�س التي مت ّثل رمزاً للمنعة والقوة
والتج ّذر يف نف�سه فيقول (: )26

من ال�صَّ ْعب �أن جتدوا فارقاً واحدا ً
بني حقل ال ّذرة
وبني جتاعيد كفّي
ولكنها وطني

د .إبراهيم عبد الرحمن النعانعة

ويف ق�صيدته (قاع املدينة) ي�ؤكد دروي�ش على ف�ضائل
املوت من خالل هذه الكلمات  :املوت ،ال ّدم ،ال�صليب ،وتربز يف
هذه الق�صيدة ثنائية احلياة واملوت ،احلياة القا�سية ورمبا الذليلة
التم�سك باحلياة نقي�ض املوت ،احلياة الكرمية
املعزوزة من
ًّ
املعزوزة من طلب ال�شهادة واملوت ،وتتحرك ق�صيدته هذه يف �إطار
نلمح من �أبعادها � ّأن املوت الناجم عن مقارعة
هذه الثنائية التي ُ
حرة بعيدة
الأعداء ومقاوتهم فيه حياة للأجيال الآتية ،حياة كرمية ّ
عن الذل والهوان(:)28

لوال املوت

كنت حجارة �سوداء
ُ
كنت يدا ُ حمنطة نحيلة
ُ
ال لون للجدران
لوال قطرة ال ّدم
�صليب مدينتي
�شكرا ً .....
َ
�شكراَ......
لقد علّمتنا لون القرنفل والبطولة
يا ج�رسنا املمتد من فرح الطفولة
يا �صليب � ......إىل الكهولة
الآن
نكت�شف املدينة فيك
�آه ،يا مدينتنا اجلميلة
حب الوطن عند �سميح القا�سم :
♦ ♦♦
من يقر�أ �شعر �سميح القا�سم يلحظ حب الوطن الكبري الذي
عرب عنه ال�شاعر يف جممل �شعره ،ففي ق�صيدته (�أ�صوات من مدن
()30
()29
حبه للوطن من خالل
بعيدة) يعبرّ ال�شاعر �سميح القا�سم عن ّ
التعبري عن الأر�ض بالأم الر�ؤوم ،التي يجدها ح�ضن ًا دافئا ،متل�ؤه
همه ،ويبث �أحزانه لها ،وهي تف�صح له
باحلنان والعطف ،في�شكوها ّ
وحبها له ،وتخربه ب�أنها ت�شعر بالغربة ومرارتها كما
عن �شوقها ّ
ي�شعر هو بذلك  .فال�شعور واحد وامل�صري واح ُد م�شرتك ،لذا فاملدينة
هي الأم وال�شاعر ابنها ،ومن هنا تغدو هذه املدينة جزءاً من نف�س
مكملة لأجزاء كثرية من
ال�شاعر وم�شاعره و�أحا�سي�سه ،وجتدها كذلك ّ
حياته وظروفها املختلفة ،فهي امتداد الطبيعي ،ومتنف�سه الوحيد،
يتوحد يف الآخر:
وكالهما ّ

جعلتني ابناه من قرون

ويتم�سك ال�شاعر دروي�ش مبدينته املحتلة حيث وجد � ّأن املوت
ّ
هوية وانتماء،
لت�صبح
املدينة
ارتفعت
لذلك
واخلال�ص،
�سبيل احلياة
ّ
املادية
فعن طريق املوت جتد احلياة يف اجلمادات وظواهرها
ّ
املختلفة ،و ت�صبح جميلة رائعة ترتدي ثوبها الق�شيب ،ثوب الع ّز
والتق ّدم والتح�ضرّ واملنعة(. )27

