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The foresight of future in the Contemporary Palestinian 

poetry / Ibrahim Toukan and Mahmoud Darwish as a Sample 

(An Artistic objective Study) 

  

Absract 

This study tried to examine the phenomenon of foresight in the 

Contemporary Palestinian poetry of the poets: Ibrahim Toukan and 

Mahmoud Darwish. The study has been divided into two chapters and 

issued with a preface. In the first chapter the researcher shed light on 

the foresight of  future in the poetry of Ibrahim Toukan, and the 

reasons that led him to foresee the pessimistic reality reperesented by 

(the Mandatory Government, the Zionist ambitions, the lack of public 

awareness, the nature of local leadership that topped the political 

scene at home, and the Arab leadership and the brokers).                       

 

The second chapter dealt with the foresight of the future in the 

poetry of Mahmoud Darwich and the reasons that led him to foresee 

the optimistic reality in favor of the Palestinian cause: (reading 

history, liberation movements, the factors of Arab unity, the national 

leaders, the role of culture, the Arab and Islamic culture and factors 

related to the Israeli enemy).                                                                  
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 ولالفصل األ

 في شعر إبراهيم طوقان  الِحس التشاؤمي

 

 ات التشاؤم في شعر إبراهيم طوقانمسّوغ 

 : حكومة االنتداب و األطماع الصهيونيةأواًل

 : قلة الوعي الشعبيثانيًا

 : الزعامات في الوطنثالثًا

 : الزعامات العربيةرابعًا

 : السماسرةخامسًا
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 األطماع الصهيونيةنتداب وحكومة االأواًل: 

حكومة  وجود موجات متفرقة من التشاؤمالتي عصفت بشعر طوقان نحو  من أهم العوامل         

أن اهتمام حكومة االنتداب البريطانية األساسي  في "وال شكاألطماع الصهيونية، االنتداب البريطاني و

، لذلك كان أول إجراء قامت به الحكومة البريطانية (1)كان خدمة المصالح اليهودية، و تنفيذ وعد بلفور

فلسطين  ىإعالن االنتداب البريطاني علأعقاب الحرب العالمية األولى، و بعد إلغاء األحكام العسكرية في

هو من غالة اليهود مندوب ساٍم بريطاني في فلسطين، وأول وئيل( )هربرت صمتعيين السير

أخذت القوانين إلنشاء الوطن القومي اليهودي، و يمهدالصهيونيين، عينته بريطانيا خصيصًا ليساعد و

ة من الفقر لإبقاء الفالحين في حاونية من انتزاع األرض العربية، وُتسن بهدف تمكين الصهي

 .(2)التخلف"و

الكبرى التي ستصيب الشعب من الطامة  ويحذر ،يتنبأ بالواقع المأساوي اآلتي ال محالة الشاعر      

 :بما ستؤول إليه أحوال البالد من خاللها الوطن، ويكتب قصيدته )مناهج( متأثرًاو

 )البحر الوافر(

 

به حقا، فما  حصل ما تنبأعلى بسبع سنوات، وبعد انتقال طوقان إلى الرفيق األ فقد وقعت النكبة       

شهد العالم إلى بقاع األرض كافة، ومعظم الشعب الفلسطيني ُهّجر و ال بيوتًاو عاد الشعب يملك قصورًا

ة تتويج اليهود على أرض فلسطين في حفل كان مشاركًا فقدهذه المأساة دون أن يحرك ساكنا، أجمع 

                                                           
إلى اللورد ليونيل وولت ردي روتشيلد، يشير  1119نوفمبر  3هو االسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ  1

 ar.m.wikipedia.orgفيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 
 .96الدجاني، أحمد زكي: مأساة فلسطين بين االنتداب البريطاني ودولة إسرائيل، ص 2
 .91، ص1992لـدراسات والنشر، بيروت، ، المؤسسة العربية ل3طوقان، إبراهيم: الـديوان، ط 3

     أيهكككككككككككككككككا العربكككككككككككككككككي يكككككككككككككككككوم    أمامكككككككككككككككككً 
 

 النواصككككككككككككي سككككككككككككوُ  لهولككككككككككككِ  تشككككككككككككيُ     
 

 األ انكككككككككككككككي يلمسكككككككككككككك ُ  بككككككككككككككات   مصككككككككككككككير   
 

 األقاصكككككككككككككي بكككككككككككككين  حديثكككككككككككككُ  سكككككككككككككار و    
 

 غككككككككككككدًا ببككككككككككككاٍ  القصككككككككككككوِر فكككككككككككك  رحككككككككككككُ 
 

 الخصكككككككككككككككاِ  لسكككككككككككككككا نها و ال  كككككككككككككككيُ     
 

 طككككككككككككككو ٍل: ذو حككككككككككككككوٍل ولنككككككككككككككا خصككككككككككككككماِن
 

 و اقتنكككككككككككككككككاِ  آخكككككككككككككككككر ذو احتيكككككككككككككككككاٍلو    
 

 تواصككككككككككككككككوا بيككككككككككككككككنهم فكككككككككككككككك ت  وبككككككككككككككككاالً  
 

 التواصكككككككككككككككككككككككككككي لنكككككككككككككككككككككككككككا ذا   إذالاًلو     
 

   وا ككككككككككككككككككككككحات  لإلبككككككككككككككككككككككا ِة اهُجمنكككككككككككككككككككككك
 

 (3) بالحسكككككككككككككن  ُتنفككككككككككككك  و الرصكككككككككككككا ِ  و    
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األرض ومحو هويتها العربية وراء ضياع  يذكر طوقان السبب الرئيسوتشريد أهلها منها، و

 ،التي جلبت اليهود من أقصى بقاع األرض إلى فلسطين ةهو دولة االنتداب البريطانيسالمية، واإلو

بهدف توطين الصهاينة في فلسطين  عسكريًاو معنويًاو ماديًا مًادعالُمعادية لحركة الصهيونية قدمت لو

تؤكد شقيقة الشاعر ء ما ال تملك إلى من ال يستحق. وعطاهكذا قامت بريطانيا بإوجعلها أرضا يهودية، و

أحس بنبض المأساة قبل النكبة، وشرد وفدوى طوقان بأن أخاها كان صاحب رؤية تنبؤية، تنبأ بالت

إلى أن أخاها إبراهيم  أيضًاتشير من سوء المصير، و من تلك الرؤية التنبؤية محذرًاوقوعها، فانطلق 

كتهيئة الجو الفلسطيني  صدق رؤية األحداث المتعاقبة،ي، ورفد الشعر الفلسطيني بمنهجية الواقع المأساو

 (1)و تسليم البالد للعدو الصهيوني. لسياسة النزوح 

 م 1939مع بداية منتصف ليل مايو أيار  التي تحققت فعاًل من نبوءات طوقانكانت النكبة       

إذا ما عدنا إلى األبيات السابقة، و ،(2)قسوة الفجيعةجيوش الشقيقة كونه يستبق وحشية وانسحاب الو

جاءت صيغة الترقب مما هو آت، وحظ األسلوب الخطابي لدى الشاعر، والمصحوب بنبرة التحذير ونالف

النبوءة ذلك يوحي إلى ضرورة التنبه و، وليس الفلسطيني فحسبو ،العربيرد مخصصة للف الخطاب

شمل كل من ينتمي يإنما اعر، فالخطر ال يهدد أبناء الشعب الفلسطيني فقط، والمستقبلية التي يمتلكها الش

ن الخطر إذا ما تناولنا هذه األبيات من خالل الرؤية المستقبلية الحالية، فإ، ودمًاو إلى أصالة العرب قلبًا

المجاورة كمصر المحدق الذي تكلم عنه طوقان لم يصب بالده فلسطين فقط، بل طال البالد العربية 

دون سابق  أرضه قسرًا رد منب الخاص لإلنسان العربي الذي ُشمن هنا تبرز صيغة الخطا، وواألردن

مر األزمان والظروف، ل للفرد العربي على كأن هذه الرسالة الخطابية ما زالت جارية اإلرساو إنذار.

 ظرف واحد يتعلق بما قبل النكبة من أحداث على الساحة الفلسطينية.وغير مقترنة بزمن و

شردتهم إلى آفاق نائية وطوقان يعرف سلفًا بهول أحداث النكبة التي أصابت عرب فلسطين كان         

قان ول قائل: ما الذي جعل طوقد يقووأمريكا الشمالية،  أمريكا الجنوبيةدول أوروبا و يمن األرض ف

شهد ؟؟ فقد معا البشرحجر واأليام من بالء على الالتوعية مما ستجلبه يتوجه نحو العامة بالتنبيه و

نه على حكم ما تعرضت له فلسطين من أحداث قاسية، حيث تفتحت عيو م1905شاعرنا المولود عام 

                                                           
 .31. ص1995، 6ينظر: طوقان، فدوى: إبراهيم و أنا. مجلة الجديد في عالم الكتب و المكتبات، دار الشروق للنشر و التوزيع، ع  1
 .130ص، 12برزق، مروان محمد: الشاعر إبراهيم طوقان يملك نبوءة التشرد والنكبة، مجلة الموقف العربي، عينظر:  2
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عملية تهويد لألرض الفلسطينية تحقيقًا ما قامت به الصهيونية العالمية من المستعمر البريطاني و

 (1)ألهدافها.

بعنوان )أيها األقوياء(، يوجهها طوقان بنبرة صريحة لدولة االنتداب  و في قصيدة أخرى للشاعر       

البريطانية و بأسلوب الشاعر الساخر من غطرسة الدولة المنتدبة التي أصبح قناعها يتكشف عن وجهها 

 يوما بعد آخر:

 الخفيف()البحر 

 د م )بالعدالكككككككككة( هككككككككك قكككككككككد شكككككككككهدنا لع 
 

 و ختمنكككككككككككككككككا ل نكككككككككككككككككد م بالبسكككككككككككككككككالة  
 

 وفيكككككككككككًا و عرفنكككككككككككا بككككككككككككم صكككككككككككديقاً  
 

  يككككككككككد ننسكككككككككك  انتدابكككككككككك  و احت لكككككككككك     
 

 و خ لنككككككا مككككككن )لتفكككككككم( يككككككوم قلككككككتم: 
 

 ال محالكككككككككككككة وعكككككككككككككد بلفكككككككككككككور نافككككككككككككك    
 

  ككككل )أفمككككالكم( علكككك  الككككرأ  و العككككين   
 

 و ليسكككككككككككككل فكككككككككككككي حا كككككككككككككة لداللكككككككككككككة  
 

 و لكككككككككككك ن سككككككككككككا  حالنككككككككككككا فكفانككككككككككككا  
 

 أنكككككككككككككككم عنككككككككككككككدنا ب حسككككككككككككككن حالككككككككككككككة 
 

 غيكككككككككر أن التريككككككككك  طالكككككككككل علينكككككككككا  
 

 و علكككككككككككيكم    فمكككككككككككا لنكككككككككككا و ا طالكككككككككككة  
 

 أ كككككككككككك   عككككككككككككن الككككككككككككب   تريككككككككككككدو   
 

 

 

 (2)؟! أم محقنككككككككككا و ا  الككككككككككة ن  فن لككككككككككو  

 

، و قد "استبطأ إبراهيم اصطبار اإلنجليز على تهويد الشاعر ساخرًا ومتحديًا يقفت بعد هذه األبيا        

تسليمها لقمة سائغة لشذاذ اآلفاق عمال بوعد )بلفور( ! و رأى أن الطريق قد طال... و أن فلسطين و 

ا الدكتورعبد اهلل و نلحظ هنا الطابع السوداوي القاتم لدى طوقان، حيث ُيحصيه ،(3)الوعد قد استطال"

ية لرومنسأثرت على نفسية الشاعر في شعره، كان من أهمها نفسية الشاعر ا عدة عوامل إسماعيل في

الذي كان  حال البالدالتي كانت تثور ألتفه األسباب، ومرضه العضال، وعصبيته المعهودة والحزينة، و

المهاجرين اليهود على تنفيذ مه من إصرار المحتلين اإلنجليز وما كان يعلال يبعث على التفاؤل و

بأكمله إلى شتى بقاع  بجالء شعإعملت على و ،هذه المخططات التي تحققت فيما بعد (4)مخططاتهم.

انتزاع ملكيته لألرض التي ترعرع فيها منذ دهور خلت، تمثلت باإلزالة التي عملت على األرض، و

                                                           
 .90، ص1الطريفي، يوسف عطا: إبراهيم طوقان حياته و شعره، المكتبة االهلية للنشر و التوزيع، عّمان، ط ينظر:1
 .16، ص طوقان، إبراهيم: الـديوان 2
 .91، ص 1960الملثم، البدوي: الوطن في شعر إبراهيم طوقان، المكتبة األهلية،  3
، آب/ أيلول 25/26قان في ذكراه الثانية و األربعين، قراءة في شعره الوطني. مجلة الفجر األدبي، ع إسماعيل، عبد اهلل: إبراهيم طوينظر:  4
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محاولة طمس الهوية ، وتهميش اإلنسان الفلسطيني في العالم من خالل تهجيره من أرضه من ناحية

 الخارطة العالمية من ناحية أخرى. أهمها إخفاء اسم فلسطين عنالوطنية و

معاكسة اللفظية أو عكس ال هوالمفارقة، أال وكال السخرية ومن أش ضمن القصيدة السابقة شكاًلتتو      

"هي شكل من أشكال القول، يساق فيه معنى ما، في حين الداللة، وهي ما تسمى بالمفارقة اللفظية و

يجتمع فيها أكثر من عنصر، للمعنى السطحي الظاهر.. و ًاما يكون مخالف يقصد منه معنى آخر، غالبًا

تشتمل كذلك على عنصر لغوي بالغي هو تعلق بالمغزى هو مقصد القائل.. وفهي تشتمل على عنصر ي

 .(1)عملية عكس الداللة"

في الجدول اآلتي سأتناول الثنائيات التي أوردتها القصيدة من خالل بيان المعنى السطحي الظاهرغير و

 إبراز المعنى المقصود غير الظاهر: ود والمقص

 المعنى المقصود غير الظاهر المعنى السطحي الظاهر غير المقصود

 الظلم العدالة

 الحقارة البسالة

 عدوا مخادعا صديقا وفيا

 خبثكم لطفكم

 مؤامراتكم أفضالكم

 

لتي تناولها خالل المفردات االسخرية الواضحة من تقدم في الجدول، نلحظ المفارقة وفيما و       

ا يجري على الساحة لكنها سخرية توشحت بالمرارة التي تعتصر قلبه ممالشاعر في قصيدته، و

ى األطراف على الصعيد يوجهها لشتبّطن كلماته بالمفارقة اللفظية وكأن طوقان أراد أن ُيالفلسطينية، و

إلى بني جلدته وتحذيرهم من  ل رسالة توعيةنطاقها العبثي لتوصقد تخرج هذه المفارقة عن السياسي، و

مة االنتداب، يمتد الموقف ذاته من "اآلخر"  و ال يزال ممثال بحكو"و أعوانه.خطر سياسة االنتداب و

ال تكاد تتجاوز هذا الحد إال في مواقف هي النمط الذي يسود الخطاب، و تزالفاللغة الساخرة ما 

قد انصبت سخرية  . و(2)اليهودي فال يكاد يشكل في هذه المرحلة كيانا مستقال" "اآلخر"محدودة، أما 

قد في معظمها على الجانب السياسي، أما الدعابة فجاءت ُجلها في جانب النو تهكمه إبراهيم طوقان 

بين أصدقائه. أما مصدر سخرية إبراهيم فكان نابعا من الواقع االجتماعي أو في الظرف بينه و

اجتماعية، فمن انتداب إلى هجرة إلى أحزاب، لسطين كانت تعيش تغيرات سياسية و، ألن فالموضوعي

                                                           
 .133، ص1993، 3قاسم، سيزا: المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصول، المجلد الثاني، ع 1
 .122، ص1999الشعراء، صيف أبو خشان، عبد الكريم: األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان، مجلة  2
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التناقضات مع أنه لم ينضم براهيم استيعاب كل هذه الحوادث واالضطرابات وقد استطاع إإلى ثورات، و

وة ق إلى حزب كما صرح بأن قلبه لبالده ال للحزب و ال للزعيم، و قد لجأ إلى السخرية لما فيها من

 (1)قد استخدمها بلغة محكية بسيطة.التأثير في استثارة العقول، و

 ر إبراهيم جاء على ثالثة محاور: يقول الشاعر أحمد دحبور بأن الخطاب الوطني في شع        

 رد منطق األعداء بمنطق الشعب القائم على الحق ومطلب الحرية.يتصل بالمساجلة و :األول

  انحياز بريطانيا إلى مضمون وعد بلفور.لسخرية المرة من واقع االحتالل ويأخذ طابع ا :الثاني 

اة السياسيية، مقاومية ومنياورات، وإذا كيان الشيعب هيو هيذا        يدور حول العامل المحرك فيي الحيي  : الثالث 

إنه موزع بين الفدائي و الشهيد والقوى الوطنية مين جهية، والوجييه اليدعي النياعق      هو كذلك، فالعامل، و

 .(2) االختالف من جهة ثانية.بالقطيعة و

مة الهجرة ( ضخا1000ليصف لنا في قصيدته )المستقبلي  زال طوقان مستمرًا في تطلعهما        

 بمساندة الشبح األكبر الذي مهد لها أمام مرأى العالم العربي و اإلسالمي:اليهودية إلى البالد و

 )البحر الطويل(

  ث ثككككككككةأرى عككككككككد ا فككككككككي الشكككككككك م ال  
 

 

 و لكككككن فاقكككك  فككككي المصككككا    وعشككككر   
 

 هو )األلكد(    لكم تعكرل فلسكتين  كربة     
 

 أنككككككك  منكككككك  يومككككككا لمككككككارب  أشككككككد و 
 

 يهكككككككا ر ألكككككككد   ثكككككككم ألكككككككد مهربكككككككا   
 

 يككككككدخل ألككككككد سككككككا حا غيككككككر آيكككككك    و 
 

 و ألككككككد ) ككككككوا ( ثككككككم ألككككككد و سككككككيلة   
 

 لتسكككككهيل مكككككا يلقونككككك  مكككككن مصكككككاع     
 

 و فككككككككي البحككككككككر آالل    كككككككك ن عبابكككككككك  
 

 المرا كككككككككك مشككككككككككحونة بوأموا كككككككككك   

 

 بنكككككي وطنكككككي هكككككل يق كككككة بعكككككد رقكككككدة      
 

 هككككل مككككن شككككعاع بككككين تلكككك  ال ياهكككك  و 
 

 لليكككككككك   هّبككككككككة فككككككككو اي مككككككككا أ ر   و 
 

 (3)أنككككا   )أمينككككا( أم أهيكككك  )براغكككك (   
 

 

داث عند الحديث عن الهجرة اليهودية التي اجتاحت فلسطين، ال بد من معرفة جزء من األح      

 نشأ بين عهدين مظلمينالشاعر السياسي، فإبراهيم طوقان تأثيرها على عطاء المتعاقبة في البالد آنذاك و

تمثل األول باالستعمار التركي، بينما الثاني الذي حضن الهجرة اليهودية إلى فلسطين تمثل باالنتداب 
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من هذه النتائج: تواصل تدفق الشعوب من ترتبت نتائج سلبية على هذه الهجرة ووقد  ،(1) البريطاني

تلف بقاع العالم إلى فلسطين حيث أصبحت فلسطين كالجسد المنهك الذي أصيب بداء السرطان ُمخ

ألّم بالشاعر، و التي  من رحم األلم الوطني الذيالقلب وقد ُكتبت القصيدة السابقة بدماء و (2)المتفشي.

سرا )ألف( سائح بلغها و)ألف ألف( مهاجر مهّرب غزاها، و "عّدد فيها )ألف( ضربة أصابت فلسطين

أباح لشذاذ اآلفاق غزو  )ألف ألف( جواز مزّور،و جواز )ألف(و)ألفا( وطأها جهرا ولم يبارحها، و

في ظل هذا . و(3)بذلك أهلها الشرعيون أم أبوه" أرضياالستقرار فيها توطئة لتهويدها، سواء فلسطين و

من أفراد  ًابكونه فردعر، ونسان ال الشاشخصية إبراهيم اإل ضم المتصاعد، ال بد من التعرف إلىالخ

طوقان في  عاشفلسطين، فقد  تمثلت بلجوء يهود العالم أجمع إلى المجتمع المحلي المهدد بغطرسة ظالمة

بشكل  فترة المخاض التي هيأت لضياع الوطن قبل قيام النكبة، و قد تنبه لمسألة السقوط  والهجرة 

(، فقد 1931-1930أيضا ال ننسى أن فترة الخصب في حياة الشاعر تراوحت بين عامي ) .(4)واضح.

القيادات الهابطة ممارساته وتي تمثلت باالحتالل والتناقضات الزت هذه الفترة بوجود المفارقات وتمي

 .(5)احتالل األرض.التي انتهت بالهجرة اليهودية وو

ندرك في القصيدة السابقة عمق المعاني التي تناولها الشاعر في نصه الشعري، وهذه المعاني         

احتوائه لمضمون الحدث، فالشاعر بأهمية المعنى و الداللة المؤكدة القالب الصرفي ذيظهرت على هيئة 

ءت سابقة جاردات الآيب(، و كل مفردة من المف ئح،يدعم قصيدته باسم الفاعل، ومثال ذلك: )ضارب، سا

ف، الرجوع بخطوة بسيطة نحو الخلر القرار و، أي غير القابل لتغييمصدقة لوقع الحدث في فلسطين

تشجيع الهجرة اليهودية إلى و ،على تواطؤ االنتداب البريطاني مع الصهيونيةهذا إن دّل على شيء فو

 فلسطين بقرارات مصيرية ثابتة ال تراجع فيها.

ذلك تمثل في لجوار، واث فلسطين، يجب أن ال ننسى أخوات فلسطين في احين نتكلم عن أحد        

عصر النبوغ والفكر واحترام اآلخر، عالقته ببعض الشعراء في ذلك العصر، شعر طوقان من خالل 

تغنى إبراهيم بشعرهم أيضا، الشاعر القدير أحمد شوقي، عراء الذين تغنت الشعوب بشعرهم ومن الشو

عرب إليها شوقي على قول الشعر فيما يخص قضية فلسطين للفت أنظار العر الشاحيث حث إبراهيم 

مثل  جاراتها من الدول العربيةويالت لفلسطين والحذر كل الحذر من أطماع الغرباء الذين يكيدون الو
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، فها هو طوقان ينظم قصيدته )حطين( التي كان من المقرر أن يلقيها في مهرجان خاص مصر واألردن

 لكن الزيارة لم تتم، يقول إبراهيم محذرا:و 1939عام  وقيالستقبال ش

 )مجزوء الكامل(

 ذهككككككككككككككككككك  الككككككككككككككككككك ين عهكككككككككككككككككككدتهم
 

 ال يصكككككككككككككككبرون علككككككككككككككك  الهكككككككككككككككوانِ  
 

 فكككككككككككككي مصكككككككككككككر يتمكككككككككككككُ  أشكككككككككككككع  
 

 دى أشككككككككككككككككككككعباِنهنككككككككككككككككككككا تبككككككككككككككككككككو 
 

 وهنككككككككككككا التخككككككككككككاذل فككككككككككككي الشككككككككككككدا   
 

 التشككككككككككككككككاؤم و التككككككككككككككككواني  ككككككككككككككككد و 
 

 الككككككككككككككككككنفس يقتككككككككككككككككككل عزمهككككككككككككككككككا و
 

 تاللللللللللللل

 

 

 

 (1)باألمككككككككككككككككانيطككككككككككككككككول التعلككككككككككككككككل   

 

االحتياط من مخالب الذئب ن إبراهيم لشوقي، بضرورة الحذر ورسالة موجزة م األبيات السابقة         

الفرصة للهجوم على الضحية  م فيهالذي سيغتن خفي أالعيبه عن الحضور إلى الوقتالبريطاني الذي ُي

حملت في مضمونها  حمل رسالة خاصة إلى شوقي يتحقيق مبتغاه الذي يطمح إليه، فالنص الشعرو

ة ينبغي من الجميع رسائل عامة إلى كل من يهمه أمر القضية، فالرسالة الخاصة عندما تتحول إلى عام

من ورائها إلى البحث الدقيق عن النفس  نالرد عليها، وهدف طوقااإلجابة ويتفنن في أن يستوعبها و

ر الشعراء ال يستجيب لهذا الطلب و لكن أميالمتمثلة باألرض. األبية الغيورة على ملكيتها الخاصة 

"فيدرك طوقان أن المسؤولية تقع أول ما تقع على أهل البالد، فإن لم يهتموا هم بمواجهة ما عليهم من 

نوع من العتاب من جانب طوقان ألحمد أيضا ، و يتخلل القصيدة (2)حيف، فلن يقوم بذلك أحد سواهم"

مشاركته أهل فلسطين نكبتهم، وعلى قلة شعره بأحداث فلسطين، مع أنه لم يبخل بسبب عدم شوقي 

 .(3)بقصائده على غيرها مثل نكبة دمشق

هو "موقف  الموتيفوعلى استخدام )الموتيف( في قصائده، ، بأسلوبه الفني المبدع، ويأتي إبراهيم       

ماثاَل  ط معين من الشخصية مما نجدهأو حدث قصصي أو فكرة أو صورة نمطية أو عبارة لغوية أو نم

إلى ومتكررَا في شتى األعمال األدبية والحكايات الشعبية واألساطير، ووظيفته أن يثير حالة قد تؤدي 

ففي القصيدة السابقة يذكر اسم .4التعرف والكشف أو يكون شاهدَا أو رمزَا على وضع معين"

كأن له من اسمه على حقوق غيره من الناس، و يتعدىذلك الرجل الجشع الذي ال يشبع و ،(5))أشعب(

                                                           
 .10طوقان، إبراهيم، الـديوان، ص 1
 .139، ص1999أبو خشان، عبد الكريم: األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان، مجلة الشعراء، صيف  2
 .99، ص 1يع، عّمان، طالطريفي، يوسف عطا: إبراهيم طوقان حياته و شعره، المكتبة األهلية للنشر و التوز ينظر: 3
4 Arom.wikipedia.org 
 .، هو شخصية فكاهية عرف بالطمع وكان له طرائف كثيرة ما زالت تروى في القصص الشعبية أشع  5
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إدراكه وعي إبراهيم وما يبرر هذا الموتيف، هو وممتدة في أكثر من اتجاه. شعبة ونصيب، فأطماعه مت

عداء الجبهة الداخلية من زعامة إنما يشمل االنتداب واالحتالل، وأفقط، وبأن العدو ليس طرفًا واحدًا 

االنتداب هما وجهان لعملة واحدة شبههما الشاعر بأشعب تالل وفة مأجورة، فاالحسماسرة و صحاو

 (1) الشره الذي ال يشبع والذي ال كرامة له.

كأنه امرؤ بخير، و بإلقاء قنابله الموقوتة المتمثلة بقصائده المتفجرة التي ال يتنبأ فيها يستمر طوقان       

األهل قبل أن تقع الكارثة المتوقعة، يقول يقف على األطالل ليبكي األحباب و، جاء لقيس هذا الزمان

 شاعرنا في قصيدة )فلسطين مهد الشقاء(:

 )مجزوء الكامل(

 (2)ليسككككككككككككل فلسككككككككككككتين الرخككككككككككككي  
 

 غيككككككككككككر مهككككككككككككد للشككككككككككككقا  ّيككككككككككككة  
  

 

 ُعر ككككككككككل لكككككككككككم خلككككككككككد الز ككككككككككا
 

 تمكككككككككيس فكككككككككي حلكككككككككل البهكككككككككا    ِج  

 

 هيهكككككككككككككككككات ذلككككككككككككككككك  إن فكككككككككككككككككي 
 

   الثكككككككككككرى فقكككككككككككد الثكككككككككككرا   يكككككككككككب 
 

 فيككككككككككك  الرحيكككككككككككل عكككككككككككن الربكككككككككككو  
 

 إلككككككككككككك  وا   الفنكككككككككككككا  ِع غكككككككككككككدًا  
 

 فكككككككككككككككككاليوم أمكككككككككككككككككر   اسكككككككككككككككككيا  
 

 (3)بككككككككككككككالعرا  ُ ب ن ُ س كككككككككككككك غككككككككككككككداو 
 

أصبح الشعب تم الرحيل عن الوطن، والنبوءة التي تنبأ بها شاعرنا و لألسف الشديد تحققت تلكو     

كأن الطرق ُفتحت الضياع في شتى بالد العالم، وفي شتى السبل و يقصد طرق التيه والفلسطيني يتخبط 

ُتعد األبيات تعده بالالعودة إلى الجنة المفقودة. وُتشغله عن طريقه الذي خرج منه، وفي وجهه لكي 

ابلة، "فغالبا ما تتم السخرية، تمثل ذلك بالمقهيم، ومن أشكال السخرية و المفارقة عند إبرا السابقة شكاًل

)الصورة( كما هي بتناقضاتها ثم يأتي )بالمثال( فترى  المقابلة أن يعطيوتتم المفارقة بأسلوب المقابلة. و

من خالل هذا الترادف أو التناقض )الطباق( ما ما في الوضع من إثارة للعقل والعاطفة معًا، وبمقابلته

 :اآلتي الجدولفيما يأتي توضيح لذلك من ، و(4)تتجلى المفارقة أو تتحقق السخرية"

 الكلمكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككة
 

  كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدها
 

 يكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ب
 

 فقككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككد
 

 

 الثكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرى
 

 الثكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا 
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 الربكككككككككككككككككككوعا تمثكككككككككككككككككككل االسكككككككككككككككككككتقرار فكككككككككككككككككككي الكككككككككككككككككككب   
 

 اله رة من الب  وا   الفنا ا عدم االستقرار و

 التنبيكككككككككككككك اليككككككككككككككوما يحمككككككككككككككل فككككككككككككككي  عبتكككككككككككككك  الحكككككككككككككك ر و  
 

 غككككككككداا إذا مككككككككا تحقكككككككك  فكككككككك  نفكككككككك  حين كككككككك  للنككككككككدم  
 

 أمكككككر ا فكككككو  أر كككككي و وطنكككككي حيككككك  ملكيكككككة األر  تخصكككككني    

 

 كي   حرمكاني مكن أر  نب ا أتشر  في شكت  بك   العكالم و   ُأ

 فملكيككككككة األر  ال تخصككككككني  و هنككككككا  بككككككديل عنككككككي    
 

  اسككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككيا
 

 العككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككرا 
 

 

سن الكاظمي معاٍن توحي في قصيدة )رثاء أبي المكارم( التي وجهها طوقان للشاعر عبد المح       

 ضيق الحال الذي بلغ األفق، يقول الشاعر:بالحسرة و

 )البحر البسيط(

      تين بعكككككد البككككك   مكككككن  عكككككة   هكككككل فكككككي فلسككككك  
 

 أم للزمكككككككككككان ابتسكككككككككككام بعكككككككككككد تقتيككككككككككك         
 

  كككككككم حقككككككك  العكككككككزم و ا ع كككككككال مكككككككن أمكككككككلٍ     
 

 (1)و خكككككككككاب قصكككككككككد ب مهكككككككككال و تقليككككككككك        
 

في األبيات قلة الحيلة، وء في بالده بعدما حل فيها البؤس والرخايتمنى الشاعر أن يسود الصفاء و        

إضافة إلى كلمات مترادفة جاءت  السابقة يزودنا بكلمات متضادة دالة على الطباق في نصه الشعري،

 .في صلب المعنى

في ضياع  الصهيونية  كان لهما دوٌر فاعٌلاني ونستنتج مما سبق أن حكومة االنتداب البريط           

لعل لشاعر منهما في أكثر من قصيدة، وتبين ذلك من خالل تحذير اأرض فلسطين وتشريد أهلها، و

تعاونهم مع تداب من جلب اليهود إلى فلسطين وإقامتهم بها واالن األعمال التي كانت تقوم بها حكومة

الحركة الصهيونية في شتى المجاالت، كان له األثر األكبر في نمو الشعور التشاؤمي الالإرادي في 

 هذا المبحث جاء في اتجاهين اثنين؛العقول الواعية فيما ستؤول إليه قضية بالدهم، فتنبؤ الشاعر في 

ما تحقق بالفعل من خالل  هذاو لمتغطرس صاحب السلطة الذي سيسيطر على البالداتجاه القوي ا

عن بالده وقد تحقق ذلك فعاًل  يف المتهاون صاحب الحق الذي سُيهّجراتجاه الضعللبالد، و اغتصابهم

كأن لسان الحال يقول أن ما ُأخذ بالقوة ال ُيسترد إال ، وم1939بتهجير الفلسطينيين من أرضهم عام 

 لقوة.با
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 قلة الوعي الشعبيثانيا : 

عبق تمحو لغتها، فاللغة هي الحياة والتراث و نه إذا أردت أن تقضي على أمة فيجب أنيقولون إ       

ة الفالح الفلسطيني لغب كيان مستقل بين شعوب العالم، ولوال اللغة لما أصبح للشعالطاهر، واألرض 

الهالك بثت سمومها نحو أرضه التي ضمته كأم حنون، ولكن عواصف الغدر و ترانيم حب متدفقة كانت

دت الحركة حيث "رك وليدها عبر مخططاتها الفكرية قبل العسكرية،التي ما لبثت أن فرقت بين األم و

الوطنية في فلسطين وران عليها الوجوم وسادها صمت أهل الكهف، وارتفعت أسهم السماسرة والدجالين 

 شعار الشجاعة عاليًا رافعًاشعبه و أبناء . يقول شاعرنا ناصحًا(1)ين دعاة الوطنية الزائفة"رجحت موازو

 عاما حين أنشدها على الجمهور في نابلس 32كان عمره التي ألقاها حين و أمل( في قصيدته )تفاؤل و

 :م1939عام  كان ذلكو

 )مجزوء الكامل(

 لككككككككككككيس ين كككككككككككك    فكككككككككككككد  موعكككككككككككك  
 

 البككككككككككككككككككا  وال العويكككككككككككككككككل فعككككككككككككككككك   
 

 و انهككككككككككككككم و ال تشككككككككككككككُ  الزمككككككككككككككا  
 

 فمكككككككككككككككككا شككككككككككككككككككا إال الكسكككككككككككككككككولن  
 

 و اسكككككككككككككككككل  بهمتككككككككككككككككك  السبيككككككككككككككككك   
 

 السككككككككككككككككبيل وال تقككككككككككككككككل  يككككككككككككككككد  ل   
 

 مكككككككككككككا  كككككككككككككّل ذو أمكككككككككككككل سككككككككككككككع    
 

 حكمتككككككككككككككككككك  الكككككككككككككككككككدليليومكككككككككككككككككككا  و 
 

 امكككككككككككككككككككرؤ  ككككككككككككككككككك   وال خكككككككككككككككككككاب  
 

 (2)مقصكككككككككككككككككد  نبيكككككككككككككككككل يومكككككككككككككككككا  و 
 

الروح من جديد  دّبتتجسد من خالل عنوان القصيدة والنص الشعري معاني التفاؤل واألمل و         

تخفق عاليا  التيفي قلوب أتعبها الوهم، فعلى الرغم من الواقع التشاؤمي، ظل شاعرنا يرفع راية األمل 

ه اإلذاعي ليوجه شعبه من قد استغل إبراهيم منبرليراها أبناء شعبه ويتبعوا خطاه ونهجه التفاؤلي، و

أعوانه، "فقد ُعّين إبراهيم مراقبا المستعمر وانت كالسكاكين في قلب ليبدع في قصائده التي كخالله و

لكنه رغم تعنت سلطة االنتداب البريطاني حّول برامج ، و1926لعربي بإذاعة فلسطين سنة للقسم ا

ظل تخطيط الشرير لسلب أرض فلسطين، والمقاومة ضد الذاعة إلى جذوة متقدة من الكفاح والنضال واإل

جراحية إلى أخرى يبدع قصائده النارية المفعمة بروح النضال  رغم أمراضه التي كانت تنقله من عملية

فبالرغم من رؤيته السوداوية للمستقبل الُمظلم، لم يكن . (3)و القوة للحفاظ على أرض فلسطين عربية"

إبراهيم متشائمًا بل امتاز بالصالبة وبث األمل في النفوس، من أجل الوقوف في وجه العدوان الزاحف، 
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الوضوح في التفكير وال مجال للشكوى وال مزيد من العمل وقادمة تتطلب من الشعب الألن الخطوة ال

 .(1)البكاء.

ة لما يحمله االستجابرجو من أبناء شعبه امتثال أمره وفقد كان إبراهيم أشبه بالمحّرض الذي ي      

العربي إلى الكفاح دعا الشباب المواطن، فقد يلة فيها مصلحة الوطن ومقاصد نبو شعره من رسالة توعية

والمقاومة من أجل تحرير الوطن العربي، وبخاصة فلسطين، وضرورة التصدي للصهيونية والهجرة 

عن أعمق مشاعر الفلسطينيين أينما  الذعًا قد "أكسبه شعره الناري الرصين، المعبر تعبيرًاو (2)اليهودية.

أثناء في بته الشعرية قد بدأت تتألق كانوا شهرة عظيمة في العشرينيات و الثالثينيات. و كانت موه

يشارك في الحياة األدبية ، حيث كان يلتقي بشعراء آخرين، ودراسته في الجامعة األمريكية في بيروت

بقوة  مسلحًة من دوره كشاعر، يحمل نفسًا تمامًا النشطة في الجامعة. وعندما عاد إلى فلسطين، عاد واثقًا

 .(3)تبصيره بمعوقاته"أن عليها مسؤولية إيقاظ الشعب و الشعور

و معاصريه كان تشاؤميا، "لكنه برغم الغيوم الداكنة  مما تقدم أن الواقع الذي عاشه إبراهيم يتضح       

 ، فإنَّالعواصف التي كانت تحيط به من كل جانبشد على امتداد سماء هذا الوطن، والتي كانت تحت

ربما ألن مفهوم . (4)بنات أفكاره"من قصائده و لم تنسلخ أو حتى تتجزأ على كثيرل األمنبضة التفاؤل و

الوطن لدى الشاعر تعدى فكرة االنتماء إلى المكان واإلنسان من أجل خلق مفهوم يفرض عليه التصالح 

 (5)مع الواقع، وبالتالي يدرك بحسه الصادق وفطنته الجريئة أن الخلل يكمن في الصف الوطني.

 أو النهي األمل في األبيات السابقة استخدام صيغة فعل األمرمعاني الدالة على سمتي التفاؤل ومن ال     

ن لنا حماسة الشاعر تبّياسلك، ال تقل... فمن خالل هذه األفعال تفي األفعال: كفكف، انهض، ال تشُك، 

دبية التي على الالفتة األبيات بأسلوب هجومي عفوي يحمل معاني اإليجابية بين ثناياه، أيضا شملت األ

الالفتة عند أثناء الحديث، وفي المثقفين وأصبحوا يتداولونها في حياتهم اليومية لفتت انتباه العامة و

 :عدة أشكال إبراهيم تأتي على

 األول: قد يكون قصيدة بكاملها.

 الثاني: قد يكون أجزاء من قصيدة.
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 .الثالث: قد يكون بيتًا

 (1)نصف بيت )شطرا(الرابع: قد يكون 

 و الالفتة األدبية في هذا السياق كانت بيتا شعريا تمثل في البيت األول من القصيدة:

 )مجزوء الكامل(

 لككككككككككككيس ين كككككككككككك    فكككككككككككككد  موعكككككككككككك  
 

 2فعكككككككككككككككك  البكككككككككككككككككا  وال العويككككككككككككككككل  
 

 

األوامر إلقاء يستمر إبراهيم في إلقاء توجيهاته ألبناء جلدته في القصيدة ذاتها، و يخرج من دائرة       

 بيان دورهم الحقيقي:إلى دائرة اللوم والصراحة و

 )مجزوء الكامل(

  كككككككككككككم قلكككككككككككككل  أمكككككككككككككرا  الكككككككككككككب 
 

 و أنككككككككككككككككل مككككككككككككككككن أمرا ككككككككككككككككهاِ    
 

 و الشككككككككككككككككككك م علتهكككككككككككككككككككا فهكككككككككككككككككككل
 

 فّتشككككككككككككككككككل عككككككككككككككككككن أعرا ككككككككككككككككككها  
 

 تهكككككككككك  يككككككككككا مككككككككككن حملككككككككككل الفكككككككككك  
 

 مهكككككككككككككككككككا علككككككككككككككككككك  أنقا كككككككككككككككككككها  ِ  
 

 أقعكككككككككككككككد فمكككككككككككككككا أنكككككككككككككككل الككككككككككككككك    
 

 يسكككككككككككككككككككع  إلككككككككككككككككككك  إنها كككككككككككككككككككها  
 

 و ان كككككككككككككككككككر بعينيككككككككككككككككككك  الككككككككككككككككككك  ا 
 

 (3)تعكككككككككككككككّ  فكككككككككككككككي أحوا كككككككككككككككها   ب   
 

إضافة إلى االنتداب  صرة البالد،اعاش إبراهيم في فترة كثرت فيها األمراض الطاعنة في خ        

ل شرعية لليهود، ظهر مرض آخر متفٍش كالسرطان في كالهجرة الال، ومطامع الصهيونيةالبريطاني، و

ففي  وعيه بما يدور حوله من أالعيب، عدمي الصف الوطني والخلل ف هوزاوية من أرض الوطن، و

األمة تعاني من انكسار سياسي وثقافي أمام قوة الُمحتل، وهذا  كانت،  1931-1930الفترة الواقعة بين 

ما أدى بدوره إلى انكسار رؤية إبراهيم، حيث تعرضت األرض العربية لالحتالل الكامل من محيطها 
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و في األبيات السابقة يحاول طوقان أن  يطل أرض اليمن السعيد.إال أن هذا االحتالل لم  .(1)إلى خليجها 

 .(2)بل يقومون بإحباط المستعدين للعمل" ،"يقّرع من يشكون دون فعل

قل عبارة "أمراض البالد"، لَم لم يفي األبيات السابقة استخدام الشاعر  قارئما يلفت انتباه ال         

على معنى المرض؟! لقد كان  نأدواء( مثال، فكالهما تدالشاعرنا ذو الحس التنبؤي كلمتي )أسقام و

إبراهيم يمتلك بصيرة متفتحة حتى في انتقاء الكلمات التي تنتمي إلى عائلة المعاني المتقاربة، فقد وّظف 

، أما الداء أدواء فهو اسم جامع لكل مرض (3)ألن المرض يشمل اإلنسان و البعير أيضا ؛كلمة أمراض

جمعها أسقام فتدل أيضا على الّسقام و السُّقام و السَِّقم وأما ، و(4)اهر أو باطنعيب في الرجال ظو

ب األمة بأن األمراض أراد أن يوصل رسالة إلى شبا ، و كأن الشاعر(5)المرض المتعلق باألشخاص

ما شهدناه من ، ومثال هي أمراض خارج النطاق اإلنساني، كاالنتداب و الهجرة اليهودية التي تلم بنا

التي ال تمت للقيم  على وحشية السياسة الممنهجةواضح مجازر بعد ضياع فلسطين ما هو إال دليل 

أن يتلمسوا الشفاء منه قبل عبه أن يعوا المرض الذي أصابهم والبشرية بشيء، فإبراهيم يريد من أبناء ش

 فوات األوان.

العمل على تنفيذها غي على الشعب االلتزام بها ووانين ينبكأنها قسّنها إبراهيم وبعد األوامر التي          

ألنه إذا ما  ؛عالجهاء ليوضح طبيعة المرض الذي يأمل في )كفكف، انهض، اسلك، ال تشُك، ال تقل(، ج

سوف نفارقه من بشر أو  ال ندم حينها على ماسينتهي أمر البالد إلى الضياع و تفشى من القوة الكبرى

كي يتحقق بها، ألن القول  ضرورة االلتزاميبرر طوقان سر هذه األوامر و تية، في األبيات اآلحجر

ال ترضى أن تخون، حيث يخاطب في هذه  ينبغي اقترانه بالفعل الحازم الذي ُيعلي راية الوطن بأيٍد نبيلة

 الزعيم الذي يقول و ال يفعل: دةالقصي

 )مجزوء الكامل(

 وطككككككككككككككككككن يبككككككككككككككككككاع و يشككككككككككككككككككترى 
 

 الكككككككككككوطن ؟!و تصكككككككككككي :  فليحكككككككككككي    
 

 لككككككككككككككو  نكككككككككككككككل تب كككككككككككككككي خيكككككككككككككككر  
 

 لبككككككككككككك لل مكككككككككككككن  مككككككككككككك  الكككككككككككككثمن    
 

 و لقمكككككككككككككككككل  تمكككككككككككككككككمد  رحككككككككككككككككك   
 

 (6)لكككككككككو  نكككككككككل مكككككككككن أهكككككككككل الفتكككككككككن  
 

                                                           
 .393، 391ينظر:طه، المتوكل: الساخر و الجسد، ص  1
 .96الطريفي، يوسف عطا: إبراهيم طوقان، حياته و شعره، ص  2
 .321، دار صادر، بيروت، ص 1ج  ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة مرض، 3
 .19، ص 1ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة دوأ، ج  4
 .399، ص 13ينظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة سقم، ج  5
 .31طوقان، إبراهيم: الديوان، ص  6
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البالد أن ويبرز األسباب الحقيقية التي ينبغي على ابن  ،هنا يصرح إبراهيم عن سر تلك األوامر         

 بين أيدي الطامعين، فبعد أن يوضح إبراهيم سبب الغفلة يأتي بالحلول الالزمة لعبًةيعيها، فالوطن أصبح 

واستعادته،  ما ُسرق منه السعي إلصالحلمقاومة وعلى ا هو الحثُّاإلنسان، وللحد من ضياع األرض و

فهو في الوقت الذي يقسو عليها، "التفات متدبر )لألنا( الجمعية و مواجهة صريحة معها،  ففي ذلك

تح لها ال يتبرأ منها أو يفارقها مفارقة اليائس من إصالحها، بل يفوالتقريع، ب ظهرها بسياط اللوم ويلهو

 .(1)ذلك من خالل اإلشارة للنموذج الصحيح"مجال النكوص عن غّيها، ومراجعة النفس و

م أو الواههو إيقاظ السابق نوع من أنواع المفارقات ويبرز في البيت األول من النص الشعري          

من سلوك إنسان ما  أنه الموقف الذي يتولدتعريف هذا النوع من المفارقة بمكن المفارقة الدرامية، "وي

بخاصة عندما يكون هذا السلوك مخالفا حقيقته، جاهل تماما لكل مالبسات الموقف وهو سلوكا معينا و

ر األول و الثاني، فالشطر طبين الش ًاأيضا نلمح في البيت ذاته تناقض ،(2)كل المخالفة للمالبسات تماما"

ابن البالد ماٍض في سبات  هناك في حين أنلوطن الذي أضحى لعبة ُترمى هنا واألول يتحدث عن ا

الالم في )فليحَي( هي "الم األمر وهذا ما جاء به الشطر الثاني، و ،إذا ما أفاق نادى باسم الوطنعميق و

 .(3)فاألكثر تسكينها" الفاءكسورة، إال إذا وقعت بعد الواو وم

استخدام الشاعر ألداة الشرط غير الجازمة )لو( في سياق  تمعنا في األبيات السابقة فسنالحظ لو        

 .الهوانالذل وعدم الركون إلى حياة شعارها و ،حثه شباب البالد على مقاومة العدوو ،حديثه عن الوطن

ضد المحتل الذي التحريض غل في إلقاء النصائح وشغله الشا بعدما قضى تنفرج سريرة الشاعر       

الذين تجاوزوا "تبرز جهود مجموعة من الوطنيين و ،يفتح فاهه على مصراعيه ألكل األخضر و اليابس

 :(4)"م1939اجتمعوا في القدس في )مؤتمر عربي عام( عام مصالحهم الفردية و

 )مجزوء الكامل(

 اي ثككككككككككككككككككككككككككككككككككككم اي مككككككككككككككككككككككككككككككككككككا  
 

 الوفاقكككككككككككككككاالتمكككككككككككككككامن و أحلككككككككككككككك   
 

 بور كككككككككككككككككككل مككككككككككككككككككك تمرا ت ل ككككككككككككككككككك   
 

 ال نككككككككككككككككزاع و ال شككككككككككككككككقاقا ل ككككككككككككككككد   
 

  ككككككككككككككم مككككككككككككككن فكككككككككككككك ا  را  فيكككككككككككككك  
 

 و لكككككككم يككككككككن مكككككككن قبكككككككل راقكككككككا      كككككككِ   
 

                                                           
 .120أبو خشان، عبد الكريم: األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان، ص  1
 .151في القص العربي المعاصر، مجلة فصول، ص قاسم، سيزا: المفارقة  2
 .195، ص 1999بيروت، -، المكتبة العصرية، صيدا26الغالييني، مصطفى: جامع الدروس العربية، ط  3
 .120أبو خشان، عبد الكريم: األنا و اآلخر عند إبراهيم طوقان، ص  4
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 اليككككككككككككككككككوم يشككككككككككككككككككرب مككككككككككككككككككوطني 
 

 (1) ككككككككككك   الهنكككككككككككا  لككككككككككككم  هاقكككككككككككا    
 

انفراج ادرة التي خلت من مظاهر الحبور وُيعد هذا المقطع الشعري من المقاطع الشعرية الن        

لي الذي ساد األفق من القالب التفاؤ يظهر من خالل النص السابق مزيٌج، و2عند طوقان األسارير

 يدل على تفاؤل ذلك و ،السداد لرجال المؤتمر، فقد استخدم طوقان كلمات الترادف اإليجابيةبالتوفيق و

الوطن  وف على مصلحةالخوطني الذي بدأ يتولد عنه الوعي والحس الالشاعر بهذه الخطوة من الوفاق و

غالبا ما نرى إبراهيم يستخدم  الشقاقا(. أيضا-الوفاقا(، )ال نزاع-من هذه الكلمات )التضامنو المواطن، و

في ديوان  و تأثيرًا ظهورًاو التناص في شعره من القرآن الكريم، "فالمصدر الديني هو األكثر حضورًا

السنة  أهمها القرآن الكريم وو ر الدينيةبين إبراهيم و المصاد إبراهيم و قصائده، تلك العالقة العضوية

 البيت األخيرالشطر الثاني من  . ونلحظ التناص القرآني في(3)القديم و الجديد" النبوية الشريفة  والعهدان

}وَكَأْسًا   تضمن تناصا قرآنيا من سورة النبأ، يقول اهلل تعالى: )كأس الهناء لكم دهاقا(  حيث 

 (4).[43دِهَاقًا{]النبأ:

حينما يكون الِوفاق حاصاًل بين األوساط الشعبية، بعيدًا عن المزايدات  يستبشر خيرًاشاعرنا  كان        

الحزبية، وقد كان له دور واضح في إثارة النخوة في نفوس الزعماء من خالل مقطوعاته الشعرية التي 

 .(5) كان ينشرها في الجرائد

الُمحرض الغيور إليه، فقد كان المخطط والناصح و يقفز بنا الشاعر إلى الهدف الذي لطالما دعا          

قيدها الوردية المتفتحة باألمل جلبت األماني عناقد تحقق الحلم و ذا على ثرى بالده الطاهر، وها هو

 الغد المنشود:و

 )مجزوء الكامل(

 الشكككككككككككككباب و قكككككككككككككل سككككككككككككك  حكككككككككككككيِّ
 

 إنكككككككككككككككككم أمككككككككككككككككل ال ككككككككككككككككد  مككككككككككككككككًا  
 

 صككككككككككككككككككّحل عككككككككككككككككككزا مكم علكككككككككككككككككك 
 

  فككككككككككككككككككك  األثكككككككككككككككككككيم المعتكككككككككككككككككككد     
 

 و اي مكككككككككككككككككككككّد لككككككككككككككككككككككم يكككككككككككككككككككككدا  
 

 تعلكككككككككككككككو علككككككككككككككك  أقكككككككككككككككوى يكككككككككككككككد  
 

                                                           
 .39طوقان، إبراهيم: الديوان، ، ص  1
 .29،القدس، ص1992يم طوقان في ذكراه الثانية و األربعين، قراءة في شعره الوطني،مجلة الفجر األدبي، آب/أيلول إسماعيل، عبد اهلل: إبراه 2
 .199طه، المتوكل: الساخر و الجسد، ص  3
 23النبأ: 4
 .95الطريفي، يوسف عطا: إبراهيم طوقان حياته و شعره، ص ينظر: 5
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 طنككككككككككككككككككي أ ل لكككككككككككككككككك  الشككككككككككككككككككبا و
 

   نكككككككككككككككككك  الزهككككككككككككككككككر النككككككككككككككككككد   ب   
 

 ال بككككككككككككككككد مككككككككككككككككن ثمككككككككككككككككر لكككككككككككككككك    
 

 (1)يومككككككككككككككككككا و إن لككككككككككككككككككم يعقككككككككككككككككككد  
 

 األخالق من أجل مقارعةباب ويشجعهم على التسلح بالعلم ويرفع الشاعر من شأن الش فيما تقدم         

كانت صرخات إبراهيم مدوية في شحذ الهمم، وتفتح الوعي من قد ، ف(2)المستعمرين والتصدي لهم.

القومي لليهود من النيل  تمهيدًا لتهويدها وتحقيق الوطن خالل التنبيه لما ُيراد بفلسطين من ُذل واضطهاد

 .(3)إلى الفرات 

نداءه إلى )رجال البالد( في قصيدته التي يوجه و من جديد على تلته الخاصة يقف إبراهيم         

السنين،  تموت بمرور األعوام وُيحرض من جديد، فهو صاحب الفكرة الحية التي ال، وأسماها باسمهم

على أديم "نبهت تلك األفكار نفرا واعيا من العاملين في الحقل الوطني و أضرمت نار الثورات  فقد

ب العود، فهّب إلى إثارة قومه لعر المرهف الحس، الّصهو الشا)فلسطين( وأثارت مشاعر إبراهيم و

تعمرون لهبا يؤجج الوعي إذالل بشعر وطني عارم، رأى فيه المسبيههم إلى ما ُيراد بهم من جور وتنو

لسطينية، و ضيقوا ُيفسد عليهم خططهم، فجّنبوا إبراهيم إدارة القسم العربي في دار اإلذاعة الفالقومي و

، فآب إلى )فلسطين( عّز دواؤهه على الهجرة إلى العراق، وهناك عاوده داؤه، وعليه الخناق، وحملو

 :ابن البالدو ناصحا معاتبا  . يقول إبراهيم(4)ليلقى فيها ربه، و يقضي نحبه"

 )البحر الخفيف(

 لكككككككككككككككب   (5)رحكككككككككككككككم اي مخلصكككككككككككككككا 
 

 سكككككككككككاومو  الكككككككككككدنيا بهكككككككككككا ف باهكككككككككككا   
 

 لكككككككككككو أتكككككككككككو   بكككككككككككالتبر و ن ثراهكككككككككككا
 

 أفككككككككككككد  ثراهككككككككككككا ألبككككككككككككا  و قككككككككككككال   
 

 أنفكككككككككككككروا أيهكككككككككككككا النيكككككككككككككام فهككككككككككككك ا 
 

 يكككككككككككوم ال ينفككككككككككك  العيكككككككككككون  راهكككككككككككا  
 

 ُ شكككككككككككككككككككككفل مكككككككككككككككككككككنكم المقكككككككككككككككككككككا
 

 امتككككككدت إليهككككككا المثقفككككككات قناهككككككاِتككككككل و 
 

 نب ككككككككوني عككككككككن القككككككككو  متكككككككك   ككككككككا    
 

 هيهككككككات مككككككن عككككككّز تاهككككككا   رحيمككككككا  ن   
 

 ال يلكككككككككككين القكككككككككككو  حتككككككككككك  ُي قكككككككككككي
 

 مثلكككككككككك  عككككككككككزًة و بتشككككككككككًا و  اهككككككككككا    
 

 ال سككككككككككمل أمككككككككككة   هتهككككككككككا ختككككككككككوب  
 

 (6)أرهقتهككككككككككككككا وال يثككككككككككككككور فتاهككككككككككككككا  
 

                                                           
 .39طوقان، إبراهيم: الديوان، ص  1
 .91ريفي، يوسف عطا: إبراهيم طوقان حياته و شعره، ص الط ينظر:2
 .11ينظر:الملثم، البدوي: الوطن في شعر إبراهيم طوقان، ص 3
 .19، 11الملثم، البدوي: الوطن في شعر إبراهين طوقان، ص  4
 إشارة إلى الشيخ عبد القادر المظفر. 5
 .56طوقان، إبراهيم: الديوان، ص  6
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 من المعاني و المفاهيم القيمة:ه األبيات حملت في باطنها كثيرًا نصيحة إبراهيم طوقان في هذ      

 تذكره من خالل مواقف الرجال المخلصين الذين ضحوا ألجل بالدهم.العبرة من الماضي و 

 ق في هذا السياال العين، وصحوة الواعية قبل فوات األوان، وهي صحوة القلب الحث على ال

 هي إن دلت على شيء فهي تدل على الغفلة المؤقتة.استخدم الشاعر كلمة )النيام( و

 إغراءاته.و مخططاتهالتحذير من العدو، وعدم التسليم ألالعيبه و 

 كأن مم السامية نحو المجد والحرية، وألالثورة، فالمقاومة هي طريق االحث على المقاومة و

 أن )ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة(.ل بلسان حاله يقو

في  بعبارة أوضح أن ما قالهما عرض باإلنجليز واليهود ومما سبق، نلحظ أن طوقان قلَّ            

نجليز المحتلين زه على الثورة يعد أضعاف ما قاله مهاجما اإليحفتالتقريع بشعبه بهدف إصالحه و

 .(1)حمل السالحوإلى الثورة اليهود المهاجرين فكانت دعوته الدائمة و

البريطانية نائبًا عامًا يهوديًا في فلسطين، قد أمعن في الكيد واالضطهاد  عينت الحكومةفبعد أن         

و بعد هذا الحدث العظيم، خرج إبراهيم . (2)للعرب، ترجل له أحد الشبان و أطلق عليه النار و جرحه

 توعيته السابقة ألبناء شعبه لم تذهب ُسدى:ر قصيدة من أروع قصائد الفداء، وكأن تحريضه وليفج

 )مجزوء الخفيف( 

 ال تسكككككككككككككككككككل عكككككككككككككككككككن سككككككككككككككككككك مت  
 

 روحكككككككككككككككككككك  فككككككككككككككككككككو  راحتكككككككككككككككككككك   
 

 بّدلتكككككككككككككككككككككككككككككككككككك  همومكككككككككككككككككككككككككككككككككككك 
 

  فنكككككككككككككككككككككا مكككككككككككككككككككككن وسكككككككككككككككككككككا ت    
 

 يرقككككككككككككككككككك  السكككككككككككككككككككاعة التكككككككككككككككككككي   
 

 بعككككككككككككككككككككدها هككككككككككككككككككككول سككككككككككككككككككككاعت  
 

 شكككككككككككككككاغل  فككككككككككككككككر مكككككككككككككككن يكككككككككككككككرا 
 

 بكككككككككككككككككككككككككككككككك طرا  هامتكككككككككككككككككككككككككككككككك ُ   
 

 خكككككككككككككككككككككاف  بكككككككككككككككككككككين  نبيككككككككككككككككككككك   
 

 يتل كككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ب ايتكككككككككككككككككككككككككككككككككككك   
 

 مكككككككككككككككككن رأى فحمكككككككككككككككككة الكككككككككككككككككد    
 

 ُأ ككككككككككككككككككرمل مككككككككككككككككككن شككككككككككككككككككرارت   
 

 حّملتككككككككككككككككككككككككككككككككككككك   هكككككككككككككككككككككككككككككككككككككنم
 

 (3)طرفكككككككككككككككككككا مكككككككككككككككككككن رسكككككككككككككككككككالت   
 

 إلى أن قال:

                                                           
،القدس، 1992اهلل: إبراهيم طوقان في ذكراه الثانية واألربعين، قراءة في شعره الوطني، مجلة الفجر األدبي، آب/أيلول إسماعيل، عبد ينظر:  1

 .30ص
 .65المصدر السابق، ص  2
 .65طوقان، إبراهيم: الديوان، ص  3
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 )مجزوء الخفيف(

 صككككككككككككككككككككككامل لككككككككككككككككككككككو تكلمككككككككككككككككككككككا 
 

 لفككككككككككككككككككككك  النكككككككككككككككككككككار و الكككككككككككككككككككككدما   
 

 قككككككككككككككل لمككككككككككككككن عككككككككككككككاب صككككككككككككككمت   
 

 ُخلككككككككككككككككككككك  الحكككككككككككككككككككككزم أبكمكككككككككككككككككككككا  
 

 و أخككككككككككككككو الحككككككككككككككزم لككككككككككككككم تككككككككككككككزل 
 

 يككككككككككككككككككككككد  تسككككككككككككككككككككككب  الفمككككككككككككككككككككككا   
 

 ال تلومككككككككككككككككككككككككككككككو  قككككككككككككككككككككككككككككككد رأى  
 

 مككككككككككككككككككككنهج الحكككككككككككككككككككك  م لمككككككككككككككككككككا 
 

 و بكككككككككككككككككككككككككككككككككككك  ا أحبهككككككككككككككككككككككككككككككككككككا
 

 ر نهككككككككككككككككككككككا قككككككككككككككككككككككد تهككككككككككككككككككككككدما   
 

 و خصككككككككككككككككككككككككككككككوما بب ككككككككككككككككككككككككككككككيهم 
 

 (1) كككككككككككككككككككككّ ل األر  و السكككككككككككككككككككككما 
 

كان من الممكن أن يكون الفدائي أي بطل يفدي وطنه، إال أن الشاعر انشغل برسم مالمح           

 .(2)عزيمةوهموم واعر ورؤيا إنما هو مشمرة، أن البطل ليس آلة بطولة، و شخصية له. مؤكدا في كل

كان النائب العام البريطاني الذي أقحم  قهرهم، فقدهذه القصيدة نتيجة إذالل العرب وتأتي مناسبة و

العرب بقوانينه التعسفية ُيدعى )بنتويش( قد أصيب برصاص أحد الفدائيين األبطال و قيل هو عبد الغني 

قد وصف و .(3) فشّرا البطل و لصنعه الُممحمد من عائلة السباعنة، فقصيدة الفدائي جاءت كتحية لهذ

 . (4)طوقان هذا الفدائي البطل بقنديل الخالص والمنقذ لعذابات الشعب الفلسطيني و جراحاته 

 تبرز الالفتة األدبية في قصيدة )الفدائي( في ثالثة أبيات شعرية و هي:

 )مجزوء الخفيف(

 ال تسككككككككككككككل عككككككككككككككن سكككككككككككككك مت 
 

 روحكككككككككككككك  فككككككككككككككو  راحتككككككككككككككك    
 

 صكككككككككككككككككامل لكككككككككككككككككو تكلمكككككككككككككككككا
 

 لفكككككككككككككككك  النككككككككككككككككار و الككككككككككككككككدما 
 

 و أخككككككككككو الحككككككككككزم لككككككككككم تككككككككككزل 
 

 5يككككككككككككككككد  تسككككككككككككككككب  الفمككككككككككككككككا  
 

الذي أخذه طوقان من  و في الشطر الثاني من البيت األول ننعم النظر في التناص األدبي       

قصيدة )الشهيد( لعبد  وق راحته(، و هذا التناص زاد)روحه ف الشاعر عبد الرحيم محمود في

 استهلها الشاعر بقوله:حين ، شهرة و إقباالالرحيم محمود 

 

                                                           
 .66المصدر السابق، ص  1
 .331، ص 95، ع 3005سلوب حياة؟ ، مجلة الكرمل، خريف ينظر: دحبور، أحمد: إبراهيم طوقان في مئوية ميالده: هل الشعر أ 2
 .103، 101ينظر:الطريفي، يوسف عطا: إبراهيم طوقان حياته و شعره، ص  3
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 )البحر المتقارب(

 سككككككك حمل روحكككككككي علككككككك  راحتكككككككي
 

 (1)و ُألقكككي بهكككا فكككي مهكككاو  الكككر ى   
 

"و يندرج في نفوذ إبراهيم ذاته في اآلخر، أو في مصطلح )المواردة( النقدي القديم ما           

ثالثة من معاصريه:  و بينُيستشف من تالٍق أو تعالق نصي مترّجح في الوضوح و الخفاء بينه 

ر الفلسطيني عبد الرحيم محمود، والسوري عمر أبو ريشة رفيقه في النضال الشاعصديقه و

المصري إبراهيم ناجي. فأما عبد الرحيم محمود، فالشطر األول من مطلع قصيدته السائرة و

التي شارك فيها،  م(1929-1926)الشهيد(، التي نظمها إّبان الثورة الفلسطينية الكبرى )

نشرها بدءا في مجلة )األمالي( البيروتية، ليس سوى صدى عاٍل للشطر الثاني من مطلع و

قد يكون هنا مكمن المواردة، أن وم. 1920ة إلبراهيم الذي نظمها عام قصيدة )الفدائي( المعروف

م حيث ُيقال: الشطرين كليهما من صميم االستعمال اللغوي الشعبي الدارج في جنوبّي بالد الشا

 :(2))حامل روحه على إيده( أي )يده(. ناهيك بالخيط الخفي بين قول عبد الرحيم"

 )البحر المتقارب(

 إذا قلكككككككل أصككككككك   لكككككككي العكككككككال مون   
 

 3 ّوى مقكككككككككككالي بكككككككككككين الكككككككككككورى  و 
 

 و قول إبراهيم:

 صكككككككككككككككككككامل  لكككككككككككككككككككو تكلمكككككككككككككككككككا  
 

 (4)لفكككككككككككككككك  النككككككككككككككككار و الككككككككككككككككدما   
 

مة الشعب، و عاالوعي في عقول الشباب وربي و بث على وحدة الصف الع حرص شاعرنا      

يزي، تنبه إبراهيم طوقان إلى مبادئ سامية في طريق التخلص من االحتالل اإلنجلانطالقا من هذا فقد 

 و حماية البالد من الطامعين و منها:

 منع الهجرة األجنبية إلى البالد، ألن المهاجر يدخل ضيفا او زائرا ثم يّدعي ملك البالد. .1

 و الشكوى ال يرّدان مسلوبا. الكالم .3

 خالق الكريمة.سيادة األ .2

 الدعوة إلى الوحدة الوطنية. .3

 الدعوة إلى التمسك بتعاليم القرآن. .5

 .(5)الشهادة في سبيل اهلل غاية المجاهد، و فيها دعوة إلى الجهاد .6

                                                           
 .33، ص 1992الرحيم: الديوان ، جمع و تحقيق عز الدين المناصرة، دار الكرمل، عمان، عبد  محمود، 1
 .69، 69، ص 3001، دار المناهل، بيروت، 1بّكار، يوسف: إبراهيم طوقان دراسة جديدة و مختارات، ط 2
 .33المصدر السابق، ص 3
 .66، صطوقان، إبراهيم: الديوان 4
 .31، 36سطين في العصر الحديث، ص ينظر:شراب، محمد حسن: شعراء فل 5
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إصغاء الشعب و أمله في تلبية مطالبنستنتج عزم الشاعر إبراهيم طوقان و في نهاية هذا القسم        

 نجد غياب الوعي الشعبي عند غالبيةلكن الحذر، وة إلى أخذ الحيطة والداعي الشباب لنصائحه وتنبيهاته

 ها كاآلتي:ذلك يعود إلى أكثر من عامل أوردالمواطنين، و

  التي على األرض: الطبقة األرستقراطية التمييز بين طبقات الشعب الفلسطيني التي كانت تعيش

قد خاطب الشاعر بعض أفراد هذه ، والطبقة الكادحةالمتوسطة، و الطبقةا الشاعر، وينتمي إليه

لم يلَق استجابة واضحة بسبب انشغالهم بمصالحهم الشخصية طبقات ممن يهمهم الشأن الوطني، وال

 على حساب الوطن.

 عامة الشعب عدم استجابة ة، وفي اإلذاعوجه قصائده وآراءه في الجرائد وكان ي كما نعلم أن الشاعر

عدم قراءة إلى تفشي األمية و كافة مما أدىلفئات العمرية يدل على عدم التعليم الشامل للتوجيهاته 

 لالستماع لإلذاعة. عدم اقتناء البعض ألجهزة المذياعوجرائد، ال

 ئد طوقان ورسائله االستماع لإلذاعة اقتصرت على فئة معينة أدركت مضمون قصاقراءة الجرائد و

، بين أطراف الشعب هلم تساعد في نشركنها حصرت هذا الوعي على نفسها ولخاللها، و للشعب من

 ما أدى إلى قلة الوعي الوطني بالقضية.

 السلطة، حيث تفشى التقليد األعمى من طرف عامة الشعب من خالل بيع األراضي و حب المال و

 الحصول على األموال.