�أر�ضعتني البقاء
دفّقت يف عروقي الدماء
ح�سناً  .....ال مفرّ
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�إنني حامل دمها امل�ستباح
ودمي امل�ستباح
حملته  .....و�أنا معاً يف خطر
فالكفاح الكفاح
ُ
التوحد بني ثنائية �أنا
فعند قراءة هذه املقطوعة ال�شعرية يربز
ّ
ال�شاعر والأر�ض �أو املدينة ،ويظهر هذا من خالل ال�ضمائر املت�صلة
يف الأفعال والأ�سماء ،نحو  :جعلتني ابنها� ،أر�ضعتني ،د ّفقت،
التوحد وامتداده بني
عروقي� ،إنني ،دمها ،دمي ،حملته� ،أنا ،ويظهر،
ّ
ال�شاعر و�أر�ضه من خالل العالقة احلميمة بني الأُم واالبن ؛ فاملدينة
وربته ب�صورة مثالية رائعة
اتخذت من ال�شاعر ابن ًا لها ،واعتنت به ّ
واحلمية واالنتماء
ترمز �إىل تربية العرب لأبنائهم على ال�شجاعة
ّ
للأر�ض ،واملدينة رعته و�أن�ش�أته وهو فتى ،فخلقت يف نف�سه الإباء
مبنية على الع ّزة والكرامة ،حتى �أ ّنه
ورف�ض الذل فكانت ن�ش�أته
ّ
َي ُعدُّ ما تتعر�ض له مدينته من خراب و�ضياع هو نهايته و�ضياعه
وفقدان �أمله املن�شود .
وت�أتي النتيجة احلتم ّية ،وهي كيف يحافظ ال�شاعر على
مدينته املحتلة ؟ هل بِعقّها بعد هذا االرتباط الأزيل الرائع ؟
اجلواب احلتمي واملنطقي وال�رشعي ،هو الدفاع عن هذه
املدينة بالكفاح ،ولعل هذه الثنائية بني املدينة وال�شاعر تتع ّدى
اجلانب �أو امل�ستوى اخلا�ص �إىل امل�ستوى العام ،فلم َت ُعد املدينة
الفل�سطينية هي ق�صد ال�شاعر وهدفه فح�سب ،بل تتع ّدى هذه
اخل�صو�صية لت�شمل الوطن الفل�سطيني ،وكذلك مل يتح ّدد ال�شاعر بذاته
القومية،
ليدافع عنها ،بل ين�سحب ذلك من ذات ال�شاعر �إىل �آفاق
ّ
لتكون الأر�ض الفل�سطينية هي الأُم ،وال�شعب الفل�سطيني والعربي هو
االبن .
مت�سك ال�شاعر �سميح القا�سم بوطنه من خالل الر�سالة
ويظهر ّ
التي �أبرقها �إىل ال�شاعر حممود دروي�ش ،حيث دعاه �إىل اخلروج من
وطنه واللجوء �إىل بريوت ،وفيها يرف�ض اخلروج من وطنه ،ويتم�سك
برتابه فهو الأغلى من كل احلياة التي يعي�شها �أهل بريوت على الرغم
من رغدها.
يقول �شاعرنا �سميح القا�سم يف ق�صيدته (�إليك هناك حيث
ميوت) (: )31

�إليك هناك حيث متوت كال�شم�س اخلريفية

التم�سك بالأر�ض وافتدا�ؤها والت�ضحية
كليهما خلدمة غر�ضه وهو
ّ
يف �سبيلها ،وهذه الثنائية تت�شكل بني الأنا والأنت على النحو الآتي
 :بيتك� ،إيل ،وجرحي وعاري ،قلبي ،ولو عدنا ال�ستجالء الغر�ض
التو�صل �إىل �صورتني
املق�صود من هذه الثنائية ف�إننا ن�ستطيع
ّ
متناق�ضتني لهذه الثنائية� ،إحداهما �إيجابية م�رشقة ،والأخرى
املتم�سك ب�أر�ضه
�سوداوية ،وتتم ّثل ال�صورة الإيجابية يف الأنا
�سلبية
ّ
ّ
ّ
ووطنه ورف�ض اخلروج منه ،على الرغم من اجلوع وال ُعري نتيجة
املقاومة والكفاح ،ولذلك جند �شاعرنا يقول  :قلبي املقاوم ،لي�ؤكد
على ت�صميمه وعزمه على البقاء والتح ّدي .
ينعم برغد
�أما ال�صورة
ال�سلبية القامتة املتم ّثلة بالأ ْن َت ،الذي ُ
ّ
�سلبية الأ ْن َت ب�أنها
وتتج�سد
احلياة وترفها خارج الوطن املحتل،
ّ
ّ
جرح الأنا وعاره ،ومن هنا ف�إنه ي�ستحق لعنة بيته الباقي ،وهذه
تعبريية،
العبارة « بيتك الباقي « توحي بدالالت عميقة ،وحتمل طاقة
ّ
تر ّب ْيت �أ�صبح اليوم مهجوراً وحيداً
فاملنزل الذي �آواك ،ويف �أح�ضانه َ
وت�ص ْن كرامته،
ي�صبُّ غ�ضبه عليك ،ويلعنك ،لأ ّنك مل حتافظ عليه ُ
والبيت الذي تركته مل َي ْبقَ كما عهدته ،فقد �أوحت كلمة الباقي
ب�أن البيت – هذا البناء املادي – هو الباقي و�أنت املنهزم ،ويف
كال الأمرين ف� ّإن هذه الكلمة الظاهرة تخفي يف �أعماقها نقي�ضها
ال�سلبي ،فالبيت باقٍ و�أنت املنهزم ،البيت يلعن ،و�أنت امللعون .
ّ
♦ ♦املدينة املقد�سة يف �شعر فدوى طوقان:
تعك�س ال�شاعرة الكبرية فدوى طوقان(� )32صورة املدينة
ُ
املق ّد�سة يف �شعرها كثرياً ،وقد ل ّفها احلزن وال�ضياع ب�سبب الأ�رس،
ف�أ�صبحت ثكلى غارقة يف دمائها  ,فتقول(:)33