 تظل الصورة العائلة الواحدة، ولكي ال نبتعد كثيرًا ولم بين أفراد تفشي الظلديني وغياب الوعي ا

حية، فعائلة طوقان نفسها كانت تعاني من سلطة األب الظالم، فتوزعت طبقات الشعب الفلسطيني 

على أفراد عائلة طوقان، من األب األرستقراطي إلى إبراهيم الذي انسلخ من سيطرة هذه الطبقة إلى 

أبيها لتنادي بالقومية العربية قسوة دوى التي رفضت طبقتها وطبقة وسطى أقل منها درجة، وإلى ف

فالضياع في الوسط  التيار الشيوعي.مي الذي انضم إلى طبقة البسطاء وحب اآلخر، إلى أخيهم رحو

 أشمل على األرض.لعائلي الخاص أدى إلى ضياع أعم وا
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 الزعامات في الوطنثالثا : 

 فقد كان يملك حسًا ،الوطنييدور حوله على الصعيد المحلي وظّل شاعرنا متيقظًا لما          

دولة أطراف النزاع المختلفة من يهود وبما يحصل على الساحة الوطنية بين  مدركًاو واعيًا

، قررت 1922تشرين األول  31ففي يوم الجمعة  االنتداب ودور الزعماء في الوطن،

الزعامات التقليدية  القيام بمظاهرة سلمية احتجاجًا على السياسة الظالمة، وفي مدينة يافا، خرج 

، رئيس اللجنة التنفيذية (1) كاظم باشا الحسيني المصلون بهذه المظاهرة وعلى رأسها موسى

أهمهم الشيخ عبد القادر اعتقال البعض منهم، كان من دى إلى إطالق النار عليهم ومما أالعربية، 

 .(2)"آثر السجن عليه رفض تقديم كفالة ُحسن سلوك والذي الُمظفر 

)إلى  في قصيدة فأنشأ يقول ذي وصل إليه الزعماء،راقب إبراهيم هذا الوضع المزري ال         

 :األحرار(

 )البحر البسيط(

 أحرارنككككا! قككككد  شككككفتم عككككن )بتككككولتكم(    
 

 غتا  هككككككككا يككككككككوم توقيكككككككك  الكفككككككككاالت     
 

 أنكككككككككككتم ر كككككككككككال ختابكككككككككككات منمقكككككككككككة
 

  مكككككككا علمنكككككككا  وأبتكككككككال )احت ا كككككككات(  
 

 و قكككككد شكككككبعتم مهكككككورا فكككككي )م كككككاهرة(
 

 )مشككككككككروعة! ( و سكككككككككرتم بالهتافككككككككات 
 

 و لككككككو أصككككككي  ب ككككككر  بعمكككككككم ختكككككك ً 
 

 لكككككككككككككرتعتم بالحفكككككككككككككاوات  فيهكككككككككككككا  إذًا 
 

 بككككككل حكمككككككة اي  انككككككل فككككككي سكككككك متكم 
 

 للشكككككككككككها اتألنككككككككككككم غيكككككككككككر أهكككككككككككل   
 

 أ ككحل فلسككتين مكككن غككي  تصككي  بككككم:    
 

 خّلكككككوا التريككككك  فلسكككككتم مكككككن ر كككككاالتي    
 

 الكككككك   أغلكككككك   رامتكككككك  (3)ذا  السكككككك ين
 

 (4)فكككككككككداؤ   كككككككككل طككككككككك ب الزعامكككككككككات  
 

فاألبيات السابقة تبرز صورة أولئك الزعماء الذين يّدعون الوطنية وخدمة مصالح الشعب،       

مما دفع إبراهيم إلى نقدهم وفضح أسرارهم على العلن، ومهاجمتهم من خالل شعره الذي حمل 

وكان  ،الشيخ المظفر الذي رفض التوقيعطابع التهكم والسخرية، حيث قارن بينهم وبين 

 حتى قال فيه قصيدة أسماها باسمه )الشيخ المظفر(، قال فيها:، (5)قضيته المخلص لوطنه و

                                                           
 م.1939نيسان  9والد الشهيد عبد القادر الحسيني بطل )معركة القسطل( و قد استشهد يوم الخميس الموافق  1
 .13، 11الملثم، البدوي: إبراهيم طوقان في وطنياته و وجدانياته، ص  ينظر:2
 اإلشارة إلى الشيخ عبد القادر المظفر. 3
 .12، ص  إبراهيم: الديوانطوقان،  4
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 )البحر الكامل(

 إنككككككك   أن كككككككر لمكككككككا فعكككككككل )الم فكككككككر(    
 

 نفككككككك  القمكككككككية غا بكككككككا لكككككككم يحمكككككككر!   
 

 و الكرامكككككككة عنكككككككد عر كككككككوا الكفالكككككككة 
 

 عبثككككا   و هككككل عككككر   يقككككا  ب ككككوهر     
 

 و رأى التحّيككككككككر فككككككككي التخّيككككككككر ُسككككككككبةً 
 

 أشكككككككككهر(ففكككككككككدى  رامتككككككككك  )بسكككككككككتة    
 

   سككككككككُم إن )الم فككككككككر( مككككككككن حديككككككككدٍ  
 

 (1) سكككككومهم مكككككن سككككككر!  فيمكككككا أرى  و 
 

 

تلقى  هيم إلى كتابة هذه القصيدة، إذو مما يجدر ذكره في هذا السياق الحافز الذي دعا إبرا     

قائال: "و الحالة في البالد اليوم  فة الدفاع خاطبه فيهارسالة من إبراهيم الشنطي صاحب صحي

شاد شعر األلم بين هذه الضحكات مضحكة مخزية فاعذرني حين أطلب إليك أن تقيلني من إن

عزيمة فتيانه... ابعث المخازي. إن البلد الصابر المكافح ينتظر من شاعره قريضا يشحذ و

الجندية والرجولة، أرسله فقد ية الصوت... أرسل نشيد البعث وابعثها مقتحمة رنانة داوالقيثارة و

طال على الشباب إرسال األغاني الرخيصة...! و راح إبراهيم الشاعر يهمهم إلى أن طلع على 

 .(2)القراء بسبعة أبيات عنيفة نّدد فيها بالزعماء الذين وقعوا )الكفاالت("

القصيدة بكلمة  هذه بدا أسلوب السخرية واضحا في القصيدة السابقة، حيث بدأ شاعرنا           

مات من ردة فعل الشاعر من أفعال زعا هذا السياق يستدعي القارئ إلى التعجب)أحرارنا(، و

قه ما ألحلمضمون البارز لكلمة )األحرار( والوطن غير البطولية، فالتناقض الداللي واضح بين ا

 :مها، وأهطوقان من صفات لهؤالء الزعماء، وهي صفات متناقضة ال يتحلى بها األحرار

 .رجال خطابات منّمقة 

 .أبطال احتجاجات 

 .ُحب الظهور وترديد الهتافات 

تصيح بهم بأن يفسحوا حة، فها هي فلسطين األبية تصرخ وو تبرز الصورة الفنية واض     

 أهال لها. اتتبرأ منهم أمام المأل ألنهم ليسوفي قلبه سنابل الحب والوفاء، والطريق لمن 

يتضح و إلى الزعماء،وجهها  )أنتم..!(، قصيدة عنوانها:هجومه فيأتينا بر طوقان في يستم       

رعا فما هم إال كأن شاعرنا قد ضاق بهم ذالنبرة االستنكارية في الخطاب، ومن خالل العنوان 

 الوطنية:عالة على الوطن و
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 )البحر الخفيف(

 أنكككككككككككككتم )المخلصكككككككككككككون( للوطنيكككككككككككككة   
 

 أنكككككككككتم الحكككككككككاملون عككككككككك   القمكككككككككية   
 

 العكككككككاملون مكككككككن غيكككككككر قكككككككول!! نكككككككتم أ
 

 بككككككككككار  اي فككككككككككي الزنككككككككككو  القويككككككككككة  
 

 )وبيككككككككككان( مككككككككككنكم يعككككككككككا ل  يشككككككككككا   
 

 بمعكككككككككككككككككدات  حفككككككككككككككككك  الحربيكككككككككككككككككة 
 

 )وا تمككككككككككاع( مككككككككككنكم يككككككككككر  علينككككككككككا  
 

 غككككككككابر الم ككككككككد مككككككككن فتككككككككو  أمّيككككككككة   
 

 و خكككككك   الككككككب   صككككككار علكككككك  البككككككا    
 

  كككككككككككككا ت أعيكككككككككككككا   الور يكككككككككككككة  ِب و 
 

 مكككككككا  حكككككككدنا )أفمكككككككالكم( غيكككككككر أّنكككككككا   
 

 أمنّيكككككككككة لكككككككككم تكككككككككزل فكككككككككي نفوسكككككككككنا   
 

 فكككككككككي يكككككككككدينا بقيكككككككككة مكككككككككن بككككككككك        
 

 (1)ال تتيكككككككر البقيكككككككة فاسكككككككتريحوا  كككككككي 
 

يهاجمون بعضهم بعضا  تجريس الزعماء السياسيين الذينفي  وظيفة إبراهيم الشاعر تكمن      

 ى مؤامرات المستعمر البريطاني،عل َاردُيذكر سوى االحتجاجات اإلنشائية وال يقدمون شيئا 

للرد عليهم عن طريق الخطاب المباشر في قصائده التي حملت معاني هذا قد شجع طوقان و

يا  -وطني أنت لي -أنتم -أيتها الحكومة -أيها األقوياء -يا قوم -اشتروا األرض -النداء: يا موطني

ك أهمية تجربة إبراهيم طوقان الشعرية قياسا على إن الدارس الحصيف يدر"و (2)سراة البالد.

فإذا انحصرت أكثر التجارب وأنضجها في غناء الذات الفردية والجماعية ارب، غيرها من التج

لك عن المعاينة الدقيقة للواقع وكشف بعث تالد مجدها، فإن شاعرية طوقان لم تنشغل بذو

هو في حالة مواجهة مع اآلخر، مدركا يتخوف من كشف عورة معسكره حتى و لممالبساته، و

المترتب على السكوت على فعله هذا يهون كثيرا عن ذلك ببصيرته النافذة أن الخطر المترتب 

مصانعة كبار شعبه، الذين شغلتهم مصالحهم الفردية، عن تدّبر األزمة األبعد على الخطأ، و

ومحمد العدناني، وإسكندر الخوري  فهذا أبو سلمى عبد الكريم الكرمي،األخطر عاقبة، وأثرا، 

لب وقفوا شعرهم في األغ إذآخرون ين العبوشي والبيتجالي، ومطلق عبد الخالق وبرهان الد

تمجيد الذات الوطنية، بينما يكاد إبراهيم طوقان يقف متفردا األعم على التعريض بالخصوم، و

مفندا لدعاوي التجارب، حاثا بني قومه تارة، ومعنفا وساخرا منهم تارة أخرى، و بين هذه

لى أن إبراهيم طوقان كان ينظر في سلوك ومما يدل ع .(3)راّدًا لها في كل األحوال"الخصم و

زعماء البالد، هو هجاؤه وسخريته منهم في نصوصه، ألن والءهم ليس لبالدهم، بل لمصالحهم 
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الشخصية، إضافة إلى فقر الوعي السياسي لديهم، فكان ُجل اهتمامهم هو الحصول على مجلس 

 (1)بلدي ال أكثر، في حين كانت البالد تطير من بين يدي أهلها. 

جعل الشعر يقول إحسان عباس في مقاٍل له بأن )الشعبية( في قصائد إبراهيم هي التي ت         

ع كان يتأتى له من جميب كان يحرص عليه إبراهيم بشدة، وهي مطلقريبا من الجماهير، "و

شائعة، واختيار الموضوع المالئم، استعمال التعبيرات الالطرق الممكنة مثل: البساطة، و

للشعب سواء في لحظات  النكتة، أن يجعل جانبا كبيرا من شعره غذاًءواستغالل اللمح، و

النضال. على أن القول بأن الشعر عبارات نثرية الراحة، والمتعة، أو في لحظات الثورة، و

 موزونة ال يفسر أيضا طبيعة الشعر تفسيرا شموليا، فقول إبراهيم:

 أنككككككككككتم العككككككككككاملون مككككككككككن غيككككككككككر قككككككككككول  
 

 (2)اي فكككككككككي الزنكككككككككو  القويكككككككككة بكككككككككار     
 

على سخرية عميقة في مخاطبة الزعماء الفلسطينيين، بل إن الشطر  هذا البيت الشعري قائم

الثاني من البيت كان يتردد على كل لسان في نطاق الحديث اليومي قبل أن ينقله إبراهيم إلى 

 .(3)الشعر"

"معاكسة النتائج لتي احتوت عليها قصيدة )أنتم( المفارقات اكال السخرية ولعل من أشو       

 تخلص إلى النتائج،أتي أوال بالمقدمات لتاج إلى منطق معين، ذلك ألنها تفالسخرية تح للمقدمات،

في  النتائج. و هذا ما استعمله الشاعرن ال تتطابق المقدمات مع أ -هذا مما يثير السخرية -عادة و

 .(4)بعض قصائده"

م التنافس على كراسي هجومه ضد الزعماء الذين جعلوا ُجل اهتمامهفي  يستمر الشاعر       

ببصيرته المتوقدة لتنبيه  هم في غفلة عن أوضاع البالد الُمزرية، فقد خرج طوقان والبلديات، و

لرسم معالم الطريق التي ستودي بهم نحو الهالك إذا ما استمروا في ُسباتهم والسعي قومه و

 اء مصالحهم الوهمية:ور

 )مجزوء الكامل(

 هزلككككككككككككككككككككل قمككككككككككككككككككككيتكم فكككككككككككككككككككك  
 

 لحككككككككككككككككككككككككككككككككم هنككككككككككككككككككككككككككككككككا  وال  م 
 

 تعككككككككككككككر  حتكككككككككككككك  الع ككككككككككككككام فقككككككككككككككد 
 

 قهكككككككككككككككككا الككككككككككككككككك  اب و ُأتخمكككككككككككككككككوا ر  
 

 بليككككككككككككككككككككل قمككككككككككككككككككككيتكم فصككككككككككككككككككككا 
 

 هككككككككككككككككككككككككككككككككيك  يتهككككككككككككككككككككككككككككككككدم ر ت   
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  كككككككككككككككككككمرت إلككككككككككككككككككك  )بلديكككككككككككككككككككة(
 

 (1)فيهكككككككككككككككككككا العكككككككككككككككككككدا تككككككككككككككككككككتحكم   
 

 أو كككككككككككككككككككككككككككككاعها م هولكككككككككككككككككككككككككككككة 
 

 و مصككككككككككككككككككككككككككككككيرها ال ُيعلككككككككككككككككككككككككككككككم 
 

 يككككككككككككككا قككككككككككككككوم لككككككككككككككيس عككككككككككككككدو م   
 

 يلكككككككككككككككككككككين ويكككككككككككككككككككككرحمممكككككككككككككككككككككن  
 

 يككككككككككككككا قكككككككككككككككوم لكككككككككككككككيس أمكككككككككككككككامكم 
 

 (2)إال ال ككككككككككككككككككككككككككك   فحّزمكككككككككككككككككككككككككككوا 
 

هؤالء  صورة سلبية كما نرى، إذ حمََّل طوقانحملت "صورة الزعامة في أشعار طوقان        

اختصاره إلى بلدية يتقاتلون من أجل الظفر بمنصب زعماء المسؤولية عن ضياع الوطن وال

اشتداد الخصام بين األحزاب في الوقت الذي أعلن فيه مما زاد األمر تعقيدًا و. (3)رئيسها"

المستعمر عن انتخابات البلديات في المدن الفلسطينية، حيث سعى إلشعال نار االنقسام بين 

األساسية، فقام  األنظار عن القضية صرفاب بهدف إلهاء الشعب الفلسطيني وأعضاء األحز

إلى إحدى  ان بحكم انتمائه الموضوعي الطبقي"إبراهيم طوقو .(4)يتوعدإبراهيم ُينذر وُيحذر و

ة التي تفرز الحضور في مدينة نابلس، استطاع أن يكّون صلة وثيقة بالبيئالعائالت ذات النفوذ و

رجهم. و لكن مخانه كان يعرف الكثير من مساوئهم ومداخلهم وهذا يعني أالقادة و الزعماء، و

ه، أو لم ينح نحوهم في التجارة سب رزقلم يعتمد على عائلته في ككان عصاميا و الشاعر

جده في هجومه على طبقة الوجاهة، أي أنه رفض طبقته. هذا االنسالخ الطبقي نالزعامة وو

مدينة القدس لم يلتحق بأي السماسرة في كثير من قصائده. و بالرغم من وجوده في الزعماء و

المجلسيين )الحسينية( بل  لم يعرف عنه أنه كان من المعارضين )النشاشيبية( أو منحزب، و

 :(5)"قالها صراحة

 )مجزوء الخفيف(

 إن قلبكككككككككككككككككككككككككككككككككي لكككككككككككككككككككككككككككككككككب     
 

  (6)ال لحكككككككككككككككككككككككككككزب أو  عكككككككككككككككككككككككككككيم  

 

 
 

ن لم يكن لهم نصيب من الكراسي، ن آل طوقاأن إبراهيم قد هجا الحكام أل همبعضقد يظن        

لكن نجد أن إبراهيم كان منسلخًا عن طبقته بكونه الشخص الالمنتمي الذي يبتعد عن الجماعة و
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لكي يتسنى له رؤية جماعته بوضوح، ليذكرها بعيوبها ومساوئها، فإبراهيم يلجأ إلى الهروب 

 .(1) الصالح للجماعةطقي الذي يحمل في مضمونه الخير والمن

هل بعيدًا عن المجامالت ألن حبه لبالده فلسطين قد فاق حب األ كان إبراهيم طوقان          

أنه ماٍض إبداء وجهة نظره السياسية، و نفإبراهيم "ال يتوانى ع الزعامات المهلهلة،واألحزاب و

أنه باٍق على عهده في خدمة وطنه دون ن يعترضون عليه، ومَّرغم معلى العلى سياسته 

 .2االنتساب لحزب أو لرأي زعيم"

 

 أقسام ( إلىرينيه ويلك) هشعر إبراهيم، فقد قسمباإلشارة إلى ضرورة الصورة الشعرية في  و

 هي: عدة

 ي بالعيني الملموس دون أن توضحه.هي التي توحالصورة الخفية: و 

  الصورة الجذرية: هي صورة التعبير األدنى الذي يبدو غير شعري، إما ألنه مألوف

 الصعيد التقني أو العلمي. ىعلجدا أو مستعمل جدا أو ألنه معروف 

 هي التي تفتح فيها كل عبارة فسحة عريضة للمخيلة، كما أن كل الصورة المتوسعة: و

التأمل ل تعديال قويا العبارة األخرى، وهي مجاز العواطف القوية وعبارة تعد

 (3)األصيل.

 و فيما تقدم تظهر الصورة الخفية في شعر إبراهيم طوقان حين قال:

 الكامل()مجزوء 

 هزلكككككككككككككككل قمكككككككككككككككيتكم فككككككككككككككك 
 

 (4)لحككككككككككككككككم هنككككككككككككككككا  وال  مُ     
 

القضية السياسية شخصا هزيال جدا هنا، فأوحى بالعيني الملموس دون توضيح  إذ عّد

 .منه

للتنافس بين الزعامات، راح شاعرنا يشكو هم البالد في  ألن القدس هي المركز الرئيسو   

 األسف:من ورائهم بنبرة يكسوها الحزن و ما آلت إليهو (5)قصيدته )القدس(

 األحككككككككزاب  ككككككككان لنككككككككا ار الزعامككككككككة و
 

 قمككككككككككية فيكككككككككك    ككككككككككيعنا أمانيهككككككككككا    
 

 قكككككككد  ا تكككككك  ناشككككككك ة  هككككككل تكككككك  رين و  
 

 غنيكككككككككككككة  ونهكككككككككككككا األروا  تفكككككككككككككديها 
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 تككككككو  لككككككو و ككككككدت يومككككككا أخككككككا ثقككككككة     
 

 لكككككككككدي  يوسككككككككككعها بككككككككككرا و يحميهككككككككككا  
 

 وال أفككككككا ت سككككككوى األحقككككككا  ُتمككككككرمها  
 

 ) عامكككككككات ( و ُتككككككك  يها فكككككككو  الكككككككب     
 

 قمكككككككككككية نبككككككككككك وها بعكككككككككككدما قتلكككككككككككل  
 

 (1)و مكككا  كككر لكككو فتحكككوا قبكككرا يواريهكككا      
 

 

هم تحويلالنخوة في نفوس هؤالء الزعماء و فإبراهيم لم يكن قاسيا في شعره إال إلثارة         

، لذلك خاطب القدس مقر الزعامة ة التي يجب الدفاع عنهاالرئيسإلى القضية األساسية و

، ألن "الزعامة هي التي (2)األحزاب السياسية بألم يدل على صدق وطنيته ونقاء سريرتهو

الناشئة جاءت  نَّدة )القدس( التي يقول فيها أيضا إأضاعت القضية، هكذا يقول طوقان في قصي

لكنها ما وجدت سوى زعامات بأرواحها، آملة أن تجد ذا ثقة، وتدافع عن القضية وتحييها 

 .(3)، فوق البالد، و تذكيها، غير مبالية بإلقاء كرام الناس حطبا لها"تضرم األحقاد

و التي يطلق عليها اسم )جماعة السار(  حينما كتب قصيدة )اإليمان الوطني( لعّل الشاعر       

فقد كان معجبًا بالخلق الذي حمله  كان متأثرا بحب اآلخرين من غير العرب ألوطانهم، أيضا،

 ، حينها أنشأ يقول:(4) المواطن األلماني وإيمانه بوطنه و اعتباره )ألمانيا فوق الجميع(

 )البحر الخفيف(

 ليكككل لكككي مكككن  ماعكككة )السكككار( قومكككا  
 

 يتفكككككككككككانون فكككككككككككي خككككككككككك   الكككككككككككب    
 

 

 أو   يمكككككككككانهم رسكككككككككوخا و عمقكككككككككا  
 

 ثابككككككككل األصككككككككل فككككككككي قككككككككرار الفكككككككك ا  
 

 

 ا يمككككككان يمككككككمن لكككككك و مثككككككل هكككككك ا 
 

 

 عكككككككزا  و مثكككككككل هككككككك ا التفكككككككا  طكككككككاِن  
 

 ال   يمكككككان مكككككن تكككككرى فكككككي فلستيككككك  
 

 قصكككككككككير المكككككككككدى   ليكككككككككل الزنكككككككككا   ن   
 

 يتككككككككككككككداع  إذا تسككككككككككككككّل  وعككككككككككككككد   
 

 أو وعيكككككككككد عليككككككككك  عنكككككككككد العكككككككككوا      
 

 خيككك  منككك  المسكككاعي   أو قتكككوب    ت
 

 و ابتسككككككككام     تكككككككك وب فيكككككككك  المبككككككككا   
 

 ن لككككم أ ككككد مككككن ومككككيمٍ   ال تلمنككككي إ
 

 (5)لر كككككككاٍ  مكككككككا بكككككككين هككككككك ا السكككككككوا      
 

من األمل في لقارئ العربي الذي يرجو انبعاث خيط إن المخاطب في هذه القصيدة هو ا        

ألننا ال نملك ذلك اإليمان  ،ن نجد ذلك الوميض كما يقول الشاعرمسيرة الشعوب، ولكن هيهات أ
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أن السواد منتشر في كل األرجاء القوي بانتمائنا إلى أرض الوطن التي احتضنتنا، فطوقان يرى 

هنا تبرز الصورة التشاؤمية الداعية إلى اليأس من األوضاع غير المطمئنة. أشير هنا إلى و

رجال البالد ال أن يدرك شاعرنا  دعوته إلى اإليمان، ربما كانكلمة وميض و استخدام الشاعر

ت هذا الوميض يخلف لنا المو كأن غيابويملكون البصيرة لرؤية األمور فأنى لهم اإليمان إذن! 

راحوا خاصة على العامة، وعداء، الذين يغّلبون مصالحهم الو العار "بسبب تناحر األخوة األ

و في هذه القصيدة "استنهاض للهمم وسط السواد الالفح ، (1)ن مع العدو المتغطرس"يتواطؤو

 .(2)لألمة"

بأن السياسة لعبة ال تليق بهم  جديدينصح و يذكر زعماء قومه من لالفذ  يعود الشاعر        

مه، فيلقي هنا تغلب على الشاعر صفة اليأس من إقناع رجاالت قواألفضل أن يتركوها، ومن و

 الطاعة:السمع ولعلهم يستجيبون لها بشيء من  بين أيديهم هذه األبيات الشعرية

 منكككككككك  احككككككككت ل ال اصككككككككبين و نحككككككككن نبحكككككككك  فككككككككي السياسككككككككة 
 

  ككككككككالرقي  مكككككككك  النخاسككككككككة شكككككككك ن المككككككككمير مكككككككك  السياسككككككككة  
 

 مكككككككككّرت علينكككككككككا سكككككككككل عشكككككككككرة  ُ كككككككككّن م لبكككككككككة التعاسكككككككككة      
 

 فككككككك ل  متكككككككك  يكككككككا ابككككككككن الكككككككب   و أنككككككككل ت خككككككك  بالحماسككككككككة     
 

 و إلكككككككككك  متكككككككككك  ) عمككككككككككا ( قومكككككككككك  يخلبونكككككككككك  بالكياسككككككككككة  
 

    و لككككككككككككم أحتنكككككككككككا خا نكككككككككككا مكككككككككككنهم بهكككككككككككاالت القداسكككككككككككة   
 

 (3)و لكككككككككم أ ككككككككاع حقوقنككككككككا الر ككككككككل المو ككككككككل بالحراسككككككككة !   
 

فالسياسة في نظر شاعرنا تكمن في مواجهة هؤالء الزعماء الذين تمادوا ببيع حقوق الشعب      

والوطن في سبيل الحصول على مناصبهم البالية، فقصيدة )فلسطين مهد الشقاء( السابقة جاءت 

. (4) كرسالة من الشاعر إلى هؤالء الزعماء، ليعوا أن الوطن أكبر من خالفاتهم ومناصبهم

ام لم تستجب تلك الرسالة من زعماء بالده، أخذ إبراهيم ُيشّهر بهم وبمواقفهم، ففي عوحين 

طوقان في  لذلك نلحظ ، (5)اتهم الصحافة بتضليل الشعب م شّن حملة قاسية عليهم و1923

"على الصورة السلبية للزعامة الفلسطينية في زمنه، حين يقارن بينهم و بين يركز النص السابق 
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صبة داللين ال يتقون فيه اهلل، عالميين كانت صورتهم لديه إيجابية، إن زعماء بالده عزعماء 

 .(1)هم ال يعرفون سوى القول حيث يؤخذ به ابن البالد"و

إبراهيم طوقان ال يمكن أن نصفه "بالشاعر السياسي إال بقبولنا  و حين نتحدث عن الشاعر      

التعريف الواسع للسياسة الذي يشمل مختلف االهتمامات في الشأن العام. فما نقل عنه أحد أنه 

كان مشايعا لحزب أو قائد معين. و لو عرض للسياسة مباشرة لكان له فيها ما ال يسر الساسة 

ه، ألول وهلة، ضد السياسة بالمطلق، على أن هذا التعفف عن اللعب التقليديين حتى لو بدا كالم

التصدي لمطامع السياسي، ال يعني أنه لم يكن غاطسا في الشأن العام حتى شحمتي أذنيه. ف

 .(2)االهتمام بالمحيط العربي سياسة"رد على الشاعر الصهيوني سياسة، والالمستعمر سياسة، و

ي ُتفقد اإلنسان السماسرة والمتآمرين قد رفض فكرة العبودية التولعل إبراهيم الذي كشف تخاذل 

اعتبر كلمة )الرقيق( موتيفه الذي يشير من خالله إلى التمايز والعنصرية كرامته واحترامه، و

التصدي فهو انتداب عنصري يجب مجابهته و االنتداب في تعامله مع بني البشر،التي يمارسها 

 :   لسياسته التي ُتحّقر اإلنسان

 3ش ن الممير م  السياسة  الرقي  م  النخاسة
 

تي يجب أن النخاسة و وجود الرقيق تمثل صورة الموتيف الذي يرفضه إبراهيم، هذه السوق الف      

 .(4)الحياةتزول من ساحات األرض و

الشعبي مما يدل على قرب الشاعر من عامة الشعب، استخدامه طرائق متعددة في صياغة النص و      

 )الجملة، التعبير، المصطلح، المفهوم(. و من هذه الطرائق:  منها:

 " أخذ المعنى و إعادة صياغته، و مثال ذلك قول إبراهيم )أضاع حقوقنا الرجل الموكل

 .(5)بالحراسة( و المأخوذ من القول الشعبي السائد )حاميها حراميها("

ممن تبعهم ا الوهمية  التي تودي بالزعماء وحبالهبالسياسة ودد بمن تعلق ين يعود إبراهيم من جديد      

 إلى الهاوية:
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 يكككككككا مكككككككن تعلكككككككل بالسياسكككككككة    منهكككككككا 
 

 لُتفككككككككككككل  و الن ع ِصككككككككككككي ها ال بككككككككككككار 
 

 مكككككا لتفهكككككا؟ مكككككا اللكككككين ذا ؟ و  لهكككككم    
 

 (1)مسكككككككككككتعمرون و  لككككككككككك  اسكككككككككككتعمار 
 

عماء لعله ينتظر جوابا من أحد الزالنداء )يا( وبدأ طوقان حديثه عن السياسة باستخدام أسلوب        

عن السر حين لم يلَق جوابا صافيا، ُيتبع النداء بأسلوب استفهام متسائال حول ما يورده من تساؤالت، و

الذي يجعل رجاالت البالد يتمسكون بعصا السياسة التي سوف تودي بهم نحو واٍد سحيق ال ُيعرف له 

لعامة الشعب بأن السياسة هي لعبة وضح للزعماء وكي ُي يأتي الجواب صريحا من الشاعرو قرار،

األدباء يقاومون هذه السياسات، نتيجة لذلك هّب الشعراء وو آماله.تة هدفها تحقيق غايات المستعمر ومؤق

قلمه سالحًا يفضح فيه مخططات المستعمر ويكشفها اتخذ من لسانه وإبراهيم طوقان الذي  في مقدمتهمو

 . (2)شجاعةالعلن بجرأة وعلى 

يطلب طوقان من زعماء البالد الكف عن األقوال التي ال تسمن وال تغني من جوع، فلو كان 

 القول صادقا ألتبعوه باألفعال التي تثبت صدق انتمائهم و وطنيتهم:

 )البحر الخفيف(

 هككككككل لككككككديكم سياسككككككة غيككككككر هكككككك ا القككككككول    
 

 ُيحيككككككككككككككي فككككككككككككككي النفككككككككككككككو  قواهككككككككككككككا  
 

 صككككككككككككّكل األلسككككككككككككن المسككككككككككككام  حتكككككككككككك 
 

 مككككككككككا  فاهككككككككككا لقيكككككككككل مككككككككككن  كككككككككك ي كم 
 

 عككككككككككككرل النككككككككككككا  والمنككككككككككككابر واألقكككككككككككك 
 

 أفمكككككككككككككككككالكم فهكككككككككككككككككاتوا سكككككككككككككككككواها الم 
 

 بحمكككككككككككد الككككككككككك – لككككككككككككم بكككككككككككارع بليككككككككككك  
 

 ط كككككككككككككككككككك   بحالنككككككككككككككككككككا و  واهككككككككككككككككككككا ي 
 

 غيكككككككككككر أّن المكككككككككككريم يرقككككككككككك  مكككككككككككنكم   
 

 هككككككككككككك   ال رعكككككككككككككة التكككككككككككككي ال يراهكككككككككككككا 
 

  ككككككككان أولكككككككك  بكككككككككم لككككككككو أّن مكككككككك  القككككككككو 
 

 فعكككككككككككككككككككاال محمكككككككككككككككككككو ة ُعقباهكككككككككككككككككككا  ِل 
 

 ّيككككككككككككككد  الفكككككككككككككك   م ث ككككككككككككككُل القككككككككككككككول ال ي  
 

 أ اهيككككككككككككككككككر ال يفككككككككككككككككككو  شكككككككككككككككككك اها  ُل 
 

 و هككككككككككككو  الدوحككككككككككككة العقككككككككككككيم: مكككككككككككك ل
 

 (3)اخمككككككككككككككرار  وال ُيرّ كككككككككككككك   ناهككككككككككككككا  و
 

األقوال التي سئم منها ت بضرورة ترك الشعارات الرنانة ويصرح طوقان في هذه األبيا      

يمضي طوقان في هذا "و الشعب إلى اتخاذ إجراءات وأفعال صارمة ُتحيي الهمم في النفوس

السبيل إلى منتهاه، فالسماسرة يتساوون مع زعماء البالد تجار الوطنية أبطال البيانات 
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كان "من الذين رفدوا الشعر  الشاعرف .(1)والخطابات و االحتجاجات و المظاهرات المشروعة"

ئة الوطن من الفلسطيني بمنهجية الواقع المأساوي و صدق رؤية تسلسل األحداث المتعاقبة، كتهي

الحزبية بالوطنية و جانب المحتل لسياسات النزوح بتشجيع من طغمة قيادية متخاذلة كانت تتستر

كقناع لتمرير مخططاتها وممارساتها، عدا عن ذلك رؤيته السياسية الثاقبة التي لم تنل منها 

 .(2)نغمات االنسياق لبعض المتربعين على سدة الحكم في السلطة العربية آنذاك"

 ُتعد المفارقة المألوفة من المفارقات التي تميزت بها قصائد إبراهيم، و ذلك في قوله:

 مثككككككككككككككل القككككككككككككككول ال ي يككككككككككككككد  الفع كككككككككككككك  
 

 3أ اهيكككككككككككككككككر ال يفكككككككككككككككككو  شككككككككككككككككك اها  ُل 
 

 .(4)الهبوط"السخرية بشيء غاية في االنحطاط والرداءة وه )الشيء( موضع "و هي مفارقة تشّب

إلى  عدم الركونوحثه الزعماء على الوحدة، و من إلقاء النصائح المتواصلة بعد أن تعب الشاعر

ها إلى بين عامة الشعب و ستنبذهم بعيدا عن األرض الثابتة التي يمكثون عليالسياسة التي ستفرق بينهم و

ود، يعود طوقان كالمعلم في صفه وبين ماذا ستخفي لهم في الغد الموعأرض لم يشهدوا كينونتها و

، يقول في ما عليهم سوى تنفيذ ما ُيلقى من أوامرخاطبهم بلسان اآلمر لهم وييذه يوجه زعماء قومه وتالم

 :قصيدة )رثاء الشيخ سعيد الكرمي(

 )البحر الخفيف(

 مككككككككا لكككككككككم بعمكككككككككم يمككككككككز  بعمككككككككا  
 

 أفكككككككككككرغتم مكككككككككككن العكككككككككككدو اللكككككككككككدو ؟  
 

 اذهبككككككوا فككككككي الككككككب   طككككككوال و عر ككككككا
 

 و ان كككككروا مكككككا لخصكككككمكم مكككككن  هكككككو     
 

 المسككككككككوا باليككككككككدين صككككككككرحا منيعككككككككاو 
 

 شككككككككككككا  أر انكككككككككككك  بعككككككككككككزم وطيككككككككككككد    
 

 شكككككككككككا   فكككككككككككو  م كككككككككككد م  و بنكككككككككككا 
 

 مشكككككككككمخرًا علككككككككك  رفكككككككككات ال كككككككككدو     
 

  ككككككككل هكككككككك ا اسككككككككتفا   بككككككككين فو كككككككك 
 

 و شككككككككككككككقا   و ذلككككككككككككككة  و ه ككككككككككككككو  
 

 واشكككككككككت ال بالترهكككككككككات و حككككككككك  الككككككككك  
 

 عكككككككككككن نكككككككككككاف  عمكككككككككككيم م يكككككككككككدذات  
 

 شكككككككككككككككككهد اي أن تلككككككككككككككككك  حيكككككككككككككككككاة  
  و

 (5)ُفّمككككككككككلل فوقهككككككككككا حيككككككككككاة العبيككككككككككد 
 

 

 

                                                           
، 25/26، ع1992ذكراه الثانية و األربعين،قراءة في شعره الوطني، مجلة الفجر األدبي، آب/أيلول إسماعيل، عبد اهلل:إبراهيم طوقان في  1

 .31ص
 .130برزق، مروان محمد: الشاعر إبراهيم طوقان يملك نبوءة التشرد و النكبة، مجلة الموقف العربي، ص  2
 .56، طوقان، إبراهيم: الديوان 3
 .611طه، المتوكل: الساخر و الجسد، ص  4
 .166المصدر السابق، ص  5
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نزاعات أودت بالوطن ذه األحزاب السياسية من خالفات وينظر إلى ما توصلت له ه الشاعرف

ما تسبب في إحباط الفرقة، أخذ بعضهم بإضرامها من جديد، ة، فبداًل من إخماد نار النزاع وإلى الهاوي

 .(1)طوقان، ودفعه إلى كشف ما يجري وتنبيه الشعب وتعرية الخونة 

عوامل التواطؤ مع االنتداب  همأ من كانت التقليديةزعامات النستنتج بأن  ختام هذا القسمفي و            

توجيههم لم لدى طوقان، ألن سعيه لتغييرهم و من أسباب النظرة التشاؤمية سببًا ضياع الوطن، فكانتو

خاصة على اهتمامهم بأمورهم البوصلة قلوبهم المليئة بالشحناء وحب المناصب ويجِد نفعا في تعديل 

اهتمامها و عضًا هذه الطبقة على بعضها بانطواء امة المتعلقة بقضايا األرض، كما أن حساب الع

فئات  إهمالهم لدي أو مركز حزبي ومجلس بعضوية بأمورها الشخصية التي ال تتجاوز الحصول على 

كأنما أصابهم على الساحة، و عدم احتواء القضايا المهمةستهم و، أدى إلى غطركافة المجتمع األخرى

ال بأمور جسدت إ ا لهم االنتداب، فما باتوا يحلمونفلم يبصروا إال السياسة الممنهجة التي وضعه ،العمى

 رض و تهجير ساكنيها.آلت إلى ضياع األ ،الصهيونيةأهدافا لالنتداب و
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 الزعامات العربيةرابعًا: 

احة على السعلى الساحة الفلسطينية خاصة، و لما سيحدث مدركًاو كان إبراهيم طوقان فطنًا          

كأن هذا النداء يتجدد فينا كل تحت راية األمة العربية جمعاء، وينطوي  العربية بشكل عام، فكان النداء

و رشاقة، كان إبراهيم يتغلغل  بذالقة، "ومكانيحيكون لنا المكائد في كل زمان وعام ليذكرنا أن األعداء 

يا لها من مرارة ين ما خفى وراءه من حقائق مرة، ويب، وبقلمه إلى صميم األشياء فيزيح عنها الستر

 :(1)يرسلها في شعره متألما )لمظاهر العبث( التي كان يراها تغلب على ميول األمة"

 )البحر الوافر(

 أمامكككككككككككك  أيهككككككككككككا العربككككككككككككي يككككككككككككوم   
 

 النواصكككككككككيتشكككككككككي  لهولككككككككك  سكككككككككو     
 

 و أنكككككككككل   مكككككككككا عهكككككككككدت  ال تبكككككككككالي   
 

 
 

 ب يكككككككككر م كككككككككاهر العبككككككككك  الرخكككككككككا ِ   
 

 
 

 

 مصكككككككككير  بكككككككككات يلمسككككككككك  األ انكككككككككي   
 

 (2)و سككككككككار حديثكككككككك  بككككككككين األقاصككككككككي   
 

في بقاع األرض قاطبة،  شردًاأصبح الشعب مقد ضاعت كما تنبأ شاعرنا بذلك و فها هي فلسطين       

، فما زالت شمل ذلك البالد العربية المجاورةوحدها، بل الضياع لم تقتصر على أرض فلسطين فمسيرة 

لحرية ومذاق االنتصار األزلي. أصبحنا نتوق ليوم نتنفس فيه عبق ارواية الخضوع والذل مستمرة و

قوي ال ينحني على أفعالهم التي تؤول إلى تأمين مصلحتهم ما داموا أقوياء! فالإبراهيم ال يلوم اإلنكليز "و

لكنه يلوم العرب الذين يخدعون أنفسهم حينما يظنون أن الضعيف يستطيع أن ينال من و إال أمام القوّة!

 .3القوي حقا من طريق المسالمة )السياسة("

غياب الحاضنة  ي إلى عدم رد الكارثة أو منعهاو لعل من األسباب التي أدت بالشعب الفلسطين        

شعب الفلسطيني من ظلم و اضطهاد، وعدم إمداد الثوار العربية التي وقفت موقف المتفرج على ما ألّم بال

ى موقفهما هذا تجاه فلسطين أدى إلى هيمنة قوى االستعمار علنيين بالسالح والخبرة والتدريب، الفلسطي

، ساعد في 1926ة ثور اتخاذ األنظمة العربية موقفًا محايدًا منكثير من أقطار الوطن العربي، و

 .(4) البريطانيإجهاض الثورة مع المستعمر 

                                                           
 .31الطريفي، يوسف عطا: إبراهيم طوقان حياته و شعره، ص  1
 .91طوقان، إبراهيم: الديوان ، ص  2
 .66الملثم، البدوي: الوطن في شعر إبراهيم طوقان، ص  3
 .36الجسد، ص  ينظر:طه، المتوكل: الساخر و 4
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غيرهم ممن تربعوا على منصة عديد من القادة العرب والشعراء واحتضن شعر إبراهيم طوقان ال      

من هؤالء المناضلين العربي، و على مستوى الوطن دور بارزم كان لهو الشاعرالهتمام الخاصة با

 الذي قال فيه: بن علي حسينالالملك 

 )البحر الخفيف(

 إنككككككككككككككككككك رحمكككككككككككككككككككة اي عليككككككككككككككككككك   
 

 غالكككككككككك  اليكككككككككك    و  ككككككككككان األمكككككككككك      
 

 ويككككككككككككك  قكككككككككككككوٍم خككككككككككككك لو  بعكككككككككككككدما 
 

 أخكككككككككككك وا الميثككككككككككككا  أّلككككككككككككا ي خككككككككككككُ ال   
 

 شككككككككككيمة ال ككككككككككدر بمككككككككككن ينصككككككككككرهم   
 

 ذهبكككككككككل يكككككككككا )ابكككككككككن علكككككككككي( مكككككككككث    
 

 آل بيكككككككككل المصكككككككككتف  لكككككككككم تبرحكككككككككوا 
 

 ت ككككككككِر ون المككككككككوت فككككككككي مككككككككّل الُعكككككككك   
 

  كككككككا ت الكككككككك   التكككككككي فكككككككي قبكككككككر ٍ  
 

 (1)ُتشككككككب  الككككككك   التكككككككي فككككككي  كككككككرب     
 

ورًا فاعاًل يتبين لنا في األبيات السابقة، أن إبراهيم لم ينَس المناضلين من بني هاشم، الذين سجلوا د      

الذي غدر به اإلنجليز   (2)بن علي فقد رثى طوقان الحسين في سبيل عزة العرب واستقالل بالدهم.

ية ليّذكر بقضية لرثائن إبراهيم يستغل مقطوعاته اا كا، وغالبا م1935ونفوه إلى قبرص في عام 

 .(3) فلسطين وبأحوال البالد غير المطمئنة

لعل الدور البارز لهذا الزعيم العربي تمثل "على الصعيد العربي، فقد اتخذت مباحثات و          

تركيا عن طريق ا تتمثل في الوقيعة بين الشريف واإلنجليز مع الشريف حسين في مكة طابعا مغاير

بالتلويح لوعود خّلابة إلنشاء ركية الغتياله وأوالده من جهة، والسلطات التتزوير وثائق تثبت تدبير 

ولكي يأخذ  .(4)"خالفة عربية يتزعمها الشريف حسين نفسه إذا ساندهم ضد تركيا من جهة أخرى

االستعمار شكاًل شرعيًا أمام الشعوب، بدأت الدول االستعمارية بتنصيب األنظمة على هذه الشعوب 

 ها التي تمثلت في اآلتي:لتحقيق أهداف

 السيطرة على الثروات.-

 د العرب و غير العرب إلى فلسطينوتهجير اليه-

                                                           
 .116طوقان، إبراهيم: الديوان، ص  1
منه  33نزل )الحسين بن علي( إلى البارجة )دلهي( فأبحرت به إلى قبرص فنزل في ليماسول يوم  1935حزيران  19يوم الخميس الموافق  2

ليوم التالي ُنقل جثمانه إلى القدس و ُدفن اختاره الباري تعالى إلى الرفيق األعلى وفي ا 1921حزيران  2وأمضى في المنفى ست سنوات. وفي 

 بجوار الحرم الشريف.
 .11،15الملثم، البدوي: إبراهيم طوقان في وطنياته و وجدانياته، ص ينظر: 3
 .19طه،المتوكل: الساخر و الجسد، ص 4
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 تجهيل الشعوب العربية-

 ركات التحررمحاصرة ح-

 .(1)تعميق التجزئة العربية.-

مما يدل على ذلك إنشاء قصيدة بحقه في ذكرى وفاته ن علي، وظل شاعرنا وفيا للقائد الحسين ب       

ضرورة دة جاء لشحذ همة األمة العربية وكأن الخطاب في هذه القصيوان )أطلقي ذاك العيارا(، بعنو

 يقول فيها:التصدي للمستعمر البريطاني بكل ما أوتوه من قوة، 

 )مجزوء الرمل(

 احشكككككككككككد  البيكككككككككككد أسكككككككككككو ا  
 

 و امكككككككككك   الشككككككككككام حقككككككككككو ا  
 

 و وعككككككككككككككككككو ا و عهككككككككككككككككككو ا
 

 بنككككككككككككككككككككككو ًا و بنككككككككككككككككككككككو ا و 
 

 أطلقككككككي ذا  العيككككككارا  
 

 

 المنايككككككككككككككككككككككككا تتبككككككككككككككككككككككككارى
 

 مكككككككككككككككككككككانّي الكبكككككككككككككككككككككارا واأل 
 

 طبِّقكككككككككككككي األر  انتصكككككككككككككارا 
 

 و اعتككككككككككككككككزا ًا و افتخككككككككككككككككارا 
 

 أطلقككككككي ذا  العيككككككارا  
 

 

 اغككككككككككككدر  غككككككككككككدر القككككككككككككوّ 
 

 (2)بالحسكككككككككككين بكككككككككككن علكككككككككككي  
 

 لسكككككككككككككِل بالخكككككككككككككّل الكككككككككككككوفي
 

 للحليككككككككككككككككككككككد العربككككككككككككككككككككككي  
 

 فككام   التككارير عككارا  
 

 

 ُأمتككككككككككككي ق ككككككككككككد ِ  اصككككككككككككتبارا
 

 فككككككككككككاطلبي العككككككككككككز ابتككككككككككككدارا 
 

 الم كككككككككد اقتسكككككككككارا و خككككككككك   
 

 هكككككككككا ني الما كككككككككي اّ  كككككككككارا  
 

 (3)؟أطلقي ذا  العيارا 

 
 

 

 

     

  

                                                           
 .19ينظر:طه، المتوكل: الساخر و الجسد، ص  1
 الضمير يعود إلى بريطانيا العظمى. 2
 .63إبراهيم: الديوان، ص طوقان،  3
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ة إبراهيم )أطلقي ذاك و ليس ببعيد أن تكون قصيدة )أمتي( لعمر أبو ريشة كاملة انبجست من قصيد  

 التي بدأها بقوله:العيارا( و

 )بحر الرمل(

 أمتككككككككككي  هككككككككككل لكككككككككك  بككككككككككين األمككككككككككِم
 

 (1)منبككككككككككككككككر  للسككككككككككككككككيد أو للقلككككككككككككككككم  
 

 

ي، لينتقي من األبطال من يمدحه ويفتخر به يطوف بنا شاعرنا إبراهيم في كل بقاع الوطن العرب      

من ا سوى الكراسي على حساب الوطن، وقدوة لغيره من الزعماء السلبيين الذين لم يخدموليكون رمزا و

 :(2)هؤالء األبطال الذين ذكرهم في شعره القائد عبد الكريم الخطابي

 الخفيف()مجزوء 

 فككككككككي ثنايككككككككا الع ككككككككاج   
 

 و التحككككككككككام السككككككككككيول   
 

 بينمككككككككككككككا ال ككككككككككككككّو  اج
 

 و المنايككككككككككككا تتككككككككككككول  
 

 يتهككككككككككككككككا ى نسككككككككككككككككيم
 

 أ  ككككككككك  سككككككككك م  ِ فيككككككككك 
 

 نحكككككككو )عبكككككككد الككككككككريم( 
 

 األميككككككككككككككككر الُهمككككككككككككككككام 
 

 ريفنككككككككككككككككككا غابنككككككككككككككككككا 
 

 نحككككككككن فيكككككككك  األسككككككككو   
 

 ريفنكككككككككككككككككا نحميككككككككككككككككك 
 

  ل نكككككككككككككككككككا يع ككككككككككككككككككك  
 

 بفتكككككككككككككككك  الم ككككككككككككككككرِب 
 

  لنكككككككككككككككككككا يتكككككككككككككككككككرب
 

 النتصكككككككككككككككار األبكككككككككككككككي 
 

 االعكككككككككدأيكككككككككن  كككككككككي   
 

 إن  عككككككككككككككا لل هككككككككككككككا   
 

 أصكككككككككككككككبحوا أعُبكككككككككككككككدا
 

 بالسككككككككككككيول الحككككككككككككدا   
 

 ريفنككككككككككككككككككا غابنككككككككككككككككككا 
 

 نحككككككككن فيكككككككك  األسككككككككو   
 

 (3)ريفنككككككككككككككا نحميكككككككككككككك 
 

أجج أوارها، عام "في الثورة التي أضرم نارها و د عبد الكريم الذي تغنى به الشاعرجاء نشي           

على دولتي البغي فرنسا شّنها غارة شعواء بي األمير عبد الكريم الخطابي، وبطل المغرب العر م1933

                                                           
 .1أبو ريشة، عمر: الديوان، ص  1
( بطل ثورة الريف المغربي ضد االستعمار اإلسباني ثم الفرنسي للمغرب العربي، ينتمي ألسرة متدينة، والده عبد الكريم، درس 1993-1963) 2

في أحد السجون اإلسبانية لمناهضته االستعمار و  في فاس و تخرج كأحد علمائها البارزين و تقلد منصب القضاء في المغرب. سجن األب

، دار الحسام، 3تحريضه على االستقالل عن إسبانيا. انظر: ضاهر، زكي: أشهر القادة السياسيين من يوليوس قيصر إلى جمال عبد الناصر، ط

 .51، ص 1993بيروت، 
 .193طوقان، إبراهيم: الديوان ، ص  3
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في وصف  الرواياتإلى نشر أخبارها، وصّنف بعضهم الكتب وإسبانيا، تسابقت كبريات صحف العالم و

 وقوفه في وجه االستعمار، فنظم إبراهيم )نشيد بطل الريف( مفاخرًابطوالت المناضل العربي وجرأته و

 طوقانفقد كان  .(1)"ظالمين بحفنة من المناضلين المؤمنينأفزع البالبطل الحالحل الذي صفع الظلم و

ريقيا ضد المستعمرين الفرنسيين أف ليطالع الصحف العربية والعالمية ويتتبع أخبار الثورة في دول شما

إلى التحرر واالستقالل ورفض الذل  اإلسبانيين، وكان مستبشرًا بدور الزعيم العربي الذي يقود شعبهو

دفعه إلى كتابة قصائده الحماسية التي أثرت في نفوس الشباب العربي في كل من مصر العبودية، مما و

 .(2)وسوريا ولبنان.

بشعرهم الشاعر راهيم في منزلة القادة األفذاذ وأعجب بهم ومن الشعراء العرب الذين وضعهم إبو        

ها حثه على كان مضمونالمصري أحمد شوقي، فقد وجه شاعرنا رسالة إلى شوقي في قصيدته )حطين( 

التسليم  عدمالتنبيه من الغفلة الوطنية وبث الوعي في الشعوب وشباب األمة من خالل شعره، و

أحمد قد "نظمها إبراهيم يوم عزم أمير الشعراء المرحوم ، والحركة الصهيونيةلالستعمار البريطاني و

رجان له. و لكن الزيارة لم تتم. و قد أخذ األدباء يعدون العدة إلقامة مهشوقي بك على زيارة فلسطين و

 :(3)في قضيتها"الشعراء لينظم شعرا في فلسطين و رمى إبراهيم من وراء هذه القصيدة إلى إثارة أمير

 )مجزوء الكامل(

 أهكككككككككككككككككك  بككككككككككككككككككرب المهر ككككككككككككككككككان  
 

 أهكككككككككككككككككككك  بناب ككككككككككككككككككككة البيكككككككككككككككككككككان   
 

 ملكككككككككككككككككك  القلككككككككككككككككككوب المسككككككككككككككككككتقل 
 

 بعرشكككككككككككككككككككككككككها  و الصكككككككككككككككككككككككككول ان 
 

 أهككككككككككك  )بشككككككككككككوقي( شككككككككككككاعر ال كككككككككككك  
 

 (4)و مع كككككككككككككزة البيكككككككككككككان  ُفصكككككككككككككح    
 

استهل طوقان قصيدته بمدح الشاعر أحمد شوقي تمهيدا لمواضيع أخرى سوف يطرحها على المأل،      

فقد كانت هذه الزيارة  شعره لصالح األمة.وقي وشحذ همته والستثارة اإلحساس المرهف لدى الشاعر ش

في قي لينظم شعرا في فلسطين ومشاعر شوارة رائها إلى إثمن و هدف الشاعرم و1939ستعقد عام 

 (5)قضيتها التي لم يرِو التاريخ أظلم منها قضية.
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يجلب ذكريات من عبق التاريخ الذهبي الذي سطر فيه المسلمون ثم ُيكمل شاعرنا ما بدأ به و       

من جديد   ينبش هذا التاريخ لينير الذاكرةاألصيلة، والقيم و المبادئسكوا بأسمى البطوالت حينما تم

 منهم األسطورة المسلم صالح الدين األيوبي، فيقول:و ،لالعتزاز باألبطال

 )مجزوء الكامل(

 ج علكككككككككككك  حتككككككككككككين واخ كككككككككككك   عككككككككككككّر
 

 ُيشكككككككككِج قلبككككككككك  مكككككككككا شككككككككك انيشككككككككك   
 

 و ان ككككككككككككر هنالكككككككككككك  هككككككككككككل تككككككككككككرى   
 

 فكككككككككي المكككككككككككانِ  (1)آثكككككككككار )يوسكككككككككد(   
 

 ر ب أيِقككككككككككككككك  )صككككككككككككككك   الكككككككككككككككدين(  
 

 (2)التكككككككككككاج و السكككككككككككيد اليمكككككككككككاني   ِب 
 

مام بين فإبراهيم يتمنى من شوقي أن يستثير همم الشباب من خالل شعره، للبحث عن قائد ُه      

قلة الجموع يتمثل بشخصية القائد صالح الدين، فقد غدونا في زمن نحتاج فيه إلى أمثاله األفذاذ ل

 اإلخالص الوطني.السالكين في طريق االنتماء و

إعادة صياغتها على الوحدة لّم شمل األمة ودوما إلى  و يأتي طوقان بالمبررات التي تدعوه        

ذين تمثال باالنتداب البريطاني الوطنية من جديد، للتحذير من الخطر الذي سيتدفق إليها من )األشعبين( الل

 الحركة الصهيونية حينما قال مخاطبا الشاعر أحمد شوقي:و

 )مجزوء الكامل(

 ذهككككككككككككككككككك  الككككككككككككككككككك ين عهكككككككككككككككككككدتهم 
 

 الهكككككككككككككككوانال يصكككككككككككككككبرون علككككككككككككككك   
 

 فكككككككككككككي مصكككككككككككككر يتمككككككككككككك  أشكككككككككككككع  
 

 (3)ى أشكككككككككككككككككعباندَّو هنكككككككككككككككككا تبككككككككككككككككك 
 

قد كان لها الشعراء، و قفي شعبها من القادة وكان لمصر مكانة كبيرة لدى شاعرنا، فقد احترم مث       

ن ذكرها في شعره، فحزن لحزنها، "نصيب كبير في شعر إبراهيم طوقان، مصر التي أحبها فقد أكثر م

انطلق من عقاله، فقال قصيدته توفي )سعد زغلول( حزن شاعرنا، و عندماوانتصاراتها، ووفرح لفرحها 

الدالية بعنوان )سر الخلود( يمجد زعيم مصر، و باعث نهضتها، و قد جاءت القصيدة مفعمة بالعواطف 

 .(4)و الحب، و قد بدأها بذكر سعد زغلول"
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 )بحر الكامل(

 فكككي الكككورى  هكككل  كككان سكككعد  مكككا علمنكككا   
 

 فيمكككككككككوت؟  ككككككككك   إن سكككككككككعد ألوحكككككككككد   
 

 هبكككككككككل عواصكككككككككد نعيككككككككك  مصكككككككككرية  
 

 فككككككككككك ذا بهكككككككككككا شكككككككككككرقية    تتمكككككككككككر     
 

 ف عككككككل بنكككككككو مصككككككر بفقكككككككد  عيمهكككككككا  
 

 اي أ بككككككككككككككككككككككككر أ  أروع تفقككككككككككككككككككككككككد 
 

 يكككككا سكككككعد يكككككا بكككككن النيكككككل رنككككك  مكككككا     
 

 هككككككككل  سككككككككعد يولككككككككد البنككككككككين و ُلثككككككككك 
 

  مصكككككككر التكككككككي فقكككككككدت  قلككككككك  خكككككككاف    
 

 (1)و الشككككككككر  أ ككككككككلع  التككككككككي تتوقككككككككد 
 

أول زعيم مصري ألقى خطبة س لوزارة شعبية بعد االستقالل، وسعد زغلول "أول رئيكان         

. تولى رئاسة مجلس النواب 1933مارس سنة  15العرش األولى حين افتتح الملك فؤاد البرلمان في 

 .(2)هو في السابعة و الستين من عمره"و 1931أغسطس سنة  32حتى توفي في 

رض مصر، ألن فقدانه خسارة لمصر لفراقه أ متأثرًاشاعرنا مادحًا بطولة سعد زغلول و يكمل       

 ألحرار العالم أجمع:العالم العربي وو

 )بحر الكامل(

 يكككككككا سكككككككعد شككككككك ن  و البتولكككككككة إنهكككككككا   
 

 ت ثكككككككو لكككككككدي  و أنكككككككل أنكككككككل السكككككككيد     
 

 اي فكككككككككي سكككككككككب  و سكككككككككتين انتكككككككككوت 
 

 و المككككككككوت ممككككككككا  العزيمككككككككة يتككككككككر   
 

 علككككككك  الكككككككب   يقيمهكككككككا  ُ يكككككككا حسكككككككرتا
 

 يقعككككككككككدغككككككككككدر المنيككككككككككة بككككككككككالر يس و 
 

  فراتهككككككككا  فككككككككرات مصككككككككر تصككككككككّدعل
 

 3مكككككككككن هكككككككككولهن قلوبنكككككككككا و األ ُبكككككككككد    
 

 العربي مستمرة الصطياد أروع الِسَير التي سطرها ت جولة شاعرنا الذهبية حول الوطنما زال        

فقد رثى إبراهيم عبد المحسن الكاظمي هذه المرة من العراق الشقيق، القادة والزعماء العرب آنذاك، و

 في قصيدته )رثاء أبي المكارم(:

 )بحر الوافر(

 )أبككككا المكككككارم( قككككم فككككي الحفككككل مككككرت   
 

 (5)لكككككككم تصكككككككقل بتهككككككك ي    (4) ّ باِته كككككككُم 
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 و أ ككككككككرم النككككككككار إن القككككككككوم هامككككككككدة  
 

 قلككككككككوبهم  ذل قلكككككككك  غيككككككككر مشككككككككبوب   
 

 و انفككككككر إبككككككا   فككككككي آنككككككافهم غمككككككبا  
 

 المحاريكككككككككك فقككككككككككد تحككككككككككر  أصككككككككككنام  
 

 تمّككككككن الككككك ل مكككككن قكككككومي فككككك  ع ككككك    
 

 أّلكككككككككككا يبكككككككككككالوا بتقريكككككككككككٍ  و ت نيككككككككككك    
 

 مكككا أشكككرل العككك ر لكككو أن الكككوغ  نثكككرت    
 

 أشكككككك  هم بككككككين متعككككككوٍن و محككككككروب    
 

 لكككككككن  هككككككتهم أسككككككالي  العككككككداة و هككككككم 
 

 سكككككاهون الهكككككون عكككككن تلككككك  األسكككككالي    
 

 و يقنعكككككككككككككككون بمبككككككككككككككك ول يلّوحككككككككككككككك 
 

 (1)مسكككككككككتعمروهم بتعبيكككككككككٍد و تقريككككككككك    
 

، (2)فجعت )الضاد( أم اللغات بشاعرها الفذ المرحوم عبد المحسن الكاظمي م،1925ففي "عام           

ها المرحومون: إسعاف النشاشيبي خطبائ دا لذكراه حفلة تأبين كبرى كان منفأقيمت في يافا تخلي

 .(4)إبراهيم مرثية"فيها تال ، و(3)الشاعر )أبو سلمى(وإبراهيم عبد القادر المازني وأسعد داغر و

ذين تأثروا بقضايا ضربت العالم كما قد عتب إبراهيم طوقان على العديد من الشعراء العرب ال          

الكيد الصهيوني، فهو عاتب على نة بين فوهات الظلم االستعماري ولم يتأثروا بقضية فلسطين السجيو

لم يحرك لى زلزال اليابان، وزانه عهناك حتى فاضت أحإبراهيم الذي هّزته أحداث هنا و "حافظ

عاتب أيضا على على حدود مصر، زلزال المستعمر والمحتل في فلسطين، و شاعريته زلزال عربي

نقه، لقد أثار طوقان موقف شوقي لم يثر ظلم الصهاينة شعره وحأثاره نيرون، وخليل مطران الذي 

دث كنموذج لشعراء يعاصرون الحغيرهم من الشعراء إال أنه تحدث عن هؤالء وحافظ و مطران و

 .(5)أشعارهم له"الفلسطيني وال تهتز جوارحهم و

المواقف البطولية أثناء الذين سطروا أروع  ننسى القادة الشرفاء داخل الوطنفي هذا النطاق ال         

ن تناولهم إبراهيم طوقان في منهم مسياسته الظالمة، وو ورفضوا االستكانة والذل للمستعمرحياتهم 

ال شهور بسبب رفضه توقيع الكفالة، وشعره كالشيخ عبد القادر المظفر الذي ُحكم عليه بالسجن أربعة 

ن في قصيدة )الثالثاء تغيب عن أذهاننا صورة القادة الثالثة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوط

بشخصية الزعيم الهندي  أعجب طوقان قدفؤاد حجازي. والحمراء( وهم محمد جمجوم وعطا الزير و
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في  الخضوع، يقول الشاعرن االنتداب البريطاني في بالده ورفضه للذل وموقفه الصارم م)غاندي( و

  قصيدة )اشتروا األرض تشتريكم من الضيم(:

 )بحر الخفيف(

 حبككككككككك ا لكككككككككو يصكككككككككوم منكككككككككا  عكككككككككيم   
 

 مثككككككل )غنككككككد ( عسكككككك  ُيفيككككككد صككككككيام  
 

 فلسككككتين ال يصككككم عككككن طعامكككك     فككككي    
 

 يمكككككككككككوت الكككككككككككزعيم لكككككككككككوال طعامككككككككككك   
 

 ليصككككككككم عككككككككن مبيعكككككككك  األر  يحفكككككككك 
 

 بقعككككككككككًة تسككككككككككتري  فيهككككككككككا ع امكككككككككك     
 

 بكككككار  اي فكككككي حكككككري  علكككككك  األر    
 

 (1)غيكككككككككوٍر ُينهككككككككك  إليهكككككككككا اهتمامككككككككك   
 

يعقد طوقان مقارنة بين الزعماء العرب الذين اعتادوا على القول والشعارات الّرنانة وغاندي          

يدعو الشاعر زعماء بالده إلى االقتداء بغاندي الذي نذر أن يصوم الذي يقول ويفعل، و لزعيم الهنديا

قد قيلت هذه القصيدة "حين أنشئ . و(2)سياستها الممنهجة في بالدهبريطانيا ُتغّير  ممدى الحياة إن ل

حقيقة األمر أن إبراهيم لم يكن أراضي فلسطين من البيع لليهود، وإلنقاذ  م1923صندوق األمة سنة 

على نظمها كما ورد في كتاباته، مقتنعا بالقائمين على هذا المشروع، فنظم هذه القصيدة، و ربما ندم 

 .(3)ُنشرت في جريدة فلسطين بإمضاء أبو جعفر"و

جا حيا كان إبراهيم يمتلك سالحا قويا في توحيد السواعد، فإضافة إلى القصائد التي شكلت نموذ         

ني بث روح النخوة في قلوب أهل العروبة، ال نستطيع أن ننكر دور النشيد الوط، وللدفاع عن الوطن

، وتكفل ببث قصائد الوعي والوطنية في هم األمة العربية حملفقد  ، الذي حرص إبراهيم على انتشاره

إقبااًل لدى فئة الشباب، والتي ما نفوس العرب، فكان أسلوب األناشيد من األساليب الناجحة والتي القت 

من األمثلة على األناشيد الرائعة التي احتوت عليها جعبة شاعرنا ، و(4)زلنا نرددها إلى يومنا هذا

 الذي استهله بهذه الكلمات:ب الذاكرة اليقظة نشيد )موطني( وصاح

 مكككككككككككككككككوطني
 

 ال كك ل و ال مككال
 

 و السنا  و البهكا  
 

 فكككككككي ربكككككككا  
 

 و الحياة و الن اة 
 

 و الهنا  و الر كا  
 

 فككككككي هككككككوا  
 

 هككككككككككككككككككككككل أرا  
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 سكككككككالما منعمكككككككا  
 

 و غانمككككككا مكرمككككككا
 

 

 هككككككككككككككككككككككل أرا  
 

 فكككككككككككككي عككككككككككككك  
 

 

 تبلككككككك  السكككككككما  
 

  

 (1)مكككككككككككككككككككوطني 
 

  

 

موقفهم من قضية فلسطين، فمنهم من كان ُيمثل يتضح لنا دور الزعامات العربية ومما سبق،          

لدى طوقان في اتخاذه قدوة في  إيجابيًا كان نموذجًاف ذّلهالمستعمر و في بالده و لم يستسلم لهوان القدوة

لم يسجل القضية الفلسطينية بكلمة واحدة وبعضهم اآلخر لم يخدم نع القرارات الوطنية الداخلية، وص

ربما يرجع ذلك إلى الخوف والسيطرة منه مع قضية فلسطين بعد رحيله، ويشهد له تضا مشرفًا موقفًا

 سياسته الطاغية فيها، فالشعراء الذين لم يكتبواو لبالد العربية الواقعة تحت الحكم البريطانيالخارجية ل

ن في مصر تحت كانوا يعيشو -ن منهمخاصة المصرييو–تدافع عنها قصائد تؤيد القضية الفلسطينية و

يخسر نصل في نهاية المطاف إلى نتيجة حتمية في أن من يصدق األجنبي سوف الحكم البريطاني، و

رنة بين واقع األمس أيام طوقان واالنتداب البريطاني وواقع لو عقدنا مقا، ولنهايةخسارة عظيمة في ا

إسرائيل لوجدناه مشابها إلى حد كبير، حيث أصبح الشعب ُيعاني من خسارة تلو اليوم ووعود أمريكا و

يخية أو حق في األرض سطين التارعيشه كمواطن ينتمي لفلى سواء في مجال الحقوق الشخصية واألخر

 تقرير المصير.و
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 السماسرةخامسًا: 

القاسية ابُتليت فلسطين بفئة مارقة من الشعب تمثلت بالداللين والسماسرة، الذين كانوا كالشوكة        

ة بما يؤول ، غير آبهالفلسطيني من أجل إرضاء رغباتهاالشعب العربي التي طعنت خاصرة الوطن و

ضياع يهوي به نحو الفناء، فها هو شاعرنا يعرفنا على هذه الفئة التي باعت خراب وإليه الوطن من 

 :حيث يستثنيهم من الوطنية في قصيدة )إلى بائعي البالد(كرامتها من خالل قصيدة يوجهها إليهم 

 )البحر البسيط(

 بككككككاعوا الككككككب   إلكككككك  أعككككككدا هم طمعككككككاً    
 

 بالمككككككككال لكنمككككككككا أوطككككككككانهم بككككككككاعوا     
 

 لكككككو أن ال كككككوع أرغمهكككككم قكككككد ُيعككككك رون 
 

 و اي مككككككا عتشككككككوا يومككككككا وال  ككككككاعوا  
 

 و ُبل ككككككة العككككككاِر عنككككككد ال ككككككوع تلف هككككككا
 

 نفككككككس  لهككككككا عككككككن قبككككككول العككككككار رّ اع    
 

 تلكككك  الككككب   إذا قلككككل: اسككككمها  وطككككن    
 

 (1)ال يفهمككككككون  و  ون الف هكككككككم أطمكككككككاع  
 

األخطار المتوقع حصولها إذا ما ظل معظم المارقين من السماسرة يبيعون  يصور الشاعر     

 ، فقد كان السماسرة "همًا(2) أطماعه.ًا للعدو من خالل تحقيق مطالبه وبذلك يشكلون عون األراضي، وهم

ويعّريهم ويذكرهم  على إبراهيم طوقان، فقام ينشد قصائد الهبة تمور بالغضب الشديد عليهم ثقياًل

ألن العدو سوف يستولي على األوطان إن استمر  ن هذا الذهب الالمع ال يكون إال دمارًاأبمطامعهم، و

فطوقان على صراع مستمر مع هذه الفئة من أصحاب النفوس الخربة ُيقرعها باستمرار،  .(3)هذا الحال"

 .(4) األرض الفلسطينية بشتى السُّبلخاللهم إلى االستيالء على  فقد عمدت المؤسسة الصهيونية من

المفارقة التي امتاز أنواع السخرية ون األول والثالث اشتمالهما على نوع من نالحظ في البيتي         

السخرية من صاحب الفعل أو من الفعل أو من الواقع، عن طريق ا شعر إبراهيم طوقان وهي مبه

الضحك منه، أو التهكم عليه، أو التقليل من شأنه، أو إبراز المفارقة الكامنة فيه، من خالل المفارقة 

و من حالة ميئوس منها أ ألنهاللفظية أو توجيه النصيحة ألن يستمر في عمله قناعًة بأنه لن يتراجع أو 

 .(5)التضخيملغة والتهويل وخالل المبا
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فالح الفلسطيني الذي عشق مقارنة بين الات الالحقة من القصيدة ذاتها إبراهيم في األبي يعقد       

 يوجه الشاعرو تبقيه غريبا منبوذا عنها،يهودي الذي تستنكر األرض هويته وعشقته و ذاك الاألرض و

 من سبات أحالمهم الرديئة: نى لهؤالء السماسرة علهم يستيقظوالنصيحة تلو األخر

 )بحر البسيط(

 أعككككككداؤنا  منكككككك  أن  ككككككانوا  )صككككككيارفة (
 

 و نحككككككن  منكككككك  هبتنككككككا األر   ) راُع( 
 

 لككككم تعكسككككوا آيككككة الخكككك    بككككل ر عككككل    
 

 إلككككككك  اليهكككككككو  بككككككككم قربككككككك  و أطبكككككككاُع 
 

 يككككككا بككككككا   األر  لككككككم تحفككككككل بعاقبككككككةٍ   
 

 وال تعلمككككككككككككل أن الخصككككككككككككم خككككككككككككّداعُ    
 

 وا لهفكككككيلقكككككد  نيكككككل علككككك  األحفكككككا     
 

 م عبيككككككككد   و ُخككككككككّدام   و أتبككككككككاُع! و هكككككككك 
 

 وغكككككككككّر  الككككككككك ه  اللمكككككككككاع تحكككككككككر     
 

 إن السككككككككككراب  مككككككككككا تدريكككككككككك  لّمككككككككككاُع 
 

 فّكككككككر بموتكككككك  فككككككي أر  نشكككككك ت بهككككككا
 

 (1)و اتككككر  لقبككككر  أر كككككًا طولهككككا بكككككاعُ    
 

مه من الشر الذي يحذر قوي ينتظر البالد من وراء البيع، ويواصل إبراهيم تصوير الواقع الذ       

دمت إن "تسميته لهم )ببائعي البالد( تتجاوز مجرد التعريض بفعل شائن أقو اليابس،سيلتهم األخضر و

يخرجهم بالتالي من حظيرة الفة الطبيعة التي فطروا عليها، وهم بمخعليه شرذمة من الناس، إنه يصف

فة( وال يعرفون العربية، وذلك حين يصنف معسكر األعداء )اليهود( بأنهم )صيارلفلسطينية و)نحن( ا

في المقابل فإن )نحن( لتحصيل الذهب والثروة، و األرض إال إذا كانت في نهاية المطاف مصدرًا

وذلك إن دل فعلى  ،(2)وجهها الذي ترتديه"هي مادتها والفلسطينية العربية هي أقرب إلى األرض، بل 

د على ممارستها كالزراعة ي اعتاالعادات التفلسطيني باألرض من خالل الطقوس وارتباط العربي ال

ري لألرض، في المقابل نجد أن اليهود لم ينشغلوا لتراثية المرتبطة باالنتماء الجذاألغاني االحراثة وو

  بالزراعة بل بمهن أخرى مختلفة.