يا �س ّيد ،يا جم ّد الأكوان

يف عيدك ت ُْ�صل َُب هذا العام
أفراح القد�س
� ُ
َ�ص َمت َْت يف عيدك يا �س ّيد ك ّل
أجرا�س
ال ِ
من �ألفي عام مل ت�صمت
يف عيدك �إالّ هذا العام
فقباب الأجرا�س حداد
ُ
و�سوا ُد ملتفُ ب�سوا ِد

ب�أكفان حريرية
�إليك هناك يا ُجرحي ويا عاري
�إليك �إليك من قلبي املقاوم جائعاً عاري
حتياتي و�أ�شواقي
ولعنة بيتك الباقي
ويف هذه املقطوعة تلقي الثنائية بظاللها بني طرفني
اللفظيةُ ،م ْ�ستغ ًال
متناق�صني ،ويوظّ ف ال�شاعر بينهما بعيداً عن الزينة
ّ
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يف هذه املقطوعة تربز م�أ�ساة مدينة القد�س من خالل هذه
املفارقة التي ي�شهدها هذا العام ،فقد كانت الأيام جمداً و�أم ًال م�رشقاً،
�أما اليوم فعلى العك�س من ذلك� ،إذ نرى �أجرا�س الكنائ�س ُتلجم يف
�أعياد هذا العام ،وتبعث كل مظاهر التدين الأ�سى واحلزن ،ف�شتان
بني ما�ض تليد ،للعيد فيه بهجة ،وبني حا�رض حمزن يبعث على
ج�سدتها ال�شاعرة
الأ�سى وال�شجن ،فال�صورة اليوم �سوداوية قامتة ّ
فدوى من خالل ر�ؤيتها ملا �آلت �إليه الأُ ّمة من ت�شتت وتفرق وتناحر،
�أدى كل ذلك �إىل احتالل القد�س و�أ�رسه ،هذا هو طرف املفارقة الذي
يج�سده الزمن احلا�رض ،فهو زمن م�ش�ؤوم وقامت ،و�صلت فيه احلال
ّ

صورة املدينة في الشعر الفلسطيني املعاصر

�إىل الدرك الأ�سفل .
بينما الزمن املا�ضي هو الزمن امل�رشق الذي �شهد �أفراح القد�س
وتغريد �أجرا�س الكنائ�س ،ومن هنا ف� ّإن ر�ؤية ال�شاعرة ملدينتها وهي
نف�سيتها ،وم�شاعرها ،ور�ؤيتها للعامل
مكبلة بالقيود �أ ّثرت يف
ّ
�أ�سرية ّ
من حولها ،وتعي�ش هي بني �أكنافه ،ف�أدركت �أن اخلطر يدقُّ ناقو�سه
كل حني ،مما جعلها بائ�سة مت�شائمة ،وتتجلى هذه ال�صورة يف
ق�صيدتها (�إىل الوجه الذي �ضاع يف املدينة)(:)34