في الجذور التي تمتد إلى أن العالقة التي تربط بائع األرض بالعدو هي عالقة راسخة  يؤكد طوقان      

النسب ذاته، ورأى الشاعر أن الخالص من هذه الفئة شرط من شروط حرية المواطن ألنهم األصل و

 (3) .آثروا مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن
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 )بحر البسيط(

 لككككم تعكسككككوا آيككككة الخكككك   بككككل ر عككككل     
 

 1إلكككككك  اليهككككككو  بكككككككم قربكككككك  و أطبككككككاعُ   
 

        

أضافها إبراهيم إلى األبيات الشعرية السابقة )لم تحفل وإذا ما أنعمنا النظر في الكلمات التي         

األلم الذي يعصف اترك لقبرك(، فندرك مدى الحزن و بعاقبة، لقد جنيت، غّرك الذهب، فّكر بموتك،

إبراهيم، هو أن بلّيته  مما عّمق حزنضي، "وبقلب الشاعر جراء محاوالت السماسرة وبيعهم لألرا

قع المأساوي الذي الوا ما مرضه العضال، وثانيهمارافدين، أوله مركبة، بمعنى أن لحزنهمزدوجة و

لذلك نجد سخرية إبراهيم مركزة حول و زعماء.تعيشه فلسطين وشعبها من احتالل وانتداب وسماسرة و

بعض الموضوعات لسخرية تخلو من قصائده الغزلية ومراثيه وموضوعات هذين الرافدين، فيما تكاد ا

. بلغة أخرى، إذا التقى الوعي ذا أيضا نجد اإلطار المأساوي يكتنف قصائده تلكاألخرى في ديوانه. و له

)وعي الشاعر( بالعجز )عجز الشاعر( فإنما ينتج أول ما ينتج اإلحباط )الصمت، االنتحار، طلب 

 .(2)"الموت، الهروب( أو الجنون و اإلدمان، أو السخرية و السخط

قد أصبحوا وطنية، في ردع السماسرة عن أالعيبهم الالفلم تنجح محاوالت إبراهيم طوقان        

حين ي الذي انتابهم جراء بيع األرض وقبض ثمنها، والمرض النفسيسبحون في وحل العار والهزيمة و

ال تجدي النصائح الثمينة شيئا في قلوب عشقت الهزيمة، كان ال بد لشاعرنا من أن يخرج من ثوبه لكي 

 في قصيدته التي أسماها باسمهم )السماسرة(: عدم الرضاملؤها الغضب و قة بلهجةيعّري هؤالء المرتز

 

 )بحر الكامل(
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 أمككككككككككا سماسككككككككككرة الككككككككككب   فعصككككككككككبة    
 

 عككككككككار  علكككككككك  أهككككككككل الككككككككب   بقاؤهككككككككا  
 

 إبلكككككككككيس أعلكككككككككن صكككككككككاغرا إف سككككككككك    
 

 لمكككككككككككا تحقككككككككككك  عنكككككككككككد  إغراؤهكككككككككككا    
 

 يتنّعمكككككككككككككككون مككككككككككككككككرمين    نمكككككككككككككككا  
 

 لنعككككككككككيمهم عككككككككككم الككككككككككب   شككككككككككقاؤها    
 

 أنكككككككككرتهم هككككككككم أهككككككككل ن ككككككككدتها  و إن
 

   و أنفكككككككك  راغككككككككم   عماؤهككككككككاو هككككككككُم 
 

 و حماُتهكككككككككا  و بهكككككككككم يكككككككككتم خرابهكككككككككا
 

 و علكككككككك  يككككككككديهم بيعهككككككككا و شككككككككراؤها  
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أساسيًا رد فعل من طوقان لسماسرة األراضي، الذين شكلوا مرضًا وعاماًل تأتي هذه القصيدة           

العباد، وحقيقًة ما ومما كان يغيظه منهم تظاهرهم بالخوف على مصالح البالد من عوامل ضياع البالد، و

 .(3)د البالهم إال لصوصًا ساعدوا على تهويد 

هو السخرية من صاحب نوع من أنواع السخرية والمفارقة، أال و الثانييظهر في البيت األول و        

شاعرنا إلى قد بينت المقصود بذلك فيما تقدم من شرح، فقد نظر فعل أو من الفعل أو من الواقع، وال

على أهل البالد إن  ًاهذه العصبة بدورها تشكل عاررية ووصفهم بالعصبة، سخالسماسرة نظرة تهكم و

لُعصبة هي "جماعة ما بين العشرة إلى األربعين. قال األخفش: و الُعصبة و الِعصابة اوبقيت فيما بينهم، 

، وقد وردت كلمة عصبة في القرآن الكريم في سورة يوسف، يقول اهلل تعالى: (4)جماعة ليس لها واحد"

 (5).[8إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَالَلٍ مُّبِني{]يوسف:}إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ 

اهيم طوقان، فسنرى صورة الساخر والضحية في إذا ما أنعمنا النظر جيدا في شعر إبر            

مسار أو من المفارقة أن تكون الضحية، هنا، هي الساخر، أما )الضحية( فهي السنصوصه الشعرية، "و

لم تستحق هذه الضحية  لهذاليست ضحية بقدر ما هي الجالد. و الضحية(ن )االنتداب أو االحتالل، أي أ

لها، من وجهة نظر  والشفقة. فهي تستحق ما وقع عليها أينتفي في هذه الحالة التمثل أو التعاطف. و

 .(6)"مرفوضة. ، ألن قيم )الضحية( هنا معادية ومن يقف خلفه أو ينظر من زاويتهالشاعر و

الخيبة من رجال البالد الذين آثروا مصالحهم الشخصية على مشاعر الحزن وتنتاب شاعرنا       

تصل إلى أعماق قلوبهم المغلفة و مصلحة الوطن الحبيب، فيوجه طوقان كلماته إليهم عسى أن تجدي نفعًا

 ، فيقول صارخا متألما في قصيدته )يا حسرتا(:السعي وراء المناصب الكاذبةمال وبحب ال
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 و مككككككن الع ا كككككك  إن  شككككككفل قككككككدورهم 
 

 (1)أن ال را ككككككككد  بعمككككككككهن  غتاؤهككككككككا   
 

  يكككككد الخككككك   إذا النفكككككو  تزاحمكككككل  
 

2)   ا   ل أهواؤه       تدافعو أطماعها  
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 )بحر الكامل(

 حسكككككرتا  مكككككاذا  هككككك  أهكككككل الحمككككك  يكككككا
 

 فككككككككككككالعي  ذل  و المصككككككككككككير بككككككككككككوار  
 

 أرأيككككككككككل أ   رامككككككككككة  انككككككككككل لهككككككككككم  
 

 و اليكككككوم  يكككككد إلككككك  ا هانكككككة صكككككاروا     
 

 س ككككُهل الهككككوان علكككك  النفككككو  فلككككم يعككككد 
 

 لل ككككككر  مككككككن ألككككككٍم    و خككككككّد العكككككككارُ     
 

 همكككككدت عككككككزا مهم  فلكككككو شككككككّبل ل كككككك   
 

 لتثير هكككككككككككا فكككككككككككيهم  فلكككككككككككيس ُتثكككككككككككارُ   
 

 يسككككككككو  أمككككككككورهمال ككككككككالُم البككككككككاغي 
 

 (1)و اللكككككُ  و ال اسكككككوُ  و السمسكككككارُ   
 

   
في هذه القصيدة، وُيحذر من الطامة الكبرى التي ستحل في البالد،  يخاطب الشاعر المجتمع كله      

لعل أبيات هذه القصيدة جاءت مقتبسة من معنى . وويحرض على الثورة للخالص من المستعمر الظالم

 البيت الشعري التالي:

 يهكككككككن يسكككككككهل الهكككككككوان عليككككككك    مكككككككن 
 

 (2)مككككككككككككا ل ككككككككككككر  بميككككككككككككل إيكككككككككككك مُ    
 

 

ال ، وأثناء قراءتنا لقصائد الشاعر إبراهيم طوقان، نلحظ طابع السوداوية متناميا بين الكلمات            

مرضه الذي كان مالزما ضع السياسي فوق األرض من ناحية ويمكن الفرار منه، ربما يعود ذلك إلى الو

كأن الوضع الصحي الذاتي الداخلي مع الوضع السياسي الخارجي جعل السوداوية من ناحية ثانية، و له

قبل القريب على الصعيد تتفشى على العلن، مما ساعد إبراهيم على تنبؤ أحداث سيئة وقعت في المست

السوداوية في  معلقا على الدكتور عبد اهلل إسماعيل أحد أبناء النكبة الشخصي أيضا، ويقولالسياسي و

شعر طوقان: "و قد يعجب القارئ و ربما يذهل إذا ما أضفت عامال كان سببا في شهرته وذيوع صيته، 

في  أعني شعره الوطني، ففي رأيي أن طابعه السوداوي القاتم قد عمل فينا نحن أبناء النكبة عمال مهمًا

ضيق بها وكثيرا ما اتهمنا بها ر في معظمه على أغراض نما يشبه النفور أو الهروب منه ألنه دا

زعماء البالد الدجالون القاعدون عن الجهاد ملك أن نكّفر عنها، فبيع األرض والسماسرة ولم ناآلخرون و

التخاذل مسائل يحتفل والصحافة المتاجرة زق السياسي وعدوى التمالمكتفون بالبيانات واالحتجاجات و

 .(3)بها ديوان إبراهيم أيما احتفال"

متعلقاته الهائجة ي المضطرب، وكان من الطبيعي "أن يتجه إبراهيم في شعره، للواقع السياس        

هو يعالج هذا الواقع، كان يعاني من ثغرات عدة، ره المتعددة، لكن فكر إبراهيم، وظواهوالمنكسرة و

لم يشكل أيديولوجيا كاملة شاملة إال أنه تميز راهيم، ألنه لم يصدر عن عقيدة، وجعلته فكرا خاصا بإب
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عب، بكيفية ساخرة مرة، قد السياسية التي عملت على تعرية أعداء الشكما أن قصائده الوطنية و بالنبوءة،

لمقاومة. أحالمهم، مثلما أسست للقصيدة اناس وأصبحت الفتة معروفة، ألنها قريبة من روح الشاعت و

، بهدف التأكيد أو التنبيه أو تكرارًاررها إبراهيم في ديوانه، مرارًا وك ًاصورو يبدو أن ثمة أفكارًا و

 .(1)أهمية عالية عند شاعرنا" ىاألفكار كانت علير، مما يشير إلى أن تلك الصور والتثو

الدول  ضة منتشرة في البالد، أصبح مواطنوكأنها مواألراضي و بيععندما أصبحت السمسرة و         

لكن هيهات األراضي مقابل األموال الطائلة والذهب، وورة يحسدون الفلسطيني الذي يبيع العربية المجا

بال فائدة ُترجى، راب الوطن النفيس الذي ال يفنى وبين المال والذهب الذي يذهب ُسدى وأن نوازن بين ت

خاصة ما قاله أهل بيروت حين سمعوا يظهر الحسد العربي واضحا أمام العيان، ( 2)ففي قصيدة )نعمة(

بسبب بيع بعض العائالت أراضَي لليهود بأسعار عالية، فقال إبراهيم القصيدة اآلتية عن الثراء الزائف 

 موضحًا فيها ما يجري:

 )بحر الطويل(

 يقولككككككون فككككككي بيككككككروت: أنككككككتم بنعمككككككة  
 

 تبيعككككككككونهم ُتربككككككككا  فيعتككككككككونكم تبككككككككرا   
 

 شكككككككقيقتنا مهككككككك ! متككككككك   كككككككان نعمكككككككة 
 

 هكككك ُ  ألككككول النككككا  فككككي واحككككد أثككككرى   
 

 و بكككككككككاذُل هككككككككك ا المكككككككككال يعلكككككككككم أنككككككككك  
 

 يسككككككّلم بككككككاليمن  إلككككككك  يككككككد  اليسكككككككرى    
 

 أنهكككككا أوطاننكككككا    مكككككا  نكككككو هم؟     علككككك
 

 و أمكككككوالهم؟ حتككككك  ُتسكككككاوى بهكككككا ق كككككدرا  
 

 و لككككو  ككككان قككككومي أهككككل بكككك   و نخككككوة 
 

 إذن أصكككككككبحل للتكككككككامعين بهكككككككا قبكككككككرا   
 

 و لكككككككنهم قككككككد آثككككككروا السككككككهل مر بككككككا   
 

 تسككككككّير  األهككككككوا  و ا تنبككككككوا الككككككوعرا    
 

 و مككككككككا حسككككككككرتي إال علكككككككك  متعفككككككككد   
 

 (3)يقككككوم )لو كككك  اي( بالنهمككككة الكبككككرى  
 

فأهل لبنان كانوا يغبطون أهل فلسطين المبالغ المرتفعة من األموال، التي يأخذونها من اليهود          

بأن المال المدفوع للعرب، يسترده اليهود مقابل األراضي العربية التي باعوها لهم، وإبراهيم كان مدركًا 

 .(4)الترف الذي ال قيمة لهم الخاصة عن طريق اللهو والفسق وبطريقته
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ممنهجة من قبل دولة االنتداب البريطاني تمهيدا كانت سياسة بيع األراضي مرسومة وفقد                 

عّلق الفتاة اليهودية بالشاب العربي ومن أساليب هذه السياسة القذرة، ت ي فلسطين،لتوطين اليهود ف

 (1)كأسلوب ابتزاز، حتى تسترد كل المال الذي أخذه فيعود فال يجد األرض وال ثمنها .

فنن شاعرنا في استخدامها تو تظل صورة السمسار مزينة بزخارف من السخرية الالذعة التي ي        

ن من الزعيم و السمسار الجبان و طوقاأخرى، ففي قصيدة )فلسطين مهد الشقاء( يسخر وبين قصيدة 

 العزة التي ال يستحق إال نقيضها:ُلبسه صفات الشهامة و

 )مجزوء الكامل(

 هككككككككككككككك ا ُيقكككككككككككككككال لككككككككككككككك  الزعيككككككككككككككك  
 

  مككككككككككككككا ُيقككككككككككككككال لكككككككككككككك ا  حككككككككككككككر  ُم  
 

 و هنككككككككككككككككككا  سمسككككككككككككككككككار الككككككككككككككككككب  
 

 ف نككككككككككككككككككك  الشكككككككككككككككككككهم األغكككككككككككككككككككر ِ   
 

 فالمككككككككككككد  مثككككككككككككل القككككككككككككد  تم كككككككككككك    
 

 (3()2)لهككككككككككم ُخمككككككككككر  و ُحمككككككككككرمنككككككككككُ   
 

على دّل على شيء ف هذا إنفي ديوان الشاعر، و كثيرة تكررت كلمة )السمسار( في قصائد            

استخدامه لتسليط الضوء عليه والحذر منه وتوعيته  ىأهمية هذه الكلمة كموتيف يسعى الشاعر إل

الكلمات، األمر الذي يشير إلى ض الصور واألفكار وفي قصائد إبراهيم طوقان تكررت بعباستمرار، "و

ضاع متعددة، قد تكرر الموتيف عند إبراهيم بأوالموتيف بالمعنى المشار إليه. و ديوان إبراهيم عرف أن

ن األوضاع في فلسطين، إلمكان معرفة سبب ذلك، إذ إبااألكثر إلحاحا عليه، و فكلمة )السمسار( ُتعّد

خذ ة(. و يأجعله يالحق )السماسرم ودور السماسرة في ضياع األرض، هو الذي استفّز إبراهيو

رفضها خرى عند إبراهيم، تأكيدا على أن )السمسار( كان شخصا/ فكرًة ي)السمسار( أشكاال لغوية أ

عليه جاء الموتيف إبراهيم و يحاول تكرارها وتضخيمها وتأكيدها للتنّبه من خطورتها ولمحاربتها، و

السمسار في ديوان إبراهيم قد يكون من )الزعماء( الذين، أيضا بقصد مقصود ومع سبق اإلصرار. و

السياسية، ليكونوا الموتيف اآلخر أو المعّمق لموتيف في قصائده الوطنية وورد ذكرهم عدة مرات 

 .(4)السماسرة"

باإلشارة إلى أهمية الموتيف في شعر إبراهيم، يمكن اعتبار "كلمة )داللين(، )بيان(، و      

التشريد، ، )احتجاج(، )وعد بلفور(، )لطف وأفضال(، االنتداب واالحتالل ونبوءة الرحيل و)المخلصون(
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تجاور موتيف السماسرة وبيع االرض والزعماء، حيث تكررت غير مرة، وتهدف إلى التيقظ  موتيفات

 .(1)المجابهة"والتوعية، مثلما تشحن بالسخرية و

هي أن ضياع األوطان مقترن ال بد من الخروج بنتيجة جوهرية و األخير في هذا القسمو           

ن الذين باعوا ضمائرهم هم السماسرة والداللوتمثلت بوجوه لبست قناع الوطنية وبدسائس داخلية 

البصر، كنا نجدهم ال طانهم من أجل رغباتهم الرخيصة، وألن شهوة المال ُتعمي البصيرة وأوو

ن التنبه من الغفلة التي تسكنهم، فها هو ذا طوقايوجههم للتيقظ و وال لخطاب وطني يستمعون لنداء

كأن السمسار الذي يلبس ثوب تسبب في ضياع البالد، و ًاتشاؤمي  ًاهم مسّوغيعدُُّيعّريهم حتى يومنا هذا و

 الوطنية قد ال ينحصر في زمن محدد بل نجده متواجدا في فترات الحقة حتى يومنا هذا. 

موقفه من السماسرة، فإن كان معظم السماسرة قد بالغ في مسألة بيع األراضي و قانأرى أن طو        

قد وقعوا في فخ بيع األراضي، ال يعني أن اآلخرين اتبعوا ُخطاهم، ولعل بيع األرض من اخطر التهم 

التي نجح اليهودي في نشرها، وصدقها بعض العرب، وهي تهمة تبرئ اليهود من اغتصاب األرض 

 وبالوقت ذاته تنفي أحقية الفلسطيني بالدفاع عن األرض التي باعها لليهود.بالقوة، 

 

هيم طوقان عن غيره من ، ال بد أن ُنحصي الميزات الالفتة التي تميز بها شاعرنا إبراو أخيرا            

الشخصية  ،ما تعلق بمسألة استشراف المستقبل والتنبؤ به على جميع األصعدةخاصة فيالشعراء، و

ه حس مستقبلي باحداث فلسطين والنكبة، يكان يملك رؤية شفافة ولدالخارجية، فقد الوطنية والداخلية وو

 وهذا الحس موهبة من اهلل تعالى ُرزق بها إبراهيم بالرغم من صغر سنه آنذاك. 

الشعبي، أيضا تنبأ بأمور أخرى لوطني وكما امتاز شاعرنا بحسه المستقبلي على الصعيد ا        

أسقامه التي ال شفاء لها، فقد تنبأ لصعيد الشخصي فيما يتعلق بصحته واحتوتها حياته الخاصة على ا

انقضاء عمره، بسبب هذا التراكم ل إبراهيم كان يستشعر قرب أجله ولعبموته وهذا ما حصل فعال، "و

قصيدة )غادة  ، فها هو ُيطل علينا في2صدق حدسه"قصائده، والمرضي، الذي عّبر عنه في العديد من 

بعد تسع سنوات أدركته المنية، و العشرين من عمره و ةهو في السابعنظمهما وإشبيلية( ببيتين شعريين 

 و كأنه يودعنا الوداع األخير الذي ال مفر منه:
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 )بحر السريع(

 أرى الث ثكككككككككككككككين سكككككككككككككككت دو بيككككككككككككككك  
 

 ُم يككككككككككرة  أفراسككككككككككها فككككككككككي اقتككككككككككراب   
 

 و بعككككككككككد عشككككككككككٍر يلتككككككككككو  عو يكككككككككك    
 

 (2()1)يخبككككو الشككككهاب وو ينمككككُ  الزيككككل   
 

دوثه، فهناك تشابه بين القاسم الشابي الذي توقع موته قبل ح و هنا، ال بد ان نتذكر الشاعر أبا      

الشابي، " ومن أوجه التشابه بينهما أن كال منهما كان يستطلع الغيب فيرى مصيره ويرثي ذاته إبراهيم و

ما، تشابه في طول فترة المرض،  السياب إلى حدبه كان بين إبراهيم ول هذا التشامثويشعر بدنو أجله، و

 . يقول الشابي:(3)" جلسات األصدقاءوالرحالت و

 )بحر الخفيف(

 نحكككككككن نتلكككككككو روايكككككككة الككككككككون للمكككككككو     
 

 لكككككككككككن مككككككككككاذا ختككككككككككام الروايككككككككككة  ِت و 
 

 هككككككككككككك ا قلككككككككككككل للريككككككككككككا  فقالككككككككككككل  
 

 سكككككل  كككككمير الو كككككو   يكككككد البدايكككككة؟    
 

 الحيككككككككاة تهككككككككوى بصككككككككملٍ   رو  هككككككككو
 

 ايَّمحكككككككككككزن ممككككككككككك ر علككككككككككك  قكككككككككككدم  
 

  ككككككد سككككككحر الحيككككككاة يككككككا قلبككككككي البككككككا  
 

 (4)فهيكككككككا ن كككككككرب المكككككككوت هيكككككككا  كككككككي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 و لكن توفاه اهلل قبل أن يتم األربعين فقد قضى نحبه و هو في السادسة و الثالثين من عمره.  1
 .135، ص  طوقان، إبراهيم: الديوان 2
 .135، 133الطريفي، يوسف عطا: إبراهيم طوقان حياته و شعره، ص  3
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 الفصل الثاني

 الِحس التفاؤلي في شعر محمو   روي  

 

 مسّوغات التفاؤل عند محمو   روي 

 : قرا ة التارير أواًل

 : حر ات التحررًاثاني

 القوميونلوحدة العربية و الزعما  : عوامل اًاثالث

 مية: الدور الثقافي االثقافة العربية  ا س ًارابع

عا ل : العوامل الخاصة بالعدو ا سرا يلي اعنصريت  و محاولة عدم إي ا  حل ًاخامس

 للقمية
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 قرا ة التاريرأواًل: 

 

التي تعاني منها غم من الظروف الصعبة الراألوقات على  نيون على التحدي في كلاعتاد الفلسطي        

كي اإلصرار، وات ثابتة من التحدي والحرية بخطي شعب محتل أن يوقد شمعة األمل و، فمن حق أاألمة

مفتاحه السحري غير آبهين بما ُيلقى على البيت الفلسطيني الذي سنحتفظ ب ينير طريق العودة إلى

وطنه األول الذي  ش إالمحمود دروي ما البيت للشاعرا من خطابات تقضم أرض األجداد، ومسامعن

، ليفترق الحبيب م1939على عتباته أولى خطواته طفال قبل قيام إعصار النكبة عام  خطاترعرع فيه و

 عن الحبيبة األم، أهي البروة يا محمود؟ أم هي أرض الجليل؟ أم هي فلسطين، كل فلسطين؟

هذا الفصل لكي تتضح الصورة إلنصاف الشعب الفلسطيني، كان ال بد من إكمال الحكاية في          

أكثر مع شاعر آخر، ففي العام الذي فارقنا فيه الشاعر إبراهيم طوقان، ُكنا على موعد مع بزوغ فجر 

شاعر آخر. لم تخُل بندقية طوقان من كلماته التي تبث الوعي و ضرورة المقاومة ألن هناك جنديا آخر 

، ذهب نجم ليولد آخر، م1931لعام . في ابًامقاومة و ُحعيد تعبئتها بكلمات أكثر وعيا وقد ورثها عنه لُي

النكبة في غ لنا تفاؤله بزوال آالم محمود درويش ليصو ن و تحقق مأساة النكبة، ولدما بين رحيل طوقاو

 أنو خيباتهاألمة وا كأن قدر الشعراء أن يشهدوا انتصارات تعالى، وإن شاء اهللالقريب  المستقبل

 شعرا للجمهور المتلقي...  يصوروها

انطلق محمود درويش في مشواره التفاؤلي بنشر بذور األمل في قلوب قرائه في جميع أقطار        

عانى على ُهجر منها قسرا ورضه وصالح صاحب الحق الذي أحب أالعالم، موقنا بضرورة التغيير ل

اب والتشريد، رؤية شاعرنا اإليجابية العذألّمت بجسده نتيجة الظلم و ن عاما من أمراض شتىمدى سبعي

 عاجال أو آجال. البسيطة إال سينتهي هذه بدأت بحس يقيني أن ما من غزو أو احتالل على وجه

في ذاكرة درويش هو وقوع بالد الشام  التاريخية التي كان لها وضع خاص لعل أهم الحوادث       

المسلمين  ت أراضيها وُأعيدت من جديد على أيديالتي ُحرر  تحت وطأة دولة الروم )الدولة البيزنطية(

اطورية الرومانية الشرقية، وأدت الفاتحين، "حيث كانت معركة اليرموك أسوأ هزيمة منيت بها اإلمبر

إلى انتهاء الحكم الروماني على سوريا إلى األبد، حيث غادرها هرقل بعد شهر من أنطاكيا بطريق البر 
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في قصيدة  هنا يقف الشاعر، و(1)و قلبه ينزف دما و يعصره الحزن"إلى القسطنطينية مودعا سوريا 

 )عاشق من فلسطين( ليصرخ في وديان العالم لعل صوته يتردد إلى مسامع األحرار:

 و باسم   صحُل في الو يان

    أعرفها خيول الروم!

 و إن يتبّدل الميدان!

 ُخ وا ح را   

 من البر  ال   صكت  أغنيتي عل  الصوان

  ين الشباب  و فار  الفرسانأنا 

 أنا  و محتم األوثان

 حدو  الشام أ رعها

 (2)قصا د تتل  العقبان!

يحذر الشعب العربي منهم ألنهم عادوا من جديد بزّي تنكري، فهو فالشاعر يعرف أعداءه جيدا و       

رمز  هنا يكمنخيول الروم عوضا عن جنود الروم وينظر إليهم بعين البصيرة ال البصر، و لذلك قال 

اليقين الصادق والحقيقة  الرؤيا حينما تتميز بالبعد البصري تكون أقرب إلىالتناص التراثي التاريخي، و

لكن داء على الوطن العربي من جديد، وعلى بسط هيمنة األعشيء ف هذا إن دل علىمنه إلى الوهم، و

فرسان الذي يقذفهم بقصائد نارية بين يتربص لهم بالميدان، فهو زين الشباب و فارس ال عرشاالهيهات، ف

لغي يع التاريخ والدين واألسطورة واألدب، والفينة و األخرى. فشاعرنا يستعمل "ظاهرة التناص م

غته يكّثف دالالت لبأن هذه الظاهرة ترفده ليوّسع و الحديثة إذ إنه يؤمنالحدود بين النصوص القديمة و

السائدة من السلطة اإلسرائيلية ماال، كما يمنعه في الظروف يزيد شعره جالشعرية في سياقها اإلشاري و

 .(3)رقابتها عند الضرورة"و

                                                           
 .19، ص3011، دراسة تحليلية، دار يافا العلمية للنشر، عمان، 1زايد، فهد خليل: الحروب و التسويات بين الماضي و الحاضر،ط 1
 .92، ص3005، رياض الريس للكتب و النشر، بيروت، 1، ط1درويش ، محمود: الديوان ،ج 2
 .99، ص1299ية، مجلة التراث األدبي، السنة األولى، العدد الثالث، زرديني، مرضية زارع، ظاهرة التناص في لغة محمود درويش الشعر 3
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بدون سماع صدى علنية الصرخة لكن هذه المرة كانت رر درويش صرخته للمرة الثانية، ويك        

لم يسمع كأن الصرخة األولى كانت للعرب النائمين، فعندما لم ُتجد صرخاته نفعا إذ صوته في الوديان، و

 سوى صدى صوته، أطلق صرخته الثانية علنا في وجه األعداء، فهو الفارس العاشق الذي ال يخاف:

 و باسم   صحل باألعدا :

  لي لحمي إذا ما نمل يا  يدان

 فبيم النمل ال يلد النسور   

 و بيمة األفع     

 يخبئ قشرها ثعبان!

 خيول الروم    أعرفها

 و أعرل قبلها أني

 (1)الشباب  و فار  الفرسان!أنا  ين 

بط أمام المأل بأن وجوده مرت مصرحًايا أعداءه ويقف الشاعر كالفارس في ساحة المعركة متحد       

لعل الرموز التي أوردها ي قوة كانت أن تنزعه من أرضه، وال يحق ألبوجود هذه األرض منذ األزل، و

اإلسرائيلي على الساحة العربية اع العربي الشاعر في القصيدة تدل على الدول المشاركة في الصر

 :أبين ذلك من خالل الجدول اآلتيوالدولية، و

  اللت  الرمز

 الدول العربية بيم النمل

 إسرا يل بيمة األفع 

 بريتانيا حاليا ولة االنتداب البريتانيا األفع 

 الواليات المتحدة األمريكية الثعبان

 

                                                           
 .93، ص 1درويش، محمود: الديوان ، ج 1
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تطؤها األقدام، فهو يأبى فدرويش يتمنى أن يكون نسرا جارحا على أن يصل إلى حجم النملة التي        

 لقمًةتسليم األرض ن يعني االستسالم وكأن النوم عن حماية الوطالنوم والغفلة لئال يهاجمه األعداء، و

التفاؤل الثوري، مل وم األهو يحلق في عالسائغة للطامعين، "ومنذ أن ارتفع صوت محمود درويش و

يرى ى بقلبه الكبير حقيقة المأساة، ووال يتردى أبدا إلى قاع اليأس القاتم أو الهزيمة الساحقة. ذلك ألنه ير

أنه مهما عربي الفلسطيني ال بد أن يزول، وأن منطق التاريخ يؤكد ذلك، وأن الظلم الذي وقع على ال

عربي في فلسطين المحتلة فإن عودة األرض إلى أصحابها كانت الظروف القاسية التي يمر بها اإلنسان ال

 (1)حلم ليس ببعيد. بل إنها حلم سوف يجسده الواقع في صورة مادية حقيقة في يوم من األيام".

سرائيل لتعيش في أرض ذكرت سابقا أن األفعى هي رمز لدولة االنتداب البريطاني التي أنجبت إ        

بط قصيدة "وشم العبيد" يؤكد درويش على مدى العالقة الوثيقة التي ترال تستحقها، وفي ال تملكها و

إصراره المتكرر على هزيمة ذلك المارد المتمثل بهما في المنطقة العربية بريطانيا بحليفتها إسرائيل، و

 لتدب الحياة في ربوعنا من جديد: 

 في ذات يوم    أحسن العزل عل 

 نا  ال  وع الهاوية 

 أنّوم األفع 

 أرمي نابها في ناحيةو 

 فتلتقي في رقصة  ديدة     ديدة

 (2)إفريقيا     و آسيا!

 الذي قطعته إسرائيل.واصل البري بين أفريقيا وآسيا والتحمة والمعنى المقصود هنا هو إعادة الُل     

ن خالل . ويتبين مائيلاليابس هو إسرنطقة و نابها الذي يقضم األخضر وفبريطانيا تمثلت باألفعى في الم

صاحب القرار النهائي على اآلمر الناهي و د الشاعر أو الفلسطيني الثائر تجعلهالقصيدة أن العصا في ي

 وظهر ذلك بصورة واضحة من خالل استخدام الشاعر لألفعال المضارعة الدالة على التحدي ،أرضه

الثورة في الوعي و حسم األمر لصالحه )أحسُن، أنّوُم، أرمي(، فدرويش كان يسعى دائما لبث روحو

 المهرجانات "التي كانت منبرًامشاركته المستمرة في المناسبات ومما ساعده في ذلك نفوس شعبه، و

                                                           
 90-99، دار الهالل، ص3النقاش، رجاء: محمود درويش شاعر األرض المحتلة، ط 1
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في إسرائيل، في مرحلة االتصال، األمر الذي قد يسهم في الخطاب  ي الخطاب السياسي للعربف أساسيًا

من ثم ذوات الفاعلة في حركة التاريخ، والمباشر ألن الحدث في اللحظة التاريخية هو المسيطر على ال

 (1)". اتسم الخطاب الشعري باالنفعال أو برّد الفعل في الغالب منه

الحاضر التي وضعها األعداء ويمضي شاعرنا متفائال بالرغم مما يحيط به من أشواك الماضي       

بميالد فجر جديد يتفاءل األرض، ففي قصيدة )أبيات غزل( -قوا حركته عن الوصول إلى المحبوبةليعوِّ

 حاضر قد ضاق بهما ذرعا:ال يرتبط بماض و

 س لتِ : هز  ب  مل  ّد عل  األر 

 غصن الزمان!

 لتسق  أورا  ماٍ  و حا ر

 و يولد في لمحة توأمان: 

 م      و شاعر!

 و نعرل  يد يعو  الرما  لهيبا

 (2)إذا اعترل العاشقان!

السيدة العذراء عليها السالم، والتي عانت  القراءة من خالل قصة هنا يبرز التناص الديني في هذهو     

لتي ستوصلها بدورها هذه المعاناة ا وما كان منها إال أن صبرت وتحّملتاالتهامات من قومها،  اآلالم و

ميالد السيد المسيح عليه السالم، لتنتهي تلك اآلالم على عتبة النبوة البنها الوليد الذي إلى الخالص و

}وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ قه اهلل تعالى ليردع االتهامات و الظلم عن أمه العفيفة، قال اهلل تعالى: أنط

من صعوبة  ، فكان األمر اإللهي بهز النخلة أول البشائر المؤيدة لها بالرغم3[55عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا{]مريم:

طريق النصر واألمان يحتاج لدافع التحدي واإلصرار والتوكل على اهلل. تنفيذ األمر، وهذا يدل على أن 

ال يريد حاضرا أليما ، وفي أثنائهاو النكبة عانى منه الفلسطينيون قبلدرويش ال يريد الماضي الذي و

                                                           
 .1م، موسوعة أبحاث و دراسات في األدب الفلسطيني الحديث، صحمزة، حسين: محمود درويش،ظالل المعنى و حرير الكال 1
 .129، ص1درويش ، محمود: الديوان ، ج 2
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يعود رحم األلم، يجتمع فيه العاشقان ويعاصره يوميا وال تغيير فيه، و إنما يريد مستقبال جميال يولد من 

األرض مأخوذة لديه دائما األرض من جديد، و"هناك أوال صورة األرض. و-يد إلى حضن أمهالول

 (1)عن حياة". يتمخُض موٍتا االثنين المتكاملين: واهبَة بوجهيه

ينوب درويش عن السيدة العذراء في قصيدة )وعود من العاصفة( من خالل عملية هز غصن      

 تطعن في مسيرة الشعب:التي لم تكن يوما سوى السيوف الزمان، ويقوم بتعرية تلك األغصان الوهمية 

 و ليكن    

 ال بد لي أن أرفم الموت

 و أن أحر   م  األغنيات الراعفة

 و أعّر  ش ر الزيتون من  ل ال صون الزا فة 

 ف ذا  نل أغني للفر  

 خلد أ فان العيون الخا فة

 ف ن العاصفة 

 وعدتني بنبي     و ب نخاب  ديدة

 (2)و ب قوا  قز 

غصون في كال القصيدتين، كان ال بد من معرفة الشجرة التي لعقد مقارنة بين كلمة غصن و        

ة ففي األولى كان الغصن مجهول الهوية يقف خلفه الغموض التام حول المؤامرتحوي تلك الغصون، 

في الثانية كانت الغصون من أصل شجرة الزيتون التي ترمز للسالم، المحاكة ضد الشعب الفلسطيني، و

توهمنا بالسالم، لذلك عمل على تعريتها لكي ال تتكاثر ر أن هذه الغصون ما هي إال أقنعة و رأى الشاع

جديد. فدرويش هنا يعود الستخدام األفعال المضارعة الدالة على الغضب )أرفض، أحرق، أعّري، من 

لعل ل ال بالقول داللة على العزيمة واإلرادة التي يمتلكها الشاعر. وأغني(، وهذه األفعال اقترنت بالفع

لذي ال ينتهي، يجيب انتماء درويش إلى األرض وصلته الوثيقة بها هو أحد أهم أسباب عزيمته و تحديه ا

                                                           
 .99، ص2جهاد، كاظم: عزلة الشاهد، محمود درويش في مجموعاته الشعرية األولى و قصائده األخيرة، مجلة الكرمل، دراسات  1
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أم عربيين على أرض فلسطين. فلماذا لصحفية قائال: "لقد ولدت من أب والمقابالت ا في إحدى عرشاال

أحارب هذه المصادفة؟ لماذا أحتج، لماذا أشكو من هذا اإلرث؟ لعل في التاريخ من القسوة ما يجعل 

هو المصادفة ستطيع التدخل فيه، ول في ما ال أوارث األرض وارثا للصليب أيضا. ال أستطيع التدخ

التاريخية. أما أجمل قصيدة فإن أحدا لم يكتبها بعد، ال من ولد هنا، وال من ولد هناك. ال من ولد أمس، 

 .(1)وال من ولد اآلن، وال من ولد غدا... إن أجمل قصيدة لن تكتب أبدا... أبدا..."

 يدة "رد الفعل" و يقول:يجعل درويش من نفسه أحد القادة المأسورين في قص     

 وطني! يعلمني حديد س سلي

 عند النسور  و رقة المتفا ِل

 ما  نل أعرل أن تحل  لو نا

 مي   عاصفة    و عر   داول

 سدوا علّي النور في  نزانة 

 (2)فتوّه ل في القل     شمس مشاعل

كان ضمن الجيش الذي خرج مع قد تصور نفسه بأنه أبو محجن الثقفي "الذي وكأنني بالشاعر و         

و محجن: لست تاركها سعد بن أبي وقاص لحرب األعاجم، فكان سعد يؤتى به شاربا فيتهدده، فيقول أب

قد شرب الخمر، فأمر به إلى القيد، فلما . قالوا: فأتى به يوم القادسية وجل، أما لقولك فالإال هلل عز و

د، كي يشارك وج سعد أن تفك قيوده و تعطيه فرس سعاشتد القتل في تلك الليلة، طلب أبو محجن من ز

. فدرويش المتمثل بالنسر الفلسطيني (3)خاض الحرب ببسالة، ثم عاد إلى حبسه"في المعركة ففعلت، و

لم الذي يعانيه "ميالد، يخاطب وطنه الذي يقطن داخله بكلمات تحمل بصيص األمل بالرغم من األ

توظيف درويش لكلماته في القصيدة، فمن منظور اجتماعي، يتم  هنا نلحظ االختيار الدقيق فيعرس"، و

كحدث احتفالي يشهده الناس ليشهد أهل الحي بعد حين من الزمن ميالد طفل جديد، و لكن  العرس أواًل

درويش صمم على الميالد الذي سينفجر حبا من قلوب الثائرين لتتم مراسم العرس فيما بعد. إنها األرض 

 إال لمن يسطر بشهادة الميالد دما على ثراها الطاهر.ال تعطي أفراحها 

                                                           
 .90، ص1991مرشليان، إيفانا: أنا الموقع أدناه محمود درويش، دار الساقي للنشر و التوزيع، 1
 .339، ص1درويش ، محمود: الديوان ، ج 2
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لعل درويش يستشرف عودة الفاتحين من جديد على سطوح المنازل ليحققوا وعدا طال انتظاره و         

 ويفكوا قيودا صدئت على أجسادنا:

 و حفرت باألسنان رسم   اميا

 و  تبل أغنية الع اب الراحل

 أغمدت في لحم ال  م هزيمتي

 غر ت في شعر الشمو  أنامليو 

 و الفاتحون عل  ستو  منا لي

 لم يفتحوا إال وعو   ال لي!

 لن يبصروا إال توهج  بهتي

 لن يسمعوا إال صرير س سلي

 ف ذا احترقل عل  صلي  عبا تي

 (1)أصبحل قديسا    بزّ  مقاتِل

من وحي الشاعر، حينما عقد مقارنة واضحة بينه  ًاالقصيدة السابقة تعرض لنا )سيناريو( خاص        

ن الذين وبين الفاتحين باستخدامه للفعل الماضي الخاص به، بينما الفعل المضارع قد خص به الفاتحي

  سيأتون بعد رحيله بسنوات.

للسجين إذا تأملنا األفعال الماضية الخاصة بالشاعر الُمقيد بسالسل االحتالل، ندرك أن الكتابة و         

غرزها من السيوف التي أغمدت في ظالم األسر ال بد من ال من خالل الحفر على الجدران، وال تتم إ

غيره. وال بد من أنه ال بد من االحتراق لرؤية النور الساطع لكي يكون رمزا لجديد في انتصار محقق، و

م الشاعر ألسلوب النفي لكي يأتي الفاتحون على إثرها لتطهير األرض، واستخدا وقوع هذه الحوادث

هي إال من خالل بؤرة مركزية واحدة والمقترن باألفعال المضارعة يدل على أن تغيير المسار ال يتم 

حة هنا استشراف واضح للمستقبل بحدوث تغيير على السالسطين التي ستكون مركز الصراع، وف

نوعين من التناص في هذا السياق عر يدعم هذا القول استخدام الشا لعل ماالوطنية لصالح الفلسطينيين. و
                                                           

 .350، ص1درويش ، محمود: الديوان ، ج 1
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ابنه. أما و (1)التناص الديني، أما األول فتحدث عن أسطورة ديدالوسو هما التناص األسطوري و

السالم حسب الرواية المسيحية،  التناص اآلخر فهو ديني فرمز الصليب يوحي بقصة السيد المسيح عليه

رمز )الصليب( و دوة ألتباعه.بذلك يكون ق، وآلالمانتهاء اعلى الصليب ليكون سبيل الخالص و تقييدهو

تحدي و الثبات، فهو يرفض األلم عني االستسالم في شعر درويش بقدر ما تحمله الكلمة من معاني الال ي

 نهاية الحكاية المأساوية في قصيدة )كتابة بالفحم المحترق(:و

 و لكنني خارج من مسامير ه ا الصلي 

 ألبح  عن مصدر آخر للبرو 

 (2)و شكل  ديد لو   الحبي 

الذي يعرض نفسه ألنواع التعذيب وصوته صرخة في يتضح لنا أن المسيح المصلوب هو "الشاعر       

المعاناة التي وجه الظلم ويحمل العذاب من أجل الوطن وشعبه. والمسيح والصلب تعبير عن كل اآلالم و

 .(3)الصهيوني"يتحملها اإلنسان الفلسطيني في الثورة على الظلم 

قصيدة )حبيبتي تنهض من يستحضر درويش شخصية سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه في        

ُمطفئ نار رسول اهلل )ص( و بطل القادسية، وفاتح المدائن، والعراق والجزيرة، وهو خال نومها( "و

 من جديد بزغاريد ية لتضمد جراحهايتمنى أن تعود األمة العرب، و(4)المجوس المعبودة إلى األبد"

 االنتصار بعد بكاء ليل طويل:

 أال تقفزين من األب دية

 إلينا  أال تقفزين؟

 فبعد ليالي المتر

                                                           
وخالصة األسطورة أن ديدالوس كان عبقريا فاستدعاه أمير جزيرة كريت ليبني له فيها سجنا غير ذي أبواب، كي ال يستطيع السجين الذي " 1

مواصفات األمير. بعد أن انتهت المهمة غضب األمير على ُيزج فيه الخروج منه. ذهب ديدالوس مستصحبا ابنه معه و بنى السجن المطلوب وفق 
حة ديدالوس فزجه و ابنه في السجن الذي بناه، و كان محكما حقا ألن بانيه ال يستطيع الخروج منه. و تفتقت عبقرية ديدالوس عن حل: صنع أجن

ابنه أال يقترب من الشمس لئال يموع شمع جناحيه فيسقط  له و إلبنه، و أخذا يتدربان على الطيران. و عندما حلت لحظة اإلقالع أوصى ديدالوس
في البحر. و انطلقا من كريت نحو اليونان عبر المتوسط، فأغرت الفتى الشمس فاقترب منها في نشوة خالصه من سجنه فماع شمعه و خّر 

 .539، ص3003عطا، عبد الوهاب: ساللة الطين، المؤسسة العربية للدراسات،   غريقا".
 .390، ص1، محمود: الديوان ،ج درويش 2
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 ستشرع أمتنا في البكا  

 (1)عل  بتل القا سية!   

حينها فقط ستخرج من قاع البئر وق بأن يرى األمة العربية قوية وموحدة ويت و كأنني أرى الشاعر      

 نفسها فيه. إلى أن يقول:الذي أوقعت 

 أصي :

 أعيدوا لنا بيتها

 أعيدوا لنا صمتها

 (2)أعيدوا لنا موتها   

ماء مصطنعة يريدها خريطة صماء بال أسا ال حدود بين غرفه المتجاورة، وفهو يريدها بيتا واحد      

الرخيص الذي  يريد لها الموت الحقيقي الذي يرفع كلمتها إلى أعلى ال الموتأي كما كانت سابقا، و

شكلت أشعار درويش الوطنية أحد أهم عوامل االنتماء للوطن  تكون فيه هي الضحية دائما. لذلك

العربي، فقد امتاز باالنفعاالت الصادقة تجاه أمته وشعبه، وذلك ساعد على جعل القضية الفلسطينية 

الواحد الذي ال حدود بين دوله . فشاعرنا يتبنى فكرة الوطن (3)قضية العرب األولى في العصر الحديث

 في قصيدته )سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا(:

 

 يمي   ويرسم   يشرب قهوت   و(4)و يسكل سرحان

 يقيس الحقول ب غ ل خارطة ال حدو  لها  و

 هل قتلل؟-

 سرحان ال يتكلم  يرسم صورة قاتل  من  ديد  و

                                                           
 .223، ص1درويش ، محمود: الديوان ، ج 1
 .223، ص1در السابق، جالمص 2
 .3011نيسان/ أبريل  6الضمور، عماد عبد الوهاب: فلسطين في شعر محمود درويش، جريدة الدستور األردنية، الخميس ينظر: 3
مرشحي الرئاسة األمريكية و أكثر المرشحين تحمسا ، و كان كنيدي أقوى 1969الشاب الفلسطيني األصل الذي اغتال روبرت كنيدي عام  4

 ar.m.wikipedia.orgوتأييدا إلسرائيل. ينظر 



 
 
 
 
 

63 
 

 (1)يمزقها  ثم يقتلها حين ت خ  شك  أخيرا   

مته حلم كل فلسطيني حر، فدرويش يعرف "أن أحدود لها هي حلم سرحان وفالخارطة التي ال         

التي كانت قوية قد انهارت، وأصبحت جمادا، خرابا، دخانا، وساحات حرب وموت وأسى. ويعرف 

مان اإليق درويش عادة، األمل بالمستقبل وهنا صحوة األمل التي ال تفارأشياء أفظع وأوجع لكنه، و

ش تتكرر في معظم قصائد درويتعادة هويته، مهما قست الظروف ومهما طال األلم. وبالتاريخ الس

الحلم، إيمانا منه بدور النضال االنتقال من الواقع المرير إلى المستقبل/صورة اليقظة أو الصحوة و

ا لن)و. لذلك يؤكد في قصيدة (2)إسقاط الظلم البشري"وبدور اإلنسان في تحقيق الحلم وإحقاق الحق و

 حبه لها بالرغم من األلم المحيط به:بالد( على تمسكه بحلمه وأرضه و

 و لنا ب   ال حدو  لها   فكرتنا عن

 الم هول   ّيقة و واسعة  ب      

 حين نمشي في خريتتها تمي  بنا 

 و ت خ نا إل  نف  رما    فنصرخ

 في متاهتها:و ما  لنا نحب   حبنا

 (3)ر  وراث      يم    

يتفاءل باستمرار بعودة السيد المسيح عليه من الكرمل( ينتظر درويش بلهفة و في قصيدة )النزول        

 السالم إلى األرض ثانية ليعم السالم من جديد:

 أيها الكرمل  اآلن ت تي إلي  العصافير من ور 

  نل  ال فر  بين الحص  والعصافير

 (4) َّل ثانيةو اآلن ب ع ُ  المسي  ي 

                                                           
 .110، ص3، جدرويش ، محمود: الديوان  1
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كأن مجيء المسيح عليه السالم مرة أخرى سيحدث تغييرا فاعال على الساحة الفلسطينية و        

والدولية، إذ "إن المسيح عليه السالم من أبرز الرموز التي كان لها رواج واسع في الشعر الفلسطيني 

الشعراء في دواوينهم، فهم يستخدمونه المعاصر. فهو شخصية إيجابية ذات المواقف النبيلة التي أوردها 

ظهور و، (1)البقاء"الستقامة لما تحمله من اإليذاء واالضطهاد في حياته وتارة رمزا للوطن وتارة رمزا ل

لن يتحقق إال في نهاية الزمان، وحين يصل التاريخ نهايته ن جديد هو أمر في غاية األهمية والمسيح م

  (2)ويبلغ الفساد ذروته.

احتمالية عودتها من جديد، ويعلن ح للعدو بأحداث من التاريخ مضت ومد درويش أحيانا التلمييتع     

 بلهجة التحدي المليئة بحب الحياة في قصيدة )على هذه األرض(:

عل  ه   األر  ما يستح  الحياة: تر   إبريل  را حة الخبز في الف ر  تعوي ة امرأة للر ال   تابات  

 (3)عش  عل  ح ر  أمهات يقفن عل  خي  نا   وخول ال زاة من ال  ريات أسخيليو   أول الح   

الذكريات التي قصدها درويش ريات، فاحتمالية عودتها واردة، وبما أن الغزاة يخافون من الذكو        

هي اللحظات التي لم تشهد لألمة العربية ذال  وانكسارا، و لعله خص من هذه الذكريات االنتصارات 

لتفاؤلية التي حققها المسلمون على اليهود على مر التاريخ. ينتقي درويش الكلمات ذات الداللة االتي 

 :لتي بينتها من خالل الجدول اآلتياترتكز على األلم و

  اللتها التفاؤلية الكلمة

 أبريل

 
 

هو شهر نيسان و بداية فصل الربيع، يرمز لألمل 

إلى والتطلع للغد المشرق/كلمة )تردد( توحي 

ما دمنا نين هما الخفوت و السطوع واحتمالين اث

 نعيش الحالة األولى فنحن في انتظار الثانية.

الظفر باألعداء بعد ظالم ليل طويل يرمز للنصر و الف ر

 و عذابات متكررة.

التغيير و نيل االنجذاب واليقين بحتمية النصر و را حة الخبز

تذوقه إال فال يمكننا أن نشم رائحة الخبز والمنى، 
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 بوجود نار حامية أال وهي التضحية.

قوة جذب لحب األرض و ضرورة االنتماء لها، و  التعوي ة

خص فيها الرجال ألنها تحتاجهم كركيزة أساسية 

من أجل فك الشيفرة السرية من خالل النصر و 

 تحقيق التحرير.

مستقبل نبذ األلم والتطلع نحو التأثير في الجمهور و (1) تابات أسخيليو 

واعد، ألن كتابات أسخيليوس تحمل طابع المأساة 

و كأني بدرويش يريد للمشاعر النبيلة المليئة 

 باألمل أن تتولد من خالل األلم و حس المسؤولية.

التطلع نحو مستقبٍل واعد يحمل بين طياته األحالم  أول الح 

 والوعود للشعب الفلسطيني.

مستقبلية حتمية لتحقيق عودة الماضي بصورة  ال  ريات

النصر، و كأنها عنصر أساسي من عناصر قوة 

 العرب لهز عرش األعداء.

األمل النابض من رحم المأساة ومن صالبة  العش 

 الصخر القاسي.

الحنين والعودة إلى األصل، فحضن األم ال يعوض  األمهات 

وكذلك األرض أمنا الكبرى، لذلك كان ال بد من 

 اك لنرتقي إلى أعلى.الوقوف على األشو

 

ن الفلسطيني لمفقودة المفعمة بحب الحياة، إذ إتأتي هذه الكلمات لتضعنا في روضة من الجنة ا          

يشعر م األول، كائن بشري يحب الحياة وينخطف بزهرة اللوز، و، إنه، في المقاليس "مهنة أو شعارًا

الطبيعية،  ال لنداء آخر ...   ة لشهوة الجسديمارس الحب تلبيخريف األول، وبالقشعريرة من مطر ال

موت فيما بعد ينجب األطفال للحفاظ عل االسم والنوع لمواصلة الحياة ال لطلب الموت، إال إذا أصبح الو

                                                           
عماًل مسرحيًا.  10روائي مسرحي تراجيدي يوناني، انصرف إلى كتابة المسرحيات، و كلها ذات مضمون درامي و مأساوي، كتب حوالي  1
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لح في لم يفنجح في محو طبيعتنا اإلنسانية، وهذا يعني أن االحتالل الطويل لم يأفضل من الحياّة! و

 .(1)ا يريد لها من الجفاف أمام الحاجز"عواطفنا إلى مإخضاع لغتنا و

لذلك كان لقراءة التاريخ و استعادة الذكريات اإليجابية العالقة في ثناياه أثر واضح من آثار األمل      

الذكريات  و حب األرض ف المنشود، فاللحظات التاريخية والذي سنتبع خطواته للوصول إلى الهد

لصياغة أحد المسوغات التفاؤلية التي ستصنع فارقا على الساحة في إعادة الرؤية  ثالثيًا شكلت هرمًا

 االستشرافية من جديد.
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 حر ات التحررثانيًا: 

 

العنصرية واضطهاد ة مضادة كانت قبال تتسم بالظلم وحينما نتحدث عن التحرر فال بد من كلم       

شعوب العالم الثالث معاركها ضد االستعمار بعد الحرب العالمية فقد خاضت البالد من قبل االستعمار، 

. فعلى الساحة العربية، الحريةحرر على الساحة لنيل االستقالل والثانية، مما أدى إلى بروز حركات الت

استنكر النكبة الذي نهب الشجر و الحجر وبرزت حركات التحرر في فلسطين بعد حدوث بركان 

حركات  تيجة لذلك كان ال بد من تشكيل طرده خارج البالد قسرا، فنأرضه وب الحق الشرعي في لصاح

 مع اختالف الفترات المتفاوتة فيما بينها من حيث الظهور.عدة تحرر وطنية 

 م 1939ترعرع محمود درويش في ظل عائلة مسلمة في قريته البروة التي ُدمرت عام           

من نصيب محمود درويش أن يتذوق مرارة البعد عن حبيبته  غادرها أهلها إلى أماكن مختلفة، فكانو

لكن إصراره على العودة جعل منه الفارس الذي يتوق أن في لبنان، حيث أصبح فيها الجئا واألرض 

 :عدة حركات سياسية بداية المرحلة الجديدة معة ويشهد أرض المعركة، فكانت العود

  الحزب الشيوعي ا سرا يلي: -1

أن درويش كان يعيش في الداخل الفلسطيني، وجد الفرصة المالئمة النضمامه للحزب  بما         

إلى  ني الثانوية في كفر ياسيف انتسبإنهائه تعليمه الثانوي في مدرسة بالشيوعي اإلسرائيلي "فبعد 

ا عمل في صحافة الحزب مثل االتحاد و الجديد التي أصبح فيما بعد مشرفالحزب الشيوعي اإلسرائيلي و

 . (1)على تحريرها، كما اشترك في تحرير جريدة الفجر التي كان يصدرها حزب مبام"

للقضية  الداعمةفي ظل الحزب الشيوعي لالعتقال بسبب قصائده السياسية  تعرض محمود درويش       

 من هذه القصائد التي سطرت معاني االنتماء )بطاقة هوية(:الفلسطينية، و

 س ل!

 أنا عربي

 ب  لق أنا اسم 

                                                           
 .19، ص3016، دار المؤلف للنشر و التوزيع، وهران، 1عبود، شوقي: معجم أدباء العالم، ط 1
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 صبور في ب    ل ما فيها 

 يعي  بفورة ال م 

   ور    

 قبل مي   الزمان رسل

 (1)و قبل تفت  الحقِ 

ين العربية التي حبا فيها طفال لفلسطيفحم درويش أعداءه بحكمة الرد ويعلن انتماءه للعروبة و      

 ال يزول بالرغم من البعد، إلى أن يقول: ًاقلبي ًاتصبب عرق أبيه على ثراها لتزهر فيما بعد حبو

 منسية    أنا من قرية عزال  

 شوارعها ب  أسما 

 و ل ر الها     في الحقل و المح ر

 (2)فهل ت م ؟

ينتقل بنا درويش من االنتماء العام الذي خص به البالد في المقطع السابق، إلى االنتماء الخاص         

رويشية التي ال فرق بين صغيرها محها عن وجه الحقيقة، تلك البروة الدلقريته المنسية التي أبيدت مال

بروز هذه القصيدة على الساحة صاحبه تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية "لتتحول القصيدة وكبيرها، و

رويش لعل االنتماء األبرز لدى د. و3هوية لفلسطين"نا سياسيا بصيغة شعرية للمنظمة وإلى ما يشبه بيا

 عبارة )يحبون الشيوعية( حين يقول: درويش يالحظ حضور شيوعية فالقارئ لقصيدةكان لل

 و  ل ر الها     في الحقل و المح ر

 يحبون الشيوعية

 فهل ت م ؟

                                                           
 .91، ص1، جدرويش ، محمود: الديوان  1
 .92، ص1المصدر السابق، ج 2
إبريل –/مارس 1329رجب -ادى اآلخرة، جم399، 391المديني، أحمد: من احتالل األرض إلى تحوالت النص، مجلة الفيصل، العددان  3

 .26، 25، ص3019
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فقط، بل صرح باالنتماء الفكري  المكانفي بانتماء واحد يتعلق بالجذور وفدرويش ال يكت        

جماليا لم يرد لنصه الشعري أن يكون أسيرا لفترة زمانية هنا يمكن أن نقول إن درويش والحزبي "و

أن يتجاوز نصه هذه اآلنية  م1910محصورة بانتمائه الحزبي، و إنما أراد بعد خروجه من البالد 

اصله المباشر مع العالم العربي خصوصا أنه انتقل في المرحلة الثانية إلى االنتماء القومي بعد توو

 . (1)يير موقفه األيديولوجي قسط في هذا التغيير"قد يكون لتغصوصا مصر. وخو

يبرز موتيف الغضب في القصيدة بصورة واضحة من خالل تكرار كلمات دالة على ذلك )فهل          

تغضب؟، فورة الغضب، من جوعي ومن غضبي( و كأن الغضب سمة أساسية يجب أن يتحلى بها 

نتماء في الضمير )أنا( في القصيدة حامال داللة االيتكرر ينتمي للشيوعية. وصاحب الحق السليب الذي 

 :طياته على النحو اآلتي

 الداللة العبارة

 تكررت خمس مراتا  اللة عل  االنتما  القومي  عربي أنا

ا  اللة عل  االنتما  ا نساني تكررت مرتين اسم بال لقب أنا

 الشيوعي و

 االنتما  المكاني ال  ور  مرة واحدةا  اللة عل   من قرية عزالء منسية أنا

 و أرض كنت أفلحها 

 و جميع أوالدي أنا

مرة واحدةا االنتما  ال ماعي غير المقترن 

بالزمان والمكان ألن  لو اقترن بزمان ومكان 

ف  أحقية الفلستيني به   األر  محد ين لن

عليها فهي للفلستيني من  األ ل   ن   يد و

 ستبق  و

ية م  واحدةا انتما  إنساني  ال و و  للعدا مرة  ال أكره الناس أنا

إنما مقت  ل حت ل اليهو  عل  الصعيد العام و

 ال اشم 

 

 و يمكن توضيح العالقة بين درويش و رابط االنتماء من خالل هذا المخطط البياني:

                                                           
 .11، ص3013، 2حيفا، عدد-حمزة، حسين: الصياغات النهائية وتحول المعنى، محمود درويش نموذجا، مجلة مجمع اللغة العربية 1
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من خالل الرسم البياني السابق يتضح أن النصيب األكبر من االنتماء كان للقومية العربية         

(، فالشاعر من جذور عربية جعلته كشجرة زيتون ال تخرج إال زيتا عربيا مباركا، فالقومية 50%)

بة سواء كانت الصفات المكتسبأكثر من سالح: كاألصل العربي واللغة العربية و العربية جعلته يتحصن

كان من نصيب فالتأثر بالقيادات العربية. أما الجانب اآلخر من االنتماء ية والعادات التقاليد وجسدية، فكر

من الجماعة  المكان ألن كالًّث احتضن درويش أكثر من الجماعة و(، حي%30التيار الشيوعي )

وجد له حاضنة داخلية  درويش قدكأن يوعية فاستقرت في أكثر من بلد، ووالمكان غير مستقر أما الش

تركت تأثيرا كبيرا. في المستوى الثالث جاء  نت لفترة مؤقتة في حياته فإنهامع أنها كاوخارجية، و

االنتماء نوعا ما ضعيفا فيما يتعلق باالنتماء المكاني والجماعي، فحصدت كل منهما بما ال يتجاوز 

ظهر ذلك من خالل عدم االستقرار في حياة درويش وي ( من االنتماء، فاالنتماء المكاني تمثل ف10%)

 اتجاهين: 

 فيما بعد. م1939خروجه من أراضي ه للبروة، تلك القرية المنسية، وأوال: الداخلي، عدم عودت

بلد  لبنان أمذلك في بلد عربي كتونس وثانيا: الخارجي، عدم استقرار الشاعر في مكان محدد سواء كان 

 غربي كفرنسا.

 خص االنتماء الجماعي، فعانى درويش من تفكك الجماعة على الصعيدين:أما فيما ي
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آخرها ة متنقال بين مدن و دول العالم وأوال: الشخصي، ابتعد شاعرنا عن أهله الذين يقطنون في الجديد

 مدينة رام اهلل.

سي أو ثانيا: السياسي، افترق درويش عن قيادات سياسية و أصدقاء خطفهم الموت نتيجة العمل السيا

 الغربة السياسية.

 من مة التحرير الفلستينية -5

على حياته، فقد  تأثير خاص م1913كان النضمام درويش لمنظمة التحرير الفلسطينية عام          

، عندما كانت تلك الفكرة هي السالح األوحد  األقوى في مواجهة "كان محمود درويش في شبابه شيوعيًا

ات إلى يلكنه لم يبق كذلك عندما غادر األرض المحتلة في مطلع السبعينموجة استعمارية عاتية. 

التعدد، الذي تتسم به هوية التنوع وطنية المزيد من الغنى والمنافي. بل اكتسبت شخصيته الشعرية والو

 .(1)فلسطينية لم تكن يوما حكرا على أحد، أو اختصارا لحزب أو حتى لتيار"

رويش ديوانه )أحبك أو ال أحبك( و في قصيدة )تقاسيم على الماء(، صدر دم، أ1913في عام         

العام يتفاءل درويش بالرغم من الصعوبات التي تواجه الشعب الفلسطيني، فقد أصبح شاعرنا في ذلك 

وف و شروط خاصة كأن لكل مرحلة عمرية أو عقد من الزمان ارتباط بظرفي الثالثينات من العمر، و

 رأسها سمة التفاؤل و نبذ اليأس: علىال تنازل عنها، و

 ورا  الخريد البعيد

 ث ثون عاما

 و صورة ريتا

 و سنبلة أ ملل عمرها

 في البريد 

 (2)ورا  الخريد البعيد

                                                           
 .235، ص3009، دار الفارابي للنشر و التوزيع، بيروت، 1نور الدين، ساطع: محطة أخيرة .. خارج السياق، ط 1
 .56، ص3درويش ، محمود: الديوان ، ج 2
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يأخذنا درويش إلى ما قبل خريف النكبة ليذكرنا بوالدته منذ ثالثين عاما، ويذكرنا بصورة          

النكبة القاسية التي ألمت بالشعب  بالرغم من حوادثريتا_األرض التي ال تغيب عن الذاكرة، ف

راها الذهبي التي تعثر بثلمحبوبة األولى التي سكنت روحه والفلسطيني، ما زال شاعرنا يتذكر وجه ا

ألول سبع سنوات من عمره، ليبدأ بعدها مشوار المعاناة الطويل، ففي هذه القصيدة جاء اسم )ريتا( ال 

يدلل على المرأة، ففي كثيرمن قصائده "ال يتمكن القارئ أن يفرق بين األنثى و الوطن، والحديث 

ة هي حب فلسطين. وتغدو الظاهري يدلل على المرأة، لكن الصياغة العميقة ترسو على قاعدة صلب

بة في أغلب القصائد هي فلسطين، ورسم محمود درويش مالمح المرأة والوطن بطرق مختلفة المحبو

 .(1)أخرى"بين قصيدة و

 و تمنعني من محاذاة ه ا المسا 

 نواف  أهلي 

 مت  ي بل الور  في ال ا رة؟

 مت  يفر  ال ربا ؟

 لكي أصد اللح ة العا مة

 عل  الما 

 (2)أو سما    أستورة 

يستخدم الشاعر أسلوب االستفهام للسؤال عن زمن مستقبلي لم يأِت، فذكريات القرية الجميلة ما       

شاعر تزال عالقة في ذاكرة الالجئين الذين لم يفرحوا بالعودة بعد، فبالرغم من األسى الذي يعانيه ال

يضفي على شعره دالالت تبث األمل إنه فعدم استقراره في مكان ثابت، منعه من العودة إلى وطنه ويو

 بصورة غير واضحة:

  اللتها الكلمة

داللة تشاؤمية و لكنها في قاموس محمود درويش  الخريد

تحمل طابعا تفاؤليا "فهو يحب الخريف على رغم 

                                                           
 .16إبراهيم، هيام: المرأة في شعر نزار قباني ومحمود درويش، جامعة القادسية، ص 1
 .51، ص3درويش ، محمود: الديوان ، ج 2
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أنه ولد في الربيع، و قال إن االخضرار الرمادي 

في عينيه فيه الكثير من تالوين الخريف، حيث 

 .1األخضر باحتماالته"يختلط 

لفظ يحمل معنى تفاؤليا فيه بعض الخير ربما نتيجة  عامًا

تغيير المسار الحزبي لدرويش و انضمامه لمنظمة 

التحرير، بينما لو استخدم كلمة )سنة( لكان المعنى 

 تشاؤميا.

الذكريات الجميلة في القرية، فهذه الصورة رسخت  صورة ريتا

سنوات إبان حدوث النكبة، في الذاكرة لمدة سبع 

يقول درويش معبرا عن ذلك "ال أثر )للبروة( على 

يمين الشارع القادم من الناصرة، غير صورتها في 

خيالك المطعون بقرون الثيران التي تمضغ و تجتز 

علف ذكرياتك. قلَت: أمرُّ بها عند الغروب ألّدخر 

لخيالي غموضا يعين الغريب فيك على ابتكار 

 .2نايا الحجر"الصور من ث

فيض من الخير والعطاء، فدرويش يستخدم هذه  سنبلة

المفردة )سنبلة، سنابل( ليبث األمل في نفوس 

 قرائه.

سهولة الوصول و العودة إلى الوطن تحت  نواف 

الوصاية العربية، على عكس ما دلت عليه مفردة 

الشباك التي استخدمها في )شتاء ريتا( مقترنة 

فافت  لها الشبا   ي بالعدو اإلسرائيلي حين قال: 

، فمن حيث اللغة "يسمون يتعتر الليل ال ميل

ير النافذة الكبيرة في حائط البيت شباكا و إن كان غ

مشبك بشيء من الحديد أو الخشب، و هو صفة 

                                                           
 .161، ص3009خوري، إلياس: سنكون يوما ما نريد، وزارة الثقافة، ديسمبر/كانون األول  1
 .503، ص5ن ، جدرويش ، محمود: الديوا 2
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غالبة مبنية على التوسع في االستعمال. أما الشباك 

 .1ما صنع من قضيب  ونحوه"

الذكريات الجميلة التي ال تذبل، فهي مصدر  الور 

 للتفاؤل و العودة المحققة.

الفرح الدائم ال المؤقت، فالالجئون ال يريدون  يفر 

بل يريدون الفرحة المكللة باالنتصار،  ،العودة فقط

فالطموح إلى انتصار ثم عودة إلى ديارهم التي 

 هجروا منها وليس إلى جزء معين من فلسطين.

اللحظة األسطورية المنتظرة التي سيحقق فيها  اللح ة العا مة

 النصر لصالح الفلسطينيين.

 

عيد( ول منها استهاللها بعبارة )وراء الخريف البالمقطع األ بخاصةو ،القصيدة السابقة يتضح من         

ن، الحظت أن هذه العبارة عبرت عن مرحلتين منفصلتي، ووانتهى المقطع األخير منها بالعبارة نفسها

سيكون حدا  م1913أن عام فهل كان يدرك هو في الثالثينيات من عمره، فدرويش أتحفنا بهذه القصيدة و

 قادمة؟ و لكي تتضح هذه الصورة أرفقت الجدول اآلتي: ًاوثالثين عامماضية  ًابين ثالثين عام فاصال

 (2795الزمن الحالي )

 ورا  الخريد البعيد )في بداية المقت (

 قبل ث ثين عاما

 ورا  الخريد البعيد )في نهاية المقت (

 بعد ث ثين عاما

ولد  روي  و بعدها بسب   م(2732في عام )

 سنوات حدثل النكبة

حدثل االنتفا ة الثانية و  م(5002)في عام 

 توفي  روي  بعدها بسب  سنوات

  

في الخريف األول كان الشاعر ينعم بالحياة على أرضه حتى جاءت العاصفة التي قلعته منها،            

وألن من عادة األشياء التضاد أو المعاكسة، فالخريف األول كان  ،أما الخريف الثاني فلم يأِت بعد

تشاؤميا، أما الخريف اآلخر فهو عكس ذلك تماما، فال بد من وجود المنتصر و المهزوم في ساحة 

                                                           
 .255، ص1991النحاس، هشام: معجم فصاح العامية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  1
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المعركة، و بما أننا انتكسنا بخريفنا األول، فسننتصر في اآلخر لتكون الهزيمة من نصيب اآلخرين. 