�آهٍ يا ح ّبي ملاذا ؟
وطني �أ�صبح باباً ل�سقر
التفاح �صار اليو َم
وملاذا �شجرُ
ِ
زقوماً ،ملاذا ؟
نتلم�س حجم امل�صيبة ،وهول النكبة التي جعلت
من ك ّل هذا ّ
ه�ؤالء ال�شعراء يهتفون يف كل ق�صيدة من ق�صائدهم للوطن واالرتباط
به ،وعدم مغادرته ،والوقوف بحزم يف وجه كل املخططات ،والعمل
على حتدي امل�صاعب بكل ما �أُتي املرء من عزم وقوة و�إرادة .
و�إذا بخل ال�شاعر الفل�سطيني املعا�رص يف احلديث عن �أمور
هم الوطن وما ح ّل به �أكرب من هذا ،فهو
فمرد ذلك �أن ّ
خا�صة بهّ ،
ووطنية كبرية تالم�س
غريه،
قبل
ه
تهم
�شخ�صية
ق�ضية
يرى فيه
ّ
ّ
م�شاعر الآخرين �أمثاله ،جتد �صداها م�ؤثراً يف الأنف�س ،مبعنى �أ�صبح
ال�شاعر الفل�سطيني املعا�رص �أ�سرياً يف حب وطنه ،ومولع ًا يف الدفاع
مرة �أخرى لين�سج
عن ق�ضاياه ،فما يكاد ينتهي من ذكره حتى يعود ّ
من وحي خياله ،ومن واقعه املرير ق�صة �أُخرى من ق�ص�ص حب هذا
الوطن ،وهذا ما دفعه �إىل توظيف كل م�شاعره و�أحا�سي�سه للتعبري
عما يف خاطره من حب وجت ّذر لرتاب وطنه ،ومن حزن و�أمل ملعاناته

اخلامتة:
�إن الدار�س لل�شعر الفل�سطيني يلحظُ بكل و�ضوح �أن جلَّ هذا
ال�شعر قد كان تعبرياً عن حب ال�شاعر الفل�سطيني لوطنه الأ�سري – �ش�أنه
�شعب واجه
تعبري
�ش�أن كل فل�سطيني– فهذا ال�شعر
ٌ
�صادق عن معاناة ٍ
ٌ
ي�صور هذه
االحتالل والقتل والت�رشد وال�ضياع ،فال�شاعر الفل�سطيني ّ
املعاناة ويو�ضح مدى ت�أثريها يف نف�س الفل�سطيني ،وكيف زادته
�إ�رصاراً على التم�سك برتاب هذا الوطن ،فما تعبري ال�شاعر الفل�سطيني
عن ت�صوير مدينته �أو قريته �إال �صورة �صادقة نقلها بكل �أمانةٍ من
معاناة �أبناء �شعبه ،وهذا ما �أعطى ال�شعر الفل�سطيني وهج ًا وت�ألق ًا
أمر رئي�س يف جناح ال�شاعر وحتقيق الهدف الذي
وانت�شاراً ،فال�صدق � ٌ
يرجوه .
عند قراءتنا لهذا ال�شعر ،وت�أملنا يف كلماته جنده ير�سم
�صور ًة وا�ضح ًة حمدد ًة للمدن والقرى الفل�سطينية كلها ،ويو�ضح
احلزن والأمل الذي يخيم على تلك الديار ب�سبب ظروف االحتالل،
وعدم ال�شعور بالأمن والأمان ،ف�أ�صبح هم ال�شاعر الفل�سطيني يف
كل �شعره هم ًا وطني ًا ينقل من خالله ما يعانيه �شعبه ،ولذلك تغ ّنى
هذا ال�شاعر مبدينته �أو قريته بو�صف �شوارعها وحواريها و�أهلها
وطبيعتها ،فهو يجد يف ذلك متنف�س ًا قوي ًا يعرب فيه عما يدور يف
أفكار و�أحزان ،فمن هنا نعد هذا ال�شعر �شعراً �شمولي ًا
آالم و� ٍ
ذهنه من � ٍ
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�رس
وطنياً ،له �سمة عامة تبعد ال�شاعر عن الذاتية ال�ضيقة ،وهذا ٌ
جناح هذا ال�شعر ،وتذوق النا�س له ،وحبهم ل�سماعه والتغني به .
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