 قصيدة )زيتونتان(:ويؤكد درويش ذلك في 

 تتشع  ال  رى و تلع   ها هنا

  يتونتان عتيقتان عل  شمال الشر 

 في األول  و دت ب ور أغنيتي

 و في األخرى و دت رسالة

 من قا د الرومان:

 يا إخوة الزيتون

 أطل  منكم ال فران  

 (1)أطل  منكم ال فران    

ربطت درويش عالقة متينة بالرئيس الراحل ياسر عرفات نتيجة انضمامه للمنظمة، "فقد اختاره          

، 1999الرئيس ياسر عرفات ليكون مستشاره، و انتخب عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عام 

كتاب و الصحفيين . كما اختير رئيسا التحاد ال1992 ثم استقال منها رفضا التفاقية )أوسلو( عام

يصف محمود درويش الرئيس ياسرعرفات بأنه "لم ينتصر في . و(2)"1991الفلسطينيين حتى عام 

عركة الدفاع عن الوجود الوطني، المعارك العسكرية، ال في الوطن وال في الشتات. لكنه انتصر في م

ي بلورة الهوية الوطنية الدولية، وفى الخارطة السياسية، اإلقليمية ووضع المسألة الفلسطينية علو

الفلسطينية في الوعي اإلنساني، في تثبيت الحقيقة الجئ المنسي عند أطراف الغياب، وللفلسطيني ال

 .(3)بأن السلم يبدأ من فلسطين"الم بأن الحرب تبدأ من فلسطين، ونجح في إقناع العو

 في قصيدة )تل الزعتر(:يكمل درويش مسيرته مع منظمة التحرير ليحث شعبه على المقاومة        

 يا أيها الولد المكّر  للندى 

                                                           
 .59، ص3، جدرويش ، محمود: الديوان  1
 .19، ص3012عصمت، رياض: حداثة و أصالة، دار الفكر، دمشق،  2
 .391، ص6در السابق، جالمص 3



 
 
 
 
 

11 
 

 قاوم!

 يا أيها البلد _المسد  في  مي

 قاوم!

 اآلن أ مل في  أغنيتي

 و أذه  في حصار 

 و اآلن أ مل في  أس لتي

 و أولد من غبار 

 فاذه  إل  قلبي ت د شعبي

 (1)شعوبا في انف ار 

على غمس  َحَرَصم وكعادته دوما، فقد 1916كتب درويش قصيدته إثر مذبحة تل الزعتر عام          

أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا في وجه  ل و الوالدة من رحم الموت، مؤمنًاقلوب أبناء شعبه باألم

لك نجده يحث العواصف المتقلبة في شتى األماكن و األزمان حتى يعود إلى أرضه و لو بعد حين، لذ

على المقاومة باستخدام أسلوب األمر )قاوم( وتكررت مرتين للتأكيد على خيار المقاومة كحل أمثل 

لصمود الشعب، فالشعوب التي تنظر إلى غدها المشرق يجب أن تقاوم، و كذلك وظف درويش أسلوب 

هو ابن الشعب الفلسطيني الذي  النداء مرتين )يا أيها الولد(، )يا أيها البلد( للداللة على القرب، فالولد

يتدفق دمه في عروق الشاعر، و البلد هو لبنان الذي سطرت على أرضه أبشع المجازر ، وسيولد ثانية

المقاومة الشعب المنكوب. فشعراء النضال و فكان كالمسدس المصوب فقط على ،بحق الشعب الفلسطيني

فقد كان مخيم تل الزعتر الفلسطيني مخيمًا الحروب قصائد حب ملحمية، من الخراب و الشهداء جعلواو

 .(2)حاضنًا للبؤس والشقاء، ومع هذا كله ظّل ينجب زعترًا ومقاتلين

انطالقا من هاجس العودة الذي صاحب درويش في حياته، يتساءل في قصيدة )عزف منفرد( إذا         

 أو إلى أي بقعة من أرض فلسطين خارج هذه الحدود: م1939كان سيعود إلى ما وراء حدود أراضي 
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 لو عدت يوما إل  ما  ان  هل أ د

 الشي  ال    ان و الشي  ال   سيكون؟

 العزل منفرُ 

 (1)والعزل منفرُ 

كان منفردا من جهة منظمة التحرير الوطنية  م1996فالعزف على إيقاع العودة عام            

، شهدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح( كبرى فصائل م1996 الفلسطينية، "ففي نيسان/أبريل

حيث شهدت هذه السنة أيضا إعالن  (2)منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة عرفات محاولة انشقاق"

إلغاء ير الفلسطينية عبر وقف التنسيق و"الملك حسين في خطاب مطول القطيعة مع منظمة التحر

 . (3)االتفاقات المبرمة معها"

يتضح لنا وجهة نظر  )الشي  ال    ان والشي  ال   سيكون؟(بالعودة إلى قول درويش           

أرسطو، فأفالطون يرى أن الكمال موجود فقط في عالم فكرتين متناقضتين بين أفالطون و فلسفية حول

المثل وال كمال على أرض الواقع أي كما كان، بينما نرى أرسطو يريد تصوير الواقع كما يجب أن 

والتأمالت، على التفكير العقلي يكون، "ففلسفة أفالطون تقوم على التصورات المستندة إلى األفكار 

ا تقوم على المشاهدات والمحسوسات التي قوامها التجارب يبدو أنه فلسفة أرسطووالمنطق، و

 .(4)المقارنات"و

 أف طون

 (2738)قبل نكبة  

 أرستو

 )في المستقبل القري ( 

الم م  عل  الرغم من   انل فلستين عربية

االحت ل االن ليز  وقبل قيام إسرا يل عام 

 من أر هم    حي  ُطر  الفلستينيونم2738

ن صوا عليهم حياتهم  فالعالم الكامل في المثال و

و ي   أن يقترب من المثال  فن رية أف طون 

فلستين ستعو   ما  انل عربية السيا ة في 

القا مة  فدور أرستو اقتصر السنوات القليلة 

لشاعر ل مور  ما ي   أن تكون  عل  تصوير ا

رسم صورة ثانية ب ن فلستين قد تحررت  فدور و

الشاعر عند  يقتصر عل  تصوير الواق   ما ي   
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تحمل طابعا استس ميا عل  الصعيد السياسي 

ألنها غير قا مة عل  ر  الفعل لتحقي  النتا ج 

 لصال  العالم القري  من المثال 

 ليس  ما هو  ا ن وأن يكون 

 

أنا، و إن كنت يء كما يجب أن يكون في قصيدته )ويتبنى درويش فكرة أرسطو في رؤية الش         

 األخير(:

 و أنا  و إن  نل األخير 

 و دت ما يكفي من الكلمات    

  ل قصيدة رسم 

 س رسم للسنونو اآلن خارطة الربي 

 و للُمشاة عل  الرصيد الزيزفون

 للنسا  ال  ور     و

 أنا  سيحملني التري و

 سول أحمل  عل   تفيو

 إل  أن يستعيد الشي  صورت 

  ما هي 

 (1)صلي في ما بعداو اسم  األ

 ا س ميةحر ات المقاومة الوطنية و -4

العديد من البلدان صراعات فقد شهدت  ،اإلسالمية على الساحةفيما يخص الحركات الوطنية و       

 الطبيعي أن ال يكون هناك تناقٌض أدت إلى إحداث حالة من النزاع بين القوى الوطنية واإلسالمية، فمن
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الوطني والقومي واإلسالمي، وإّنما المشكلة في األحزاب التي ُتقّيد حرية الفكرة واالنتماء، بين االنتماء 

 .(1)واقعة تحت االحتالل  بدوره ال يمتد إلى فلسطين ألنها وهذا الصراع

لكن بعض الحركات اإلسالمية حركات التحرر اإلسالمية قوية، ولم تكن العالقة بين درويش و           

ونه شاعر مقاومة، "ففي بداية مثال كانت تنظر لبعض أشعار الشاعر بإعجاب انطالقا من ككحماس 

قدم الشاعر استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،  تسعينيات القرن العشرين

ر مباشرة عبر عن بطريقة غيه القيادة الفلسطينية في حينه، وألنه رأى أنه ال يمتلك من الرؤية ما تمتلك

تثمن مواقف لما كانت حركة )حماس( رفضت )أوسلو(، فقد أخذت فضه لما توصل إليه في )أوسلو(، ور

ألن و .أشعار محمود درويش في غزة ولكن مؤخرًا قامت حركة حماس بمنع تدريس.(2)"الشاعر 

بد من أن يصدح  عودة أهلها إليها كان الهو تحرير فلسطين وة هدفها واحد حركات التحرر الوطني

 شاعرنا في قصيدة )الكمنجات( ليذكرنا بتاريخ الهزيمة الذي سيتّوج فجره باالنتصار يوما ما:

 الكمن ات تبكي م  ال  ر ال اهبين إل  األندلس 

 الكمن ات تبكي عل  العرب الخار ين من األندلس

 الكمن ات تبكي عل   من  ا   ال يعو 

 يعو الكمن ات تبكي عل  وطن  ا   قد 

 الكمن ات ُتحر  غابات ذا  ال  م البعيد البعيد

 الكمن ات ُتدمي الُمدى  و تشم  مي في الوريد

 الكمن ات تبكي م  ال  ر ال اهبين إل  األندلس

 (3)الكمن ات تبكي عل  العرب الخار ين من األندلس

عاش على أرض  صدور من لعل محمود درويش أراد بالكمنجات اللحن الحزين الخارج من          

فالغجر بالنسبة لألندلس هي أرض الميعاد األندلس، ولم يستقر كل من الغجر والعرب على أرضها، 

بفضل هذا التفاعل نجحوا في القضاء على المفتاح لهذا هو التعايش والتفاهم المتبادل بين الناس، وو
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، وصفهم (1)أصبحوا غجرًا ونسيغجر أصبحوا أندلسيين و األندلالحواجز، فهم يعيشون جنبا إلى جنب فال

فالغجر معتادون ، درويش في المقطع السابق بأنهم ذاهبون انطالقا من عدم استقرارهم في مكان معين

على الترحال فهذا نمط حياتهم، لكن أحيانا يكونون مضطرين للرحيل بسبب ظروف قاسية، ففي أوروبا 

 .(2)يرتكبوها يتعرضون لالضطهاد و العنصرية و يدفعون ثمن أخطاء لم

فكرة الذهاب إلى دائمًا كانت تراودهم  تقرار الغجر في أي مكان، فقدالرغم من عدم اسعلى          

ضي ماألندلس، كوطن يستحقون العيش فيه. أما فيما يتعلق بالعرب فحكايتهم تختلف نوعا ما، فبعد 

سلم أبو عبد اهلل الصغير غرناطة بعد في األندلس، خرجوا منها و لم يعودوا إلى اآلن، فقد " قرون ةثماني

لكن سرعان ير من األندلس، وعبد اهلل الصغ خروج أبيفيرناندو يقضي بتسليم غرناطة و صلح عقده مع

ما نقض هذا األخير العهد، وبدأت محاكم التفتيش في التعذيب و القتل و النفي، و بدأت هنا معاناة أهل 

قد تمسك أهل محاكم التفتيش تجبرهم على التنصير أو الموت، واألندلس من المسلمين واليهود فقد كانت 

 .(3)رفضوا االندماج مع المجتمع النصراني"االندلس باإلسالم و

يؤكد على أهمية المكان على أنه العنصر الذي ال المكان، والعالقة بين الزمان و فدرويش يوضح     

 األحوال.وف وباٍق برغم األلم وتغير الظر يزول من أصل الحكاية، فهو

 

 الوطن الما   )المكان الما  ( الزمن الما  

فه ا الزمن عبارة عن أحداث أصبحل  ال يعو  

ألن  اقترن بفترة  عد و  ؛في ذا رة النسيان

 شخصيات اندثرت ورحلل 

قد يعو   و هنا اقترن الحرل )قد( بالفعل 

الممارع  حي  يفيد التشكي  و احتمالية العو ة 

المفقو ة  فالتفاؤل الصا ر من إل  ال نة 

االحتمالية سي تي من رحم األلم و ال  م و 

الُمدى  ألن ه ا الوطن الما   ال   سيعو  يوما 

سيقترن بزمان وشخصيات مستقبلية مختلفة لم 

 ت ِت بعد 
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المأساة بشكل الفت داللة على عمق األلم وفي قصيدة )الكمنجات(، تكرر الفعل المضارع         

مكان قد يعود، فقد تكرر الفعل )يبكي( في لشوق والحنين إلى زمان ال يعود وحاضر يوميا، نتيجة اال

الحنين مثل رى حملت في طياتها معاني األلم والحرقة والقصيدة ثمان مرات، باإلضافة إلى أفعال أخ

لفردوس المفقود )ُتحرق، ُتدمي، تتبعني، تبحث(. وفي )يوميات الحزن العادي( يأتي درويش على معنى ا

جودية بلغت حد النهاية. الفرق بين لقناعة به تسليم بحالة قانونية وو حذر من هذا المصطلح، "ألن ا

الفلسطيني هو خلو حالة الحنين  الفردوس المفقود بالمعنى المطلق و بين الفردوس المفقود بالمعنى

ئما، فإن الفردوس ال يكون مفقودا، االنتماء النفسي و الشرعي من منطقة الصراع. ما دام الصراع قاو

عدم خسارة الحرب تكاز على مفهوم خسارة المعركة، وبل يكون محتال و قابال لالستعادة. ال أعني االر

لكني أعني أنه ليس بوسع الفلسطيني أن يعامل عن النفس أمام خسارة المعركة. و الذي ينطوي على دفاع

دلس، و كما ينتظر المؤمنون الجائزة. إن بين فلسطين وطنه بهذا المفهوم، كما يعامل العرب األن

واألندلس فرقا يشبه الموت. و أن بعض السياح الثوريين ممن ينظرون إلى المسألة من زاوية التشابه 

أكثر منك حسن النّية و سيء النتيجة ينطلقون من موقع الجمالية الشكلية وضبط التضامن. إنهم سيبكون 

لكن حين يلجأ الحنين إلى اصرت حقوقك ووجودك بسياج الحنين الملهم. ولو سلمت بهذا التشابه وح

األندلس، فستجد هؤالء السياح المغرمين ببكائيات الشعوب يرا عن بعد المسافة بين فلسطين والبندقية تعب

القديمة يحتجون على انتهاك جمال االنسجام التاريخي، إن فكرة الفردوس المفقود ُتغري المفتقرين إلى 

ق وطني على هذا هو تفوفقر الدم. ولكنها تصيب الحالة الفلسطينية بتراكم الدموع وو ،ضوع مؤثرمو

 .(1)ألنه ممكن"الجنة، ألنه يشبهها و

كأن هذه الصفة و ،)في حضرة الغياب( عالقة بالجنة المفقودة كان لمفهوم الحنين عند درويش         

أنين الحق العاجز عن هو فالحنين كل فلسطيني يعيش حالة االنتماء، عبارة عن أشعة بّراقة في قلب 

استرداد شرعيته في األرض، وأنين البيوت التي أصبحت ُركامًا تحت المستعمرات، هذا الحنين حٌب 

 (2).متوارث يوّرثه الغائب للحاضر

لى القضية الفلسطيني أثر عالعربي ولقد كان لوجود حركات التحرر على الصعيد القومي       

ادة البوصلة في اتجاهها الصحيح مسوغا تفاؤليا قادرا على إعلفلسطينية بكونها ركيزة أساسية وا

متجددة لواقع  عاِنَيبالتالي احتضنت مال يحتمل المقارنة أو التبديل، وتصويبها نحو الهدف السامي الذي و

 أفضل.
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 الزعما  القوميونربية وعوامل الوحدة العثالثًا: 

ساعدت الوحدة الوطنية والقومية بقيادة زعماء القومية العربية في دعم القضية الفلسطينية        

 العالمية، فقد كان تأثيرها على أكثر من صعيد:الساحة العربية ووظهورها على 

 :والقومية العربية الفلستينية الوحدة الوطنية

 :تمثلت هذه الوحدة بقيادات عدة أبرزها

 ل ياسر عرفاتالر يس الراح

يتحدث شاعرنا عن أبي عمار وكأنه األب الحنون الذي يقف تحت ظله قائال: "من منا لم يقف           

الضباب األسود. كنت شاهدا عليه حائرا أمام قوة إيمانه بالعودة القريبة. كان بصره كبصيرته يخترق 

يد. سأله أوري أفنيري: إلى أين هو يستعد لركوب البحر من بيروت إلى ما ال نعرف، إلى مجهول بعو

أنت ذاهب؟ فرّد على الفور: إلى فلسطين. لم ُيصّدق أحد منا هذا الجواب الهارب من الشعر. فلم تبُد 

 إذا ما تحدثنا عن الوطنية والقومية يجب أن ندرك، و(1)فلسطين، من قبل بعيدة كما تبدو من هذا البحر"

وأهمها العالقة التي تربط ياسر عرفات بالشاعر محمود درويش،  المثقفينالوحدة الداخلية بين القيادات و

وطنية في داخل فالعالقة الجوهرية بينهما أسهمت في إنجاز مقومات أساسية ضرورية لتواجد الوحدة ال

عمار والده،  يعتبر أبااسر عرفات، وكان فمحمود درويش كان في منزلة اإلبن ليفلسطين و خارجها، 

، فقد ّماتبيروت وتونس ورام اهلل، إضافة إلى تمتع درويش ببعض المه يجوالته فحيث رافقه في جميع 

يستشيره في الشؤون اإلسرائيلية،  ريلي فهمًا جيدًا، وكان أبو عمائاإلسرا وكان ممن يفهمون سياسة العد

ه عن وقد كتب درويش أجمل قصائد. (2)م 1913كلفه بكتابة الخطاب الرئاسي في األمم المتحدة عام قد و

يقول درويش في )قصيدة ي، وقصيدة بيروت، ورثاء ياسر عرفات. ياسر عرفات منها، مديح الظل العال

 بيروت(:

 هل  ا  التري -

 من ُختا  الدرب يبدأ يا رفي ؟و

 الكت  المقدسةُمحاصر  بالبحر و-
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 انتهينا؟-

 ال  سنصمد مثل آثار القدام -

 مثل  م مة عل  األيام نصمُد

 الشهدا  نصمُد      الهوا  و ن رة

 يخلتان الليل بالمترا   ينت ران ما ال يعرفان

 (1)يخبِّ ان العالم العربي في ِمز ٍ  تسم  وحدًة    

يعدنا باألمنيات التي  األمل بالغد المشرق الذيالضّيق يحتاج إلى صمود الّرفاق والطريق           

أنبيائه، العميق باإليمان باهلل وإلى الغد ور عرفات بأنه "الناظر يصف محمود درويش ياسستتحقق، و

الدينية التي تمنح هذه البالد خصوصيتها، التعددية المضادة يمان أيضا بالتعددية الثقافية وعميق اإل

للمفهوم الحصري اإلسرائيلي. و كان في بحثه الديناميكي عن الغد في الحاضر يبحث عن االلتقاء، يشّكل 

على تدينه. فالدين هلل  لم تكن علمانيته عبئًان تديُّنه حائال دون علمانيته. وكسدًا أمام األصولّيات. لم ي

 .(2)الوطن للجميع"و

في )قصيدة بيروت( يستخدم درويش بعض الرموز الخاصة التي لها وقع خاص على مسيرة        

 الشعب الفسطيني، وضحتها كما يلي:

 الداللة الرمز

وهو ما بين السكتين من الطريق هو السبيل  التري االدرب

، أما الدرب، فقالوا: الدرب باب السكة (3)النخل

مسيرة  ق هو. نستنتج مما سبق أن الطري(4)الواسع

الشعب الفلسطيني التي ال تنتهي وال حل لها إلى 

هو نافذة الشعب المّطلعة على فاآلن، أما الدرب 

المستقبل المشرق اآلتي. و قد أجاب درويش حين 

                                                           
 .533-532ص، 3درويش، محمود: الديوان ، ج 1
 .396، 6، جالمصدر السابق،  2
 .319، مادة طرق، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج ينظر: 3
 . 213، ص1ينظر: المصدر السابق، مادة درب، ج4
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ية الطريق و البيت قائال: "كثيرون من سئل عن ثنائ

وميروس كتبوا عن ثنائية الطريق الشعراء منذ ه

ائمًا أميل إلى تمجيد الطريق، البيت، كنت دو

بؤرة أساسية في الرؤيا الشعرية الطريق و

الصوفية، هذه الثنائية تتناولها أوليات مختلفة. و

تقد أن الطريق عندما كنت خارج الوطن، كنت أع

أن البيت أجمل من الطريق إلى ى البيت وسيؤدي إل

البيت. و لكن عندما عدت إلى ما يسمى البيت وهو 

ليس بيتا حقيقيًا غّيرت هذا القول و قلت: ما زال 

ألن الحلم ما  الطريق إلى البيت أجمل من البيت

صفاًء من الواقع الذي أسفر عنه زال أكثر جمااًل و

إلى القول هذا الحلم. الحلم يتيم اآلن. لقد عدت 

 .(1)بأولية الطريق إلى البيت"

ة الشعب المتاهة في حيايدل على الضياع و البح        ر

الفلسطيني، فهو رحلة نحو المجهول توحي بعدم 

  االستقرار.

 

، "فنحن محتاجون إلى كونه رمزًا قد رفض الغياباحترم درويش شخصية أبي عمار             

تحوالت هذا الشعب من الغياب الكامل إلى الجئين فإلى مقاتلين فإلى لتاريخ شعب و الرموز، رمٍز

مؤسسي مشروع وطني ثقافي، ثم إلى حضور كثيف في خارطة العالم. ياسر عرفات من الذين 

لم يعش لنفسه أبدا، أريد أن العالمي، قّدم كل حياته للقضية واستطاعوا أن يعيدوا اسم فلسطين إلى الوعي 

أنا من الذين يقولون أننا ال نحتاج إلى رفات لكننا ال نريد عرفات آخر، وقية. نفتقد عأرى هذه الصورة با

ا ال يمكن جيدين. كان عرفات يتمتع بمزاي إلى رمزية عالية، نحتاج إلى مديرينعرفات آخر، ال نحتاج 

قابلة  لم تعدهذه الشخصية أنهت دورها وثله، ومن الصعب أن نستنسخ شخصية مأن ُتورث أو ُتوّرث. و

                                                           
 .119، ص13/13/3005جريدة )الحياة( اللندنية، -سنكون يوما ما نريد، وزارة الثقافة، حاوره: عبده وازن 1
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كذلك تضحياته. إنه سجل مضيء في ذاكرة الفلسطينيين، ن تاريخه هو القابل لالستعادة، ولالستعادة، لك

 .(1)لكننا لسنا في حاجة إلى عرفات جديد"

 :العربية ة       القوميالقي          ا ات  -5

 :تمثلت هذه الوحدة بقيادات عدة أبرزها 

 الناص            ر م             ال عب  د 

الفكر االشتراكي، نادى هو من القادة الذين تبنوا ، والذي لم يعّمر طويالهو ثاني رؤساء مصر و        

جوانبه  التعرف إلىتاريخه وفال يمكن قراءة العربية و القضاء على إسرائيل،  بضرورة وحدة القومية

ذلك ألن  ،(2) من وثائق مكتوبة في حرب فلسطينقلمه  الفكرية والثقافية، من دون االطالع على ما خطه

التصدي ألي عدوان يمس دول ن من أجل الدفاع عن شرف البلد، ومصر كانت تحارب ألجل فلسطي

ثرات القومية العربية بدورها في تطور الحركة أسهمت المؤ والوطن العربي كوطن قومي واحد، 

جزءًا من الحركة الشعرية في الوطن العربي وتأثر الجزء بالكل، فانتماء الشعرية في فلسطين باعتبارها 

. يقول درويش في قصيدة (3)الشاعر الفلسطيني لهويته الفلسطينية هو جزء من انتمائه لهويته العربية 

 )نشيد(:

 نعم! عرب 

 وال نخ ل

 و نعرل  يد نمس  قبمة المن ل

 و  يد يقاوم األعزل

 العصر  و نعرل  يد نبني المصن 

 و المنزل

 ومستشف  

                                                           
 .116، ص13/13/3005جريدة )الحياة( اللندنية، -ة الثقافة، حاوره: عبده وازنسنكون يوما ما نريد، وزار 1
 .55، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، القاهرة، ص1عزب، خالد، وآخرون: بقلم جمال عبد الناصر، رؤية تحليلية،طينظر: 2
 .52لمؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، ص، ا1ينظر:أبو شاور، سعدي: تطور االتجاه الوطني في الشعر الفلسطيني المعاصر، ط 3
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 و قنبلة

 و صاروخا

 و موسيق 

 (1)و نكت  أ مل األشعار    

وفاته قصيدة بعنوان )الرجل ذو الظل  عبد الناصر و كتب بعدُأعجب درويش بشخصية جمال      

 األخضر( قال فيها:

 نعي  مع 

 نسير مع 

 ن وع مع 

 و حين تموت

 (2)نحاول أّلا نموت مع !

الدفاع عن األماني كان قدوة ُيحتذى بها في الصدق و باعتباره زعيمًا عربيًابد الناصر عجمال و       

القومية، فأصبح رمزًا مهمًا من رموز الحركة الوطنية الُمعاصرة بسبب إخالصه الُمتفاني في خدمة 

 .  (3)الجماهير 

 يقول درويش:

 أنل وعدت القبا لو

 برحلة صيد من ال اهلية

 الس سلأنل وعدت و

 بنار الزنو  القوية

                                                           
 .160، ص1، جدرويش، محمود: الديوان  1
 .213، ص1المصدر السابق، ج 2
 .95، ص3013، دار الكتب المصرية، القاهرة، 3، ط1شرف، سامي: سنوات و أيام مع جمال عبد الناصر، جينظر: 3
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 أنل وعدت المقاتلو

 (1)بمعر ة    تر   القا سية

ه، والذي أحبته ُيعيد الحق ألصحابن كالمارد الذي سيصنع المستحيل وفجمال عبد الناصر كا       

كم افقد كان مثااًل مشرقًا للح أيقنت أنه قادر على تنمية الروح القومية في قلوب العرب،الشعوب العربية و

لكن سرعان ما قنديل الخالص للشعب الفلسطيني، وعلى وشك أن يحمل ، والعربي في نظر الشاعر

وقع اتفاقية سالم تولى أنور السادات منصة الحكم و انهارت هذه الصورة حينما لم تتحقق وعوده بعد أن

ثالث مراحل، صر على امن خالل المقطع السابق نالحظ تدرج شخصية جمال عبد الن. و2مع الصهاينة

 من خالل تكرار الشاعر للفعل )وعدت(:

 ال اية المرحلة

 المرحلة األول 

 القبا ل برحلة صيد من ال اهلية( وعدتأنل )و

ضرورة تعديل المسار الوطني و القومي و قيادة 

 الشعوب نحو التحرر الفكري.

 المرحلة الثانية

 الس سل بنار الزنو  القوية( وعدتأنل )و

الثورة العربية ومقاومة االحتالل الحث على 

استعادة األراضي العربية، فالسالسل الصهيوني و

 رمز يستخدمه الشاعر عادة للداللة على االحتالل.

 المرحلة الثالثة

 المقاتل بمعر ة ُتر   القا سية( وعدتأنل )و

الثبات على المبادئ والدفاع عن األرض 

لتي تحريرها من االحتالل عن طريق المقاومة او

 ستعيد األرض إلى أصحابها األصليين من جديد.

 

ُيعدد مناقب ، فالشاعر "خاصًا قد جاء اللون األخضر في القصيدة ذاتها حامال معه رمزا تفاؤليًاو      

دوره في بعث األمة العربية. وتتعمق ليدل على خلود صاحبه، و-في ذكراهمآثره )جمال عبد الناصر( و

إلى يافا( باألرض الفلسطينية.  الخصب بتوحد الشهيد في قصيدة )عائدوالتجدد وداللتها على البعث 

 ، منها:(3)تتجلى عبر صور روحية"و

 هو اآلن يرحل عنا

                                                           
 .215، ص1درويش، محمود: الديوان ، ج 1
 .139، ص3003، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 1تهاني: محمود درويش ناثرا، طشاكر، ينظر:  2
 .119أبو خضرة، سعيد: تطور الدالالت اللغوية في شعر محمود درويش، ص 3
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 و يسكن يافا 

 و يعرفها ح را     ح را

 وال شي  يشبه 

 و األغاني

 تقلد 

 (1)تقلد موعد  األخمرا 

فبعد إبعاد درويش عن فلسطين، أقام شاعرنا في بعض الدول العربية، ومن خالل معايشته           

للواقع العربي، استطاع التوصل إلى مصدرين للموت لإلنسان الفلسطيني، اعتبر أن الخنجر الصهيوني 

قصيدة . يصدح شاعرنا في (2)هو المصدر األول، فيما عّد أكذوبة العرب لتحرير فلسطين مصدرًا ثانيًا 

 )مزامير( بقوله:

 أيها الوطن المتكرر في األغاني و الم اب  

 ُ ّلني عل  مصدر الموت

 (3)أهو الخن ر    أم األ  وبة؟

العذابات المتكررة في حياة الشعب الفلسطيني، و"رغم الحروب بالرغم من استمرار األلم و         

شروق شمس انطالقة الثورة الفلسطينية و مع الخمس التي مرت مألى بالهزائم العربية، فإن درويشا

االنتفاضة ضد العدو الغاصب، يعتبر الوالدة قادمة من رحم الموت، فالتحرير قادم و استقالل أرضه ال 

األرض من -حبيبةبد أن يتم على أيدي الثوار الذين يتكاثرون مع استشهاد الشهداء في سبيل انتزاع ال

 :(4)أن الزمان ُيخبئ له سنبلة"يشهد درويش بتفاؤل مخالب االحتالل و

 (5)و أشهد أن الزمان يخبئ لي سنبلة

                                                           
 .31، ص3، جدرويش، محمود: الديوان  1
 .3003الفارابي، بيروت، ، دار 1(، ط1993-1913ينظر:مغنية، محمد: الغربة في شعر محمود درويش ) 2
 .30، ص3در السابق، جالمص 3
 .162ع السابق، صجالمر 4
 .395، ص3در السابق ،جالمص 5



 
 
 
 
 

90 
 

فالشاعر محمود درويش "يبني مبادئه النضالية على وجوب التفاؤل بغد مشرق مهما كثر قمع         

في بداية ديوانه أن السجن و القيود و الليل أمور تزول  ده فوق األرض الفلسطينية، و يرىالعدو و استبدا

مع نهوض الثوار الكثيرين و أن دفن السنبلة الواحدة في األرض سيخلق سنابل ال تحصى، و يبشر 

 :(1)السجين الفلسطيني المقموع بزوال القمع مع بزوغ فجر الثورة"

 (2)سنبلة تموت ستم  الوا   سنابل

رأيهم في العالقات بين العرب و الفلسطينيين، فاألديب محمود شقير مثال  يوضح بعض األدباء       

يرى أنه كان للشعوب العربية دور في تبني القضية الفلسطينية، خاصة في مصر زمن القائد جمال عبد 

، لفت األساتذة نظرنا إلى أن 1953الناصر، و يضيف شقير قائال: "عندما قامت الثورة المصرية سنة 

كانت الحياة السياسية نشطة جدا في  1956، 1955رة تخدم القضية الفلسطينية، و أذكر أنه في هذه الثو

الضفة الغربية التي كانت جزءًا من األردن، و كنت أقرب إلى أفكار عبد الناصر الذي اشتهر بعد حرب 

 .(3)"1956السويس 

على أرض الوطن من أهم الدوافع زعماء ُيحتذى بهم أن وجود قادة و يش في هذا القسميؤكد درو       

الساعية في وة الحسنة في المسار الوطني والقوية التي شكلت مسوغا تفاؤليا بالعودة القريبة العاجلة، فالقد

لصخر الذي يقاوم بطبيعته ظواهر االستقالل ما تزال تحفر أثرها في ثنايا اخطاها نحو التحرر و

 م.عوامل التعرية التي يبثها االحتالل الغاشو
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 ا س ميةالدور الثقافياالثقافة العربية ورابعًا: 

الفلسطيني في إيصال رسالة الشعب  فاعٌل في في داخل فلسطين و خارجها إسهاٌمكان للدور الثقا         

وذلك يبرز من خالل الدور الفاعل للسلطة الفلسطينية حين أسست اإلسالمي. إلى العالمين العربي و

التي اشتملت على إدارة عامة للممتلكات الثقافية وأعدت قانونًا لحماية هذه الممتلكات،  وزارة الثقافة،

وسعت لتعريف العالم بالجرائم اإلسرائيلية ضد التراث الفلسطيني، مما ساعد على تبني مكتب لجنة 

لُمقدسة التراث العالمي لمشروع يخص االعتداءات اإلسرائيلية على مواقع التراث الثقافي واألماكن ا

الجوانب، من استيالء . فاالحتالل يسعى إلى تنغيص حياة الفلسطينيين في شتى (1)باألراضي الفلسطينية

أماكن دينية وتراثية. و بالرغم من ذلك يتوجه ما يتعلق بهذه األرض من مقدسات وكل على األرض و

 بما هو آت:التفاؤل حمود درويش لمواساة أبناء شعبه وحثه على الثبات على األرض وم

 يا  امي العينين و الكفين!

 إّن الليل  ا ل

 ال غرفة التوقيد باقية

 و ال   ر   الس سل!

 لم تمل روما    نيرون مات  و

 بعينيها تقاتل!

 و حبوب سنبلة تموت 

 (2)ستم  الوا   سنابل    !

مون، و إليها الظال من البديهي أن ندرك "إن استمرار الوصف حول النهاية المرة التي سينقلب       

ستظل تعيد الخطاب المشحون –الدفاع عن وجود الضحية وحقها في الحياة  بالتفاؤل المشرق الذي يسّوغ

إلى المتلقي الحيادي، حتى يجعله يتقاسم مع المخاطب اعتقاده و امتناعه، و ربما يؤثر في المتلقي فيجعله 

ما يجري من اتهام مخالف للسنن  حتى يحكم بأن في دائرة القول أو الفعل الذي يريده المرسل، و ذلك

                                                           
 .159، ص3001، نهضة مصر للنشر و التوزيع، 1، ط1حواس، زاهي: آثار و أسرار، جينظر: 1
 .31، ص1، جدرويش، محمود: الديوان  2
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ارتباطه بمعاناة الضحية يغدو في النهاية تفاؤال )الموت( في القصيدة وفالحديث عنالشرائع، و

 . (1)ونصرا"

الطاغية الذي يعربد في صورة الحاكم ت تمثل نيرون التي حكايةو تناّص الشاعر األسطورة        

ات في أي حدث الشخصيما قلت سابقا يبقى عنصر الزمان وكى أفعاله، والبالد، وبقاء روما شاهدة عل

المتجدد على مدى العصور ألنه كان هو العنصر التاريخي الحاضر ويبقى المتاريخي غير ثابت، و

أحد النماذج التاريخية التي مثلت صورة الحاكم الظالم  الشاهد الحي على الحقيقة. فنيرون هو

وما عاصمة امبراطوريته، فنيرون بالنسبة للفلسطيني هو الرمز الُمباشر الدال الدكتاتوري، الذي أحرق ر

  (2). على الحركة الصهيونية

ول ضرورية "يقالفلسطيني ال بد من مراعاة أمورعدة و عندما نتحدث عن الدور الثقافي العربي         

بحق العرب وتؤمن بعروبة فلسطين و ينية جملة الكتابات التي آمنت،ا: تندرج في الثقافة الفلسطاألول منه

الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم التاريخية واإلنسانية. إن هذه الفكرة، التي تنطلق من معنى القضية ال 

ثقافة العربية ثقافة ، جاعلة من الكبيرًا من جنسية األقالم التي دافعت عنها، توّسع هذه الثقافة توسيعًا

عربية بامتياز. فالكثرة الكثيرة من األقالم العربية، في إبداعاتها المختلفة،  من األخيرة ثقافةفلسطينية، و

عّينت فلسطين سؤاال جوهريا بين أسئلتها المختلفة. ال غرابة، و الحال هذه، أن تحتل فلسطين موقعها 

 إلى إبداع أدبي، من المنتظر في كتابات عبد اهلل العروي و قسطنطين زريق و جمال حمدان، وصواًل

وجوهه سعد اهلل وّنوس و أمل دنقل و مؤنس الرزاز و إلياس خوري و غيرهم. أما األمر الثاني فيتعامل 

عاشوا مع شعبهم تجارب االقتالع مع خصوصية الثقافة الفلسطينية، التي أنتجها مثقفون فلسطينيون 

ان غسان كنفاني جوء والمعاناة، أو بقوا في فلسطين وعرفوا عسف االحتالل الصهيوني. وإذا كاللو

توفيق جه األول، فقد عّبر إميل حبيبي وناجي العلي، قد عالجوا الووجبرا إبراهيم جبرا وسميرة عزام و

فلسطينية اإلنسانية، إميل توما عن الوجه الثاني. تضمنت هذه الكتابات، في الحالين، تسجيال للقيم الزّياد و

 .(3)سطيني في مجاالت متعددة"الفني الفل-براهين عن اإلبداع األدبيمن ناحية، و

العربي جسده بعض الشعراء العرب عن طريق االستشهاد لعل الدور الثقافي الفلسطيني و          

ببعض رموز الشعر العالمي الذين تركوا بصمة فاعلة على الساحة األدبية لمن سيأتي خلفهم، ومن 

                                                           
 .53مواسي، فاروق: محمود درويش، قراءات في شعره، ص 1
 .29-29، ص3013، ، بيروت1الحروب، خالد: في مديح الثورة، النهر ضد المستنقع، ط 2
 .103، ص3009، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 1صالحية، محمد عيسى، و آخرون: مشاعل عربية على دروب التنوير، ط 3
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إليصال الفكرة السامية  بارزًا ثقافيًا أبرزهم الشاعر اإلسباني )لوركا( الذي اتخذه درويش صرحًا

 للشعب، يقول شاعرنا: 

 عفو   هر الدم  يا لور ا  و شمس في يدي 

 و صلي  يرتد  نار قصيدة 

 أ مل الفرسان في الليل     يحّ ون إلي 

 بشهيد    و شهيدة

 هك ا الشاعر   لزال    و إعصار ميا 

 و ريا   إن  أر 

 ختا يهمس الشارع للشارع  قد مرت 

 (1)فتتاير يا ح ر!

ثورة المتمثلة بالكلمة من خالل المقطع السابق يأتي الدور الثقافي محمال بشذرات من دوافع ال      

 داللتها المرتبطة بأكثر من جانب:يتبين ذلك من خالل بعض الرموز و الواعية في آٍن واحد، والصادقة و

 المصدر المعنى الداللي الرموز

الصليب، النار/ الدم، الشمس، 

 رموز لها جذور ثابتة مقدسة

در متجذر مرتبط الثقافة مص

بالرمز باألرض المقدسة و

األسطوري، فالعالقة التاريخي 

الدم تتمثل بين الصليب و

بالتضحية، أما الشمس و النار 

 فكالهما مصدر للحرية والثورة.

المرِسل/ هو الشاعر صاحب 

الفكرة و الثقافة الواعية فهو 

لفعل المتمثل بصياغة صاحب ا

 الرسالة الداعمة.

الليل، يحجون، الشهيد/ رموز 

 دينية متحولة

التركيز على الهدف و تحدي 

الظلم للوصول إلى الغاية 

المحققة، فعندما يبث الشاعر 

المستقِبل/ هو الشعب المتلقي 

لهذه الرسالة فهو صاحب رد 

الفعل الذي يتكفل بضرورة 
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المثقف ثقافته الواعية للشعب، 

 و تفاعاًل واضحًا يتلقى اهتمامًا

 مستمرا.

 االستجابة للرسالة التي يتلقاها.

زلزال، إعصار، مياه، رياح/ 

 رموز من الطبيعة

التفاعل بين المرسل و المستقبل، 

أي بين الشاعر المثقف من خالل 

دوره الثقافي و الشعب المتلقي 

ثقافية هي عالقة لهذه الرسالة ال

طبيعية لتأدية الدور الفاعل 

 للوصول للغاية المطلوبة.

لمتمثل استجابة الشعب للرسالة ا

بالثورة )زلزال، إعصار( 

المضي قدما أو عدم االستجابة و

 للرسالة.

 

يثبت دائما  تواضع كقاعدة عسكرية، وفالشاعر هو الجندي المجهول الذي يقف خلف مكتبه الم         

محيطها للحفاظ على توازنه باستخدام سالحه األسطوري المتمثل بقلم المقاومة الذي يبث الوعي في في 

بنهوض زمالؤه من شعراء فلسطين في أذهاننا قول المتشوقة إلى الغد الموعود، فقد ارتبط درويش والع

، مما استعادة الوطنو لقرن العشرين، الستعادة الهويةات من ايمطلع الستين كافة فئاتهالشعب الفلسطيني ب

السعي نحو خلق هوية لألدب  لىإم 1939من المثقفين الفلسطينيين في األرض المحتلة عام  ًاثيردفع ك

الفلسطيني رغم التحديات التي تواجههم، فأجمع بعضهم على إنشاء حركة األرض للتعبير عن آرائهم 

 .(1)وأقوالهم 

ز لمفردات االنحيايأتي من عمق التفاعل مع الحياة وفالشاعر المثقف يعي أن "إثراء الثقافة            

الفنون التشكيلية، لهذا تصبح الثقافة عنوان الشعوب في المستقبل في الكتابة والغناء والمسرح والسينما و

الذاكرة، ومن جهة صون التاريخ والقادر من جهة على فضائها اإلبداعي سعيها لتكوين مجالها الحيوي و

 .(2)" أخرى تحفيز اإلبداع ليتخذ مسارات متجددة

منهما داللة على الهوية الثقافية  ُيعد كٌلالثقافة حيث د من توضيح العالقة بين الهوية ووال ب         

الوطن  فيلها الشعب الفلسطيني في المنفى والفلسطينية، انطالقًا من األحداث المؤلمة التي تعرض 

بذلك اإلنساني، وسية للتحرر الوطني والُمحتل، إضافة إلى الممارسات العملية التي شكلت ركيزة أسا

                                                           
 .13، ص1995، دار الكرمل للنشر و التوزيع، 1ينظر:الديك، نادي: محمود درويش الشعر و القضية، ط 1
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فتها وعيًا في حين أن الثقافة تكون ُمصاحبة لها بصالمستقبل،  على ًامنفتح ًاتحرري ًامشروعتكون الهوية 

 .(1)الحث على ضرورة تجاوزهباالضطهاد والظلم الواقع و

الركائز طبيعة انتصار المثقف الفلسطيني وهزيمته ويأخذنا درويش في جولة ثقافية ويحدثنا عن           

األساسية التي يجب أن يعتمد عليها حيث يقول: "ال أعرف إلى أي حد أنا مهزوم أو منتصر. ربما أنا 

ثقافي وق حضاري وا إن كان صحيحا فهو تفهذشعرية، ربما انتصاري هو الشعر، ومنتصر باللغة ال

مهم. اإلسرائيلي منتصر بالسالح النووي و الطائرات ... أنا أعتبر نفسي منتصرا بالقصيدة. الطائرة 

تسقط أما القصيدة فال تسقط إن كانت جميلة. الخطر أن يكتب شعر جميل لكن الشعراء الذين يكتبون 

بارزة في عر فقد تميز بظاهرة الفتة وال ينتصر إال بالشألن درويش و. (2)شعرا جميال ليسوا مع الحرب"

هي التحول من أسلوب إلى آخر، فقد برع في الشعر الغنائي الحسي كما كان أستاذه نزار قصائده و

 .(3)اإلنشاد للحياة في رائعته )جدارية(لى أن انتقل إلى الشعر الملحمي وقباني، إ

 أرى السما  هنا  في متناول األيد  

 يما   صوب و يحملني  ناُ  حمامٍة ب

 ُطفولٍة أخرى  و لم أحلم ب ني

 شي  واقعي   نُل  نل أحُلم  ُ ل 

 أعلُم أنني ألقي بنفسي  انبا    

 و أطيُر  سول أ ون ما س صيُر في 

 (4)الف ل ِ  األخير  و  ل  شي  أبيُم

خاصًة بعد ساهم الدور الثقافي في فلسطين في فرز نتاجات ثقافية جديدة على الساحة الوطنية،          

، من أهمها: التعريف ظهور منظمة التحرير الفلسطينية، فقد أصبح المشروع الثقافي يقوم بمهمات جديدة

 .(1)بالشعب الفلسطيني عن طريق إيجاد مؤسسات راعية للشؤون الثقافية 

                                                           
، 3011، وزارة الثقافة الفلسطينية، البيرة، 3ينظر: دّراج، فيصل: ذاكرة المغلوبين، الهزيمة و الصهيونية في الخطاب الثقافي الفلسطيني، ط 1

 .291-296ص
سنكون يوما ما نريد، بيضون، عباس، محمود درويش: علينا إعطاء الشعر جماليات تمنحه إمكانية العيش في زمن آخر و في وعي آخر، جريدة  2

 .11، ص3/11/3002السفير اللبنانية، 
 .16ص ،3010، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1انظر: فضل، صالح: محمود درويش، حالة شعرية، ط 3
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 فقد تطورت تجارب الشعراء واألدباء الفلسطينيين ،عدة مستويات فالتطور الثقافي كان حاضرا في       

في منتصف الستينيات خاصة بعد ظهور شعر األرض الُمحتلة الذي تمثل بـ: محمود درويش، وسميح 

القاسم، وتوفيق زّياد، وراشد حسين وغيرهم، فقد ساهموا في إعالء مكانة الشعر الحديث في الوطن 

 .(2)العربي 

اإلسالمي، ي والحضاري العرب التراثعاصمة الثقافة وفال بد من التطرق ل ،حينما نتكلم عن الثقافة       

فالخطاب الثقافي يجب عليه تلك المدينة القابعة تحت وطأة االحتالل الغاشم، مدينة القدس المحتلة، 

خطوة  ضه واستيالء االحتالل عليها يعّداحتواء هذه المدينة التاريخية، ألن طرد الشعب الفلسطيني من أر

، فيجب علينا كفلسطينيين أن يكون خطابنا الثقافي بعيدًا تاريخية متغيرة تؤدي إلى تغير مسار الحضارة

 .(3)عن العبث والتطبيع، ألن ذلك يؤدي إلى ضياع القدس

 في القد   أعني  اخل السور القديم 

 أسير من  من إل   من ب  ذ رى

 ُتصّوبني  ف ن األنبيا  هنا  يقتسمون

 تارير المقد      يصعدون إل  السما 

 إحباطا و حزنا  فالمحّبةو ير عون أقّل 

 (4)و الس م مقّدسان و قا مان إل  المدينة 

بعد نكبة فلسطين، أصبح الشعب في مواجهة فكرية وسياسية ضد الصهيونية، وكان ال بد من        

التالحم الفكري بين األمة العربية عن طريق بث القصائد الواعية والرد على أشعار بعض اليهود، فأحس 

هم في المنفى، وثقافة المنفى التكتمل إال بثالثة: على أرٍض هي لك ووسط شعٍب هو لك وفي األدباء أن

درويش  ، وتظل الفتة(5)نظاٍم هو لك، فلنا األرض والشعب ولكن النظام تمثل بعدو فرض حاله علينا 

                                                                                                                                                                                     
 -تموز 36-33،  المجلس األعلى للتربية و الثقافة، رام اهلل، أوراق ندوة القاهرة 1ينظر:المشروع الثقافي الفلسطيني و استراتيجيته المستقبلية، ط 1

 .35، ص3002يوليو 
 .31المرجع السابق، ص ينظر:2
رام اهلل/فلسطين، -المدينة، القدس، عمادة البحث العلمي و الدراسات العليا، جامعة القدس المفتوحة، الماصيونينظر:طه، المتوكل: نصوص  3

 .322-323، ص3015
 .51، ص3المصدر السابق، ج 4
 .136، ص3011، وزارة الثقافة الفلسطينية، البيرة، 1ينظر:ناطور، سلمان: رحلة سبعة و ستين عاما، ط 5
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بها  الشعرية المعروفة من قصيدته )سجل أنا عربي( مؤشرا على عمق الثقافة التي ينبغي أن يتسلح

 الفلسطيني دوما:

 !س ل

 أنا عربي 

 قم بتاقتي خمسون ألدرو 

 و أطفالي ثمانية

 و تاسُعهم     سي تي بعد صيد!

 (1)فهل ت م ؟

سدا منيعا في الدفاع عن األرض  فالدور الثقافي العربي داخل األرض المحتلة و خارجها شكل     

ال بد من لفلسطيني الذي ُسلبت منه أرضه، ورسالة توعية خالصة للعالم أجمع لفهم واقع الشعب او

، مواصلة العمل الثقافي على مختلف األصعدة كجانب من جوانب التحدي و الثبات على تراب الوطن

 في مواصلة النظرة الثاقبة نحو ُأفق اإليجابية المستقبلية الواعدة. بارزًا اعتباره عاماًلو
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 ا سرا يليالعوامل الخاصة بالعدو خامسًا: 

ت المصيرية على يتصف الجانب اإلسرائيلي بالغموض وعدم الوضوح في اتخاذ القرارا         

كفة الميزان لصالح الشعب الفلسطيني  ل التي شكلت فاصلة تاريخية في ترجيحالعوام لعل أحداألرض، و

في شعره من خالل  ، وهذا ما أشار إليه درويشإلسرائيلي من االلتزام بالقراراتهو تهرب العدو ا

 احترامها، ُيعّدو عدم االنصياع لقرارات األمم المتحدةجه الحقيقي  لالحتالل، فالتهرب والحديث عن الو

لعل سبيل الكذب و التضليل هو سبيل قصير ال مل األمل والتفاؤل المستقبلي، ومن عوا واضحًا عاماًل

 طرد أهلها منها. ش من يدعي أحقيته بأرض احتلها ويعيوصل إال إلى خراب 

فقد بنت الحركة الصهيونة أيديولوجيتها من خالل فرض الوجود اليهودي على أرض الواقع        

بتوافر عناصر أساسية عدة منها: األرض، واللغة، والسيادة السياسية، فقد صارت اللغة العبرية لغة 

فقط. وسعت الحركة الصهيونية إلى رسمية إلسرائيل بعدما كانت هذه اللغة ُتستخدم في الطقوس الدينية 

من األجيال الشابة ستعيش  %13جعل فلسطين مركزًا جغرافيًا استعماريًا ليهود العالم، حيث توقعت ان 

خطيط مساعيها الدائمة نحو التي مّثل وجهة النظر اإلسرائيلية و. هذا الرأ(1)في إسرائيل مستقباًل 

على أرض فلسطين، هل سينجح اليهود في تهويد األرض ضرورة إقامتهم األفضل لصالح يهود العالم و

اليقظة العربية التي ما تلبث م؟ أم أن هناك احتمالية الصحوة وكاملة على المدى القريب حسب تخطيطه

غباره من خيوط الذاكرة بعد؟ ال  بنكهة االنتصار من ماٍض لم يتالَشأن تغفو قليال حتى تأخذ جرعات 

يثبت أحقيته يجب على كل طرف أن حالة، ألن الوضع سيكون مستنفرا والبد من وجود التحدي في هذه 

 نسيمًا( والتي شكلت بلسما و1990بعض كلماته في )أرى ما أريد  هنا ُيدلي الشاعربنسبة األرض إليه. و

 لمواساة شعبه فيقول: باردًا

    و أنا أن ر خلفي في ه ا الليل

 في أورا  األش ار و أورا  العمر

 ي ذا رة الما  و في ذا رة الرملو أحّد  ف

 ال ُأبصر في ه ا الليل

 إال آخر ه ا الليل
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  ّقات الساعة تقمم عمر  ثانية ثانية

 (1)و ُتقّصر أيما عمر الليل

يتمتع درويش بالبصيرة النفاذة التي ُتنبت من األشواك ورودًا ربيعية، "فهو يرى نهايات هذا الليل         

حينها سيلقي حدى المدن، إنه لن يكون سرمدا. و)الممر الطويل( أو نهايات طرف منه .. على باب إ

هي بذلك مرحلة سوداء نبمفكرته التي ازدحمت بالخواطر الّسود في مقاهي التشّرد على الرصيف لُي

سُيجلس الغياب على كب ظهر السفينة، سفينة العودة. وسيرمرت به. وسيضع حدا للضياع و الغياب. و

 .2مقعد فوق إحدى السفن، إنها سفينة العودة التي تنهي تشرده"

ال من ضاق شاعرنا ذرعا بالعدو الذي يحاصره و يحاصر شعبه، فهو ال يجد حلوال منصفة منه         

حينها جاء رّد شاعرنا مزلزال على مختلف قريب وال من بعيد ويتهرب وال يقوى على المواجهة، و

األصعدة في قصيدته )عابرون في كالم عابر( التي انفجرت كعيِن ماء صافية في قلوب الفلسطينيين، في 

 الوقت الذي كانت فيه بركانا غاضبا على األعداء:

 أيها المارون بين الكلمات العابرة

 انصرفوا م واحملوا أسما 

 انصرفواو اسحبوا ساعاتكم من وقتنا و

 3رمل ال ا رةو خ وا ما ش تم من  رقة البحر و

نالحظ في النص السابق أن "شخصية اإلسرائيلي مغيبة في السطور،  وإن كانت حاضرة متخيلة        

في الخطاب المتواصل، )أيها المارون بين الكلمات العابرة( التي كررها ست مرات، حيث يستخدم في 

حي بخطاب اآلخر كل مرة أفعال األمر التي ينتقيها من أجواء سياسية و تأريخية أو يومية. فالخطاب يو

 .(4)الُمغّيب، لكنه ال يفصح عنه مباشرة"

 أيها المارون بين الكلمات العابرة

 و منا  منا-منكم السيد
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 و منا لحمنا-منكم الفوالذ و النار

 و منا ح ر-منكم  بابة أخرى

 و منا المتر-منكم قنبلة ال ا 

 و علينا ما عليكم من سما  أو هوا 

 (1)فوافخ وا حصتكم من  منا و انصر

يوظف درويش في القصيدة أسلوبه الساخر من العدو، ويعتبر قصيدته رسالة لكل متلٍق إسرائيلي        

فقد أثارت هذه القصيدة الضجة والهلع في . لديه المنطق على فهم الواقع، فهو يقارع الحجة بالحجة

الوسط اإلسرائيلي أثناء االنتفاضة األولى، مما أدى إلى غضب رئيس الحكومة اإلسرائيلية آنذاك، فقد 

ظنوا أن الفتى الذي ُهّجر من قريته البروة سُيهزم من الداخل ويبكي على أطالل بيته الُمدّمر، ولكن 

 .(2)ستسلم وال يوجدوه ثابتًا يحلم بالعودة 

إال أنه مختلط بجزء من الحزن المتمثل باأللم  من التفاؤل الذي يكتسي روح الشاعربالرغم         

 المؤقت في قصيدته )إلى قارئ(:

 الزنبقات السو  في قلبي 

 و في شفتي     الله 

 من أ  غاٍب   تني

 يا  ّل صلبان ال م ؟

 بايعل أحزاني   

 الّس  ّر  وو صافحل التش

 يد     غم  

 غم   فمي   
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 1و  ماُ  أور تي عصير  من غم !

فالزنبق "يصير في قوله: )الزنبقات السود في قلبي( أسود، متحوال عن طبيعته ذات الداللة على         

. فقد "كان شعر (2)التفاؤل، ليشير إلى إغراق الشاعر في إحساسه بالحزن المتمثل بواقع االحتالل"

ه الروح روح التفاؤل حين كان في األرض المحتلة لكن بعد خروجه أخذت هذمحمود درويش يعبر عن 

س درويش الواقع أعني بذلك عدم إيمانه بالشعب، بل بالواقع السياسي، لقد لمتتناقص شيئا فشيئا، و ال 

، و لكي تتضح صورة األمل المظللة بخيوط 3اكتشف سر الهزيمة التي لحقت بالشعب"العربي المهترئ و

 المؤقتة، كان ال بد من اإلشارة إلى تداخل الكلمات و الدالالت و المصدر المؤدي إلى النصر: المأساة

 مصدر القوة و التحدي الرمز المأساوي الُمصاحب لها الكلمة التفاؤلية

 القلـــــــــب الســــــود الزنبقـــات

الناري )رمز محذوف( و قد يدل  اللهـــــــب

إلى عبارة االنزياح الكتابي ... 

 )نار اللهب(

 ــــــــانالشفت

 الجســـد الُمنهك -------- صلبان الغضب

تقاوم  د/ألن اليد هي التياليـــــــ -------- السغبصافحُت التشرد و

 وتسعى للتغيير

الدفاع /الجهاد  والمقاومة ويدي --------- غضٌب

 عن األرض.

 القصيدة التي تشكلفمي/الشعر و -------- غضٌب

 في وجه الُمحتل مزلزاًل حجرًا

عصير/البرتقالي، األحمر،  من غضب

الناري/داللة على الدم و تقديم 

التضحية التي بدونها ال نطمح 

 إلى انتصار

 دماء األوردة
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درويش  و ألن الوالدة ال تتم إال من رحم األلم، كان ال بد من وجود صورة تنبؤية في ثنايا ذاكرة        

استحالة تكرار ما وقع من قتل ه النبوءة "بقصر زمن االحتالل، وتمثلت هذلغد اآلتي، والمستشرفة با

، فدرويش هو الفارس الذي يمتطي جواده المتمثل بالقصيدة يخاطب عدوه (1)الفلسطينيين في الماضي"

 قائال:

 سنخرج     

 فلتدخلوا في أريحا ال ديدة سب  ليال قصار فق 

  فيرتها    فلن ت دوا طفلة تسرقون 

 (2)و لن ت دوا  ثة تحفرون عليها مزامير رحلتكم في الخرافة 

عالقتها باألرض المعشوقة، ففي قصيدته لتحدي إلبراز الذات الفلسطينية وفشاعرنا دائم ا          

 )عاشق من فلسطين( يقول:

 الوشمفلستينية العينين و

 فلستينية االسم

 الهّمفلستينية األح م و

 ال سمالمنديل والقدمين وفلستينية 

 الصمل فلستينية الكلمات و

 فلستينية الصوت 

 (3)الموتفلستينية المي   و

إن تكرار كلمة )فلسطينية( جاء متتاليا لسبع مرات داال على أهمية االنتماء، و"إن تكرار كلمة          

الفلسطينية وتحٍد للمحتل مهما تغيرت بر عن تمسك بالهوية )فلسطين( بما يثيره من إيحاءات عاطفية، يع

مسميات الغزو. لقد استطاعت الكلمة الفلسطينية أن تشق الحصار الذي ضربه عليها المحتل صور و
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آخر معنوي بعضها حسي مادي وعدة مفردات كرار )فلسطينية( جاء مرافقا ل. فعامل الت(1)الصهيوني"

 :غير حسي بالشكل اآلتي

 معنويةالداللة ال الداللة الحسية

 االسم العينين

 األح م الوشم

 الهم المنديل

 الكلمات القدمين

 الصمل ال سم

 المي   الصوت

 الموت 

 

 :ي الجدول السابق على النحو اآلتيمن الجدير بالذكر أيضا وجود الطباق و الجناس ف      

 ال نا  التبا 

 الصمل-الصوت الصمل-الصوت

 ال سم-االسم الموت-المي  

 الصوت-الموت الهّم-األح م

 

يسعى للهرب الدائم من سرائيلي غير قادر على المواجهة وفي نهاية المطاف يتبين لنا أن اإلو       

عودتها إلى يرتجف دائما من مرارة هو ال يستحقها، والتي تنطق بها األرض التي اغتصبها والحقيقة 

على وعي زائل ال محالة وفي هذه األرض أن وجوده ب فهو على يقين بوعد السماءأصحابها الشرعيين، 

 عودته إليها بعد حين من الزمن.و بأحقية الفلسطيني بها  تام
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إبراهيم طوقان و محمود  الِحس بالمستقبل في الشعر الفلسطيني المعاصر/) :لقد كان البحث بعنوان      

 درويش نموذجا(.

أهمية الشعر تحدثت فيه عن  الذي أقمته في مقدمة صة ما توصلت إليه في هذا البحثخالو    

: الِحس بالمستقبل األولفصلين، شعر االستشراف بصورة خاصة، وة والفلسطيني المعاصر بصورة عام

 محمود درويش. : الِحس بالمستقبل في شعرالثاني، إبراهيم طوقان في شعر 

المسوغات حمل كثيرا من الدالالت النفسية وإن االستشراف في الشعر الفلسطيني المعاصر ي       

يتأثر بها، وف التي ُيعايشها والتنبؤية التي يمتلكها الشاعر ووفقا للظر التفاؤلية حسب الرؤيةالتشاؤمية و

و  م1939عام  ات للتحذير من ضياع األرض قبلفالمسوغات التشاؤمية جاءت كمجموعة من اإلنذار

 ًاضرورة االلتفاف حول الصف الوطني و الوحدة و عدم التفرق. فيما كانت المسوغات التفاؤلية بنود

كونه صاحب الحق  تحريرهاو  ألرضبأن ال ييأس من محاولة استعادة االفلسطيني داعمة للشعب 

 الشرعي الوحيد.

 و محمود درويش على ضرورة التمسك حض شعر االستشراف عند كل من إبراهيم طوقان      

االنتماء إلى األرض أمنا األولى و الدفاع عنها، و عدم االنصياع وراء الشعارات الرنانة التي يبثها و

 الجب التي ال خروج منها. باتفال يجد نفسه إال في غيا ،شعبتوهم الاالستعمار وكيانه و التي بدورها 

 نتا ج الدراسة:

 بعد أن أنهيت رسالتي هذه، خرجت بنتائج عدة كان من أبرزها:

  ،نة للعديد من األحداث التي وقعتُيعد الشعر الفلسطيني المعاصر، و بخاصة االستشرافي منه، حاض-1

 التي ستقع في حياة الشعب الفلسطيني.و

للصراع بين في شعر طوقان ودرويش وسببا ة ما زالت نقطة االرتكاز الحقيقيكانت فلسطين و-3

 العدو المغتصب قبل أكثر من مئة عام إلى أيامنا هذه.صاحب الحق الشرعي و
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ممن عاصروا  غيرهم وتمّيز به كل من طوقان ودرويش  الشعر االستشرافي هو نتاج أدبي إبداعي-2

 هم على مجريات الحياة المختلفة و قربهم من أصحاب النفوذ السياسي.األحداث نتيجة اطالع

 هو قوة البصيرة التي يتمتع بها، وهناك العديد من العوامل التي ساعدت على وجود شعر االستشراف-3

ن السلطة م ما، إضافة إلى قربهماالناضج بما يجري حوله ماعيهووطوقان ودرويش   الشاعر كل من 

 .الحاكمة

حدوث النكبة ، كبيع األراضي ون قضايا عدة ارتبطت بمصير الشعب الفلسطيني الشاعريتناول كال-5

 الحنين إليه.تها الهجرة القسرية عن البالد، والحلم السرمدي بالعودة للوطن والتي رافق

ف لبني جلدتهم بهد تمّيز الشاعران في قصائدهم بأسلوب الخطاب الواضح سواء كان الخطاب موجهًا-6

حق الشرعية على ضد العدو بهدف التحدي وإثبات الهوية و موجهًا التنبيه وشحذ الهمم، أملتحذير وا

 األرض.

استخدام الوصف الُمسبق لوقوع الحدث بصورة خيالية بارعة ُرسمت على أرض الواقع بكل -1

 المكوث في العراء.فاصيلها، كاستشراف حدوث النكبة والتهجير وت

حين إّن حة هي لغة الشعر االستشرافي، فقد تميزت بالبساطة عند طوقان، في كانت اللغة الفصي-9

 الصعوبة في توجيه خطابه الشعري للمتلقي.درويش مزج بين البساطة و
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 اإلعالمي، القاهرة.

 .3012دار الفكر، دمشق،  حداثة و أصالة عصمت، رياض: -31

 .3006، جدة، 1، المجلد األول، طأنوار الف ر في فما ل أهل بدرالعفاني، السيد بن حسين: -33

، بيت الياسمين للنشر و التوزيع، القاهرة، 1ط، سعد  غلول  عيم الثورةالعقاد، عباس محمود: -32

3011. 

 .1999بيروت، -، المكتبة العصرية، صيدا26ط  ام  الدرو  العربية الغالييني، مصطفى: -33

، المكتبة العلمية، 1ط شاعران معاصران  إبراهيم طوقان و أبو القاسم الشابي فّروخ، عمر: -35

 .1953بيروت، 

 .3010، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1ط  روي   حالة شعرية محمو  فضل، صالح: -36

المركز الفلسطيني    الختة الشاملة  سرا يل في سنوات األلفين 5050إسرا يل مازور، آدام: -31

 للدراسات اإلقليمية، البيرة.

عمان، رمل، جمع و تحقيق عز الدين المناصرة، دار الك األعمال الكاملة محمود، عبد الرحيم: -39

1992. 

 ، دار الساقي للنشر و التوزيع.أنا الموق  أ نا  محمو   روي مرشليان، إيفانا: -39

، دار الفارابي، بيروت، 1، ط(2785-2795ال ربة في شعر محمو   روي  )مغنية، محمد: -50

3003. 

 .1، ط1963المكتبة األهلية، بيروت،  إبراهيم طوقان في وطنيات  و و دانيات  الملثم، البدوي: -51

 .1960 الوطن في شعر إبراهيم طوقان الملثم، البدوي: -53

 محمو   روي   قرا ات في شعر  مواسي، فاروق: -52
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 ، دار صادر، بيروت.لسان العربابن منظور: -53

 .3011، وزارة الثقافة الفلسطينية، البيرة، 1ط رحلة سبعة و ستين عاما ناطور، سلمان: -55

 .1991، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، مع م فصا  العاميةالنحاس، هشام: -56

 ، دار الهالل.3، طمحمو   روي  شاعر األر  المحتلةالنّقاش، رجاء: -51

، دار الفارابي للنشر والتوزيع، بيروت، 1ط محتة أخيرة   خارج السيا  نور الدين، ساطع: -59

3009. 

 .3011، دار المنهل للنشر، محمو   روي   مختارات شعرية ونثريةيعقوب، أوس داوود: -59

 

 وريات:دال

 .1/9/3012، جريدة األيام حما  و محمو   روي األسطة، عادل: -1

مجلة  الزعامة الفلستينية في الن  األ بي ما بين طوقان و  نفاني و المتو ل ط  األسطة، عادل: -3

 .9، ع3005تسامح، آذار 

، قراءة في شعره الوطني، مجلة إبراهيم طوقان في ذ را  الثانية و األربعينإسماعيل، عبد اهلل: -2

 .1992، آب/أيلول، 25/26الفجر األدبي، ع

 .36، الرمز الطبيعي، مجلة عالمات، ع الرمز الشعر  لدى محمو   روي أغبال، رشيدة: -3

، مجلة الموقف العربي، و ة التشر  و النكبةالشاعر إبراهيم طوقان يمل  نببرزق، مروان محمد: -5

 .12ع

وزارة الثقافة، رام اهلل، -، مجلة فلسطين الشبابالثقافة في موا هة رواية االستعماربسيسو، إيهاب: -6

 .3011، أيلول 139عدد 

اف في الشعر، مجلة : مقدمة أنثولو يا  األ ب الفلستيني الحدي   البصراوي، هيفاء: االستشراق-1

 .3015كانون األول/ديسمبر  19رة الثقافية، الجزي

، مجلة عزلة الشاهد  محمو   روي  في م موعت  الشعرية األول  و قصا د  األخيرةجهاد، كاظم: -9

 .2الكرمل، دراسات

مجلة مجمع اللغة  الصياغات النها ية و تحول المعن   محمو   روي  نموذ ا حمزة، حسين: -9

 .3013، 2حيفا، عدد -العربية
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 .1999مجلة الشعراء، صيف  األنا و اآلخر عند إبراهم طوقان أبو خشان، عبد الكريم: -10

، صحيفة األيام الفلسطينية، الشاعر و األوغا     محمو   روي  في شر  ال وايةخوري، إلياس: -11

30/9/3016. 

، 95كرمل، ع مجلة ال إبراهيم طوقان في م وية مي   : هل الشعر أسلوب حياة دحبور، أحمد: -13

 .3005خريف 

 .3013، مايو 5مجلة الهالل، ع الشقيقان طوقان  الشعر يقاوم  بروت االنتقام رضوان، محمد: -12

، مجلة التراث األدبي، ماهرة التنا  في ل ة محمو   روي  الشعريةزرديني، مرضية زارع: -13

 .1299السنة األولى، العدد الثالث، 

كانون  3"، جريدة الخليج، قصيدة  سرحان يشرب القهوة في الكافتيريافما ات الزعبي، أحمد: -15

 .3010الثاني/يناير 

مجلة كلية العلوم  أبو مح ن الثقفي المت ر   بين المعصية و التاعة سلمان، ختام سعيد: -16

 .3015حزيران  1326/20رمضان  12، 33جامعة بغداد، ع-اإلسالمية

، جريدة الدستور األردنية، الخميس تين في شعر محمو   روي فلسالضمور، عماد عبد الوهاب: -11

 .3011نيسان/أبريل  6

مجلة الجديد في عالم الكتب و المكتبات، دار الشروق للنشر و  إبراهيم و أنا طوقان، فدوى: -19

 .6التوزيع، ع

ربيع  ، مجلة الجديد في عالم الكتب و المكتبات،ن رة في شعر إبراهيم طوقانعباس، إحسان: -19

 .6، ع1995

من ذي الحجة  15مجلة الوطن، األربعاء  مهمة المثقد استشرال المستقبل عبد الغني، هاشم: -30

 .9029م، ع 3011سبتمبر6هـ/  1329

 .3/13/3012، 216، مجلة فلسطيننا، ع ياسر عرفات و المثقفونأبو فخر، صقر: -31

 .3،1993لة فصول، المجلد الثاني، ع، مجالمفارقة في الق  العربي المعاصرقاسم، سيزا: -33

، جمادى 399، 391مجلة الفيصل، العددان  من احت ل األر  إل  تحوالت الن  المديني، أحمد: -32

 .3019إبريل  -/مارس1329رجب -اآلخرة

 .3003، أبريل 535مجلة العربي، ع  شعرا   تبوا بدم القل  المعلوف، رفيق: -33
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مجلة القسم  في الشعر الفلستيني المقاوم  الرمز و تتور  الدالليمال إبراهيمي، عزت، و آخرون: -35

 .3011، 33باكستان، ع -جامعة بنجاب، الهور-العربي

 

 

 

 المواق  ا لكترونية:

 https://www.youtube.com/watch?v=gMn8D2eXP4cاألندلس أر  الميعا  لل  ر  

 دما تندمج الموسيق  م  ال  رافياال  ر في إسبانيا   عن

https://www.youtube.com/watch?v=Cmrw7ZjAc-M 

https://www.youtube.com/watch?v=gMn8D2eXP4c

